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1./7. GILDE. 
Mandag d. 1. december kl. 18.00. 
Julemøde hos Jytte og Hans i Tran-
bjerg.  
Jytte og Hans forbereder julefrokosten. 
Du skal selv medbringe drikkevarer og 
den lille gave til spillet. 
Husk afbud til Jytte og Hans. 
 
2. GILDE 
Fredag d. 9. januar. 
Stadsgildets Nytårsgildehal. 
Se nærmere her i bladet. 
Husk tilmelding. 
 Mandag d. 26. januar kl. 19.30. 
Gildemøde.  
Mandag d. 23. februar kl. 19.30. 
Gildehal. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 8. december 18.00. 
Julestue i Langenæskirken. 
Mandag d. 16. februar 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken. 
"Arv og testamente"  
v/advokaterne Bjørn Høgh 
og Søren Usaksen 
 
5. GILDE 
Mandag d. 8. december kl. 18.00. 
Julegildemøde i Egå Sognegård. 
Fredag d. 9. januar 2015. 
Nytårsgildehal. 
Yderligere information, se Herolden. 
Mandag d. 26.januar 2015. 
Fødselsdagsgildehal i 8. Gilde. 
Invitation følger. 
 
 
 
 

6. GILDE.  
Mandag d. 1. december kl. 19.30. 
Julegilde medbring pakke der begynder 
med K (værdi 20 Kr.) 
 
8. GILDE 
Søndag d. 30. november,  
højmesse i Ellevang Kirke kl. 10. 
Fredslyset bringes til Ellevang Kirke. 
Fredag d. 12. december. 
Juletur til Gl. Estrup, hvor vi mødes kl. 
10 – juleudstilling og let frokost.  
Der træffes forinden aftaler om fælles 
transport indenfor gildet. 
 
9. GILDE 
Torsdag d. 4. december kl. 18.00 
 Julestue. HUSK: Pakke til pakkeleg. 

FRIMÆRKELAUGET 
Der er ikke møde i december måned, 
så alle ønskes hermed en glædelig jul. 
 
Torsdag d. 15. januar 2015. 
Året starter som sædvanlig med den 
traditionsrige Takkefest. Nærmere om 
tid og sted følger separat i god tid. 

Ridderår: 
22-11-14 Jytte Fink 1./7. G.  25 år. 
 
Fødselsdage: 
20-12-14 Steen Lydolff, 4. G.  70 år. 
05-01-15 Birgit Jessen, 4. G.  80 år. 
10-01-15 Nina Jensen 1./7. G.  100 år. 
13-02-15 Birthe Lydolff, 4. G.  70 år. 
16-02-15 Axel Bessing, 4. G.  75 år. 
19-02-15 Elisabeth Møller, 4. G. 70 år. 
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Nytårsgildehal  2015 
 

Aarhus Stadsgilde inviterer til nytårsgildehal 
 

           Arrangeres af 9. Gilde 
Fredag den 9. januar 2015 kl. 18,00. 

Fredenskirkens lokaler, Rosenvangsalle 51, Viby J. 
 

Program: 
kl. 18.00  Vandrehal 
kl. 18.30   Nytårsgildehal v/Stadsgildet 
kl. 20.00  Eftergildehal m/middag og underholdning 

  samt festtale af Landsgildemester Helmut Werth. 
 

Kuvertpris  195.00 kr. 
Indbetaling til Nordea bank 

Reg.nr. 2316, konto nr. 8477 220 305 
HUSK AT ANGIVE NAVN OG GILDE 

PÅ INDBETALINGEN 
Bindende tilmelding senest 15-12-2014 

 
Drikkevarer kan købes på stedet 

 
På glædeligt gensyn. 

9. Gilde. 

HEROLDEN 
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LOPPEMARKED 2014 
SPEJDERMUSEET OG 

STIFINDER SØ 
 

Siger 
TUSIND TAK 

 
Så er det fælles loppemarked vel overstået – og også denne gang gik det godt!  
Omsætningen blev på godt 102.000 kr. og overskuddet, når udgifterne er betalt, 
bliver delt ligeligt mellem Spejdermuseet og Stifinder Sø (DDS-sø gruppen med 
hjemsted ved Marselis Havn).  
Fortjenesten er et væsentlige tilskud til såvel museets som søspejdernes drift!  
 
Stifinder Sø stod for indsamling fra private, samt daglig afhentning på genbrugs-
stationen Eskelund + lidt udkørsel.  
Museet stod for planlægning / styring af loppemarkedet, samt for sortering, op-
stilling og salg.  
Stifinder Sø stod for to boder, men hjalp også til ved sortering, samt med den 
afsluttende oprydning / rengøring.  
 
I museets andel medvirkede ca. 55 personer, heraf rigtig mange gildebrødre og 
museets egne folk, men også mange ”frivillige”, altså hjælpere som ikke er gilde-
brødre eller har direkte relationer til museet – det var rigtig flot!  
 
Mange ydede en ekstraordinær indsats ved at møde op i Loppehuset næsten 
dagligt, og uden denne særlige indsats havde det ikke været muligt for os, at 
gennemføre et så stort loppemarked!  
 

Det fine resultat havde slet ikke været muligt uden den flotte opbakning, 
derfor en STOR TAK til alle, der gav en hånd med under loppemarkedet! 

 

Spejdermuseet Århus og Stifinder Sø  
Bedste museums- og gildehilsen  
Loppeudvalget  

HEROLDEN 
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NEKROLOG 
 
Hans Krongård er død efter mange års svær sygdom i en alder af 86 år. 
Hans har ”kun” været gildebror i 33 år. Før den tid var han aktiv spejder 

og leder. Bl.a. divisionschef. 
Hele sit arbejdsliv var Hans Krongård og hans kone, Ruth, lærere i Lem 

v. Ringkøbing, og der er ingen tvivl om, at spejderbevægelsen og lærergernin-
gen var to sider af samme livsanskuelse hos Hans. 

Da tiden kom, hvor Hans og Ruth blev pensionister flyttede de til Århus-
eller rettere: tilbage til Århus. Her havde de haft deres unge år og studietid. 

Blomster og have var en stor passion hos Hans: men gårdhave ved ræk-
kehuset på Chr. d. X`s vej var jo lille i forhold til landsbyhaven i Lem. Alligevel 
blev det med krukker og planter en eventyrlig have, som det var en stor fornø-
jelse at få rundvisning i. Især de mange fuchsiaer, gjorde den helt eksotisk. 

Var vi på tur i 9. Gilde, var det altid en ekstra fornøjelse at følges med 
Hans. For, hvor kunne han fortælle! Landskabernes tilblivelse, fauna og flora-
alt fortalte Hans om, levende og engageret. 

Hans var altid et menneske, der mødte andre med venlighed og varme og 
stor hjælpsomhed. Ingen tvivl om, at det sprang ud af hans stærke tro. Ofte har 
jeg gennem årene tænkt, at hvis flere mennesker var som Hans, ja, så ville ver-
den være fyldt af mere glæde og fred. 

Jeg vil slutte med at sige, at man altid vil tænke på Hans, når man læser 
1. Kor. Brev., kap. 13. 

Birgit  

Medlemskampagne: "Gør en ven til gildebror" 
Stadsgilderådet har besluttet at stimulere tilgangen af nye gildebrødre til Sct. 
Georgs Gilderne i Aarhus. 
Fra nu, og frem til udgangen af 2015, vil Århus Stadsgilde sende 500 kr. for hvert 
ny gildebror, der optages i et Sct. Georgs Gilde i Aarhus. Beløbet tildeles det re-
spektive Sct. Georgs Gilde, når Århus Stadsgilde har modtaget den første kontin-
gentbetaling for en ny gildebror. Gilderne opfordres til at bruge "belønningen" i 
forbindelse med gildemøder og eftergildehaller. 
"Gør en ven til gildebror" baseres på, at den enkelte gildebror reflekterer over eg-
ne oplevelser og værdier i tilværelsen som gildebror, og formidler dette til en god 
ven(inde) eller god bekendt. Inviter derefter vedkommende med til et arrange-
ment i Sct. Georgs Gildet og drag omsorg for, at der bliver taget godt imod ved-
kommende. 
Der laves ikke noget kampagnemateriale med store ord og flotte billeder. Det er 
netop dine oplevelser, dine værdier og dine holdninger, du skal videregive.  
Kjeld Hedelund 
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”Gennem fredsgudstjenester til 
Murens fald” 

Mandag, d. 20. oktober havde vi 
besøg af pastor emeritus Niels Grymer, 
som fortalte om den tyske præst Chri-
stian Führer, fra Leipzig i det gamle 
DDR. 

Niels mødte ham tilfældigvis i 
Hals Kirke, under en gudstjenste, hvor 
han bemærkede et par der vist ikke for-
stod dansk.  

De faldt i snak og Führer parret 
blev inviteret med ud i Grymer's som-
merhus, hvor starten på et venskab 
blev lagt, men det var først under et 
besøg i Leipzig, at Niels fandt ud af 
hvilken stor rolle Christian Führer hav-
de spillet i murens fald. 

Allerede i '82 startede han med 
fredsbønner i Nikolai Kirche, hvor un-
ge mennesker mødtes, og kunne tale 
frit, i begyndelsen kun ganske få, men 
efterhånden flere og flere, til det topper 
i '87, og da han arrangerer en Techno/
punk koncert i kirken, får han virkelig 
STASI på nakken. 

9. oktober, '89, en måned før 
murens fald, er der mange udenlandske 
medier i Leipzig, på grund af styrets 40 
års jubilæum, og man vil derfor gerne 
have Christian Führer til at aflyse 
fredsbønnerne, for at undgå urolighe-
der, som ville blive vist på TV i vesten, 
det nægter han, og som modtræk kom-
mer 600 partimedlemmer i god tid, og 
tager alle siddepladser i kirken.  

Ved fyraftenstid kommer tusin-

der for at deltage, men må blive uden-
for. Da fredsgudstjenesten er ovre, står 
militær og politi klar i alle sidegader, 
da ca. 70.000 mennesker bevæger sig 
mod STASI-hovedkvarteret med lys i 
hænderne, råbende "Vi er folket, ingen 
vold", også de 600 partimedlemmer, 
men ikke et skud bliver løsnet under-
vejs, lysene bliver sat på trappen, og 
alle går hver til sit.  

Herfra er det historie. 
Hvad er én mod så mange? 
En, der håber, 
mod så megen fortvivlelse? 
En der giver afkald på magt, 
mod så megen korruption? 
En, der hele, 
mod så megen ødelæggelse? 
En, der redder, 
mod så mange dommere? 
En levende 
mod så mange døde? 
En kom og viste, 
som i et lynglimt, 
i en brøkdel af historien, 
hvad et menneske kunne være. 

 
Christian Führer døde desværre 

her i 2014. 
En stor tak til gruppe 43 for en 

god aften 
Erik 

 
Gildemester bød velkommen til 

fhv. kriminalkommissær Preben Nibe, 
som han kender, fra tidligere. 

Donald foreslog på vegne af den 
arrangerende gruppe, at vi startede af-
tenen med at synge ”Marken er mejet”, 
hvorefter kriminalkommissær Nibe fik 
ordet. 
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Nibe startede med at fortælle 
lidt om sig selv, hvad han havde lavet 
siden sin skoletid og indtil han kom til 
politiet den 1.jan. 1960. Var ansat i 
København i nogle år, inden han kom 
til Aarhus midt i 60'erne og blev til 
han blev pensioneret i 1999. 

Første fortælling var om et 
bankrøveri, der fandt sted her i Aar-
hus, hvor man i begyndelsen stod 
uden spor af røveren, men hvordan 
man ganske langsomt fik diverse op-
lysninger fra vidner, som havde set og 
hørt et og andet, for til sidst at finde 
frem til manden, der boede på Fyn. En 
spændende historie.  

Næste beretning var om en 80- 
årig kvinde, der følte sig forfulgt af 
alfonser og som anmodede politiet om 
at komme i beskyttelsesarrest, hvilket 
ikke var muligt. Gennem årene, ringe-
de damen til Nibe med 1-2 års mel-
lemrum. På et tidspunkt foreslog Nibe, 
om ikke hun mente at have behov for 
hjælp, men det kunne der bestemt ikke 
være tale om, mente kvinden. Det end-
te dog med, at man fik kontakt med 
hendes læge, som sørgede for at få 
hende i behandling. 

Det førte til, at Nibe kom ind på 
folk med hallucinationer, der f.eks. 
hørte stemmer, og som måske var hørt 
op med at tage deres medicin, fordi de 
mente, de ikke behøvede det længere, 
og som så kunne foretage de grusom-
ste ting. Bl.a. havde en skizofren per-
son en dag for mange år siden slået en 
ganske uskyldig ung pige, som han 
mødte på sin vej, ihjel. 

Vi fik nok nogle af Nibe's ople-
velser med tyveknægte, slagsmål og 
drab. Om opklaring bl.a. af mord og 
tyverier og søgning efter forsvundne 
personer mm. Og om hvor svært det 

kunne være at finde frem til gernings-
mændene. Mange gange skulle der og-
så held til at opklare en forbrydelse. 

Det var mange alvorlige, pudsi-
ge og interessante ”historier” vi hørte 
om, fortalt på en levende og nogle 
gange humoristisk måde. 

Derefter fik et dejligt traktement 
og en hyggelig snak ved bordene. Ind 
imellem svarede kriminalkommissæ-
ren også på spørgsmål fra gildebrødre-
ne. 

Henning takkede for ”foredra-
get”, og vi sluttede med vor aftensang. 

     
    Kirsten 

 
Mandag den 3. november havde 

vi på gildemødet besøg af John og 
Verner. De har i de sidste 12 år spillet 
i Lystrup orkester og hver anden man-
dag tager de ud og underholder på lo-
kalcentre. 

Så var det med at finde sang-
stemmerne frem. John og Verner spil-
lede klaver, harmonika og mundhar-
monika. Jeg må indrømme at vores 
sang lød noget bedre, når der var mu-
sikledsagelse. Så det blev en aften fuld 
af sang, hvor de to musikere ind imel-
lem underholdt med dejlige numre. 

Efter et par timer fyldt med 
mange af vore skønne danske sange, 
var det tid til at få smurt stemmebån-
dene med kaffe og brød. Så skulle der 
jo også lige være tid til lidt hyggelig 
snak. 

Efter lidt flere sange var det tid 
til at slutte efter en dejlig aften. 

Inger A. 
 

HEROLDEN 
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8. Gilde havde den 25. oktober 7 
deltagere med i Fellowship Day fælles 
arrangementet i Århus Stadsgilde og 
Østjysk Distrikt i Galten. Det blev en 
fin aften i Sognegården med oplæsning 
af Fellow Ship budskabet, og festlig 
underholdning af de meget dygtige ak-
tører i Sorrig Kabaretten. 

Gildets udvidede ledelse holdt 
møde den 3. november hos gildekansler 
Hanne, hvor vi gjorde status over tinge-
nes tilstand og justerede lidt på kom-
mende arrangementer. Der blev også 
konstateret pæn opslutning omkring 
gruppernes arbejde og aktiviteter. 

Gildets 6 mands team, der tager 
sig af koordineringen af Dansk Flygt-
ningehjælps indsamling i området Ris-
skov-Fedet, med udgang fra Strandsko-
len i Risskov, havde en travl søndag 
den 9. november. Der måtte dannes kø 
under registreringen af de mange til-
meldte indsamlere i alle aldersgrupper. 

Vi havde faktisk en del flere ind-
samlere end ruter, men med lidt flere 
indsamlingsbøsser end i de 54 ruter vi 
rådede over, lykkedes det at placere 
indsamlere ved idrætshaller, indkøbs-
centre, supermarkeder og busstoppeste-
der i området, og med stor smidighed 
og velvilje fra de sidst ankomne, som 
indvilgede i at flytte op til Vejlby/
Skejby samt Trøjborg indsamlingsste-
derne, gik ingen forgæves. I Risskov-
Fedet nåede vi op på kroner 72.356 
kroner eller godt 20.000 kroner mere en 
i 2013, og det er ny rekord. 

Den 10. november var vi gæster 
hos 5. Gilde i Egå til en spændende fo-
redragsaften med fhv. kriminalkommis-
sær Preben Nibe. 

/Frits 

Gildehal med temaet: ”the same, 
but different”. 

Onsdag d. 8. oktober havde vi i 
9. Gilde en gildehal, hvor vi fik indviet 
vores nye regalier. De er meget flotte! 
Mere smukke end vores gamle regalier. 
Så vi er naturligvis glade for dem, men 
bagved er dog den triste historie, at et 
gilde (i Ebeltoft) er lukket. 

Derfra fik vi de ”overflødige” 
regalier. Altså ”the same, but differ-
ent”.  

Det hed årets festuge og det blev 
også temaet for denne gildehal. 

Også i gildemestertalen var det 
temaet. Ikke bare i omtalen af de nye 
regalier, men også spejderbevægelsen i 
dag blev omtalt. F. eks. Er der ikke ba-
re løb med kompas og kort, næh, nuti-
dens spejdere bruger også GPS’en på 
deres iPhone. 

Vi skulle også indsætte en ny 
Skatmester, hvilket blev Solveig. Der-
udover skulle vi have haft optaget en 
ny gildebror, men det måtte desværre 
udsættes på grund af sygdom. Efter gil-
dehallen havde vi, hvad man kalder 
hyggeligt samvær efter først at have få-
et serveret en lækker kyllingesalat. 

Birgit 

I år er det 17. gang at 10. Gilde 
bringer Fredslyset til Århus Arrest. 
Selvom vi er blevet ældre, er vores be-
søg stadigvæk ventet og de indsatte ved 
alt om dette specielle besøg og hvis 
man kan udtrykke det sådan, så står de i 
kø for at blive en af dem, som må kom-
me ind til os. Sidste år var vi sammen 
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med 8 indsatte, som har vidt forskellig 
baggrund for deres indsættelse. 

Vi er sammen i et aflåst rum, 
hvor vi har gode, åbne og tillidsfulde 
samtaler med dem. Vi er kun på for-
navn. Det er for os en meget gribende 
og rystende, men samtidig også en po-
sitiv oplevelse at aflevere Fredslyset  
netop her. En total fremmed verden for 
os. Vi oplever, måske mod forvent-
ning, noget varmt og menneskeligt og 
det er tankevækkende den tillid de ind-
satte viser os. Et bevægende øjeblik er 
til sidst når vi danner broderkæder og 
holder hinanden fast i hånden og syn-
ger Spejderbror her er min hånd. Det 
er også et meget bevægende øjeblik 
for de indsatte, hvor vi tit har oplevet 
der er gamle spejdere imellem. 

Så længe arresten ønsker vores 
besøg, kommer vi. 

Her et lille udklip af et modtaget 
brev fra den nye fængselspræst: 

 
Tak for din mail og ikke mindst 

tak for jeres besøg i begyndelsen af 
december! Det var en meget positiv 
oplevelse både for mig og de indsatte. 
Jeg var efterfølgende fuld af begej-
string og de indsatte var glade og "var 
kommet lidt væk" for en stund. Jeg sy-
nes de indsatte tog godt og venligt 
imod jer. Jeg var glad for at alle mand 
blandende sig med hinanden og var 
snaksalige på kryds og tværs. Håber I 
har haft samme fornemmelse. Lampen 
med fredslyset havde plads på alteret 
juleaften, da vi for første gang i arrest-
husets historie havde "stor" juleguds-
tjeneste med alle på én gang. Og efter-
følgende havde vi tid til fælles jule-
hygge, hvor vi blandt andet nød jule-
slikket i havde medbragt. 

Hvis I fortsat har mod på det, vil 

vi allerede begynde at glæde os til je-
res besøg næste år.. 

Mange hilsner til jer alle -og 
TAK for jeres indsats! 
 
God Jul 

Ulla k. 

Torsdag d. 13. november var 
der månedsmøde i DDS’s spejderhytte 
i Tranbjerg.  

Vi havde besøg af Hans Schøn-
ning, som fortalte om sin verdenssam-
ling af postkort, hvor sproget var 
kunstsproget Esperanto. Der blev vist 
mange eksempler opsat på plancher. 

Samlingen består af mange tu-
sinde postkort, som alle er adresseret 
til skoleleder (degn) Hans Kristian 
Hansen i Over Feldborg, hvor Hans 
Schønning i øvrigt er født.  

H.K. Hansen havde sin lærer-
gerning i denne by i første del af 1900 
tallet og gjorde meget for at udbrede 
kendskabet og brugen af Esperanto. 
Derfor den omfattende og dyre korre-
spondance med resten af verden. Det 
tog Hans Schønning mange år at er-
hverve samlingen, 

Det var også på auktioner lyk-
kedes at skaffe et  stort dusin af de 
kort, som H.K. Hansen har sendt. 

Atter en spændende aften. 
Uffe 
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Torsdag, d. 6. november 2014, havde ca. 70 mennesker fundet vej til vores 

lederarrangement på Diakonhøjskolen, hvor vi alle fik en rigtig spændende aften. 
Efter "I Danmark er jeg født" akkompagneret af Frans Møller, fik vi et ind-

blik i ”Læger uden Grænsers” arbejde, af sygeplejerske 
Anne Rønningen Lund Andersen, som har været udsendt 
til Sierra Leone, og hørte om hendes arbejde blandt kvin-
der og børn, som ofte havde gået langt for at komme til 
klinikken, og med månedlige forsyninger der var brugt op 
på få dage. Alvorligt, men spændende foredrag. 
Efter pausen hvor vi nød skolens hjemmebagte boller, var 
det Thomas Mygind, foredragsholder, tv-vært og power-
talker, og det var som sidstnævnte han udfoldede sig om 
emnet  "Få det bedste ud af det meste...", om hvordan 
man kan ændre sit liv, 

ved at ændre attitude, en forrygende omgang hvor 
han kom langt omkring, på en herlig måde. 

"Attitude: Hvad du gør - hvad du siger - 
måden du gør det på - dit udseende" 

"Succes er resultat af attitude, ikke om-
vendt! (Attitude is Everything)" 

"Livet er en seksuelt overført sygdom, med 
100% dødelighed" 

"Sortseeren ser kun hullerne i osten, men 
spreder stanken i hele virksomheden" 

Sangen "Fuglene letter mod vinden" var en 
passende afslutning på Thomas' show, 
og herefter blev den tipskupon, alle havde fået ved indgangen, gennemgået, og tre 
vindere blev udtrukket. 

 
En dejlig aften sluttede med "I skovens dybe 
stille ro". 
 

Se flere billeder og tekst på Stadsgildets 
hjemmeside, under Spejderudvalget. 

 

 



11 

 HEROLDEN 

Julemærket 
 

Et af de fænomener, der næsten overalt præger julen, er godgørenhed. Te-
maet jule-velgørenhed var allerede i forrige århundrede så gammelt og rodfæ-
stet, at det ikke kunne undgå at påvirke motivvalget på de ældre julekort. Frem 
til 1933 eksisterede der jo kun svage tilløb til det, der skulle blive en velfærds-
stat - privat velgørenhed var i højsædet. Illustrationen på det første engelske ju-
lekort gengiver i øvrigt også dette tema, idet kortet - foruden en tilsyneladende 
velhavende borgerfamilie - også viser fattige, som modtager almisser. 

 
I forbindelse med jule-velgørenheden kommer man 
ikke uden om julekortets »trofaste følgesvend«, jule-
mærket, der blev opfundet af en dansker. Det var 
postmester Einar Holbøll, som midt under juletravl-
heden i 1903 fik den tanke, at hvis man kunne få 
mange brev- og kortskrivere til at frankere deres for-
sendelser med et ekstra 2-øres »frimærke«, ville det 
tilsammen give et større beløb. Disse penge kunne så 
anvendes til gavn for fattige eller til nødlidende børn. 
Ideen blev realiseret. I 1904 kom det første julemær-
ke med dronning Louises portræt, og mærket blev 
straks populært Allerede første år solgte man 6 milli-
oner eksemplarer, som indbragte 73.950 kr.; en væl-
dig sum efter datidens målestok. 
 
 

Nu om stunder, hvor der sendes færre breve/kort kan man købe årets jule-
mærke til indsættelse i e-mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disse mærker er kopieret fra Julemærkets hjemmeside. 
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