
2. Gildes Gildehal d. 22. no-
vember 2018. 
 
GM bød velkommen til denne 
gildehal, som var noget særligt, 
idet vi i dag skulle optage en 
nye gildebror, Rita Thomhav. 
Rita fortalte inden sin optagelse 
om sig selv, sit bagland og sine 
forventninger til at blive en del 
af 2. gilde, hvorefter Rita blev 
optaget i gildet. 
Velkommen Rita fra os alle. 
Tove holdt herefter sin gildeme-
stertale: 
Så var det en af de dage, hvor 
jeg kom hjem fra indkøb med 
en sur mine. Jeg hører til den 
type, som laver en indkøbsliste 
delt ind i grønt-rengøring-køl-
mejeri-brød, kaffe-andet. Nemt 
og bekvemt, for så kan jeg bare 
suse gennem Bilka og få hand-
let ind i en fart, for jeg ved jo 
lige hvor tingene står. Det spa-
rer mig for megen indkøbstid, 
når der er struktur på. 
 Men lige netop den dag, hvor 
jeg havde en mega lang ind-
købsliste med mange forskel-
lige indkøb, ja, så havde Bilka 
altså valgt at bytte rundt på hyl-
derne, og jeg kunne ikke finde 
tingene. Jeg racede rund i gan-
gene med min indkøbsvogn 
sammen med alle de andre, 
som også racede forvirrede 
rundt. ”Ved du hvor dit og dat er 
flyttet hen?” spurgte vi hinan-
den. Det tog noget længere tid 
at få handlet ind, end jeg havde 

regnet med, så derfor sur mine 
og mange forbandelser. 
Senere på dagen ringede min 
søn, og da han havde arbejdet i 
Bilka i hele sin studietid, ja så 
var han den rette at læsse alle 
mine frustrationer af på. 
” Ha, mor, det er jo sådan no-
gen som dig, de vil have fat i. 
”sagde han grinende. 
” Sådan nogen som mig….?” 
” Ja, sådan nogle vanedyr som 
dig, der skal vækkes fra dvale-
tilstand ” sagde sønnen, som 
har læst psykologi. 
” Skal jeg vækkes ...?” spurgte 
jeg skeptisk. 
”Ja, Bilka har da ansat adfærds-
konsulenter, som holder øje 
med folks vaner, adfærd og 
selvfølgelig salget. Og med 
jævne mellemrum, mindst et 
par gange om året, bytter de 
rundt på hylderne for at bryde 
vanemønstret hos dem, som 
handler der jævnligt. Ja dig for 
eksempel. Ved at bytte rundt 
tvinger de folk til at gå andre 
veje. Ved at gå andre veje får 
folk øje på nogle varer, som de 
ellers ikke ville have fået øje på 
ved at gå deres vanlige rute 
gennem Bilka. Og lur mig om 
ikke, der kommer flere ting i ind-
købskurven, der ikke stod på 
indkøbslisten. Ting kunden 
pludselig får øje på. Fakta er, at 
salget i Bilka stiger, når de laver 
det nummer ” Sagde sønnen. 
”Og hvad med dig mor, kom du 
hjem med mere end der stod på 



din liste” Jeg kunne høre smilet 
i hans stemme. 
Ok, jeg måtte jo være ærlig og 
indrømme, at der var indtil flere 
ting, som ikke stod på min liste. 
Men, skyndte jeg mig at sige, 
der var sandelig også ting, som 
jeg ikke orkede at lede efter. 
Det kunne jeg bare købe i min 
lokale Netto. For de bytter da 
ikke rundt på det hele eller gør 
de?? 
”Der fik de dig mor, deres mis-
sion lykkedes ” sluttede han gri-
nende af. 
Vi mennesker er vanemenne-
sker på godt og ondt. Vaner gi-
ver tryghed, de giver ro. Speci-
elt de vaner, vi gerne vil fremel-
ske. Vaner kan naturligvis også 
være et problem. Specielt de 
vaner, vi ikke er særlig stolte af, 
og som vores omgivelser heller 
ikke sætter pris på. Psykologien 
siger at alle voksne mennesker 
er slaver af sine vaner. Som 
barn er du præget af dine im-
pulser, som voksen bliver vi 
præget af vores vaner. Op gen-
nem livet har vi formet vores va-
ner og vores indstillinger. 
I dag skal det moderne menne-
ske være forandringsparat. Men 
hjernen holder af vaner, og me-
get af det, vi gjorde i går, vil vi 
gøre igen i morgen. Dine vaner 
vågner sammen med dig. Tog 
du et brusebad, før du børstede 
tænder?? Begyndte du tand-
børstningen i samme side af 
munden i morges som i aftes?? 

Halvdelen af os har et ganske 
fast mønster for morgenens ba-
deværelsesritual. Og det fort-
sætter i dagens løb. Når fjern-
synet bliver tændt, indtager 
man den faste plads i stuen. 
Når det bliver sengetid, lægger 
man sig til at sove på den 
samme side hver nat. 
Vi er afhængig af vaner, og 
uden kunne en almindelig dag 
ikke fungere. Hele 40% af det vi 
gør i løbet af en dag, er bestemt 
af vaner. 
Mønstret for tandbørstning, den 
faste plads i sofaen og sovestil-
lingen er ikke vaner, som 
mange af os ønsker at lave om 
på. Men hvad med tendensen til 
at afbryde ens samtalepartner, 
før han/hun får talt ud?? Hvad 
med den vane, som gør, at man 
skubber uløste opgaver foran 
sig? Vaner er ikke vores 
skæbne, de kan ignoreres, er-
stattes og forandres. 
Forskerne har interesseret sig 
for vaner siden psykologiens 
barndom. En vane er den mind-
ste komponent i en indlærings-
proces. Vanen er grundlæg-
gende for, at vi kan fungere 
psykologisk, og definerer en 
vane som noget, som går fra at 
være bevidst til ubevidst. Selv 
om vanen sidder i hjernen, på-
virkes vanerne også psykolo-
gisk. Vaner er indlærte og for-
svinder ikke bare, men de er 
ikke vores skæbne og kan er-
stattes eller forandres, selv om 



hjernen elsker dem. Hjernen 
skelner ikke mellem hensigts-
mæssige og hæmmende vaner. 
Hjernen er en lydig slave af, 
hvad mennesket siger, og man 
kan beslutte at lade være med 
at gøre, som man plejer. 
Verden tilhører dem, som tør 
gøre tingene på en anden 
måde, og som tør gå nye veje. 
Mange af os lader bare stå til, 
fordi vi ikke kan se os selv ude-
fra og se, hvor stor forbedring af 
vores livskvalitet vi kan få ved 
at gøre op med nogle af vores 
vaner. 
Vidste du at forskningen viser at 
den største forskel på dem, 
som er misfornøjede med sig 
selv og livet, og de som lykkes, 
ligger i de vaner, de har tilegnet 
sig? Gode vaner er nøglen til 
succes, mens dårlige vaner er 
den åbne dør til ikke at have det 
godt med sig selv. 
Vil man ændre vaner, må man 
have et mål, ikke lade stå til, 
men løbende overveje, hvad 
man kan gøre bedre. Mange 
parforhold er belastede af va-
ner, som begrænser og hæm-
mer. Mange relationer mellem 
børn og forældre lider også un-
der, at vi ikke er opmærk-
somme på de små ting, vi gør, 
som måske fjerner os fra de 
børn, som vi netop ønsker at 
være tættere på. 
Det er en af livets love, at skal 
man ændre en vane, skal den 
erstattes af en ny. Det at danne 

en ny vane, eller erstatte en 
som er dårlig, kræver be-
vidsthed, vilje og gentagelse. 
Ellers sker der ingenting… jo, 
det som sker er det som altid 
skete vil fortsætte med at ske – 
og det var jo ikke meningen. 
Og hvor lang tid tager det så at 
ændre en vane… Nogle siger 
90 dage, andre 40 dage og an-
dre 21 dage, men der findes 
ikke noget svar på spørgsmålet. 
Det vigtigste er, at man mentalt 
indstiller sig på, at det vil kræve 
vedholdenhed, for når man op-
bygger nye vaner, skal man 
lave nye spor i hjernen. 
Så god fornøjelse!!! Viljen følger 
det stærkeste motiv!!! 

 
Efter en sang holdt Aase 5 min. 
Sct. Georg:  
Slesvig opstod i middelalde-
ren og var dengang i princippet 
det samme som Sønderjylland. 
Det var til 1864 et hertug-
dømme i personalunion med 
sine to naboer, Kongeriget Dan-
mark og Hertugdømmet Hol-
sten, men var i modsætning til 
Holsten dansk lensområde. Det 
afgrænsedes af Ejderen i syd 
og Kongeåen/Kolding Å i nord. 
Hovedbyen i hertugdømmet var 
byen Slesvig. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_middelalder
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_middelalder
https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8nderjylland
https://da.wikipedia.org/wiki/1864
https://da.wikipedia.org/wiki/Hertugd%C3%B8mme
https://da.wikipedia.org/wiki/Hertugd%C3%B8mme
https://da.wikipedia.org/wiki/Personalunion
https://da.wikipedia.org/wiki/Kongeriget_Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Kongeriget_Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Hertugd%C3%B8mmet_Holsten
https://da.wikipedia.org/wiki/Hertugd%C3%B8mmet_Holsten
https://da.wikipedia.org/wiki/Len
https://da.wikipedia.org/wiki/Ejderen
https://da.wikipedia.org/wiki/Konge%C3%A5
https://da.wikipedia.org/wiki/Kolding_%C3%85
https://da.wikipedia.org/wiki/Slesvig_By


Treårskrigen eller 1. Slesvigske 
krig fra 1848 til 1850 var en bor-
gerkrig. Den er i Tyskland også 
kendt som den Slesvig-Holsten-
ske krig. Det var en dansk bor-
gerkrig, der havde sin årsag i 
den spændte situation i den 
danske helstat i 1848. 
2. Slesvigske Krig blev udkæm-
pet mellem på den ene 
side Preussen og Østrig og på 
den anden Danmark i tiden 1. 
februar – 20. juli 1864. Krigen 
førte til, at Danmark måtte afstå 
hertugdømmerne Holsten, Lau-
enborg og Slesvig (≈ Sønderjyl-
land). Det nordlige Sønderjyl-
land blev efter en folkeafstem-
ning genforenet med Danmark i 
1920 
Krigen i 1864 medførte, at her-
tugdømmet, med visse grænse-
reguleringer, sammen med Hol-
sten og Lauenborg blev afstået 
til Preussen og Østrig, dog med 
et løfte om genforening med 
Danmark, hvis befolkningen øn-
skede det. Folkeafstemningen 
blev dog først afholdt i 1920(§5) 
Det var i forhold til Danmark. I 
det store perspektiv lå………. 
Grunden til den 1. verdenskrig 
lå langt tilbage, hvor krige med 
Frankrig og England gang på 
gang splittede nationerne i Eu-
ropa. 
Med Tysklands oprettelse i 
1871 var der med ét skabt en 
ny stor og stærk militærmagt, 
som totalt ændrede den euro-
pæiske magtbalance. Det var 

Bismarck meget opmærksom 
på, og skabte derfor et net 
af alliancer, som skulle bero-
lige naboerne Østrig-Ungarn og 
især Rusland. 
Den 1. verdenskrig                                                                                                           
startede reelt allerede, da den 
østrig-ungarske tronfølger 
Franz Ferdinand blev skudt i 
Sarajevo i Bosnien-Herzego-
vina den 28.juni 1914, for det 
satte en proces i gang, som 
førte til 1.Verdenskrig. 
Men der gik en måned, inden 
østrigerne officielt reagerede 
med krav til Serbien, som man 
vidste ville være uantage-
lige. Serbien muss Sterbien, 
var et slogan i Østrig-Ungarn, 
som viste, at man ville en krig 
mod den nye lille stat Serbien, 
hvor stærke nationalistiske 
kredse ønskede at samle alle 
serbere i naboområderne i et 
Stor-Serbien.  
Men Serbien var allieret med 
Rusland. Da Østrig-Ungarn der-
for erklærede Serbien krig den 
28.juli 1914, begyndte Rusland 
at mobilisere Alligevel beslut-
tede Tyskland at erklære Rus-
land krig den 1.august – og 
Frankrig den 3.august 1914.  
1.Verdenskrig var begyndt! 
 
En ung kvindes beretning om 
krigen (min mormor) 
Min mormor blev født i Tyskland 
af dansksindede forældre, som 
slog sig ned lige ved grænsen 
til Danmark omkring Over Lerte, 
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nær Stepping. Til gården hørte 
44 ha jord. Heraf lå ca. halvde-
len på den danske side og re-
sten og selve gården på den ty-
ske side, og dermed var hele 
familien tyske statsborgere.  
Det varede ikke længe efter, at 
krigen startede, før end der blev 
indkvarteret 4 menige soldater 
og en underofficer på gården, 
hvilket gav mange gener for 
hele familien. Alle, der besøgte 
familien, blev opført i en Besuc-
hsliste og man afleverede sit 
pas, inden man gik ind til fami-
lien.  
Der gik ikke lang tid før, at 
grænsevagten blev forstærket 
og der blev bygget en træbarak 
ca. 2 km fra gården, hvor der 
blev indkvarteret ca. 250 mand. 
Selv om familien blev fri for ind-
kvartering, blev gården endnu 
skarpere bevogtet. Der blev po-
steret 2 vagter ved gården og 
langs hele grænsen var der 
vagtposter med 100-150 m af-
stand. Når der skulle arbejdes i 
marken blev vedkommende 
fulgt af en vagtpost i 2 skridts 
afstand. Dette fortsatte gennem 
hele krigen, som jo varede i ca. 
4 år.  
Gårdens beliggenhed betød 
også, at mange søgte over 
grænsen via gården. Mange 
unge mænd, som lå ved fron-
ten, søgte orlov til Steenskjær, 
så de kunne komme så nær på 
grønsen som muligt. Det gav 
selvfølgelig min mormors far en 

del ubehageligheder, da han 
jævnligt blev indkaldt til forhør, 
når nogen grænsegængere 
blev fanget og ikke helt kunne 
forklare sig.  
Min mormors to brødre på 17 
og 19 år blev i efteråret 1916 
begge indkaldt til tysk hærtjene-
ste, men det lykkedes dem at 
desertere og flygte over græn-
sen til Danmark. 
Den 10. november begyndte 
grænsevagterne at rømme fra 
vagthusene omkring gården. De 
efterlod alt. Op ad dagen hørte 
vi så, at den tyske kejser Vil-
helm II og kronprinsen var de-
serteret til Holland, og om nat-
ten rømmede halvdelen af de 
resterende soldater i barakken, 
og mange ønskede ikke at 
komme hjem til det kaos, som 
der nu var i byerne.  

Den 11.11.1918 ringede alle 
kirkeklokker FRED 
Jeg tror, at dun dé, som havde 
oplevet hele krigen, kunne for-
stå den glæde, som det indebar 
nu at have udsigt til fred med 
normale tilstande.  
Den berømte våbenstilstandsaf-
tale i Compiegne den 11.11. 
kl.11 i 1918 blev alt andet end 
forsonlig. Den gjorde det i reali-
teten umuligt for Tyskland at 
fortsætte krigen, da en stor del 
af krigsmateriellet skulle udleve-
res til Ententen samtidig med, 
at store dele af Tyskland skulle 



afstås og kontrolleres af de 
vestallierede – dog efter af-
stemning nogle steder, bl.a. i 
Nord- og Mellemslesvig i Søn-
derjylland. (§5) 
Fredsaftalerne blev indgået i 
Paris i 1919. Man startede for-
handlingerne den 18.januar 
1919, præcis den samme dato, 
som det tyske kejserrige var 
blevet udråbt i Versailles på 
fransk jord i 1871. Hævnens 
time var kommet.  
Store dele af Europa blev æn-
dret til det, vi kender i dag med 
mange nye stater som f.eks. 
Estland, Letland og Litauen, Po-
len og Tjekkoslovakiet, som 
blev delt i 1993. I Sønderjylland 
blev der lavet to afstemninger i 
1920, som delte området med 
den grænse, vi kender i dag – 
en demokratisk sindelags-
grænse i modsætningen til den 
gamle historiske grænse. 
Taberne skulle betale erstat-
ning, da de fik skylden for kri-
gen. Det blev imidlertid alene 
Tyskland, som kom til at betale, 
hvad de ophørte med i 1932. 
Da havde de betalt ca. det 
samme, som de havde pålagt 
Frankrig i 1871. Det var denne 
berygtede krigsskyld, som især 
gjorde tyskerne rasende. Og 
som vi har set, var Tyskland 
ikke alene skyld i krigen, selv 
om der ikke er tvivl om, at de 
bar en meget stor del af skyl-
den. Men krigsskylden sammen 
med afståelserne var med til, at 

Tyskland aldrig talte om Ver-
sailles-freden, men med rette 
om Versailles-diktatet. Det var 
denne uretfærdige fred, som 
lagde grundstenen til den næ-
ste krig, da den var skyld i, at 
det lykkedes Hitler at komme til 
magten i 1933. 
 
Efter gildehallen spiste vi og 
havde efterfølgende orientering 
fra de forskellige udvalg: 
 
Husudvalget:  
Der har været forespørgsel om 
en stor tavle med alle gilde-
brødre på. 
Gildehusets booking kalender 
fungerer ikke optimalt. P.t. kan 
man kun booke hele dage. Skal 
lave om, så der kan bookes på 
timebasis. 
Liljen på forsiden af huset er 
blevet ”renoveret” – den anden 
ordnes senere. 
Der bliver lavet 3 nye runde 
borde til huset. 
 
Distributionsudvalget: 
Vi har igen fået flyers. Der er 3 
ruter tilbage til fri afhentning 
 
Lejrgruppen: 
Området omkring Frydenborg 
er blevet shinet op med bl.a. 
plantekasser foran huset. 
Der er blevet installeret en var-
mepumpe. 
Mirabellehegnet er blevet klip-
pet meget, så det fremover bli-
ver lettere at holde vedlige. 



Regnskabet for 3. kvartal viser 
et underskud pga. ny regn-
skabspraksis.  
Frydenborgslejren er fortsat 
godt og meget tilfredsstillende 
booket i de kommende år. 
Det er besluttet at lave en 10-
års plan for kommende renove-
ringer og de dertil hørende om-
kostninger. 
2. gilde har fået ansvar for udar-
bejdelse af 10 års planen for 
køkkenet og tantehuset. 
Planen er så, at der hvert år i 
januar kigges på planen og der 
tages stilling til det kommende 
års renoveringer. 
 
Hjælpekomiteen: 
Der har været afholdt møde, 
hvor de indkomne ansøgninger 
er blevet behandlet. 
Der var bl.a. en ansøgning, som 
blev videregivet til 2. gilde. 
Ansøgningen bliver behandlet i 
2. gildes Hjælpegruppe, lige-
som Hjælpegruppen vil tage 
stilling til et beløb til indkøb af 
ønsker på juletræet i Juleman-
dens hus. 
Gildemesteren sluttede aftenen 
af med følgende orienteringer: 
Husk Fredslyset den 28/11 
Der bliver ridderforberedelse 
primo 2019 
2. gilde har fået et GIM-med-
lem: Aase Jensen 
Vi sluttede aftenen af på vanlig 
vis  
 
AMS skriver 


