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Nytårsgildehal 
 
Til årets Nytårsgildehal d. 15. januar 2019, var vi 
samlet 27 gildebrødre, samt et nyt medlem.  
Fra stadsgildet deltog Henning, Kaj og Bent.  
 
I Gildehallen bød Steen velkommen, og efter de 
indledende traditioner, kunne Steen starte sin 
gildemestertale. 
 
Der var en gang—sådan begynder alle eventyr. Alle 
kan huske, da vi var den ”yngste” på jobbet, og blev 
sat til at feje gaden, og måske også vaske mesters bil. 
 
Gilderne er ikke en virksomhed, der er ikke nogen, der 
har privilegier frem for andre. 
 
I vort virke søger vi at fremme den personlige 
udvikling, samtidig med at vi selv tager stilling til alle 
personlige beslutninger. 
 
Ingen af os er særlig dygtige komikere, derfor må vi 
finde på andre løsninger. Dette sker på et utal af 
”fronter”, hvor Frydenborg og hjælpekomiteen er de 
mest synlige. 
 
Hente og bringe en gildebror, kan være stort for 
vedkommende. Alt skal ikke gøres op i klingende 
mønt, og det skal det heller ikke. 
 
”Sådan plejer vi at gøre”, er ikke en bemærkning vi 
bryder os om. Når vi kommer i en ny gruppe, eller som 
i aften, hvor vi har optaget en ny gildebror, skal vi 
prøve at huske, hvordan det var for et x antal år siden.  
 
Vi skal altid være positive og imødekommende over 
for hver tanke og ide, der kommer, det kan meget 
nemt være vi har prøvet før, men hvor længe siden er 
det sidst, og gør vi det anderledes denne gang? 
 
Steen sluttede med at håbe på, at dagens optagelse 
må være begyndelsen på et fremtidigt stærkt og godt 
gilde. 
 
Efter gildemestertalen kom det store øjeblik, hvor 
Marius Kristensen, skulle optages som ny gildebror. 
Efter det gyldne håndtryk, var Marius nu en ny 
gildebror i 5. Gilde. 
 
VELKOMMEN MARIUS! 
 
Under meddelelser takkede Kurt for opmærksom-
heden til sin 70-års fødselsdag sidste år. 
 
Derefter fik Elly overrakt 40 års nålen. 
 

 
Fem minutter Sct. Georg, stod Kaj Vahlkvist for. 
Han fortalte en historie, som han bruger når han er 
Slotsnisse. Den handler om skildpadde, som holder 
fødselsdagsfest, og får forskellige gaver. 
Løven kom med et ben, elefanten med en spand vand, 
næsehornet med en spand med mudder. 
Men skildpadden ønskede sig allermest, et salatblad 
med vanddråber på. 
Solen var ved at gå ned, og pludselig kom musen på 
besøg. Den kom slæbende på en stor pakke til 
skildpadden. Endelig fik den et salatblad med 
vanddråber på!  
 
Efter gildehallen kom vi ind til et veldækket 
nytårsbord. 
 
Tove Andersen var bordleder, og hun kunne fortælle, 
at nytårsmenuen var indpakket torsk med alt tilbehør. 
Til dessert var der citronfromage, og derefter kaffe 
med kransekage. 
 
Til slut takkede Steen for et godt arrangement, som 4. 
gruppe stod for! 
 

Skriver/ Kurt Schmidt 
 


