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Mit valgte emne på denne Sct.Georgs aften er visioner, som vil omhandle to 
projekter jeg har beskæftiget mig med på det seneste. 
 
Det ene drejer sig om gildernes mulighed for at overleve i fremtiden, mens det 
andet er af personlig karakter, men for begge projekters vedkommende ville de 
aldrig have opstået i mit hoved, uden min baggrund i Sct. Georgs Gilderne med 
gildernes holdninger til samfundet, og en målsætning om personlig udvikling. 
 
Jeg finder det prisværdigt at en gruppe på det seneste, har arbejdet med at udvikle 
muligheder for fornyet indtjening for gilderne i Hillerød, men er ikke tilhænger af 
gruppearbejdet i plenum, fordi det ikke giver mulighed for fordybelse, og ikke synes 
at frembringe et nyt projekt, som vi alle kan begejstres for fremadrettet. 
Vores overlevelse er ikke sikret med en kiosk i Slotsgade med tilbud af 
Rundskuehæfter. 
Lad mig citere Voltaire i sin bedømmelse af en forfatter til en bog han skulle 
anmelde: Ni Tambour ni trompet.  
 
Jeg vil tillade mig af fremkomme med et forslag til gildernes struktur, som jeg håber 
vil inspirere nogle af vore nye gildebrødre, mens jeg efter 25 års i gilderne vil holde 
mig i baggrunden, som en grand old man, med råd og vejledning, bland andet 
hentet som medstifter i Ingeniører uden grænser. 
 
Sigtet er at tilføre gilderne en dimension som vi kender det fra vores samarbejde i 
Dansk Flygtningehjælp, hvor enkelte har fast arbejde med at gennem nytte i 
organisationen, samtidig at tjene penge til Flygtningehjælpen. 
Den model kan vi også bruge i Gilderne som hjælpetjeneste i lokalområdet. 
Vi har rigtig mange personer med gode kvalifikationer, som kan påtage sig en 
opgave på et område. 
Lad mig blot nævne lektiehjælp, støtte ordning som mentor, økonomisk rådgivning 
til trængte familier, støtte ved huskøb og rådgivning i forbindelse med ejendomme 
og så videre. 
Det vil naturligvis kræve at gildet bliver drevet som en virksomhed, med alt hvad 
der tilhører. 
Lad os starte i det små med et laug der undersøger muligheden for at gå den vej. 
 
 



 
 
 
Min anden vision er en forklaring af tyngdekraften 
 
For et år siden udviklede jeg en teori, der forklare tyngdekraften på basis af min viden som 
ingeniør og metallurg, som har været mit arbejdsfelt i et langt arbejdsliv for industrien i 
Danmark og gennem internationalt projektsamarbejde. 
 
Teorien er ret kompliceret, men bygger på kendte forhold i naturen som materialernes 
opbygning af atomer, Niels Bohrs atommodel og elektromagnetisk stråling. 
 
Jeg har talt med mange gildebrødre om teorien, og jeg må sande at gildet er en fantastisk 
platform til inspiration og tankeudveksling, som jeg altid har sat meget pris på. Tak til de 
mange gildebrødre, der aktivt har taget dialogen med mig.  
 
Gennem en nyhedsundersøgelse på DTUs viden center, fandt jeg ikke lighedspunkter 
med teorien. Og CERNs hjemmeside gav kun nogle tågede forestillinger om 
tiltrækningskraften, her nævnes to forskellige synspunkter. 
 
Lad mig afslutte med følgende bemærkning. 
 
En tanke er en samtale med dig selv. 
Giv dig tid til en samtale med dig selv. 
 


