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Gildemesteren bød velkommen 
til de fremmødte gildebrødre. 
En særlig velkomst til vore gæ-
ster fra 5. Gilde, det er altid 
dejligt når vi får besøg fra andre 
gilder. 
Gildemestertalen: 
 Den forunderlige verden. 
Som vesterlænding er det ikke 
alene modbydeligt at se på tv, 
hvorledes uskyldige mennesker 
behandles; men desværre er 
man efter min mening også sat 
i en slags ” tidens terrordilem-
ma”, hvor muslimsk terror og 
trusler om samme, alt sammen 
helt umenneskeligt, henvendt 
netop mod vestens frie sam-
fund, næsten dagligt hagler ned 
over de vestlige civilsamfund; 
og det skorter ikke på hadsk 
tale og alt det, der er meget 
værre fra borgere, der som 
fremmede selv på et tidspunkt 
er kommet til vesten for at kun-
ne leve trygt og godt og ikke 
mindst nyde godt af de goder, 
der tilbydes fra alle hylder på 
velfærdssamfundets bekost-
ning.  
Selv her i Danmarks hovedstad 
flyver kuglerne om ørerne på 
folk, hvor nogle desværre er 
døde, så man skulle tro det var 
det vilde vesten. Nej, det er 
såmænd bandekrig. Bande krig 
om hvad?  

ER det hash markedet man 
kæmper om? For på Christiania 
florerer hashhandelen lystigt 
24/7 – 365dage, kunne en re-
præsentant fra politiet fortælle. 
Altså døgnet igennem, ugen 
igennem og året igennem.  
Uden ophold. Det stemmer me-
get ringe overens med det fak-
tum, at både handel med og 
forbrug af hash er strafbart. 
Den samlede danske ordens-
magt er tilsyneladende ikke i 
stand til at komme en så åben-
lys forbryderrede til livs. Det der 
foregår på Christiania er en 
milliardforretning, som måske 
går til banderne? 
Jeg kan ikke lade være med at 
tænke på, at det her minder 
meget om spiritus forbuddet i 
USA. Her tjente gangsterne 
mange penge på at smugle 
sprit, som de så solgte, da det 
var forbudt at købe og indtage i 
USA. 
Det var måske bedre at folk 
kunne købe deres hash på et f. 
eks apotek?  Så ville det krimi-
nelle miljø ikke kunne tjene alle 
disse penge. 
Efter GM-talen var der optagel-
se af nye gildebrødre. 
Ove Lauridsen og Allan Han-
sen. 
Fem min Sct. Georg Jørgen 
Pørksen. 
Jørgen startede med at byde 
vore gæster velkommen og ikke 
mindst vore nye gildebrødre, 
Jeg håber i rigtig vil falde til i 



vort gilde. Vi er et gilde med 
traditioner og det er dejligt. 
Glæde over det store fremmø-
de af gildebrødre. Det er med til 
at tro på fremtiden. 
Vi skal tænke på at vi kommer 
her frivillig og vi betaler endda 
for det, og videre herfra kan 
man sige: Vi er ikke kun frivilli-
ge, men udfører også et stort 
frivilligt arbejde, med at samle 
sammen for at give væk igen 
med glad sind 
Der står i vor gildelov, vi skal 
gøre livet gladere og lysere for 
andre. Det er hele grundlaget 
for vort hjælpearbejde. Der er 
mange gildebrødre der arbejder 
hårdt for dette. For at hjælpe 
skal der også noget i kassen. 
Det skal i have tak for den ind-
sats der gøres. 
Der laves meget frivilligt arbej-
de overalt, jeg har deltaget i 
kolding kommunes frivilligfest, 
her samles rigtig mange men-
nesker der alle sammen udfører 
en eller anden form for frivilligt 
arbejde. Men det er kun nogle 
af de mange, der er endnu flere 
der udfører noget. Det gøres 
mange gange i det skjulte. Man 
er lige ved at tro hvad gør vores 
samfund hvis vi ikke havde de 
frivillige. Hvad gør vi i fremti-
den? Nu skal mange arbejde op 
i en meget høj alder og så er 
der ikke så mange til at gøre 
det frivillige arbejde, ja det er 
spændende hvad fremtiden 
frembringer. Det er ikke bare 

flødeskummet der udføres i 
arbejdet, jeg tror det er en nød-
vendighed mange steder for at 
få tingene til at køre, her tænker 
jeg ikke mindst på vore pleje 
hjem, men også andre steder, 
hvor mange af vore medborge-
re fører en kummerlig tilværel-
se. Tænk på dem som ikke har 
noget, ikke en gang et sted at 
sove. Her laves der også et 
stort frivilligt arbejde. 
Men vi skal nok passe på det 
ikke griber mere end godt er om 
sig. Jeg hørte i radioen, den 
anden dag, en kommune havde 
fyret to ansatte på en gen-
brugsplads og erstattet dem 
med frivillige. Så er vi nok ved 
at være ude på overdrevet, det 
kan skabe problemer, hvis den 
tendens fortsætter. 
Hvis vi lige går tilbage til vort 
eget frivillige arbejde, og den 
hjælp vi kan give, vil jeg gerne 
fremhæve vores Børnehjælp. 
Her har vi fundet en niche hvor 
vi bringer lys og glæde til nogle 
dem virkelig trænger til lidt op-
muntring. Vi skal bare finde en 
bedre måde at bringe vort bud-
skab ud. Gode råd modtages 
med glæde. Så kender i nogen, 
som måske kender nogle an-
dre? Så kom med oplysninger-
ne til os. Husk at der ikke kan 
ansøges her, men man kan 
indstille til hjælp. Så tager vi 
den derfra, her er ingen vente-
tid vi agerer med det samme. 
 



Torben B. Andersen læste gil-
deloven. 
Eftergildehal: 

Gildebror Poul Lyngs havde 
tilberedt en fortrinlig middag til 
gildebrødrene. Kylling med 
lækker sovs 
Sild til forret og småkager til 
kaffe. Hvad kan vi ønske mere? 
Jørgen Pørksen takkede for 
indsatsen på Slottet i efterårsfe-
rien det gik rigtig godt. 
Jørgen fortalte, der var givet to 
donationer i børnestøtten. 
Ove Lauridsen og Allan Hansen 
Takkede for optagelsen i vort 
gilde, og glædede sig til det 
fremtidige samvær og gildear-
bejdet. 
Herefter blev de nye gildebrød-
re kørt hjem af proponenterne. 
Aftenen sluttede på vanlig vis. 
 

Skriver Henning Nøhr. 


