Kære alle
I ønskes en glædelig jul og et lykkeligt nytår.
Midt udi mørket og jordens kuld,
medens vor sol er ved at dale,
stiger Vorherres op som jul,
bli'r det Sct. Hans i himlens sale;
netop som jord ej mer’ kan råde,
kommer et frelsens væld af nåde,
så kommer jul.
Sådan skriver Jonas Lie i sidste vers af salmen: "Ind under jul"
Ja, julen står for døren, optakten til julen startede i gildet med Adventsgudstjenesten i
Aastrup kirke.
Adventskransen blev tændt med flammen fra Betlehem, et højtideligt øjeblik.
Et håb for fred i verden.
Jeg vil gerne takke jer alle for jeres store indsats i gildet, det være sig når I arrangerer
gildehaller, møder og ture.
Tak for det store arbejde i gildecafeen, med køkkenkasse m.m. Tak for den gode ånd I
alle bidrager med i gildet.
Glæder mig til at tage hul på et nyt gildeår sammen med jer.
Det nye år, med håbet om det, der skal komme. Og kan vi håbe?
Vi må prøve at se bort fra frygten, det som har ramt os, er at det almene, hverdagen der
er blevet truet siden 11 marts, sidder i os, og er svær at slippe.
Så forstår vi pludselig, hvor meget det betyder, at vi ikke bliver ramt af noget
uforudsigeligt, at vi kan være trygge i hverdagen.
Når vi bliver ramt af det uforudsigelige, er der mere end nogensinde brug for
fællesskabet, brug for at stå sammen, støtte hinanden, bruge hinanden.
Lad os gå ind i det nye år, fuld af fortrøstning, om at vi alle kan gøre en forskel.

Dy Plambeck har skrevet en adventssalme, hvor omkvædet lyder:
"Hold håbet op/ Stjernen viser vej /Hold håbet op/ Mørket skjuler sig/ Hold håbet op/
Hold det foran mig."
Vi må tro og håbe, have tålmodighed, og ønske for hinanden, at året må blive fyldt med
glæde og samvær.
De kærligste gildehilsener og tanker
Lissi

