
9. gilde 

Mandag den 11. januar mødtes vi til nytårsgildehal, som blev festligt indledt 

med Radetzky marchen og sluttede med Champagnegaloppen.  

Klaus Cordes var stadsgildeledelsens repræsentant og overbragte en 

nytårshilsen til os alle med tak for det gode samarbejde i det forløbne år.  

I gildemestertalen kom Elsa Berglund ind på hvad 2015 vil blive husket for. 

Det er attentatet i Paris mod Charlie Hebdo og senere i København, det er alle 

flygtninge og migranter, men også Dronning Margrethes 75 års fødselsdag. 

100-året for kvindernes stemmeret blev også fejret og vi fik ny blå regering, 

hvilket medførte at Helle Thorning-Schmidt trådte tilbage som partiformand. 

Aalborg fik besøg af The Tall Ship Races og der var stor folkefest på havnen. 

Danmark fik sin første astronaut, som var på en 10 dages mission i rummet. 

Og så blev Danmarks nationalskjold Kim Larsen 70 år. 

Trods krige, flygtninge og terror er verden bedre end nogensinde og for bare 

at tage tre højdepunkter: 

Vi lever længere end nogensinde – i 1800 kunne man forvente at leve i 30 år, 
i 1990 var tallet 64 år og i dag er det 70 år. 
Vi lever rigere end nogensinde – i 1900 levede næsten 2 mia. mennesker i 
fattigdom, i dag er tallet 800 mio. I 1980 levede over 50% af verdens 
befolkning i ekstrem fattigdom, men i 2030 forventes tallet at være under 5%. 
Vi lever fredeligere end nogensinde. Under 1% af beboerne i verden dør i 

dag i krige eller konflikter. I 1940 var tallet over 20%. Der er samlet set færre 

krige og konflikter i Verden i dag. 

Men de dårlige nyheder om verden er så magtfulde, at de ødelægger de gode. 

I 2016 ønsker vi, at der findes en fredelig løsning på de mange krige og 

konflikter samt bedre levevilkår i de lande, som flygtningene kommer fra. 

Anny Bramsen holdt 5 min. Sct. Georg og fortalte om alle sine gode oplevelser 

med spejdere, både lokalt men også på de store spejderlejre. 

Det kulinariske bestod af et stjerneskud – sikkert i anledning af nytåret.  
I anledning af et par fødselsdage fik vi ”champagne” til kransekagerne. 

Til vores næste møde den 4. februar 2016 har vi et foredrag med Sarah Kruse 

fra foreningen ”Hjælp Voldsofre”. Alle interesserede er velkomne. 


