
1. gildes julemøde 
med damer og enker  

7. december 2017. 
Traditionen tro, startede jule-
mødet med besøg i en kirke. 
I år var det Sdr. Bjert Kirke vort 
gilde besøgte. Sognepræst 
Tine Årup Illum gav en flot ori-
entering omkring kirkens histo-
rie. Som andre kirker på koldin-
gegnen var den oprindelige 
kirke bygget i træ omkring det 
12. århundrede. Senere blev 
kirken ombygget i sit nuværen-
de udseende. Restaureringen 
af kirken begyndte for ca. 3 år 
siden, med bl .a. ny altertavle. 
Nyt varmeanlæg – teleslynge 
mv. 
Kirken bruges stort set hver 
dag, til stor glæde for menighe-
den – de lokale medborgere – 
skolen- børnehaven. Kirken er 
opvarmet hver dag. Naturligvis 
afholdes kirkelige handlinger. 
Kirken har fået frie hænder til 
hvilken form for gudstjenester 
de må afholde, hvilket gør det 
mere spændende at deltage – 
eller forberede. 
Efter Sdr. Bjert kirke gik turen til 
Gildehuset. I Gildehuset blev vi 
mødt med et smukt luletræ, flot 
pyntet af 4. Gilde. Træet er le-
veret af GB Henrik Poulsen. 
Herolden kaldte de fremmødte 
til spisning ved et veldækket 
bord, gav en smuk velkomst af 
en oplagt 3, gruppe. Bordleder 
GB Preben Abildtrup. 

GM Otto Bjerregaard bød vel-
kommen, ikke mindst til vore 
enker og damer.I sin velkomst 
nævnte gildemesteren gaver. Vi 
ønsker alle gaver. Et ønske 
ansøgt af Stadsgildet. (På given 
foranledning) om donation fra 
Kaj Andersens fond. Gav et 
smukt beløb på 100.000 kr. Det 
luner godt og gør det muligt at 
gøre livet lysere for vore med-
mennesker. 
Vi sang. Vær velkommen Her-
rens år. – Adventssangen, kir-
kens nye år. En dejlig stemning 
ved bordene, snakken gik fint. 
Yderligere to sange blev sun-
get: Det kimer nu til julefest og 
Dejlig er den himmel blå. En 
god aften. 
Bordleder Preben Abildtrup 
takkede for god ro og orden, 
ønskede god Jul til alle. 
GM Otto Bjerregaard afsluttede 
aftenen med ønsket om en god 
jul samt et godt nytår til vore 
gildebrødre, deres familier og 
pårørende.  
 

Skriver Henning Nøhr. 
 

 


