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2 GILDE 
Tirsdag d. 1. december. 
Julefrokost i Hasle Sognegård i villaen. 
Der kommer nærmere besked om tids-
punktet. 
 
2 GILDE 
Fredag d. 8. januar. 
Nytårsgildehal Stadsgildet. 
Nærmere om tid og sted. 
Mandag d. 25. januar kl. 1930. 
Gildemøde. 
Nærmere om sted. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 14. december.  
Julestue i Langenæskirken. 
Mandag d. 15. februar 19.00.  
Gildehal i Langenæskirken. 
”Kulturby 2017”. 
 
5. GILDE  
Mandag d. 7.december kl.18.00. 
Julemøde i Egå Sognegård 
Fredag d. 8. januar 2016 
Nytårsgildehal, se nærmere i Herolden 
Mandag d. 25. januar kl. 19.30. 
Fødselsdagsgildehal i 8. Gilde. 
Ellevang Sognegård. 
 
6. GILDE 
Mandag d. 7. december kl. 19.30. 
Julemøde – Gr. 63 arrangerer. 
Fredag d. 8. januar. 
Nytårsgildehal i Frimurerlogen, 
Christiansgade 16, Aarhus C 
 
8. GILDE 
Søndag d. 29. november. 
Fredslyset bringes til Ellevang Kirke 
ved højmessen 1. søndag i Advent. 
 
 

Mandag d. 30. november. 
Julemøde i Ellevang Sognegård 
nærmere følger 
Onsdag d. 16. december. 
Juletur til Den Gl. By 
nærmere følger. 
 
9. GILDE 
Onsdag d.9. december kl. 13.30. 
 Julestue. 
Fredag d. 8. januar.   
Nytårsgildehal. 
Se nærmere i Herolden. 

FRIMÆRKELAUGET 
Der er ikke møde i december måned, 
så alle ønskes hermed en glædelig jul. 
Torsdag 14. januar. 
Året starter som sædvanlig med den tra-
ditionsrige Takkefest. Nærmere om tid 
og sted følger separat i god tid inden. 

 
Fødselsdag:   
16-12-15 Gitte Lindvald, 4. G.  70 år. 
 
Ny mail-adresse: 
Birgitte & Jan Bolhøj 1./7. Gilde: 
bolhoej@gmail.com 
Nini Hammer, 6. Gilde: 
ninisvane@icloud.com 
Metha Christensen, 6. Gilde: 
methachristensen@gmail.com 
 
Ny adresse: 
Agnete B. Ølgaard, 5. Gilde. 
OK Plejehjem, Egå Møllevej 27, Værel-
se 57, 8230 Egå. 
 
Rettelser til Medlemsliste: 
6. Gilde: 
Gildemester: Sonja Sørensen 

HEROLDEN 
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Nytårsgildehal  2016 

 

Aarhus Stadsgilde inviterer til nytårsgildehal 

 arrangeret af 10. Gilde 

Fredag den 8. januar 2016. 

Frimurernes bygning i Christiansgade, Århus C . 

Program: 

 kl.17.30 Vandrehal med velkomstdrink 

        18.15 Nytårsgildehal 

        19.00 Stor lækker buffet med varmt og koldt 

        20.30 Underholdning med Evert Taube duo 

        22.00 afslutning  

        22.30 Tak for en festlig aften 

Pris 275 pr. persona som sammen med tilmelding skal 

indbetales på reg. nr. 7747 kt.1475994 (husk navn) 

senest den 15. december. 

Tilmeldingen er først gyldig når beløbet er indbetalt. 

Er der spørgsmål er i velkommen til at 

ringe på tlf. 40340435 eller mail evape@privat.dk eller 

Jonna Lyhne tlf. 21840045, mail jonna@Lyhne-blanket.dk  

Påklædning: Festdragt.  

Vel mødt til en festlig aften 

på 10.Gildes vegne Poul-Erik. 

Busforbindelser er gode til Christiansgade. 

HEROLDEN 
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Stillingsopslag: 
 
 
 
 

Stadsgildemester 
Er du den kommende leder af Århus Stadsgilde?  

Har du lyst til at møde mange spændende mennesker, der i den modne al-
der udgør et fællesskab på baggrund af spejderbevægelsens ideer om inter-
nationalt fællesskab, respekt for andre menneskers holdninger og viljen til 
at være til gavn for andre mennesker og samfundet? 
Da har du nu mulighed for at stille op som kandidat til posten som stadsgil-
demester i Århus Stadsgilde. Er du kvalificeret kandidat, har du måske mu-
lighed for at blive valgt på stadsgildetinget i maj 2016. 

Stillingen 
Stadsgildemesteren er chef for og daglig leder af Århus Stadsgilde, der er 
paraplyorganisation for de otte selvstændige Sct. Georgs Gilder i Aarhus. I 
chefgruppen indgår tillige stadsgildets kansler og skatmester. Ledelsen be-
står derudover af to valgte funktionschefer: DUS, med ansvar for uddan-
nelse, og DIS, der har ansvaret for internationale aktiviteter, herunder Fel-
lowship og Fredslyset fra Betlehem. Århus Stadsgildes blad, HEROLDEN, 
redigeres og publiceres i både trykt og elektronisk form af en redaktør, der 
også har sæde i ledergruppen. Som støtte for stadsgildeledelsen indgår der-
udover en række udvalg og enkeltpersoner, der varetager opgaver med 
kontakt til relaterede organisationer og PR.  
I kraft af en særdeles god og velordnet økonomi har stadsgildemesteren 
mulighed for at tage initiativ til innovative aktiviteter. Stadsgilderådet er da 
bevilgende myndighed med ansvar overfor stadsgildetinget. 

Stillingens krav 
Der må påregnes en del mødeaktivitet og deltagelse i samarbejdsrelationer 
med andre distrikter og i landsgilderegi. 

Lønniveau 
Stillingen som Stadsgildemester er placeret i højeste lønramme, idet arbej-
det bærer lønnen i sig selv, suppleret med godt fremmøde af interesserede  
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gildebrødre. Herudover den glæde og taknemlighed der møder dig, når du  
udviser respektfuld omsorg og interesse for gildebrødre, der igennem et langt 
”gildeliv” har ydet deres indsats, men som nu ikke længere er i stand til at gå for-
rest. 
Direkte omkostninger i forbindelse med jobbet dækkes. 

Dine kvalifikationer 
Du skal være gildebror og dermed leve op til det ansvar for dig selv, dine 

medmennesker og samfundet, som du har vedgået det i forbindelse med 
gildeløfte og gildelov. 

Du skal være kreativ og visionær. 
Du skal kunne begå dig indenfor mødeledelse, samt kunne formulere dig i 

tale og skrift. 
Du skal kunne samarbejde. 
Du skal kunne kommunikere via pc og netværk. 
Et humoristisk og pragmatisk sindelag vil ikke være en hindring. 

Yderligere oplysninger 
Skulle ovenstående have din interesse, er du velkommen til at søge yderligere 
information hos nuværende stadsgildemester. 

Hvis stillingen ikke bliver besat! 
Såfremt der ikke er nogen kandidater til stillingen og Århus Stadsgilde ikke har 
nogen stadsgildemester, vil det medføre følgende situation: 

Århus Stadsgilde opfylder da ikke landsgildets betingelser for at være selv-
stændig enhed, hvilket kan/vil medføre nedlæggelse, eventuelt sammen-
lægning med andet distriktsgilde, og tab af rådighed over stadsgildets 
formue og øvrige midler. 

Århus Stadsgilde opfylder da ikke betingelserne for at være ”juridisk person” 
overfor lovgivningen. Det kan/vil give problemer i forhold til bankfor-
bindelse og myndigheder. 

Sct. Georgs Gilderne i Aarhus har da ikke længere en selvstændig ko-
ordinerende enhed til varetagelse af fælles interesser. 

 

Derfor bør også du leve op til dit ansvar som gildebror 
– meld dig som kandidat! 
 

khejø 
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Per Hansen er død 
 
Gildebroder i 8. Gilde, Per Flemming Hansen døde søndag den 8. november 
2015. 
 
Per var født i 1943 og blev, samtidigt med sin afdøde kone Kirsten, optaget i gil-
det i 1985 og opnåede således netop sit 30 års gildejubilæum. I 1986 aflagde han 
sit væbnerløfte. I en periode fra 1993 var han gruppeleder og fra 2004-2007 var 
han en meget stabil faneherold. 
 
I Århus Stadsgildes Spejderudvalg havde Per ligeledes et årelangt virke, ligesom 
han i mange var en del af holdet på en post i Sølvøkseløbet. 
 
Men det var ikke kun i gilderne, Per lagde sine kræfter. En lang årrække virkede 
han aktivt i Hjemmeværnet, hvilket også lagde beslag på Pers energi. Golfspillet 
med den friske luft, motion og den frie natur fyldte også meget. Og lejligheden i 
Skagen blev flittigt besøgt, gerne sammen med datteren Susanne. 
 
Vi vil i gildet savne Pers stille lune. 
 
Æret være Pers minde. 
 
Nils Liljeberg 

HEROLDEN 

 
Billedet på forsiden 

er fundet på nettet. 
Sct. George og dragen, 

malet af Raphael. Louvre in Paris. 
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Mandag d. 20. juli stod mange forventningsfulde og spændte spejdere 

med deres lige så spændte forældre og ventede i Billund. Dagen de havde 
ventet på i halvandet år - fra de sendte deres tilmelding - var endelig kommet.  

Den 23. verdensjamboree blev afholdt i Japan denne sommer. Ca. 400 
danske spejdere deltog, heraf næsten 300 som deltagere. I alt var der 33.000 
spejdere med fra ca. 150 forskellige lande.  

Jeg var med som tropleder. Sammen med 3 andre ledere, havde jeg an-
svaret for at hjælpe 36 danske spejdere i alderen 14-17 år til deres livs spej-
deroplevelse.  

Inden den tre uger lange tur havde vi haft to for-weekender, hvor vi 
kunne ryste spejderne sammen og lære dem alle lidt at kende.  

Vi havde en god og blandet lederstab bestående af 2 fra Det Danske 
Spejderkorps, 1 fra Dansk Spejderkorps Sydslesvig og jeg selv fra KFUM-
Spejderne. De deltagende spejdere i vores trop var også en god og blandet 
flok bestående af spejdere fra KFUM-Spejderne, Det Danske Spejderkorps, 
Danske Baptisters Spejderkorps og De Grønne Pigespejdere.  

Efter en lang rejse ankom vi til Tokyo som viste sig fra sin meget var-
me side, 35 grader, en meget høj luftfugtighed og et uv-indeks på 10. Turens 
første store udfordring var at finde vores hotel i Tokyo - i et land hvor huse 
ikke nødvendigvis er nummereret som vi kender det fra Danmark. Efter en 
længere tur igennem Tokyos metro og en længere vandretur i byens gader, 
fandt vi endelig frem til hotellet. Det var et fantastisk hotel - helt som man 
forestiller sig at tingene er i det gamle Japan. Tynde rispapirs-vægge, hotel-
personale der ikke kan tale engelsk, rismåtter til at sove på, kimonoer til alle 
gæster, fælles bad i kælderen, borde hvor man skal sidde på gulvet for at spi-
se ved dem. Det var en kæmpe oplevelse. Vi nød det imens vi talte ned til en 
meget varm lejr i meget varme telte. 

Efter et par dage i Tokyo, tog vi til Saitama - et område, hvor vi sam-
men med en gruppe japanske studerende skulle have 3 dage med udvekslings-
aktiviteter. Vores 36 spejdere og de japanske studerende havde nogle fantasti-
ske oplevelser sammen og man kunne tydeligt se at de hurtigt faldt i hak med 
hinanden. De fik talt en masse sammen og de lærte en masse af hinanden.  

Efter en uges tid rundt i Japan, gik turen til Yamaguchi, hvor vi endelig 
kunne indtage verdensjamboreen. Vi fandt snart vores lejrplads, fik sat vores 
telte op. Hurtigt var spejderne i samtale med andre spejdere omkring hos. Vi 
havde mange nationaliteter som vores naboer, Brasilien, Storbritannien, Bel-
gien, Japan, Italien etc. Brasilianerne brugte de første 3-4 dage på at øve 
trommerytmer - det var lidt højt, men det er vel hvad man kan forvente, når 
man er på jamboree.  
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Lejren blev naturligvis skudt i gang med et åbningsshow. Traditionen 
tro blev alle deltagerlandendes flag bragt op på scenen, der var åbningstaler, 
musik fra japanske kunstnere som vi ikke kender og meget andet.  

Og så var det ellers bare at gå i gang med de vanlige jamboree-rutiner. 
Hente mad, tilberede mad, tage på aktiviteter, besøge en masse lejrpladser for 
at tale med andre spejdere, invitere andre spejdere til aftensmad i vores lejr. 
Vores spejdere var rigtig gode til at komme i kontakt med andre spejdere og 
gode til lige at sætte gang i en leg ude på ”gaden”, hvis der var lidt ventetid 
på fx at madholdet blev klar med aftensmaden.  

Jamboreen bød på en bred vifte af aktiviteter. Vi havde en dag med 
”Global Development” - et aktivitetsområde hvor alverdens hjælpeorganisati-
oner stiller med aktiviteter der har til formål at informere om det arbejde de 
laver ude i verden. Én aktivitet 
havde fx til formål at vise spej-
derne hvor store problemer 
man kan have med at skaffe 
rent vand, et andet sted kunne 
man få lov til at opsætte logi-
stikken omkring en flygtninge-
lejr - hvor skal vandudleverin-
gen være, hvor skal hospitalet 
være, hvor skal toiletter være, 
hvad gør man med affaldssorte-
ring etc.  

En anden dag bød på kultur. En masse forskellige lande havde budt ind 
med aktiviteter fra netop deres land. Man kunne få lov til at kaste med lasso, 
spille på olietønder, danse alverdens danse og meget andet.  

Vi havde en dag med Science - en stort område fyldt med videnskab. 
Man kunne fx bygge en miniudgave af en soldrevet bil, arbejde med vind-
energi og meget andet.  

En aktivitetsdag bød på naturoplevelse. Den aktivitet vi skulle have 
været på var en 8 km vandretur i naturområderne omkring lejren. Det ville 
sikkert have været en flot oplevelse, men pga. varmen og solen, valgte vi i 
stedet at tage ud på egen hånd til et mere køligt sted. Vi tog den offentlige 
transport et par timer væk fra lejren, hvor der var en stort område med grotter 
- Japans største grotter. Det var hele turen værd, for i grotterne var der skønne 
17 grader og det var super flot.  

Vi havde en dag kun med japansk kultur. Vi blev blandet med spejdere 
fra andre lande og kørte i bus ud til en by, hvor borgerne havde en masse de 
gerne ville vise os. Den tur jeg var på, startede i en sportshal på en skole, hvor 
vi blev modtaget som helte - alle de lokale klappede og jublede da vi kom ind 
i hallen. Her havde de stillet an med forskellige aktiviteter, vi skulle igennem 
en traditionel japansk te-ceremoni, vi kunne lave propeller af bambus, lave 
origami (papirfoldning) samt en anden aktivitet der også handlede om at ar-
bejde med papir. Derefter skulle vi på rådhuset, hvor det lokale skolebrass-
band spillede en kort koncert. Herefter var der aktiviteter i form af Kendo (en 
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japansk kampsport), kalligrafi-tegning og fremstilling af blomsterdekoratio-
ner.  

En af vore aktivitetsdage hed peace (fred) og foregik i Hiroshima. For 
at markere 70-året for nedkastningen af atombomberne i Hiroshima og Naga-
saki, havde alle spejdere en dag i Hiroshima. Her var vi først igennem et stort 
og interessant museum. Der var billeder, fundne genstande, voksfigurer der 
skulle vise hvordan nogle af ofrene havde taget skade, og der var en masse 
fortællinger om hvad der skete, hvorfor det skete og hvad man efterfølgende 
gjorde for at sådanne hændelse aldrig kunne komme til at ske igen. Vi har alle 
hørt om atombomben i Hiroshima og synes at vi ved lidt om det, men denne 
dag fik vi alle en masse nye informationer og historier. Det gav et helt nyt 
indblik i historien. Det var en meget interessant dag - og jeg tror den satte sig 
mange spor i spejderne. Efter besøget på museet, kunne vi gå rundt i den om-
kringliggende mindepark der var fyldt med mindesmærker. Bl. a. kunne vi se 
over til en ruin der står som det eneste tilbage fra bombningen.  

Og hvad har vi så fået ud af turen? Min opgave på turen var at sikre at 
spejderne fik deres livs spejderoplevelse. De har kun mulighed for at være 
med som deltagere én gang i deres liv. Så lederopgaven har været at være 
med til at give spejderne denne oplevelse og sørge for at der er gode rammer 
omkring dem. At vi er der for dem når de har behov for det og sikre at der er 
tryghed omkring dem, når de måske for første gang er så langt væk hjemme-
fra uden deres forældre, nogle skulle ud og flyve for første gang i deres liv. 
Sørge for at rammerne er der til at de kan udforske det internationale spejder-
liv på det niveau de kan og på det niveau de ønsker. Så man kan vel sige at 
min opgave har været rammesætning og facilitering både før lejren og under 
lejren. Heldigvis har jeg været afsted som leder på jamboree 2 gange før, så 
selvom vi denne gang skulle til Østen, til et land hvor vi ikke kan tale sproget, 
hvor vi ikke kender kulturen, hvor vi ikke kan læse vejnavnene på skiltene, så 
gik det hele meget godt.  

For mig er det en stor oplevelse at være med til at give disse spejdere 
deres livs spejderoplevelse og måske være med til at give dem lysten til at 
fordybe sig mere i både deres lokale spejderarbejde og det internationale spej-
derarbejde. Give dem en mulighed for at få en indsigt i hvor stort spejderar-
bejdet er i denne verden og få dem til at opleve at spejderarbejde ikke kun er 
rafter og snobrød.  

Fra Århus var vi 6 spejdere afsted, 1 fra DDS og 5 fra 
KFUM-Spejderne. På billedet ses de 5 fra KFUM-Spejderne 
(Åbyhøj, Skjoldhøj og Lystrup) 
Mange tak for jeres økonomiske støtte til turen, der koster 
det samme for alle uanset om man er med som leder eller 
deltager.  

 
 
Anne Stidsen 
KFUM-Spejderne, Lystrup Gruppe 
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Fellowship gildehallen den 26. 
oktober. 

Det var en dejlig aften, hvor vi på 
værdig vis satte en fin ramme om fel-
lowship budskabet, hvor Stadsgildeme-
steren holdt en flot  tale der tangerede 
Fellowship budskabets ånd. 

Budskabet var i år skrevet af 
Landsgildet, let omskrevet fra  det in-
ternationale budskab, så det helt levede 
op til den situation vi i dag befinder os 
i. 

Det indslag med Grønlændkoret 
" Kajak"  som sang fire sange, ved jeg 
fra flere at de syntes var et dejlig frisk 
indput. 

Efter alle havde fået et  fint trak-
tement havde vi fornøjelsen at høre 
Jens Engedal fra Dansk Flygtninge-
hjælp, Jens holdt et rigtig flot foredrag 
om Flygtningehjælpens organitation og 
budget, der lyder på ikke mindre end 
2,2 milliarder kroner der bruges til 
hjælp alle nødstedte steder. Dernæst 
fortalte og viste han billeder om arbej-
det ude i verdens brændpunkter. på alle 
måder et både rystende men også inte-
ressant foredrag, der gav os  alle noget 
at tænke  over. 

 
Med gildehilsen 

  Helle (DIS) 
 
 
Se omtale af de grønlandske san-

ge på side 15 & 16. (red.) 
 

Ved 4. Gildes gildemøde den 19. 
november i Langenæs Sognegård kunne 
Jan Omø byde velkommen til tidligere 
lærer og skoleinspektør Peter Pedersen. 
Da Peter Pedersen (PP) er født i Løg-
stør startede vi med at synge ”Blæsten 
går frisk gennem Limfjordens vande”, 
hvor PP spillede flot violin til. 

PP startede med at fortælle om 
sin bedstefar, der også hed Peter, han 
var propskærer og endte med at arbejde 
ved en mølle i Nibe. De fik 12 børn, 
hvoraf 2 døde ved fødslen, men 10 blev 
over 90 år, så det må være gode gener i 
familien, PP selv var 94 og still going 
strong må man nok sige, han var meget 
interessant og spændende at høre på. PP 
fortalte malende om sin skoletid, hvor 
de fleste lærer var enlige lærerinder. PP 
kunne endvidere fortælle muntre anek-
doter fra sin tid som musiker på Næsby-
dale badehotel, hvor han og hans 3 
brødre spillede under krigen. 

Efter seminarietiden begyndte 
han som lærer på Munkegadeskole ja-
nuar 1944, og efter krigen kom han på 
Møllevangsskolen, hvor han var i 18 år 
og seners som inspektør i 22 år på 
Rundhøjskolen. Samtidig har PP en lige 
så lang erfaring som korleder først med 
Møllevangsskolens børnekor, som han 
vandt Danmarksmesterskabet med i 
1964 senere oprettede han på Rundhøj-
skolen et forældre- og lærerkor. 

Efter flere spændende og sjove 
anekdoter fra skoletiden sluttede vi af 
med at synge ”Jeg bærer med smil min 
byrde”. I pausen inden spørgsmålene 
fik vi lækkert smørrebrød og gildeme-
ster Jette Jørgensen lykønskede vores 2 
60 års jubilarer Poul Kallesø og Man-
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drup Langhoff, ligeledes lykønsknin-
ger fra stadsgildemesteren Kjeld Hede-
lund, som kaldte dem knold og tot. 

Efter traktementet var der en del 
spørgsmål til PP, som bl.a. kunne for-
tælle, at da han startede på Mølle-
vangsskolen var der 7 lærer, og da han 
sluttede var de 67 lærer. D. 08.10.16 
kan Rundhøjskolen fejrer 50 års jubi-
læum, hvilket PP glædede sig meget 
til. Vi sluttede aftenen med at synge 
”Nu er jord og himmel stille” 

Birthe 

Til vort seneste gildemøde her 
den 9. november, var så godt som alle 
medlemmer af 5. Gilde plus et par gæ-
ster mødt talrigt op for at høre vor gil-
debror, Gitte Olesen, berette om sin 
rejse i september 2014 til Israel. Rej-
sen var arrangeret og ledet af sogne-
præst Morten Skovsted fra Hjortshøj. 

Man startede meget tidligt en 
morgen med bus til Billund, hvorfra 
man fløj via Riga til Tel Aviv.  

Her mødtes deltagerne af Lisa, 
der var guide på hele turen. Fra Tel 
Aviv gik turen først til Betlehem, hvor 
opholdet varede i 3 dage. Gitte fore-
slog, at vi her sang ”Et barn er født i 
Betlehem”. 

Dernæst begyndte Gitte sin be-
retning om alt det de havde set og op-
levet i Betlehem, om Fødselskirken, 
om krypten, om et par bryllupper, de 
tilfældigt havde overværet, om at hver 
trosretning har sit eget sted i kirkerne.  
Man besøgte den syrisk ortodokse kir-
ke og var til gudtjeneste i den luthersk 
evangeliske kirke. Var på tur til 
”Hyrdernes mark” og besøgte en flygt-
ningelejr styret af FN, og hvor de 

mødte glade børn fra drenge- og pige-
skolerne. 

Dernæst rejste deltagerne til 
Jerusalem, hvor bl.a. Habas' hospital 
blev besøgt. Ved siden af ligger en 
synagoge med 12 vinduer skabt af 
Chagall, et for hver af de 12 stammer, 
som Israel var beboet af. Man besøgte 
Johannes Døberens kirke og Holo-
caustmuseet, derfra gennem en park til 
Museet for Børn, til Israels Museum 
med kopi af det gamle Jerusalem, Dø-
dehavsrullerne i krukker m.m. 

Selskabet besøgte endnu flere 
kirker i og omkring Jerusalem, gik tur 
langs påskens rute, beså Grædemuren, 
der er delt op i to dele, én for mænd og 
én for kvinder. Deltagerne havde nogle 
gode og hyggelige dage i Jerusalem og 
fandt også frem til en dejlig café med 
god mad og betjening. Det blev deres 
stamcafé under besøget i Jerusalem. 

Turen gik videre til Det Døde 
Hav, hvor nogle badede, til Galilæa, 
kom til et punkt med udsigt til Sct. 
Georgs Kloster, videre forbi Jerico, 
Fristelsernes Bjerg og Jordan floden. 
Det blev til en sejltur på Genezareth 
sø, Kapernaum og Golanhøjderne tæt 
på Libanon og 5 km fra Syrien, videre 
med endestation i Tel Aviv, hvorfra 
man fløj hjem igen. 

Gitte fortalte meget spændende 
og meget engageret om turen, og om 
hvad den havde betydet for hende per-
sonligt. Beretningen blev fulgt af dejli-
ge billeder, fotograferet undervejs. En 
for os tilhørere en oplevelsesrig og 
spændende aften, som sluttede med 
meddelelser fra gildemester, som også 
forærede hvert gildemedlem Spejder-
museets lille nye bog om ”Sct. Georg 
og Spejderbevægelsen”   
             Kirsten  
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På gildemødet den 2. november 
havde 6. Gilde besøg af Anne Stidsen 
fra KFUM spejderne i Lystrup, hvor 
hun er leder for de 12-18 årige. 

Hun fortalte om det 23. verdens-
jamboree, hvor hun havde været med 
som tropsleder. Det afholdes hvert 4. 
år og denne gang var det i Japan. Det 
er for spejdere i alderen 14-17 år plus 
ledere. Det kostede 26.000 kr. at delta-
ge. Dette er inkluderet 2 for weekends, 
hvor man kan lære hinanden at kende. 
Der var 33.000 spejdere fra 150 lande 
heraf de 450 fra Danmark og Færøer-
ne. 

De fløj til Tokyo hvor de var i 1 
½ dag. De skulle selv finde rund med 
busser og tog. De var opdelt i troppe. 
En trop bestod af 36 spejdere og 4 le-
dere. Det var en fordel, at de alle hav-
de ens tørklæder på, så de kunne kende 
hinanden især i en fyldt Metro. 

De havde en uges rundrejse og 2 
uger på lejren. Under rundrejsen var 
nogle indkvarteret privat mens andre 
boede på hotel og fik den oplevelse at 
sove på sivmåtter. Når man kom ind 
på et hotel skulle man tage skoene af 
og så var der futter man kunne bruge. 
Skulle man så på toilettet, tog man 
sine futter af og iførte sig toiletfutter. 
De var ude at køre med magnettog 
som kommer op på en hastighed af 
280 km. i timen. 

Lejren var ikke beregnet til så 
mange deltagere. Der var timelange 
køer ved supermarked og spejderbutik. 
Det var heller ikke en lejr som vi ken-
der det, hvor man bygger bord af rafter 
og laver bålsted. Der blev udleveret 
borde, gryder, gasblus og oversejl. Der 
var aktiviteter på lejren alle dage. Der 

var et religiøst område hvor alle muli-
ge trosretninger var repræsenteret. En 
dag var de ude at se den største grotte i 
Japan. De var også en tur i Hiroshima 
og besøge museet. Det var en meget 
voldsom oplevelse for de unge menne-
sker. 

De gik alle med ID kort som 
blev scannet, når de gik ind og ud af 
lejren. Den største udfordring for le-
derne, var at sørge for at de unge fik 
nok at drikke, da det var meget varmt 
og fugtigt. Alle havde haft en god lejr 
og en oplevelse for livet. 

Efter denne dejlige beretning fra 
Anne, gik vi over til lidt til ganen, 
sang og ikke mindst hyggesnak og så 
var den aften smuttet. 

Inger A.  

Siden sidst har vi været gæster 
ved 5. Gildes 27. års fødselsdagsgilde-
hal i Egå Sognegård, og det blev en 
flot aften med en fin gildemestertale 
om flygtningeproblemet samt ud- og 
indvandring gennem tiden. I eftergil-
dehallen blev der serveret masser af 
lagkage. og vi så den imponerende 
film om sølvøkseløbene, som Århus-
gilde jo arrangerede gennem en lang 
årrække. Filmen er mesterligt optaget 
og redigeret af 5. Gildes gildemester 
Henning Holck. 

Vi havde fem gildebrødre med 
den 26. oktober til Fellowship Day 
arrangementet i Hasle Kirke og Sogne-
gård, hvor vi bl.a. hørte om Dansk 
Flygtningehjælps indsats herhjemme 
og på internationalt plan. Der var un-
derholdning af det grønlandske kor 
”Kajak”. 

HEROLDEN 
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Søndag den 8. november gen-
nemførte vi en af året største opgaver i 
8. Gilde – Landsindsamlingen til 
Dansk Flygtningehjælp. Vores ind-
samlere dækkede alle 54 ruter, og da 
vi havde overskud af indsamlere, måt-
te vi sende disse videre til Lystrup og 
Vejlby/Skejby samt Trøjborg områder-
ne. 

Indsamlerne – unge om ældre – 
mødte op i godt humør, og de kunne 
melde om god modtagelse rundt på 
villavejene og fine bidrag til indsam-
lingen. Vi nåede i år op på kr. 76.332 
som er ny rekord for Risskov/fedet og 
mere end 4000 kroner over sidste års 
indsamlingsresultat i vores område. 

Frits 

”Min mor var en tyskertøs”, 
fortalte Lilian Nørgård onsdag den14. 
oktober. Alle har vel set fotos fra be-
frielsens dage i 45? Og alle har vel 
også dermed set billeder af de såkaldte 
tyskertøser? Danske piger, der havde 
kærstet med de nazistiske soldater. Der 
var jo nærmest lynch stemning, når 
man fik fat i dem klippede håret af 
dem osv. En middelalderartig hekse-
jagt i vor tid. 

Mange af disse piger fik børn ud 
af deres kæresterier. ”Ca. 6.000 børn”, 
fortæller Lilian, der selv er en af disse 
børn. Men, mener hun, det uofficielle 
tal er langt højere. Måske det dobbel-
te.! Det mener forskning og foreningen 
af danske krigsbørn. En forening, som 
Lilian er aktivt med i. 

Lilian Nørgård er i 70’erne og 
pensioneret lærer. Hun har mand, børn 
og børnebørn . Og, man fornemmer 
hurtigt, et godt og harmonisk liv. 

Som noget af det første fortæller 
hun om sin mor, at hun er en kvinde , 
der altid havde et lavt selvværd og he-
le livet igennem var præget af det i ord 
og handling. 

Selv har Lilian haft en god op-
vækst hos bedsteforældre, der værdsat-
te deres barnebarn og gav hende lyse 
barndomsdage og tryghed. 

Lilian er som mange af os, vok-
set op i en tid og i et miljø, hvor fami-
liens ”skeletter ”blev i skabet. Der var 
mangt og meget, man anede og for-
nemmede, men som man bare ikke 
snakkede om - også Lilians biologiske 
far var et tabuemne. - Men sådan var 
jo tiden, understregede Lilian ofte i sit 
foredrag. 

Af moren fik hun heller aldrig 
den fulde sandhed. Da moren var ble-
vet gammel, men stadig åndsfrisk, 
skrev Lilian til hende, at der var ting, 
hun gerne ville vide. Hun besøgte sin 
mor, men al snak var smalltalk. ”Min 
mor gled af på alle spørgsmål”, kon-
staterede Lilian. 

F.eks. går hun på et tidspunkt på 
toilettet, hvor der ligger en af morens 
gamle og ofte brugte brocher. Lilian 
tager den med ind til moren. ”Den må 
du have glemt derude”-”Kan du lide 
den ”svarede Lilians mor. ”for så må 
du gerne få den”. Lilian viser brochen 
frem: den er absolut ikke et dansk 
sølvsmedearbejde. Ikke værdifuld, 
men bare pæn og lidt ”anderledes”. 
Man kan let tænke sig til, fortæller 
Lilian, hvor den kommer fra!” 

Lilian har forsøgt at finde sin 
biologiske far, men lagde dette efter-
sporingsarbejde på hylde, da hun fik 
svaret fra tyske hjælpeorganisationer, 
at der ikke var nogen familie mer. Et 
diplomatisk svar for, at den tyske fa-
milie ikke ønskede kontakt med den 
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danske halvsøster, halvkusine. Og det 
var helt ok for Lilian. 

Under hele foredraget mærker 
man, at Lilian er en stærk og harmo-
nisk kvinde. Lilian Nørgård er en 
kvinde, der aldrig klynker eller taler 
om samfundets skyld. Hun har nok og 
har det godt med det liv hun har, men 
vedgår sig klart, at hun er resultatet af 
en af samfundet uønsket romantisk 
affære.. 

Bravo! En stærk kvinde, der 
tager livet på sig og lever det! 

Birgit 

Når man sidder her i novembers 
rusk og regn, er det dejligt at tænke 
tilbage på 10. Gildes møde i august, 
som fandt sted på Aarhus Havn i 26 
grader og høj solskin. Vi mødtes i det 
nye Dokk1, hvor vi var en tur rundt i 
hele huset. 

Siden gik vi ud til blandt andet 
Strandbaren og op i det nye udkigstårn 
(her er en flot udsigt) og sluttede af på 
Perlen, hvor gildet var vært, og vi nød 
det flotte sommervejr med en rask dis-
kussion om, hvad hver enkelt af os vil 
med gildet. Det kan konkluderes, at vi 
vil det samme så godt som alle. 

  
Vores årlige svampetur gik til 

Rebild. Efter besigtigelse af diverse 
steder med svampe, og et kik på Sten-
dalshytten, som kun udlejes til spejde-
re (20 sengepladser) og ejes af en DDS 
gruppe i Aalborg, gik vi tur i området 
og fandt også adskillige svampe, som 
vi tilberedte i en bålhytte (dem er der 
mange af her i Rebild) til æggekage 
med svampe og røget flæsk samt stuv-
ning på franskbrød. 

Vi sluttede med kaffe på et 
varmt og meget hyggeligt sted. Nemlig 
i en af vore gildebrødres camping-
vogn. (Denne dag havde vejret ændret 
sig til det blæsende) 

  
Vi har i denne måned været en 

tur i Væksthusene. Efter en renovering 
og udvidelse er der mange ting og se 
på. Mange planter genkender man, 
som én man har derhjemme. Så nu ved 
vi, hvor de kommer fra. Andre er så 
store og eksotiske at de ikke kan finde 
plads i vores klima. Midt i urskoven er 
der bygget et tårn, så man ser det hele 
lidt fra oven, og det er flot og interes-
sant.  

Dette sted kan man se mere end 
en gang. Da vi var færdige med at bo-
tanisere, gik vi ned til spejdermuseet, 
hvor vi fejrede vores fødselsdag.  

Vi tilføjer et vers hvert år til en 
gildesang, vi har lavet. Det har vi me-
get sjov med. Hvor kreative vi er, det 
vides ikke, men det er hyggeligt. Vi 
havde nogle praktiske samtaler, hvor-
efter vi sluttede af, som vi plejer med 
"Nu er jord og himmel stille". 

 Annemarie 
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Grønlandskoret ”Kajak” sang ved Fellowship-gildehallen.  

Her vises oversættelse af sangene udarbejdet af dirigenten Jan Gottlieb. 
 

"Silarsuup nuannersup unnulluni" 
Er en smuk aftensang og efterårssang, komponeret Ulrik L.G.F. Rosing, og 
teksten er skrevet af en Moses Olsen. Teksten har en filosofisk, drømmende 
karakter med nationale undertoner: 

 
”Det er en storslået aften med kølig vind. På himlen hænger månen og 
minder mig om, at sommeren er forbi… 
Den smukke natur får mig til at føle mig vemodig. Og dog nyder jeg alligevel 
synet af den første nyfaldne sne… 
Naturens drømmende karakter får min uro til at forsvinde, og jeg kommer til 
klarhedens land, som når bjergets tinde står foran mig… 
I vores land er jeg opvokset og har udviklet mig, hvem skal blande sig og ta-
ge det fra mig? Naturens stærke kræfter er lige foran mig, og ingen kan tage 
det fra mig”. 
 

”Kaassassorujunnguarooq” 
er en traditionel grønlandsk sagn-sang, som hedder. Melodi og tekst er skre-
vet af Peter Olsen. Sangen handler om, hvor barsk det kan være at vokse op i 
det grønlandske samfund, hvis man er forældreløs. Den stakkels forældreløse 
dreng Kaassasuk et lille skvat, som ingen regner for noget, og som alle driller 
og generer. Han bliver bl.a. løftet op i næseborene, så de udvider sig. Men en 
dag bliver han adopteret af nogle kærlige forældre, som ser muligheder i 
ham. Stedmoderen siger:  
”lad mig tage mig af ham, lad mig opdrage ham. En dag skal han vise, hvor 
dygtig og modig, han kan blive, for når man ikke er en sten, kan man vokse”. 
Selvom man er lille, kan man godt være stærk og modig. En dag dræber Ka-
assassuk en farlig isbjørn fra omegnen. Og ligesom da kong David overvandt 
Goliath, får han styrke. Da han vender tilbage til bygden, bliver han modtaget 
som helt og hyldet af beboerne, fordi han dræbte isbjørnen. ”De små, foræl-
dreløse, som man ikke regner med, kan også være stærke og blive oprejst”. 
 

"Qaqqat akornanni qooqqutigut" 
er en sang om en ensom fjeldvandrer, som på grønlandsk hedder ”Qivitoq”. 
En ”Qivitoq” er en, der i gamle dage blev udstødt fra sit hjem, og som deref-
ter måtte vandre alene rundt i fjeldene. Sangen har melodi af Knud Petersen 
og tekst af Frederik Nielsen, som er en meget kendt grønlandsk komponist. 
Sangen er en barsk historie, men der er dog lidt lys også: 
 
”Her mellem fjeldenes kløfter og skår, vandrer jeg alene frem, væk fra min 
stedmoders ondskab jeg går, jaget fra hus og hjem. 
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Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 

Forude springer en hare af sted, fører mig sikkert på vej. Også en hvidvinget 
rype er med, holder sig trofast til mig… 
Skønt der er snetykning rundt om mig selv, lysner det frem for min fod. Om 
bag det store og truende fjeld, dér vil jeg styre imod”. 
 

"Ilaanni unnulermat" 
er en smuk grønlandsk aftensang, melodi og tekst skrevet af den sydgrøn-
landsk komponist Henrik Lund, der levede fra 1875-1948, og som skrev et 
stort antal sange om den sydgrønlandske natur. Sangen handler om at gå en 
aftentur i den grønlandske natur, når solen er ved at gå ned og opleve stilhe-
den, som er helt fantastisk i Grønland, og det stemningsfulde og magiske af-
tenlandskab. I teksten får Henrik Lund naturens elementer til at snakke sam-
men med religiøse undertoner: 
 
”En aften går jeg en tur. Solen forsvinder over de højeste fjeldtoppe, mens 
den siger farvel, og naturen bliver fyldt af en dejlig fred og ro. 
Solens stråler gør de høje fjeldtoppe rødlige, de vender sig smilende og gen-
gælder dens farvel. 
Havet er også helt blikstille. Der dannes skygger i landskabet, og de rødlige 
fjeldtoppe spejler sig i havoverfladen, som om den store himmel også hilser 
på havet… 
Solen skinner også på skyerne højt oppe. Skønne, rislende lyde fra elven sti-
ger opad, som det er skyerne engle…” 
 


