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Det var dog en usædvanlig sommer. Den har virkelig givet os noget at tale om- nemlig vejret.  
Digterens ord: ”Byger, som går og kommer, det er den danske sommer” har været særdeles 
aktuelle i de seneste måneder. 
Med udgivelsen af Budstikken har I fået signalet til, at et nyt gildeår tager sin begyndelse. 
Traditionen tro foregår årets første gildehal ved Røddinglundcentret. Det er jo en friluftsgildehal, 
men med det forbehold, at vi kan trække indenfor, hvis vejret er på tværs. 
Det gamle gildeår sluttede med fødselsdagsudflugten til Salling, hvor både JENLE og TRÆMUSEET 
blev besøgt. Deltagerne kan måske huske, at vi ved ankomsten til Træmuseet i Oddense nærmest 
svedte tran, så den fri bar med koldt postevand kom lige tilpas. 
I gildeledelsen har vi tilstræbt at lave et årsprogram, der tilgodeser mulighed for både gildehaller 
og gildemøder.  
Efter vedtagelsen på Gildetinget er grupperne nu for to år ad gangen, så der bliver god lejlighed til 
at lære hinanden nærmere at kende, samt at fordybe sig i et eller flere emner. 
I den forbindelse vil jeg opfordre jer til løbende at indsende tekster og billeder til Budstikken eller 
hjemmesiden. Det er herefter de to ”chefers” afgørelser, om jeres bidrag kan komme med inden 
for en rimelig tid. 
De enkelte udvalg skal være opmærksomme på, hvilke opgaver, de har påtaget sig at løse. 
 
Folderen med årets muligheder er blevet gennemgået i ledelsen fra ende til anden. Alligevel er der 
for nuværende fundet en fatal fejl. Det drejer sig om gildemødet i september. Den rigtige dato er 
den 14. september i Hardia. Vær venlig at notere jer dette i diverse planlægningskalendere. 
På dette gildemøde skal vi en del af tiden arbejde os igennem et oplæg fra landsgildeledelsen til 
brug for det fremtidige gildearbejde. 
Det er mit håb, at I har haft nogle dejlige dage på trods af de klimatiske skift. 
Vel mødt til et nyt gildeår og hermed en særlig velkomst til Tove Kattrup, som genoptages i 
gildebevægelsen. 
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