
2. Gildes julemøde d. 13/12 17 
Arrangerende gruppe: Kirsten, 
Grethe, Else W., Britta K., 
Hanne og Annemarie. 
Traditionen tro var alle gilde-
brødre og ægtefæller/partnere 
inviteret til julemøde med start 
kl. 19 i gildehuset. 33 havde 
meldt til. 
Kirsten bød velkommen til årets 
julemøde med en kort oriente-
ring om det praktiske og afte-
nens indhold. 
Derefter var der spisning, hvor 
vi startede med sild, karrysalat 
og …. Nåh nej, der var ingen 
æg! De stod gemt og glemt i 
køleskabet. 
Efter endnu et par retter fortalte 
Annemarie en lille sandfærdig 
og humoristisk historie fra Kol-
ding Storcenter. 
Nina orienterede herefter om 
det forestående arbejde med 
nye køjer, skabe og maling på 
Frydenborg. 
Herefter blev middagen sluttet 
af med ris á la mande med kir-
sebærsovs. Der var 4 skåle og i 
hver skål var der en mandel, 
som udløste en mandelgave. 
Efter en ihærdig indsats mod 
indholdet i skålene var 3 mand-
ler fundet og 3 gaver uddelt. 
Skålen med den ikke-fundne 
mandel stod uheldigvis ved si-
den af en mand, som ikke 
kunne dy sig fra at rode godt og 
grundigt rundt i skålen med føl-
gende resultat: ”jeg har fundet 

mandlen” og ja tro det eller ej, 
han fik en mandelgave! 
Så stod der pakkeræs på pro-
grammet. Alle havde medbragt 
en gave til ca. 25 kr. og alle 
pakkerne lå klar på et bord: 
 

 
 
Så gik det løs, pakker blev hen-
tet fra bordet og da bordet var 
tomt blev der stjålet flittigt fra 
hinanden. 
 

 
 

Da uret lød var pakkeræset slut 
og blev der pakket gaver ud. 
Så var det tid til kaffe/te og 
hjemmebagte marcipanhatte. 
Aftenen igennem var der blevet 
sunget adskillige julesange, 
Gildemester Britta sluttede afte-
nen af med tak til den arrange-
rende gruppe, en opfordring om 
tilmelding til nytårskuren og et 
ønske om en god jul og et godt 
nytår med tak for 2017. 
Vi rundede aftenen af med san-
gen "Dejlig er jorden". 
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