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Side 2 

Redaktionen ønsker tillykke  

Helge Erichsen              15. december 

Gunhild Stubkjær skriver stafetten i januar 2019 

SMIL. 
 

Et smil koster intet, men det sætter meget i gang. 
 

Det beriger den som der modtager det, uden at 
gøre giveren fattigere. Det varer kun et øjeblik, 
men det huskes, det skaber glæde, og det er et 
diskret tegn på venskab. Et smil giver hvile til 
trætte, og mod til den modløse. 
 

Smilet kan ikke købes, ikke lånes og ikke stjæles, 
for et smil er ikke noget, der har nogen værdi, 
før i det øjeblik hvor det skænkes. 
 

Hvis du møder en person, som ikke længere 
ejer et smil, så giv dem dit, for ingen har så 
stort behov for et smil, som den der ikke er 
i stand til at smil til andre.  
 
Tove 
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Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 december 2018 kl. 18:00 
Meget gerne via E-mail 
 

Lene Jørgensen      Povl-Erik Høxbroe 
Strandbakken 39      Engvej 28 
3600 Frederikssund       3650 Ølstykke 
lene-j@email.dk      ape@hoxbroe.com 
5196 3099       4717 7032 

OBS

Stafetten Anna Rasmussen 

HVIS JEG SKULLE LEVE MIT LIV OM 
 

Jeg ville turde gøre flere fejltagelser. 
Jeg ville slappe af. Være mere smidig. 
Jeg ville være mere enfoldig. 
Jeg ville tage flere ting alvorligt. 
Jeg ville tage flere chancer, jeg ville have flere oplevelser. 
Jeg ville bestige flere bjerge og svømme over flere floder. 
Jeg ville spise mere is og færre bønner. 
Jeg ville måske have flere vanskeligheder, men færre indbildte. 
       Ser du jeg er en af dem, der lever følsomt og sundt. 
Time efter time, dag efter dag. 
Åh, jeg har haft mine øjeblikke, og hvis jeg skulle leve om igen, ville jeg have 
flere af dem. 
Faktisk ville jeg prøve på ikke at have noget andet. Kun øjeblikke. 
Det ene efter det andet, i stedet for at leve så mange år med at tænke på morgen-
dagen. 
Jeg er en af dem, som aldrig tager nogen steder uden et termometer,  
en varmedunk, en regnfrakke, en faldskærm. 
Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg rejse med mindre bagage. 
Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg begynde at gå barfodet tidligere om 
foråret,  
og blive ved længere hen på efteråret. 
Jeg ville danse mere. 
Jeg ville unde mig selv flere karruselture. 
Jeg ville plukke flere tusindfryd. 
 

Digtet er skrevet af Nadine Starr 
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Lille Per og hans lillebror har kun en kælk. 
Deres mor siger, at de skal deles om den. 
– Okay, siger Lille Per, så tager jeg den på vej ned 
og lillebror tage den på vej op.  
 
– Og hvad ønsker du dig så i julegave i år spurgte julemanden i 
stormagasinet den lille pige, der sad på hans skød. 
– Har du ikke fået min e-mail sagde den lille pige fornærmet.  
 
– Far siger, at han har købt en gammel fransk rødvin til juleaften. 
– Har vi ikke længere råd til at købe en ny?  
 
Hørt en mørk julenat: 
– Jeg er ligeglad med hvem du er, din fede nar 
– og få så de rensdyr ned fra mit tag!  
 
Gamle Petersen kommer op til lægen: 
– Jah, doktoren har jo sagt, jeg ikke må få våde fødder, og jeg har 
virkelig passet på siden i sommers. Men tror doktoren ikke godt, jeg 
kan vaske dem bare én gang, nu her til jul?  
 
Ups! 
– Din mand ser flot ud med sit nye slips… Er det en julegave? 
– Nej, det er en ny mand.  



Side 5 

 

Vi mødes til  
vandrehal kl. 18.00 

Hvor vi ønsker hinanden godt Nytår. 
Kl. 18.30 vil der være gildehal 

Kl.19.15 kan vi nyde en dejlig middag. 
   

Gruppe 2 vil sørge for diverse underholdning og kan 
afsløre at nytårsarrangementet  

lægger op til 
 

Hippietiden i 60`-70érne 
 

Jeres påklædning må derfor meget gerne  
matche aftenens tema. 

 

Tilmelding senest søndag d. 2.1.2019  
 

  Anne-Grethe tlf. 2971 4547E-mail: a.langgaard@mail.dk 
 

 Annie tlf. 2551 8949 E-mail: annie.andersen@cdnet.dk 
 



Side 6 
– spejderidéen for voksne –  
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– spejderidéen for voksne –  
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Kære Gildebrødre 
 

Som I kan læse af Landsgildets Nyhedsbrev nr. 6 er der et i  
indlæg om Persondataforordningen, hvor de erindre om at  
redaktionen skal have lov til at offentliggøre navne, adresser, 
telefonnumre og mailadresser på de gildeblade, der deles ud 
til ikke-gildebrødre, på vores offentlige hjemmesider og på 
Facebook.  
 

I vores gilde anvender ikke Facebook mediet.  
Vi har ingen offentlig hjemmeside. 
Persondataforordingen gælder ligeledes, når vores Knude  
sendes til gilderne i distriktet, hvad enten det er med post  
eller via mail.  
 

Vores gildebrøde får ikke alle uddelt knuden, men får den 
sendt via mail.  
Vi er derfor også omfattet af persondataforordningen. 
 

I bedes derfor udfylde og underskrive det skema som Lands-
gildet har udarbejdet og aflevere det til mig, eller evt. scanne/
eller tage et billede på Jeres tlf. af den udfyldte blanket og 
sende skemaet via mail. 
 

Giver det anledning spørgsmål er i velkommen til at kontakte 
mig for uddybning. 
 

Mgh 
Annie  
 
NB. Skema på side 9 er medsendt  som bilag. 



Side 9 

I gildets lokale blad   

I distriktets blad   

På gildets lokale hjemme-
side 

  

På gildets lokale Facebook-
gruppe 

  

Navn 
  

Gade 
  

Postnr. 
  

By 
  

Telefonnummer 
  

Mobilnummer 
  

Mailadresse 
  

Portrætbilleder navngives  
og vedhæftes denne tilladelse 

Dato: 
  

Underskrift: 
  

Jeg giver hermed mit samtykke til at følgende oplysninger offentliggøres (sæt kryds): 

Udfyld venligst nedenstående felter, som må offentliggøres: 
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Gildemestertalen onsdag den 14. november 2018 
 
Som voksne lever vi i flere forpligtende fællesskaber. I meget af det, som vi 
foretage os, dyrker vi fællesskabet i interessegrupper i faglige og sociale fæl-
lesskaber. Det er vigtigt at alle føler og udviser tryghed og omsorg, at vi viser 
hinanden tillid og respekt. Det gælder i familien, i Gildet og i samfundet. 
 

En gang imellem kan det være godt at spørge sig selv: Hvad er meningen 
med mit liv? Hvis man ikke selv er tilfreds med svaret, kunne man f. eks. 
løbe risikoen og ændre på et eller andet. 
 

Her vil jeg gerne citere den amerikanske forfatter Hugo Prather: Du må risi-
kere noget, for den største fare i livet er ikke at risikere. Den person, som 
ikke risikerer, gør ingenting, har ingenting, og er ingenting. Han kan måske 
undgå lidelse og sorg; men han kan ikke forandre sig, føle, vokse, elske-leve. 
Lænket af sine holdninger er han en slave. Han har forspildt friheden. 
 

Kun den, der risikerer, er fri. Citatslut. 
 

Er det da ikke risikabelt at leve? Joohh; men du er ikke ansvarlig for hvad 
der sker dig. Du er kun ansvarlig for hvordan du reagerer på det, der sker dig. 
Du skal så huske at vælge en aktion som ligger indenfor mulighedernes ram-
mer. 
 

I mandags læste jeg en artikel i KD, hvor vedkommende til sidst blev spurgt: 
Hvad er det bedste åndelige råd, som du har fået. Svaret lød: Jeg tror, at man 
øver sig i  være et godt menneske – og blive et bedre menneske – ikke så me-
get ved at få råd fra andre som ved at se på, hvad de gør. Det gør et stort ind-
tryk på mig, når jeg møder mennesker, der har en særlig mildhed i blikket, 
som ikke dømmer og ikke fordømmer. Det vil jeg gerne have noget mere af. 
Jeg vil gerne være bedre til ikke at ignorere eller skære folk af, hvis jeg synes 
at de virker manipulerende eller selvhævdende. Jeg vil gerne kunne møde 
dem med et blik, hvor næstekærligheden er større end den uret, som jeg sy-
nes de begår. Tillid til andre er ”en tillid til livet selv i dets stadige fornyel-
se”. Og det er vel det, det handler om – at man tør tro på at det andet menne-
ske har andet og mere i sig end det, jeg umiddelbart kan se eller tro, at jeg 
kender. 
 

Hver gang vi mødes med andre mennesker, udleverer vi en del af os selv i 
deres magt. Vi løber en risiko i varierende grad. Hvis vi tager ordet i en for-
samling, kommer det til udtryk i forsamlingens reaktioner. Er det en fnisen, 
himlende øjne, sarkastisk klappen eller anerkendende nik? Gennem vore re-
aktioner påvirker vi hinandens humør og indstilling til livet. Vi er altså gensi-
digt afhængige af hinanden. At vi så, på trods af risikoen, tør give os i kast 
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med andre skyldes en grundlæggende tillid til livet og til hinanden. Hvis den 
tillid forsvinder, så ødelægges mennesket som socialt væsen. Det er netop 
det, der kan ske i forbindelse med mobning, at man helt mister tilliden til sine 
medmennesker. 
 

Ved ethvert møde med andre mennesker, står vi overfor et valg mellem at 
drage omsorg for det andet menneske, eller at være ligeglad med det, og bare 
tage hensyn til sig selv. 
 

Hvad er godt og hvad er ondt. Det gode er at drage omsorg, medens det onde 
er at ødelægge eller at være ligeglad med den andet menneske. 
 

Pas på grænsen mellem omsorg og høje idealer, som det at hjælpe andre. Det 
er det personlige forhold, der er vigtigt. At være ideologisk er et udtryk for 
egoisme, for at følge idealer handler ikke først og fremmest om ens forhold 
til andre; med om forholdet til ens idealer, altså om forholdet til sig selv.  
 

Filosoffen K.E. Løgstrup siger, at det gode i livet, (kærligheden og tilliden) 
ikke kommer fra mennesket; men fra livet selv. Kan jeg takke mig selv for 
min kærlighed til min kæreste eller mit barn – eller deres kærlighed til mig? 
 

Når kærligheden ”slår ned” (Eller som man siger på engelsk ”Falling in lo-
ve”), så gribes vi af den og i kærlighedshandlingen handler vi den andens 
bedste uden at tage hensyn til en selv. Vi vover os hele tiden frem mod andre 
med ønsker og forventning om at blive mødt. Man har en forventning om at 
få svar igen; men gør man det ikke, føler man sig overhørt og blottet. 
 

Du har aldrig med at andet menneske at gøre uden at du holder noget af 
deres liv i din hånd. 

Jens Erik 



Side 12 

Gruppe 2 har været på tur og været ude at  
udforske Vestegnen for at se de glemte kæmper.  
 

Turen kan stærkt anbefales. 
 

Hilsen Annie  
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5 minutters Sct. Georg  
 
Denne Gildehal indeholder 2 store enetaler – Gildemestertalen ved Gildemesteren og  
5 minutters Sct. Georg ved mig. 
 

For at de 2 taler har en chance for at supplere hinanden, spurgte jeg Gildemesteren om 
det emne, som han ville fabulere over ved denne Gildehal. 
 

Han havde på det tidspunkt funderet over emnet ”forpligtende samvær” – og det har han 
meget dygtigt behandlet i aften, synes jeg.  
 

Nå – jeg skulle så finde på noget genialt, som muligvis kunne være en fortsættelse af 
den røde tråd, som Gildemesteren ville spinde over emnet. 
 

Så gik jeg i sort !!!   for jeg vidste jo ikke hvilke vinkler han ville se det ud fra. 
Men heldigvis har vi tidens vidunder og orakel – GOOGLE. 
 

Hvor svært kan det være !!! Op med GOOGLE og indtaste søgeord. Men det kræver jo, 
at man kan læse indenad, så i stedet for ”forpligtende samvær” kom jeg til at søge på 
”forpligtende fællesskab” – og det er ud fra dette begreb, at det følgende er skrevet. 
 

Det første link, der kom på skærmen, pegede på ”Stadil-Vedersø Friskole og Børnehus” 
og deres forside. 
På den fandt jeg, blandt ”Nyttige Genveje”, en som hed ”Samværet”.  
 

Og hvad havde de så skrevet om ”Samværet” – jeg citerer: 
 

”Vi lever i et forpligtende fællesskab ud fra de relationer, som vi indgår i gennem livet - 
børn såvel som voksne – og hvor der er plads til alle.  
Dette gælder både for børn, personale, forældre og frivillige, der har sin gang på frisko-
len og i Børnehuset. 
I alle de ting, som vi foretager os, dyrker vi fællesskabet i små og store regi med fokus 
på sociale relationer.  
Det er vigtigt, at alle føler og udviser tryghed og omsorg.  
Derfor ligger det os meget på sinde, at vi viser hinanden tillid og respekt.  
Den daglige dialog hviler på et forpligtende ansvarsfuldt og gensidigt samarbejde for og 
med alle. 
  

Derudover ønsker vi også at være en aktiv del af vores samfund, hvor det er vigtigt, at 
forældre og borgere deltager og inddrages i aktiviteter og arrangementer.  
  

Slutteligt ser vi os også selv i samarbejde med erhvervsliv, foreningsliv og andre uddan-
nelsesinstitutioner for at nå i mål med vores tanke og vision for skolevirksomheden”. 

 
Citat slut  
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En nænsom omskrivning af den citerede tekst kunne udmærket blive en del af en publi-
kation i Sct. Georgs gilde regi, fordi der i begge organisationer optræder begreber som: 
  

 Fællesskab, Tryghed, Omsorg, Tillid 
 Respekt, Samarbejde, Aktiv del af samfundet 
 

Det ligner jo til forveksling det meste af det værdigrundlag som vores bevægelse står 
for. 
For at man kan trives i det vestlige moderne samfund, skal man åbenbart udsættes for de 
begreber, som jeg lige har nævnt – ellers bliver der en disharmoni i gruppen, stor som 
lille.  
 

Når man i skolesystemet efterhånden anvender dele af den model, som spejderbevægel-
sen bygger på, så er den nok ikke så dårlig. Da jeg gik i skole, var det, at kigge sideman-
den over skulderen og skrive af, det samme som snyd og blev straffet. I dag bliver man 
straffet, hvis man ikke deltager i gruppearbejdet. 
 

Virkeligheden har altså vist, at når der er mere end 1 menneske i en flok, så skal der 
samarbejdes om, at alle får det så godt som muligt.   
 

Men det samarbejde bliver kun vellykket, hvis alle i flokken følger skrevne og uskrevne 
love og at individet til tider er villig til at lide et vist afsavn – der røg den middagslur 
(joh – lidt har også ret).  
 

Vi er meget individuelle og tillægger begreber forskellig vigtighed afhængig af situatio-
nen, og der opstår let alskens skærmysler, hvis lovene opfattes som ikke overholdt.  
 

Normalt afsluttes tvistigheden så i al fordragelighed – men vi har så sandelig også set 
det modsatte. 
 

Står begreberne  
 Fællesskab, Tryghed, Omsorg, Tillid 
 Respekt, Samarbejde, Aktiv del af samfundet 
så ”bøjet i Neonrør” over vores lille gilde ? 
 

Man kan stadig se dem, men jeg synes, at de begynder at falme lidt. Der er ikke det en-
gagement i gildet, som jeg oplevede før i tiden – opgaver bliver færre, initiativer bliver 
færre, vi bliver ældre og ældre og verden ændrer sig så utrolig hurtigt, at vi sidder para-
lyserede tilbage, på grund af de tekniske, såkaldte’ fremskridt og tænker på næste gilde-
mødes menu. 
 

Jeg ved, at når man bruger pegefingeren til at pege på fejl og mangler hos andre, så er 
der 3 fingre som peger på en selv. 
 

Så jeg dugger hovedet og lader være med at pege på nogen – jeg er desuden også selv 
ved at være træt og gammel.  
 

Til slut vil jeg ønske dem jeg ikke ser til Julegildemødet, en Glædelig Jul og Et Godt 
Nytår. 
 
Kai 



Side 16 

Så er det jul igen 
 

Gr. 1 glæder os til at lave en dejlig aften, 
 

for jer den 8-12-2018 kl.18 på Græstedgård. 
 

Vi vil få vores sædvanlige kok og servering, så  
 

det skal nok blive godt. Skulle tørsten melde sig 
 

er der mulighed for at købe vin øl og vand til  
 

billige priser. Det skal i betale 125 kr. for. 
 

Medbring en julegave til ca. 30 kr. 
 

 Så finder vi ud af resten. 
 

Seneste tilmelding til Tove er 1 dec.. 
 

På 22310716 el mail 47170716 @ mail.dk 


