
21. januar 2020 

Gildehal 
Tirsdag d. 21. januar 2020, var der fremmødt 26 
deltagere til nytårsgildehallen. Fra stadsgildet deltog 
Henning og Bent, og fra 2. Gilde i Tåstrup var Minna 
mødt op. Ligeledes var der to nye gildebrødre, som 
skulle optages i 5. Gilde. 
 
Efter de indledende ”øvelser”, kunne herolden føre 
den første nye gildebror, Helle Filskov Pedersen, ind i 
gildehallen. Helle fortalte kort om sig selv, og blev 
herefter optaget, som gildebror i 5. gilde. 
 
Herefter blev Mariann Skovgaard ført ind, og hun blev 
også optaget, som ny gildebror. 
 
Et stort tillykke, og velkommen i 5. Gilde! 
 
GILDEMESTERTALE! 
Kærlighedsovnen: 
Forfædrene boede yderst primitivt, havde ilden i et 
åbent ildsted. Efterhånden blev de dygtigere, og 
kunne fremstille ovne i jern. 
Støbningen af disse ovne blev forfinet, og de blev 
udsmykket med relieffer på siderne. Vi havde en ovn, 
som var i miserabel stand, men et besøg hos den 
gamle ovnsætter i Christiansfeld, blev den som ny. 
Han forklarede om relieffet, at det var Frederik d. IV 
og hans dronning Louise og han kaldte den 
”KÆRLIGHEDSOVNEN”. Under relieffet af de 
kongelige, er der elefantordenen og ikke mindst et 
korslagt sværd og æblegren/olivengren. 
Den humoristiske udlægning af symbolet er: Sværdet 
er mandens våben, som han holder fjenden borte 
med, og æblegrenen/olivengrenen er derimod 
kvindens våben-da den symboliserer hendes våben, 
som er list og snilde. 
Den nok mere korrekte udlægning er nok, at sværdet 
er det verdslige våben, og grenen er det religiøse 
sværd. 
 
Kirsten Nielsen havde fem minutters Sct. Georg! 
På loftet havde hun fundet en gammel bog, som 
hedder sundhed for alle ved dr. Alfred B. Olsen 1913. 
Overskriften var kærlighed og ægteskab! 
Et lille uddrag: 
DEN UNGE KVINDES RET! 
En ren ung kvinde, der af naturen nærer afsky for 
tobaksrygning, har ret til at bede den der elsker 
hende, om at vælge mellem cigaretten og den kvinde, 
han ønsker at ægte. Fuldstændig bortset fra den 
skade, den sandsynligvis tilføjer legemet, er rygning 
en ekstravant vane, der ikke hører til god tone, og ikke 
har hjemme i en naturlig levemåde, og den er 
modbydelig for alle mennesker med kærlighed til ren 
luft. 
Kirsten ønskede, at vi skulle synge 

NU ER JORD OG HIMMEL STILLE! 
 
Efter Gildehallen, gik vi ind til de veldækkede borde, 
hvor der blev serveret bobler, således at vi kunne 
ønske hinanden godt nytår. 
 
Ingolf var bordleder, og kunne fortælle om aftenens 
menu, som var kogt torsk med alt tilbehøret.  
Til dessert var der islagkage, og endelig kaffe og 
kransekager. 
 
Tove og Lise bød atter en gang, de to nye gildebrødre 
hjertelig velkommen i 5. Gilde! 
 
Tiden fløj af sted, og inden vi så os om, var en festlig 
aften slut. 
Steen havde de sidste ord, og vi sluttede på sædvanlig 
vis. 
En stor tak til 2. gruppe for et rigtig flot arrangement. 
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