
Indsættelses Gildehal 2. Gilde 
d. 19. april 2018. 
4 afbud til: Helle, Bodil, Grethe 
og Lene 
3 gæster: Karsten Barfoed, 
Helle Lisberg og Regnar Stau-
gaard. 
Denne gildehal startede undta-
gelsesvis kl. 18.45 i Natuglen, 
hvor der var hældt bobler i glas-
sene, men det var også en helt 
speciel gildehal for det nuvæ-
rende 2. gilde. Vi skulle for før-
ste gang i kvindegildets historie 
have udskiftning på gildeme-
sterposten. 
Den afgående gildemester 
Britta bød velkommen med or-
dene: ”Velkommen til denne 
indsættelsesgildehal, hvor vi 
igen har den glæde, at der sker 
fornyelse, forandring og skift i 
ledelsen i 2. gilde. Vi havde et 
godt gildeting, hvor der skete en 
del omrokeringer og det er også 
det, vi mener, der skal til for at 
vi fortsat kan blive ved med at 
være et levende gilde. 
I henhold til vores gildeting den 
15. marts, skal vi i aften ind-
sætte Tove Knudsen som vores 
nye gildemester”. 
Herefter blev Tove ført frem for 
højsædet og overdraget både 
mesterkæde og økse. 
 

 
 
Tove fortsatte herefter gildehal-
len og nåede frem til sin gilde-
mestertale: 
”Vi sætter tiden tilbage til 
2011. En gruppe kvinder fra 
5. Gilde havde et ønske om 
at skabe noget nyt og gå 
nye veje. Her begyndte 
ideen om at starte et nyt 
gilde op. Ideen var, at det 
skulle være et rent kvinde-
gilde.  Det er ikke så enkelt 
at starte et gilde op. Alt det 
formelle blev undersøgt. 
Samtidig var pusten gået af 
2 Gilde i Kolding. Gilde-
brødrene i dette gilde mag-
tede ikke mere at drive det 
videre og stod for at ville 
lukke gildet ned. Ideen op-
stod til at overtage 2 gilde, 
men som rent kvindegilde. 
Efter en masse forarbejde 
blev det til noget. 
2 Gilde startede som kvin-
degilde d. 18/10-2012, hvor 
5 ildsjæle fra 5 Gilde blev 
flyttet over. 5 ildsjæle med 
energi, modet, nysgerrighe-
den og skaberlysten til at 
tage fat i sådan et projekt. 



Tanken om et kvindegilde 
var, at da der jo er tre 
mandsgilder i Kolding, ja så 
var der jo en del kvinder til 
disse mænd, som måske 
også gerne ville være en 
del af gildebevægelsen. Og 
der kunne jo også godt 
sidde andre kvinder, som 
rigtig gerne ville være med. 
Være med til at gøre en for-
skel ved et hjælpearbejde, 
hvor indtægten skulle gå til 
kvinder og børn. At hjælpe 
kvinder og børn var 2 Gil-
des mål. 
Men det sociale, havde også 
høj prioritet. Det skulle være et 
gilde, hvor vi kom hinanden 
ved, og havde det godt sam-
men. Det er til fulde lykkedes. 
5 blev til 6, der blev til 7 der 
blev til 23, som vi er i dag. Det 
har ikke kunnet lade sig gøre 
uden en vis form for styring. Og 
om nogen, magtede Britta op-
gaven. Med et stort netværk af 
gildebrødre, som troede på pro-
jektet, gik du foran som en stor 
ildsjæl, blev gildemester, førte 
gildet i den rigtige retning med 
fast hånd, og du har en stor del 
af æren af, at 2 gildet har den 
struktur og form, som det har i 
dag. Du har gjort en kæmpe 
indsats, og det er vi dig taknem-
melig for. 
Men for at have en ild, der skal 
brænde, så skal der jo brænde 
til bålet. Brændet, det er jer 

kære venner i 2. Gilde, uden jer 
var der ingen ild. 
Hjælpearbejdet skulle der jo 
også gang i. Det er ikke nemt at 
tjene penge til hjælpearbejde, 
for der er mange andre, der har 
samme mission. Men det lykke-
des dig og Birgit at få åbnet en 
vej til Beirholm's lagersal, og vi 
fik lavet et" efter Beirholm' s la-
gersalg". Det blev en større 
succes end nogen havde fore-
stillet sig. Indsatsen fra hele 2 
Gilde er imponerende, og de re-
sultater vi har fået indtil nu, er 
helt fantastiske. Men ting har 
sin tid...og vi ved jo ikke, hvor 
lang tid vi kan blive ved med la-
gersalg. 
Vores banko er også blevet en 
rigtig god kilde til indtjening til 
hjælpearbejdet. 
Kære Britta, tak for en mega 
stor indsats for 2 gildes opståen 
og fremdrift. Vi er det tredje 
kvindegilde i landet, har jeg fået 
oplyst. Vi vil gerne takke dig 
med en erkendelighed. 
Og her sidder jeg så. Som den 
nye Gildemester i 2 gilde. Jeg 
kan allerede nu mærke tyngden 
om min hals. Jeg er meget yd-
myg overfor udnævnelsen og 
jeres tillid til mig som ny gilde-
mester. Jeg vil gøre mit yderste 
for at udfylde mit hverv. Jeg har 
ikke det store netværk at 
trække på, men det vil jeg 
skabe i fuld tillid til, at vi hjælper 
hinanden i Sct. Georgs Gil-
derne. 



Jeg ser frem til et godt samar-
bejde med resten af ledelsen. 
Og da I jo har siddet længere 
end mig, tænker jeg at drage 
nytte af jeres viden. 
Jeg vil komme til at lave mange 
"hovsaer" hen ad vejen, og nok 
også få trådt i spinaten, så no-
gen måske bliver lidt stødte. 
Men jeg vil henstille til alle, at 
man her i gildet fortsat" snakker 
med hinanden og ikke om hin-
anden" 
Jeg er ikke uerfaren m.h.t at stå 
overfor en stor gruppe og tage 
styringen. 
Jeg var mangeårig tillidsmand 
for et stort laboratorie i Køben-
havn med alt, hvad der hører 
sig til af positivt og negativt. Og 
til sidst 9 år som arbejdsmiljøre-
præsentant på laboratoriet på 
Kolding Sygehus med det psy-
kiske arbejdsmiljø som min 
største interesse. Alt sammen 
noget, der ligger indenfor mit 
fag, og som jeg er godt hjemme 
i. 
Så at blive gildemester er for 
mig lidt af en udfordring. Men 
det siges jo, at udfordringer ud-
vikler folk, og livet er jo en lang 
udvikling. Jeg vil stræbe efter at 
fortsætte af den vej, der er stuk-
ket ud, men der er plads til æn-
dringer hen ad vejen. 
Jeg lytter meget gerne til input 
fra jer. Input fra jer er ved til vo-
res bål, så vi fortsat kan 
brænde i vores gilde. Vi er alle 
en del af og ansvarlig for at 2 

gilde udvikler sig. Ved udvikling 
sker en fornyelse, og det er 
med til at skabe glæde og ar-
rangement. Er der ingen forny-
else, og alt er som det plejer at 
være, ja så bliver flammen min-
dre og mindre for til sidst at 
slukke. Og det må ikke ske. 
Min vision for fremtiden er, at vi 
skal have flere gildebrødre ind i 
2 Gilde. Det får vi ved, at vi alle 
er opmærksomme på at få invi-
teret interesserede med til vo-
res mødeaftener. 
Jeg har observeret folks reak-
tion, når jeg siger, jeg er med i 
Sct. Georgs Gilderne i Kol-
ding....Et skævt smil og et "nåh, 
Sct. Georgs Gilderne, det er jo 
spejdere, som er blevet pensio-
nister". 
Men når jeg starter med at for-
tælle, at jeg er med i et kvinde-
gilde, som ved frivilligt arbejde 
skraber penge sammen til at 
hjælpe kvinder og børn og an-
dre, som kunne have behov for 
en håndsrækning, se så er re-
aktionen en helt anden. Nu op-
lever jeg en oprigtig interesse 
med mange spørgsmål. 
Jeg tror på, at vi i fremtiden skal 
sætte vores humanitære ar-
bejde i første række, og ned-
tone, at vi er gamle spejdere, 
hvis vi skal tiltrække folk til vo-
res gode arbejde. 
Jeg tænker også, at vi skal se 
at kommer lidt ud og besøge 
andre gilder. Fellowship er et 
godt forum at møde gildebrødre 



fra trekantsområdet. Og jeg vil 
da opfordre til en udflugt til den 
tid. Jeg ser frem til et godt og 
spændende år sammen med 
jer”.  
Kisten holdt derefter 5. min Sct. 
Georg om den omvæltning det 
er at gå fra et aktivt arbejdsliv til 
at blive pensionist. 
Efter gildehallen var der spis-
ning, hyggeligt samvær og vo-
res sædvanlige runde med nyt 
fra udvalgene. 
Vi sluttede aftenen af på vanlig 
vis 
 
 
AMS skriver 


