
 9. Gilde. 
 
Den 26. september blev der afholdt 
gildehal med 22 gildesøstre og 2 
gildebrødre fra 7. gilde, som efter 
gildehallen solgte lodder til det 
kommende andespil. 
Vi havde en dejlig aften. Gull-Maj 
Cordes talte i sin gildemestertale 
om det lille ord TAK, som vi alle 
har lært at bruge fra barnsben af. 
Det er godt at blive mindet om, at 
det er vigtigt at sige tak, mange har 
måske mere lyst til at sige AK, da 
det er så nemt at finde noget at 
klage over. Vi skal løfte øjnene op 
fra alle de små problemer, og se 
hen på de store gaver, som livet har 
givet os. 
”Vi har fået livet, - helbred og 
kræfter fik vi også, arbejde, penge, 
husly, fred i landet, et godt hjem at 
vokse op i – et fællesskab at være 
en del af”, sagde Gull-Maj . 
Senere i talen kom Gull-Maj ind på 
en stribe takkeformer: 
Ellers tak – siger vi når vi høfligt 
afslår et tilbud. Tak som byder, tak 
for sidst, tak skæbne, tak spids, tak 
for kaffe, som enten kan forstås 
bogstaveligt – eller i en nyere 
betydning, vor herre bevares o.s.v. 
Gull-Maj sluttede talen med disse 
ord: ”Luk dine øjne og brug nogle 
sekunder på at tænke på alle de ting, 
du er taknemmelig for, og sig: 1000 
tak!! 
Jytta Graa holdt 5 minutter St. 
Georg talen. 

Hun fortalte levende om den 
længste ferie, hun nogensinde har 
været på: 
Nemlig 7 ugers sejltur i Sverige. 
Turen begyndte i Gøteborg, og gik 
videre op ad Gøtaelven gennem 4 
sluser og videre til Trollhættan. 
Herfra sejlede Jytta og hendes 
mand Kræsten videre ud i Væneren 
og derfra til Dalslandskanalen. De 
sejlede også op til Tøcksfors, som 
ligger i nærheden af den norske 
grænse. Turen fortsatte gennem 
masser af sluser og endte igen i 
Gøteborg. En rigtig spædende 
ferieberetning! 
 
Efter Gildehallen spiste vi en dejlig 
middag, og mens vi sad ved 
bordene blev der uddelt en opgave: 
et stykke papir med en tegning af 
en lille hyggelig bondegård med 
masser af dyr. Vi skulle så finde så 
mange sange som muligt inspireret 
af tegningen. Det blev der megen 
morskab ud af, og det var vist ret 
svært at være bordleder denne 
aften. 
 
Den 7. november havde vi gildehal 
igen, alle var af hus, så det var rigtig 
dejligt. Gull-Maj tog i sin 
gildemestertale udgangspunkt i 
historien om ”Den lille Prins” af 
Antoine de Saint-Exupéry, hvor et 
af de vigtigste budskaber er alle de 
nære ting i livet. Den handler om 
kærligheden, livet og døden, men 
først og fremmest om omsorg for 
hinanden. 
 



Elsa Berglund Simonsen holdt 5 
minutters St. Georg talen. 
Hun fortalte om det sidste halve år, 
hvor hun og hendes mand havde 
haft en rigtig svær tid, men også 
med dejlige stunder ind i mellem. 
Elsa mistede desværre sin mand 
efter 53 års ægteskab. 
Elsa sluttede talen med, at vi skal 
huske at leve mens tid er. 
 
De næste arrangementer er 
Julemødet d. 10.12. 12 og 
Nytårsgildehallen d. 9. 01.13. 
 
 
 

 
 
 
 
                                                 
  
   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


