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8. GILDE
Søndag den 1. juni.
afholdes den årlige gildetur.
Nærmere oplysninger følger.

STADSGILDET
Onsdag d. 7. maj kl. 19.30.
Stadsgildeting i Tranbjerg Sognegård.

9. GILDE
Onsdag d. 14. maj kl. 19.30.
(Bemærk ændret dato!)
Gildemøde om Øm Klosters historie
(forberedelse til udflugten d. 7.juni).
Lørdag d. 7. juni kl. 10.00
Fredenskirken Udflugt til Øm Kloster og
Asger Jorn museet.

1./7. GILDE
Onsdag d. 21. maj kl. 18.30.
Besøg hos Yrsa og Arne i Harridslev.
De der ikke var til stede på gildetinget
bedes tilmelde sig/melde afbud til Jan
og Birgitte i god tid forinden.
Lørdag d. 21. juni kl. 14.00.
Udflugt til Nina i Handrup.

10. GILDE
Tirsdag d. 6. maj kl. 19.00.
Byløb. (rød gr.)
Tirsdag d. 20. maj kl. 19.00.
Funder bakke, madpakke med, ledsager
med. (blå gruppe).

4. GILDE
Mandag d. 5. maj kl. 18.30.
Gildemøde, Bowlingaften i
Bowl'n' Fun, Viby.

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 8. maj kl. 19.15.
Møde i DDS’s spejderhytte, Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg.

6. GILDE
Mandag d. 5. maj kl. 19.30.
Besøg på Besættelsesmuseet,
Mathilde Fibigers Have 2.
Vi får en guidet rundvisning. Efter
rundvisning går vi i samlet trop til
Rest. Sct. Oluf (ca. 5 min. fra museet)
hvor vi vil få en lille anretning.

Fødselsdage
07-05-08 Frits Hindtoft, 8. G.
29-05-08 Hanne Kristiansen,
4. G.
30-05-08 Hugo Steensen, 4. G.
31-05-08 Bente Hansen, 8. G.

Mandag d. 2. juni kl. 19.30.
Gildemøde vi mødes på P – pladsen
ved Vilhelmsborgs Hovedbygning.
Efter rundvisningen kører vi til
Mårslet hvor vi afslutter aftenen.
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LOPPEMARKED
SPEJDERMUSEET OG STIFINDER
SØ
siger
TUSIND TAK
Nok engang er et loppemarked vel overstået – og igen blev det en stor succes!
Omsætningen blev næsten 134.000 kr. (rekord for os). Der bliver et overskud på
omkring 110.000 kr. til deling mellem museet og Stifinder Sø (DDS-søgruppe
med hjemsted ved Marselis Havn). SS stod for indsamling / udkørsel og Spejdermuseet for sortering, opstilling og salg.
I museets andel medvirkede ca. 80 forskellige personer. Udover museets egne
folk var der rigtig mange gildebrødre – samt mange ”frivillige”, altså folk som
ikke havde direkte relationer til museet – det var rigtig flot! Generelt var der
mange, som ydede en særlig beundringsværdig indsats ved at møde op i Loppehuset et stort antal gange!
Det fine resultat havde slet ikke været muligt uden en meget flot opbakning fra
Sct. Georgs Gilderne og alle øvrige – derfor en STOR TAK til alle, der gav en
hånd med under loppemarkedet!
Spejdermuseet Århus og Stifinder Sø
Bedste museums- og gildehilsen
Thøger Jensen

HUSK STADSGILDETING D. 7. MAJ.
Alle gildebrødre har møde– og taleret på tinget. Gildebrødre uden
stemmeret kan tilmelde sig aftenens traktement hos Elisabeth Møller
senest fredag den 2. maj 2007.
Telefon 86 28 16 01.
E-mail: elisabeth.frans@oncable.dk
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Ophævelse af bestemmelserne vedrørende ’Husformuen’
Reglerne for administration af ”Husformuen”, (der er fremkommet ved salg af et
tidligere ejet gildehus) og mulighederne for at anvende disse midler helt eller
delvis, er fastsat i et beslutningsnotat af 3. januar 1990 med en senere justering
af 10. november 1998. Formuen er siden da blevet administreret i overensstemmelse hermed.
Ved seneste stadsgildeting af 8. maj 2007 blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der inden næste stadsgildeting skulle fremkomme med realistiske forslag
til muligheder for anvendelse af nævnte formue på en fornuftig måde.
Der foreligger nu et ”ide-katalog” indeholdende 10 forslag for mulig anvendelse.
’Kataloget’ har været forelagt og drøftet i såvel stadsgildeledelsen samt stadsgilderådet. Det er i disse forsamlinger blevet vedtaget, at der skal arbejdes videre
med forslagene med henblik på hel eller delvis iværksættelse efter stadsgilderådets endelige beslutning.
Stadsgildeledelsen fremsætter derfor følgende forslag til vedtagelse på stadsgildetinget 7. maj 2008:
”Beslutningsnotat af 3. januar 1990 med en senere justering af 10. november
1998, der begrænser anvendelse af ”Husformuen” foreslås ophævet.”
Der kan herefter disponeres over Århus Stadsgildes formue efter reglerne i vedtægternes § 7.

Denne måneds forside
prydes af et billede af Sct. Georg
og Dragen, fotograferet i New York
af Ulla Kerchlango, 10. Gilde
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indbetaling. Forslag om vedtægtsændringer angående fremlæggelse af regnskab
sker også i fremtiden senest i forbindelse
med gildetinget. Forslag om ændringer
vedrørende valgperiode blev forkastet og
det oprindelige uændret.
Skatmesterens beretning blev
fremlagt af Nils. Der var små ændringer
til budgettet for det kommende år.
Uændret kontingent. Herefter var der
beretninger fra alle grupper og udvalg, og
man kunne herefter gå til sidste punkt på
dagsordenen omhandlende diverse valg.
Alt forløb uden de store sværdslag.
Man kunne nu gå over til de festligt dækkede borde, hvor Anna Lise, i
anledning af sin just overståede runde
fødselsdag, var vært ved en flot osteanretning med tilhørende vine. Frits holdt
fødselsdagstalen til Anna Lise, som blev
hyldet med sange og hurraråb.
På denne måde sluttede en fin aften med alt hvad dertil hører.
HW

Mandag den 31. marts afholdt 8.
Gilde sit årlige gildeting.
Jørgen Juel blev valgt som dirigent og Kirsten Hvam som referent.
Gildemesteren bød herefter velkommen til gildets 28. gildeting og overbragte en hilsen fra Bente Reinholdt, som
desværre har måttet meddele, at hun sætter sit medlemskab på stand by indtil hun
igen har genvundet sine kræfter efter en
heldigvis vellykket operation. Vi vil savne Bente, men vi vil også på forskellig
vis vedligeholde kontakten.
Herefter sang vi ”Når vinteren
rinder i grøft og i grav” og gik videre til
gildemesterens beretning. Gildemesteren
indledte med at nævne det gode samarbejde med 5. Gilde, og de ændringer, der
har været i gildeledelsen i det forløbne år.
Frits gav i sin beretning en malende beskrivelse af alle årets arrangementer, og
det bragte heldigvis mange gode minder
frem om et år med et indholdsrigt program strækkende sig fra den ene yderlighed til den anden så som primi-lejrtur til
causeri af chefen for Den Jydske Opera.
Sluttelig takkede Frits gildebrødrene for
alle at bidrage til, at vi fortsat kan have et
aktivt, men også hyggeligt gilde.
Der var ikke indkommet forslag
og man gik videre med at drøfte punktet
om jubilæumsgaven i forbindelse med
gildebevægelsens 75 års jubilæum. Man
var enige om, at lade Eva opkræve 50,kr. pr. gildebror sammen med næste giro-

Tirsdag den 1. april gik turen til
Egå Engsø. Vi mødtes kl. 18 ved postterminalen på Wiengevej hvorefter vi gik
til shelterne der er opstillet på en meget
skøn plads med udsigt over hele søen og
i baggrunden har vi Lystrup, der var meget flot da mørket faldt på, den blanke sø
og alle lysene bagved. Jonna havde lavet
mad der blev fortæret straks efter ankomsten med div. drikkevarer.
Traveturen rundt om søen er på
godt 5 km. De kvikke piger startede på
denne medens vi andre hyggede os i
shelteren og beså de omkringliggende
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flotte træskulpturer og endte oppe i fugletårnet, hvor der er en helt fantastisk udsigt, synet er ikke hvad det har været for
vi var sikre på at vi kunne se pigerne på
traveturen, de havde røde jakker på, men
da de kom tilbage opdagede vi, at det vi
så, var en rød grønthøster.
Kl. ca.. 21 indtog vi vores kaffe og
Annemaries hjemmebag og vi tog afsked
med hinanden efter endnu en dejlig aften.
Vi talte om at vi vil prøve at holde gildehal oppe i fugletårnet, det er da natur på
tæt hold.
Varm gildehilsen til alle fra PoulErik Kodal.

lamper lyste som små ildkugler i alle
farver i den mørke nat, det så utrolig
smukt ud.
Vi stoppede ved søkanten, hvor
der blev læst kinesiske digte for os. Et
andægtigt øjeblik, som næsten kan gøre
én høj. Vi listede tilbage til hytten i nattens stil- og storhed, krøb i poserne på
rad og række oppe på loftet. Blev der
snorket, ja – på et tidspunkt har alle været
involveret, men hvad gør det 1 nat om
året. - Så kan vi sove i fred resten af året?
Søndag vandrede vi omkring Slåen sø, hvor vi nød naturen og hinandens
selskab. Her mærkede vi rigtigt spejdersindet rulle rundt i årerne. En skøn tur
som vi sluttede af med en afskeds snaps.
En oplevelse rigere kørte hver til
sit.
Ulla K.

Utroligt, et år går alt for hurtigt.
Pludselig er det februar igen, så traditionen tro tager vi på vinterhike. I år gik
turen til en rigtig hyggelig lille enkel
spejderhytte ved Julsø. Vejret var pragtfuldt, så turen til hytten var rigtig smuk,
skoven var venlig og søen spejlblank.
Invitationen lød: ”orientalsk dragefest”.
Jeg skal love for vi kom til fest
med alt hvad dertil hører. Ilden buldrede i
hytten, bordet var dækket i kinesisk look,
ledelsen havde bragt kinesisk musik, der
var røgelsespinde, jo, sanserne blev udfordret. Vi fik kinesisk mad, og spiste
som det sig hør og bør med pinde, og tro
mig, vi spiste rigtig meget. Vi sang kinesiske sange ”bagfra” og bevar mig vel,
det hele blev kinesisk. En rigtig morsom
optakt til en god weekend.
Selvfølgelig fik vi en opgave. Alle
lavede lampioner af silkepapir, som blev
monteret på en kæp. Ved midnat vandrede vi i skoven, mørkt, mørkt med en million stjerner over os. Et syn, som har
brændt sig fast på mit indre øje. De små

Torsdag den 3. april var der månedsmøde i DDS’s spejderhytte, Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg. Der var
kun et enkelt afbud.
Aftenen var stort set helliget sortering af indsamlede frimærker.
Uffe
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Nedenstående strøtanker er en del af et indlæg i Oddergildets blad
”Centrum”, skrevet a ukendt forfatter.
I dag har vi større huse og mindre familier
mere bekvemmelighed, men mindre tid.
Vi har højere uddannelser - men mindre sund fornuft
mere viden, men mindre dømmekraft.
Vi har flere eksperter, men flere problemer
mere medicin, men mindre velbefindende.
Vi forbruger ubekymret
ler for lidt
kører for hurtigt
bliver for vred for hurtigt
er oppe for sent
læser for lidt
ser for meget TV
og beder for sjældent.
Vi mangedobler vore ejendele, men reducerer vores værdier.
Vi taler for meget - elsker for lidt og lyver for tit.
Vi har lært, hvordan man lever, men ikke et liv.
Vi har tilføjet år til livet, men ikke liv til årene.
Vi har højere bygninger, men lavere tålmodighed.
Vi har bredere motorveje, men smallere synspunkter.
Vi forbruger mere, men har mindre.
Vi køber mere, men nyder det mindre.
Vi har været hele vejen til månen og tilbage igen,
men vi har svært ved at gå over gaden for at mødes med vore naboer.
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Afsender:
HEROLDEN
Grøndalsvej 170
8260 Viby J.

Trekantområdets Distrikt
indbyder til
Ridderhal
på
Koldinghus
Onsdag, den 21. maj 2008, kl. 19,30.
Følgende væbnere ønsker optagelse:
Gunner Kjær-Hansen, 3. Kolding
Per Olsen, 3. Kolding
Bent Rask Thomsen, 3. Fredericia
Efter ridderhallen er der kammeratligt samvær i Kolding Gildernes Hus,
Fynsvej 73, 6000 Kolding.
Pris for traktementet: kr. 75,00 ekskl. drikkevarer
Tilmelding senest onsdag, den 14. maj 2008 til:
Vibeke Toftegård tlf.7594 2389 eller e-mail: toftegaard@postkasse.net

Angående ridderhallen på Koldinghus i maj:
Har nogle riddere ekstra plads i bilen eller ønsker nogle plads i en bil, kontakt
Merete (86-147045) , så vi evt. kan finde ud af at fylde bilerne op. Der gøres
opmærksom på, at ridderhallen er efter de gamle ritualer, så det vil sige, at kun
riddere har adgang.

