
2. Gildes Gildehal d. 17. ja-
nuar 2019. 
 
Til denne gildehal havde vi for-
nøjelsen af 4 gæster: Kaj Vahl-
kvist, Henning Lorentzen, Eva 
og Ib Damkjær. 
Vi mødtes i ”natuglen”, hvor der 
blev serveret ”bobler” og 
snacks, og hvor vi ønskede hin-
anden et godt nytår. 
Inde i gildehallen bød gildeme-
ster Tove Knudsen velkommen 
med ordene: 
Kære gildebrødre. Velkommen 
til denne nytårsgildehal i 2. 
gilde. Velkommen til vores gæ-
ster. Det er dejligt, at de andre 
gilder vil gæste os. 
Vi er startet på et nyt år med alt, 
hvad det indebærer. Det er her, 
man skuer tilbage på året, der 
gik. Og det er her, man kigger 
fremad med optimisme og for-
håbninger om, at ændre det, 
man skal have ændret i sit liv. 
2. gilde som kvindegilde, er ikke 
et gammelt gilde, så vi har ikke 
fået indført ”sådan plejer vi at 
gøre” – og heldigvis for det. 
”Sådan plejer vi at gøre” kan 
være forbundet med tryghed. Vi 
kan læne os tilbage i stolen 
med korslagte arme og lade tin-
gene ske. Vi kan småblunde 
lidt, for vi ved, hvad der kom-
mer. Og vi står fast på, at det 
skal være ”som det plejer”. 
Igennem mit arbejdsliv med 
mange tillidsposter har jeg set, 
hvordan ”det plejer vi” kan 

dræbe nytænkning, kreativitet 
og engagement. Fisken i nettet 
er død – den spræller ikke. Og 
der er ikke noget mere nedslå-
ende end at møde muren ”vi 
plejer at”, for den mur er bygget 
af stærk beton og svær at ned-
bryde. 
Vi har den glæde at optage hele 
5 væbnere i aften. Vores kandi-
dater har selv bedt om at blive 
optaget i væbnerkredsen samti-
dig. Jeg er blevet rådet til fra 
flere side kun at optage 2 ad 
gangen, for ”det plejer man at 
gøre” i Sct. Georgs Gildet. Det 
har været en rigtig spændende 
proces med meget positiv 
energi at planlægge denne 
væbneroptagelse. Både for vo-
res 6 kandidater, som har lagt 
meget energi i det og for mig 
som gildemester. Den 6. kandi-
dat er desværre sygemeldt. 
Herefter fik de 5 væbner kandi-
dater (Aase Jensen, Else 
Wraae, Bente Juhl Knudsen, 
Hanne Thomsen og Jette 
Høeg) ordet. 
De indledte med at tale om Livsan-
skuelse i overordnet perspektiv: 
Vores tilgang til de enkeltes 
spørgsmål, som vi har valgt at 
besvare i forbindelse med vores 
optagelse som væbner i gildet, 
beskæftiger sig alle med de ek-
sistentielle problemstillinger, der 
udspringer af menneskets tilvæ-
relse og forståelsen af den i den 
verden, de pågældende lever i. 



De 5 kandidater belyste herefter 
emnet fra 3 forskellige syns-
vinkler: Filosofisk, religiøst og 
samfundsmæssigt, hvorefter de 
bandt det hele sammen med 
besvarelse af deres respektive 
valgte emner: 
Aase: Vurder din egen livsan-
skuelse set i relation til gildelov 
og løfte                   
Hanne:  Hvad forstår du ved en 
ansvarsbevidst, hjælpsom og nyt-
tig borger 
Bente: Hvilke menneskelige egen-
skaber mener du er særligt værdi-
fulde                  
Else: Hvad kan du gøre for at gøre 
livet gladere og lysere for andre. 
Jette: Hvordan kan en gildebror 
hjælpe andre  
Afslutningsvis sagde de: 
Vi har nu prøvet at give jer et 
indblik i, hvordan den enkeltes 
livsanskuelse bliver formet og 
hele tiden udvikler sig i mødet 
med andre mennesker. Det hi-
storiske fundament og den eksi-
stentielle mangfoldighed danner 
udgangspunkt for både viden 
og den personlige dimension, 
og er med til at skabe et grund-
lag for handlemønstre over for 
vores medmennesker, der byg-
ger på tolerance og ligeværd.  
Herefter blev de 5 optaget som 
væbnere. 
 

 
 
Efter en sang meddelte GM at 
gildemestertalen og 5 min. Sct. 
Georg er sløjfet i aften og gav 
ordet til kansleren, som med-
delte at vi desværre har haft en 
udmeldelse, Else Jacobsen. 
Skatmesteren fortalte om afte-
nens musik.  
Gildehallen blev herefter afslut-
tet på vanlig vis. 
Herefter var der lækker middag 
og hyggeligt samvær og inden 
vi så os om, var en dejlig nyt-
årsgildehal slut. 
 
AMS skriver 
 
 


