
9. gilde 

30. april holdt vi Sct. Georgs 

gildehal, som blev en festlig aften. 

Vi skulle indsætte vores nye 

gildemester Elsa Berglund 

Simonsen samt de nye herolder, 

men også fejre Gunny Kongsteds 

40 års gildejubilæum.  

Gildemester Tove Husum kom i 

sin gildemestertale ind på, hvor 

heldige vi er i 9. gilde. Vi er aktive 

og kan se frem til mange gode 

oplevelser inden sommeren, bl.a. 

hyttetur, Lady Walk og besøg i 

farmors kolonihavehus. Tove kom 

ind på 75 års dagen for besættelsen 

og 70 års dagen for befrielsen. Men 

også hvad der sker omkring os nu, 

bl.a. terror i Paris, senere også i 

Danmark og den tragiske flyulykke, 

som skete med fuldt overlæg. Da 

Tove for 2 år siden sagde ja til at 

blive gildemester, læste hun noget 

om at tage chancer af Johannes 

Møllehave: ”Du må ikke være så 

bange for at sige og gøre det 

forkerte, for så kommer du aldrig til 

at gøre det rigtige” I dag er Tove 

glad for hun tog chancen, for hun 

har deltaget i meget, som har givet 

gode oplevelser og erfaring. 

Kansler læste et brev op fra Paula 

Fanth-Jensen, som efter 37 gode år 

i 9. gilde ikke længere har kræfter til 

at deltage i vores arrangementer og 

derfor har meldt sig ud af gildet pr. 

30/6. Der var mange hilsener fra 

Paula, som er 95 år. 

Efter Sct. Georgs budskabet 

sluttede vi kreds og aflagde 

gildeløftet. 

Tove ønskede Gunny tillykke med 

40 års gildejubilæet og takkede 

hende for hendes altid positive 

tilgang til opgaverne og for 

fortsættelsen af Blomsterkruset 

med hilsener i lyst og nød. 

Elsa Berglund Simonsen blev indsat 

som ny gildemester, og hun bragte 

Tove en stor og varm tak for 

hendes indsats for gildet og hendes 

aldrig svigtende humør. Elsa vil 

arbejde på, at den gode atmosfære 

vi har i gildet må fortsætte og 

bestræbe sig på at udfylde 

gildemester pladsen efter bedste 

evne sammen med sideposter og 

hjælp fra alle gildets medlemmer. 

Ny stavherold blev Inger Jensen og 

ny flagherold blev Inge Rafn. 

I eftergildehallen var der munter 

stemning med mange taler og 

uddeling af blomster. Gunny 

fortalte om hendes tid i gildet og 

hvilket skelsættende år 1975 var.  

Hyttetur er 8.-9. maj og 17. juni har 

vi Friluftsgildehal med 8. gilde. 


