17. september 2019

Gildehal
21 gildebrødre deltog i gildehallen, og Steen bød
velkommen til den første gildehal oven på en varm
sommer. Efter gildehallen ville Steen og Tove A.
komme med en nærmere orientering, om det
forestående LGT.
Skal vi synge: Venner ser på Danmarks kort nr. 78!
Alle kan sikkert huske hvilken sommer vi har haft, men
færre kan huske hvad de fik at spise i forgårs.
En sommer der står meget klar i min erindring er
sommeren 1976. Den sommer kom der kun 49 mm
regn, hvem mon kan huske dette?
To år forinden var jeg flyttet ind på et lille
husmandssted derude hvor ”Lars med den tynde
mave” bor, og det var med en gravet brønd på
gårdspladsen.
Pludselig kom der ikke mere vand ud af hanen, selv
om hydroforpumpen kørte på højtryk.
Brønden var løbet tør.
Da jeg skulle hente vand i dunke langt væk, rakte 50
liter vand ikke langt. Husstanden bestod kun af mig og
en hund, og selv om jeg kun brugte toilettet til det
mest presserende, det tynde skete ude bag
hushjørnet, skulle jeg hurtig af sted igen.
Jeg følte mig hårdt ramt, men det endte brat, da jeg
kom til at tale med en nabo. Det var et ældre ægtepar
med et lille landbrug, og de havde 15-20 kører og
marker, hvor de dyrkede diverse afgrøder bl.a. roer til
dyrene. Da han fortalte mig, at de mistede halvdelen
af deres mælkeindtægt hver dag, var min mine
problemer uendeligt små i forhold til deres. Jeg kunne
gratis hente masser af vand hver dag, men deres
manglende indtægter, var der ikke nogen der
kompenserede for.
I dag hælder vi masser af vand i kloakken til ingen
verdens nytte, og vi bruger hele tiden af nogle
forskellige ressourcer, som vi ikke tænker over. Det er
jo vores ret, vi betaler jo hvad det koster.
Når jeg tænker på de sidste to somre, går mine tanker
på, hvordan de vilde dyr har det i en tørkeperiode. De
må hele tiden indrette sig efter de faktiske forhold,
når de ikke kan finde føden og deres vandhuller tørrer
ud.
Vi mennesker har det med at skulle bevæge os overalt
og uden hensyn til noget andet end os selv.
Dette koster, men der kommer aldrig nogen specifik
regning til misæderen.
Mange føler de har styr på det hele og kan klare alt,
men det mindste og mest simple er vi ikke i stand til at
gøre noget ved.

Efter at have` hørt i skovens dybe stille ro, med Niels
Henning Ørsted på bas, fik Mette 5 minutters Sct.
Georg.
Jeg har valgt at tage et emne op, der fylder meget for
mange af de virksomheder, jeg arbejder med til
dagligt.
Det gælder for alle om at deres produkter gerne skulle
være kundernes foretrukne, så derfor lytter lederne
meget til kundeønsker. Produkter produceret i
henhold til ISO-standard nr…. Verificeret produceret
uden GMO-i henhold til vlog (en tysk standard),
godkendt i forhold til BRCIFS standarderne.
Efter det tekniske fik vi gode tip fra
De dovnes guide til at rede verden!
Du kan gøre ting fra sofaen.
Sluk for lysene. Dit TV eller computerskærm giver en
hyggelig glød, så sluk andre lygter.
Derefter kom der en del gode spare råd, og kan vi
gøre noget hos gilderne?
Vi kunne se på vores kørsel, for er der flere der kan
køre på cykel eller køre sammen, så vi sparer lidt
benzin o.s.v.
Derefter sang vi Det lysner over agres felt.
Grethe læste Gildeloven.
Vi kom efter gildehallen, ind til et veldækket bord,
hvor Aase Clausen var bordleder. Aftenens menu var
æggekage med kartofler, flæsk 0g diverse tilbehør. Til
dessert fik vi Aases gode mandellagkage.
Under meddelelser fortalte Kaj Lykke, at vi ikke
længere skulle arrangere Sct. Georgs Løbet.
Steen og Tove A., berettede om det kommende LGT.
Der var lagt kopier frem med regnskab og forslag, så vi
selv kunne læse om det.
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