
2. Gildes julemøde d. 15/12 16 
 
Vi havde valgt at begynde vores 
julemøde kl. 18.30. Gildebrødre 
og eventuelle ledsagere var in-
viteret. 35 havde tilmeldt sig, 
kun 3 havde måttet melde fra.  
Helle bød kort velkommen og 
orienterede om det praktiske, 
aftenens indhold og forløb.  
Herefter begyndte vi på spisnin-
gen, som bestod af en traditio-
nel julemenu med lidt utraditio-
nelt tilbehør.  
Efter sild mm. blev stemmerne 
rørt med en underholdende ju-
lesang. Herefter var der diverse 
orienteringer, bl.a. takkede Re-
nate for den store velvilje og 
hurtige afhentning og uddeling 
af flyers fra Home. 
Så var det tid til en julequiz, 
hvor deltagerne ved de 4 borde 
konkurrerede mod hinanden om 
deres viden om sange fra for-
skellige års julekalendere på 
DR 1. Der blev spillet mindre 
bidder fra 9 års julekalender-
sange og der blev diskuteret og 
gættet ved bordene. Alle fire 
borde klarede quizzen flot - 2 
borde havde alle 9 titler rigtige 
og modtog diplomer.  
Efter spisningen af de lune ret-
ter fortalte Helle meget under-
holdende om forskellige typer af 
"branderter", hvorefter først 
sangmusklerne og derefter lat-
termusklerne blev rørt i forbin-
delse med årets pakkeleg.  

Alle de medbragte pakker til ca. 
20 kr. blev lagt midt på gulvet 
mellem bordene og så gik det 
løs med raflebægre og jagten 
på pakker. 

 
 

 
 
Efter en del løben rundt på rov 
efter pakker fra hinanden, lød 
uret og pakkelegen var slut. 
Så var det tid til ost og ris a la 
mande og dermed naturligvis 
jagten på mandelgaven og slut-
telig kaffe og hjemmebagte 
småkager.  
Gildemester Britta sluttede afte-
nen af med tak til den arrange-
rende gruppe, en reminder om 
tilmelding til nytårskuren og et 
ønske om en god jul og et godt 
nytår med tak for 2016. 
Vi rundede en god aften af med 
sangen "Nu er jord og himmel 
stille". 
 

AMS skriver 


