
9. Gilde 
 
Den 8.december holdt vi vores 
julemøde. 
Vi plejer at være et aftenmøde, men 
har, som en prøve denne gang, 
holdt det som et 
eftermiddagsarrangement. 
Der var stort fremmøde, og alle 
hyggede sig med snak, julehistorie 
som var fortællingen ” Peters jul”, 
gendigtet af Piet Hein og læst af 
Elsebeth, dans om det smukke 
juletræ, gløg, slik, kaffe og snak  
igen. 
Der er jo mange aktiviteter i 
december måned, så denne udgave 
kan sagtens blive en fin tradition, 
som mange kan deltage i. 
 
Den 7. januar 2015 holdt vi 
nytårsgildehal. Vi havde den 
glæde at have besøg fra stadsgildet 
af SGK, Lis Andersen, som holdt 
en fin tale til os i gildehallen. 
 
Før den fejrede vi Yrsa Jacobsens 
40 års jubilæum. Vores gildemester 
talte til Yrsa og gav hende en 40 års 
nål i guld. Det er første gang, og 
måske eneste, vi har set en 40 års 
nål. Den er meget smuk, og Yrsa 
var meget glad og rørt over at få 
den. 
 
Gildemester Tove Husum holdt en 
dejlig nytårstale, som omhandlede 
det, at vaske tavlen ren og begynde 
på en frisk i 2015. Hvert år, er 
uanset hvordan det går – et år – 

hvor den enkelte har sin egen 
personlige historie. 
Nytåret er både årets sidste og 
første fest, hvor mange af os gør 
status over året, der er gået, og om 
det har givet os erfaringer, vi kan 
tage med ind i det nye år. Vi taler 
også meget om nytårsfortsætter, 
som sikkert er ønsker, vi har haft i 
flere år.  
Tove talte videre om finanskrisen. 
Når vi er fråsende et sted, må vi 
spare andre steder. Hvad sparer vi 
så på? Er det f. eks. tiden og 
omsorgen for dem, vi holder af? 
Tove tror det ikke, for tusindvis af 
danskere bruger fritid, engagement 
og masser af kræfter på frivilligt 
arbejde for andre. Mange bruger 
også masser af tid på at 
deltage/befordre børnene til deres 
aktiviteter. Også motion står i 
højsædet hos mange med hele og 
halve maratons. 
Den frivillige indsats skaber masser 
af glæde. Vi ser det i øjnene på 
dem, der modtager en varm hånd 
og vi oplever også selv lige så 
megen glæde ved at mærke, at vi 
gør en forskel og betyder noget for 
andre. 
Glæde har det med at smitte, og det 
er nu ikke den værste epidemi at 
blive ramt af. 
Hvad oplevede vi så i 2014? 
Ude i verden er der fortsat krig og 
ufred. Fly er faldet ned, og ebola 
hærger i Afrika og har kostet mange 
menneskeliv. 
Her i landet, var det navnlig de 
mange arbejdspladser, der lukkede, 



bl.a. flere slagterier. Vejret var i 
januar plaget af et voldsomt snevejr 
med mange skader til følge. 
 
Midt i vintervejret havde vi dog i 9 
gilde noget der overskyggede dette, 
nemlig forberedelserne til vores 50 
års gildejubilæum den 5. marts. Vi 
havde en rigtig god fødselsdag, der 
blev holdt over to gange. Vi havde 
mange gæster til vores reception, 
der blev holdt på selve dagen, og så 
holdt vi vores private gildefest om 
lørdagen, som også blev en dejlig 
oplevelse. Tove sagde, at vi kan 
være stolte over, at vi stod sammen 
om opgaverne, og over vores gode 
fællesskab. 
Der skete både gode og dårlige ting 
i landet som sådan, hvoraf vi skal 
tage stilling til de klimaforandringer, 
vi ikke kan ændre, men måske tage 
nogle forholdsregler imod. 
Tove sluttede med: Lad os fortsat 
glæde os over de positive ting, og 
bruge det nye år på bedste vis og 
med et dejligt nytårsdigt af Piet 
Hein. 
 
Hanne Hoyer holdt 5 min. Over sin 
skolegang på Ryesgades skole. 
Hanne fik allerede 2. skoledag en 
lussing, og det kunne hun huske, og 
hun fortalte meget fængslende om 
mange af de gode og dårlige lærere, 
hun var udsat for i hele skoletiden. 
Der var adskillige sadister i den tids 
skole, det kunne mange tale med 
om, og vi sad alle med 
fornemmelse af, at det ikke var en 

dans på roser de 7-10 år, vi måtte 
tåle i hver vores skole. 
Der var også mobning den gang – 
ikke så lidt endda, men Hannes 
klasse holder dog sammen endnu til 
både rejser og andre aktiviteter. 
 
Klumpen i halsen sad der, da vi 
mindedes vores egen skolegang 
mens Hanne fortalte om sin. 
 
Vores næste møde er den 19 
februar. 
 
 
 
 


