
2. Gildes Nytårs-Gildehal  
         18. januar 2018 
Vi havde til denne gildehal 12 gæster. 
Inden gildehallen mødtes vi i natuglen til et glas 
champagne for at ønske hinanden et godt nyt år. 
I gildehallen bød gildemesteren velkommen med 

ordene: ”Velkommen til året 2018, til 2. Gildes 

Nytårsgildehal, velkommen til vores gæster fra 
Stadsgildeledelsen og gildebrødre fra 1. og 5. 
gilde. Vi er glade for at I har lyst til at besøge os i 
aften. Sidste år sagde jeg, at stadsgildeledelsen 
var på charmetur, men nu har jeg regnet ud, at 
det er en tilbagevendende begivenhed for stads-
gildeledelsen og jeg syntes det er en god tanke, 
vi får sat ansigter på navne - titler, som nogle 
strøer om sig med, og andre slet ikke forbinder 
med noget. Kaj, I din titel af stadsgildemester skal 
jeg spørge, om du ønsker at overtage øksen, 
samt den videre ledelse af Gildehallen. 
Tak Kaj, det håbede jeg heller ikke. ☺ Vi har 
nemlig i aften en optagelse af en ny gildebror, 
som ønsker at være en del af vores fællesskab og 
skal vi ikke se, at få hende ind i vores kreds”. 
Vores nye gildebror, Else Jacobsen, blev herefter 
ført ind i gildehallen, hvor hun sagde ja til at blive 
optaget. 
Gildemesteren sluttede optagelsen af med ordene: 

” Rundt i landet og i andre lande, vil du finde Gil-
debrødre, som bestræber sig på, at leve efter Gil-
deloven. Du får nu lejlighed til i den kommende tid 
at følge gildets arbejde og vi ved, du allerede har 
været på den aktive bane, så vi er ikke i tvivl om, 
at du vil bidrage aktivt til 2. gildes fremtid. Når du 
så er kommet lidt længere ind i livet i gildet, vil vi 
bede dig træde ind i Væbnernes kreds. Vi ønsker 
og håber, at du vil være med til at holde gildesin-
det levende i os alle, at du vil sætte dine fodspor, 
alt sammen til glæde og gavn for 2. gilde. Vel-
kommen i 2. gilde”. 
 

                        
 
Så fulgte gildemestertalen: ” Vi har igen åbnet et 
led i vor kæde og en ny Gildebror er sluttet til vor 
kreds. Vi er igen 23 aktive gildebrødre, for det er 



det, vi er. Vi er endnu ikke forfulgt af gildebrødre, 
der ikke kan deltage i vores arrangementer. 
Vi startede i 2012 med 6 gildebrødre og er vokset 
stille og roligt og meget solidt. Vi vælger, at inte-
resserede kan få lov at se os an, så vi ikke risike-
rer for mange fusere. En ny gildebror er lidt lige-
som en, du godt vil anbefale til din arbejdsplads, 
og jeg syntes, at vi i 2. Gilde, er i stand til, at sam-
mensætte et rigtig godt team, en rigtig god ar-
bejdsplads der spiller sammen.  Hvor stor ar-
bejdspladsen skal blive, bestemmer vi selv, den 
må gerne vokse, men samtidig i det tempo at vi 
alle kan følge med og få den nye godt puttet ind i 
kredsen, samtidig kigget ind i fremtiden, hvor der 
vil være gildebrødre, der ikke er så aktive mere.  
Vi er vågne og opmærksomme, og til dette har vi 
fra ledelsens side et lille ønske og en bøn til Jer. 
Hvilken kædereaktion skal vi have indført, hvis 
der sker en af vore gildebrødre noget, som vi alle 
burde vide? Tænk over det. Vi tager det op til gil-
detinget.  
Når vi taler med en kommende gildebror, vil vi jo 
gerne fortælle alle de lyserøde sider af gildelivet, 
at vi kan have det sjovt og hyggeligt sammen, vi 
kan både være formelle og uformelle, vi kan grine 
og vi vil gerne synge, vi er gode til at komme hin-
anden ved og skabe netværker, og at der ikke er 

ret meget arbejde i det at være gildebror. Det er 
nærmest et luksusliv ☺ men der ER arbejde der 
skal laves. Vi kommer ikke udenom det. Vi skal 
hele tiden forny os. Jeg personlig mener, det er 
den måde vi skal komme videre på.  Vi startede 
for 2 år siden et generationsskifte, først vores 
kansler og sidste år vores skatmester. Dette år er 
det Gildemesteren der står for tur, og jeg skal 
hilse og sige, at hun glæder sig, til at være på 
sidelinjen, i den tro, at så skal alt det, hun gerne 
ville have gjort i gildemestertiden, nu blive lavet!  
Når vi når hen til gildetinget skal vi også vælge 
andre poster, og vi har brug for at alle kommer ud 
af busken, for at vi får fornyelse, rotation. Har du 
lyst at være med i noget, så skal du ikke sidde og 
være tilbageholdende, fordi du måske tror, du ta-
ger jobbet fra en. At være involveret i et udvalg er 
også muligheden for at få mere viden omkring vo-
res organisation og hvorledes den er skruet sam-
men og virker. Jeg er stærk tilhænger af en seks-
årsregel, som et absolut max, muligheden for at 
vende tilbage er der jo altid. Vi må tage en tørn 
alle mand, vi er rigtig gode til at bakke op om de 
opgaver, vi har, men der er også nogle ledelses-
poster der skal bestrides. Vi har ikke problemer 
der skal løses, men opgaver og udfordringer og 
der skal være udfordringer i arbejdet, for at skabe 



motivation og fremdrift i en virksomhed. På 
samme måde ser jeg, at vi skal drive 2. gilde 
frem”. 
Efterfølgende holdt Jette Høeg 5 minutters Sct. 
Georg, hvor hun talte om fællesskab: 
Fællesskab er en central værdi i Sct. Georgs Gil-
derne og en stor grund til, at vi sidder forsamlet 
her lige nu. Spejderbevægelsen, som vores gil-
des værdier er bygget op omkring, er blevet et 
voksende fællesskab i DK. Det at være spejder 
var i mange år temmelig yt og blev lidt set ned på 
– og mange børn og unge valgte andre fritidsinte-
resser. Men i de senere år har de danske spej-
dergrupper mærket en øget interesse for spejder-
livet. Som en del af jer var jeg selv spejder, da jeg 
var barn og ung. Men vi tænker måske ikke så 
meget over, hvordan det har påvirket vores liv. 
Det viser sig faktisk, at tidligere spejdere er mere 
tilbøjelige til at påtage sig frivilligt arbejde og 
melde sig ind i bestyrelser. Det tyder altså på, at 
den ballast man får med fra spejderlivet rækker 
langt ind i fremtiden. Fællesskab er langt mere 
end knob og snobrød. Lige nu kører der et pro-
gram på DR1, som hedder “Alene i vildmarken”, 
hvor nogle mennesker bliver sendt ud i Norges 
fjerneste afkroge, for at klare sig selv. En af delta-
geren er den unge nordjyde Rasmus, som har 

været spejder hele sit liv. Han er god til at fange 
fisk, lave bål og bygge et gedigent shelter til sig 
selv, men han begynder hurtigt at kede sig der-
ude i vildmarken. Den rungende stilhed får ham til 
at reflektere over spejderlivet, og de fordomme 
spejdere må leve med. Han når frem til, at der 
ikke kan sættes pris på hans udbytte af årene 
som spejder, at det har formet ham som menne-
ske og at spejderfællesskabet er helt unikt. Så i 
virkeligheden handler det nok ikke så meget om, 
at kunne lave et bål eller have knivmærket, men 
at man gør noget sammen med andre og lykkes 
med det. Men spejderværdier er selvfølgelig ikke 
det eneste rigtige. Vi kan og skal ikke alle sam-
men være spejdere. Fællesskab kan findes 
mange steder! Men det at være en del af et fæl-
lesskab, hvad enten det er som spejder eller fod-
boldspiller, er vigtigt i en verden der bliver mere 
og mere individuelt orienteret. Spejderlivet er een 
måde, at skabe en grobund for frivillighed, fælles-
skab og engagement i mennesker. Og netop det 
er måske mere vigtigt end nogensinde før. I en 
præstationskultur som vores skal man huske ikke 
at glemme værdien af at gøre noget MED andre, 
og opleve at man ikke kan alt selv - eller i hvert 
fald, at det ikke altid er sjovt at opnå noget helt 
alene. Måske er det derfor, at spejderklubber 



pludselig må lave ventelister og at børn og unge 
har trang til at være en del af et ægte, men sim-
pelt fællesskab, hvor det handler om at hjælpe 
hinanden for at nå frem til fællesskabets bedste” 
 
Efter gildehallen var der omkring de festligt dæk-
kede borde spisning og hyggeligt samvær med 
vores mange gæster. Vi havde som vanligt orien-
tering fra de forskellige udvalg og grupper, hvoref-
ter DE TRE TENORER fra stadsgildeledelsen på 
bedste vis sang for os. 
 

                                      
 
Vi sluttede gildehallen af på vanlig vis. 
                 
                 
 
AMS skriver 

 
 


