
2. Gildes Gildehal 16. novem-
ber 2017. 
Gildemesteren bød velkommen 
til Gildehallen med ordene: Vel-
kommen til alle – vi har i aften 11 
gæster fra 1., 3. og 5. Gilde og 
det betyder, at vi får lidt ligevægt 
på stolene i hver side. Det ser 
dejligt ud og mange tak fordi I 
har lyst at besøge os. Vi vil i ef-
tergildehallen udelukkende have 
vores ”siden sidst” punkt og el-
lers prioritere at nyde samværet 
med vores mange gæster. 
Gildemestertalen handlede om 
det at blive gammel: Det er sjæl-
dent de positive værdier, der 
knyttes til det at blive ældre. En 
høj alder bliver gerne forbundet 
med noget negativt. Kroppen 
kan ikke længere det samme 
som tidligere, hukommelsen 
svigter og man er ikke længere 
så hurtig i replikken. 
Vi siger om unge mennesker, at 
de træder ind i de voksnes ræk-
ker. Det bliver ikke sagt direkte, 
men det ligger i luften, at når 
man når pensionsalderen, træ-
der man ud af dem igen. Man er 
ikke længere voksen. Man er 
gået ind i gruppen af ældre – de 
ældre. Nogen det er synd for. 
Nogen vi – de voksne – må gøre 
noget for og som i yderste kon-
sekvens er et kors, som vi – de 
voksne – må bære. 
Vi ved godt, at man hverken kan 
eller skal afskaffe alderdommen. 
Det vi gerne vil er, at gøre op 
med de forældede forestillinger, 

der sidestiller alderdom med af-
fældighed. Sjovt nok betragtes 
alle, der ikke er affældige, som 
undtagelser, selv om det er os, 
der er flest af. 
Det handler om fordomme, som 
bygger på uvidenhed. Der er 
ikke noget, der kommer automa-
tisk med alderen. Alder er ikke 
en sygdom. Man taber ikke au-
tomatisk tænderen med alderen. 
Man får ikke automatisk årefor-
kalkning eller bliver dement med 
alderen. 
Her i landet er der ca. 900.000 
måder at være gammel på, hvis 
man ser på antallet af menne-
sker, der har passeret pensions-
alderen. Folk håndterer deres al-
derdom forskelligt, ligesom de 
håndterer deres liv forskelligt. 
Det hjælper ikke det lille mindre-
tal, som har brug for offentlig 
hjælp og støtte, at skære alle 
over en kam. Det er dumt både 
samfundsøkonomisk og hold-
ningsmæssigt. Det er ikke videre 
motiverende at blive opfattet 
som en byrde.  
Vi kan som samfund vælge at 
anskue ældre voksne, som en 
ressource eller en belastning. 
Og den enkelte kan selv vælge 
at se sin alderdom som dødens 
forgård eller som en del af livet. 
Resultatet bliver i vid udstræk-
ning derefter. 
Nogle har bedre gener og hel-
bred end andre. Al forskning vi-
ser, at man selv kan gøre noget 
for at blive gammel på en god 



måde. Det passer ikke, at man 
ikke kan lære en gammel hund 
nye tricks – i hvert fald ikke, hvis 
hunden er et menneske. 
Man holder ikke op med af ud-
vikle sig, selv om man bliver 
gammel. Man bliver gammel, 
fordi man holder op med at ud-
vikle sig. 
Hvert 4. år øges danskernes le-
vetid. Der bliver mange af os, 
men heldigvis vokser vores psy-
kiske og fysiske ressourcer til-
svarende. Så der er ingen grund 
til at forlade de voksnes rækker. 
 
Efter Gildemestertalen holdt 
Tove 5 min. Sct. Georg: 
I uge 42 havde jeg den fornø-
jelse, at være en tur i London 
sammen med min datter og 3 
børnebørn på 9,11 og 13 år. Der 
skulle ske noget og min datter 
havde fået anbefalet The Lon-
don Dungeon. 
Vi blev mødt med ”Ikke for sarte 
sjæle og folk med hjerteproble-
mer”. Så var stilen lagt – og det 
var på eget ansvar, at de 2 yng-
ste kom med. 
London Dungeon er et uhygge-
ligt museum, der tager de besø-
gende med på en rejse gennem 
de meste skrækindjagende be-
givenheder i engelsk og euro-
pæisk historie. Vover man sig 
ind på museet, skal man regne 
med uforudsigelige hændelser, 
og at pulsen vil stige mere end 
en gang. 

Indledningsvist blev vi ledt ned i 
en gammel båd og uhyggen 
bredte sig i den skumle tåge og 
pludseligt blev det mørkt. Efter 
en farefuld færd havnede vi i hel-
vede, hvor en sød og venlig ba-
gerjomfru ville sælge kødpies. 
Da vi ikke ville købe nogen, blev 
hun til et vanvittigt og uhyggeligt 
kvindemenneske og alle veg til-
bage. Pludseligt gled et lig ud af 
et skab – ja, så var man ikke i 
tvivl om, hvad de kødpies var 
gjort af.  
Vi fortsatte igennem ligeså gru-
fulde oplevelser, bl.a. tiden, hvor 
der var udbrudt pest i London og 
hvor opskårne lig lå på bordene.  
En publikum blev halet op, sat i 
en stol og spændt fast på hæn-
derne. En uhyggelig medhjælper 
tog en stor slagte kniv– og lyset 
gik ud. Maser af tumult og skrig 
opstod og så blev alle oversprøj-
tet med væske – det yngste bar-
nebarn knugede min hånd og 
mit hjerte sad oppe i halsen. Da 
det skumle lys kom tilbage 
kunne jeg se lettelsen i mit bar-
nebarns øjne: ”Nåhe, det var 
bare vand” 
Efter flere grufulde oplevelser 
nåede vi den sidste attraktion: 
Spejl labyrinten. Jeg hader laby-
rinter, men af frygt for at miste 
min status som ”den sejeste 
mormor”, var jeg nødt til med 
barnebarnet i hånden selv at 
finde ud af en af de største spejl-
labyrinter i Europa.  



Efter 1 ½ time i rædslernes og 
uhyggens tegn, kom vi ud og re-
sten af ferie gik snakken om The 
Dungeon. En fantastisk ople-
velse for mig og min familie, hvor 
al den adrenalin, min krop inde-
holdt, fik en tur rundt i blodbanen 
den dag. 
I eftergildehallen, hvor Lene var 
bordleder, havde vi efter en dej-
lig hovedret vores ”siden sidst” 
runde, hvorefter der var både 
dessert og hjemmebag til kaffen. 
 

 
 
Efter nogle hyggelige timer slut-
tede vi aftenen af på vanlig vis. 
 
AMS skriver 


