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Overskrift 9,4
fortsætter 18,1

Tekst indrykket
venstre/højre 1 cm.
lederen 12 pkt.

Bundrude 19,5 cm

53. årgang Jan.
Nr. 1 2015

Et nyt år er begyndt

At fejre nytår er en gammel tradition, hvor vi marker
overgangen til et nyt år. I folkelig tro er overgangen
omgærdet med særlige forestillinger og ritualer.
Traditionen med fyrværkeri, skyderi og larm er ca.
300 år gammel.
Hvad er et nytårsfortsæt egentlig ?
Ofte en række af gode intentioner om ting man
ønsker at forandre, og årsskifte er en god anledning,
til at starte på en frisk. Men hvorfor egentlig starte
på en frisk ?
Hvorfor ikke bare være her og nu, rumme fortiden
og det der er her og nu, frem for at starte forfra. Alt
andet lige, må vi da have lært et eller andet under-
vejs, som vi kan bruge. Også i det nye år.

fortsætter

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



Leder fortsat:
Personligt har jeg ingen nytårsfortsæt, men forventninger til det
kommende års nye udfordringer.  Forventningerne skal afstemmes med
virkelighedens realiteter. I modsat fald kan det medføre stress og
skuffelser. Jeg har heldigvis en dejlig familie og mange venner, som jeg
nyder at være sammen med, og alle har det godt. Det der kan bekymre
mig en del er, at vi i Danmark blander os i alle de krige uden for Europa.
Vi sender militærfly og mange soldater derned, tænk på hvad det har
kostet af unge liv. Vi ved ikke, hvad det kan føre til. Selvfølgelig skal vi
fortsat hjælpe humanitært, al det vi kan - men alt det andet ! Jeg for-
søger at skubbe tanken fra mig, og glæder mig over de fire årstider, vi
har i Norden.
Jeg glæder mig til foråret fordi alt kommer frem på ny. Vintergæk og
erantis pibler op af jorden, buske og træer begynder at spirer og fuglene
kvidrer lystigt.
Jeg kan bedst beskrive årets gang med to vers af denne salme, som jeg
har set et andet sted:

I går var hveden moden,
i dag står skoven hvid;
om lidt vil verden kvidre
om sol og forårstid.
Der råbes mellem grave
om nùets evighed,
mens vinden lægger støvet
til ro et ukendt sted.

Vi tæller vore dage,
der hober op i år,
og stædigt vokser stakken
af det vi ikke når.
De store ord bliver mindre,
og planer hentes ned
fra flugt mod morgenstjerner
til døsig aftenfred.

(Lisbeth Smedegaard Andersen)

https://www.youtube.com/watch?v=InwAHEA8wWk

Alle gildebrødre og jeres familie ønskes et rigtig godt og velsignet
nytår.

Grethe gr.5

Margit Jensen havde

85-års fødselsdag onsdag d. 3. sept. 2014.
Margit siger: Stor TAK for de mange hilsner
jeg modtog i anledning af min 85-års-
fødselsdag
Kærlig hilsen fra

Margit
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Tak Tak Tak
En varm tak til Sct. Georgsgildet for de skønne gaver, blomster og
hilsner, som vi fik til vores diamantbryllup.
Vi havde en rigtig skøn dag, som vi mindes med glæde.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Stor gildehilsen      Knud og Birthe
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Lørdag d. 10. januar
Forhal kl. 17.30 Gildehal

18.00

senest
3. januar 2015 til

Lilli tlf.: 3647 2770 eller mail: lguld@adr.dk
Jytte W. tlf.: 4841 2596 eller mail: jyttew@hotmail.dk
(se flere detaljer i Voldstafetten dec. udg.)

Quizzen fra Kirketuren
Det sidste spørgsmål i Quizzen fra Kirketuren var, om Leo i 20 år har
gået foran Luciaoptoget i Danmarks Statistik. Alle gættede rigtigt - eller
måske er det forkert. Måske er det mere end 20 år. Det vides ikke med
sikkerhed. Men her er dokumentationen fra 15. dec. i år.

4



Indbydelse til
Distriktsgildehal

Mandag den 23. februar 2015 i
” GILDEHUSET SANKT AGNES”

Sankt Agnes 2 B, 4000 Roskilde

Vandrehal kl. 18 - Gildehal kl. 19

Efter gildehallen vil skibsfører/kaptajn Knud Nielsen holde
et spændende foredrag med overskriften:

Mit lange liv i rederiet DFDS
Der vil ligeledes blive serveret et let traktement.

Prisen for dette arrangement er: 65 kr. pr. person
Gilde- og gruppevis tilmelding
senest den 17. februar 2015 til Else Thiesen,
tlf. 31 49 81 39 eller mail: elsethiesen@gmail.com

m.v.h. Distriktsgildeledelsen
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Alfa og Omega
Kirketur til Vallensbæk, 7. december 2014

Da vi søndag morgen nærmede os Vallensbæk landsby i bil og så den
gamle middelalderkirkes takkede tårn, var der umiddelbart ikke noget,
der varslede, at her skulle vi møde et egentligt kirkecenter!
Da vi steg ud af bilen foran den gamle kirke, stod vi midt mellem den
meget gamle kirke fra år 1150, den hypermoderne Helligtrekonger kirke
fra 2012 og den trefløjede sognegård.
Den gamle middelalderkirke kan kun rumme 90 mennesker, og da
kirken skal tjene 15.000 sognebørn, er det indlysende, at det arbejde, der
gik i gang i for at bygge den nye kirke, var presserende!
Efter vi fra gr. 6 havde dækket bord til vores efterfølgende julefrokost i
sognegården, gik vi i samlet flok til højmessen i Helligtrekonger kirke.
Præsten var klar over, at der var en god del gæster, som var gamle
spejdere, og fik med stor elegance flettet ind i prædiken noget om spej-
dernes motto Vær Beredt.
Vibeke fra vores gruppe 6 kommer meget i kirken, og hendes gode
veninde Karen Høgskilde var så venlig at bruge sin søndag sammen med
os. Karen er en virkelig kapacitet i Vallensbæk kirke, da hun i mange år
har været medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget. Hun har fulgt hele
processen med bygningen af den nye kirke og med restaureringen af den
gamle.

Efter kirkekaffen tog Karen os først med over i
den gamle kirke. Når man trådte ind i kirke-
rummet, var det første, der slog én i møde en
fugtig, gammel lugt. Det var helt tydeligt en
lille og meget gammel kirke, bygget direkte på
marksten, med deraf følgende fugtskader.
Kirken er fuld af smukke kalkmalerier, malet af

Isefjordmesterens folk. I mange, mange år havde malerierne været
kalket over, da det i en rum tid var på mode at afholde menigheden fra
at lade tankerne friste og flyve med billederne.

Få måneder efter kalkmalerierne var blotlagt, brændte altertavlen og
området deromkring. Det var et stort arbejde igen at afrense kirken,6



og der er ikke kommet en ny altertavle på stedet. Man har valgt at nøjes
med et alterbord af bornholmsk granit og et vindue bag alteret med
udsyn til naturen.

Efter at have hørt om den gamle
kirke, førte Karen os over i den
nye Helligtrekonger kirke.
Kontrasten var slående! Det har
været et bevidst valg at bygge en
super moderne og enkel rund-
kirke med et minimum af ud-
smykning. Der er glaspartier i
hele kirkens omkreds i form af
en bred gang omkring kirke-
salen, med partielle vægge.

Der strømmer lys gennem kirken og naturen kommer nærmest indenfor.
Kirkens udsmykning består udelukkende af fem store stentavler med
citater fra Bibelen. Opgaven med den kunstneriske udsmykning blev
givet til digteren Søren Ulrich Thomsen. Han overvejelser og valg af
citaterne er meget interessante og kan findes på hans hjemmeside:
http://www.soerenulrikthomsen.dk/sut/diverse/udsmykninger/helligtre
konger/
En meget rørende og smuk udsmykning er
dåbstræet - livets træ. Træet er lavet af metal.
Hver gang et barn eller en voksen bliver døbt,
bliver hans eller hendes navn og dåbsdato syet på
et stofæble. Æblet bliver hængt på dåbstræet
efter dåben. Alle dåbsæblerne bliver senere
"plukket" ved en æblehøstgudstjeneste, som
afholdes for alle de døbte og deres familier.
Det var meget spændende at høre Karen Høgs-
kilde fortælle om alle de udfordringer, der har
været omkring byggeriet af den nye kirke og
restaureringen af den gamle.
http://vallensbækkirke.dk/bes%C3%B8g-kirkerne
Ved udgangen af kirkesalen er en stor stentavle, hvor der står: I har
fået det for intet, giv det for intet. Det er en formaning om, på 7



tærskelen mellem kirkerummet og omverdenen, at huske på, at den
tilgivelse, Gud har givet os i nadveren, skal vi give videre til de
mennesker, vi møder på vor vej uden for kirken.
Naturen lige uden for kirkens vinduer og de enkle citater på stentavlerne
kan nok få tankerne på himmelflugt, som hos de gamle tiders
kirkegængere, når de sad og så på kalkmaleriernes fristelser og djævle.
Hver tid sine mennesker, sin byggestil og tankegang, men dog er vi så
fælles om det grundlæggende. Vi søger sammen i fællesskabet og troen
på noget større end os selv.
Slægt skal følge slægters gang, og hver generation har samme behov for
at forsøge at forstå livet i både glæde og hjælpeløshed. Ritualerne tjener
som et bindeled mellem mennesket og det Højeste og giver en
befæstelse af troen. Gentagelsen og samværet giver en styrke og en
fornemmelse af at gå vejen sammen. Derved kan man glemme sine
bekymringer for en stund og fokusere på den indre kerne af stilhed og
nærvær.

Efter Karens rundvisning gik vi
over til den mere afslappede del
af dagens program – vores
julefrokost! Vi fik hilst på
kirketjeneren Niels Langhoff,
som har været behjælpelig med
de praktiske ting omkring vores
arrangement. Han er for øvrigt
med i Gildet i Glostrup. Vi satte
os til bords og fremdrog vores
medbragte mad. Spisningen blev
muntert afbrudt af sange og en
julequiz. Folk kæmpede om
førstepladsen og der var kun én
gruppe, der vandt!

Det giver en større følelse af retfærdighed, end hvis sagen bliver afgjort
ved lodtrækning!
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Pludselig kom den Rigtige Julemand ind
ad døren. Der findes mange fup-udgaver,
men denne var helt sikkert den sande
julemand! Med en stor sæk gaver og stor
varme uddelte han rare sager til os!
Alt i alt havde vi en rigtig hyggelig dag i
Vallensbæk og blev både mætte og ikke så
lidt klogere!

Lisa
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Gruppe 1 - JuleMøde 2. dec. hos Sine

Vi mødtes kl. 13 hos Sine, hver medbringende noget godt til et dejligt
julefrokostbord.
Vibeke var desværre blevet så stærkt forkølet, at hun ikke kunne deltage.
Annie og Knud var heller ikke med, men resten af gruppen + Sisseli. Vi
spiste, snakkede og hyggede os på bedste vis.  Vi startede i øvrigt med
at synge ’Der er noget i luften’.
Det er vanskeligt at referere en julefrokost, men vi havde en meget
hyggelig eftermiddag hos Sine, med godt humør og megen snak.

Så derfor vil gruppen sige tak til Sine og ønske alle en rigtig glædelig
jul og et forhåbentligt godt nytår.

Nils
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Gruppe 2 - JuleMøde 2. dec. hos Else og Jens

Brøndbyvester Kirkeklokker ringede da gruppe 2 mødtes kl. 13 på
Bygaden 72 B. Vi var fuldtallig, og selvfølgelig var Mogens også med,
så vi var i alt otte Gildebrødre.
I forvejen havde vi aftalt, hvad vi hver især skulle have med af lækker
mad. Så det blev et flot frokostbord, og der var hele tre slags snapse at
vælge imellem. Det havde værtsparret sørget for, plus nogle dejlige
juleøller, - der var dog også Brøndby Vand på bordet !
Bagefter var der bl.a. pakkeleg, vi brugte raflebægeret for at slå en
sekser. En overgang var der én gildebroder, der havde næsten alle
pakkerne. Men det rettede sig, og til sidst, da spillet stoppede, var der
meget heldigt, én pakke til hver !
Vi havde også andre sjove lege, sætte bogstaver sammen til ord, og digte
fortsatte historier, der var godt humør bordet rundt.
Vi havde dejlige timer sammen, og det var helt mørkt, da vi sagde farvel.
Og tusind tak for et rigtigt godt Julemøde, Julen 2014.

Arne
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Gruppe 4 - JuleMøde i dec. hos Finn og Kirsten

Efter Birthe og Bjarne havde samlet
de forskellige gruppemedlemmer op,
gik turen til Finn, hvor Kirsten og
Finn havde dækket et fint julebord.
Efter ankomsten fik vi En Enkelt, så
vi kunne få varmen. Jytte gav os de
sidste informationer ang. Nytårs
gildehallen. Derefter satte vi os til
bordet, og her sang vi den første jule-
sang, stemmebåndene var jo smurt.
Så blev der ellers spist masser af fisk:
kryddersild, stegte sild, karrysild,
laks og rejer og ikke at forglemme
ribbenstegen og osten.

Herefter fortalte Tove den obligatoriske julehistorie, som var en
fortælling om Susanne Palsbo`s barndomsjul, for så til sidst at slutte af
med kaffe og hjemmebragte småkager. Selvfølgeleg skulle der synges
julesange.

Gruppe 4 ønsker alle gildebrødre og deres familier en

GOD JUL og et GODT NYTÅR
Bjarne
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Gruppe 5 - JuleMøde 8. dec. hos Birthe
Alle var til stede, bortset fra Jytte, der ikke havde det godt nok til at
deltage. Vi medbragte hver især det aftalte fødemiddel, så var der
pludselig en hel frokostanretning.
Mødet startede med, at vi fik ordnet de praktiske opgaver.
Vi huskede også at tale om fødselsdagspris. Der var absolut enighed om
at indstille Himmelekspressen til prisen.
Derefter gik vi til det veldækkede bord, hvor vi gjorde vort bedste. Da
vi var mætte, måtte vi lige have et par konkurrencer.
Den ene var med sprogets finesser, og den anden var med verselinjer,
hvor vi skulle finde sangen. Det gav en hel del morskab, da det ikke
lykkedes med nogle af sangene, selv om vi kunne melodien. Vi raflede
om de medbragte gaver, det var et bytten frem og tilbage.
Mødet sluttede med at vi sang ”Dejlig er jorden”, hvorefter vi ønskede
hinanden god jul på gensyn torsdag, hvor vi skulle fejre Birthe og Knuds
Diamantbryllup.

Bodil

Tider skal komme,
tider skal henrulle,

slægt skal følge slægters gang
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Gruppe 6 – Julemøde 6. december. Hos Preben

Juletid er traditionernes tid, også i vores gruppe er der tradition for at
hygge os en lørdag i december måned, og det gjorde vi rigtig meget den
6. december
Vi havde hver i sær medbragt forskellig mad til en fælles julefrokost,
der var laks og hellefisk, der var rejer, der var ost, der var æbleflæsk, der
var surt, der var sødt, der var hjembagt brød, der var, hvad der skulle
være til vores julefrokost og ikke at forglemme hjemmelavet hvid sild
med kommen og et strejf af dild samt kryddersild i madeira

Eftermiddag blev til aften
mens snakken lystigt gik, en
julesang blev der også tid til.
Aftenens højdepunkt.
Julepakkerne kom på
bordet, og vi fik gang i
raflebægret for slå en 6ér
Alle fik en gave med hjem.

Mette havde medbragt et nybagt grahamsbrød som gave. Den fik Leo.
Måske er der nogen, der skal i kirke juleaften og synge nogle af vores
mange dejlige julesalmer? Min ynglings salme er: Dejlig er den
himmelblå. Synger man alle versene, er der 19 vers i den salme, der blev
skrevet i 1820 af N F S Grundtvig.
Det er en fornøjelse at tænke
tilbage på julemødet.

Alle i gildet ønskes en rigtig
Glædelig jul

Lidt af genboens juleudsmykning

Bente14
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