
 
9. Gilde. 
 
Onsdag d. 23. oktober afholdt vi 
et hyggeligt gildemøde på 
Nordjysk Spejdermuseum i 
Aalborg. Aftenen indledtes med 
”Vi er børn af sol og sommer”. 
Så var den gode stemning slået 
an. Formanden for 
Spejdermuseet, Kurt Keldorff, 
viste os rundt og fortalte levende 
om museet og dets mange 
spændende effekter. 
Efter rundvisningen blev der 
serveret chokolade med boller 
og lagkage, da vi også skulle 
fejre Jytta Graae, der blev 70 år 
d. 29. oktober. 
 
 
Torsdag den 14. November 
mødtes vi til gildehal hvor  
Jette Hummel Heidemann blev 
optaget som væbner. Jette havde 
formuleret et flot svar på sit 
væbnerspørgsmål. Kansler Lise 
Nielsen læste årets 
Followshipbudskab hvorefter 
gildemester Tove Husum holdt 
sin gildemestertale hvor Tove 
talte om sin barndoms- og 
ungdomstid, hvor der ikke var så 
mange aktivitetstilbud som der 
findes i dag. Hvorledes man 
hyggede sig i hinandens selskab 
om aftenen med spil m.v. I dag 
er der et væld af tilbud, det er 
blot om at vælge. Ligeledes 
omtalte Tove filmen ”deres 
sensommer” som hun holder 

meget af. Filmen omhandler en 
familie, hvor der i starten ikke er 
den store forståelse 
generationerne imellem, men 
hvor der i filmens løb løsnes op 
for barrieren og det ender med at 
man lærer at tale sammen  og 
vise følelser. 
Nu, hvor vi hastigt nærmer os 
julen og vi hvert år siger at vi 
ikke vil deltage i ræset, sker det 
alligevel at vi lader os rive med – 
for julen er jo alligevel en 
hyggelig og dejlig tid. 
Hanne Kristensen holdt 5 min. 
Sct. Georg hvor hun berettede 
om de mangeartede opgaver, 
hun har været med til at løse 
som eksamensvagt på et af 
byens gymnasier. Det har 
bestemt ikke været kedeligt at 
iagttage de forskellige elevers 
gøren og laden ved eksamen. 
Alene elevernes indtagelse af 
fødevarer i løbet af de stressende 
timer, en skriftlig eksamen varer 
er et studium værd. Hanne 
forlader nu sit job efter en 5 år 
lang karriere. Ikke så ringe at 
Hanne havde skabt sig en ny 
karriere lige efter at være blevet 
pensionist! 
Ved eftergildehallen var der taler 
til Jette med lykønskninger med 
væbneroptagelsen. 
 
Næste arrangement er julemødet 
den 11.12.2013. 
 
 
 


