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1./7. GILDE 
Lørdag d. 30. juni kl. 14.00. 
Sommermøde hos Birgitte og Jan, 
Svalegangen 3, Lyngsbæk, Ebeltoft. 
 
2. GILDE 
Tirsdag d. 12. juni kl. 19.00.  
Friluftsgildehal  
 
4. GILDE 
Mandag d. 4. juni kl. 16.00. 
Gildetur m/ Friluftsgildehal 
i Temnæshytten. Alle er velkomne, 
husk mad og drikke. 
Mandag d. 17. september kl. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken 
 
5. GILDE 
Mandag d. 11. juni kl. 19.30.  
Friluftsgildehal i Toggerbo 
 
6. GILDE.  
Mandag d. 4. juni kl. 19.30. 
Friluftsgildehal i Hadstenhytten. 
Gr. 61 arrangerer. 
Mandag d. 3. september kl. 19.30. 
Gildemøde – Gr. 62 arrangerer. 
Lørdag d. 22. september. 
Heldagsudflugt i private biler. 
Gildeledelsen arrangerer. 
 
8. GILDE 
Fredag- lørdag d. 15-16. Juni 
Årets gildetur går til Han Herred, hvor 
vi besøger Stinne og Frode i Tranum 
Strand. 
Orientering vedrørende bl.a. overnat-
ning, priser m.v. er tilgået alle gruppe-

medlemmer via gruppelederne, som 
tilmelder samlet tilbage til gruppe 8.1. 
Yderligere information om tid og sted 
samt program følger. 
 
9. GILDE 
Fredag den 15. juni kl. 19.00.  
Valdemarsarrangement i Domkirken. 
Bagefter samles vi til hygge i Fredens-
kirkens lokaler. 
 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 7. juni. 
Det årlige besøg hjemme hos Arne 
Dysted. 
Nærmere om tid og samkørsel blev 
drøftet på sidste møde. 
Kontakt evt. Hans Fink. 

 
Gildeår: 
16-06-12 Jørgen Nørlund 5. G. 40 år. 
 
Fødselsdage: 
11-06-12 Jørgen Nørlund 5. G. 80 år. 
20-07-12 Hans Fink, 1./7. G.  65 år. 
16-09-12 Inger Lise Henningsen, 
   1./7. G.  85 år. 
 
Ny adresse: 
Per Jørn Jensen, 2. Gilde 
Vestre Ringgade 72 B, st th. 
8000  Aarhus C. 
 
 
Korrekt mail-adresse  
for Stinne Underlien, 8. Gilde er:  
frode_stinne10@hotmail.com 
 

HEROLDEN 
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HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. september 2012. 

Deadline 15. august 

 

 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon 86 28 17 98 

E-mail: herolden@mail.dk 

 

HEROLDEN trykkes af Solbakkens Kopi-Tryk 

Fondsmidler til hospitalsklovnene 

 

Årets pris på 15.000 kr. fra Sct. Georgs Fonden i Århus er givet til de to 

hospitalsklovne Petunia og Gitte. Den blev overrakt på Aarhus Sygehus, Nørre-

brogade, af formanden for fonden Jonna Lyhne. 

Der bliver indlagt omkring 50.000 børn på sygehus hvert år, og klovnene 

forsøger at skabe et rum af glæde, som flytter fokus væk fra smerten og bekym-

ringen. Selv meget syge børn overgiver sig, når klovnen kommer med sine sæ-

bebobler, sin musik, sine balloner eller hvad der nu findes på.   

Petunia (Pia Cisko) er sygeplejerske, Gitte (Trudi Møller Madsen) er pæ-

dagog, men de arbejder begge som klovne på fuld tid ansat af foreningen Dan-

ske Hospitalsklovne. Udover Aarhus Sygehus kommer de også ud på andre sy-

gehuse og plejehjem. I hele landet er der i øjeblikket 22 hospitalsklovne, og de-

res forening plus klovnene privat dækker selv alle omkostninger, bl.a. i kraft af 

støtte fra fonde og andre sponsorer. Se også bagsiden. 
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Kom og vær med på tur til 

Spejdernes Landslejr 2012 i Holstebro 

 

Århus Stadsgilde inviterer herved gildebrødre med ledsagere på en 

bustur til Landslejr 2012  

tirsdag den 24. juli. 

Afgang fra Viby Torv v/kirken kl. 08.30 og opsamling Bilka, Tilst 

kl. 08.45, P-pladsen v/Agerøvej. 

Der vil på turen til Holstebro blive serveret et rundstykke. Kaffe og te 

bedes medbragt af den enkelte gildebror. 

Der er afgang fra lejren kl. 18.00, og der vil på hjemturen blive ophold 

på Hotel Vildbjerg, hvor stadsgildet er vært ved en portion ”dagens 

middag”, excl. drikkevarer. 

Der er ikke arrangeret fælles rundtur på selve lejren, idet vi mener, det 

kan være forskelligt, hvad vi hver især ønsker at se. 

Tilmelding til Elisabeth Møller senest 15. juni. 

elisabeth.frans@oncable.dk 

tlf. 86 28 16 01 

 

Stadsgildeledelsen 

 

 EFTERLYSNING. 
  

Ved Stadsgildetinget tirsdag d. 15. maj i Langenæskirkens 

lokaler, kom jeg til at tage den forkerte vindjakke med hjem. 

Den jakke jeg efterlyser, er en lys vindjakke af mærket 

MORGAN, 

  

Skal vi bytte jakke? 

  

Med venlig hilsen 

  

Per Jensen, 2. Gilde 

Tlf. 86 25 03 72 
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Danmarks-Samfundets Aarhus Kreds 

inviterer til Valdemarsfest og  

100 års jubilæum 

fredag den 15. juni 2012.  

Foreløbigt program for Flagets Fest 

 
 

Kl. 18.20 Fanebærere og fanevagter 

 mødes bag Ridehuset. 

Kl. 18.40 Faneoptoget med Aarhusgarden i spidsen begynder mar-

chen ad Frederiks Allé, Sønder Allé, Søndergade, Clemens 

Torv til Domkirken. 

Kl. 19.00 Festgudstjeneste i Domkirken forrettes af sognepræst Sø-

ren Dam Kjeldsen. Børnekoret fra Skt. Lukas og Lange-

næskirken synger. 

Kl. 19.40 Hjemmeværnets Musikkorps Aarhus musicerer 

 i Ridehuset. 

Kl. 19.45 Faneoptoget marcherer via Clemens Torv, 

 Søndergade og Sønder Allé til Ridehuset. 

Kl. 20.00 Flagets Fest begynder: 

- Velkomst. 

- Aarhusgarden spiller. 

- Talen for Flaget ved formand for Sydslesvigsk For-

ening Dieter Paul Küssner. 

- Flaggaverne overrækkes af sportsdanser Mads Vad 

- Aarhuskoret synger. 

- Solosang. 

- Overrækkelse af Sct. Georgs Gildernes Flagpris. 

- Hjemmeværnets Musikkorps spiller. 

- Fællessang. 

Kl. ca. 21.45 Flagets Fest slutter med fanernes udmarch. 
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Vi deltog i 4. Gildes gildehal. 

Startede med at synge ”Vel mødt 

frem gildebror” af Bertholdt. GM Ni-

els Blicher bød først velkommen, og 

bad os derefter minde tabet af 4 gil-

debrødre. Temaaftenen handlede om 

Baden Powell, og Niels refererede 

fra Baden Powells liv og levned. 

Bl.a. andet om hans 2 militærperio-

der i Indien og Sydafrika, og i 1939 

blev BP indstillet til Nobel Prisen, 

men på grund af krigen blev den ikke 

uddelt. 

Gitte Jørgensen var ved 4. Gil-

des gildeting valgt til ny gildemester 

og fik af afgående GM overrakt kæde 

og økse. Herefter sang vi 

”Spejderbror, her er min hånd”, 

norsk spejdersang. 

Birgit Jessen holdt 5 min., som 

handlede om at rydde op efter sin 

mand Asgers død. BJ fortalte bl. a. at 

det var som en slags terapi, at få ryd-

det op i mængden af papirer efter 55 

års samliv. 

Poul Kallesø takkede Niels 

Blicher for nøjagtig 5 år som gilde-

mester. Herefter blev vist en film om 

spejderbevægelsen, Baden Powell`s 

liv og verdensjamboree. 

Igen en rigtig god og spænden-

de aften i selskab med 4. Gilde, og 

tak for det. 

ofk 

 

 

 

 

Den 16. april afholdt vi gilde-

hal i Langenæs Sognegård. Gildeme-

ster Niels Blicher (NB) indledte gil-

dehallen med 1 minuts stilhede for at 

mindes Ulla Jakobsen, 4. Gilde og 

Kirsten Sørensen, 1./7. Gilde. 

I anledning af at vi nærmede 

os Sct. Georgsdag kom NB i sin gil-

detale ind på den dag/aften, hvor han 

fik oplæst budskabet i en stille skov 

eller ved en anden højtidelighed.  En 

dag, hvor spejdere og Sct. Georgsgil-

debrødre over hele verden bl.a. min-

des starten på den verdensomspæn-

dende organisation, som har til for-

mål at skabe fred og forståelse blandt 

verdens befolkning, at det så desvær-

re ikke har kunnet realiseres er ikke 

spejderbevægelsens skyld.   

Herefter læste NB noget op fra 

en bog, som Baden-Powell havde 

skrevet ”Scouting for Boys” bl.a. om 

hans tid som dreng i skoven og sene-

re om oplevelser fra hæren og bag-

grunden for hans grundlæggelse af 

drengespejderbevægelsen i 1908. Se-

nere i 1910 oprettedes pigespejderbe-

vægelsen, som hans søster Agnes tog 

sig af og som senere blev ledet af la-

dy Baden-Powell, hans hustru. Til 

slut takkede NB alle i 4. Gilde for 

den opbakning han havde nydt i de 

fem år, han havde siddet som gilde-

mester, og han overdrager med sinds-

ro styret til Jette. Jette Jørgensen (JJ) 

blev herefter indsat som ny gildeme-

ster i 4. Gilde og startede med at sige  
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tak for valget, selv om det ikke lige 

var en mulighed hun havde set kom-

me, men som hun håbede på at kunne 

leve op til. 

Endvidere nævnte JJ også Nin-

na Jensen 1./7. Gilde, som var trops-

fører i 10. Århus, da Jette var spejder 

og som også var til stede denne aften, 

hvilket JJ var meget glad for. Herefter 

læste JJ Sct. Georgs Budskabet op, 

der handlede om at forny sit spejder-

løfte, og vi aflagde også gildeløftet 

med hinanden i hånden i rundkreds. 

Til allersidst holdt Birgit Jes-

sen 5. minutters Sct. Georg over em-

net at rydde op efter en ægtefælle- 

samlever.  Da Asger var en meget 

stor samler, stod Birgit nu her med et 

helt værelse, der rummede mange 

minder, og hvor der var noget fra loft 

til gulv, hele Asgers liv lå her, breve 

helt tilbage fra 1940, spejderkonkur-

rencer, nåle, tropsbånd fra Åbenrå, 

kurser fra Gilwel samt en masse 

sangbøger, ting som Birgit godt kun-

ne have ønsket, at de havde talt om, 

men nu har spejdermuseet fået en del 

og resten er smidt ud. 

Konklusionen er, at det vil væ-

re en god idé at få ryddet lidt op en 

gang imellem, meget tankevækkende 

5. minutter, som nok kunne få os alle 

til at tænke os lidt om, og gå hjem og 

komme i gang.  I eftergildehallen sag-

de Poul Kallesø tak til Niels Blicher, 

og som han sagde der skal to til tan-

go, men man siger til gengæld ikke, 

at der skal to til at være gildemester, 

men der skal ikke meget skarpsindig-

hed til, for at bemærke hvorledes Ka-

rin på sin stille og næsten usynlige 

måde har været en støtte for dig med 

alskens praktiske gøremål, så derfor 

skulle der også lyde en tak til hende.  

Poul bød også velkommen til 

Jette og mente, at det ville blive godt 

med et kvindeligt islæt. Erik Birk-

holm overrakte herefter en gave til 

Niels fra ham og Tove, og også de så 

frem til at komme ud til Jette, hvor 

Uffe jo skulle være Karin.  NB takke-

de for de pæne ord fra Poul Kallesø. 

Efterfølgende så vi en film om Baden

-Powell i starten i sort/hvid, men se-

nere med farver på, en rigtig god og 

meget interessant film, som kun kan 

anbefales.  Jeg vil ikke lave referat af 

filmen her, da jeg syntes den skal ses. 

Birthe 

Dette referat var fremsendt ret-

tidigt; men blev desværre overset af 

redaktøren, der undskylder. 

Mandag den 12. marts blev 

årets gildeting afholdt i Egå Sogne-

gård. Kirsten Thomsen, der blev valgt 

som dirigent, gav ordet til GM Erik 

Ravn. Vi fik gildemesters årsberet-

ning om begivenheder og aktiviteter i 

både stadsgilde og eget gilde, herun-

der det gode samarbejde med 8. Gil-

de. Beretningen blev godkendt uden 

kommentarer. 

Skatmester Aage Mathiesen 

fremlagde dernæst regnskab for 2011 

og budget for 2012, der ligeledes blev 

godkendt. Senere fulgte indlæg fra de 

enkelte grupper og udvalg om årets 

møder og de mange forskellige akti-

viteter. Valget af repræsentanter til de 
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forskellige embeder og udvalg fore-

gik nemt, da alle blev genvalgt til po-

sterne. 

Gildeledelsen havde lavet ny 

gruppefordeling gældende for 2012 – 

2015. Oversigt over de nye grupper 

blev uddelt sammen med flagplan for 

hejsning af flag ved en af Århus 

Kommunes flagborge. 

Efter et let traktement kunne 

gildemester slutte af med en tak for i 

aften. 

Alice 

 

Vi var 15 gildebrødre, der 

mødtes ved hovedindgangen til “Den 

Gamle By” mandag den 14. maj. Da-

toen var planlagt, fordi vi gerne ville 

gå rundt i det dejlige vejr og nyde 

foråret blandt de smukke, gamle huse. 

Men ikke alt går som planlagt. Vejret 

indbød i stedet for til regnjakker, pa-

raplyer og de uldne. 

Ebba Hartmann, vores guide, 

bød velkommen og startede turen i 

den ældste del med huse fra 17/1800-

tallet. Her var bager-, købmand-, 

skrædder-, og tobaksforretning alle 

med de fineste laugskilte hængt op 

over døren til hjælp for de kunder, 

der ikke kunne læse, så de kunne se 

hvilken forretning, de havde ærinde 

til. Vi mødte præsteenken og også pi-

ger i køkkenet, der var i gang med 

blandt andet at lave rabarberkompot 

til nogle pandekager, de skulle bage 

senere. På det gamle velassorterede 

apotek kunne Ebba fortælle om nogle 

fremmedartede genstande, som en 

søabe og noget mumiepulver. 

Turen fortsatte i det nymodens 

område (1927) med gadebelægning, 

fortov, benzintank og telefoncentral 

og andre typer huse. I “Madkassen” 

her, var det blevet tid til at nyde den 

medbragte varme kaffe med kager og 

boller til. 

Således varme og godt tilpas 

førte Ebba os ind den nyeste del af 

”Den Gamle By”. En handelsgade 

med forretninger fra årene omkring 

1974 med rejsebureau, fotoforretning 

og den spændende Pouls Radio, hvor 

vi nikkede genkendende til de udstil-

lede genstande. Var nu vor egen tid 

kommet på museum og er vi nu ble-

vet så gamle? Guiden fortalte om hu-

sets lejlighed på 1. sal, der var indret-

tet som en 50’er lejlighed. Lægevi-

denskaben havde med succes haft de-

mente patienter herinde og man skøn-

nede, at besøget havde en meget 

gavnlig indflydelse på den type pati-

enter: pludselig talte de, nikkede og 

virkede optagne og opmuntrede ved 

at være i lejligheden, måske fordi den 

og indbo virkede genkendeligt og 

hjemligt. 

Spændende var det, at se det 

påbegyndte nye havneanlæg med en 

kanal, hvor der skulle ligge skibe ved 

kaj. Midlerne til opførelsen heraf var 

doneret af A. P. Møller Fonden. 

I kælderen i den flotte bygning 

med Plakatmuseet så vi ur- og sølv-

museet. Den imponerende samling af 

ur-og sølvgenstande indbyder til egne 

nærstudier. 

Både isenkræmmer og køb-

mand fik vores besøg. Var der ikke 

nogen, der her brugte ventetiden til at 
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nappe sig en lille dram? Som sidste 

stop tog vi alle en runde i museums-

butikken og en eller anden fik købt en 

lille ting, de absolut ikke kunne und-

være. 

På grund af husenes åbningsti-

der i “Den Gamle By” var det gildets 

første eftermiddagsarrangement. En 

løsning, der nok kan bruges en anden 

gang. 

Alice 

Traditioner skal vi holde fast i, 

det prøver vi at gøre i 2., 6. og 9. Gil-

de. 

Således var vi igen samlet til 

fælles Sct. Georgs gildehal fredag 

den 20. april, i år med 6. Gilde som 

vært. Med gæster fra 4. og 5. Gilde 

samt egne medlemmer var vi i alt 37, 

dejligt at være mange. Gildehallen 

indledte Sonja med velkomst til alle, 

og efter at have lyttet til en af de dan-

ske sange sunget af Lene Siel, som 

var aftenens CD solist, hørte vi gilde-

mesterens tale. 

Vi er samlet for at fejre Sct. 

Georgs dagen og høre dette års bud-

skab. Meget passende læste Sonja le-

genden om Georgius, som senere un-

der navnet Sct. Georg fældede dragen 

og blev dyrket som helgen. Vi slås 

ikke mod drager men det onde i os 

selv og det onde i verden. 

Netop i Norge, hvor retssagen 

kører efter den ufattelige tragedie, vi-

ser at ondskab findes overalt. Men 

venskab, tillid og omsorg mellem 

spejdere og gildebrødre kan måske få 

bugt med nogle af disse tragedier. 

Sonja talte om foråret, alt 

springer ud, og fuglene vækker os tid-

ligt om morgenen. Hun fortalte om 

stæren, som er en af vore forårsbebu-

dere, at det er ganske vist, at kommer 

den tidligt, bliver sommeren varm, 

lad os håbe, Sonja får ret. Hun slutte-

de sin tale med et Benny Andersen 

digt ”Skabsjyde”. 

Inger Andersen læste Sct. 

Georgs budskabet skrevet af Gunilla 

Engwall fra Sverige “Forny dit spej-

derløfte”. Herefter sluttede vi broder-

kæden og gentog vort gildeløfte. Vi 

sang “Spejderbror-her er min hånd”. 

2. Gilde indtog nu højsædet for 

at indsætte Jan Bigum som ny gilde-

mester. Det foregik efter gældende 

regler og på værdig vis, og Jan holdt 

en kort takketale. 

6. Gilde indtog igen højsædet. 

Jan Bigum 2. Gilde læste spejderlo-

ven og Arne Hvid Christiansen 9. 

Gilde læste gildeloven. Gildemester 

Sonja lukkede gildehallen, og det er 

lidt vemodigt, for det blev Sonjas sid-

ste gildehal i denne periode. Vi siger 

tak for dine altid inspirerende og vel-

forberedte gildehaller. 

Efter en kort pause blev vi ved 

lodtrækning fordelt ved fem forårs-

pyntede borde. Sonja var bordleder 

og annoncerede aftenens traktement 

pølse- og ostebord efterfulgt af Ingers 

hjemmebagte kage til kaffen. 

Ole Andreasen har 40 års jubi-

læum. Ole er især kendt som redaktør 

af Herolden, men har også haft poster 

i såvel 6. Gilde som i Stadsgildet. Ta-
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lerne stod i kø, først Sonja fra 6. Gil-

de, derefter Hanne Brissing fra Stads-

gildet, Henning Holck Nielsen fra 5. 

Gilde og Jørgen Pedersen fra 9. Gil-

de. Alle havde pæne ord til Ole og 

genopfriskede sjove minder. Ole tak-

kede for taler og gaver. 

Vi sang “Den blå anemone” og 

Sonja takkede alle for en rigtig god 

aften med håb om, at vi fører traditio-

nen videre. 

Vi sluttede med “Nu er jord og 

himmel stille”. 

Tove 

 

Den 7. maj var vi 15 fra 6. Gil-

de, som mødtes ved Psykiatrisk Hos-

pital, hvor vi igen skulle se museet. 

Siden besøget i 2004 har museet fået 

større lokaler og har skiftet navn til 

Museum Ovartaci. Igen var det en 

guidet rundvisning, hvor Tommy 

først tog sig af den historiske del. 

Og det blev en lang beretning 

om psykiatrisk behandling helt fra 

1200 tallet og op til nutiden, hvor 

skiftende metoder har været anvendt 

afhængig af hvilke læger, der stod i 

spidsen for behandlingsstederne. 

Psykiatrisk Hospital er grund-

lagt af lægen Harald Selmer, og teg-

net af arkitekt Gottlieb Bindesbøll og 

blev indviet i 1852. Det historiske 

museum fortæller en god historie om 

forplejningsklasser og behandlings-

former. 

Efter en kort kaffepause fort-

satte museets leder Mia Langsted 

rundvisningen i den kunstneriske del, 

som nu har fået langt bedre faciliteter. 

Foruden de permanente udstillinger 

er der mere plads til skiftende udstil-

linger. Men størstedelen af området 

rummer Louis Marcussens kunst, han 

tog navnet Ovartaci og hans ophold 

på hospitalet strakte sig over 56 år. 

På museet er alle kunstarter re-

præsenteret. Vi smiler ad den naivi-

stiske kunst og gruer over den vold-

somme og uhyggelige kunst, men en 

ting må vi ikke glemme, at alle de ud-

stillende kunstnere har brugt netop 

deres kunstart til at forsøge at arbejde 

sig ud af en psykisk sygdom. 

Tove 

 

 

Mandag den 30. april holdt vi 

Sct. Georgs Gildehal, og gildemester 

Henny Wilson kom i sin tale ind på 

de forskelligheder mellem folkeslag, 

indfødte danskere, naboer, etc., som 

vi oplever i dagligdagen, bl.a. gen-

nem de indtryk vi bombarderes med 

igennem medierne. 

At der er forskelligheder er 

godt nok, for det lærer vi noget af, og 

så får man øjnene op for sine egne 

måder at tackle livet på.  

Som et af eksemplerne pegede 

hun på forholdet mellem forældre og 

børn nu og før. 

Dengang var der faste rutiner – 

forældrenes ord var lov. Vi fulgte for 

det meste de baner, der var fastlagt 

gennem generationer. Vi overtog en 

livsform, blev gift, fik børn og så pas-

sede vi som hjemmegående børnene 

og hjemmet. Det var manden der tjen-

te pengene. Vi overholdt vore forplig-

telser, og alle havde fra starten dagli-
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ge pligter og ansvar. Mange måtte af-

bryde deres uddannelse, og de der tog 

deltids arbejde måtte ofte høre fra na-

boerne, når det ældste barn kom i del-

tids børnehave, at ”det ville man 

komme til at fortryde”. Der blev dømt 

dårlig samvittighed. 

I dag ser verden anderledes ud, 

og vi kan iagttage store forskelle i 

forhold til indvandrefamiliernes måde 

at leve på. 

Tiden er knap for de unge dan-

ske familier, hvor begge har job, sam-

tidig med at alt gerne skulle fungere 

på hjemmefronten. Der skulle gerne 

være plads, tid og overskud til den 

opvoksende generation. Forældre skal 

vel være læremestre for børnene og 

fastsætte retningslinjer. Børnenes fri-

tid er imidlertid også ændret, så deres 

behov for nærhed og samvær dækkes 

af mange timer i fritidsklubber, insti-

tutioner etc., og ikke mindst af de 

elektroniske maskiner, som bliver de-

res form for afslapning, men også en 

kunstig form for oplevelsesmulighe-

der. Mange bliver små egoister med 

disse alene oplevelser med I-pads og 

computere. Vi voksne påvirkes også 

af nutidens livsstil, og alt det vi får 

gennem medierne. 

For os der har oplevet tidligere 

tiders familieliv, og som stadig kan 

fortælle om det, er det måske af stor 

betydning, at videregive og værne om 

traditioner som er danske, og selvføl-

gelig skal vi videregive vore spejder-

traditioner. Det glæder mig derfor 

meget, at der i år afholdes en tvær-

korpslig spejderlejr, og at man i spej-

derbevægelsen har indset, at den unge 

generation har fælles idealer, uanset 

hvor og hvilket korps de kommer fra, 

når de med denne fælles lejr kan være 

sammen om at viderebringe spejder-

ånden. 

Under gildehallen lyttede vi 

også til smukke musikstykker, og ef-

ter at Henny havde oplæst Sct. 

Georgs budskabet, sluttede vi kreds 

omkring højbordet og bekræftede 

vort gildeløfte. 

Inge Kiel oplæste gildeloven, 

og vi sang ”Fra himlen er du faldet”, 

hvorefter fanen blev ført på plads og 

gildehallen lukket. 

Eftergildehallen blev noget 

særligt, for efter vi havde nydt lakse-

stykker og et ostebord, blev der stillet 

op til foredrag med masser af illustra-

tioner på det hvide lærred. Det var 

lykkedes os at få spejdermuseets for-

mand og gildebror i 4. Gilde, Benny 

Aros, hidkaldt til noget ekstra, men til 

lejligheden velvalgt, et foredrag om 

”Drager, prinsesser og os andre”. 

Vi lyttede, draget og spændte, 

og Benny boltrede sig med utroligt 

mange historier, sagn og legender om 

ildspyende onde drager, som bekæm-

pes af de gode riddersmænd og andre 

helte, som vores egen Sct. Georg eller 

selvsamme Georgios fra Kappadoki-

en i Lilleasien, som jo for mere en 

1700 år siden reddede prinsessen fra 

den sikre død ved den lille by Salem i 

Lykien, helt ud ved Middelhavets 

Kyst. 

Lignende legender findes i Det 

gamle Testamente og i den old græ-

ske sagnhistorie, men også hos de fle-

ste andre europæiske og asiatiske lan-
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de, og det hele har jo fået et opspring 

med historierne om Tolkien, Harry 

Potter og Dragon m.fl. 

Vi finder jo også temaet i den 

nordiske mytologi i form af sagn om 

den onde lindorm og den endnu vær-

re midgårdsorm som Regnar Lodbrog 

og Thor var involveret i. I Kina dre-

jer det sig om den gode farverige 

kæmpeslange, som giver anledning 

til stor festivitas. 

Det var en fin aften, som givet 

vil inspirere flere af os til at vide end-

nu mere.  

 

Torsdag den 10. maj havde vo-

res gruppe 3 arrangeret en tur til Lis-

bjerg Kirke med efterfølgende gåtur i 

Lisbjerg Skov med ophold på den 

store shelterplads og dens tårn med 

udsigt indover til Egå Engsø og År-

hus. De to øvrige grupper fik en åben 

invitation til også at deltage. Syste-

met virkede – alle 3 grupper var re-

præsenteret. 

Frits  

”Hvem vil være millionær? 

Det ville 9. Gilde den 2. maj! 

Hans Pilgård kunne ikke kom-

me. Det samme gjaldt desværre også 

nogle fra gildet. 

Men Arne ledte slagets gang - 

med mange gode, til tider alt for gode 

spørgsmål - denne aften via power 

point og akkompagneret af et latter-

mildt publikum. 

Det blev en sjov aften, hvor 

vores paratviden inden for kultur, 

geografi og spejderbevægelsen ikke 

mindst, kom på en hård prøve. 

De 5.000 kr. var byttet ud med 

en gulerod! Og det er jo lige det, der 

skal til for at anspore folk til at fort-

sætte til de 50.000 kr. der her var en 

anvisning på en gratis øl/vand ved 

næste gildemøde. 

Der var ingen, der fik det store 

duelighedstegn = lig med 1.000.000 

kr. (et gratis måltid ved næste gilde-

møde) Men en gulerod kom vi vidst 

nok alle hjem med. 

En ting var vi enige om, da vi 

gik hjem - det var, at det er meget let-

tere at sidde hjemme i sofaen og gæt-

te end i de varme stole. 

 Birgit 

Tirsdag den 8. maj kl. 18 mød-

tes alle mand ved Dronning Margre-

thes havelåge foran hendes havehus, 

for med madkurv, at bese den meget 

flotte Slotspark. Nyslåede store græs-

plæner og et væld af meget store og 

flotte skulpturer hvoraf de tre er lavet 

af Prinsegemalen som han virkelig 

har talent for det er bare en skam han 

ikke laver mere af den slags ting. 

Et rådyr sprang også forvildet 

rundt da det så os, jeg tror det gik og 

ventede på roserne skulle komme i 

knop, så det kunne snuppe knopper-

ne. Efter en lille times tid måtte vi 

desværre opgive den videre rundgang 

på grund af regn der tog til. 

Heldigt er det så at Jonna bor i 

nærheden og hun tilbød beredvillig at 

lægge hus til, så var det ud at finde 
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bilerne og op på Bekkasinvej, hvor vi 

blev bænket om spisebordet og fik 

madpakkerne fundet frem. 

Det blev trods vejret en rigtig 

hyggelig aften og under kaffen fik vi 

også sunget nogle sange når man el-

lers kunne få ørenlyd for den livlige 

snak. 

Ved vores Gildeting i marts 

blev til ledelsen valgt: 

G.M. Ulla Charles. Genvalg 

G.Skt.M. Annemarie Frier. Ny 

G.Kansler. Bent Andersen. Ny 

Med ønsket om en rigtig god 

sommer for alle gildebrødre sendes 

de bedste hilsener fra 10. Gilde. 

                 Poul-Erik 

Torsdag den 10. maj var der 

månedsmøde i DDS’s spejderhytte i 

Tranbjerg med et jævnt fremmøde.  

Der blev ydet en stor indsats 

med sortering af rigtig mange af Fri-

mærkebankens indsamlede frimær-

ker. 
Uffe 
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Jan Omøe, 4. Gilde har tilsendt billedet på side 14.  Jan har været 

i Rusland og har blandt andet besøgt Moskva og ”Fredspladsen” på 

Poklonnaya Bjerget, hvor der i 1958 blev rejst en stor granitsten med 

indskriften "Her vil komme et monument for det sovjetiske folks sejr i 

Den Store Patriotiske Krig". Det var dette monument for krigens ofre, 

vi besøgte. 

  

"Sejrsparken" blev i 1960'erne bygget på et område, hvor tusin-

der af russiske soldater ligger i massegrave. De 194 millioner rubler, 

som mindesmærket kostede, blev i løbet af 1970'erne og 80'erne ind-

samlet blandt byens borgere. 

Mindesmærket blev indviet den 9. maj 1995 på 50-årsdagen for 

afslutningen af 2. Verdenskrig. Af de mere end 70.000 mindesmærker 

over denne krig, er Poklonnaja det mest storslåede.  

  

  

Vi spadserede omkring 500 meter langs med den imponerende 

række af fontæner, indtil vi stod foran sejrsmonumentet. På begge si-

der var velklippede plæner og yderst velholdte blomsterbede. På det 

højeste punkt af Poklonnaja står en 141,8 meter høj granitstele 

(obelisk) som symbol på, at krigen varede 1418 dage.  

Øverst på den trekantede stele er en 25 tons tung figur af den 

græske sejrsgudinde Nike med en laurbærkrans i hånden og flankeret 

af to engle med trompeter. 

Ved foden af stelen er en statue af byens skytshelgen St. George 

(St. Jørgen), som dræber en gigantisk drage med sit spyd. Intet sted 

finder man flere statuer med netop dette motiv end her i Moskva. Dra-

gen symboliserer det nazistiske uhyre. På stelens sokkel er der bronze-

relieffer med motiver fra byens forsvar.  

Lidt længere fremme ligger et museum, som fortæller om alle de 

vigtige begivenheder under 2. verdenskrig fra forsvaret af Moskva i 

vinteren 1941 til Berlins fald i foråret 1945. Mere end 50.000 genstan-

de af militærhistorisk betydning er udstillet her. 
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Denne måneds forsidemotiv 

er tilsendt af 

Vita Jensen, 8. Gilde, der har foto-

graferet motivet i Ribe Domkirke, 

hvor det pryder væggen overfor 

alteret. 
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«BY» 

 

Årets pris fra Sct. Georgs Fonden i Århus er givet til de to 

hospitalsklovne Petunia og Gitte. Læs reportage på side 3. 


