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2. GILDE  
Mandag d. 28. april kl. 19.30. 
Sct. Georgsaften. 
Fælles for 2., 6. og 9. Gilde. 
Indbydelse udsendes. 
 
4. GILDE 
Onsdag d. 23. april kl. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken. 
Sct. Georgs budskabet. 
Mandag d. 19. maj kl. 19.00. 
Gildemøde i Langenæskirken. 
”Nordkap – Gibraltar” 
v/Jens Einar Haagensen  
 
5. GILDE 
Mandag d.7.april kl.19.00. 
Gildehal i Egå Sognegård. 
Fredag d. 9. maj kl.? Oplyses senere. 
Besøg på Gl. Estrup med rundvisning 
 
6. GILDE     
Mandag d. 28. april kl.19.30. 
Sct. Georgs Gildehal fælles med 2. 
& 9. Gilde i Hasle Sognegård. 
 Mandag d. 19. maj kl. 19.00. 
(ændret tidspunkt). 
Besøg på Marselisborg Apotek med  
rundvisning og uddybende forklaring 
på evt. spørgsmål. Nærmere følger i 
maj nr. af Herolden.  
 
8. GILDE 
Mandag den 31. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Ellevang Sognegård. 
Mandag den 28. april kl. 19.30. 
Sct. Georgs gildehal i Ellevang Sogne-
gård. 
 
 
 

9. GILDE 
Tirsdag d. 8. april kl. 14.00. 
Vi deltager i tirsdagstræf i Fredenskir-
ken. Som gruppemøde. 
Mandag d. 28. april kl. 19.30. 
Vi holder gildehal + hyggeligt samvær 
2. og 6. Gilde. Hasle sognegård. 
Bemærk ugedagene. 
 
10. GILDE 
Tirsdag d. 8. april. 
Sct. Georgs gildehal. 
Tirsdag d. 29. april. 
Brabrand stien. 

FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 10. april kl. 19.15. 
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg 

 
Ridderår 
05-05-14 Poul Kallesø, 4. G.  50 år.  
 
Fødselsdage: 
11-06-14 Benny Aros, 4. G.  70 år. 
30-04-14 Jytte Sørensen 1./7. G. 75 år. 
 
Dødsfald: 
15-02-14 Jørgen Nørlund Christensen, 
 5. Gilde. 
 

Adresseændring: 
Jørgen og Hanne Kristiansen, 4. Gilde 
Emiliehøj 17, 4. sal, th. 
8270 Højbjerg 
 
Ny mailadresse: 
Niels og Karin Blicher, 4. Gilde:  
nielskarinblicher@gmail.com 

HEROLDEN 



3 

 

 
 
 
 

Gildebror Jørgen Nørlund er død. Jørgen døde fredeligt på Randers 
Sygehus den 15. februar. Jørgen blev født den 11. juni 1932 i Vorgod ved 
Herning. Hans far var sognepræst, men Jørgen kastede sig over medicinstu-
diet og blev praktiserende læge i Hornslet i 1964. Jørgen var et alsidigt men-
neske, hans mor sørgede for at han fik klaverundervisning, ved selvstudie 
lærte han at spille violin, også malerkunsten kastede han sig over. Der blev 
dog tid til at gifte sig med Hanne, der også er gildebror. Jørgen blev medlem 
af gildet i Hornslet i 1972, senere i 1990 blev Hanne også medlem af Horn-
sletgildet.  

Da Hornsletgildet lukkede i 2002 blev Jørgen sammen med flere fra 
dette gilde overført til 5. Gilde. Jørgen var ikke den meget snakkende type, 
men her viste gruppearbejdet sin styrke. Her kom man tættere på Jørgen og 
vi kunne lytte til hans viden om mangt og meget. Jørgen var meget glad for 
at tale om sin have og sine roser, også mange samfundsspørgsmål interesse-
rede ham. Jørgen kom flittigt i gildet helt frem til vores møder i slutningen af 
året, hvor vi så ham sidste gang. Vi vidste godt at Jørgen var syg og blev stil-
le, men vi fornemmede at han nød at være sammen med os. Ingen kunne se 
at der blot skulle gå få måneder frem til hans dødsdag. 

Æret være Jørgens minde. 
Henning Holck Nielsen 
Gildemester 5. Sct. Georgs Gilde, Egå 

 
Billedet på bladets forside 

er hentet på nettet fra 
 

DEN STORE DANSKE 
(Gyldendale åbne enclykopædi) 

I Roskilde Domkirke findes dette 
sengotiske ur med mekaniske fi-

gurer fra ca. 1500. Det er opsat på 
sydvæggen oven for hovedporta-
len i kirkens tårnafsnit. Hver hele 
time stejler hesten, Sankt Georg 

hæver sit sværd, og dragen udstø-
der et hyl. Kirsten Kimer virrer 

med hovedet, hvorefter Per Døver 
slår timeslag på den store klokke 

øverst. 
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 HEROLDEN 

 

Der indkaldes herved til 

 
Stadsgildeting 

 
Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 19.00 

 
i Langenæskirkens lokaler, Kirkedammen 2. 8000 Aarhus C 

 
 
Dagsorden for stadsgildetinget: 
 
1.  Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til 
    stemmeudvalg. 
2.  Stadsgildemesters beretning, herunder referat fra udvalg. 
3.  Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab. 
4.  Behandling af indkomne forslag. (se venligst i marts udgaven af Herol-
den) 
5.  Stadsgildeledelsen forelægger stadsgildets planer og ideer for 
    det kommende år. 
6.  Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget for det 
    følgende år, herunder fastsættelse af kontingent. 
7.  Valg af stadsgildeledelse. 
8.  Valg af tre suppleanter til stadsgildeledelsen. 
9.  Valg af revisor og revisorsuppleant. 
10. Beretning fra fonde og laug. 
11. Valg af fondsbestyrelser. 
12. Beretning, der skal aflægges ifølge vedtægter. 
13, Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter. 
14. Eventuelt 
 
 
Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget sendes til 
stadsgildemester senest 14 dage før stadsgildetinget. 
 
Navne på gildernes repræsentanter skal meddeles 
stadsgildekansler inden den 15. april. 
 
1./7. Gilde sørger for et let traktement. 
 
Gildemestrene giver besked til Elisabeth Møller, tlf. 86 28 16 01 
eller mail: elisabeth.frans@oncable.dk om antal deltagere/navne 
(af hensyn til traktement) senest fredag den 2. maj 2014. 
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Den 10. marts havde vi gilde-
ting og det blev en festlig aften. Vi 
havde besøg af Kjeld Hedelund fordi 
vi havde en 50 års jubilar. Jytte Søren-
sen havde 50 års jubilæum og fik 
overrakt nålen og vingave fra Stads-
gildet og også en dejlig kurv med læk-
kerier fra 1/7 Gilde. 

Derefter fik vi et glas portvin, 
en gave som vi fik til gildets 50 års 
jubilæum. Gildetinget blev afviklet 
med genvalg på alle poster og Birgit-
tes fyldige beretning og Jans regnskab 
blev godkendt. Derefter fik vi et års-
program lagt med udsigt til mange go-
de møder resten af året. 

Efter en god laksemad og hjem-
mebagt kage fra Birgitte sluttede vi 
gildetinget. 

Edel  

Årets første gildehal blev af-
holdt i Langenæs Sognegård d. 17. fe-
bruar, hvor gildemester Jette Jørgen-
sen (JJ) ønskede alle et rigtigt godt 
nytår, og håbede på lidt lysere tider og 
lidt bedre vejr. 

I sin gildemestertale causerede 
JJ over høflighed kontra uhøflighed, 
hvor ofte siger man ”De” til nogen og 
husker man at sige ”bede om”. Ifølge 
lektor på RUC Henrik Jensen bog 
”Det høflige menneske” kasserede vi 
de høflige former i 1960’erne. Vi op-
løste høfligheden i ungdomsoprøret, 
fordi alle skulle være lige. Herefter 

fortalte JJ om en artikel af en journa-
list, der skulle prøve at sidde i en kas-
selinie en dag, og som delte kunderne 
op i tre kategorier ”Den tøvende”,” 
Den stumme” og ”Den der redder da-
gen”. Nogle meget spændende og sjo-
ve betragtninger. 

5 minutters Sct. Georg blev 
holdt af Kjeld Gade Sørensen, der i sit 
indlæg bevægede sig ind i den tro, 
som vor navngiver Sct. Georg kæmpe-
de for og forsvarede nemlig kristen-
dommen, dog kun en lille del af den, 
blot et udtryk, en sætning nemlig ”Se 
det guds lam, som bærer Verdens 
synd” sætningen fra St. Johannes 
Evangeliet kap. 1 vers 29. Kjeld havde 
opdaget, da han juleaften så midnats-
gudstjenesten fra Peterskirken i Rom, 
at man der havde oversat sætningen til 
”Se Guds Lam, som borttager Verdens 
Synd” og det giver således en helt an-
den betydning. 

I eftergildehallen havde vi be-
søg af Mila Pajovic, der på meget en-
gageret og humoristisk vis fortalte om 
sin rejse fra Montenegro til Mols. Mi-
la er født i Montenegro i 1947 af en 15 
årig pige, hvilket ikke var udsædvan-
ligt for deres kultur, dengang. De boe-
de i et 2-etagers hus, som faderen hav-
de bygget, dyrene boede nedenunder, 
og da der var mellemrum mellem eta-
gerne kunne varmen stige op. Da mo-
deren var 25 år havde hun fået 5 piger, 
og faderen tog sig da en anden kone 
og fik 2 drenge med hende, som man 
jo skal have. 

Montenegro er en del af det tid-
ligere Jugoslavien, som jo blev styret 
af Tito en karismatisk bandit og dikta-
tor, Milas far var partisan. Religion 
var forbudt i landet, der var kun kom-
munisme, hvilket resulterede i, at folk 
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efter krigen i 90’erne blev fanatisk re-
ligiøse, der er ingen vindere i en krig 
kun tabere.  Montenegro blev selv-
stændigt for 8 år siden, Mila voksede 
op i en landsby, hvor der var 140 ind-
byggere fordelt i 15 huse og en mark 
på størrelse med en fodboldbane, den 
blev delt op i 15 parceller, en til hvert 
hus. 

De var selvforsynende, men me-
get fattige og Mila har sultet, det sid-
der stadig i hende, hun har en fobi 
med at vente med at spise morgenmad 
til hun er sulten. Det er utroligt, at det 
man oplever som barn, hvor meget det 
sætter sig i ens krop. Der var ingen el, 
ingen vand, det eneste gode tyskerne 
har lavet var et vandreservoir, hvor 
vandet blev renset til drikkevand. 

Da Mila var 16 år gammel fik 
faderen job i Serbien, som chef for 
toldvæsenet ved overgangen til Bulga-
rien, og familien fik en lejlighed på 4. 
sal med toilet og vand, og Mila kom 
på handelsskole. Kort tid efter Mila 
var flyttet mødte hun 4 danske kvin-
der, der sagde fut-fut, de ledte efter 
banegården, og en af dem var Lisbeth 
fra Esbjerg, og hende blev Mila pen-
neveninde med, og det møde kom til 
at afgøre Milas skæbne. Lisbeth be-
søgte Mila mange gange, og d. 
22.12.63 havde Lisbeth en billet med 
til Danmark, som gave til Mila, fade-
ren gav hende ikke lov til at rejse, men 
hendes farmor syntes at det var en god 
idé, så d. 5.2.63 rejste Mila til Dan-
mark. 

Her fik hun fisk i alle afskyg-
ninger i Esbjerg og familien bad bord-
bøn, hvilket Mila slet ikke var vant til. 
Mila var meget ked af det, savnede sin 
familie, det var første gang hun havde 
en seng for sig selv og et helt værelse 

for sig selv, det var uhyggeligt. I 1967 
kom Mila 19 år gammel til Århus og 
arbejdede som husassistent, og da der 
var mangel på arbejdskraft kom hen-
des 2 søstre også herop. 

Mila blev sygehjælper og blev 
gift med John, som hun fik 3 børn 
sammen med, men de blev desværre 
skilt efter 15 gode år. Efterhånden be-
gyndte nogle venner at skubbe til hen-
de, at hun skulle se at få sig en uddan-
nelse, hvorfor hun flyttede til Køben-
havn som enlig mor til 3 børn og kom 
efter 2 år ind på jordmoderskolen. 

Det var rigtig hårdt, men efter 3 
år vendte hun tilbage til Århus og fik 
job på FIJ. I dag er hun blevet gift 
igen, og er nu gået på pension, og ble-
vet ”Baba”, bedste for sine børnebørn, 
hvilket hun nyder rigtig meget. Mila 
tager gerne til Montenegro og har også 
vist sine børn, det land hun kommer 
fra. 

Efter et lækkert arrangement 
med ost og pølse var der spørgsmål til 
Mila. Vi sluttede denne rigtig fine af-
ten af med ”Nu er jord og himmel stil-
le”. 

Birthe 

Den 10. marts afholdt 5. Gilde 
Gildeting. Til stede var 16 gildebrød-
re. 2 var af forskellige grunde fravæ-
rende. Vi startede aftenen med at syn-
ge ”I alle de riger og lande”. 

Herefter bød Gildemester vel-
kommen til årets Gildeting. Inden vi 
gik over til tingets dagsorden, udtalte 
Gildemester nogle mindeord om vores 
mangeårige medlem, Jørgen Nørlund, 
som døde fredeligt på Randers Syge-

(Fortsættes på side 11) 
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Århus Stadsgilde 

 
 

Regnskab for 2013. 
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STADSGILDET’s regnskab 
Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2013 
 

 

Driftsindtægter 2013 2012 

Kontingenter 20720 21.645 

Renteindtægter 13 22 

Diverse     

  20733 21.667 

      

Driftsudgifter     

Herolden 7925 12.178 

Kontor m.v. 772 653 

Møder / kørsel 1075 296 

Internet / hjemmeside 4140 4.140 

Porto 305 558 

Landsgildeting / stævne 3847 3.065 

Stadsgildeting/ -rådsmøder 2165 2.138 

Gaver 1773 1.338 

Diverse 0 230 

  22002 24.596 

Underskud -1269 - 2.929 

  20733 21.667 
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Anvendelse af formue og formueafkast 
Indtægter 

    

  17952 26.222 

Diverse indtægter gaver m.v. 0 0 

  17952 26.222 

      

Udgifter     

Gaver (bevilligede tilskud) 35000 44.750 

Forvaltningsgebyr 192 83 

Kontingenttilskud   (Konto 61) 2552 2.555 

Arrangementer 33825 28.431 

Diverse 4233 12.923 

  75802 88.742 

Underskud -57850 - 62.520 

  17952 26.222 

      

Stadsgildets samlede resultat:     

Underskud - alm. drift -1269 - 2.929 

Underskud - formueafkast -57850 - 62.520 

I alt -59119 - 65.449 
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STADSGILDET’s regnskab 
Balance pr. 31. december 2013 
 

 

Aktiver 2013 2012 

      

DB  4815115864 12303 22.244 

DB  3654003262 8001 84 

      

DB-invest Fonde 601698 665.184 

Tilgodehavende 0 0 

Kontant beholdning 0 0 

Aktiver   i alt 622002 687.512 

      

      

      

      

Passiver     

Egenkapital primo 664061 731.273 

Kursregulering -8289 - 1.763 

Underskud - alm. drift -1269 - 2.929 

Underskud - formueafkast -57850 - 62.520 

Egenkapital  i alt 596653 664.061 

      

Skyldige omkostninger 0 602 

Gæld/Mellemregning (Flagpenge) 25349 22.849 

Passiver   i alt 622002 687.512 
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hus den 15. februar som følge af læn-
gerevarende sygdom. Jørgen blev 
overflyttet fra Hornsletgildet, da det 
blev nedlagt, og han kom flittigt i vort 
gilde helt til slutningen af sidste år, 
hvor vi så ham for sidste gang. Vi vid-
ste, han var syg, men ikke at der kun 
skulle gå få måneder, inden han afgik 
ved døden. Alle rejste sig og mindedes 
Jørgen. 

Vi gik derefter over til aftenens 
dagsorden og startede med valg af di-
rigent, der straks gav ordet videre til 
Gildemester for sin beretning om årets 
gang i 5. Gilde, hvor vi har oplevet 
mange gode og interessante foredrag, 
set gamle film, udlånt fra spejdermu-
seet, bl.a. om Baden Powells liv og 
spejderbevægelsens udvikling. Vi har 
haft en vellykket gildeudflugt til Lem-
vigkanten over et par dage, hvor vi bo-
ede i en dejlig hytte, som Erik havde 
fundet frem til og med et righoldigt 
program, tilrettelagt af én af vore 
grupper. Vi har afholdt udendørs gil-
dehal i Toggerbo med deltagelse af et 
par gildebrødre fra Ebeltoftgildet, som 
stod for forplejningen. Sidst men ikke 
mindst fejrede vi vort 25 års jubilæum 
i november 2013 med festgildehal i 
Egå Kirke og eftergildehal i Sognegår-
den med dejlig mad og underholdning. 
En rigtig festlig aften, som 55 personer 
deltog i. 

Gildemesters beretning blev 
godkendt med applaus. Det samme 
skete for fremlæggelsen af regnskab 
og budget, samt beretningerne fra 
grupper og udvalg. Ang. valg til gilde-
ledelse og udvalg modtog alle gen-
valg, undtagen for Spejderkontaktens 
vedkommende, som Erik Ravn trådte 
ud af og overlod posten til Aage Ma-

thiesen. 
Under Gildetinget havde vi be-

søg af Aarhus Stadsgildemester, som 
under punktet Eventuelt orienterede 
om forskellige møder, han havde del-
taget i vedr. gildernes fremtid, og hvad 
man kunne gøre bl.a. for at gøre gil-
derne mere synlige i offentligheden. 
Der lægges fremover fra forskellig 
side mange kræfter i at ”fremtidssikre” 
Sct. Georgs Gilderne over hele landet. 

Hanne Nørlund takkede mange 
gange for gildets deltagelse under Jør-
gens sygdom og bortgang. 

Kirsten Nilsson udtrykte stor ros 
og begejstring for en fantastisk jubilæ-
umsaften. 

Henning omtalte næste års akti-
vitetsplan, som senere uddeltes til alle 
medlemmer. 

Inden vi gik over til ”Eventuelt” 
holdt vi en lille pause, hvor vi spiste 
smørrebrød, fik et glas vin sponsoreret 
af en fødselar og en kop kaffe. 

Således sluttede Gildetinget 
2014 i ro og god orden. Efter lidt hyg-
gesnak bordet rundt sluttede vi som 
sædvanlig med vor aftensang. 

     
    Kirsten 

Til årets gildeting, som var ind-
kaldt til afholdelse den 3.marts, mødte 
21 gildemedlemmer. Inger bød vel-
kommen og bad os mindes Hanne 
Skærbæk, som døde den 25. marts 
2013. 

Gildetinget kunne begynde, og 
endnu engang havde Henrik og Else-
beth påtaget sig at være dirigent og 
protokolfører. Henrik konstaterede, at 
gildetinget var lovligt og rettidigt ind-

(Fortsat fra side 6) 
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varslet, hvorefter han læste dagsorde-
nen og gav ordet til gildemesteren. 

Inger fortalte kort om årets ar-
rangementer, og vi var enige med 
hende om, at vi havde haft mange go-
de oplevelser sammen i det forløbne 
år. Inger takkede kansler og skatme-
ster for det gode samarbejde. 

Skatmester Robin aflagde det 
reviderede regnskab, som blev god-
kendt. Budgettet for det kommende år 
er blevet skåret lidt ned, så vi kan 
fortsætte med uændret kontingent. 

Gruppelederne aflagde beret-
ning. Gr.61 havde valgfrit emne, og 
det var der kommet store og spænden-
de beretninger ud af. Gr.62 havde 
valgt "Storbyer i Europa", og gr.63 
mere beskedent "Købstæder i region 
Midtjylland". 

Fra udvalgene fortalte Elsebeth 
om Internationalt udvalg, Fellowship-
day, modtagelse af Fredslyset og om 
sponsorbarnet. Telefonafbud har Bir-
the styr på, Alice tager sig af flag-
blokkene, hvor der er lidt problemer 
med en flagsnor ved City Vest. Hen-
rik samler stadig frimærker og vil ger-
ne have mange flere. Ved sidste op-
tælling i forbindelse med Landsgilde-
tinget i Slesvig var vi nr. 26 af 101 
gilder og havde samlet 6,8 kg. 

Pia er aktiv i Spejderudvalget 
og nævnede den gode aften med Per 
Stig Møller, næste møde bliver i no-
vember på Diakonhøjskolen. Kultur-
natten er nedlagt. IT-ansvarlig Kirsten 
sagde, der sker intet. Fra ridderudval-
get var der heller intet nyt. 

Valg af gildeledelse - Sonja Sø-
rensen afløser Inger Andersen som 
gildemester. Bent og Robin fortsætter 
på deres poster. I Internationalt ud-
valg afløser Inger Rossen  Elsebeth 

Rasmussen og Inger Andersen afløser 
undertegnede som skriver. Øvrige po-
ster er genvalg. 

Under eventuelt luftede Robin 
tanken om at indføre betaling til ar-
rangementer med foredragsholdere. 
Måske også fællesarrangementer med 
andre gilder. 

Henrik sluttede gildetinget, tak-
kede gildeledelsen og os alle for god 
ro og orden. 

Gruppe 62 havde arrangeret 
buffet med sild, hjemmelavet leverpo-
stej og ost. Vi hyggede os, indtil Inger 
mente at det var gå hjem tid, hun tak-
kede arrangerende gruppe, vi sang af-
tensang og skiltes. 

Tove 

8. Gilde rykkede den 24. febru-
ar sit gildemøde ud i byen, denne 
gang for at besøge Kirkens Korshær i 
Nørre Allé 25, i den tidligere Elise 
Smiths Skole. 

Vi blev modtaget af den ny ind-
satte korshærspræst Olesia Corfixen, 
der er Rumæner af fødsel, og som ef-
ter blot et par år i Danmark taler et 
udmærket dansk. Rasmus, teologistu-
derende praktikant, supplerede på for-
skellig vis. 

Olesia Corfixen gav os en 
spændende indføring i Korshærens 
arbejde som siden 1912 har haft sit 
virkeområde blandt samfundets mar-
ginaliserede og udstødte mennesker – 
de ensomme, hjemløse, psykisk syge 
og misbrugerne. 

Arbejdet er hovedsagelig finan-
sieret af private midler samt gennem 
et tæt samarbejde med Aarhus Kom-
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mune og forskellige offentlige puljer. 
Desuden har Salling- og A.P. Møller 
fondene tilført store beløb i forbindel-
se restaurering og indretning af byg-
ningerne på Nørre Allé. 

Husets varmestue, der er åbent 
det meste af døgnet, året rundt, er et 
værested og fristed, men ikke et be-
handlingssted. Her tilbydes varme, 
mad, bad og hvile, nærvær, fælleskab 
og samtale. Man kan henvende sig 
anonymt og uden at blive registreret. 
Alle medarbejdere og samt en stor 
kreds af frivillige har naturligvis tavs-
hedspligt. 

Der tilbydes også kontakt til 
læger, sagsbehandlere og andre in-
stanser samt økonomisk administrati-
on, og der er tid til samtale om per-
sonlige livsforhold. 

Kirkens Korshær arbejder og-
så, som alle ved, med genbrug, og 
man er i besiddelse af lastbiler til af-
hentning af effekter, som herefter 
omsættes via adskillige genbrugsbu-
tikker rundt omkring i byen. 

På øverste etage er der indrettet 
systue, hvor folk udefra byen kan kø-
be metervarer, og alt hvad der hører 
hjemme på en systue i form af knap-
per, blonder. nåle, skind og stofrester, 
og vil man det, kan man sætte sig bag 
symaskinerne samt gå i gang med nål 
og tråd. 

Korshæren tilbyder hver, an-
den fredag, socialt og kirkeligt sam-
vær for familier, som desuden kan få 
serveret aftensmad samt deltage i 
sang og hyggestuder med andre fre-
dagsfamilier. Der arrangeres konkur-
rencer og leg for børnene, og i som-
merferien kan man søge om at delta-
ge i sommerlejren ved Hurup i Thy. 

De tilknyttede præster har også 

nok at se til med kirkeligt fællesskab, 
besøg i Aarhus arrest og korshærs-
gudstjeneste i Sct. Pauls Kirke, lige-
som de forestår vielser og begravel-
ser, yder sjælesorg og tager på besøg 
på sygehuse og ude i hjemmene.. 

Kirkens Korshær driver også 
Fællesgården i Trige, hvor der produ-
cerer økologiske grøntsager m.v. til 
eget forbrug, som et tilbud til udsatte 
medmennesker om en dag i landlige 
omgivelser. Man kan også deltage i 
havearbejde, passe høns og gæs, ar-
bejde i træ, metal m.v. 

Endelig kan Kirkens Korshær, 
i samarbejde med Aarhus Kommune, 
yde et midlertidigt botilbud for hjem-
løse. Det foregår på Tre Ege i Bra-
brand, men også andre steder rundt i 
byen. 

Det var et spændende besøg, 
som i høj grad gav stof til eftertanke. 

Den 10. marts besøgte vi 
Studstrupværket, som sammen med 9 
andre el- og varmeværker rundt i 
Danmark hører ind under Dong Ener-
gy A/S. Studstrupværket ligger meget 
smukt lige ud til Kalø Vig og blev 
etableret i 1968. Siden er der produ-
ceret strøm til Århusområdet. Værket 
er gradvist blev større – først i 1972, 
hvor der blev udvidet med yderligere 
en ”Blok” og senere i 1984 og 85 
hvor blok 3 og 4 blev taget i brug, 
hvilket medførte, at man nu også 
kunne levere fjernvarme – i dag til 
200.000 hustande i Århus og omegn. 

Sammenhænget er, at der un-
der alle omstændigheder produceres 
strøm, og at værket udnytter over-
skudsvarmen fra el produktionen til 
at producere fjernvarme. Samproduk-
tionen af el og fjernvarme betyder 
først og fremmest et lavere brænd-
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selsforbrug pr. produceret energien-
hed. Vi indledte besøget i værkets 
mødelokale, hvor vores guide, Jørgen 
Østergård med overhead og video, 
førte os igennem de mange processer 
som el- og varmeproduktionen omfat-
tes af. 

Der benyttes først og fremmest 
kul og forbruget er ca. 1 mio. tons år-
ligt. Kullene kommer fra mange for-
skellige lande, også helt fra Australi-
en, men for at reducere udledningen 
af CO2 indgår der nu ca.100.000 tons 
halm i det samledes årlige brændsels-
forbrug. Alt synes stort og voldsomt 
på Studstrupværket, men alt er for-
svarligt indkapslet, så bortset fra et 
ret højt støjniveau flere steder, kan 
man trygt bevæge sig rundt i det store 
anlæg. 

Røgen fra den 190 meter høje 
skorsten består af næsten 100 pct. 
vanddamp, for undervejs er de for-
skellige affaldsstoffer sorteret fra, for 
at ende op som mineraler der anven-
des til industrielle formål samt bl.a. 
vejmaterialer.  

El produktionen afsættes via 
den nordeuropæiske el børs Nord-
Pool i Norge, hvor prisen fastsættes 
på baggrund af udbud og efterspørg-
sel 

Fjernvarmen sælges og pumpes 
rundt i rørledninger og frem til de 
kommunale fjernvarmeselskaber i År-
hus området. 

Studstrupværket beskæftiger 
forbavsende få medarbejdere – vel 
omkring 100 i alt, og helt imponeren-
de er det, at overvågningen af hele 
værket varetages via lystavler, com-
putere og fladskærme af blot tre med-
arbejdere ad gangen. 

/Frits 

25. februar afholdt 10. gilde 
gildeting på spejdermuseet. Efter vel-
komst og en forårssang blev Bent 
valgt til dirigent. Bent konstaterede at 
gildetinget var lovligt og rettidigt ind-
kaldt. Dagsorden blev gennemgået. 
og herefter var det gildemesterens be-
retning der stod for skud:  

I 10 er der aktive 10 gildebrød-
re, hvor gennemsnits alderen er 69 og 
mødeprocenten ca. 80%. 

I gildeåret 2013/2014 har vi 
haft 13 gildemøder, heraf 5 gildehal-
ler, 1 gildeting  og en ø-tur. Der har i 
gildeåret været mage spændende ar-
rangementer. Fra april til september 
forsøger vi at lave friluftsmøder. Be-
retningen blev godkendt. Så gennem-
gik gildeskatmester regnskab og bud-
get – som blev godkendt. Derefter var 
der beretning fra diverse udvalg.  

Så var det tid til valg – både i 
gildeledelsen og divs. udvalg var der 
genvalg.  

I 2014 skal der vælges nye 
grupper (er valgt ved lodtrækning), 
og de nye grupper skal i gang med at 
lave et spændende årsprogram. 

GM sluttede gildetinget med en 
tak for et godt fremmøde og for god 
ro og orden, speciel tak til dirigent 
Bent. 

Vi sluttede mødet med at synge 
”Nu er jord og himmel stile” 

UC 
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Torsdag den 6. marts var der 
Laugsting, som endnu en gang blev 
holdt hjemme hos Hans Fink. Der var 
også denne gang et stort fremmøde 
og Hans-Erik Harboe’s sang til de gu-
le ærters pris lød atter i stuen. Tak til 
Jytte for de dejlige ”ærter” 

Tinget blev under ledelse af 
Henrik Meyer afviklet efter dagsorde-
nen og beretningerne blev godkendt 
uden mange kommentarer. Regnska-
bet blev godkendt. Indtil videre uæn-
dret kontingent. 

Der var genvalg på følgende 

poster: Laugsmester: Hans Fink, Skri-
ver: Uffe Jørgensen og Revisor: Hen-
rik Meyer. Skatmester: Jan Omøe 
blev efter næsten 20 år på posten af-
løst af Uffe Jørgensen. 

Da dette skifte ikke uden vide-
re kunne accepteres af DFF endte det 
med en kollektiv udmeldelse af DFF 
et par dage senere. 

Datoer for det kommende års 9 
aktiviteter/møder blev fastlagt. Hans 
Fink vil efterfølgende udsende en me-
re detaljeret mødeplan, der også inde-
holder hvem der medbringer møde-
præmier til de forskellige møder. 

Uffe 
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Grøn er vårens hæk, 
kåben kastes væk, 
jomfruer sig alt på volden sole. 
Luften er så smuk, 
deres længselssuk 
kendes let på deres silkekjole. 
 
Nu har viben æg, 
pilen dygtig skæg, 
og violen småt på volden pipper. 
Gåsen sine små 
lærer flittig gå, 
skaden vindigt med sin hale vipper 
 
Svenden med sin brud 
går i haven ud, 
på de grønne sko hun synes danse. 
Ak, hvor hun er let! 
foden er så net. 
Pogen sælger til dem grønne kranse. 
 
Storken er så travl 
højt på bondens gavl, 
og de røde fødder næbbet slibe. 
Høkren med sin viv 
går for tidsfordriv med sin 
sølvbeslagne merskumspibe. 
 

Hulde piger små, 
røde, hvide, blå, 
sender deres blikke rundt som pile. 
Og som krigerflag 
i det kælne slag 
silkebånd fra liljenakken ile. 
 
Aftnen driver på, 
mens de skønne gå, 
bare de dem ikke skal forkøle. 
Hvilken yndig strøm, 
barmen blir så øm, 
man mit hjerte kan på vesten føle. 
 
I den tavse nat, 
som en stor dukat, 
månen stænker guld på alle grene. 
Ak, de skønne svandt 
jo fra hver en kant. Det er tungt, 
man skal gå hjem alene. 

 

Poul Martin Møller, 1819  


