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1./7. GILDE 

Onsdag d.12. maj kl.18.30. 

Besøg hos Yrsa og Arne i Harridslev. 
 
2. GILDE 
Mandag d. 28. april kl. 19.30. 
Sct. Georgs Gildehal med 6. og 9. 
Gilde. Hasle sognegård. 
 

4. GILDE  

Onsdag d. 23. april  

Friluftsgildehal, Friluftsgården, 

Fulden  

Mandag d. 5. maj 

Gildemøde, Bowlingaften i 

Bowl'n'Fun, Viby. 

 

5. GILDE 

Mandag d. 14. april kl. 19.30. 
Sct. Georgs Gildehal i 

Egå Sognegård. 

Mandag d. 5. maj kl. 19.30, 
Gildemøde i Egå Sognegård. 
Viggo forsøger at skaffe en fore-
dragsholder blandt sine kontakter fra 
Danmarks Radio. 
 
6. GILDE 
Mandag d. 28. april kl. 19.30. 
Sct. Georgs Gildehal med 2. og 9. 
Gilde. Hasle sognegård. 
Mandag d. 5. maj 
Gildemøde 
 

8. GILDE 

Mandag den 28. april kl. 19.30. 
Sct. Georgs Gildehal. arr. gruppe 8.3. 

Onsdag d. 7. maj kl. 19.30. 

Gildemøde om Øm Klosters historie 

(forberedelse til udflugten d. 7. juni). 

 

10. GILDE 

Tirsdag d. 1. april. 

Gildemøde- ud i naturen (rød gr.) 

Tirsdag d. 22. april. 

Gildehal m/indsættelse (blå gr.) 

  

FRIMÆRKELAUGET 

Torsdag d. 3. april kl. 19.15. 
Møde i DDS’s spejderhytte, Skov-

gårdsvænget 97A, Tranbjerg. 

 

 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. maj 2008. 

Deadline 15. april. 

 

 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon 86 28 17 98 

E-mail: herolden@mail.tele.dk 
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Der indkaldes herved til 
 Stadsgildeting 

 Onsdag den 7. maj 2008 kl. 19.30 
 Tranbjerg Sognegård 

 
Dagsorden for stadsgildetinget: 
1. Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til stemmeudvalg. 
2. Stadsgildemesters beretning, herunder referat fra udvalg. 
3. Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab. 
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag bringes i næste nr. 
5. Stadsgildeledelsen forelægger stadsgildets planer og idéer for  
 det kommende år. 
6. Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget for det følgende år, 
 herunder fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af stadsgildeledelse. 
8. Valg af tre suppleanter til stadsgildeledelsen. 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
10. Beretning fra fonde og laug. 
11. Valg af fondsbestyrelser. 
12. Beretning, der skal aflægges ifølge vedtægter. 
13. Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter. 
14. Evt. 

Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget sendes til stadsgildemester 
senest den 1. april. 

Navne på gildernes repræsentanter skal meddeles 

stadsgildekansler inden den 15. april. 
4. Gilde sørger for et let traktement. 
 
Gildemestrene giver besked til Elisabeth Møller om antal deltagere 
senest fredag den 2. maj 2007 
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Mandag den 10. marts afholdt vi 
gildeting i Tranbjerg Sognegård, hvor 
24 var mødt op.  

Efter velkomst af GM Niels Bli-
cher og en enkelt vintersang, blev Arne 
Pedersen traditionen tro valgt til dirigent 
og overlod straks ordet til GM, som 
kommenterede sin udsendte beretning, 
hvor året blev ridset op, året hvor vi har 
haft den sorg at miste Aase Haagen Jen-
sen.  

Ud over vore egne arrangemen-
ter, har der været stor opbakning til fæl-
lesarrangementerne, Dragedagen i 
Tangkrogen, Galatheaekspeditionen på 
Teknisk skole, Fellowshipdagen i Fre-
denskirken og modtagelsen af Fredsly-
set. Medhjælp til Spejdermuseet, loppe-
marked og Jazzteltet i Festugen har det 
heller ikke skortet på. Gaven til jule-
mærkefonden i anledning af Jubilæums-
året, var der stemning for at støtte med 
50 kr./medlem fra kassen. Tilgang til 
gildet, her var der mest stemning for 
personlige kontakter end stort anlagte 
kampagner.  

GS Tove Colstrup, fremlagde et 
pænt regnskab, et senere forslag blev 
debatteret og endte op med at gilderådet 
skulle sætte mere fokus på gildets arran-
gementer, kvalitetsmæssigt og gerne 
spejderrelateret for at tiltrække yngre 
generationer (gildets gennemsnitsalder 
er over 70 år), især årets to gildemøder 
var oplagte til dyrere/bedre arrangemen-

ter.  
Grupperne kunne igen i år fortæl-

le om mange hyggelige/interessante 
møder, lige fra gamle julehjerter og -
mærker, slægtsforskning, keltere, organ-
donation til den "Røde tråd" i festugen, 
eller mangel på samme. Else Hansen, 
GIM, fortalte kort om de årlige arrange-
menter, hvorefter Mandrup Langhoff i 
Litta Schmidt's fravær fortalte at det gik 
godt, både for vores nuværende barn, 
samt tidligere, som i mellemtiden er 
blevet gift og fået to børn.  

Gildeledelsen blev genvalgt, og 
ligeledes blev de fleste i udvalgene og 
repræsentanterne til stadsgildetinget 
genvalgt. Udskiftning var der af skriver, 
GIM og repræsentanter i Spejderudvalg, 
her blev det Birthe Lydolff, Jette Jør-
gensen og Poul Kallesø. Under evt. kom 
Walter Schou med en briefing om et 
oplevelsesrigt Landsgildeting. 

Traktementet var vendt tilbage til 
fordum tiders forloren skildpadde med 
tilbehør, som sammen med kaffen gjor-
de godt henad 10 tiden. 

Erik Birkholm Nielsen 

Mandag den 28. januar var vi 
inviteret til fødselsdagsgildehal hos 8. 
Gilde, som blev 27 år. Vi samledes i 
lokalerne ved Ellevangskirken. 

Gildemesterens tale handlede om, 
hvor vigtigt det var med god kommuni-
kation. Det var en meget spændende og 
indholdsrig tale, som jeg ikke vil kom-
me nærmere ind på, da jeg ikke vil gå 8. 
Gilde i bedene. 

Dog vil jeg ikke undlade at takke 
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for den spændende thailandske mad, 
som Nim, Lars`s kone, og hendes venin-
de havde fremtryllet. Efter spisningen 
var der en morsom konkurrence, som 
stillede krav til vort kendskab til politi-
kerne og til vor hukommelse.  

Jeg vil gerne udtrykke min største 
beundring for den, som har tegnet de 
smukke forårsblomster på de forskellige 
bordkort. 

Efter en dejlig aften sluttede vi 
med vor sædvanlige aftensang. 

                                                    
Mandag den 11. februar holdt 5. 

og 8. Gilde gildemøde i Egå Sognegård. 
Svend Locht viste lysbilleder og fortalte 
om sin og sin kone Kirstens store Syd-
amerika tur. Senere fortalte Henning om 
vine fra det pågældende område. 

Efter Eriks velkomst henviste 
Henning til en artikel l Århus Stiftsti-
dende, en videnskabelig undersøgelse 
viser, at der er sammenhæng mellem 
drikkevaner og intelligens. Vin drikkere 
havde en højere IQ end gennemsnittet af 
befolkningen, altså vi er alle samlet i 
ligeværdigt selskab. 

Når man skal bedømme en vin, 
skal man bruge alle sanser. Efter en vi-
dere udredning om dette emne, skulle vi 
starte med et glas champagne, ved hvert 
bord blev der udnævnt en bordformand 
som skulle åbne champagnen på den 
rigtige måde, uden at der løb nogle af de 
værdifulde dråber ud, ved et bord lykke-
des det. 

Svend Locht er børnetandlæge. 
Han har været gul spejder og rover. Han 
har stadig en vis tilknytning til spejder-
ne. Han og Kirsten var den 11.-27. janu-
ar 2006 på en rundrejse i A.B.C.-

staterne, Argentina, Brasilien og Chile. 
Med fly fra Kastrup til Sao Paolo, 

hvor de landede om morgenen. Med et 
andet fly til de verdensberømte vand-
fald, Iguace. Klipperne er 75m høje, 
vandfaldene breder sig over 2-3 km, og 
danner grænsen til Argentina. Tidlig 
vækning næste morgen til en gåtur. 
Først med bus, så med et eldrevet køre-
tøj ind i junglen. 

Man fik udpeget interessante træ-
er og slyngplanter. Der var bl. a. også 84 
orkidearter. Hvor en skovsti endte, holdt 
en jeep parat til at køre deltagerne til en 
landgangsplads, hvor de blev indskibet i 
en stor gummibåd med påhængsmotor. 
Og så gik det i susende fart ad floden 
hen til vandfaldene. Vel kommet i land, 
blev de fragtet i jeep tilbage. Senere 
med bus til området for den hydroelek-
triske kraftstation. 

Det er verdens største kraftværk. 
Det ligger på grænsen mellem Paraguay 
og Brasilien og er bygget i enighed mel-
lem de 2 lande. Der er 18 kæmpeturbi-
ner og afgangs rørene fra turbinerne er 
10 meter i diameter. Næste morgen kør-
te de ind i Argentina hvor de besøgte de 
samme vandfald, nu fra den argentinske 
side Efter en kort togtur, gik de 11 km. 
ad en bro med stålgittergulv, hele vejen 
ud til "Djævlens Strube". Dette sted var 
betagende. Kæmpe mængder af vand 
skruede sig ned i et hul på en måde, som 
når man lukker vand ud af et badekar. 

Senere med fly til Buenos Aires. 
På en byrundtur, besøgte de blandt an-
det havnekvarteret "La Boca" hvor tan-
goen blev til i bordelkvarteret. En aften 
var de i serverings-tango-danseteater. 
Aftenen sluttede med sangen "Don´t cry 
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for me Argentina", og så kom et utal af 
argentinske lyseblå/hvide flag hængen-
de ned fra loftet. Det var betagende. 
Dagen efter var der vækning kl. 5,30, 
forude ventede en fantastisk tur, hvor de 
krydsede Andesbjergene med busser ad 
skovveje og med båd gennem søer. 

Der var sne på mange bjergtoppe, 
og de havde udsigt til 2 vulkaner, der 
ikke er udslukte, men hvilende. En an-
den dag gik turen til den store Kristus 
Statue, som er rejst til minde om Chiles 
selvstændigheden i 1825, den stod fær-
dig i 1931. I Chile er hovedparten af 
befolkningen Mestitzer, (blandede), ca. 
20 % er hvide og 10 % er indianere. I 
Brasilien udgør den hvide befolkning 
ca. 54 %, mens mulatter og Mestitzer 
udgør 40 %. I Argentina er ca. 95 % af 
europid afstamning, dels efter spanske 
kolonister dels senere indvandrere. 

I Brasilien tales portugisisk, mens 
man taler spansk i det øvrige Syd Ame-
rika. På vej mod lufthavnen fortalte 
guiden, at dagen før var en bus med 
englændere blevet tvunget ind et sted og 
alle passagerer blev frarøvet alle deres 
værdier, også deres pas. Jeg kunne for-
tælle meget mere, men nu venter Hen-
ning, for at fortælle os om 6 forskellige 
vine fra området, 2 hvidvine og 4 rødvi-
ne. Gruppe 51 havde stillet et dejligt 
ostebord parat. Det er altid spændende, 
når Henning arrangerer vinsmagning, 
for han har en stor viden. Vi nød alle de 
dejlige vine og alle de lækre oste. 

Det var en spændende aften, og vi 
siger tak til Sven Locht og til Henning 
samt gruppe 51.  

Hanne. 
 

Mandag den 25. februar havde 8. 
Gilde inviteret os til et besøg på Jord-
brugets Uddannelsescenter, hvor 
centrets teoretiske del ligger på den tid-
ligere Vejlby Landbrugsskole. 

Den gamle skole fyldte 100 år i 
april 2007, så vi fik hele den interessan-
te historiske udvikling fortalt af en tidli-
gere lærer på skolen, Niels Greve. 

Selve rundvisningen, som blev 
ledet af forstander Thomas Bent Ander-
sen, skal jeg ikke beskrive nærmere, da 
den sikkert bliver omtalt af 8. Gildes 
referent, men det skal da nævnes, at 
skolen er langt større end man forestiller 
sig med kollegieboliger til 70 studeren-
de ad gangen på det 3½ tønde land store 
areal på Tretommervej i Vejlby. 

Det skal også nævnes, at Land-
brugsskolen efter de første 10 år fik et 
samarbejde med Århusegnens Hushold-
ningsskole. Samarbejdet eksisterer sta-
digt - i dag hedder den selvstændige 
skole dog Sansestormerne. 

Vi sluttede i kantinen, hvor vi fik 
kaffe og kæmpelagkager, så mætte i 
maven og i sindet, drog vi hjemad kl. 23 
efter afslutning på en vældig god aften.  

Viggo 

Den 3.marts var vi indkaldt til 
gildeting. 19 gildemedlemmer var mødt, 
og Sonja bød velkommen til det årlige 
gildeting, derefter takkede hun Metha 
og Robin for et godt samarbejde i gilde-
ledelsen. 

Efter "Nu er dagen fuld af sang” 
gik vi over til dagsordenen. Bent blev 
valgt som dirigent, Elsebeth som proto-
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kolfører og Inger Rossen og Svend Erik 
som stemmetællere. 

Gildemester Sonja aflagde beret-
ning, hvor hun gennemgik årets arrange-
menter. Beretningen blev godkendt. 
Skatmester Robin aflagde det reviderede 
regnskab og fremlagde budget for det 
kommende år - kontingentet forbliver 
uforandret. Regnskab og budget blev 
godkendt. Ingen indkomne forslag. 

Herefter aflagde gruppeledere og 
udvalgsrepræsentanter beretninger. 

Valg af gildeledelse. Den sidden-
de gildeledelse fortsætter, dog pointere-
de Sonja, at det for hendes vedkommen-
de kun gælder et år. 

På gildets øvrige poster var der 
få udskiftninger. Svend Erik bliver fane-
heroldsuppleant, Birthe Rhein-Knudsen 
besøgsven, Alice flagblokleder sammen 
med Laurits, som har beklædt posten i 
flere år og gerne vil afløses. Pia bliver 
ny i spejderudvalget. 

Under eventuelt fortalte Laurits 
om fremsatte ønsker om ny opdeling af 
bemanding af flagblokkene i en nord og 
syd afdeling. I første omgang lovede 
Laurits at tage hensyn til de gildebrødre, 
som er på arbejdsmarkedet, så de ikke 
tildeles arbejdsdage. 

Sonja fortalte om de møder og 
arrangementer, hun havde deltaget i 
gennem det forløbne år. Hun nævnede 
også, at datoen for Sct. Georgs gildehal 
sammen med 2. og 9.Gilde er ændret fra 
23. til 28.april. 

Sonja sluttede med tak for et 
godt år og for ro og orden under gilde-
tinget. 

Aftenen sluttede vi med et fint 
traktement bestående af sild og ost, kaf-

fe, snak og sang, 
Tove 

Mandag den 25. februar var vores 
gildemøde henlagt til Vejlby Land-
brugsskole, Tretommervej 31, Risskov. 
5. Gilde var indbudt, så det var en stor 
flok, der deltog i dette spændende arran-
gement. 

Selv om vi alle kendte skolen og 
de smukke bygninger, der sidste år fej-
rede 100 års jubilæum, blev de fleste af 
os overraskede over at se og høre om 
den undervisning og de aktiviteter, der 
finder sted her. 

Vi blev budt velkommen af for-
stander Thomas Bendt Andersen, som 
fortalte og viste rundt. Skolen byder 
hvert år en stor gruppe unge velkommen 
til landmandsuddannelser på forskellige 
niveauer tilpasset de enkeltes behov og 
interesser. 

Vi fik en grundig forklaring på 
indholdet af de forskellige undervis-
ningsmoduler, modulernes varighed, 
optagelseskriterier, økonomi og karrie-
rekompetence efter uddannelsen. Vi 
blev overbevist om, at uddannelserne på 
Vejlby Landbrugsskole, som er Dan-
marks største, omfatter hele paletten af 
landbrugsuddannelser i Danmark. Hertil 
kommer jordbrugsteknolog- og agrar-
økonom uddannelsen. Desuden blev vi 
forevist de topmoderne undervisningsfa-
ciliteter og det nyeste inden for edb og 
programmer. 

Efter pausen, hvor der blev serve-
ret kaffe og lagkage gik vi til auditoriet, 
hvor tidligere lærer ved skolen, Niels 



Afsender: 

HEROLDEN 

Grøndalsvej 170 

8260 Viby J. 

B 

 
 

Månedens forsidebillede 

er en gengivelse af en collage produceret 

af redaktørens datter 

Greve fortalte en levende beretning om 
skolen og dens 100 års jubilæum. Niels 
Greve viste samtidig en film med foto-
grafier fra skolens start i 1907 og til da-
to. Meget er sket i de forløbne år både 
hvad angår bygningerne, holdninger, de 
studerende og området. 

Frits takkede for en utrolig spæn-
dende aften med lokalhistorisk indhold.         

HW 

Onsdag den 5. marts havde vi i 

9. Gilde gildeting. Der var en stor og 

god diskussionslyst. Desuden kom der 

mange forslag til næste årsprogram, så 

det bliver endnu et godt, interessant og 

spændende år at være i 9. Gilde i! 

Gildeledelsen er som sidste gang 

- næsten da. Gildemester: Puk. Kans-

ler, Arne. Skatmester: Marianne. Dog, 

efter sommerferien overtager Jørgen 

denne post. 

Birgit 

 
 

Torsdag d. 6. marts kl. 18,00 var 
der Laugsting, som også denne gang 
blev afholdt hjemme hos Hans Fink. 
Der var kun et enkelt afbud. 

Tinget blev under ledelse af Nils 
Liljeberg afviklet efter dagsordenen og 
beretningerne blev godkendt uden man-
ge kommentarer. Regnskabet blev god-
kendt. Indtil videre uændret kontingent. 

Der var genvalg på følgende po-
ster: Laugsmester: Hans Fink, Skatme-
ster: Jan Omøe, Skriver: Uffe Jørgensen 
og Revisor: Henrik Meyer. Jürgen 
Endres er suppleant. 

Datoer for det kommende års 9 
aktiviteter/møder blev fastlagt og for-
skellige emner for møderne blev drøftet. 
Hans Fink udsender separat en mere 
detaljeret mødeplan. 

Uffe 


