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OBS. 

Hjertelig tak til Gildet for blomster-
opmærksomheden medens jeg lå 
på Frederikssund Hospital. 
 

Christian Petersen 
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GRUPPE 4 SIGER:  
Noget om ordsprog og skikke  

"Julemærke" .  

Julemærke var tidligere et hjælpemiddel til at forudsige vejret i det kommende år. 

Ifølge gammel dansk folketro var det muligt at forudsige vejret i årets tolv måne-

der, ved at iagttage vejret i de 12 juledage.  

Julemorgen snittede bonden derfor 12 ridser i en loftbjælke, og tegnede en cirkel 

med kridt om hver af dem. På hver af de følgende 12 dage frem til Hellig tre  

Konger dag blev en af disse cirkler udfyldt med symboler, som viste vejret den 

pågældende dag. Disse 12 Julemærker, regnedes herefter for en prognose om 

vejret i det kommende års 12 måneder. Fra denne tradition stammer udtrykker 

"Efter alle julemærker at dømme", der senere er forvansket til "Efter alle sole-

mærker at dømme".  

 

 "Bjørnetjeneste" .  

Den ældste betydning af ordet bjørnetjeneste er: "handling, som er velment, men 

som gør mere skade end gavn" .Denne betydning er efter en fabel af La Fontaine 

om en  bjørn, der vil jage en flue væk fra sin sovende herres pande, men kommer 

til at slå ham ihjel. Den nyeste betydning af ordet er: "handling, som er til stor hjælp 

for nogen,  dvs. en stor tjeneste. Denne betydning er kendt fra 1992, men regnes 

af mange for at være ukorrekt. Det er ofte unge der bruger bjørnetjeneste med den 

nye betydning.  

 

"Man skal ikke købe katten i sækken".  

Gammelt skotsk ordsprog. I 1652, da den engelske borgerkrig efter 9 år nærmede 

sig  sin afslutning i Skotland, var befolkningen udsultet og forarmet. Endda så me-

get, at sækkepibespillerne simpelthen ikke havde luft nok i lungerne til at kunne 

spille deres instrumenter. Skotterne kunne selvfølgelig ikke undvære sækkepibe-

musik, så som en nødløsning puttede man en kat ind i en sækken. Når man klem-

te katten, kunne det frembringe lyde, der mindede en hel del om den rigtige sæk-

kepibemusik. Det sled selvfølgelig på kattene, så alle vidste, et man ikke skulle 

købe en brugt sækkepibekat.  

Deraf udtrykket: "Man skal ikke købe katten i sækken ".  

GRUPPE 4 SIGER: GLÆDELIG JUL  
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 Povl-Erik Høxbroe skriver stafetten januar  2014 

Stafetten                        Alice Høxbroe 

Familie træf – det er sagen 

Hvor er det dejligt at være sammen 

med alle dem, som man holder af. 

 

Selvom hverdagen ikke altid er som 

man ønsker, er det livsbekræftende at få lov til at bruge sig selv 

både i planlægningen og under selve familietræffet.  

 

Vi skal sikre et sted, hvor vi alle 17 kan være sammen med 

plads til alle og med muligheder for aktiviteter. Vi planlægger 

et tidspunkt og får et ok fra alle vore kære 15, at de kan komme. 

 

Så lægges hovederne i  blød sammen med Povl-Erik, så vi kan 

få noget rigtigt godt ud af den lange weekend. 

Det være praktiske ting som hvad vi sammen skal spise når alle 

er ankommet på første dagen, og de efterfølgende dage. Vi to 

gamle er lidt glemsomme, så en indkøbsliste skal der til. 

 

Vi er også lidt dovne, så vi forsøger at undgå at skulle handle 

ind alt for mange steder. 

Underholdning til vore 8 børnebørn fra i alderen 5 til 22 år skal 

der jo også til.  

så det er brætspil fra vores datters firma 

www.spilcompagniet.dk som vi tager med. 

 

Og så mødes vi med kram og knus, og alle finder et værelse  

eller en hems på mødestedet gerne på Falster. 

http://www.spilcompagniet.dk
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Og hjælp behøver vi ikke spørge til. Der ryddes af 

bordet og vaskes op inden der gås i gang med de  

aktiviteter huset byder på. 

 

Og næste dag skal sommerbyen lige besigtiges. Det 

kunne være der var gode tilbud. 

 

Og så hygge med godt samvær. Selv de store piger 

kan spille billard, og de behøver ikke en øl for at  

latteren og humøret i top. 

 

Dejlig   l a n g   weekend, men vi var begge godt brugte, men ikke mere 

end vi gik en lang tur mandag . 

 

Alice 

Kære gildebrødre 
 

Husk vi holder fest sammen med spejderlederne efter gildeløbet 

18 januar 

på Maglevad. 

Pris 100 kr.  eks. Drikkevarer til rimelige priser 
 

Tilmelding til Lis senest 20 december på 2653 0169 / 

b.l.larsen@cdnet.dk 
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5 min. SCT. Georg den 03-10-2013   
 

Jeg blev rigtig glad, da jeg blev opfordret til at holde denne gildehals 5 min Sct. 

Georg med eget valg af tema. Ja rent faktisk er jeg ikke blevet tilbudt denne op-

gave i hele min gildetid, dvs. næsten 40 år. 

Jeg vil påstå, at i samtlige 40 år har der altid været et tema, som har vakt gilde-

brødrenes store bekymring, nemlig den svigtende medlemstilgang og hvad gør vi 

for at skabe interesse? 
 

Det har medført, at jeg i aften vil stille spørgsmålet: 
 

Får vi nok ud af livet`? – ” er vi ikke alt for bekymrede for fremtiden? 
 

Kumbel har f.eks. skrevet følgende til eftertanke: 

Her hviler Peter Anders Hvid 

Han døde i et kryds forleden 

Fordi han ikke havde tid 

Nu har han Evigheden 
 

Når politikerne fra tid til anden pønser på at afskaffe lukkeloven, er det ikke, fordi vi 

har brug for at handle på alle tider i døgnet. Og når du ikke kan købe en computer 

uden også at tegne en forsikring, er det ikke, fordi det vil være en katastrofe, hvis ta-

staturet brød sammen - det handler om noget helt andet. 
 

Hele vort samfund fornægter, at ting går galt. At noget stopper. Når man står foran 

Fakta eller Netto og ser, at døren er lukket, så er det som at se sin egen undergang i 

vinduet. Hvad er det, der sker i en tid, hvor uafbrudt opsving er blevet afløst af en 

økonomisk nedtur – jeg tror, at de fleste mennesker har overordentligt svært ved at 

acceptere, at intet varer evigt. 
 

Vi vil gerne bevare en illusion om, at alting fortsætter. Butikkerne skal holde åben 24 

timer i døgnet, og busser og tog skal køre hele tiden, så vi kan bilde os ind, at der ikke 

er noget, der hedder en pause eller en afslutning. Vi forsikrer os på alle mulige måder 

mod alt muligt, men så oplever vi alligevel, at pludselig er der nogle ting, der bryder 

igennem de barrikader, vi har bygget op. Det kan være en depression, skilsmisse eller 

pludselig sygdom. 

Noget der i den grad også har gennembrudt de mentale barrierer, mange har forsøgt at 

bygge op om deres liv, er den internationale finanskrise.  
 

Det har karakteriseret vores tid, at vi har været overbevidste om, at der ikke kunne 

komme nogen nedtur. På samme måde har mange mennesker set døden som et tek-

nisk uheld. Når vi dør, så er det ikke, fordi vi er kodet til at dø, så er det, fordi lægevi-

denskaben desværre ikke på nuværende tidspunkt kan helbrede vores sygdom. Jeg 

tror, at folk har levet i en illusion om, at alting vil gå godt, og at væksten ville blive 

ved med at stige – sådan gik det som bekendt ikke. Men den aktuelle krise er da langt-

fra af det onde – tværtimod. 
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 Det er meget godt at blive revet væk fra det, vi tror, er så vigtigt: Det store hus, 

den dyre bil, og alle de der materielle ting og opleve, at der måske er noget fanta-

stisk ved at have mindre og måske have bedre tid til hinanden. Jeg siger ikke det-

te, fordi jeg selv sidder på den grønne gren, men jeg synes jeg kan fornemme, at 

folk begynder at satse på noget andet end karriere, sport og et langt liv. De erfarer 

i kraft af krisen, at alting ikke bare bliver ved med at gå fremad og begynder der-

for at slå mere på nogle åndelige værdier, og det er der måske god grund til? 
 

Hvis man erkender, at det, vi har omkring os, ikke er en selvfølge, så giver det en 

ydmyghed. Det gælder ikke bare velstand, for det er jo heller ingen selvfølge at 

have sine børn i morgen. Det er heller ingen selvfølge at have sin ægtefælle. Der 

sker stadig uheld på motorvejene og opstår pludselig sygdom. Ydmygheden ska-

ber en intensitet. En fornemmelse af, at det er ret fedt at være her – at være til ste-

de i dag og ikke være så optaget af at sikre sig til i morgen.  
 

Vi er med andre ord alt for bekymrende for fremtiden. De 50–årige er selvfølgelig 

også begyndt at kunne lugte døden forude og kan også begynde at se kødets for-

fald, når de kikker sig i spejlet og oplever venner, der bliver indlagt på hospitalet. 

Men krisen får dem til at reflektere over, at det vigtigste i tilværelsen måske ikke 

er deres karriere eller alle de små materielle ting. 
 

Det der giver livet rigdom, er det at turde give sig livet i vold. At turde løbe nogle 

risici med sit liv ” Ofte tænker vi nemlig alt for meget på at overleve, men glem-

mer at leve”. 

Vi er meget fokuseret på livslængde. Et liv så langt som muligt i stedet for at ven-

de det om og sige, at det drejer sig om at få så god en kvalitet i livet som muligt. 
 

Der er også nogle, der elsker at spise god mad. Og det er ikke slankemad, den står 

på. Der er nogen, der er meget optaget af fedtprocenterne i maden i stedet for må-

ske at tænke på, hvor meget glæde, der er ved at noget smager godt, og at man 

sidder sammen med nogle andre. Jeg tror, der er meget mere sundhed i sådan et 

måltid, hvor fedtprocenten ligger og skvulper omkring 40 % end i en økologisk 

råkostsalat, man spiser alene med fokus på, om det nu er sundt eller ej.  
  

Det handler om at give slip – bare en gang imellem skal man give sig selv lov til 

ikke at være særlig fornuftig – tømme en blomsterbutik og komme med roser for 

2000 kr. til sin elskede, selv om det hele bryder sammen og hun siger, at man i 

stedet skulle have købt en støvsuger. Der er nu noget rart ved mennesker, der tør 

tabe kontrollen.     
 

En gildeaften som denne må vi derfor gerne bruge lidt tid til at tænke over, hvad 

det er for en tilværelse vi egentlig ønsker os i en tid, hvor alt for mange menne-

sker ødelægger deres liv med at bekymre sig. --   Fordi vi bliver alligevel kon-

fronteret med det ukontrollable på et tidspunkt.  
 

                                                    Poul 
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Så er det igen at julen står for døren, og derfor vil 
vi invitere jer alle til et hyggeligt julemøde på  

Græstedgård. 
 

Vi byder på traditionel julemad med flæskesteg, 
rødkål og brune kartofler. 
 

Dessert er ris ala mande med kirsebærsauce. 
 

Vi mødes kl. 18.00, og i har hver 2 stk.  
julepynt med, så træet ikke står ”bart”. 

 

Vi glæder os til at se jer. Er i rare at give os 
 besked om at i kommer og hvor mange  

senest lørdag 30. november til 
 
   Jens Erik  
   Tlf. 4717 9165 / 2019 7073   jestub@pc.dk 
 

   Alice og Povl-Erik:  
   Tlf. 4717 7032 / 2326 6032   ape.hoxbroe.com 
 

   Pris kr. 125,00 og drikkevarer kan købes. 


