
9. gilde. 
Til vor septembergildehal var vi 21 piger fra gildet og 3 gæster der overværede en flot 
gildehal ledet af vor mester, Tove Husum. 
 
Efter fanen var rullet ud blev alle budt velkommen, hvorefter det blev markeret, at Anny 
Bramsen har været gildebror i 10 år. Tove Husum holdt en fin tale for Anny som fik overrakt 
en gave fra gildet. 
 
I sin gildemestertale kom Tove ind på den betydning, den gode og lyse sommer har haft for 
bl.a. fællesskabet og samværet  i de lune sommeraftener omkring grillen og bålfadet og om, 
hvordan vi vender os mod hinanden og har det godt med at være sammen. Man kan også være 
alene uden at føle ensomhed. Når vi slutter på arbejdsmarkedet får vi andre faste rutiner end 
vi har haft gennem livet. Tove omtalte de mange kulturelle ting, der er løbet af stabelen i 
Nordjylland i denne sommer hvor der bl.a. har været afholdt DM for garder fra forskellige 
byer med deltagelse af ca. 1.400 unge mennesker, hvor den fælles oplevelse har givet gode 
venskaber. Også festivalerne i Nordjylland skaber stor glæde for deltagerne i de forskellige 
aldersgrupper. Sang og musik skaber glæde og samhørighed. Til Sct. Georgs Gildernes 
Vesterhavsmarch mødes man tillige til en god oplevelse. Den røde tråd ved disse 
arrangementer er: Vi mødes for at bekræfte fællesskabet . Vi skal have livet til at blomstre – 
ikke bare denne sommer –men alle dage.  Tove sluttede med at omtale, at det i år er 50 år 
siden, Marthin Luther King holdt sin berømte tale.: ”Jeg har en drøm”. Det, Marthin Luther 
King stod for, er det ikke det, vi vil her i gildet?  
Efter musik holdt Kirsten Hansen 5 min. Sct. Georg. Også Kirsten omtalte den skønne sommer 
der har været og mindede om, at nu, hvor sommeren er slut og efteråret begynder er der 
mange kulturelle tilbud man kan vælge, såsom biograf, foredrag, opera m.v. 
Kirsten omtalte en oplevelse hun har haft for nylig. En lørdag eftermiddag så hun filmen 
”Heftig og begejstret” fra 2001 som handler om et mandskor i Berlevåg, som er en lille flække 
med 1.000 indbyggere oppe i Nordnorge ved Barentshavet. Filmen skildrer den barske natur 
og hårde livsvilkår, der er på stedet. Det ældste medlem af koret var 95 år og den yngste 
omkring 40 år. Filmen blev præsenteret i Tromsø og tog Norge med storm. Dette har bevirket, 
at koret nu turnerer i USA, Japan, gennem Europa og Rusland og endog har optrådt på Orange 
Scene på Roskildefestivalen. Samme aften som filmen blev vist i Symfonien var koret på besøg 
her i landsdelen og gav en dejlig koncert i Sct. Markus Kirke, hvor der var fyldt til sidste plads. 
Dette var en af Kirstens god oplevelser. 
Ved eftergildehallen var der mange taler for vor 10 års jubilar, Anny Bramsen.  
Herefter sluttede endnu en god aften i 9. Gilde. 
Næste arrangementer er Gildemøde den 23. Oktober på Spejdergården og novembergildehal 
den 14. November. 
 
 
 
 
 


