
2. Gildes Gildehal  21. septem-
ber 2017 
 
Sædvanen tro blev vi af 2. gildes 
stavherold Gurli Kähne budt in-
denfor i Gildehallen, hvor ledel-
sen ventede os. Gildemesteren 
Britta Højriis åbnede herefter gil-
dehallen og bød os velkommen 
og håbede, at vi alle havde sam-
let en masse ny energi i løbet af 
sommeren, så vi kunne komme 
godt i gang med året 2017-2018. 
 
Efter indledningen gik vi over til 
gildemesterens tale, som inde-
holdt en refleksion over, hvordan 
man kan drive et plejehjem, så 
alle føler sig hjemme. Det gjaldt 
både beboere, personale og på-
rørende. Refleksionen kom efter 
et tilfældigt møde med en gam-
mel gildebror på et marked i Jel-
ling. Her fortalte gildebroren om 
plejehjemmet Eden alternativet, 
hvor hendes mand boede. Det, 
der er visionen for dette pleje-
hjem, er at fjerne ensomhed, 
hjælpeløshed og kedsomhed. I 
en kultur, der typisk ser på æld-
ning som en periode med tilba-
gegang, hævder Eden Alterna-
tive-filosofien, at uanset hvor 
gamle vi er, eller hvilke udfor-
dringer vi lever med, handler li-
vet om at vokse. Man har 10 
principper for Eden alternativet, 
som alle understøtter filosofien 
og som de arbejder med i dag-
ligdagen på plejehjemmet. Disse 
principper kan ses på 

http://www.edenalt.org/about-
the-eden-alternative/mission-vi-
sion-values , og her kan man 
også gå mere i dybden med, 
hvad Eden Alternative står for. 
Det var meget spændende at 
høre, at der er plejehjem her-
hjemme, som prøver at gå andre 
veje med plejetilbud til plejekræ-
vende ældre.  
Lene Knudsen fik ordet til 5. min 
Sct. Georg. Lene er opvokset på 
en gård i Sdr. Jylland. Her fandt 
hun ofte flintesten på markerne, 
og i området er der også fundet 
mange bopladser og guldfund 
kun et stenkast fra Lenes hjem-
egn. Det fik hende til at speku-
lere på, hvorfor der var så 
mange oldtidsfund lige omkring 
dette sted, og hun fandt ud af, at 
der i oldtiden fandtes noget, som 
hed Farrisskoven (far = åen og 
ris = krat eller krattet ved åen), 
som var en nærmest uigennem-
trængelig skov. Området stræk-
ker sig i en ca.60 km lang og 11 
km bred skov fra Nr. Bjert Sogn 
nord for Kolding til Holsted Sogn 
mod vest, og med en sydlig 
grænse, der går fra Haderslev i 
øst til Gram Sogn i vest. Udbre-
delsen af Farrisskoven i den tid-
lige middelalder kan ses af kir-
kernes placering, da disse i ud-
kanten af området er placeret 
med kun ca. 5 km afstand, me-
dens de kirker, som ligger på 
tværs af området har en indbyr-
des afstand af ca. 15 km. Områ-
det skulle have været så tæt, at 
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et egern ville kunne komme fra 
Ribe til Lillebælt uden at røre jor-
den.  Skoven blev først i den 
sene middelalder ryddet pga. 
befolkningstilvæksten. Man me-
ner, at skoven ved Jels Midtsø 
er rester fra denne skov.  
 
Inden vi sluttede Gildehallen læ-
ste Ulla Knudsen gildeloven op.  
Der var afbud fra Annemarie 
Sønderby og Jette Høegh 
 
Herefter gik vi over til den mere 
uformelle del af aftenens møde. 
Poul Lyngs havde forberedt en 
lækker middag, Karbonader 
m/rodfrugter, bearnaisesauce 
og flûtes, som vi spiste med vel-
behag. Til dessert fik vi rådhus-
pandekager, som Lene havde 
bagt og tilberedt. Super lækkert!   
 
I løbet af aftenen fik vi info fra de 
forskellige udvalg: 
Hjælpekomiteen: (Aase)  
Der var ikke sket noget siden 
sidst pga. sommerferien, men 
alle, som kendte nogen, der 
kunne komme i betragtning til 
hjælp, skulle huske, at deres an-
søgning skulle være formanden 
i hænde senest 1. oktober. 
Husudvalg: (Tove) Der var 
nogle småreparationer, som var 
blevet lavet, men ellers var der 
ikke noget særligt at bemærke.  
Lejrudvalg (Nina)  
Nu var alt malerarbejdet udført 
på Frydenborg, og hun bekla-
gede, at der var så få dage til 

det, men hytten havde været le-
jet ud konstant, så det havde 
været svært at finde nogle dage, 
hvor det kunne lade sig gøre. 
Der var tidligere blevet anskaffet 
en ny ovn, og vi står over for at 
skulle havde udskiftet alle ma-
drasser. Det er der en gruppe i 
gang med at undersøge mulig-
heder og priser på, men det bli-
ver også en kæmpestor udgift til 
den tid, så der er nok at bruge 
pengene til.  
Hjælpegruppen:(Renate) 
Der var været undersøgt flere 
muligheder for at yde en hjælp til 
forskellige projekter. Ikke mindst 
ville vi gerne kunne hjælpe med 
et ophold på Frydenborg, men 
gruppen har endnu ikke helt 
fastlagt, i hvilken form, det skal 
være. I øjeblikket er den i dialog 
med Red Barnet, om vi sammen 
med dem kan få noget op at stå. 
Flyers:(Renate) 
Der havde lige været uddelt fly-
ers og det næste hold er vist al-
lerede på vej, så vi kan godt 
kridte skoene. Da Renate rejser 
på ferie, vil Else Wraae tage sig 
af det administrative i den forbin-
delse.  
Banko:(Birthe) 
Organiseringen af bankospillet 
har været i fuld gang, og alle har 
modtaget en liste over, hvilke 
opgaver, man skal stå for både 
før, under og efter bankospillet. 
Hvis man er forhindret eller hel-
lere vil hjælpe med noget andet, 
skal man selv finde én at bytte 



med. Alle gaver til bankospillet 
skal afleveres til Britta senest 
søndag den 22.10.17. Husk 
også at tilmelde jer hos Else 
Wraae, så hun har et overblik 
over, hvor mange der kommer. 
Der er allerede tilmeldt en del, 
og vi råder jo kun over 100 plad-
ser!!!! 
Polensturen:(Else Wraae) 
Der er 11-12 tilmeldte til turen, 
som finder sted 02.11-
06.11.2017 til Stettin. Det er en 
rigtig hyggelig tur, som det varmt 
kan anbefales at melde sig til. 
Desværre har der været nogle 
misforståelser omkring dato-
erne, så vi har også et gilde-
møde den 2. november. Britta vil 
snarest sende besked til os om, 
hvad vi skal med gildemødet. 
Gildemesteren: 
Vi blev takket for den store op-
bakning og det udførte arbejde 
til lagersalget hos Beirholm, og 
fik derefter en orienteret om, at 
der vil komme et nyt lagersalg, 
som 2. gilde står for. Den ende-
lige dato er endnu ikke fastlagt, 
da vi ikke har fundet egnede lo-
kaler, så hvis der er nogen, som 
kender til et lagerlokale i nærom-
rådet, der står tomt, er vi meget 
interesserede i en kontakt. 
 
Så var en dejlig aften slut, og det 
var tid til at tage hjem.  
 
Skriver suppleant: Aase 
 
  

 


