
Nytårsgildehal 2023 

Jeg ønsker jer alle et lykkeligt og godt nytår, håber det bliver lidt mere fredeligt og 
sygdomsfrit end 2022. 
Vi er godt henne i året, men hvor er det dejligt og mødes og ønske hinanden godt 
nytår. 
Hvis i blev mødt af spørgsmålet: “ Hvem er du? “ hvad ville i så svare? 
De fleste ville nok svare med hvad de laver. Jeg er tandlæge, sygeplejerske, etc. 
Hos naturfolk får man helt andre svar. 
Jeg har 3 børn, 7 børnebørn og mange venner. 
De ser sig selv i lyset af andre mennesker, i det lys der kommer fra dem der omgiver 
dem. 
Deres identitet er udsprunget af relationer. 
Det er vores jo også, men i dag farer vi afsted. 
Jeg stillede mig selv spørgsmålet, hvem er du? 
Og hold op, det var svært, for hvem er jeg? 
Gildet har været med til at udvikle mig som menneske, ikke mindst arbejdet med gil-
demestertalerne. Og som væbner forbereder. 
Men mine børnebørn, min familie, venner og gildevenner har givet mig svar på hvem 
jeg er. 
I lyset af andre er jeg den jeg er, et meget lykkeligt menneske, som oplever så mange 
skønne ting, i familien, i gildet og blandt venner. 
Det er værd at bygge på. 
Vi må vi se fremad, glæde os over, at et helt nyt år venter på os med opgaver og udfor-
dringer. 
Men vi skal nyde varmen og kærligheden fra dem omkring os, og tænke på hvor godt 
vi har det. 
Der var et opslag på FB fra en Vojens gildebror, det handlede om en far, som ville 
lære sin møgforkælede søn, at værdsætte det liv han levede, og kørte ham ud til en fat-
tig familie i en faldefærdig rønne. 
Da han 3 dage senere hentede ham, spurgte han ham om, hvad han havde lært og ople-
vet, og hvordan han havde haft det? 
Fint sagde drengen. 
Har du lært noget spurgte faren? 
Og drengen forklarede: 
Vi har en hund og de har 4. 
Vi har en pool med behandlet vand. De har en flod med krystalklart vand, fisk og an-
det godt. 
Vi har elektrisk lys i vores have, men de har stjernerne og månen til at lyse op. 
Vores have rækker til hegnet, deres til horisonten 
Vi køber vores mad, de dyrker høster og tilbereder det. 
Vi lytter til cd’er, de hører en vedvarende symfoni af fugle og andre dyr. 
Vi bruger mikroovnen, det de laver er kogt på en langsom ild og smager meget bedre 



Vi er omgivet af alarmhegn, for at beskytte os, de lever med åbne døre, beskyttet af 
deres naboers venskab. 
Vi har forbindelse med tlf. TV og pc, de er i kontakt med himmel, sol, vand, marker, 
dyr, venner og familien. 
Faren var imponeret over sin søns følelser. 
Og så kommer sønnen endelig til konklusionen. 
“Tak fordi du viste mig hvor fattige vi er.” 
Hver dag bliver vi fattigere, fordi vi ikke ser på naturen!!! Og alt det skønne vi har 
omkring os. Vores familie og venner. 
En meget tankevækkende historie. 
Vi har omgivet os med beskyttelse, elektronik, frygt, og angst for at komme hinanden 
ved. 
Drengen fik øjnene op for en helt anden verden, en verden fyldt med medmenneske-
lighed og kærlighed. 
Lad os håbe regeringerne i verdens lande lever op til de nye miljøkrav, at vi finder an-
dre værdier end mammon. 
K. E. Løgstrup skrev i “ Den etiske fordring “, at vi aldrig ved hvornår vi står med en 
andens skæbne i vores hånd. Det citat blev også brugt i Fredsbudskabet i år. 
Derfor er det vigtigt vi tænker over vores handlinger, og aldrig sårer andre, men er lyt-
tende og forstående. 
Vi har lige fejret Dronning Margrethes 50 års regentjubilæum. 
I 1972 skrev Piet Hein et digt til hendes fødselsdag, det lyder. 
“ Der kræves til tider en dronning/ for atter at samle det spredte/et væsen hvis væsen 
er stort og helt/ en pige hvis synskreds er vid/ Der trænges en dronningegestus/Der 
kræves en dronning Margrethe/ Mest i den mørkeste levefod-/ velfærds-og trangsyns-
tid.” 
Man må sige hun er levet op til de spådomme, kongehuset har aldrig før haft så godt et 
ry, og det skyldes bl.a. dronningens små opsange i hendes nytårstaler, hendes utrolige 
viden og menneskelige indsigt. 
Man må sige dronningen har formået at samle det spredte, ikke mindst i hendes nytårs-
taler. Elsker hendes sætninger: 
Dumsmarte bemærkninger 
Det kan vi ikke være bekendt osv. 
Og man må sige hun ikke er bange for at tage problemerne op, hun klarede Nikolaj 
problemet flot. 
Fik sagt hun var ked af det. 
Der dukker altid problemer op i familier. 
Men byg på kærlighed, tillid. Tilgiv hinanden og husk det lille ord “ undskyld” 
Godt nytår, må lyset fra krybben i Betlehem sende fred ud i verden. 
Dronningen nævner i en af hendes nytårstaler, at vi måske har mistet det instinkt tidli-
gere generationer havde. 


