Kære alle
Det er med blødende hjerter, vi har måttet aflyse alle arrangementer.
Vi havde glædet os til Fellowshipgildehallen og Fredslysarrangementet, ikke mindst at bringe det ud.
Men Jesper fra Vojensgildet har hentet Fredslyset i Aarhus og 4. Gilde har fået det arrangeret, at vi kan mødes i Domkirken til Adventsgudstjeneste og bringer Fredslyset ind i Domkirken.
Vi kan ved dette arrangement ønske hinanden en dejlig adventstid og Glædelig Jul.
I kan læse Fellowshipbudskabet i Sct. Georg.
Det er skrevet af Karen Hækkerup, som er generalsekretær i UNICEF i Danmark.
I år har UNICEF og spejderne underskrevet en samarbejdsaftale om, at gå sammen om at udbrede hjælpen
til børn, og vi må sige, det bare viser hvor meget spejderbevægelsen betyder globalt.
Vi skal sammen skabe håb og fællesskab.
Coronatiden har skabt stof til eftertanke.
Dagen i dag skal du bruge, den kommer ikke igen om en uge.
Ja, hvad kan vi så bruge den til?
I Sct Georg er der flere artikler om at skabe fællesskaber og tage sig af ældre medborgere.
Mørket blev brudt: En ven kom forbi, 2 albuer der mødes til hilsen, 2 mennesker der mødes i venskab.
Og tør vi ikke mødes, kan vi tage telefonen og tale med et ensomt menneske, selvom vi ved, det er når vi
sidder ansigt til ansigt, når vores øjne mødes, at der sker noget særligt.
"Vi er hinandens verden "skriver Professor K. E. Løgstrup, vi ved aldrig, hvornår vi står med en andens
skæbne i vores hånd.
Tillid og barmhjertighed er nøgleordene i Løgstrups suveræne livsytringer.
De er universelle og bryder igennem i menneskelivet og giver håb og fortrøstning om en bedre verden.
Jeg vil ønske jer alle og jeres familier en glædelig adventstid.
Et lykkeligt nytår som vi forhåbentlig sammen kan byde velkommen i vores nytårsgildehal.
Vi ses d. 30 november i Domkirken til Adventsgudstjeneste, kan tænde Fredslyset ved flammen fra Bethlehem, husk en lygte hvis i har lyst til at bringe flammen med hjem.

Den kærligste Gildehilsen Lissi
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