
  
9. Gilde. 
Den 22. april 2013 afholdt vi Sct. 
Georgs Gildehal. Det var en meget 
festlig aften med optagelse af Bente 
Holmbach som væbner. 
Bente besvarede sit spørgsmål: 
”Hvorfor er gruppearbejdet en 
vigtig del af gildearbejdet?” meget 
fint. Bente svarede meget personligt 
om sit møde med 9. Gilde og talte 
om det at være en del af et 
fællesskab og om det at have en lille 
gruppe som base – et udgangspunkt 
for sin videre færd i gildet. 
Gull-Maj Cordes holdt sin sidste 
gildemestertale i denne omgang. 
Det var som sædvanlig en rigtig god 
tale, hvor Gull-Maj tog 
udgangspunkt i et lille digt: 
 
”Jeg er en lille ting – men 
jeg har stor betydning 
jeg hjælper alle 
jeg åbner alle døre 
jeg skaber respekt og beundring 
jeg generer aldrig nogen 
jeg koster ingenting 
jeg er nyttig hele dagen 
jeg burde være alles ven 
jeg hedder SMILET” 
 
Gull-Maj talte videre om smilet, der 
er den korteste vej mellem 
mennesker og den glæde, et smil 
kan medføre. 
Som vi nok alle regnede ud, så var 
det ikke helt tilfældigt, at Gull-Maj i 
sin sidste gildemestertale valgte 
netop dette emne. 
 

Vi skulle nemlig have indsat den 
nye gildemester, Tove Husum, der 
har et meget stort og varmt smil, og 
som ofte bruger smilet og har et 
meget positivt livssyn. 
Gull-Maj afsluttede sin tale med at 
takke 9. gilde for de to år som 
gildemester og sammenlignede 
tiden med livets skole, som hun 
havde været rigtig glad for at gå i. 
Efter talen hørte vi sangen ”School 
is Over” af Billie Davis. 
Herefter fik Tove Husum overrakt 
gildemesterkæden.  
Til sidst blev Sct. Georgs budskabet 
læst op og vi fornyede vort 
gildeløfte. 
Eftergildehallen var meget hyggelig. 
Der blev holdt taler for både den 
afgående, den nye gildemester og 
den nyoptagne væbner. 
Næste arrangement er 
Gildeweekend d. 24. - 25. maj og 
friluftsgildehal sammen med 8. 
gilde d. 19. juni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


