
9. gilde 

Allerede i indbydelsen til gildehal 

den 30. november stod det klart, at 

det ville blive en særlig aften. 

Der skulle nemlig optages to piger i 

vores gilde, Bodil Lillienskjold og 

Susanne Lindemann Danielsen og 

Bente Sauers 10 års gildejubilæum 

skulle fejres, flere gæster deltog i 

festlighederne. 

Gildemester Elsa Berglund 

Simonsen indledte gildehallen med 

et øjebliks stilhed for at mindes Elly 

Nielsen. 

Gildemestertalen omhandlede 

forskellige former for fællesskab. 

FN på verdensplan, som blev 

oprettet for 70 år siden efter 2. 

verdenskrig, EU i Europa som i dag 

har 27 medlemslande. 

På landsplan er der rigtig mange vidt 

forskellige fællesskaber, bl.a. 

idrætsforeninger, fagforeninger, 

politiske foreninger, sportsklubber 

m.m. Danmark er kendt som et land 

med stor tradition for 

selvorganisering og driftighed med 

mange foreninger. Flygtninge og 

migranter anbefales derfor også at 

melde sig ind i en af disse 

foreninger, som er den direkte vej 

ind i det danske samfund og 

fælleskabet med danskerne. 

En væsentlig forudsætning for et 

godt liv er, at man deltager i gode 

fællesskaber, herunder fælleskab i 

gildet, som forpligter men også giver 

frihed til at være sig selv. 

I forpligtende fælleskab er man 

med, både når det er sjovt og når 

det er hårdt. Vi skal ikke kun 

spørge, hvad kan jeg få ud af gildet? 

Men også hvad kan jeg gøre for 

gildet og for fællesskabet. Det er vi 

gode til i 9. gilde, og gildemesteren 

håbede, at de nye gildesøstre ville 

blive en vigtig del af fælleskabet. 

5 min. Sct. Georg omhandlede bl.a. 

minoritetsgrupper, alle de som er 

anderledes, men som har udrettet 

spændende ting i livet. Her nævntes 

H.C. Andersen, Kirkegaard og 

Skagensmalerne. Mange er pressede 

i vort moderne samfund og myter 

opstår om bl.a. arbejdsløse og syge. 

Hagbards kloge ord: ”Min søn, når 

du bliver ældre, så prøv altid at finde 

det bedste i folk, om du så skal 

bruge forstørrelsesglas”. 

Eftergildehallen var helt fantastisk. 

Snakken gik lystigt og talerækken 

var lang. Der var taler både til 

jubilaren og de to nye gildesøstre. 

Det var en stolt far, Mogens 

Danielsen, der bød sin datter 

velkommen i gildebevægelsen.  

Endnu en god aften i 9. gilde. 


