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Alle ønskes en glædelig jul 
og et godt nytår 



  

 
 
 

 
Når man færdes i samfundet, hvad enten det er i bylivet eller 
hjemme i familiens skød eller hvor mennesker nu mødes, ja så ser 
vi det alle vegne. Dette evindelige gespenst, som afbryder vores 
tanker og vores praktiske gøremål. Påvirkningen, påvirkningen af 
os som individer, den magt der på forskellig vis stjæler vores op-
mærksomhed for at få os til at tænke på noget andet. Det gælder 
reklamer for snart sagt alt mellem himmel og jord, men også de 
sociale mediers evindelige notifikationer – altså påmindelser om, 
at nogen eller noget synes at ønske din opmærksomhed. Det ta-
ger ikke hensyn til om du læser noget interessant, arbejder, kører 
bil eller er i en god samtale med andre mennesker. Det forstyrrer 
og vi formår ikke at værge os mod det. 
Reklameindustrien har bemægtiget sig rummet omkring os både 
på telefonen i din lomme, dit TV eller det byrum du færdes i. Vi 
bliver bombarderet hele tiden. 
Ja, men hvad sker der da ved det, kunne man spørge, vi skal jo ik-
ke nødvendigvis lade os påvirke. Men kan vi lade være. Bliver vi 
ikke både bevidst og ubevidst ført i den retning annoncøren øn-
sker. Jeg er overbevist om, at det for nogle mennesker fører til et 
forbrug af ting, som man egentlig ikke har råd til og hvad det så 
har af konsekvenser på den økonomiske side. Jeg har netop læst 
en artikel i min avis om de såkaldte kviklån, som i stort omfang 
benyttes til at finansiere forbrugsgoder man lokkes til at købe. I 
vores ungdom var kampagnerne ikke så massive og vi sparede op 
for at kunne købe de ting vi ønskede os, men tiden var jo altså en 
anden og den kommer nok ikke igen. 
Nå, men tilbage til min anden betragtning af det, der stjæler vores 
opmærksomhed og nogle af de konsekvenser det har.  
De såkaldt sociale medier, som jo leveres på det, der efterhånden 
er hver mands eje fra tidlig barndom –    (fortsættes s.4) 
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mobiler og I-pads, bruges også af andre end reklamefolket. Man 
kan praktisk talt finde noget om alt mellem himmel og jord på det  
alvidende internet. Men det har sin pris og f.eks. debatteres det 
livligt på mange medier, om det at bruge I-pad i stedet for bøger 
af papir er godt for den opvoksende ungdom  

Får de samme udbytte af deres læsning, når der på samme medie 
er mulighed for at tjatte med en veninde eller læse nyheder, mails 
og Sms’er samtidig med at man læser en roman i dansk eller må-
ske selv skal skrive en dansk stil til senere aflevering på elektronisk 
vis.  
Jeg kan ikke lade være med at tænke på om den opvoksende ung-
dom taber evnen til at kommunikere med hinanden på traditionel 
vis gennem samtale eller skriftligt udveksling med de mennesker 
man nu er i blandt. Når man før i tiden kommunikerede med hin-
anden var det ofte pr brev, hvilket har givet eftertiden mulighed 
for at se med. I dag efterlades der meget lidt og meget af den tra-
fik der er på tasterne foregår i et i hvert fald for mig vanskeligt til-
gængeligt vokabularium af forkortelser på både dansk og engelsk. 
Og det hele foregår i nuet, for som jeg var inde på tidligere advise-
res man omgående om den ønskede opmærksomhed fra afsende-
ren. 
Som I alle ved, kan menneskehjernen ikke multitaske. Hvor gerne 
man end ville kunne beskæftige sig med flere ting samtidigt, ja så 
er det ikke muligt. Det påstås somme tider at nogen kan, men kun 
meget tillærte ting kan udføres samtidig med opgaver, der kræver 
vores tankevirksomhed. Videnskaben siger noget om, at hjernen 
skal have tid til at omstille sig mellem opgaver, der kræver kon-
centration, så alene af den grund bør vi give både vores børn i sko-
len, men også os ældre mulighed for at dvæle ved opgaveløsning 
på forskellig vis, læsning af bøger eller det at nyde 
musik som vi kan lide uden afbrydelser.  
Jeg kan ikke lade være med at tænke på hvad det 
er for en opgave samfundet udsætter små nye 
mennesker for på deres rejse fra  
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 nyfødt til modne mennesker. Vi føres gennem en uendelig række 
af påvirkninger på alle planer fra vi står op om morgenen og til vi 
slukker natlampen – eller er det I-padden, når vi skal sove. 
Vi lever i en verden med fuld damp på kedlerne, gad vide om vores 
krop egentlig har godt af det. 
 
 
 
Conny Andersen: 
5 minutters Sct. Georg tager i dag udgangspunkt i ordet lukket. 
Lukket 
Når man kører rundt i de små skønne landsbyer, støder man på 
det skilt, som ingen af os holder af at se. ”Lukket”. Det er bageren, 
slagteren og mange, mange andre. 
Vi ved jo alle at der handles på nettet, og at det har en stor del af 
skylden for de lukkede butikker. 
Desværre er det også kendetegnet for de fleste landsbyer over det 
ganske land. 
I Sct. Georgs Gildet, som i den grad hviler på fællesskabet, hvor 
gildehallen, lysene på højbordet, gildemestertalen, gruppearbej-
det i deenkelte grupper, det sociale arbejde, der udføres i de for-
skellige gilder, har været omdrejningspunktet i gildefællesskabet, 
og som over tid har kastet meget godt af sig, til gavn for forskelli-
ge grupper af mennesker, der har brug for hjælp, økonomisk eller i 
sociale relationer. 
Gildet står i de kommende år overfor nye udfordringer, specielt i 
relation til at hverve nye medlemmer. Det synes som om, at de 
unge ikke kan se sig selv blive indpasset under de normer, de vær-
dier, som gildefællessakbet og gildeloven bygger på, og som de 
ikke selv har haft indflydelse på at udforme. 
Er det godt eller dårligt? 
Jeg er inde på, at de unge ikke længere ser det som en værdi at 

5 minutters Sct. Georg 
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Være i et gruppefællesskab, for i vores samfund er det den 
enkelte unges præstation der gælder, i et fagfællesskab, det 
har vores samfund selv lagt op til, det er i tidens ånd. 
”Lukket” begrebet i de små landsbyer og byfællesskaber, 
kan i princippet overføres på vores Sct. Georgs Gilde. 
Erfaringerne viser mig jo, at når der ikke bliver tilført ny 
energi/nye tiltag, bliver ”lukket” begrebet statisk og gruppe-
fællesskaberne visnende. 
For at undgå ordet ”lukket-begrebet” får lov at blomstre i 
relation til Sct. Georgs Gildet, skal der handling til og ny-
tænkning til i det enkelte gilde, det enkelte distrikt og ikke 
mindst i landsgildeledelsen. 
Det er nu der der skal pustes til gløderne, i så fald at bålet 
skal blusse op igen. 
Det var i Danmark at det første gilde så dagens lys, så derfor 
skal det også være i Danmark, at vi ved ændringer, får Sct. 
Georgs Gildet til at fortsætte med at leve! 
 
 

I eftergildehallen fortalte tidligere forstan-
der på Haslev Efterskole, Lissi Braae, om 
sit arbejde med en efterskole i Kashmir i 
Indien. Den ligger i hjørnet op mod Paki-
stan og Kina. Skolen ligger i 3,5 km højde, 
hvilket giver en del udfordringer m.h.t. kul-
de og varme. Det betyder, at skolen er luk-
ket når det er koldest (-28 til –40 grader). 
De lever væsentligst af ris, linser og bøn-
ner. Efterskolen er for 10.kl. piger, og der  
er ca. 20. Lissi Braae fortalte levende om, hvordan hun hav-
de fået ideen til skolen, hvordan hun havde fået hjælp til det 
juridiske og til det økonomiske. Vi så billeder af, hvordan pi-
gerne arbejdede og boede på skolen. Der havde været nogle 
tyske turister der i 3 mdr. De havde lært pigerne om træ, at 
 

EFTERGILDEHALLEN 

 



7 

Lodde, skære gevind, sætte stik på ledninger osv. 

Militæret er der også for at passe på grænsen og på befolkningen. 
I deres budgetter er der afsat midler til at hjælpe lokalbefolknin-
gen. Det betyder, at pigerne en gang om året får en flyvetur til 
Delhi. Man kan læse mere om skolen på hjemmesiden http://
www.efterskolen-ladakh.dk/       ref. IG 
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Gilderejsen 2020 
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Gruppe 2 
D. 6. november mødtes gruppen  hos Rikke. Vi indledte kort med at 
tale om  de praktiske gøremål , vi har i den kommende tid.  
Derefter sang ”Jeg vil male himlen blå”. Og gik over til at drøfte de 
spørgsmål, vi havde fået til temaet Foreningsliv og frivillighed. Vi kom 
rundt om mange sider af det at være frivillig, hvad det betød for en selv 
og for omgivelserne. Vi var også inde på, at det er foreningslivet, der 
samler og skaber fællesskab. Endelig kom vi ind på, at kommunerne vil 
have et problem, hvis ikke der var frivillige, der påtog sig et ansvar. 
Nogle i gruppen havde været med til at starte flere foreninger. På 
spørgsmålet om Sct. Georgs gildet betydning, var vi alle enige om, at 
det giver os et netværk, at man får noget igen i gruppearbejdet, at man 
bliver accepteret, som den man er, at man kan dískutere holdninger 
osv.    Ref.: IG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra grupperne Referat fra grupperne 

 

Højskolens deltager lytter interesseret 
til Bertel Haarder 
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HUSK at støtte op om Fredslyset. 
Mød op ved KFUM-spejdernes hytte fre-
dag d. 29. november kl. 17.00. 
Læs i øvrigt det fine store stykke, der står i 
Haslev-Faxe Posten i denne uge. 
 

2. etape af Gøngernes Højskole løb af stab-
len onsdag d. 20. november, hvor Bertel Haar-
der kom og fortalte kort om tilblivelsen af 
Danmarkskanonen. Han nævnte, at vi bør væ-
re tydeligere mht. vores værdier, og at vi ikke 
skal trække vores kultur tilbage, fordi der er andre kulturer til 
stede. 
Derefter gik han over til at fokusere på punktet Tillid, som 
han syntes var det vigtigste af de 10. Den tillid vi har til hin-
anden og styringen af vores land er med til at skabe tryghed. 
Han nævnte også at foreningsliv og frivillighed er fundamen-
talt. Endelig gjorde han meget ud af kønsligestillingen som 
det mest fundamentale, hvis vi vil have udlændinge integre-
ret. Han menet, at det hørte sammen med Ghettoproble-
met. Han ville også hellere have, at man blev eksamineret i 
de danske værdier, når man søger om dansk statsborgerskab 
frem for de spørgsmål, der bruges i øjeblikket. Ref.: IG 

Opslagstavlen 
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Kalender 

 

Dato Arrange-
ment 

Hvor? Arrangør 

29.11. Fredslyset KFUM-spejdernes 
Hytte. Faxe Kirke 

GIM 

9.12. Julestue Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 3 

12.12. Gruppemøde Hos Gert Gruppe 2 

5.1.20 Nytårstaffel  Haslev Gruppe 1 

12.1.2
0 

Nytårsparade Faxe Gruppe 1 

20.1 Nytårsgildehal Spejderhytten, Ro-
senkildevej, Faxe 

Gruppe 2 

Febr. Bankospil Ældrecentrene Gruppe 3 

17.2. Gildemøde Spejderhytte, Rosen-
kildevej; Faxe 

Gruppe 2 

  
December: 
7. :Niels Jørgen Sørensen 
21.: Gert Kannik-Marquardsen 
Januar: 
1. Rikke Jensen 
6. Liselotte Kannik-Marquardsen 


