
15. september 2020 

Gildehal 
En stor dag for 5 gilde med 3 optagelser, nye 
Gildeledelse og ikke mindst nye Coronaregler.  
 
Til tonerne af Vivaldi ”Efterår” vandrede vi ind og 
satte os behørigt på hvert andet sæde. Første række 
var tom klar til de nye der stod og bankede på for at 
blive optaget.  
 
Med fast slag bød Tove velkommen og var lige ved at 
sige ”Glid i klare tanker” - hurtigt kom vores nye 
mester ind på sporet og klarede resten flot. Vi fik nye 
viden med hjem blandt andet at september var kendt 
som fiskemåneden før i tiden. Der blev sendt en hilsen 
til vores jubilar Hans Mathisen, vi fik beretning om en 
ceremoni på plejehjemmet hvor hans 60 års nål var 
behørigt blevet overbragt.  
 
Herefter blev der banket på døren og udenfor stod 
Grethe Husted, Dorte Tange og Per Oscarsson, der 
søgte om optagelse - alle med forventninger til et godt 
kammeratskab og muligheden for at være med til at 
gøre livet gladere og lysere for andre og kunne gøre 
en forskel.  
 
Hver især gav de med tale og endda med sang gode 
svar på spørgsmålet om hvad de forventede af os. Det 
lover godt for 5 gilde. Efter ritualet med forklaring af 
vores symboler hørte vi noget sange fra vores egen 
CD.  
Ingolf holdt 5 min Sct. Georg hvor han berettede om 
at efter et 25 jubilæum med gamle maskinmestre 
hvor de hadet talt om hvad deres liv hver især var 
blevet brugt til, havde gjort sig nogle tanker over livet: 
hvad drømte du om /hvor er du nu/ hvilke valg har du 
taget og hvor har det ført dig hen og måtte konstatere 
at 5 min var ikke nok så en opfordring til at vi i grup-
perne tog sådanne emner op.  
 
Efter gildehallen var Marius bordleder og styrede de 
mange taler med fast hånd. Vores ”fitnessinstruktør” 
Kurt der sikrer vi kommet ud med reklamer m.m. 
fortalte om de store summer vi allerede nu har tjent 
ind. (godt gået alle sammen).  
En opfordring til at orientere Britta mindst en UGE 
FØR et arrangement.  
Også en opfordring til at deltage i Fellowship i Vejle 
Menu: Alle blev mætte (Skinke, flødekartofler, salat 
/nøddebund hindbær flødeskum.  
Skriver dubleant: Mette Skræ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


