
9. gilde 

Mandag den 19. september afholdt vi gildehal. 

Gildemester Elsa Berglund havde været til to bryllupper denne sommer, og til 
begge vielser omtalte præsten Paulus 1. brev til korintherne, kapitel 13, som 
slutter således:  
Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre; men størst af dem er kærligheden. 

Det har givet inspiration til gildemestertalen. 

Tro – En busreklame spurgte i foråret århusianerne ”hvorfor tror man på en 

gud?” Et dagblad stillede spørgsmålet videre til kendte danskere, bl.a. Peter 

Bastian, som kommer fra et socialistisk barndomshjem og er fysiker. Hans svar 

på, om han troede på en gud, var i mange år et nej, indtil han en dag stillede sig 

selv det modsatte spørgsmål, om han troede, at der ikke er nogen gud. På 

enmandsekspeditioner i Grønlands og Laplands vilde natur havde han 

oplevelsen af aldrig at være alene og fik kontakt til en dybde i sig selv og blev 

nødt til at bruge det største af alle ord, og det er Gud. 

Håb – En forventning om noget glædeligt, der vil indtræffe i fremtiden, uden 

der foreligger en sikkerhed herfor. Når alt ser sort ud omkring en, så håber 

man, at ”i morgen bliver alting bedre”. Og det gør det heldigvis ofte. 

Men størst er kærligheden – Den er så vigtig, for uden kærlighed har livet 

ikke værdi. Der findes mange former for kærlighed, til forældre, søskende, 

bedsteforældre, venner og veninder. Måske dukker ”prinsen på den hvide 

hest” op og forelskelse bliver til kærlighed, som man håber, må vare til døden 

os skiller. Desværre går det ikke altid sådan med en skilsmisse procent på 50. 

Heldigvis finder nogle kærligheden igen efter en skilsmisse eller et dødsfald. 

Inger Jensen holdt 5 min. Sct. Georg, som handlede om livskvalitet og 

sommerens oplevelser med familien. 

Inden eftergildehallen gav Jytta et glas rødvin i anledning af guldbryllup. 

Henrik Larsen fra 7. gilde var på besøg for at sælge lodder. Menuen var en 

buffet, og 8. gilde var serveringshjælp. Der var en god snak og forskellige 

historier blev fortalt i løbet af aftenen. 

Næste gildehal er 8. november. 


