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1./7. GILDE 
Mandag d. 14. februar. 
Åbent arrangement. Aftales senere. 
Jytte og Hans. 
 
2. GILDE 
Mandag d 28. februar. 
Gildeting. 
Gruppe 21 står for det praktiske. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 21. februar kl. 19.30. 
Gildehal, i Langenæskirken. 
”Kun løs er al fremmed tale” v/Benny 
Aros. 
Mandag d. 21. marts kl. 19.30. 
Gildeting, i Langenæskirken. 
 

5. GILDE 
Mandag den 31. januar kl. 19.30. 
8. Gildes fødselsdagsgildehal, hvortil 
vi er inviteret. 
Mandag den 21. februar kl. 19.00. 
Gildehal og foredrag i Egå Sognegård. 
Foredrag ved juraprofessor  
Gorm Toftegaard Nielsen. 
8. Gilde er inviteret. 
Mandag den 14. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Egå Sognegård. 
Indkaldelse udsendes og dagsorden i 
henhold til vedtægterne. 
 
6. GILDE 

Mandag d. 7. februar kl. 19.30. 
Gildemøde – Gr. 63 arrangerer. 
Vi ser 1 DVD som fotogruppen har 
lavet. 
Mandag d. 7. marts kl. 19.30. 
Gildeting – Gr. 61 arrangerer. 

8. GILDE 
Mandag den 31. januar.  
Fødselsdagsgildehal i Ellevang Sogne-
gård kl. 19.30. 
5. Gilde inviteres. 
Mandag den 14. februar kl. 13. 
Besøg på Beder Gartnerskole. 
Nærmere følger. 
OBS ny dato: Arrangementet er flyttet 
fra den 28. til 14. februar 
Mandag den 21. februar. 
Vi besøger 5. Gilde i Egå Sognegård. 
Foredrag af juraprofessor Gorm 
Toftegaard Nielsen. Nærmere følger. 
Mandag den 21. marts. 
Gildeting i Ellevang Sognegård. 
Nærmere følger. 
 

9. GILDE 

Onsdag  d. 9. februar kl. 19.30. 

Gildemøde med foredrag ved Niels 

Villemoes. 

Onsdag  d. 9. marts kl. 19.00. 
Gildeting  
 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag 3. februar kl. 19.15. 
Årets første møde i DDS’s spejderhyt-
te i Tranbjerg. 
Knud Greve kommer og fortæller om 
Drøjemøller. 

Fødselsdag. 

11-02-11 Grethe Strange, 9. G  75 år. 

 

Fejl i medlemsliste: 

Kirsten Thorndal Nielsen er 

skatmester i 8. Gilde. 
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Denne måneds forsidebillede 
er indsendt af Hugo Steensen, 4. Gilde. 

 

Det viser Stein am Rheins byvåben. 
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Referat fra Nytårsgildehallen. 

Nytårsgildehallen den 7. januar 

blev, som det vel er de fleste bekendt 

arrangeret af 5. Gilde, Egå og afholdt i 

Frimurerlogens smukke og stemnings-

fulde lokaler i Christiansgade.  Gilde-

mester Erik Ravn, der selv er Frimurer 

havde helt ekstraordinært fået lov til at 

afholde gildehallen i 1. grads salen, 

medens middagen blev holdt i den flot-

te og rigt udsmykkede spisesal med det 

flotte stukloft og væggene prydet med 

alle frimurernes personlige skjolde. 

Aftenen begyndte med vandre-

hal, der blev afholdt i Kaffestuen på 2. 

sal. Vandreturen af den pompøse trap-

pe er en oplevelse i sig selv. Væggene 

er prydet af kunst og vinduerne af glas-

mosaik, trappen er selvfølgelig med 

dybe tæpper. For første gang blev van-

drehallen siddende i de magelige stole 

og sofaer, hvor vi nød velkomstdrik-

ken, der var hvidvin og hyldeblomst. 

Snakken gik fra første øjeblik lystigt 

og gensynsglæden til at få øje på. 

Præcis kl. 18.30 kunne vi, 108 

fremmødte gæster, høre orgel og trom-

petmusik live, medens dørherolden 

ledsagede os ned og ind i gildehallen. 

Bænket i den varme og stemningsfulde 

gildehal bød Stadsgildemester Hanne 

Brissing velkommen, både til gilde-

brødre og deres ledsager samt til di-

striktsgildemester Ole Danielsen fra 

Østjyske distrikt og til Frimurerlogen 

der var repræsenteret af Ordførende 

mester Johnny Veth. På orgel og trom-

pet spillede Anders Gaden og Per 

Dunkjær Andersen, alle med ægtefæl-

der. Musik og alle sangene i gildehal-

len blev spillet live. 

Hanne begyndte sin gildemester-

tale med at reflektere over ligheder 

mellem Sct. Georgs Gildernes og Fri-

murernes grundlag, der bygger på de 

samme værdier, nemlig, en verdensom-

spændende og humanistisk bevægelse, 

byggende på broderskab, sammenhold, 

og med etiske høje mål. Hanne glæde-

de sig til senere i gildehallen at høre 

Johnny Veth orientere om frimureriet 

og bygningen vi er gæster i. 

Hanne fortsatte med at fortælle 

om starten af Sct. Georgs Gilderne i 

1933, hvor der i initiativkredsen var 

frimurer og at nogle af vore ritualer er 

inspireret af frimurernes ritualer, hvor 

vi har 3 trin har frimurerne 11 grader. 

En af forskellene er at vi er åbne for 

både mænd og kvinder, hvor frimurer-

ne kun er for mænd. 

Hanne tog herefter udgangs-

punkt i gildehallens åbningssætning, 

hvor vi taler om at støtte hinanden i vor 

personlige udvikling og vort kamme-

ratskab. Netop kammeratskab og ven-

skab er bærende elementer i såvel Sct. 

Georgs Gildet som Frimurerlogen. 

Hanne citerede fra Kahlil Gibrans bog 

”Profeten” der udkom i 1923. Bogen 

udtrykker et klarsyn og en dyb spiritua-

litet fortælling om menneskelivet og 

handler om nogle af de elementer der 

indgår i vor Gildelov. Hannes konklu-

sion om venskab kan sammenfattes 

som noget i retning af: ”En ven er en 
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gave, du giver dig selv”, eller ”En frem-

med er en ven, du endnu ikke har 

mødt”. 

Jean de La Fontaine, der levede i 

Frankrig i 1600 tallet har skrevet en 

række fabler, blandt andet fablen om 

venskabet mellem ”Gazellen, skildpad-

de, ravnen og rotten” et venskab mellem 

individer med vidt forskellige mulighe-

der og svagheder. Med denne historie 

henviste Hanne til vi mennesker i almin-

delighed og Sct. Georgs brødre i særde-

leshed, at vi skal yde efter evne og med 

de muligheder vi hver især har. Dette 

kommer til udtryk i den store opbakning 

til Stadsgildets projekt Landsgildeting 

2011 hvor rigtig mange gildebrødre by-

der ind med vidt forskellige kompeten-

cer, tak for det. Et stemningsfuld øjeblik 

under gildehallen var da vi sang ”Dejlig 

er jorden” hvor lyset blev slukket og en 

stjernehimmel i loftet tændtes. 

I Eftergildehallen blev middagen 

serveret i spisesalen med fint pyntede 

borde og dejlig mad ledsaget af vin fra 

”Cote de Ventoux”. Middagen bestod af 

fisketimbale m/ skaldyr og kalveculotte. 

Efter ønske fra mange var bordet arran-

geret så gildebrødrene sad sammen gil-

devis, det virkede som et godt valg, i 

hvert tilfælde fald var stemningen god 

og snakken gik lystigt. 

Efter middagen var der dækket 

op med kaffe i den smukke kaffesal, der 

er rigt dekoreret med vægmalerier. Un-

der kaffen underholdt medlemmer fra 

Frimurerlogen med et flot sangprogram, 

underholdningen sluttede med solotrom-

pet hvor Per Dunkjær blandt andet spil-

lede ”Ave Marie” så hårene rejste sig på 

armene. 

En rigtig god aften sluttede med 

Hanne Brissings tak til 5. Gilde for en 

vellykket aften, hvorefter vi som sæd-

vanligt sang ”Nu er jord og himmel stil-

le” og et god nat og kom godt hjem. 

Referat Henning 

Den 6. december afholdt vi jule-

møde hos Birgitte og Jan, som igen har 

lagt hus til julemødet. Hver især kom 

med lækre retter, som vi nød, og de blev 

skyllet ned med diverse snapse. 

Igen i år skulle vi selvfølgelig 

lade raflebægerne køre rundt, og hver 

især havde taget en gave med. En af 

gildebrødrene har for vane at gemme en 

gave under bordet, men med alle de 

skarpe blikke blev det hurtigt opdaget. 

Han bør da snart finde på noget nyt, for 

det sker hvert år. 

Efter ”grundspillet” måtte vi be-

gynde at tage fra hinanden, og vi kaste-

de os over gavebunkerne, som hos nogle 

var hobet sig ret voldsomt op, men der 

blev gået til den. Uret ringede efter en 

tid og der sluttede angrebene. Næsten 

alle nåede dog at få en gave, undtagen 

ham snydepelsen, (skriverkarlen) der i 

starten forsøgte at gemte en under bor-

det. Nemesis kalder man det. Men, men, 

en rigtig god og solidarisk gildebroder 

forbarmede sig over ham, og forærede 

ham en af sine to gaver. Tak Lis. 

Vi sang et par gode julesange, og 

siger rigtig mange tak til Birgitte og Jan. 

Vi ønskede derefter hinanden en 

rigtig glædelig jul og et godt Nytår. 

Ofk 

 

Referater fortsætter side 10 
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Stress af med TV-lægen Peter Qvortrup Geisling  
Midt i en travl hverdag havde 120 personer den 11.11.2010 fundet vej til Dia-

konhøjskolen for at deltage i Spejderudvalgets arrangement for spejderledere 

m.fl. Vejret var koldt og blæsende, men indenfor var der lunt og rart. 

Først var der et musikalsk indslag ved Canterinokoret fra Hasle. De omkring 25 

mandlige og kvindelige korister sang 7 forskellige sange fra deres repertoire. 

Undervejs sørgede korets dirigent Morten Kold for præsentation af sangene og 

oversættelse af udenlandske tekster. 

Spisepausen blev forlænget med ca. 20 minutter, da Peter Qvortrup Geisling var 

blevet forsinket p. g. a. trafikale problemer. Det gjorde dog ikke så meget, for 

snakken gik lystigt rundt ved bordene. Der blev også tid til at udfylde en tipsku-

pon om Sct. Georgs Gilderne. 

 

 

 

 

 

 

 

Omsider blev det tid til at kalde forsamlingen tilbage til auditoriet, hvor Peter 

Qvortrup Geisling underholdte os i de næste 80-90 minutter. Selv om emnet 

stress er en alvorlig sag, rungede latteren gang på gang under Peters foredrag. 

Det skyldes dog ikke mindst udpluk fra patientjournaler, hvor Peter havde fundet 

sjove og ”skæve” formuleringer. 

Det er svært at gengive hele Peters foredrag, så i stedet får du her lidt brudstyk-

ker: 
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Danskere er det lykkeligste folkefærd, men vi har den laveste forventede gen-

nemsnitlige levetid i Europa. Det skyldes især alkohol, rygning og inaktivitet. 

 430.000 danskere har et eller flere symptomer på stress. Hver fjerde syge-

melding skyldes langvarig stress. 

 Der er 3 grunde til den voldsomme stigning i stressramte: 1) Tempoet i sam-

fundet er skruet i vejret 2) Tempoet på arbejdspladsen er skruet i vejret 3) Ambi-

tioner og drømme i privatlivet er eksploderet. 

 Symptomer på stress er bl.a. søvnløshed, tristhed, hukommelses-svigt, kon-

centrationsbesvær og fysisk træthed. 

 Fire gode råd til at forebygge stress: 1) Overvej, om du er for ambitiøs 2) 

Dyrk motion 3) Husk de sociale sider af livet 4) Gør ting, der gør dig glad/find 

drømmene frem 

 Bare fordi du er god til noget, behøver du ikke at skulle gøre det. 

 Kalenderen må gerne være proppet. Det skal bare være med noget, du 

”drømmer” om/har lyst til. 

 Mærk efter, hvordan DU har det. Du er selv direktør i dit eget liv og kan 

derfor forme det, som du gerne vil. 

Livet bliver ikke genudsendt. Det gælder derfor om at finde drømmene frem og 

og tage hul på dem! 

Efter denne opfordring fra Peter til at give vort eget liv et serviceeftersyn 

rundede vi en både sjov og lærerig aften af med præmieoverrækkelse og fæl-

les aftensang. Så var det igen tid til at komme ud i nattekulden. 

               Marianne Eskildsen, Spejderudvalget 
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Fra arrangement med Peter Qvortrup Geisling den 11.11.2010  
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F

Fotografer: 
Jan Bigum, 2.Gilde 

Vibeke Pedersen. 

Se flere fotos på 

hjemmesiden 

www.sct-georgs-

gilderne-aarhus.dk  



10  

 
HEROLDEN 

Mandag d. 27. september bød 

gildemester velkommen til Gildehal i 

Hasle. Efter sommerens glade gøremål 

med en dejlig sommertur til Trapholt 

var det nu blevet tid til det alvorlige. 

I sin gildemestertale omtalte 

mester Øksen, som var et vigtigt red-

skab i gamle dage til al træbearbejd-

ning, det var tordengudens værktøj, og 

den blev benyttet som en amulet under 

husene for at værne med lynnedslag. 

Spejderne bruger øksen som pioner-

værktøj, og gildemesteren leder gilde-

hallen ved slag med øksen. 

Til sidst mindede mester om, at 

det er problematisk at blive ældre, for 

så er man på vej til at blive gammel. 

Gruppe 21 havde lavet et godt 

traktement, og til dette blev der serve-

ret en opgave, som følger her: 

Hvor mange dyr af hver slags skal der 

til for at give 100 dyr og 100 kr. 

Duer koster 50 øre, Høns koster 3 kr. 

og Grise koster 10 kr. 

Løsningen kan læses efter referatet. 

Selvom det kneb for de frem-

mødte at regne den ud, så havde vi at-

ter en god og fornøjelig aften i vor 

kreds. 

Løsningen er: 

5 grise, 1 høne og 94 duer 

 

Mandag d. 22. november havde 

gruppe 22 indbudt til Julestue. Sådan 

noget har vi aldrig i 2. Gilde beflittet 

os med tidligere, men gildebrødrene 

tog det pænt, selvom ikke alle deltog 

lige aktivt i juleklippet. 

Der var masser af glanspapir, 

karton, sakse, klister og tusser til rådig-

hed for dem, der ville flette julehjerter 

og stjerner eller lave julenisser af mæl-

kekartoner. Disse sysler blev garneret 

med glöck og æbleskiver, en julefor-

tælling samt nogle af vore populære 

julesange. Jan viste et powerpoint-

show om julemærket og dets historie. 

Aftenen sluttede med julekage & kaffe/

the. 

 

Lørdag d. 4. december vendte 

vor traditionelle julefrokost tilbage – 

efter nitten i 2009 - og næste alle gilde-

brødre mødte frem til en hyggelig ef-

termiddag hos Inge og Knud. Tak for 

husly. 

Foruden god mad og rigeligt at 

drikke blev der også tid til nogle få 

sange og pakkelegen, der som sædvan-

lig endte med, at nogen gik tomhændet 

hjem, mens andre havde flere pakker. 

Det er spillets regler.  

Klavs 

Mandag d. 15. november mødtes 

4. Gilde til gildehal i Langenæs Sogne-

gård. 

Gildemester Niels Blicher (NB) 

fortalte i sin gildemestertale bl.a. om 

en netop overstået tur til Berlin, hvor 

han havde bemærket et enormt omfang 

af nyt byggeri etableret på relativt få 

år. En anden ting, der også havde gjort 

stort indtryk var et monument for jø-

dernes forfølgelse, et helt parkområde, 

hvor der var opstillet tunge firkantede 

betonsøjler af forskellige størrelse, 
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endvidere havde de også besøgt museet 

for jøderne, tegnet af Daniel Liberkind, 

et meget specielt museum, hvor der var 

utrolig mange sikkerhedsforanstaltnin-

ger og overvågning, og NB kom til at 

tænke på ordet ”fredelig sameksi-

stens”. Tænk sig hvis man på samme 

vis skulle undersøges og overvåges for 

at gå i ”Den Gamle By”. 

Poul Kallesø havde 5. min. Sct. 

Georg, som han havde kaldt Sct. 

Georgs Gilderne, en utilpasset organi-

sation.  PK, der netop er blevet 80 år 

her i sommer, fortalte at han de 55 år 

havde været medlem af Sct. Georgs 

Gilderne, og derfor havde mange af 

sine venner her,  og hvor gennemsnits-

alderen ved starten af 4. gilde var 35 år 

og nu 50 år efter er steget til 72,9 år. 

PK sammenlignede Ældresagen med 

Sct. Georgs Gilderne og kom til den 

konklusion, at ”Ældresagen er til til-

passet organisation og Sct. Georg Gil-

derne har udviklet sig – ved ikke at 

udvikle sig – til at være en utilpasset. 

Den mest afgørende forskel er, at Æl-

dresagen er en forening, mens Sct. 

Georgs Gilderne er en bevægelse, som 

bygger på den enkeltes stræben til at 

leve efter spejder- og gildeidealerne og 

at omsætte dem i praksis.  

PK henfaldt dog ikke til melan-

koli, og mener at vi, der sad i gildehal-

len, har et godt gildeliv på trods af de 

lidt dystre fremtidsudsigter, som vel 

dybest set ikke komme til at berøre os. 

I eftergildehallen havde vi besøg af 

Torkild Hoffman (TH), som fortalte 

om at være ”Missionær i Kina”. TH 

var født i Kina af danske forældre, der 

var missionærer i en af de nordligsted 

provinser i Kina. ”Dansk Missionssel-

skab” blev oprettet i 1821 af Bone 

Falch Rønne, i starten beskæftigede 

man sig med Grønland og lidt Afrika, 

men senere i 1891 kom der også missi-

onsarbejdere til Indien og Kina, mange 

af de unge mennesker, der var drevet af 

at skulle fortælle om Jesus, vidste slet 

ikke, hvad de kom ud til. TH fortalte 

om nogle forskellige missionærer, som 

var draget ud for at udbrede kristen-

dommen, bl.a. en Ellen Nielsen, som 

kom til Kina 1906, hvor hun oprettede 

en fantastiks skole, og endte med at 

have et seminarium, hun købte en ø 

udenfor kysten til sine elever og lærer 

og hun blev også kinesisk statsborger, 

for at købe øen. 

TH´s forældre kom til Kuandian 

i 1926, hvor TH´s far var med til at 

bygge en kirke, som kommunisterne 

desværre rev ned igen, men den døbe-

fond, som TH´s mor tegnede og som 

TH var døbt i, fandt han igen udenfor 

en anden kirke. TH´s mor var født i 

Harboøre, hendes far var præst, og hun 

blev uddannet sygeplejerske, blev anta-

get som missionær i Kina efter 1 år i 

England og kom hjem igen, hvor hun 

mødte TH’s far. TH’s far var søn af en 

gårdmand, blev uddannet præst og hav-

de som meget ung hørt om Kina, hvor-

for han naturligvis gerne ville dertil. 

Forældrene blev først borgerlig viet i 

Peking og kirkelig viet 2 måneder ef-

ter, det var en fantastisk læretid for 

dem i Kina.  I 1939 måtte de desværre 

tage hjem fra Kina med den transsibiri-

ske jernbane, da krigen kom, og de var 

i Danmark fra 1940 til 1947, hvor fade-

ren igen tog derover, men desværre 
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blev hans sat i fængsel, da kommuni-

sterne ville, at de kristne skulle afsvær-

ge deres tro, men det ville de ikke, og 

han vendte tilbage til Danmark i 1950. 

Faderen talte aldrig om den tid han var 

i fængsel.  

Herefter var der pause, hvor vi 

fik lækkert smørrebrød og sang ”3 små 

kinesere på Højbro Plads” i anledning 

af aftenens emne.  Efter pausen viste 

TH billeder fra sine Kinarejser, som 

han har været på en gang om året siden 

2004, bl.a. fra den sidste rejse i april 

måned her i år, hvor TH havde 200 

børnebibler med, som var oversat til 

kinesisk. Missionen i Kina må siges at 

have været vellykket, i 80’erne var der 

ca. 1,5 mill. kristne, i dag må man ikke 

tælle mere for intet må være større end 

kommunismen, men der er ca. 4 gange 

flere end i 80’erne, TH oplevede her på 

sin sidste tur ti Kina ordination af 8 

præster, så det er en mission i stærk 

vækst. Til en gudstjeneste i Kina er det 

ikke usædvanligt, at der er 3-5000 

mennesker, og nogle gange må man 

holde gudstjeneste 2 gange. TH slutte-

de med at anbefale at deltage i en ny 

Kinarejse, som er berammet til septem-

ber 2011. 

NB takkede TH for et meget 

spændende og interessant foredrag og 

takkede endvidere jourhavende gruppe 

for en fin aften.    

Birthe 

 Mandag d. 13. december samle-

des vi til vores traditionsrige julestue, 

og gruppe 43 havde sørget for at den 

levede helt op til forventningerne. 

Kjeld Gade indledte aftenen med 

Johannes Møllehave´s digt: "Et barn er 

født...", herefter en lækker buffet, hvor 

røget okseinderlår, andepostej og mør-

bradbøf var dejlige alternativer til den 

sædvanlige grønlangkål og ribbenssteg 

(som vi alle sikkert har fået i rigelige 

mængder siden).  

Stemningen steg også et par gra-

der, da Hanne og Jørgen sendte et par 

flasker Linieakvavit rundt, i anledning 

af deres guldbryllup i november. 

Den efterfølgende kaffe mangle-

de skam heller ikke de hjemmebagte 

småkager. 

Frans sørgede igen i år for at julens 

sange fik akkompagnement på klaveret 

(selv undertegnede syntes jeg sang 

godt). Pakkespillet manglede heller 

ikke, og igennem nogle hårde runder, 

og uden alt for meget snyd, blev de 

medbragte pakker fordelt. 

Juleeventyret "Tonen fra him-

len" blev læst op af Kjeld Gade. Det 

handlede om ung kærlighed, orgelbyg-

geren som lapper det gamle kirkeorgel 

med alskens apotekervarer, da han er 

forelsket i apotekerens datter, og selv-

om hun sætter sig på orglets blæse-

bælg, så lapningerne flyver til alle si-

der, ender alt i fryd og gammen (der 

var ikke et øje tørt). 

Efter denne dejlige aften, som 

sætter store krav til næste års arrangø-

rer, kunne vi ønske hinanden en dejlig 

jul, et godt nytår og på gensyn til næste 

år. 

Stor tak til Gruppe 43. 

Erik B. 

 



13  

 
HEROLDEN 

Mandag den 13. december hav-

de 5. Gilde kaldt gildebrødre og ægte-

fælder til Julemøde. Som sædvanen tro 

handlede aftenen om hygge og sam-

vær. Arrangerende gruppe havde kree-

ret en julefrokost med både sild og lu-

ne retter, ribbenssteg med rødkål, jule-

skinke med grønlangkål samt diverse 

oste. Selvfølgelig var ”ris a’ la mande” 

og mandelgave ikke glemt. 

Som noget nyt havde gruppen 

fundet en bornholmsk specialitet 

”Saltstegte sild”. Det er helt udelukket 

at der på Bornholm kan holdes julegil-

de uden ”Saltsild”. De fremstilles ved 

at udvande spegesild af passende stør-

relse, vende dem i groft rugmel, stege 

dem gyldne og dække dem med bløde 

løg, dertil serveres groft brød, sennep 

og rødbeder, ledsaget af passende 

mængder snaps og øl, herligt syntes 

nogle medens andre syntes de var for 

salte. Under alle omstændigheder 

fremmer det den naturlige tørst. 

Mætte og vel tilpasse ”dansede” 

vi i skridtgang om det tændte juletræ 

og sang de kendte julesange. Under 

kaffen fik vi igen i år besøg af jule-

manden, han lovede at komme igen til 

næste år, hvis vi ellers opførte os artigt 

i 2011. Med dette sluttede et herligt og 

fornøjeligt julegilde med gildemesters 

ønske til alle om en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår, med et ønske om at se 

så mange som muligt til nytårsgildehal 

den 7. januar 2011. 

Referat Henning 
 

 
Mandag den 6. december mød-

tes vi 18 ialt til julemøde. Det årlige 
møde med fast dagsorden: god mad, 
julestemning, sange og hyggeligt sam-
vær. 

De røde duge var vaskede, og 
var i år grundlaget for stjernepynt. Ef-
ter lodtrækning blev vi fordelt ved bor-
det, og Pia kunne som bordleder for-
tælle, hvad aftenens buffet, en helt tra-
ditionel anretning, bestod af. 

Julesanghæfterne var fundet 
frem, og vi startede med en sang, og 
det lykkedes i løbet af aftenen at synge 
indtil flere sange. Imellem retterne fik 
vi skrevet til de gildemedlemmer, som 
vi ikke ser i gildet, men som trofast 
bevarer deres medlemsskab. 

Inger Andersen læste julehilsen 
fra vores norske venskabsgilde. Laurits 
havde lavet en sjov konkurrence om 
bynavne. En julehistorie, som viste sig 
også var blevet læst for tre år siden - 
beklager jeg - men den endte igen godt. 

Buffeten blev flittigt besøgt, og 
da sulten var stillet, nød vi kaffen med 
hjemmebagte småkager til. Sonja og 
Robin havde nogle oplysninger til os, 
hvorefter Sonja takkede arrangerende 
gruppe. 

Vi sang "Dejlig er jorden" og 
ønskede hinanden glædelig jul og godt 
nytår, før vi skiltes efter en hyggelig 
aften. 

Hvor går et år dog hurtigt. 
Tove 
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Mandag den 28. november holdt 

vi vores traditionsrige julemøde i Elle-

vang Sognegård. 

Arrangerende gruppe havde 

dækket op på 2 langbord med krist-

tjørn, nisser og store flotte julebukke. 

Stine og CO sørgede for en dej-

lig julemenu. Desserten var naturligvis 

ris à l´amande. Tre gildebrødre var 

engageret i denne disciplin, og sandelig 

om ikke der også var tre mandler gemt 

i denne fløjlsbløde juleret. Ja der var 

tænkt på alt, og så var det kulinariske 

oven i købet sponseret af de to fødsela-

rer Thøger og Niels. Begge blev hyldet 

af gildemester Henny, der i meget fikse 

og sjove rim fremhævde de to 70 åri-

ges mange fine egenskaber og fortrin. 

Der var gaver til begge d´herrer, 

også fra grupperne, der ligeledes ud-

trykte megen tak til de to, gennem ti-

den, meget aktive gildebrødre. 

Efter det store måltid havde alle 

masser af ny energi til den store pak-

keleg, og der blev løbet stærkt for at nå 

det hele. 

Gruppeleder Jørgen Juel styrede 

aftenens begivenheder med klar og 

myndig røst, og han fordelte de for-

skellige julesange, og en enkelt vrøvle-

vise, med sikker hånd, inden vi kunne 

slutte af med ”Nu er jord og himmel 

stille” 

Årets aktiviteter sluttede vi af 

med en anden dejlig tradition, nemlig 

besøget hos Ellen Møller, den 4. de-

cember. 

Bistået af sine to døtre havde 

Ellen atter julepyntet sit hyggelige 

hjem på Feddet i Risskov, med kravle-

nisser, levende lys og grankviste. Tra-

ditionen tro blev der også serveret for-

friskninger og julebag, inden vi begav 

os videre ud i den frostklare vinterluft, 

langs stranden til Egå Marina, hvor vi 

satte det årlige stjerneskud til livs, og 

hyggede os inden vi kunne ønske hin-

anden glædelig jul. 

8. Gilde var også repræsenteret 

ved modtagelsen af Fredslyset, og se-

nere også i en meget stemningsfuld 1. 

søndag i advent gudstjenesten i Elle-

vang Kirken i Vejlby.  

 

Fredag den 7. januar stillede 8. 

Gilde med 14 deltagere i Stadsgildets 

nytårsgildehal i Frimurerlogen i Chri-

stiansgade.  

Sjældent har en nytårsgildehal 

været afholdt i så flotte omgivelser – 

meget højt til loftet med lysende stjer-

nehimmel, søjler og vægge nærmest 

helt beklædt med logebrødrenes farve-

rige, personlige skjold alle med symbo-

ler på hver enkeltes tilknytning i den 

civile liv og med nogle få ord præcist 

beskrivende den enkeltes livsholdning. 

Nytårsgildehallen forløb på bed-

ste måde med ”indmarch” ledsaget af 

trompetmusik og orgel, også til sange-

ne i selve gildehallen, hvor stadsgilde-

mester Hanne Brissing holdt en flot 

tale.  

5. Gilde var vært for det store 

arrangement, som samlede langt over 

100 gildebrødre. Der var inviteret gæ-

ster fra nabodistrikterne samt folk fra 

logen, bl.a. ordførende for en af husets 

tre loger, som fortalte og forklarede om 
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Frimurerordenes opbygning og funda-

mentalkonstitution. 

Interessant var det under en kort 

spøgerunde at høre, at logerne har en 

betydelig tilgang i disse år, også af helt 

unge i tyverne. Ligesom indenfor gil-

derne har logerne mange modne med-

lemmer, men med den løbende nye 

tilgang har man i Århus nu faktisk en 

gennemsnitsalder et sted i fyrrerne. Vi 

fik en kort rundgang på en af etagerne i 

det 1400 kvm. store hus, bl.a. i salen 

med portrætmalerier af tidligere ordfø-

rende logebrødre. 

Eftergildehallen fik et særdeles 

festligt forløb – alt ledet af 5. Gildes 

meget veloplagte gildemester Erik 

Ravn. Der blev budt på en meget ele-

gant middag med diverse flotte vine i 

den store smukke spisesal. Der blev 

sunget adskillige gamle spejdersange. 

Stemningen var på højeste niveau, og 

aftenen fløj af sted, inden vi kunne gå 

til kaffen i det tilstødende lokale med 

de 6 store freskomalerier, med motiver 

fra det gamle og ny testamente, udført 

af J. Hansen-Reistrup. 

Gildemester Ravn havde natur-

ligvis en ekstra trumf gemt i ærmet, 

nemlig underholdningen af en nærmest 

bjergtagende sangkvartet, bestående af 

en sopran, en alt samt en tenor og bas. 

Alle fire stemmer gik skarpt igennem – 

det var en nydelse at lytte til, og sang-

gruppen høstede kæmpebifald og matte 

selvfølgelig give ekstranumre. 

Som afslutning lyttede vi til 

trompetmusik, som satte et effektivt 

punktum på en særdeles vellykket og 

flot nytårsgildehal. 

Frits  

Julestue i 9. Gilde onsdag d. 8. 

december. Vores julestue er altid me-

get traditionsrig. ”The same procedure 

as last year”.  Men alligevel kommer 

der også lidt nyt til. I år var det de flot-

te juleskabende rammer.  Bente og Puk 

tog sig af den stemningsfyldte udsmyk-

ning mens Arne havde lavet lydkulis-

sen. Vi andre ventede udenfor,  

som da vi var børn og skulle ind til det 

tændte juletræ. Reaktionerne var de 

samme. ”Ih!-Åh! –Det er den flotteste 

julepyntning nogen sinde!” 

Men som en rød tråd gennem 

hele aftenen gik nu spørgsmålet: 

”Hvad er det lyserøde stads for noget?” 

Svarerne var mange og gik fra en fejl-

levering i forbindelse med den bestilte 

julefrokost til forslaget om det her mon 

ikke var en ny syrlig dessert” 

Vi hyggede, spiste, sang og 

snakkede-lige som vi plejer. Også den 

obligatoriske total-anarkistiske og uret-

færdige pakkespils leg, havde vi, som 

vanligt. 

Og alligevel gik vi alle hjem 

med en dejlig hjemmelavet julegave. 

Bente havde været i det kreative jule-

værksted og lavet en lille ting til os 

alle. 

Se! Det var en rigtig julehistorie. 

PS! ”Det lyserøde stads” var 

tranebærdressing, sagde leverandøren 

efterfølgende. 

Birgit 
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8260 Viby J. 

   B 

Torsdag 13. januar startede vi 

sædvanen tro året op med en 

’takkefest’ med ledsager, Denne gang 

på restaurant ”Die kleine Bierstube” i 

Frederiksgade. 

Der var næsten 100 % tilslut-

ning, og vi havde som sædvanlig en 

meget hyggelig aften. 

Uffe 
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Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon 24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 

9. Gilde. 

Som omtalt i Herolden i december, 

har vi i 9. Gilde fået overtalt Nils 

Villemoes til at holde foredrag i vort 

gilde den 9. februar. Vi vil gerne 

have mange til at komme denne af-

ten, for vi er for få til at opleve Vil-

lemoes på slap linie. Selv om vi har 

hørt ham før, glæder vi os til at se 

ham igen. Hvis du ikke allerede har 

meldt dig, så ring omgående til un-

dertegnede. Emnet er: Hvor går ud-

viklingen hen.  

Prisen er 5o kr. for en lettere anret-

ning excl.drikkevarer. 

Merete og Jørgen Pedersen  mail: 

mj.p@nypost.dk 

eller tlf. 86 14 70 45 

mailto:mj.p@nypost.dk

