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Helge Erichsen  15. december  
 

Redaktionen ønsker tillykke  

Tusind tak for blomsterne jeg  
modtog i forbindelse med mit  
hospitalsophold.  
 

De pynter nu rigtig flot i stuen. 
 

Mgh 
Annie 

Tusind tak for gaven til Mogens, som han modtog i  
forbindelse med sin 70 års fødselsdag. 
 

Mgh 
Annie 

” TAK for den smukke  
buket blomster, som jeg  
modtog i forbindelse med  
mit hospitalsophold 
 

Kærlig hilsen. Gunhild” 
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Stafetten Lisbet Hovgaard-Jensen 

Peter Hovgaard-Jensen skriver stafetten i januar 2020 

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 december 2019 kl. 18:00 
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          2326 6032 

OBS

Lige hjemkommet fra i-dag (2/11-19) er jeg stadig helt høj af oplevelsen. 
 

Vi så i Sct. Georg invitation til i-dag afholdt af gilderne i: Dragsholm, Gøngerne, Lolland-
Falster og Vestsjælland distrikter. Da i-dag helt er ophørt i Arrenæs begav vi os til Haslev og 
fik sammen med ca.128 andre gildebrødre/medbragte gæster een på opleveren. Efter morgen-
kaffen fortalte forfatteren Malene Ravn lidt om sit forfatterskab men især bogen ”I dine øj-
ne”. Jeg har ikke læst bogen, men har dog hørt om udstillingen af mennesker i Tivoli før. 
 

En roman inspireret af hendes tætte veninde Jette Lehmanns familiehistorie, hvor Jettes mor-
fader Lai Fun, er en af de udstillede kinesere, der senere får et uægte barn (Poul Erik) med en 
meget ung pige fra Ålborg. Jettes far er således omdrejningspunktet i historien om ikke alene 
at være et ”uægte” barn men også halv-kineser og ikke ønsket hos morforældrene. Malene 
fortalte også om kildesøgninger og hendes og Jettes rejse tilbage til Kina. 
 

Meget spændende.  
 

Der er næsten samtidig, uafhængig af hinanden, udkommet en bog af Jesper Wong-Sun om 
hans oldefar, der var samtidig med Lai Fun. 
 

Så må jeg i gang med læsning af de 2 bøger. 
 

Efter frokost var vi næsten med til at lave ”Herrens Veje”. Præst Søren Hermansen, Sorgen-
fri, fortalte meget levende og medrivende om sin ”rolle” som rådgiver under seriens tilblivel-
se. Lige fra det allerførste møde om serien før endog hovedrollerne blev besat. Vi ved nu bl.a. 
hvorfor rollerne er navngivet, præcis som de er, hvorledes forskellige skuespilleres tilgang til 
rollerne er, om symbolikkerne i serien og hvorfor August ikke ser han træder ud foran lastbi-
len. 
 

Vældig levende og inddragende fortalt. 
 

Sluttelig får man som regel også nogle gode snakke, som det hedder på nu-dansk og vi håber 
at modtage nyt fra Holbæk om deres ”højskole” hvert andet år. Det kunne blive rigtig spæn-
dende.  
 

Så bare se at komme afsted. Når vi er afsted har vi som regel ledige plad-
ser, hvis det får interesse.  
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FELLOWSHIP DAY BUDSKAB 25 oktober 2019  
 
Kære alle 
På vegne af vores DIS – Martha – fremsendes hermed de 2 Fellowship-
budskaber der blev læst op ved et vellykket arrangement i Smørum  
konfirmationshus, med deltagelse af ca. 40 gildebrødre fra distriktets  
8 gilder. 
 
Endnu engang tak til vores DIS og hendes hjælpere, GIMerne fra de  
forskellige gilder. 
 
Henning 
DGM 
 
Budskaber på side 5 og 6 

Kære Gildebrødre 
 

Tusind tak for opmærksom-
heden og gaven på min  
fødselsdag den 29. oktober. 
 

Alice og jeg glæder os til at 
smage og nyde vinen til en  
god middag. 
 

Med gildehilsen 
Povl-Erik 
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– spejderidéen for voksne –  
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– spejderidéen for voksne –  
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<– spejderidéen for voksne 
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Hvad 
kan vi  
lære af  
 
Emma Gad? 

Emma Gad, 1918 
 

Lad dem ikke helt beherske af Deres 
Telefon, men sæt den ud  af virk-
somhed under et Måltid sammen 
med Gæster eller under vigtig  
Samtale. 
 

Skriv især ikke, mens De er optændt 
af Harme, men lad Solen gaa ned 
over  Deres Vrede, før De tager Pen i 
Haand.   
Hvad  enten De er vred eller ikke,  
brug da ikke ubeherskede Udtryk i 
en Skrivelse.  

De vil altid fortryde det.  

Hvordan er Emma Gad stadig aktuel i en digital tidsalder?  
Vi bruger meget tid på internettet, når vi spiller, lytter til musik, ser videoer, sender billeder 
og beskeder og taler med hinanden. Men at være på internettet er lidt ligesom at gå rundt i 
trafikken: Man skal se sig for og passe på sig selv. 
 

Pas på dig selv 
Undgå at dele dit password: hvis du ved eller tror at andre har din kode, så skift den med det 
samme. Husk at skifte kodeord jævnligt. 
 

Har du givet samtykke?: Husk dine venner på at du har ret til at blive spurgt inden der lægges 
noget på nettet, der omhandler dig. 
 

Giv ikke private oplysninger: Giv aldrig dit fulde navn, adresse eller skole til nogen, du kun 
kender fra nettet. 
 

Hvem taler du med? Gaming er super socialt, men er du i tvivl om, hvem det egentlig er du 
taler og spiller med, så spørg dine forældre eller en voksen du kender. 
 

Beskyt dit kamera: Sæt et klistermærke eller cam-cover op foran kameraerne på din pc, tablet 
og mobil, så bestemmer du, hvem der må se på dig, og hvornår. 
  

Pas på dine venner 
Spørg altid om lov: Del ikke billeder og info om dine venner uden at de har givet dig lov! 
Husk, når det først er på nettet, så bliver det der for altid. 
 

Spil med god stil: Afbryd ikke midt i et spil eller smid nogen af holdet, fordi du pludselig får 
en anden invitation. 
 

Pas på hinanden: Hold en god tone og skriv kun ting online, du også ville kunne sige til an-
dres ansigt. 
  

Pas på din familie 
Brug ikke usb-stick! – din skole er dejlig, men der er ligeså stor risiko for virus som for lus! 
 

Bed dine forældre sende præsentationer og andet til læreren, evt. over Aula/forældreintra. 
 

Download med åbne øjne: Aftal med dine forældre inden du downloader noget til jeres pc’er. 
Undersøg spillet: Undersøg om det koster penge at købe ting i spillet. 
 

Bed dine forældre at indstille dine konti, så du kun bruger de penge du har fået lov til. 

Fra hæftet ”Bliv cybersikker med Emma” med fokus på digital sikkerhed for børn 
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På Gildehallen den 13. november 2019 
fik vi besøg af Amalie, som fortalte om  
sit ophold og oplevelser i Costa Rica  
i byen Tamarindo. 
Sikke oplevelser og Amalie fik forståel-
se for det spanske. 
En oplevelse for livet, som giver mod  
på at få flere udfordringer/oplevelser 

STOR TAK til Amalie 
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GM talen 13. November 2019 
 

Det at elske sig selv er også at give andre muligheder 
for at vise kærlighed. 
 

Jeg læste for nylig en artikel med denne overskrift skrevet 
af en kvindelig psykolog. Så jeg blev nysgerrig og læste  
videre.  
Hun oplever, at mange dødeligt syge viser misforstået hen-
syntagen, når de trækker sig væk fra familie og venner for 
ikke at være til besvær. De gør det med de bedste hensig-
ter; men de overser her den mulighed, som deres venner 
og familie har for at vise den syge kærlighed. Kærlighed er 

rettet mod noget uden for én selv. Kærlighed handler om 
relationer, og derfor kan du ikke vise kærlighed ved 
at isolere dig med gode hensigter om ikke at ville 
ligge nogen til last.  
At elske sig selv og at elske andre er også at give 
andre muligheder for at vise dig omsorg og kærlig-
hed. 
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Kristendommen siger, at det største bud i livet er at 
elske og tilgive andre mennesker, fordi Gud elsker 
og tilgiver os. Det handler om at give videre til an-
dre, hvad vi selv har fået. 
De 10 bud er i virkeligheden kun ét bud, nemlig: Det 
dobbelte kærligheds bud. Du skal elske Herren din 
Gud og din næste som dig selv. 
Det bud er udfordrende og krævende, fordi det gæl-
der hver eneste dag og hvert eneste menneske, 
som krydser vores vej. Det gælder også det menne-
ske, vi ikke bryder os om, og dem, vi ikke synes, har 
fortjent det. 
Buddet om næstekærlighed har ingen brugsanvis-
ning, men ofte ved vi fra os selv og vores evne til at 
sætte os i en andens sted, hvad den anden har be-
hov for. 
Vi kan vel godt sige, at det kræver mod og beslut-
somhed. Hvis vi lige bliver lidt i temaet, og ser på 
hvad vi vil gøre, når vi møder pårørende til en afdød 
bekendt. Hvad skal jeg sige eller hvad skal jeg nu 
gøre? Jeg skal i hvert fald ikke gå over på det mod-
satte fortov. Jeg må møde vedkommende. Med et 
håndtryk eller et knus, og så må jeg sige, hvad der 
nu falder mig ind og tage samtalen derfra. 
 

Jeg prøver lige at se på kærlighed fra en anden vin-
kel, lykkefølelse. 
 

Selvom vi i Norden føler os som verdens mest lyk-
kelige folk, er lykken ikke ligeligt fordelt. 
Flere end hver 10. føler, at de mistrives eller lige-
frem er ulykkelige, viser en ny stor undersøgelse i  
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alle de nordiske lande foretaget af Institut for Lykke-
forskning for Nordisk Ministerråd. Og antallet af per-
soner i mistrivsel er hastigt stigende.  
 

Mange undersøgelser har vist, at religiøse menne-
sker har højere trivsel, hvilket typisk har kunnet rela-
teres til især sundere livsførelse og bedre socialt 
netværk. Men selv når vi kontrollerer for de ting, har 
religiøsitet tilsyneladende i sig selv en ganske væ-
sentlig effekt på vores trivsel. 
 

De meget lidt religiøse er ikke lykkeligere end dem, 
der slet ikke er religiøse. Først når man rapporterer 
at have en tro af en vis betydning, kan man se en 
effekt på lykkefølelsen. Og det er især blandt de 
meget religiøse, at troen virkelig bliver et værn mod 
mistrivsel. At det forholder sig sådan, stemmer fint 
overens med andre undersøgelser, der blandt andet 
har vist, at religiøse er mindre deprimerede og kom-
mer sig hurtigere end ikke- religiøse. Forskning, og-
så fra Danmark, har desuden vist, at faste kirke-
gængere lever længere end dem, der aldrig kom-
mer i kirken. 
  

Det er tankerne om at være ”god nok”, der påvirker 
vores lykkefølelse allermest. Det er ikke mindst den-
ne stræben efter perfektion, som er umulig at opnå, 
der fører til stress, angst og mistrivsel. I kristendom-
men ved man imidlertid, at man netop er elsket som 
en, der aldrig kan blive god nok, og deri ligger den 
dybeste frihed. 
 

Hvis du vil leve et lykkeligt liv, skal du arbejde for at 
din næste lever et lykkeligt liv. Elsk din næste 
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Optimisten & Pessimisten 

To børn, som gik i samme børnehave, adskilte sig markant  fra hinanden.  
Den ene var optimist, og den anden var mist

nemføre en test for at se, om de virkelig var så forskellige.  

. sten kom ind i værelset, så han sig omkring og 
: .  

Hvad mon der er i vejen?  

milede han og begyndte at kaste rundt med hestegød-
ningen
Personalet blev meget overrasket og spurgte drengen:  

Hvordan kan du være så glad over, at dit værelse er fyldt med hestegødning?  
 

imisten, må der  være en hest i  
   nærheden
 

En ven i nøden 
 

En kold aprilaften var en lille vildfaren spurv ved at fryse ihjel. Spurven kunne ikke læn-
gere holde sine vinger i gang, men faldt ind gennem vinduet i en lade, hvor den blev lig-
gende på gulvet og var ved at fryse ihjel. 
 

Da kom en ko gående hen mod spurven, og netop da den gik forbi den lille fugl, slap den 
en stor kokage lige ned over spurven. 
 

Gødningen, som var varm, tøede efter et par minutter spurven op. Den kvidrede glad, 
selvom den ikke kunne komme ud af kokagen. 
 

En kat i den anden ende af laden hørte dens kvidren og listede hen for at se, hvad det var. 
Da katten så, at den lille fugl ikke kunne flyve bort, sprang den hen og trak spurven ud - 
og den blev så til en lækker middag for katten. 
 

Så husk: Det er ikke altid dem, der sætter dig i lort til halsen, der nødvendig-
vis er dine fjender, og det er ikke altid dem, der hjælper dig op af lortet, der 
nødvendigvis er dine venner! 

5 min Sct Georg i forbindelse med 
gildehallen 
 

Anne-Grethe 
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Vi inviterer jer til at deltage i 
julemødet 2019. 

  

Festligheden finder sted på Græstedgård og vi  
byder på traditionel dansk julemad –  

   

Vi mødes kl. 17:30 og vi glæder os til at se jer. 
Prisen er 150,-kr.  

Drikkevarer kan købes til de sædvanlige  
julepriser. 

 

I skal medbringe en julegave til ca. 30 kr. 
   

Tilmelding senest 
 

 torsdag den 28. november. 
 

Lene: 5196 3099    lene-j@email.dk  


