2. Gildes Gildehal 15. september 2016
2. Gilde var så heldige, at vi til
det nye gildeårs første gildehal
dels havde en optagelse af en
ny gildebror, Jette Høg og dels
havde stadsgildemester Kaj
Vahlkvist og hans kone Inger
Vahlkvist som gæster.
Jette Høg fortalte om sig selv,
sin baggrund for at søge optagelse i 2. gilde og hendes forventninger til gildearbejdet. Bl.a.
fortalte Jette, at hun er ud af en
”spejderfamilie”, hvor både faren
og hendes 3 søstre har været
spejdere.

Velkommen til Jette.
Efter gildemesterens tale, som
bragte os langt tilbage i tiden
med vise ord og sang, holdt
Aase 5 minutters Sct. Georg
med udgangspunkt i bogen:
Stå fast – et opgør med tidens
udviklingstvang, skrevet af
cand. psych og professor i almenpsykologi Svend Brinkmann:
”Der findes masser af bøger om,
hvordan kan udvikler sig, arbejder med sig selv og realiserer

sig selv. Selvudviklingsfilosofien
trives fremragende i både uddannelses- og arbejdslivssammenhænge. Vores liv er præget
af evig omstilling og forandring.
Bogen ”Stå fast” er et opgør
med tidens udviklingstvang. Den
udviklingstvang, som præger vores kultur, gør os blinde for de
væsentligste ting i livet som
pligtfølelse,
værdighed
og
sindsro. Han gør op med den
stadige selvudviklingsindustri inden for arbejdsliv, uddannelse
og privatlivet og formulerer en
modstand mod tidens krav til
evig omstilling og forandring.
Hans svar til den enorme
mængde af selvhjælpsbøger er
denne 7-trins guide:
1. Hold op med at mærke
efter i dig selv
2. Fokuser på det negative
i dit liv
3. Tag nej-hatten på
4. Undertryk dine følelser
5. Fyr din coach
6. Læs en roman – ikke en
selvhjælpsbog eller en
biografi
7. Dvæl ved fortiden.
Med disse råd fortæller Svend
Brinkmann med et glimt i øjet,
hvordan man affinder sig med
sig selv, kommer uden om
uhæmmet positiv tænkning og
opnår en mere realistisk livsindstilling.
Han skriver bl.a. at det har ingen
værdi i sig selv, at være sig selv.
Det har derimod en egenværdi

at gøre sin pligt over for de mennesker, man er forbundet til og
det betyder intet om man er sig
selv, men man gør det. Ofte vil
jagten på at finde sig selv endda
føre til, at andre ofres undervejs,
så du ikke kan gøre din pligt. Det
vil være bedre at være i tvivl om,
hvad mavefornemmelsen betyder end enøjet af følge maven
og jagte selvet.
Hvis det eneste vi kender til er
velbehag, vil det blive særdeles
vanskeligt at udholde ubehag,
som vi uundgåeligt vil møde i vores liv. Angsten for en ukendt
fremtid bliver mindre, når man
lærer at håndtere, at tingene
ikke altid føles så godt. Samtidig
vil vi bedre kunne værdsætte
det, vi har, når vi gør os erfaringer med at mangle det.
Den ægte indrestyring – integritet – består netop i, at man kender til moralske værdier, forstår
pligtens betydning og dermed
kan anvende sin fornuft til at afgøre, hvad der er godt og rigtigt
i en given situation.
Integritet vil sige, at man ikke
bare halser efter de sidste nye
trends, men at man har slået rod
i noget bestemt, som fremstår
vigtigere end noget andet.
Ligesom det enkelte menneske
kun kan forstå sig selv gennem
kendskab til sin fortid og hvordan denne fortid er vævet sammen med et væld af relationer
og forpligtelser, er et fællesskab

også kun, hvad det er, fordi det
kender til dets fortid.
Det bringer os tilbage til det fællesskab, som vi her er en del af,
og som vi alle bidrager til ved at
udmønte gildeløftet i vores daglige omgang med hinanden, selv
om vores mavefornemmelse
måske engang imellem siger noget andet. Det giver i det lange
løb en god følelse af at være en
del af en helhed, og det har vi
alle brug for.”
Efter gildehallen var der spisning
efterfulgt at orientering fra de
forskellige udvalg.
Vi talte også om 2. Gildes kommende lagersalg, som i år bliver
den 30/9 fra kl. 13-17 +1/10 fra
kl. 10-15 på Vejlevej.
Vi holder også i år Bankospil.
Det bliver den 25. oktober, hvor
vi håber på ligeså god tilslutning
som tidligere.
Britta har i år fået et rigtig godt
tilbud fra sin arbejdsplads Beirholm om, at Sct. Georgs Gilderne kan tjene gode penge til
vores hjælpearbejde i forbindelse med Beirholms lagersalg.
Desværre er det gået noget
trægt med tilmeldinger.
Klokken var efterhånden blevet
mange og vi sluttede denne Gildehal på vanlig vis.
AMS skriver

