
Gildehal 4 maj 2017. 
 
Gildemester Otto Bjerregård bød 
velkommen til de fremmødte 
gildebrødre. En særlig velkomst til 
vore gæster fra 5. Gilde.Det er for 
os en glæde at I vil besøge os 
denne aften. 
Gildemesteren en tak til 
gildebrødrene som deltog ved Sct 
Georgs aften på Koldinghus.Gildet 
fik ros for deres arbejde Tak. 
Velkommen til alle. 
 
Gildemestertalen ( fremsendt Af 
Otto) 
 
Rimelighed. 
 
5. Min Sct. Georg. Ved Svend Erik 
Pørksen. 
 
Frivillig. Hvad betyder dette, 
gennem livet. 
 
Ordet frivillig bliver brugt,gang på 
gang, både i medierne og af os 
selv. Hvad rummer ordet frivillig ? 
 
Når man får børn og de kommer i 
vuggestue og børnehave er der fra 
mange daginstitutioner, krav om 
at forældrene hjølper som frivillig 
f.eks. med at ordne legepladser og 
meget mere. Førhen havde man 
en havemand/ pedel som ordnede 
den slags.Han er sparet væk. 
 

 
 
I skolen bliver forældrene som 
frivillig flittigt brugt. Hjælpere på 
lejerskole.Da lærerne ellers får for 
mange timer.  
Dette ifølge deres overenskomst. 
 
I børnenes fritid forventes der stor  
opbakning fra forældre. Til  
forskellige arrangementer m.m. 
Herunder kørsel. 
De få ting som jeg har opridset 
her, er jo ikke som sådan frivillig, 
men noget som man forventer af 
forøldrene, og som er med til at 
øge stresset i en arbejdende 
familie. 
 
Som pårørende til beboere på et 
plejehjem, forventer man, at man 
som frivillig ,stadig deltager i flere  
tiltag på plejehjemmet.Personalet 
bliver hele tiden beskåret, og kan 
ikke  deltage. Hvis beboeren på 
plejehjemmet skal til læge, 
tandlæge, på sygehuset eller 
andet, skal en pårørende deltage, 
ellers bliver vedkommende sendt 
afsted uden ledsager, dette er 
direkte uforsvarligt. 
Mange beboere kan ikke tage vare 
på sig selv, og slet ikke svare på de 
spørgsmål som måtte blive stillet. 
Hvor fagligheden i dette? 
Selvfølgelig skal der være pænt 
ved vore veje.Her forventer  



kommunen at frivillige opsamler 
affald 
Problemet er,at kommunerne  og 
regionerne har sparet 
vejmændene væk. Derfor den 
manglende oprydning. 
 
Jeg kan blive ved med at remse op 
om hvad frivillige bliver brugt til, 
herunder genbrugsbutikker, 
museer og meget mere. Her slår 
mine 5.min ikke til. 
 
Hvad bliver vi som frivillige 
gildebrødre brugt til? En meget 
stor del af vort arbejde, bliver 
lavet for at tjene penge til det vi er 
sat i verden for.Nemlig penge til 
vores humanitære arbejde, så 
hjælpen når frem ti vørdig 
trængende.Her bliver der udført et 
kæmpe arbejde af rigtig mange 
gildebrødre. 
Der er mange ting vi får penge 
for.Dette vil jeg opridse, for vi ved 
det alle sammen. 
 
Så er der det vi ikke får penge 
for.Det daglige arbejde som bliver 
udført i gilderne.Det er ret så 
omfattende, og lader til at blive 
mere og mere. 
Det sidste nye tiltag er,at vi ikke 
kun skal hjælpe de levende, men 
også de ensomme dæde, som lige 
skal børes de sidste meter før det 
er helt  slut. 

Tanken for hjælp til dette er 
måske sympatisk nok, men måske 
ikke lige gennemtænkt af vor kære 
Stadsgildemester . Han havde vist 
nok lige glemt at tjekke baglandet 
før han sage ja til dette. 
Han har måske været udklæt som 
konge på  Koldinghus for mange 
gange, for dengang spurgte man 
heller ikke sine undersåtter. 
Opgaven skal udføres af 48 
frivillige gildebrødre, fordelt i 6 
grupper. Det er næsten en 1/3 af 
alle gildebrødre. 
Det som jeg ser på listen af 
gildebrødre, er også dem som 
bruger rigtig mange timer for 
gildebevøgelsen i forvejen. 
Er det ikke det man kalder 
Tordenskjolds soldater. 
Håber det vil lykkes at udføre 
dette kæmpe arbejde med 40 til 
60 bisættelser om året.Det er 
hurtigt, lav sat, udregnet til  300-
400 mandetimer. Da jeg var på 
arbejdsmarkedet.Det var en 
virkelig god ordre. 
For at sige nej, er nok sværere end 
at sige ja til en sådan opgave. 
Fødekæden so frivillig bliver 
kortere . Ikke kun e i gilderne , 
men i hele 
samfundet.Befolkningen skal 
arbejde til de er 70 år.Efterlønner 
er ved at blive udfaset, 
førtidspension er nøsten umulig at 
opnå. 



Mange af jer,som bruger rigtig 
mange timer som frivillig, har 
været  tilgodeset af tidlig 
pensionsalder, det er slutfor vore 
efterkommere, og vil skabe 
kæmpe problemer med at skaffe 
frivillige i samfundet.Det 
selvsamme samfund som 
planlægger brug af frivillige i 
større og større grad. 
Dem der sidder på magten har vist 
glemt at medregne de friviliges 
arbejde når de laver 
tilbagetrækningspunktet for 
befolkningen i Danmark. 
 
Tak for jeres opmærksomhed. 
 
Eftergildehal 
2.gruppe stod for eftergildehallen- 
Bordleder var Torben Andersen 
 
Det var en meget hyggelig hal. 
Michal Clemensen fortalte om 
sikkerhed omkring PC. Vi skal være 
varsomme  hvad vi ligger ud på  
nettet. For der er nogle som  kan 
gå ind og bruge disse oplysninger 
forkert. 
En del debat om emnet blandt 
gildebrødrene. 
 
  


