
9. Gilde.  

 
Onsdag den 9. marts havde 9. gilde 
50 års jubilæum, og det blev fejret 
med en reception i Gildeborgen. 
Men inden gæsterne kom, samledes 
alle 9. gildes piger for at ønske 
hinanden tillykke med dagen, 
modtage vores jubilæumsskrift og 
blive fotograferet. 
Vi havde en rigtig hyggelig 
eftermiddag med 93 gæster, hvor 
gildet var vært ved et 
fødselsdagskagebord. 
Kamma Jensen startede talerræk-
ken. Hun havde været 9. gildes 
første mester, og er stadig aktiv i 9. 
gilde. Hun fortalte om gildet gen-
nem tiderne, krydret med velvalgte 
strofer fra smukke sange.  

 
Gildemester Tove Husum fortsatte, 
og sagde i sin tale, at 9. gilde var 
ligesom blomsterne på bordene – 
farverige, ukuelige, initiativrige og 
glade. 
Hun nævnte også, at pigerne i 9. 
gilde tager hånd om hinanden, 
hjælper og sørger for at alle 
befinder sig godt. 
Som gæst var bl.a. den nye 
landsgildemester Helmut Werth, og 
han holdt en flot tale, hvori han 
bl.a. sagde, at vi ikke skulle fokusere 
så meget på vores »høje« alders-
gennemsnit, men på alt det, vi er i 
stand til at udrette. 
Stadsgildemester Eva Lykke 
Madsen roste i sin tale 9. gilde for 



altid at være positiv og aldrig siger 
nej til en udfordring. 
Vores »mor«, 2. gilde, repræsenteret 
ved gildemester Lilian Rasmussen 
talte om, hvor glad hun var for at 
se, hvor godt det er gået 9. gilde. 
Vores »datter«, 11. gilde, ved gilde-
mester Allis Bartolin holdt også en 
flot tale for os. 
Til sidst sluttede Ellen Høyer taler-
rækken med endnu en rosende tale, 
og hun overrakte os en meget smuk 
forårsbuket. 
Vi fik rigtig mange gaver, som vi 
alle glæder os til at dele ved et 
senere arrangement. 
Eftermiddagen sluttede med at 
gildemester Tove Husum overrakte 
9. gildes donationer til: 

Cimbrerne - Støvring 
FDF – Gug 

FDF Storvorde-Sejlflod 
TUBA 

Aalborg Søspejdere 
Reden 5. Aalborg og 
Vestbjerg Gruppe. 

 
 
Lørdag d. 8. marts holdt vi en galla-
jubilæumsfest for 9. gildes piger 
med ledsager. Vi var 48 personer. 
Alle fra gildet deltog. Det var en 
meget hyggelig og sjov aften, hvor 
alle sejl var sat til. Der var både 
sange, taler og underholdning samt 
hyggepianist. To meget dejlige dage, 
som vi alle tænker tilbage på med 
glæde. 
 
 


