
 9. Gilde. 
 
Selvom det nu snart er længe siden 
vil jeg lige nævne, at vi havde et 
rigtigt hyggeligt julemøde d. 10.12 
2012. Vi spiste andebryst og ris a la 
mande med mandel. Efterfølgende 
var der bankospil med medbragte 
gaver. 
D. 9. januar 2013 havde vi 
Nytårsgildehal, med 36 deltagere, 
heraf 14 gæster. Preben Nielsen, 
som var en af gæsterne overbragte 
Stadsgildets nytårshilsen. Denne 
aften var helt speciel, da vi skulle 
optage en ny gildesøster, nemlig 
Inger Jensen. Inger svarede godt på 
de udleverede spørgsmål, og vi er 
rigtig glade for at modtage hende i 
vores midte.                             
Gull-Maj Cordes holdt igen en flot 
gildemestertale. Emnet var ”tid”. 
Tiden flyver hurtigere og hurtigere, 
jo ældre vi bliver. ”Det har næsten 
lige været sommer, så bliver det 
nytår igen og igen og igen”, sagde 
Gull-Maj. 
Gull-Maj fortsatte: ”Tiden kan man 
ikke diskutere, naturens urværk går 
helt præcist! Hvorfor er det så, vi 
alligevel mener, at året er gået så 
hurtigt? Man mener, at årsagen skal 
findes i, at vi mennesker måler tid 
på to forskellige måder. 
På den ene side måler vi tiden på en 
objektiv måde, hvor vi bruger ur og 
kalender. På den anden side måler 
vi tiden på en subjektiv måde, hvor 
vi tæller vigtige begivenheder og 
lader dem være rettesnor for, hvor 
meget tid der er gået.” 

Gull-Maj henviste også til en lille 
sentens, som hun for nylig havde 
læst:  
”Lav de ting, du ikke gider 
Og se hvor langsomt, tiden glider 
Lav de ting, du rigtig ynder 
Og se hvor tiden sig skynder” 
Til sidst mindede Gull-Maj os om 
alle de ting, vi ville huske fra 2012, 
bl. a. Jernbanebroen mellem 
Aalborg og Nørresundby, der blev 
påsejlet, og hvor det fortsat er uvist, 
hvornår den igen kan tages i brug. 
Desuden nævnte hun Helle 
Thornings skattesag, ny formand i 
SF, Marianne Jelved som ny 
kulturminister efter at Uffe Elbæk 
måtte trække sig m.m. 
 
Inge Rafn holdt 5 min.’s Sct. 
Georg. Hun fejrede desuden sin 75 
års fødselsdag sammen med os, 
hvilket vi var rigtig glade for. 
Inge talte om hvordan det er, når 
man har ”klokket i det”. Først at 
skulle være med til at stå for 
nytårsgildehallen på sin 75 års 
fødselsdag og desuden at være med 
til at arrangere Nytårskur den dag, 
hvor hun havde regnet med at fejre 
fødselsdag  med familie og venner. 
Inge klarede det hele og udsatte 
fødselsdagen en uge. Flot gjort! 
 
Mandag d.11.02.13 havde vi en 
spændende aften sammen med 
”snetossen” Jesper Hansen fra 8. 
gilde. Jesper har tilbragt 14 år på 
Grønland hvoraf han i 12 år 
arbejdede som informationschef for 
Nuuk kommune. 



Jesper fortalte levende om sine 
oplevelser og krydrede det med 
mange små sjove historier. 
Ligeledes fortalte han noget om 
spejderarbejdet i Nuuk og om sin 
tid som Gildemester i Nuuk. 
 
De næste arrangementer er 
Fødselsdagsfest d. 05.03.13 og 
Gildeting d. 25.03.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  
   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


