
9. Gilde. 

Den 8. november mødtes vi til gildehal. Stadsgildemester Flemming Hansen 

deltog, og vi skulle fejre Kamma Jensens 65 års gildejubilæum. Gildemester 

Elsa Berglund bød velkommen og omtalte det amerikanske præsidentvalg, som 

fandt sted samme dag, mellem Hillary Clinton og Donald Trump. 

I gildemestertalen talte Elsa om at tænke på sig selv som gammel – når man er 

yngre – er som at tænke på et andet menneske. Livet er et langt skred mod 

alderdommen, vi ønsker bare aldrig at nå frem. I 1800 tallet opererede man 

med en række livstrapper, en tid hvor man steg op, en tid omkring 40-50 års 

alderen, hvor man stagnerede, og så gik det ellers nedad. Et livssyn, som 

mange stadig opererer med i dag. 

Når man går på pension, har man ikke fri til bare at være under afvikling. Man 

skal fortsat arbejde på sin livslange udvikling. Ældre skal være aktive. De skal 

forebygge deres egen sygdom og død længst muligt. Vi ved i dag at manglende 

vedligeholdelse kan forebygges. Læge og aldringsforsker Henning Kirk, der er 

68 år, udtaler, at han ikke er bange for at blive gammel, fordi  han ved, hvad 

der skal til for at holde kroppen og hjernen i gang. Han løber og han holdt op 

med at ryge, da han var ung. Og så sørger han for at lytte, tale og skrive – og 

diskutere med nogen, han ikke er enig med. Endvidere at stimulere hjernen 

med sprog og musik. Det fylder hjernen med aktivitet, følelse og intelligens. I 

dag er der over 1.000 danskere, der har rundet de 100 år. En indikation på at vi 

lever godt i vores land. Det skal vi være glade og taknemmelige for. Når 

alderdommen udgør en større del af  vores liv, skifter vi jobbet ud med kurser, 

foredrag, vandreture, læsegrupper, rejser, frivilligt arbejde og sportsaktiviteter.  

Der er en stor ressource i os, der er holdt op med jobbet. Der er brug for os i 

samfundet, i familien, i vennekredsen og også i gildet og i gildearbejdet. Vi 

havde en meget festlig eftergildehal, hvor vi fejrede Kammas på hendes 65 års 

jubilæumsdag. 

Næste arrangement er julemødet den 12. december. 

 

 

 


