
9. Gilde 
 
Den 11. november holdt vi vores 
novembergildehal. 
Gildemester Tove talte om, at i 
gamle dage var 1. november og 1. 
maj skiftedage, dvs. man her 
skiftede plads. Pigerne var som 
regel i huset og karlene på gårdene. 
1. november var en fridag, som 
forretningerne så frem til, da der 
blev udbetalt løn, som jo skulle 
omsættes, før man skiftede til et nyt 
hjem. Det blev nærmest en festdag. 
Nu om dage skifter man hele året.  
Der er ikke disse skæringsdage, nu 
skifter man hele året både på 
arbejdsmarkedet og i 
uddannelsessystemet. Alt har 
ændret sig markant, og det er vel 
også godt. 
 
Tove fortalte om, hvordan hun 
kom i gang med arbejdslivet, og at 
hun altid havde ønskes sig at blive 
sygeplejerske. 
Efter 16 md. I en dansk familie 
som husalf, var Tove ansat i et år  i 
en stor familie i Norge, hvor hun 
skulle passe 5 børn og en 
kæmpevilla,  men det gav jo et plus 
på cv’et til sygeplejerskeuddan-
nelsen.  Der var mange   sjove 
episoder, som Tove muntredes os 
med.  
Det var dejligt at høre om 
sygeplejerskeuddannelsen, da der 
hverken var su eller andre tilskud til 
økonomien. Dog havde man fri 
bolig, uniform og fri kost som en 
del af lønnen. Man ikke måtte have 

besøg efter kl. 23 og da slet ikke 
herrebesøg. 
Alle vi, der var unge dengang, 
oplevede jo noget lignende i vores 
forskellige uddannelser. 
Eleverne fik et godt sammenhold, 
og de venskaber Tove fik  dengang 
har nu varet i over 50 år. 
Tove sluttede med: arbejdslivet er 
nu overstået og vi hører  til de, som 
omtales som det grå guld og de, 
som måske skal have vacumpakket 
mad. Eller skal vi det? 
 
 Lise Nielsen. Holdt 5. min., hvor 
hun fortalte om familiens dragkiste, 
som havde været med i 1. 
verdenskrig, og som har tilhørt 
Lises svigermors far, Hennings 
morfar. 
Lise åbnede denne kiste og fortalte 
om sin svigermor, der kom til 
Danmark som wienerbarn allerede i 
1919, hvor der var nød og 
elendighed i store dele af verden.. 
Vi fik opfrisket denne forfærdelige 
tid, hvor alt var kaos, og hvor især 
børnene led nød. 
I 3 år kørte der børnetog fra Wien 
til Danmark, og ca. 18.000 børn 
besøgte Danmark i de år. 
Tænk at man i bare nød var tvunget 
til at sende sine børn til et fremmed 
land, et fremmed sprog, en anden 
religion og til en familie, som man 
ikke kendte.. Lises svigermor kom 
til Horsens som 13-årig. 
Underernæret var hun, men tog 10 
kg på i de 3 måneder, hun var i 
Danmark. Hun havde kontakt med 
de gode plejeforældre resten af sit 



liv. Hun traf sin kommende mand, i 
Horsens og de blev gift her og fik 3 
børn, og boede resten af livet i 
Danmark. 
Lise fortalte videre om deres liv i 
Danmark og  om familien i Wien, 
somsvigermor besøgte mindst én 
gang om året. Det var et must. 
Lise reflekterede over, at Danmark 
med glæde åbnede deres døre for 
18.000 wienerbørn. 
Hvordan er det i dag??  Alene i år 
kommer der 20.000 flygtningen fra 
Syrien! 
Mon der er samme indstilling i dag. 
Det kan vi jo hver i sær tænke lidt 
over. 
 
Ja- der var virkelig noget at tænke 
over i begge indlæg. 
Tak for en skøn aften, hvor 
snakken jo altid næsten løfter loftet. 
  
 
 
 
 

 
 


