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1./7. Gilde. 
Mandag d. 20. februar kl. 19.30. 
Vi forsøger at koble os på 4. Gilde, der 
har gildehal og vinsmagning. 
Langenæs kirkens lokaler. 
Nærmere følger. 

Mandag d. 19. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Langenæs kirkens lokaler.   
Jytte og Hans. 

 
2. GILDE 
Mandag d. 27. Februar. 
Gildehal. Eftergildehal ved gr.21. 

Mandag d. 26. marts. 
Gildeting 

 
4. GILDE 
Mandag d. 20. februar kl. 19.30. 
Gildehal, i Langenæskirken. 
Vinsmagning v/ Henning Holck. 

Mandag d. 19. marts, kl. 19.30. 
Gildeting, i Langenæskirken. 
 

5. GILDE 
Mandag d. 30. januar kl. 19.30. 
8. Gilde inviterer til fødselsdagsgildehal i 
Ellevang Sognegård. 

Mandag d. 13. februar kl.19.30. 
Gildemøde i Egå Sognegård kl. 19.30. 
Mads Larsen fortæller bl.a. om sin tid i 
rigspolitiet. 
8. Gilde inviteres. 

Mandag d. 12. marts kl.19.30. 
Gildeting i Egå Sognegård. 
 

6. GILDE 
Mandag d. 6. februar kl. 19.30. 
Gildemøde – Gr. 61 arrangerer. 
Foredrag af Claus Jacobsen. 
Emnet er ”Fra TV - Avisen til 

Skagensmalerne”. 

Mandag d. 12. marts kl. 19.30. 
Gildeting – Gr. 62 arrangerer. 
 

8. GILDE 

Mandag den 30. januar kl. 19.30. 
Ellevang Sognegård  
Fødselsdagsgildehal. 

Mandag den 13. februar kl. 19.30. 
Vi besøger 5. Gilde i Egå Sognegård 
Til foredragsaften med forhenværende 
 kriminalbetjent. 

Tirsdag den 28. februar kl. 19. 
Vi besøger Skanderborg Apotek og føl-
ger og hører om deres enorme egenpro-
duktion. 

 
9. GILDE 
Onsdag d. 1. februar kl. 19.30. 
Gildemøde. 

Onsdag d. 7. marts kl. 19.00. 
Gildeting. 
 
10. GILDE 

Tirsdag d. 14. februar. 
Tid og mødested sendes ud pr. mail. 

FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag 2. februar kl. 18.30. 
Der er rundvisning på Østjyllands Post-
center, Stokagervej 10, Risskov Ø.  
Kom i god tid. Tilmelding til Nils Lilje-
berg. 

Ridderår: 
19-02-12 Mandrup Langhoff, 
 4. G. 50 år. 

Gildeår: 
16-02-12 Hanne Skærbæk, 6. G. 50 år. 
16-02-12 Inger Rossen, 6. G. 25 år. 
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Mindeord. 

 

Poula Olesen, 6. Gilde er ikke mere iblandt os. 

Poula sov ind den 10. december 2011, 88 år gammel, og blev bisat 

den 17. december ved en smuk højtidelighed i Langenæskirken. Poula har i 

mange år haft bopæl i Nordborggade på Langenæs. Poula voksede op i 

Herning. Efter et ophold som au pair i London flyttede hun til Aarhus, hvor 

hun havde flere jobs som bogholderske, jobs som hun holdt af og hvor hun 

altid var respekteret for sin akkuratesse og punktlighed. 

Poula var som ung meget optaget af spejderarbejdet og hun fortsatte 

som aktiv i Sct. Georgs Gildet, hvor hun til sin død var et skattet medlem af 

6. Gilde. 

Poula havde i en årrække sommerhusgrund på Helgenæs, hvor hun 

fik bygget et dejligt sommerhus. Hun elskede naturen, og mange er de ture, 

vi har travet sammen. Hos Poula var alt perfekt – ligeledes i den koloniha-

ve hun senere fik i Skovlunden ved Marselisborg Slot. 

Poula var træt i de seneste år, og sov stille ind efter kort tids sygdom. 

 

Æret være Poula Olesens minde. 

 

Bodil Mortensen 6. Gilde. 
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Fødselsdage: 
30-01-12 Edel Schulz 1./7. G. 80 år. 
08-02-12 Karin Blicher, 4. G.  75 år. 

 

 

 
Telefon og mailændring: 
Henny Wilson, 8. Gilde 
Nyt tlf.nr. 25 70 76 50  
Ny mail: hennyogjorgen@wilson-
pickups.com 

mailto:hennyogjorgen@wilson-pickups.com
mailto:hennyogjorgen@wilson-pickups.com
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Spejdermuseet Århus 
 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19.30 

i Langenæskirkens lokaler,  
Kirkedammen 2, Århus C 

 

Dagsorden og beretning vil kunne ses på museets 

hjemmeside www.spejdermuseetaarhus.dk  
fra 25. februar 2012 

Papirudgaver kan rekvireres fra museets sekretær 
Inger Rossen, telefon 24 61 74 27 (aften) eller 

ingeroghelge@gmail.com  

 

Tilmelding senest 22. marts til museets formand 
Benny Aros, telefon 86 27 35 48, 

bennyaros@gmail.com  
 

Under generalforsamlingen vil der blive serveret en forfriskning 

og efterfølgende blive en orientering om det fælles museums-

projekt på sommerens fælleskorpslige lejr. 
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Tag med på Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro  

Kom lad os vise at der også findes Gildebrødre i Aarhus ! 

 

Lejrperioden er 21 – 29. juli, med ca. 35.000 deltagere, 5 danske spej-

derkorps og andre fra ind- og udland – lige så mange, som der til dag-

ligt bor i selve Holstebro. Lejren er åben for alle, og man kan derfor 

tage hele familien eller naboen med! Man kan deltage i de dage, man 

vil, uanset om det er en, to dage eller hele lejren. 

Man kan bo i telt eller campingvogn, og selv om man er gammel spej-

der, gør det vel ikke noget, at alle lejrens toiletter er vandskyllende. 

Måske har du lyst til at komme med som frivillig? Lejrens ledelse reg-

ner med, at der bliver 6-7000 jobs, der skal laves, lige fra jobs på få ti-

mer, til jobs, der varer hele lejren. 

Aktuelt for os: Spejdermuseet får brug for hjælpere, til bl.a. en ildbors 

aktivitet, og jobkoordinatorerne i både Aarhus syd og nord har ledige 

stillinger. 

På lejrens hjemmeside kan du læse meget mere: http://

www.spejderneslejr2012.dk/da 

Ring eller skriv til mig, hvis du skal med, eller vil vide mere: 

Erik Birkholm Nielsen, 4. Gilde 

Tlf. 86 72 05 03.    Mail: erikbirkholmnielsen@gmail.com 

OBS  OBS Spejdernes betaling dækker kun mad og fælles arrange-

menter/faciliteter, kvarterernes områder er en bar mark, som de selv 

må bekoste opbygningen af, så der er pres på alle landsdækkende fon-

de og firmaer. Derfor hører jeg også gerne, om I kender lokale firmaer, 

som kunne tænkes at ville hjælpe/støtte opbygningen, f.eks. mangler 

man samlingstelte til ca. 100 pers. 
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Ekstra gave til Reden. 
Stadsgildet og Helnan Marselis Hotel har efter landsgildetinget indgået 

en aftale om, at den sociale institution Reden får en donation på 8.000 kr. fra 
hotellet. Dermed har Reden, der også fik Sct. Georgs Gildernes hæderspris, 
modtaget i alt 23.000 kr. 

Redens formand Karla Gosvig understregede ved overrækkelsen på ho-
tellet, at der er hårdt brug for midler udefra. Reden får 1,3 mio. kr. om året fra 
Aarhus Kommune, og det er ikke meget at holde en døgninstitution kørende 
på. De private sponsorater er bl.a. med til at sikre, at kvinderne kan få et varmt 
måltid mad hver dag. 

Reden er et anonymt være- og rådgivningscenter for kvinder, der er 
havnet i en svær livssituation. Stedet bruges mest af stofmisbrugere og gade-
prostituerede. I gennemsnit kommer 20-25 kvinder i døgnet, og på årsplan 
hjælper man omkring 150 kvinder.. 

Stadsgildets aftale indebærer desuden, at fire Helnan-hoteller i 2012 gi-
ver procenter af omsætningen i bonus, når de bruges af gildebrødre.  Pengene 
skal bruges til donationer til velgørende formål efter aftale mellem hotelkæden 
og Sct. Georgs Gilderne i Århus. Kjeld Hedelund Jørgensen, tlf. 86 26 11 72, 
e-mail: kjeld_hedelund@stofanet.dk er parat med yderligere information, hvis 
der er ønske om at bruge ordningen. 

Benny Aros 
 

 
 

På billedet modtager Karla Gosvig donationen fra Helnan Marselis Ho-

tel. Til venstre ses stadsgildemester Hanne Brissing og til højre hotellets re-

staurationschef Tony Riis. 
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Nytårsgildehal. 

Fredag d. 6. januar 2012 mød-

tes knap 60 festklædte gildebrødre op 

til nytårsgildehal i Langenæskirken´s  

lokaler. 

I sin gildemestertale flettede 

Hanne H.C. Andersens eventyr ”Den 

uartige dreng” og nogle afsnit fra 

”Den lille prins” af Saint-Exupéry 

sammen. Det omhandlede noget af 

det vigtigste i livet, kærligheden og 

det at knytte bånd til andre på den 

ene eller anden måde. Hanne havde 

været taknemmelig for gennem gilde-

arbejdet at knytte bånd. Hun var nok 

lidt betænkelig over, hvis folk kun 

knytter bånd elektronisk over f.eks. 

facebook. - Hun ønskede at se fremad 

og kunne godt tænke sig at fremtidige 

gildebrødre fik muligheden for at 

knytte bånd gennem gildearbejdet, f. 

eks. ved at benytte den kapital, som 

Århus gilderne har, og lade en del af 

den være risikovillig i forbindelse 

med en kampagne/et arrangement, 

der gerne måtte være storstilet – og 

som fortalte om gilderne. Hun fort-

satte: ”Det kan godt være, at det ikke 

nytter, men så er det prøvet. Jeg sy-

nes, det vil være ærgerligt at sidde til-

bage med en pose penge, men uden 

gildebrødre.” 

Efter et dejligt traktement i ef-

tergildehallen kom Eva Sun Nyo 

Madsen og sang mange dejlige sange 

for os. En rigtig vellykket aften ar-

rangeret på bedste vis af 1./7. Gilde. 

Referent Elisabeth 

 

P.S. 

Eva Sun Nyo Madsen har vi nu 

i to tilfældet haft glæde af at høre 

synge i gilderegi (festaftenen til 

Landsgildeting og nu nytårsgildehal). 

Eva er født i 1971, bor i Langå sam-

men med sin kæreste og to sønner på 

18 og 5 år. Hun optræder til forskelli-

ge arrangementer både til private 

sammenkomster og større arrange-

menter. Hendes hjemmeside er: 

www.eva-sunnuy@dk  

 

Referat af julemøde den 6. de-

cember. Alle var mødt op til et fest-

ligt julemøde, hvor hver især havde 

kreeret en lækker ret til julebordet. 

Der var intet der manglede, og dem 

der ikke skulle køre, fik nogle velfor-

tjente snapse. 

Som traditionen tro havde vi 

igen pakke leg, og som gode kamme-

rater sørgede vi for at alle fik en pak-

ke med hjem. Enkelte fik endda 2 

pakker med. Det var lidt underligt, vi 

skulle hver især kun have en pakke 

med. Nissen har nok været på spil. 

I år havde Edel lagt hus til, og 

med stor hjælp af veninde Inger gled 

det hele så flot. En stor tak til jer beg-

ge to. 

ofk 

HEROLDEN 



8 

 

Referat fra nytårsgildehal den 

6. januar. 56 gildebrødre havde fun-

det vej til årets nytårsgildehal i Lan-

genæs kirke. SGM Hanne Brissing 

startede med at ønske alle et godt 

nytår. Derefter causerede Hanne 

over H.C. Andersen eventyret ”Den 

uartige dreng” fra 1835, som hand-

ler om en gammel digters møde med 

den uartige Amor. Derefter fulgte 5 

min. af Henrik Mejer, 6 G., der tog 

udgangspunkt i humoren og bl. a. 

nævnte Johs. Møllehave, der citerer 

Storm P. fortællinger, og fortalte og-

så om hvordan humoren bl. a. kan 

have helbredende virkning. Og så 

var der lige, hvad er mon forskellen 

på en Molbohistorie og en Aarhus 

historie? Den sidste er den sandfær-

dige.  

Efter gildehallen gik vi ind til 

en lækker buffet. Senere sang den 

lille pige med den store stemme Eva 

Sun Nyo, der oprindelig kommer fra 

Sydkorea, nogle af sine populære 

sange. Det var en stor succes, som 

også viste sig efterfølgende i salget 

af cd’er. 

Hanne sluttede aftenen af 

med at takke 1./7. gilde for et godt 

arrangement. 

ofk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sidste uger af året er travle 

uger, det er ikke kun juleforberedel-

serne, men også gildeaktiviteterne, 

der lægger beslag på tiden, sådan er 

det i hvert fald i 2. Gilde. Onsdag d. 

16. november blev vor mester Kir-

sten Randrup slået til Ridder ved en 

gildehal i Hasle Kirke. Onsdagen ef-

ter kom Fredslyset til byen, også her 

deltog en del gildebrødre/søstre fra 

2. Gilde. 

Mandag d. 28. november hav-

de vi årets sidste gildemøde. Gruppe 

21 havde hentet Finn Zachariassen 

fra Tranbjerg til at fortælle om øen 

Helgoland. En ø så tæt på og allige-

vel så langt fra Danmark. En som 

har en helt speciel tilblivelseshisto-

rie for mange millioner år siden, da 

isen trak sig tilbage og havene steg. 

Senere er øen kendt for slaget ved 

Helgoland, hvor fregatten Jylland 

sammen med andre danske krigsski-

be d. 9. maj 1864 med Eskadreche-

fen, orlogskaptajn Edouard Suenson 

i spidsen udkæmpede et søslag mod 

den Østrigs-Preussiske flåde. Et slag 

som begge nationer erklærede for 

vundet, men ingen tvivl om, at det 

var danskerne, der efterfølgende 

profiterede på slaget – i hvert fald til 

søs. Vi fik også den senere historie 

med øen under 1. og 2. verdenskrig, 

og hvorledes den i dag er et yndet 

turistmål, hvor færger i sommerti-

den dagligt kaster anker på Reden, 

hvorefter lokale chalupper og små-

både bringer passagererne ind til 
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havnen. Finn anbefalede varmt et 

besøg på øen, der ligger 2-3 timers 

sejlads fra den tyske kyst. 

Lørdag d. 3. december løb 

den overdådige og traditionsrige ju-

lefrokost af stablen i ”Den gamle 

præstegård” i Hasle. Efter en mere 

end 30-årig fast praksis med et vel-

færdsudvalg eller et specielt ”jule-

frokostudvalg” til denne specielle og 

alvorlige opgave, var byrden i år 

lagt på gruppe 22, idet det højtide-

ligt på gildetinget er besluttet, at de 

2 grupper på skift arrangerer julefro-

kosten. Alle medlemmer mødte 

frem pænt julepyntet og indtog en 

dejlig julefrokost med alle de traditi-

onelle retter til. Skatmester havde 

ryddet op i snapseresterne, og sat de 

”Røgsvage” (d.v.s. dem med de lave 

procenter) ud til ½ pris, og den før-

ste var endda gratis. Man skulle tro, 

at valgkampen var nær. Maden og 

snapsene blev krydret med sange og 

historier, og inden osten og risala-

manden fordelte vi de medbragte 

pakker med nogle hurtige bankospil, 

så næsten alle kom hjem med en 

pakke eller en sidemandsgevinst. 

Først kl. 18 sluttede vi af med at øn-

ske hinanden en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår.  Der kom lidt mal-

urt i bægeret til slut, da vi opdagede, 

at lyset var gået i køkkenet, og hvad 

værre var, kaffemaskinen og opva-

skemaskinen virkede ikke. Hvad 

hjælper det at have en elektriker i 

flokken, når sikringerne sidder i 

kælderen, og vi ikke har en nøgle 

hertil? Vi fik dog hidkaldt en kir-

kens mand til at ordne problemet, så 

alle var hjemme først på aftenen. 

Nu mangler vi så kun at få af-

leveret Fredslyset til Hasle Kirke, 

det sker ved en familiegudstjeneste 

søndag d. 11. december. 

Klavs 

Mandag d. 21. november  mød

-tes vi til gildehal i Langenæs Sog-

negård. Gildemester Niels Blicher 

kom i sin gildemestertale bl.a. ind 

på livets tilfældigheder, hvor tilfæl-

digt det egentlig var, at han var ble-

vet spejder, og hvor stor betydning 

det havde fået for ham gennem livet.  

Ligeledes om, hvordan han som me-

nig soldat blev inviteret til spisning 

hos korpschefen, men det var jo ba-

re ”Brandharald” en god bekendt og 

spejder. 

I sine 5 minutters Sct. Georg 

fortalte Benny Aros om nisser og 

engle. Julenissen blev opfundet af 

maleren Constantin Hansen til en ju-

lefest i 1836 i Rom, hvor han fandt 

på at bruge den gode gamle nisse 

som julestads.  Tidligere var nisser 

på spil hele året, som gårdboen, der 

hjalp hvis man passede godt på ham 

og gav ham lidt grød med en smør-

klat i op til helligedagene.  Glemte 

man det, kunne han finde på ikke 

bare at drille, men også at tage 

hævn. En engel er den danske udga-

ve af det græske ord angelos – det 

betyder direkte oversat simpelthen 

budbringer, postbud om man vil – 

typisk Vorherres postbud.  

HEROLDEN 
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I eftergildehallen havde vi be-

søg af ultraløber Henrik Schriver , 

der holdt foredrag om  ultraløbe-

klubben ”KUUL”, ordet er en for-

danskning af cool. Drivkraften bag 

KUUL er 3 energiske løbere, som 

kan lide at løbe langt – rigtig langt, 

de løber gerne 246 km i en god sags 

tjeneste. Lidenskaben for løb kom-

bineres med velgørenhed for hjerte-

børn og deres familier på afdelinger-

ne for hjertebørn på Skejby Sygehus 

og Rigshospitalet. Foreningen blev 

stiftet i 2007 og har 3 medlemmer, 

tilsammen har de tre løbet 282 ma-

ratonløb og 115 ultraløb. Bl.a. andet 

har de deltaget i et løb fra Sparta til 

Athen, ad samme rute, som det blev 

løbet 480 år før Kristi. De første 40 

km skal løbes på 4 timer ellers må 

du udgå. 

Der var 370 deltagere fra 38 

lande og kun 27 kvinder, vinderen 

gennemførte på 23 timer.  Løbet 

blev afholdt i den olympiske ånd. 

De mange specielle løb, de har del-

taget i gav dem pressens bevågen-

hed, og den tanke, at man måtte 

kunne bruge den opmærksomhed til 

et godt formål, og det blev til 

KUUL.  Henrik Schriver (HS) har 

tidligere dyrket karate, men det blev 

for meget, da han fik børn, og det 

var for at komme i balance med sig 

selv, men det har han nu fundet i 

løb. HS løber hver dag, han følger 

ingen træningsplan, da man jo ikke 

kan forudse, hvad dagen bringer, 

måske bliver der ringet fra børneha-

ven, men HS tager tit træningsturen 

på vej hjem fra arbejde, det er vig-

tigt at træne, og man skal lytte til sin 

krop. HS laver også styrketræning. 

90% af træningen foregår i hovedet, 

da man også skal forberede sig men-

talt, men man skal allerførst have 

viljen, motivationen, disponeringen, 

tænke positivt og tænke løbet igen-

nem, men så giver det også mange 

oplevelser.  

Den 3. søndag i advent har de 

siden år 2000 løbet i 12 timer, rundt 

om Brabrandsøen, og til sidst løber 

de så ud på Skejby Sygehus, for at 

aflevere de penge de har samlet ind i 

løbet af året.  Grunden til at det net-

op blev hjertebørn, som de støtter, 

var at Henrik i 2000 selv fik et hjer-

tebarn, som døde og på den måde 

fik kontakt til hjerteafdelingen.  

Bl.a. arrangerer de events på hospi-

talet med at slå katten af tønden og 

lave juleklip, sidste år kunne de af-

levere 700.000 til de respektive hjer-

teafdelinger, og år håber de at kom-

me op på 1 mill. kroner. De bliver 

bl.a. sponsoreret af Duracel, Spar 

Nord, Idé Møbler, Axel, Sportsma-

ster, Adidas, Storcenter Nord og har 

bl.a. samlet legetøj ind fra legetøjs-

firmaet Mathiesen i Brabrand og 

pengene til aftenens foredragsholder 

blev da også givet til hjertebørnene.  

Det var en meget spændende aften, 

selv om jeg ikke tror at nogen fra 4. 

gilde havde lyst til at prøve kræfter 

med at blive ultraløber. 
Birthe 

 
 

 

HEROLDEN 



11 

 

Mandag d. 12. december sam-

ledes vi til vores traditionsrige jule-

stue, og gruppe 42 havde sørget for, 

at den igen levede helt op til vore 

forventninger. 

Mandrup bød velkommen, og 

efter en af julens dejlige sange, gik 

vi til den lækre buffet, hvor ovnstegt 

laks m/grønne asparges, andebryst 

m/rødkål-æblesalat og mørbradbøf á 

la creme var dejlige alternativer til 

de sædvanlige juleretter (som vi alle 

sikkert har fået i rigelige mængder 

siden).  

Stemningen steg yderligere, da 

Kjeld Hedelund sendte et par flasker 

Linieakvavit rundt, i anledning sin 

70 års fødselsdag i november. 

Frans sørgede igen i år for at 

julens sange fik passende akkom-

pagnement på klaveret, og ih hvor 

sang vi godt. Pakkespillet manglede 

heller ikke, og igennem nogle hårde 

runder, og uden alt for meget snyd, 

blev de medbragte pakker fordelt. 

Hanne Brissing fik overrakt 

50 Gildeårs nålen af Elisabeth, som 

igen fik 25 Ridderårs af Niels, beg-

ge overrækkelser blev ledsaget af 

pæne ord, samt hyldest fra alle til-

stedeværende. 

Årets juleeventyr, "Lille Jub-

bers jul", blev læst op af Leo. Det 

handlede om en lille dreng som troe-

de han havde mistet sine forældre, 

men som finder dem til sidst, og alt 

ender selvfølgelig i fryd og gammen 

(der var ikke et øje tørt). 

Efter denne dejlige aften, som 

sætter store krav til næste års arran-

gører, kunne vi ønske hinanden en 

dejlig jul, et godt nytår og på gensyn 

til næste år. 

Stor tak til Gruppe 42. 

Erik B. 

Dette referat burde have væ-

ret bragt i december- nummeret; 

men ved en fejl skete det ikke. Refe-

rent og Redaktør beklager. 

Mandag d. 31. oktober var 5. 

Gilde inviteret til gildemøde hos 8. 

Gilde i Ellevang Sognegård.  

Sundhedsplejerske Kirsten 

Guss har arbejdet i Grønland i 2006 

og 2007. Hun fortalte om sine ople-

velser deroppe. Det område omkring 

Upernavik med omliggende bygder, 

som hun skulle besøge, er kun en lil-

le smule mindre end Storbritannien. 

Hendes befordringsmidler, når hun 

skulle besøge bygderne, var Heli-

kopter og hundeslæde. 

Det overraskede mig meget, 

at høre om hvor primitivt, livet på 

mange måder leves i de fjerneste 

bygder. Der er skoler, ja, men lærer-

ne i de mindste klasser er oftest ikke 

læreruddannede, og der tales kun 

grønlandsk. Når eleverne bliver æl-

dre, bliver de sendt til Upernavik for 

at gå i skole, og der tales der kun 

dansk. Hvis børnene i bygderne 

pludselig ikke kommer i skole en 

dag, er det nok fordi der er kommet 

grindehvaler eller noget andet, som 

skal fanges. Så skal børnene jo være 

med, for det er jo befolkningens le-

vevej, og det skal børnene lære. Det 

er et barskt liv og en ganske speciel 
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kultur, og med nogle helt fantastiske 

mennesker.  

Kirsten Guss viste mange dej-

lige billeder fra dagligdagen derop-

pe, og fortalte om sjove oplevelser i 

bygderne. Hun havde taget forskelli-

ge brugsting med, som var lavet af 

skind, ben og fedtsten. 

Efter foredraget fik vi dejligt 

smørrebrød, vin og kaffe.  

Herefter var det tid til at be-

undre de forskellige fremlagte ting, 

og til at stille spørgsmål. Vi siger 

tak til 8 gilde for en spændende af-

ten som vi som sædvanlige sluttede 

med vor aftensang. 

Hanne. 

 

Julestue. Det er et dejligt ord, 

især når det er julestue i 5. Gilde. 

Gruppe 51 inviterede til julestue d. 

12. december i Egå Sognegård. Vi 

mødte glade og forventningsfulde 

op i feststemning og festtøj. Med et 

" halvt hjerte i hånden " ledte vi ef-

ter den person, som havde " den an-

den halvdel". 

Og så kunne vi myldre ind til 

det festligt pyntede julebord. Hen-

ning bød "velkommen" på Gruppens 

vegne og ønskede os en god aften. 

5. Gilde har sine egne Jule-

sanghæfter. Nr. 1 er en speciel 5. 

Gilde julesang, som vi naturligvis 

begyndte aftenen med. Gruppe 51 

havde gjort sig stor umage med et 

rigtigt gammeldags julebord. Der 

var sild, juleskinke, grønlangkål, 

ribbensteg, rødkål og ostebord. Til 

sidst to store skåle med ris a la man-

de og kirsebærsovs. Måske tager 

man en lidt for stor portion, for evt. 

at få en mandel. 

Vores julemand havde givet 

den triste besked, at han nok ikke 

kunne nå at komme til os i år.  

Menighedsrådet havde i år 

sørget for et stort flot juletræ, fordi 

de havde arrangeret julefest tidligere 

end vores Julestue. Efter den dejlige 

julemiddag gik vi om juletræet og 

sang vore dejlige julesalmer og jule-

sange. Lige pludselig, lød der et vel-

kendt, "ho, ho, ho". Så sluttede jule-

manden sig til os i dansen om jule-

træet. Tænk, han havde nået at få sin 

store sæk fyldt med julegaver! Så 

"bliver vi som børn igen", der er 

spændte på hvad der mon er i pak-

kerne? Nu var det tid til kaffe og 

småkager! 

Gruppe 51 overraskede os 

med et "bankospil". Men det var et 

spejder-banko-spil. Alle 9 felter var 

et spejdersymbol med tilhørende 

brikker. Det har været et stort arbej-

de, at lave det. Vi tager "hatten af " 

for den fine ide der selvfølgelig var 

skabt af Donald. Lidt senere blev 

der sat en plakat op på døren. Der 

var tegnet en stor nisse. Så blev man 

med bind for øjnene, snurret 2 gan-

ge rundt, og skulle sætte "hat" på 

nissen dvs. sætte "et kryds på plaka-

ten", hvor man troede at ”hovedet” 

var. Den der var tættest på fik natur-

ligvis en præmie Det var i det hele 

taget en rigtig morsom og festlig af-

ten.  

Klokken var efterhånden ble-

vet mange før vi sang vor aftensang. 

Gildemester takkede for i år og øn-
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skede alle en "Rigtig Glædelig Jul og 

Et Godt Nytår 2012”. 

Hanne 

 

 

 

Tænk er det allerede jul - 

tænker vi ikke sådan, når det næste 

møde er julemødet? 

Og det var vi indkaldt til den 5. 

december, og alle som kunne var 

mødt frem. I år var emnet "Hyldest til 

juletræet". Vi trak hver et lille juletræ 

klippet i grønt karton og pyntet fint. 

Et tilsvarende træ fandt vi på det fine 

julebord, hvor endnu flere modeller 

af juletræer pyntede op. 

Henrik var aftenens bordleder, 

og efter at vi havde fået en hilsen fra 

Niels, sang vi "Juletræet med sin 

pynt". Næste punkt gjaldt det kulina-

riske, som var hamburgerryg med 

grønlangkål og brunede kartofler. 

Igen var det tid til en julesang, og det 

blev "På loftet sidder nissen med sin 

julegrød", og det var naturligvis op-

takten til desserten ris a'lamande, 

som Bodil Mejer havde lavet med 

kærlig hånd og mange mandelstykker 

og fordelt retten i fire skåle med hver 

en mandel i. Kampen om mandlerne 

gav anledning til megen morskab, det 

lykkedes for Inger Rossen at finde to 

mandler. Der var fine præmier. Efter 

"Højt fra træets grønne top" greb 

spillelidenskaben os, og vi klarede 

hele fem spil tallotteri, ligeledes med 

opfindsomme præmier. 

Sonja havde sammen med Me-

tha besøgt Poula på Hørgården. Poula 

var meget træt men var glad for besø-

get og sendte os en hilsen. Desværre 

kom Poula ikke hjem igen, hun sov 

stille ind den 10. december. 

Medens vi nød kaffen og små-

kagerne, læste Kirsten en lille legen-

de, som Benno Blæsild havde fortalt 

til avisen, "Grantræets tak". Juleaften 

i Betlehem opdagede et træ midt i en 

klynge, at der skete et mirakel inde i 

stalden, jesusbarnet blev lagt i kryb-

ben. I taknemmelighed sprang blade 

og blomster ud på alle træets grene. 

Ud på natten takkede Vorherre træet, 

og son tegn herpå, lod han træet for 

evigt beholde de små grannåle hele 

året. Men lyset og pynten må menne-

skene selv hvert år sætte på træet til 

minde om Jesus' fødsel. 

Sonja takkede arrangerende 

gruppe, og efter "Dejlig er jorden" 

ønskede vi hinanden glædelig jul 

og godt nytår. 

Tove 

 

 

  

Mandag den 28. november 

holdt vi vores traditionsrige julemøde 

i Ellevang Sognegård, og det var et 

næsten fuldtalligt Gilde samt en del 

ægtefæller, som var samlet, da vi 

bænkede os omkring et flot langbord 

pyntet med små fine juledekorationer 

i mange varianter. Arrangerende 

gruppe havde forberedt sig godt, og 

vi tog forskud på et par af julens 

mange kulinariske lækkerier bl.a. sto-

re marinerede sildestykker med hjem-

melavet karrysalat samt en fremra-

gende julemedister, håndplukket hos, 

efter sigende, Århus Nords bedste ju-
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lemedister-slagterbutik. Dertil for-

skelligt tilbehør som hjemmelavede 

rødbeder og rødkål m.v. 

Spindesiden i arrangerende 

gruppe medbragte også tre store skåle 

med ris a l’amande, og minsandten 

om ikke der var en mandel i hver af 

dem. 

Så fulgte den store pakkefest, 

hvor der blev kæmpet om de med-

bragte gaver, og med to raflebægre i 

brug gik det over stok og sten, inden 

den egentlige kamp om ikke at ende 

op tomhændet. Der blev jublet og hu-

jet som det sig hør og bør. 

Under kaffen lyttede vi nær-

mest bjergtagne til julehistorien om 

de to spidsmus’ skæbnesvangre be-

søg i det bugnende fadebur i huset 

hvor de boede. Ellen Møller var på 

ny den suveræne fortæller, om hvor 

katastrofalt det gik, da den ene af mu-

sene ikke forlod lækkerier i tide og 

derfor blev opdaget af værtsfolkene. 

Moralen var jo, at grådighed står for 

fald. 

Gildemester Henny Wilson bi-

drog med en julefortælling om den 

lille dreng, som gentagende gange, 

indgående, blev spurgt om, hvad han 

ønskede sig til jul. Hver gang svarede 

den lille purk, at hans højeste ønske 

var en dejlig familie med nærhed og 

nærvær. Sådan. 

Henny supplerede med sit lille 

juledigt: 

 

I denne influenzatid, 

hvor vi skal bruge al vor flid 

til julebagning, indkøb, pynt 

og gaver, 

der falder ikke noget sne i vore 

grønne haver.  

Men 8. Gilde holder fest, 

skønt næserne er røde, 

vi spiser dejlig julemad, 

foruden alt det søde, 

og der skal leges, mens vi synger, 

for ret at glemme det der tynger. 

Og når vi glade vandrer hjem, 

ja så er smilet kommet frem. 

Vi ønsker jer en glædelig jul, 

mens engle daler end i skjul. 

 

Endelig afslutning på året fore-

gik lørdag formiddag den 3. decem-

ber, som en juletur i Den Gamle By. 

Vi gik rundt i smågrupper, og det 

blev til mange stop undervejs ved de 

bemandede småboder og i de mange 

huse, som var ovenud velbesøgte og 

fulde af liv med masser af juleaktivi-

teter, summende lyde at glade børn 

og, tror jeg, af ret imponerede voks-

ne. 

Undervejs smagte vi på spege-

pølser og øl, og i byens eget bryggeri, 

med en dejlig duft at byg og humle 

m.v., både smagte og snusede vi til 

det ny bryggede øl, tilberedt efter 

gamle opskrifter. Vi kunne også sma-

ge på forskellige snapse, og vi lyttede 

og iagttog hvordan ulden kartes, spin-

des og væves, ligesom masser af hus-

flidsarbejde blev vist frem og forkla-

ret om. 

”Den Nye By” som er under 

etablering med huse og butikker fra 

bl.a. 20’verne og 70’erne er allerede 

meget imponerende og Kunstkamme-

ret med plakatmuseum og en stor 

samling af sølvtøj, porcelæn og fajan-
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ce, samt ur museet vil helt sikkert til-

trække sig Århusborgerne interesse 

og turister fra nær og fjern. 

Vi sluttede af i Den Gamle Bys 

restaurant, hvor vi hyggede os med 

stjerneskud, andesteg, fadøl og andet 

godt, inden vi kunne ønske hinanden 

en glædelig jul. 

Frits 

 

 

 

Hvis der er noget som består af 

traditioner, så er det julen. Således 

også i 9. Gilde, hvor vi afholdt vores 

julegilde d. 7. december. Puk og Ben-

the havde pyntet så flot op, at vi næ-

sten ikke kunne nænne at sætte os 

hen og ”ødelægge” det hele. Men da 

den lækre mad ankom, forsvandt be-

tænkeligheden dog. 

Benthe havde lavet en julegave 

til alle, og der var julemusik, - og 

sang, så det var en rigtig jul. 

Og – ja, man kommer jo ikke 

uden om det, hvad er et julegilde 

uden vores asociale pakkeleg. I år 

blev den dog knap så asocial, idet det 

lykkedes alle på nær én, at kæmpe sig 

til en pakke; men det havde Benthe 

forudset, så hun havde taget en ekstra 

pakke med. 

Arne 

 

Torsdag 12. januar startede vi 

traditionen tro året op med en 

’takkefest’ med ledsager. Denne gang 

på restaurant ’Jensens Bøfhus’ på det 

gamle toldkammer. 

Der var 17 deltagere, og vi 

havde som sædvanlig en meget hyg-

gelig aften. 

Uffe 

 

 
 

Denne måneds forsidebillede 

Er fotograferet af Ole Fjord Kirkegaard, 1./7. Gilde. 

Skulpturen står i Mariakirken i Betlehem.  
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