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1./7. GILDE 
Mandag d. 17. november kl. 19.00. 
4. Gildes gildehal i Langenæskirken. 
Afbud til Birgitte og Jan. 
Mandag d. 1. december kl. 18.00. 
Julemøde hos Jytte og Hans i Tranbjerg. 
Husk nu den lille gave. 
Afbud til Birgitte og Hans. 
 
2. GILDE  
Torsdag d. 6. november kl. 18.45. 
Spejderudvalgets lederaften med ‘Læger 
uden grænser’ og Thomas Mygind. Se 
indbydelsen her i bladet. 
Husk tilmelding. 
Mandag d. 24. november kl. 19.30. 
Gildemøde. 
 Onsdag d. 26. november.   
Fredslyset. 
Se nærmere her i bladet. 
Lørdag d. 29. november. 
Julearrangement.   
Indbydelse udsendes. Husk tilmelding. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 17. november kl. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken. 
"Dansk spejderprojekt i Bhutan". 
Tre spejder-pigers beretning.  
Mandag d. 8. december. 
Julestue i Langenæskirken. 
 
5. GILDE 
Mandag d. 10. november kl. 19.00. 
Foredragsaften med tidligere kriminal-
kommissær Preben Nibe. 
8. Gilde er inviteret. 
Onsdag d. 26. november. 
Fredslyset kommer til Aarhus, se nærme-
re i Herolden. 
 
 
 
 

 
6. GILDE 
Mandag d. 3. november kl. 19.30. 
Gildemøde. 
Verner & John (tidligere Lystrup orke-
ster) spiller god musik. 
Mandag d. 1. december kl. 19.30. 
Julegilde 
 
8. Gilde 
Søndag d. 9. november kl. 9.00. 
Dansk Flygtningehjælps indsamling i 
Risskov/Fedet -Nærmere følger til vores 
koordinationsudvalg. 
Mandag d.10. november. 
Foredragsaften hos 5. Gilde – med krimi-
nalkommissær Henning Nibe. Nærmere 
følger. 
Mandag d. 24. november. 
Julestue – nærmere følger. 
Onsdag d. 26. november. 
Fredslyset kommer til Aarhus. 
Søndag d. 30. november. 
Fredslyset bringes til Ellevang Kirke til 
gudstjenesten l. søndag i advent. 
 
9.GILDE 
Onsdag d. 19. november kl. 18.30. 
 Gildehal m/optagelse. 
Eftergildehal: sangaften. 
Onsdag d.26. kl.? 
Nærmere tidspunkt senere. 
Vi deltager i modtagelse af fredslyset, 
gerne besked til Birgit  
(bordbestilling Rådshuscafeen). Tiden 
efter er fri, indtil vi mødes i Frue Kirke. 
 
10. GILDE 
Tirsdag d.11. november.  
GPS løb. Tid og sted følger. 
Tirsdag d. 2. december. 
Julemøde i 1. Tranbjergs hytte. 
 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 13. november kl. 19.15. 
Månedsmøde i DDS's spejderhytte. 
Vi får besøg af Hans Schønning 
(esperanto). Datoen er ændret til 13.11. 
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Fødselsdag : 
20-12-14 Steen Lydolff, 4. G.   70 år. 
 
 
 
 
 
 

Nyt mobilnummer: 
Poul Kallesø, 4. G. 30 42 08 17 
 
Rettelse af mobilnummer: 
Jette Jørgensen, 4. G. 24 25 57 13 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aarhus Rådhus har igen i år sagt ja til at modtage Fredslyset i trafikhal-

len, og vi opfordrer gildebrødre og gæster til at deltage i ceremonien på  
Aarhus Rådhus kl. 14.30. Der vil blive talt af en repræsentant for bystyret – 
sandsynligvis borgmester Jacob Bundsgaard – og af stadsgildemester, Kjeld He-
delund. Vi synger en sang og overdrager flammen til Aarhus Rådhus, der efter-
følgende byder på kaffe og småkager. 
  

Kl. 17.00 er der i Vor Frue Kirke andagt ved pastor Jesper Kiil Jørgensen, 
hvorefter flammen overdrages i krypten. 
  

Der vil ved begge arrangementer blive lejlighed til at tænde sit eget lys 
ved flammen. 

 
Håber rigtig mange vil møde op. 
 
På udvalgets vegne med gildehilsen 
Hanne Brissing  

 
Onsdag den 26. november 

kommer Fredslyset til  Aarhus. 
Fredslyset ankommer til Aarhus Hovedbanegård med 

IC 133 kl. 13.12. 
Vi modtager lyset på perronen, men da DSB ikke må 

have levende lys i deres lokaler, bliver der ikke yderligere 
modtagelse på banegården. 
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Fredslyset 2014 - mere nødvendigt end nogensinde 
Slut op om Fredslysets modtagelse i Aarhus onsdag den 26. november. 

Vær med til at markere dit ønske om fred på jorden ved at deltage i Fredslysets 
modtagelse på Århus Rådhus og efterfølgende i Vor Frue Kirke.  

Fredslyset er en upartisk, upolitisk manifestation af ønsket om fred i vor 
tid. her og nu! Oprindeligt stammer Fredslyset fra Betlehem. Det er smukt at 
tænke på. Desværre er religion ikke altid fredsskabende. Alligevel mener jeg, vi 
må kunne forenes i et fælles ønske om fred, uanset hvilken religion vi bekender 
os til. Ønsket om fred må være lige stort, om man er religiøs eller sekulær. 

For godt tyve år siden var der stor optimisme og tro på en fredelig samek-
sistens. Det slog ikke til. Lige nu er der krig og ufred. Også i Europa. Danmark 
er krigsførende nation. Væbnet magt kan ikke altid afvises, men i nogle tilfælde 
være nødvendig for at genskabe og holde freden. Men uanset det, medfører krig 
og ufred ufattelige lidelser for alt for mange uskyldige mennesker. 

Derfor kære gildebror, kom og vær med i Aarhus Rådhus og i Vor Frue 
Kirke om eftermiddagen den 26. november. Vær med til at vise, at vi vil fred! 

Kjeld Hedelund 

 
Nytårsgildehal 2015 

 
Aarhus Stadsgilde inviterer til nytårsgildehal. 

 
           Arrangeres af 9.Gilde 

 
Fredag den 9 januar 2015  kl.18.00 

Fredenskirkens lokaler, Rosenvangsalle 51 8260 Viby 
 

yderligere information i HEROLDEN december nummer.   
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Indvielse af Århus Stadsgilde Sangbog og nytårsgildehal 2015 
I ca. 1½ har en redaktionsgruppe arbejdet med at vælge sange til en ny 

sangbog for Sct. Georgs Gilderne i Aarhus. Arbejdet er nu så langt fremskredet, 
at vi kan indvi sangbogen i forbindelse med nytårsgildehallen fredag den 9. janu-
ar 2015. 

Århus Stadsgilde sangbog indeholder 113 sange. En del er velkendte sange 
fra den røde gildesangbog og Højskolesangbogen. Redaktionsudvalget har lagt 
stor vægt på, at sangbogen derudover indeholder sange fra de sidste ca. 30-40 år. 
Århus Stadsgilde sangbog kan stå alene, men også bruges som supplement til den 
røde gildesangbog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Her skal bringes en tak til redaktionsudvalget, der består af følgende gilde-

brødre: Jytte Fink, Ove Nielsen, Tove Colstrup, Alice Dyrskov, Sonja Sørensen, 
Nils Liljeberg, Arne Hvid Christiansen og Anne Marie Pedersen.  

 

Nytårsgildehallen bliver på flere måder en særlig aften, idet vores landsgil-
demester Helmut Werth deltager og vil holde festtalen i eftergildehallen. Nytårs-
gildehallen vil, som den plejer, være en åben gildehal, hvilket giver mulighed for, 
at invitere gæster med til selve gildehallen. 

Glæd jer til et enestående og festligt arrangement i Fredenskirkens lokaler 
fredag den 9. januar 2015. 

Kjeld Hedelund 
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Mandag d. 15. september kunne 
gildemester Jette Jørgensen (JJ) byde 
velkommen til den første gildehal i det 
nye gildeår i Langenæs Sognegård. I 
sin gildemestertale fortalte JJ om et be-
søg på fængslet i Horsens, hvor hun var 
blevet meget optaget af kunstneren 
Bent Riis’ (BR) livslange fascination af 
fængslet, som på godt og ondt er en 
væsentlig del af hans hjemby Horsens. 
Som børn klatrede de over forgårdens 
ståltrådshegn, det var let nok at komme 
op på toppen af hegnet og derfra sprin-
ge 4 meter ned, men langt vanskeligere 
var det at komme tilbage igen. 

Hegnets øverste konstruktion 
vendte nemlig 45 grader indad og hav-
de wirer med tætsiddende pigtråd. Den 
dybere mening med at omhegne et 
fængsel er formentlig også, at det skal 
være sværest at komme ud. Man har 
sikkert slet ikke tænkt den tanke, at no-

gen ville gøre det til en sport at komme 
ind. Da de blev lidt større begyndte de 
at spille fodbold med fangerne, deres 
hold som hovedsagelig bestod af drabs-
mænd, bankrøvere og narkopushere, 
var det mest fair spillende hold.    

Årerne gik og de blev stivbenede 
til fodbold på asfalt. Kontakten med 
fangerne og fængslet løb ud indtil (BR) 
fik en ide, som igen kunne bringe ham 
ind bag murerne. Bent Riis søgte fæng-
selsledelsen om tilladelse til at fotogra-
fere fængslets mange skjulte rum. 
Skjulte i den forstand, at kun meget få 
mennesker har set disse rum. Fængslet 
fascinerer BR, mens vi fascineres af 
det, som BR oplever og viser os med 
sine fotografier og fortælling. 

JJ kunne varmt anbefale et besøg 
i fængslet. I sine 5. minutters Sct. 
Georg filosoferede Hanne Kristiansen 
over tid, tiden syntes hun har nærmest 
elastik i begge ender. Den er et NU – 
Og den er evigheden. Vi kender alle 
følelsen af, at de år vi har levet ikke er 
lige lange. Det er da også logisk, at 
man oplever det sådan, for er man 7 år, 
er der meget lang tid til man er 8. Er 
man 72 bliver man lige straks et år me-
re. Sådan føles det i hvert fald. 
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I eftergildehallen kunne JJ byde 
velkommen til Karin Boldsen, der for-
talte om Gambiaprojektet sammen med 
Jan Omø, der sammen med 3 andre gil-
debrødre havde besøgt Karin Boldsen i 
Gambia. Selve Gambiaprojektet  er et 
projekt, der siden sidst i 70’erne har 
støttet skole- og hospitalsvæsenet i 
Gambia - dels ved indsamling og for-
sendelse af brugt udstyr fra Danmark, 
dels ved at skaffe midler til skolebyg-
geri – og siden 2002 ved at oprette et 
scholarship-program.  

Vi så både film og lysbilleder fra 
de forskellige ture og udflugter som de 
havde været på, hvor de undervejs be-
søgte de forskellige centre, bl.a. Boy 
Scouts Provincial Skills training Cen-
tre, som har både unge piger og drenge 
som elever. Der er en kontorlinje, ba-
tik/sy linje, en tømrer/snedker linje 
samt en metallinje. Skolen er bygget 
for danske midler tilvejebragt dels ved 
indsamlinger tilbage i 80’erne dels ved 
hjælp af støtte fra Danida. 

I 2009 åbnede pigespejderne og-
så en skole Girl Guide Skill Centre i 
Soma, hvor pigerne kan blive undervist 
i hotel- og restaurationsrelaterede fag. 
Endvidere findes der Hanne Vibe Nur-
sery School, en børnehave/forskole, 
hvor eleverne er 3-4 år og de skal gå 
der i 3 år før de kan starte i Primary 
School. Et meget spændende projekt, 
som man kan se hjælper. Foreningen 
håber, at de kan blive store nok til at 
støttebeløbene kan bliver skattefra-
dragsberettigede. 

I pausen fik vi dejligt smørre-
brød og Hanne Brissing benyttede lej-
ligheden til at takke for gaven til sin 75 
årsfødselsdag og ønskede også Sys til-
lykke med 50 års jubilæet.  Arne holdt 
tale for Sys og hun fik et tikkerlikker. 

Også gildemesteren ønskede tillykke til 
Sys og overrakte en gave.JJ takkede 
med vin til aftenens foredragsholder og 
gav også en tak til gruppe 42. 

Vi sluttede en meget spændende 
og interessant aften med at synge ”Nu 
er jord og himmel stille”. 

 Birthe 

I mandags holdt 5. Gilde fødsels-
dagsgildehal. 

Med var hele 5. Gilde plus man-
ge fra 8. Gilde, som var vort modergil-
de, og som havde efterkommet vor in-
vitation. Desuden flere indbudte gæ-
ster. Så vi var mange til at fejre de 26 
år, vi har bestået. 

Af gildemestertalen fremgik det, 
at Henning havde gravet dybt i Google 
og andre ”gamle arkivalier” og fundet 
betydningen og brugen af ordet 
”Fødselsdag”, som blev taget i brug ef-
ter Reformationen for at adskille det fra 
den katolske festdag, som egentlig hen-
førtes til den Helgen der bl.a. lagde 
navn til den dag i den periode, hvor en 
ny borger kom til verden. En meget læ-
rerrig og interessant tale om ordet fød-
selsdag.  

”5. minutter Sct. Georg” ved 
Aage Mathiesen, omhandlede også be-
grebet fødselsdag og om de mange 
gange i hans efterhånden lange liv, det 
var ”lykkedes” for ham at holde fød-
selsdag. Aage mente, han måtte have 
en skytsengel, som flere gange gennem 
livet havde ”reddet” ham fra forskellige 
mere eller mindre farlige oplevelser.  
Meget vittigt og morsomt fortalt. 

Derefter var der hyggeligt sam-
vær med god mad og flere imponeren-
de lagkager, som jo hører til en god 
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fødselsdag. Og snakken gik lystigt om-
kring bordene, men også med lidt un-
derholdning ind imellem, indtil Gilde-
mesteren fandt tiden inde til at bryde op 
med sangen ”Nu er jord og Himmel 
stille”. 

En hyggelig og dejlig aften var 
forbi. 

     
 Kirsten 

Den 27. september tog 12 gilde-
brødre på den årlige udflugt arrangeret 
af gildeledelsen. Første stop var parken 
ved Bygholm Parkhotel, hvor vi fik den 
medbragte morgenmad ved et par borde 
og bænke. Derefter videre til Jelling, 
hvor vi havde en aftale med en guide 
kl. 10.30 som skulle fortælle os om vi-
kingekongerne Gorm den Gamle og 
Harald Blåtand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For over 1000 år siden satte de to 
runesten. Jeg var ikke klar over at ste-
det var så stort. Her er en skibssætning 
med to rækker sten formet som et skib 
og med dette kunne de døde, ifølge 
nordisk mytologi, sejle til gudernes 
Valhal. Der er to kæmpehøje, hvor vi 
selvfølgelig skulle op og nyde udsigten. 
I 960´erne byggede Harald Blåtand et 
stort palisadehegn som var 1,44 km. i 

omkreds og tre-fire meter høj. Det er i 
dag markeret med betonstolper.  Kong 
Gorm blev begravet som hedning i 
Nordhøjen i 959, men da hans søn Ha-
rald Blåtand senere gik over til kristen-
dommen, ønskede han at give sin far en 
kristen begravelse i kirken ved siden af 
højen. Da man fandt graven i 1978, 
fandt man en mængde guldtråde, der 
har været indvævet i en kongelig dragt 
og nogle smykker viser sammenhæn-
gen med Nordhøjen. I en årrække har 
Gorms knogler været på Nationalmuse-
et men i 2000 blev de ført tilbage til 
Jelling kirke. Alt fortalt af en utrolig 
engageret og behagelig guide, der også 
kunne et par anekdoter. 

Så var det ved at være spisetid, 
så vi invaderede kroen hvor vi spiste 
Harald Blåtand bøf. Der var blevet an-
nonceret, at det skulle spises med ske 
og kniv, men det kunne vi ikke se, da vi 
satte os til bords. Robin måtte så lige 
have fat i tjeneren og så fik vi træske 
og kniv. Det var et dejligt måltid. 
Værtsparret kom ind og fortalte lidt om 
kroen og hvordan de havde erhvervet 
den. 

 Derfra kørte vi mod Randbøldal 
Museum via Nørup kirke, hvor der des-
værre var låst ind til kirken, så vi nøje-
des med at se kirkegården og nød den 
skønne natur og Engelsholm Slot i bag-
grunden. Dette slot købte Justitsråd og 
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storkøbmand Gerhard Hansen, adlet de 
Lichtenberg i 1731 og det blev starten 
på hele Randbøldals udvikling i de næ-
ste 250 år. 2 år senere opførte han En-
gelsholm Papirfabrik i Randbøldal. 

Her var der vandkraft og han fik 
privilegium på indsamling af klude af 
Kong Christian den V. Kludene var tid-
ligere blevet indsamlet af tyskere og 
derved var Danmark gået glip af den 
indtjening. I 1847 blev produktionen 
omlagt til at fremstille bomulds- og 
klædestoffer og navnet skiftede til 
Randbøldal Klædefabrik. I 1984 stand-
sede produktionen og bygningerne for-
faldt og i 1984 blev de revet ned. På 
grunden ligger nu et magasinhus fra 
1900 og det er lavet til museum og dre-
vet af ildsjæle plus det gamle turbine-
hus fra 1875 som stadig producerer el. 
Der er 3 historiske værksteder for pa-
pir, tekstiler og vand. 

Så var det videre til Bindeballe 
Købmandsgård, som er et besøg værd 
og her fik vi også kaffe og kage. Deref-
ter skulle turen egentlig slutte men le-
delsen havde lige en ekstra ting vi kun-
ne se, nemlig Frederikshåb   Mølle-
park. Først i 90´erne afviklede Gunnar 
Nielsen sit landbrugserhverv på sin fø-
degård ”Torgunsminde”. For at udfylde 
tiden begyndte Gunnar at bygge møl-
ler.  

Det blev til 9 møller i ca. halv 
størrelse. Disse var opført på en mark 
inden man kom ned til gården. Det var 
gratis at besøge møllerne, men desvær-
re blev de ikke vedligeholdt, da Gunner 
Nielsen er død og der er åbenbart ingen 
der har taget over. 

Så var nok en dejlig og spænden-
de tur til ende. Stor tak og ros til gilde-
ledelsen. 

Inger A. 
 

Ved 6. Gildes møde den 6. okto-
ber havde vi besøg af Erik Birkholm 
fra 4. Gilde. Han er frivillig ved Aarhus 
Brandvæsen. Sonja bød ham velkom-
men og så spillede hun sangen 
”Hjertestarter” med gruppen Nephew 
og det var det aftenen handlede om. Vi 
fik demonstreret førstehjælp og en hjer-
testarter.  

Derefter blev der fortalt om, 
hvad man gjorde ved forskellige ulyk-
ker f.eks. ulykker på landevej, ilde-
brand og ulykker i hjemmet. Inger age-
rede bevidstløs i en bil, som hun skulle 
slæbes ud af og Metha blev lagt i aflåst 
sideleje. Vi fik fortalt hvordan og ikke 
mindst hvor hurtigt en brand udvikler 
sig.  

Efter en pause hvor vi fik kaffe, 
var der tid til at stille spørgsmål og 
dem var der mange af. Alt i alt en god 
og oplysende aften. Alle burde tage 
kursus i førstehjælp. Man ved aldrig 
om man får brug for det. 

Inger A. 
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Mandag den 29. september var 
8. Gilde samlet, sammen med gæster 
fra 5. Gilde, til en spændende aften 
med alvorlige ting på programmet. 

Gildeledelsen havde inviteret ta-
lepædagog Trine Vinkler Milsø fra ta-
leinstituttet i Ålborg til at fortælle om, 
hvad der sker, når man rammes af en 
blodprop eller hjerneblødning, og om 
hvordan man bedst muligt kommer på 
fode igen. 

Man rammes i flæng, og fra det 
ene sekund til det næste kan meget for-
andre sig både fysisk og psykisk med 
talevanskeligheder, lammelser og an-
dre former for handicap. 

Med sit utroligt tillidsvækkende 
væsen kastede Trine lys over situatio-
nens alvor og vejen frem til bedring. 

Vi hørte om uddannelsen til lo-
gopæd og dermed som talepædagog 
samt om sammenhængene mellem 
sprog, anatomi, fysiologi og neurologi. 
Det er i sagens natur meget vigtigt at 
komme under omgående behandling og 
at få stillet en diagnose af, hvordan 
man er ramt. Faggrupperne indenfor de 
forskellige sanser, som kan være påvir-
ket, sætter sig sammen og vurderer, 
hvordan behandlingen skal sammen-
sættes. Hvilke dele af hjernen og der-
med kroppen, er ramt.  

Patientbehandlingen tilrettelæg-
ges herefter individuelt, og det er vig-
tigt at motivationen er i top, for det er 
hårdt arbejde, og der lægges ikke fing-
re imellem. Der er pres på fra første 
færd med mange forskellige øvelser for 
igen at kunne koordinere tanke med 
handling. 

Trine demonstrerede bl.a. for-
skellige taleøvelser, og vi fik et indblik 
i, hvad der skal til for at få tungen til at 
fungere, så talen bliver naturlig, lige-
som der også kan trænes og øves an-
sigtsmuskler, ben og arme for at få æn-
dringer der, på plads igen. 

Der kan være meget at gå i gang 
med – krop, tempo og rytme, tydelig-
hed, vejrtrækning og mavemuskler for 
samlet, og under et, at opnå normal 
”Kvalitet”. 

Der var efterfølgende lejlighed 
til at stille spørgsmål, og Trine under-
stregede, at der utrætteligt lægges man-
ge kræfter i forskningen for at opnå de 
bedst mulige fremskridt i patientbe-
handlingen. 

Oven i al alvoren sørgede turha-
vende gruppe for, at vi fik sunget nogle 
gode sange, og at der også blev tid til 
en lille lækker ”buffet” og en kop kaf-
fe, inden vi atter spredtes for alle vin-
de. 

Mandag den 6. oktober deltog vi 
traditionen tro i 5. Gildes fødselsdags 
gildehal i Egå. Gildemester Henning 
Holck havde fordybet sig i begrebet 
fødselsdag, lige fra en tid hvor man i 
stedet fejrede navnedagen, og gilde-
skatmester Aage Mathiesen supplerede 
med 5. minutters Sct. Georg, hvor han 
fortalte om hændelser i sit liv, som 
kunne være gået galt, men som endte 
godt. Nogen må have holdt sin hånd 
over ”mig”, sagde han. 

Så blev der ellers fejret fødsels-
dag med sang, underholdning, kaffe og 
lagkage. 

/Frits 
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Sommer og efterår har kæmpet 
om magten, men sommeren har nu gi-
vet efter. Naturen kaldte og vores gil-
demøde skulle nydes i skoven. Det reg-
nede lige indtil vi mødtes ved Vrads 
kirke. 

Herfra kørte vi til Bredlund plan-
tage, hvor vi startede mødet med en 
kop kaffe og friskbagte æble-muffins 
alt imens gildemester kom med diverse 
informationer. Herefter gik vi ud i det 
store spisekammer, 
hvor vi hentede kantareller i store 
mængder samt 1.kl. spisesvampe så 
som indigohat, birkerørhat, Karljohan 
osv. 

Skoven var pragtfuld. At gå her i 
stilhed eller tale sammen er mental hy-
giejne for os alle og det er et godt sted 
at sortere sine tanker. Det var så dej-
ligt ,at vi ikke ænsede tiden, pludselig 
var der gået 3 timer, så nu skyndte vi 
os videre ind i skoven til en skøn shel-
terplads, hvor vi lavede aftensmaden. 

Vi fik italiensk middag. Friske 
båndnudler med velsmagende svampe-
stuvning, en gudespise. Her diskutere-
de vi spørgsmål fra Landgildet samt 
fremtiden i det hele taget.  

Vi sluttede som sædvanlig med 
"Nu er jord og himmel stille " og kørte 
"løftet" hjem på en fin efterårsdag. 

Uk 

Torsdag den 2. oktober var der 
månedsmøde i DDS’s spejderhytte i 
Tranbjerg.  

Vi havde vores årlige besøg af 
Thorvald Halkær fra Skanderborg, der  

viste eksempler og fortalte om 
sin postkortsamling med Skanderborg 
motiver. Også en brevsamling med 55 
øre Fr. IX blev gennemgået. 

Thorvald har en god evne til at 
fortælle en spændende og ofte overra-
skende historie om sine klenodier. 
Endnu en hyggelig aften. 

Uffe 

 
Denne måneds forsidebillede 

er   
Fotograferet af Jan Omøe, 4. Gilde, 

 
Læs mere på bagsiden. 
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Joseph Rudyard Kipling var den før-
ste og var blandt de yngste engelsk-
sprogede forfattere, der modtog No-
belprisen i litteratur (1907). 
Kipling blev født i Bombay i Indien 
den 30. december 1865 og vendte se-
nere, sammen med sine forældre, til-
bage til England. Hans oplevelser i 
både Indien og England inspirerede 
ham til fortællinger om britisk impe-
rialisme og oplevelsen af at være bri-
tisk soldat i Indien. Blandt hans bedst 
kendte værker er Junglebogen med 
bl.a. "Rikki-Tikki-Tavi" og digtet 
"Mandalay". 
Kipling var en af den tids mest popu-
lære engelske forfattere og med en 
årlig indkomst på £ 5.000, gjorde det 
ham i stand til som 36-årig at købe 
herregården Bateman’s for £ 9.300. 
Huset er gjort til museum for Kipling, 
og det er her, at medaljen, som er vist 
på forsiden af Herolden, er udstillet. 
Underteksten lyder: Medal of the 
Royal Society of St. George, given to 
Rudyard Kipling at the Festival Din-
ner 1920 of which he was Chairman.          
Bateman’s hjemmeside er: 
www.nationaltrust.org.uk/batemans 
Kipling døde i 1936 og er begravet i 

”Poets Corner” i Westminster Abbey. 

 

Jan Omøe 
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