Tanker omkring Sct. Georgsaften.
Fra Lissi
D. 23 april fejrer vi Sct. Georgsaften, vi skulle have fejret den d. 22, og igen i år må
vi sidde hjemme og tænke på hinanden, det er andet år i træk.
Jeg savner sådan, vi kan mødes, vi har en overførsel, og en 25 års nål der skal sættes
på.
Og ikke mindst har vi et gildeting der skal afvikles.
I det forløbne år har der været mange drager, og det synes ingen ende at tage.
Eller er der lige nu lidt oplukning på vej?
Vi kan nok endnu ikke tage hinanden i hænderne, men aflægge gildeløftet med
hjertet, det kan vi.
Og dragerne kan vi bekæmpe.
Sct. Georg bekæmpede dragen, og kongen sagde han måtte få alt hvad han bad om,
men Georg svarede, at det var enhver ridders pligt- som det er enhvers pligt- at
hjælpe, hvor der er brug for det uden at vente belønning til gengæld.
Det er de spor spejderbevægelsen og gildebevægelsen har sat på verdensplan.
Der er mange malerier og træfigurer i de danske kirker.
Jørgen Elmelund fra 4. Gilde har en stor samling ag fotografier af Sct. Georg og
dragen.
I Broager kirke er der en træfigur fra 1490erne og i Aarhus Domkirke findes et stort
kalkmaleri. Netop her er der bag dragen en lille drageunge malet bagerst i hulen.
Sådan er det med drager i vores liv, når vi har bekæmpet den ene, dukker en ny op.
Dy Plambeck er forfatter til salmen " Hold håbet op."
Hun skriver, at hendes salme handler om, at hvis man selv føler, håbet er ude, så kan
andre tage over og sige: "Hvis du ikke håber mere, så lad mig håbe for dig. Vi har
brug for nogen, der er sammen med os i det håbløse."
Det har været en håbløs tid, vi er gået igennem i over et år, men alligevel har vi set en
anden tid spire frem, der er blevet gået sammen, ringet til hinanden og ikke mindst
har vi tænkt på hinanden " på afstand".
Håber vi alle har haft nogen, der har været sammen med os i det håbløse.
Der er meget at være taknemmelig for, og vi ved lyset vender tilbage, at vi igen kan
samles, og sammen bekæmpe drager.
At vi kan stå sammen med gildeløfte og lov, prøve at stifte fred, og efterlade denne
verden en smule bedre end vi modtog den, som B.P. udtrykte det.

