
9. Gilde. 
 
D. 11. december afholdt vi et 
hyggeligt julemøde. Vi var 
desværre kun 14 gildesøstre, 
men vi, der var til stede, hyggede 
os meget med en dejlig 
julemiddag. Ved desserten blev 
der uddelt to mandelgaver, med 
to sidegevinster.  Bente 
Holmbach læste en fin lille 
julehistorie af Johannes 
Møllehave. Til kaffen var der 
lækre hjemmebagte småkager.  
Vi sang mange dejlige julesange 
omkring det flot pyntede juletræ, 
og til sidst fik alle en julegave. 
 
Den 8. Januar 2014 holdt vi 
nytårsgildehal. Vi havde den 
glæde at have besøg af 
stadsgildemester Eva Lykke 
Madsen, som lukkede 
gildehallen. Forinden holdt vor 
gildemester Tove Husum en 
dejlig gildemestertale som bl.a. 
indeholdt et tilbageblik på 
begivenheder i 2013, som havde 
budt på både naturkatastrofer, 
krig og også Mandelas død. Der 
havde dog også været 
lyspunkter, såsom det at 
jernbanebroen over Limfjorden 
atter blev intakt og at man 
kunne rejse med tog gratis i 
september måned mellem 
Hobro og Frederikshavn. 
Gildeåret i 9. Gilde havde været 
et rigtig godt år, hvor vi havde 
haft mange gode arrangementer 
og havde optaget en ny 
gildebror.  

5 min. Sct. Georg blev holdt af 
Yrsa Schøtt Jacobsen som 
mindede os om, hvor vigtigt det 
er, at man kan lytte til et andet 
menneske uden at man straks i 
sit hovede forbereder et svar, en 
løsning eller sågar ”tager 
historien selv”.  Det er vigtigt, at 
man lytter til, hvad mennesker, 
der har noget på hjerte, siger til 
os. Yrsa ville øve sig i at lytte 
mere i fremtiden og mente, at 
kun fik travlt med at lære dette. I 
parentes bemærket var vi flere 
der mente, at vi fik ligeså travlt. 
Inden vor stadsgildemester 
lukkede gildehallen fik vi 
overbragt stadsgildeledelsens 
ønske om et godt nytår og en tak 
for udførte arbejder i 2013 og 
ønske om at det gode 
samarbejde må fortsætte i 2014. 
Ved eftergildehallen var vi alle 
udstyret med festlige 
nytårshatte, hvilket gav 
anledning til at vor webmaster 
Kirsten Larsen Holm  ønskede 
at fotografere os 2 og 2 bag en 
flot ”guld”ramme – et hyggeligt 
påfund! 
Da der var to gildesøstre, der 
havde ”rundet” i december blev 
der ved bordet sunget 
fødselsdagssang og der blev råbt 
et ”tjikkerlikker” for alle, der 
havde haft fødselsdag i 
december måned. Af 23 
fremmødte var der 9, der modtog 
denne hyldest. 
 
Næste arrangement er 
gildemøde den 06.02.2014. 


