
 

 

 

Gildemesteren 

GILDEMESTERTALEN 

 
Et helt nyt og ubrugt år ligger foran os – det er 9 dage siden vi gik ud af 2017 

– livet går videre – vi er så småt ved at vænne os til at skrive 2018.  
 

Julen blev fejret i familiens skød med tid til at være sammen. Nytårsaften fej-
rede vi skiftet til det nye år med familien, venner og naboer. Vi fik ønsket hin-

anden og alle et godt nytår med affyring af dyrt indkøbte batterier og raket-
ter, sendt dem langt op på himlen, hvor de udfoldede sig som vidunderlige 

skærme og blomster. Nogle gav et ordentlig brag af sig og andre sagde ingen-
ting. 

 
Et år blandt mange, der altid vil stå i vor erindring, og hvor vi på mange områ-

der blev mindet om, at livet kun er til låns, at glæde og feststemning kan blive 

vendt til sorg, at det er vigtigt at fokusere på de nære værdier – tryghed, fa-
milie og gode relationer til andre mennesker. 

 
Hvad det splinternye år 2018 bringer os hver især, kan vi af gode grunde ikke 

vide. Det er ikke andet at gøre, end at vi kaster os ud i det og ser hvad frem-
tiden bringer. 

 
I en af Poul Kjøllers børnesange hedder det:  

 
”Tiden er noget underligt noget,  

Jeg har aldrig helt forstået 
Hvad den egentlig er for noget” 

 
Ja, tiden er noget underligt noget, der sådan går og kommer, og ingenting fyl-

der. Man kan fylde år – men hvad fylder et år – det er vel også i grunden lige-

meget, hvad tiden fylder – om den er lang eller kort, hvid eller gul – Det, der 
betyder noget er, hvad sker der i den, hvad fylder vi den ud med.  

 
Kravene bliver jo ikke mindre, og der er mange valg, der skal træffes og selv-

om alle dørene står åbne for en – kan man ikke gå ind ad dem alle på en gang. 
 

I tilbageblikket på året der er gået, får hver måned og hver dag sit eget ansigt. 
Det kan være en begivenhed i familien, i vennekredsen, på arbejdet eller noget 

helt andet, som har gjort året til det særlige år. 
 

Tiden er for mig lige nu 365 dage minus de 9 dage, som vi har brugt, og foran 
ligget et nyt år med en lang og åben trend. 

 
Verden er blevet mindre – og i den vestlige del af verden har terror og volden 

indfundet sig – Terroren og volden skal ikke præge vor hverdag – vi skal stå 

sammen i det fællesskab, som er kendetegnet ved, at vi er danske, vi har lært 
at være standhaftige, og vi lader os ikke lamme af frygt – livet skal trods alt 

gå videre, vi skal tro på fremtiden. 
 

Der er mange eksempler på, at frygt og utryghed har givet næring til terror og 
vold og fordomme, endvidere har det sået spild mellem mennesker og familier.  



 

 

 

Gildemesteren 

Det er bedre at lytte, selvom vi er uenige i de synspunkter, der bliver fremsat. 

I sådanne situationer må vi stå sammen om de værdier, som er grundlag for 
vort samfund, og som vor frihed er bygget op om. 

 
I aften er gildehallens lys tændt og kraften i ritualet, er rammen, der leder os 

hen mod idealet, den skal præge al vor færd. Gildehallen giver os ro i sindet og 
positive tanker. 

 
I det forgangne år har vi i 4. gilde haft mange gode og positive oplevelser og 

det sidste skud på stammen er, at Niels og Mary har fået stablet et hygge mø-
de på benene for alle gildebrødre i de tre gilder – her mødes man engang om 

måneden, hygger sig og lærer andre gildebrødre at kende og over en kop kaffe 
og en god snak eller ved et spil kort mm. Vi håber, at det fortsætter hen over 

det nye år. 

 
Mine visioner for det det nye år er, en forventning om, at vi bevæger os i den 

rette retning, og vi skal være opmærksomme på, at vi udvikler os og tænker 
nye og anderledes indgangsvinkler, til den fremadrettede eksistens af gildet,  

ved at forstå og tilpasse os omverdens forandringer i det fællesskab, som vi er 
en del af – nemlig gildebevægelsen.   

  
Tilligemed skal vi tage vare på, at vi ikke udraderer vore traditioner og rødder. 

Udviklingen skal komme indefra – fra os selv – og gør den det, så vil det ikke 
blive svært at få flere med i gildebevægelsen. 

 
Det er derfor vigtigt, at vi som gildebrødre slutter op om vores arrangementer, 

og at vi markerer os og viser ”flaget”, hvor der er behov og mulighed for det. 
 

Tak for det gamle år og lad det nye år blive et spændende år med gode ople-

velser og en udvikling der kommer indefra – fra os selv – og gør den det – så 
vil 4. gilde være godt rustet til at møde fremtiden. 

 
Jeg ønsker alle her i gildehallen samt familie – gæster og venner et godt og 

fredfyldt nytår. 
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