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         19. januar 2017 
Vi havde til denne gildehal fornøjelsen af at have 
besøg af Stadsgildeledelsen: Kaj Vahlkvist, Hen-
ning Lorentzen og Bent Christensen og vi indledte 
mødet med over et glas champagne at ønske hin-
anden godt nytår. 
I gildehallen bød gildemesteren velkommen og 
glædede sig over, at vi i 2. gilde er vokset i 2016, 
så vi nu er 23 gildebrødre. Desuden har vi haft et 
år, hvor der er samlet mange penge ind til både 
den fælles hjælpekasse og til vores egen. 
I gildemestertalen var overskriften ”Lykken er at 
give”: Vi mennesker betyder noget for hinanden. 
Det er absolut vigtigt for os med gode og sunde 
relationer og socialt samvær. Vi er ikke bare soci-
ale dyr, vi er ultrasociale. Du er ikke noget i dig 
selv, du er kun noget i forhold til andre. 
Det er derfor forbrug ikke gør os lykkelige. Når vi 
rager til os, er vi alene. Når vi giver, så skaber og 
dyrker vi de gode relationer – i fællesskabet er vi 
lykkelige. Gaver viser, at vi vil hinanden. Når du har 
brugt tid, penge eller kreativ energi på en gave, så 
er det fordi du vil modtageren noget – modtageren 
forstår det og relationen er skabt. En gave behøver 
ikke at være sådan én, der er pakket ind i bånd og 
sløjfe.  
Vi mennesker er i stand til at give uegennyttigt. 
Derfor får vi som frivillige noget ud af at gøre noget 
godt for andre. Vores hjerner belønner os ved at 

producere lykkestoffer, vi får den gode følelse og 
den meningsfulde relation til de andre frivillige.  
Når vi ikke har tid til andre, så bliver vi ensomme. 
Faktisk kan ensomhed blive den næste livsstils-
sygdom efter stress, hvis vi ikke passer på. Vi skal 
være opmærksomme på at søge og dyrke fælles-
skaberne i stedet for at tro, at 100 venner på Face-
book er det samme som 100 venner i virkelighe-
den. Vi skal huske at give, så relationerne spirer. 
Når vi gør noget for andre, så er vi allermest men-
nesker – det ultrasociale dyr, der bliver lykkeligt af 
at gøre noget for andre. 
Efter gildemestertalen havde Kaj Vahlkvist bedt 
om ordet.  
Herefter holdt Else Vig 5 minutters Sct. Georg: 
Så lang tid vi har minder – består dagen i dag 
Så lang tid vi har håb – venter dagen i morgen 
Så lang tid vi har venner – er dagen i dag varm og 
god. 
Jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle fokusere på i dag. 
Om det skulle være de forfærdelige ting, der sker 
rundt omkring i verden og som ”lille mig” ikke kan 
gøre ret meget ved, udover at ønske og drømme 
om, at menneskeheden bliver klogere og finder ud 
af at leve i fred og fordragelighed. Men min konklu-
sion er, at det vist forbliver ønsker og drømme, 
som ikke går i opfyldelse lige nu, ja måske aldrig. 
Derfor vælger jeg at fokusere på noget helt jord-
nært og positivt og dagligdags, som i øvrigt det me-
ste af vort liv består af.  



Eksempelvis at det er så rart at være lige her, sam-
men med jer, i vort eget hus på Fynsvej og i vort 
endnu fredfyldte land.  
Det er også spændende på Videnskab.dk at læse, 
at der hver eneste dag opsættes en halv million 
solpaneler i verden. I bladet ”Ingeniøren” omtales 
en analyse, der fortæller at i år 2020 er 84% af dan-
skernes strøm og varme grøn.  
Det var også godt, at Knud og jeg havde fornøjel-
sen af at fejre juleaften sammen med vore dejlige 
børn og 6 børnebørn. At alle var samlet, gav en 
følelse af, at der var en usædvanlig stråleglans 
over aftenen.  
På forskellige vis deler vi jo, hver af os, fælles op-
levelser med mange andre og ikke mindst med hin-
anden i Sct. Georgs Gildet.  
Mit overordnede budskab er så, at hver enkelt af 
os kan så meget selv, men i samvær og fællesskab 
beriges vort liv og det er ret utroligt, hvordan kræf-
terne mangedobles, når man står sammen – i fa-
milien, vennekredsen eller i vort efterhånden me-
get veletablerede ”pigegilde”, 2. Sct. Georgs Gilde. 
Et rigtig godt forum, hvor vi hjælpes ad og bruger 
af hinanden på kryds og tvært og ganske uden, at 
det på nogen måde bliver eller føles omklamrende. 
Det føles så godt at være med i en sammenhæng, 
hvor alle yder og derefter nyder. Til gavn for andre 
og dermed også til gavn for os selv, livskvalitets-
mæssigt.  
Godt vi har fællesskabet. Godt vi har hinanden. 

Else sluttede af med digtet ”Lykken” af Benny An-
dersen. 
Efter gildehallen kunne vi sætte os til bords ved 
flotte nytårspyntede borde og lækker mad. 
 

 
 
Undervejs var der orienteringer fra de forskellige 
udvalg: Alle flyers er afhentet uden problemer, om-
tale af koncerten i Brændkjærkirken med Mands-
koret og Bjælderne, udstilling i Borgerhuset af 
Hundebøls malerier, Frydenborg får ny ovn, efter-
følgende står der maling og nye madrasser på pro-
grammet. 



Desuden havde 5 af gildebrødrene været til orien-
teringsmøde om Mødrehjælpens evt. opstart i Kol-
ding i forhold til, om der måske kunne være aktivi-
teter, vi i 2. gilde havde lyst til at byde ind med.  
I forlængelse af det, talte vi om, at det nu er tid til i 
nærmeste fremtid at vi i 2. gilde får planlagt en af-
ten, hvor vi udelukkende skal tale om, hvad vi øn-
sker at bruge vores indsamlede penge til.  
Vi sluttede en god aften af på vanlig vis  
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