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

Bundrude 19,5 cm

52. årgang Dec.
Nr. 12 2014

Nu står julen for døren

Ja, så kom vi altså ind i julemåneden og pr. tradition
bliver julekassen med julepynt og kravlenisser
fundet frem - for nu skal der julepyntes.
Det er ligesom man bliver glad og lykkelig ved igen
at se sine gamle kravlenisser og kræmmerhuse.
Vi bliver som regel også noget mere gavmilde og
hjælpsomme i december og giver gerne en
hjælpende hånd til trængende medborgere
Så uanset om det er januar eller februar, så lad alle
måneder have et snert af december.

God jul Alle sammen
Finn
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Fredslyset fra Betlehem
kommer til

Brøndbyvester kirke
Tirsdag den 9. december 2014

Igen i år kommer Fredslyset fra Betlehem, til Brøndbyvester Kirke.
Det sker ved en stemningsfuld musikandagt
tirsdag den 9. december kl. 19.00.

Fredslyset brænder evigt i Fødselskirken
i Betlehem.
En flamme herfra er bragt til Europa, og
En stikling herfra bliver tirsdag den 9.
december ført til Brøndbyvester Kirke.

Lyset vil blive båret ind i den mørklagte
kirke, og olielampen, som ses på billedet,
vil blive tændt, herefter tændes lys i
stolerækkerne og på alteret, og kirken
oplyses alene af Fredslyset fra Betlehem.

Vi vil synge nogle sange, og præst ved
Brøndbyvester Kirke, Arne Kristophersen
Vil holde en andagt.

Efter andagten er der kaffe i Sognets Hus.

Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det (Johannes
1.v.4-5)

http://sct-georg.dk/aktiviteter/fredslyset/
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Lørdag d. 10. januar
Forhal kl. 17.30
Gildehal 18.00

Alle er velkomne.
Husk festligt tøj.
Vi vil bestræbe os på
at lave en festlig og
hyggelig aften efter
gildehallen.

Der serveres en med vin og vand.

Derefter vil der blive serveret

Ind imellem vil deltagerne blive bedt om at synge en
sang eller to.

Prisen for disse fornøjelser er .

senest 3. januar 2015 til
Lilli tlf.: 3647 2770 eller mail: lguld@adr.dk
Jytte W. tlf.: 4841 2596 eller mail: jyttew@hotmail.dk
På vegne af gruppe 1 og 4          Nils
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Klippet fra Folkebladet, udgivet 19. nov., side 7
http://viewer.doomags.com/12899 5



Alle gildebrødre med familie ønskes
en rigtig glædelig jul samt

et rigtigt godt nytår

Med GildeJuleHilsen
fra DistriktsGildeLedelsen

http://www.rohedi.dk/
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Novembermøde - 11. nov. 2014
Til vores novembermøde i gildet
fik vi i år tidl. overrabbiner Bent
Lexner til at fortælle os lidt om sig
selv og jødernes historie i Dan-
mark.
Vi hørte om, at de første jøder
indvandrede efter opfordring af
Christian IV. De kom fra Holland,
Hamburg og Altona området.

Indtil vi fik vores grundlov i 1849, var der dog begrænsninger
i, hvad en jøde måtte ønske af uddannelse. Han måtte ikke
blive højtuddannet, måtte ikke eje jord og bygninger, og
derfor begyndte mange jøder at sælge varer og tøj, og lave
bankvirksomhed.
Bent Lexner kom også ind på 2. verdenskrig, og fortalte, hvor-
dan han selv og andre jøder var taknemmelige for den danske
hjælp. Som han sagde, var der ikke andre lande, der hjalp.
Jøderne har tidligere været et forfulgt folk, og har ofte måtte
trække teltpælene op, for at flytte et andet sted hen.
Som en tankevækkende ting fik vi at vide, at af de ti dygtigste
violinister i verden, var de ni jøder, og blandt de ti dygtigste
pianister var kun en jøde.  Pga. at jøderne ofte måtte flygte,
var det lettere at tage en violin med end et klaver.
Bent Lexner kom ind på mange andre ting, bl.a. mad, skikke
og sabbat. Det havde ikke altid været lige let at skulle søge
job og være dansk soldat, når man var ortodoks jøde.
I 1948 fik jøderne omsider Deres egen stat, Israel.
Gruppe 2 stod for aftenenes arrangement. / Else 7



Fellowshipday - 25. okt. 2014
i Roskilde-Hedebo Distrikt Referat
Stedet var som sædvanligt Rødovregård, der er glimrende egnet til
formålet. Vi spiste først en dejlig middag med drikkevarer. Kaffen med
hjemmebagte småkager fik vi efter GIM Birgit Riemers og Gunnar
Hauerbergs indlæg begge 2. Roskilde. De fortalte på skift og med
mikrofon om mange gode og sjove oplevelser med spejdere og
gildebrødre i Europa og USA, hvor mange dejlige bekendtskaber stadig
fungerer, og opfordrer alle til at være mere åbne for at lære nye
gildebrødre at kende, også selv om de ”kun” er fra Danmark. De havde
også lavet en fin lille udstilling med bl.a. gildeblade.
Gildehallen blev ledet at DGM Margit Fohlmann, der talte fint om
tolerance, Have respekt for det, der har værdi for andre (underforstået
uden at skade andre) samt at virke for international forståelse.
DIS Ingeborg Olsen læste Fellowshipday budskabet. Det er skrevet af
Mida Rodriques, Formand for ISGF verdenskommite, og omhandlede
den 27. Verdens konference i Australien 2014. Alt i alt en dejlig,
hyggelig dag, hvor vi fik opfrisket mange gildebekendtskaber.

Bitte 2. Roskilde
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Gruppe 1 - GruppeMøde 4. nov. hos Birgitte
Da Nils havde malere i hele huset, blev vi nødt til at holde vores møde
et andet sted.  Birgitte var så venlig at melde sig. Så vi byttede dag,
hvilket vil sige, at Nils overtager mødet d. 10. februar. Vi startede med
at synge ’Nu falmer skoven’. Lilli gav et referat af det seneste gilderåds-
møde. Derefter bød Birgitte til et veldækket bord. Vi spiste og kom
automatisk ind på vort julemøde 2. dec. hos Sine. Vi fik fordelt de
vigtige opgaver med det spiselige til arrangementet.

Sine stod for aftenens emne Rumænien, som
er et af EU’s fattigste lande og stor social
ulighed. Landet er godt 5 gange så stort som
Danmark og der bor ca. 4 gange så mange
mennesker.

Befolkningen er sammensat af rumænere 89%, ungarere 7%, romaer
2,5% og så i øvrigt ukrainere, tyskere, russere og tyrkere. Så en noget
broget sammensætning. Gennemsnitlig levealder 73 år for kvinder og
66 år for mænd. Rumænsk sprog har latinsk oprindelse.

Sine havde lagt særlig vægt på den lille
landsby Bagaciu, der ligger i Transsyl-
vanien stort set midt i Rumænien.
Her leves livet, som man gjorde i
Danmark for 75 år siden. Mænd med
leen over skulderen, koner i lange sorte

kjoler og kodriveren, der samler køer og geder hver morgen for at føre
dem på græs.
Her har foreningen ’Hjælp ældre i
Rumænien’ et hjælpeprojekt i gang
med bl.a. hjælp til tøj, læge, medicin
og mad m.m. Sine fortalte og viste
billeder så levende.  Man kan læse
mere på
http://www.bagaciu.dk/
Vi sang ’Nu flyver mørkets fugle ud’.
Tak til Sine og Birgitte for en
hyggelig aften. Nils 9



Gruppe 2 - GruppeMøde 18. nov. hos Jens & Else

Efter den som sædvanlig gode middag med tilbehør, startede Jytte med
bl.a. at spørge om tilmeldinger til kirketuren til Vallensbæk.
- Snart efter blev det Jens som fortalte om emnet: "Min fødeegn og
barndomserindringer"
”Som den førstefødte kom jeg til verden i 1945 på Frederiksberg på
Diakonissestiftelsen. Mor og Far er københavnere og henholdsvis
børnehavelærerinde og kommunelærer”.
Jeg voksede op i en moderne 2-værelses lejlighed med centralvarme,
nedstyrtningsskakt, siddebadekar og 2 altaner på Tingskrivervej.
Mine fætre og kusiner boede ligeledes i København – trygge omgivelser
med familien i nærheden.
1949 fik jeg en bror, Jørgen, dengang måtte kun farmor besøge mor på
fødeklinikken på Frederiksborgvej, børn havde ingen adgang!  Da jeg
var 4 år, flyttede vi til Jylland, min far var nu blevet sognepræst i Vilsted
og Vindblæs. Han havde studeret selvstændigt samtidig med sin lærer-
gerning. Så vi kom til at bo i en kæmpestor præstegård, tæt ved kirken.
I Vilsted fandt jeg hurtigt mange legekammerater, og var som præstesøn
velkommen i alle byens hjem, og på landsbyens håndværks værksteder,
samt i de mange små butikker, der var dengang. Der var en brugs, to
købmænd, tre slikbutikker, et ishus, en bager, to snedkerværksteder, en
karetmager, en cykelsmed, tre vognmænd, et mejeri, et forsamlingshus,
en kro, en skole, en korn- og foderstofforretning, et autoværksted, to
postbude, to murermestre, en drænmester, en frisør, dertil en seværdig
have, som søndag efter søndag blev besøgt af flere busfulde gæster.
Sidst, men ikke mindst, var der min bedste legekammerats far Elmer,
som var skomager, han var desuden radioamatør, arkæolog, selvbygger,
postbud, selemager, møbelpolstrer, kirkebetjent, kirkegårdsgartner og
kirkesanger. Han var en meget god fortæller, og jeg tilbragte mange
timer i hans hjem.
Jeg gik i kommuneskolen i Vilsted, de tre første år hos lærerinden og
siden næsten fire år hos degnen. Alle årene kun hver anden dag, 6 dage
om ugen.

Derefter kom jeg i mellemskolen i Løgstør, hver dag – også lørdag.
10



Min far havde været FDFer og jeg blev FDFer i Ranum, tæt ved Vilsted.
Da jeg var 7 år fik jeg en søster, året efter endda endnu en bror, Paul.

I 1960 flyttede vi tilbage til Sjælland, far blev præst ved Hørsholm og
Rungsted Kirke. Jeg kom i 4. mellem på den lokale kommunale skole i
Usserød, her var vi 32 elever.
Jeg var FDFer og var selv leder af flere ture. Desuden medvirkede jeg
med opførelsen af en FDF hytten Egemosen i Tinkerup ved Tikøb.
Efter alsluttet realeksamen kom jeg i 1963 i lære som elektriker i firmaet
Kemp & Lauritsen A/S, hvor min farfar via personlige kontakter havde
skaffet mig denne læreplads.
Læretiden var 4 og et halvt år, men jeg fik lov til at læse videre et halvt
år før lærekontrakten udløb. Senere læste jeg til Teknikumingeniør på
Københavns Teknikum og blev stærkstrømsingeniør i 1971.
Til sidst vil jeg sige, at jeg både har haft en meget privilegeret barndom
og en meget privilegeret opvækst
Arne/Referent 11



Gruppe 4 - GruppeMøde 6. nov. hos Birthe S.

En regnfuld eftermiddag mødtes gruppen hos Birthe, som havde disket
op med kaffe, småkager og mange godter. Inden vi gik i gang, skulle vi
da også lige have et glas champagne. Efter at have sunget: ”Regn-
vejrsdag i november” var vi klar til at modtage orientering fra gilderåds-
mødet, og vi fik styr på gruppens julemøde.
Birthe stod for emnet, som var Grønland.  Hun fortalte om sin tre ugers
tur til Grønland, hvor hun sammen med andre gildebrødre og spejdere
skulle hjælpe med at rejse det årlige Tivoli. Overskuddet herfra gik til
humanitære formål, specielt noget der har med børn at gøre.
Det var lange arbejdsdage, men der var også tid til oplevelser. Bl.a.
besøg på verdens nordligst beliggende vejrstation, som også leverer
vejrprognoser til vores DMI.
Hvalsafari, hvor Birthe så hvaler
springe op af vandet og ved det
syvende spring vippe med halen.
Et flot syn og et symbol grøn-
lænderne bruger i smykker og
souvenirs. Rundtur i Nuuk med
besøg på Kunstmuseet, National-
nalmuseet og selvfølgelig til julemandens postkasse der allerede i august
var halvt fyldt med breve. Efter to ugers arbejde med at rejse Tivoli, var
der tre Tivoli-dage, og da det åbnede strømmede folk ind. Det syn var i
sig selv sliddet på de lange arbejdsdage værd. Opholdet sluttede med en
sejltur på fjorden ud til et nedlagt bosted, Qoornaq, hvor husene er
bevaret og renoveret. Nu brugt som sommerhuse.
Efter den spændende beretning satte vi os ved et bord, der bugnede af
brød, pålæg og ost i lange baner. Vi sluttede af med en vise skrevet i
anledningen af Tivoli i Grønland.
Tak for en hyggelig eftermiddag Birthe. Jytte W.
http://sermitsiaq.ag/tivoli-nuuk
http://viden.jp.dk/explorer/ekspeditioner/arcticexplorer/ekspeditionen/r
eportager/default.asp?cid=139916
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Gruppe 5 - GruppeMøde 4. nov. hos Ulla & Kurt

Gruppe 5 holdt møde hos Ulla og Kurt tirsdag d. 4 november.
Alle var mødt op på nær een som havde glemt det grundet ferie og rejse,
nå det kan jo ske for os alle, men vi savnede da personen.
Men som altid - munden stod ikke stille et sekund, det var næsten som
at være i en hønsegård. Men hvor er det da skønt at mærke den varme
og glæde ved at mødes igen.
Ulla havde lavet dejlig mad med vine til, efterfuldt af kaffe/the med
hjemmebagt kage, herligt. Så en lille sang (så længe kartofler) efterfuldt
af gruppens dagsorden, der blev gennemgået punkt for punkt, så det blev
hurtigt klaret. Derefter fremlagde Jørgen aftenens emne: Thor eller Tor
fra (den nordiske mytologi)
Thor var ældste søn af Odin, og Thor var gift med guldlok "Sif", de
boede på gården "Bitskirner" og havde tre børn Mode, Magde, og Trud.
Tor var kendt som ham med hammeren "Mjølner" og sit styrkebælte
"Mengingjord", Tor blev også kaldt "Einride", som betyder: den der
færdes alene. Tor var den stærkeste af guderne, og hans farligste våben
var hammeren "Mjølner", den ramte altid det, Tor sigtede efter, og
vendte så tilbage til hans hånd. Hvis han havde problemer spændte han
sit bælte "Mengingjord", thi så fordobledes hans styrke og vrede.
Når Tor kører ud i verden i sin vogn forspændt sine to gedebukke "Tand-
grisne" og "Tandgnost" løber de så stærkt at hovene slår gnister som lyn,
og vognens larm lyder som torden. Der er mange myter med og om Tor:
Tor og færge karten. Og Tor og Loke besøger Geirrød, Tors brudefærd,
Tors fisketur, Og myten om Ægirs gæstebud, samt Tors besøg hos
Hymer.. Til sidst: Thor = Thors dag = Torsdag.
Vi sluttede med Nu er jord og himmel stille. Jørgen
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Gruppe 6 - Gruppemøde den 6. okt. hos Vibeke
Grænseborg - Kongeslot - Ruin - Museum
Det var overskriften for mødets emne hvor Vibeke fortalte om
Koldinghus. Vibeke fortalte om hendes særlige forhold til Kolding og
Koldinghus, et forhold man får efter at have boet 23 af sit liv der.
Koldinghus der blev opført af Erik Klippinge og stod færdigt i 1268, hed
oprindeligt Arensborg (Ørneborg) senere Mikkelsborg og i 1451 møder
man navnet Koldinghus. Koldinghus rummer en stor del af den danske
historie, især vores historie om tidligere kongeslægter.

Vibeke fortalte spændende om de for-
skellige konger der har haft tilknyt-
ning til slottet, om branden eller bran-
dene, for der har været fire store
brande på slottet i 1581, 1583, 1597 og
den sidste i 1808, hvor hele slottet
nedbrændte, forårsaget af spanske
lejesoldater.

De forskellige Konger ændrede i gennem tiden meget på slottet. Chr.4
fik installeret Danmarks første toilet med rindende vand.
I dag er der museum på slottet,
museet blev oprettet i 1890, og
indeholder en stor del af Søn-
derjyllands historie, bl.a. fra
1864 og 1920. Kunstsamlinger,
Sølvsmedene Holger Kyster og
Hans Hansen samlinger. Planen
er at udvikle til et nationalt sølv-
museum.
Efter at have lagt sidste hånd på planlægningen af Kirketuren, talt om
sidste gilderådsmøde og vores næste møde sluttede vi af med at spise os
igennem Vibekes anretninger. Tak for mad og for et godt foredrag om
Koldinghus.

Preben
http://da.wikipedia.org/wiki/Koldinghus
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Natheiken er overstået. Årets store prøvelse for spejdere.
En af posterne var noget med en rejse i tiden. Uret på træstammen er
sponsoreret af redaktøren, Han havde lige et par ure i overskud, der
kunne gøre god fyldest her.
http://www.nathejk.dk/billeder/2014#
http://www.nathejk.dk/
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Ved en lille båd i en mexicansk fiskerlandsby:

En turist roste de lokale fiskere for kvaliteten af
deres fisk og spurgte, hvor lang tid, det havde taget
at fange dem.
”Ikke ret længe”, svarede de i kor.
”Hvorfor holder I ikke ud lidt længere og fanger
mere?”
Fiskerne forklarede, at deres små fangster var
tilstrækkelige til at opfylde deres og familiens
behov.
”Men hvad gør I så resten af tiden?”
”Vi sover længe, fisker lidt, leger med vores børn og
holder siesta med vores koner.
Om aftenen tager vi til landsbyen for at se vore
venner, få et par drinks og spille guitar. Vi har et
skønt liv”.

fortsætter
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