
1. gildes Nytårsgilde-
hal 4. januar 2018. 

Velkomst i Natuglen, hvor Gil-
demesteren bød velkommen. 
Gildebrødrene nød et glas 
champagne. 
Hvor efter Herolden kaldte til 
gildehal. 
GM. Bød velkommen til de 
fremmødte og ikke mindst til 
Stadsgildeledelsen, som gav 1. 
Gilde den glæde og ære at mø-
de frem til vor nytårsgildehal. 
Vær velkommen Herrens år og 
velkommen her hid. Den smuk-
ke sang startede gildehallen. 
Efter de indledende ritualer, 
blev HC. Jepsen kaldt frem 
foran højsædet. 
Kære HC. Optaget i vort gilde 
4. feb. 1993. Gennemført vore 
kriterier. Væbner – Ridder. Af 
Gildeloven fremgår det afgivne 
løfte. Jeg vil fremhæve noget af 
gildeloven, som netop passer 
på dig.  
At have respekt for det som har 
værdi for andre. 
At være venlig og forstående 
overfor andre. 
At gøre livet gladere og lysere 
for andre. 
At gøre livet gladere og lysere 
for andre. 
Hermed 25 års tegnet. Bær det. 
Bær det med ære. 
Gildemestertalen:  
Ved starten af et nyt år kan 
man let lade tankerne gå gen-
nem det forgangne år.  

Her havde vi den sorg at miste 
en gildebror. Vi har heldigvis 
haft den glæde at kunne byde 
nogle nye gildebrødre velkom-
men i vor kreds.  
Vi har nu hørt to nytårstaler 
inden for den sidste uge. Dron-
ningens nytårstale, som heldig-
vis ikke gik i sort i år og stats-
ministerens nytårstale.  Dron-
ningen talte om at gøre noget 
unyttigt engang imellem. Sådan 
har vi det ikke i Sct. Georgsgil-
derne, vi vil gerne gøre noget 
nyttigt, så vi kan samle penge 
ind og skabe lidt lys for dem der 
har det lidt svært. 
Statsministeren talte om at 
nedbryde ghettoerne og ned-
bryde parallelsamfundet. Ja det 
kunne en da komme på tale at 
rive bygninger ned, så vi kan få 
flygtningene spredt ud over det 
ganske land.  
De fleste har vel været på char-
terferie til Grækenland, Italien 
eller Spanien og følt flyveturen 
var lidt lang og anstrengende. –  
Prøv at lukke øjnene og tænk 
på Jeres, søn, datter, svigersøn 
og svigerdatter, samt børne-
børn. Kan I se dem for Jer gå 
fra Danmark, som flygtninge 
med de mindste børnebørn på 
armen mod Grækenland, Italien 
eller Spanien.  Dem der gik 
mod Italien ville pludselig mød-
te et stort hegn, som spærrede 
dem vejen til friheden. Så de 
skulle bo i f. eks gamle udslidte 
togvogne på en faldefærdig 



station. Jeg syntes, vi her i 
Danmark skulle se bort fra 
menneskerettighederne. 
Så dem der har og er blevet 
dømt for grov kriminalitet kan 
blive sendt hjem til deres hjem-
land igen. Man kunne så bytte 
dem med nogle af de ulykkelige 
flygtninge, som sidder fast i 
Europæiske flygtningelejre, 
fordi man har spærret vejen for 
dem. 
Jeg kan heller ikke lade være 
med at tænke på et foredrag 
ved Fellowship Day, hvor hen-
de der holdt foredrag fortalte at 
efter 2 verdenskrig, havde vi i 
Danmark ca. 1 million tyskere i 
lukkede fangelejre, hvor de 
sidste først rejste hjem i 1949. 
Dette var trods alt lige efter en 
krig med alt rationeret. 
Jeg håber man snart finder en 
løsning på fordelingen af de 
flygtninge, som er i flygtninge-
lejre i EU. 
5 minutters Sct Georg. Hen-
ning Nøhr: Konsulenterne. 
Vi skal være bedre og hurtige-
re. Konsulenternes indtog på 
arbejdsmarkedet. Ikke mindst i 
den offentlige sektor. Mere end 
10 milliarder. Så meget bruger 
staten, kommunerne og regio-
nerne på konsulenter i 2014 iflg 
en opgørelse lavet af Moderni-
seringsstyrelsen. Efter min op-
fattelse , et fuldstændigt astro-
nomisk beløb. 
Netop konsulenternes transpa-
rens: Stratetisk selvledelse, 

evalueringer, målstyring og 
strategier. 
Kan det måles og vejes? 
Jeg står og kikker ned i et hul. 
Der en klar og væsentlig ten-
dens i det moderne arbejdsliv. 
Vi skal på den ene side have 
travlt og være 
 selvledende, selvoptimerende 
fleksible og omstillingsparate og 
samtidig synes, at vi spilder en 
masse tid midt i den travlhed 
med registreringer og evalue-
ringer. Det er en giftig cocktail. 
En folkebevægelse er i gang. 
Der er bare kommet kontigent  
på endnu. Den femte statsmagt 
et monster er et uhyre. Er det 
den usynlige industri, som poli-
tikerne har håndfodret i løbet af 
de seneste år? 
Eftergildehal. 
Efter traditionen var der torsk 
på bordet, med det hele, kaffe 
og småkage. 
HC. Jepsen bad om or-
det.Takkede for 25.års tegnet 
med smukke ord.Takkede for 
opmærksomheden. 
Stadsgildeledelsen havde kom-
poneret en smuk sang på me-
lodien: Sømanden vildt den 
fromme. Flot indslag. Med tak 
for i aften. 
Aftenen sluttede på vanlig vis 
 

Skriver Henning Nøhr. 
 

 


