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8. Gilde
Søndag den 26. – 28. maj.
Gildetur rundt omkring Nissum Fjord.
Vi mødes i henhold til det udsendte
program på Ulfborg gæstgivergård kl.
17.

1./7. GILDE
Torsdag d. 27. juni kl. 14.00.
Sommermøde hos Birgitte og Jan i
Lyngsbæk.
1. Gildes 80 års jubilæum.
Afbud til Birgitte og Jan

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 6. juni.
Månedsmøde i DDS’s spejderhytte i
Tranbjerg.

2. GILDE
Mandag d. 27. maj kl. 1900.
Friluftgildehal i Bjørnebohytten
i Adslev
Søndag d. 11. august.
Sommerudflugt.
Der kommer nærmere om det.
Mandag d. 23. september kl. 1930.
Gildemøde i Hasle Sognehus

Dødsfald
24-04-19 Kirsten Thomsen 5. Gilde.
Fødselsdage:
19-06-19 Gitte Olesen 5. Gilde 60 år.
17-08-19 Hanne Nørlund
5. Gilde
85 år.
11-06-19 Benny Aros, 4. G. 75 år.
19-07-19 Hanne Brissing,
4. G.
80 år.
28-07-19 Mandrup Langhoff,
4. G.
90 år

4. GILDE
Mandag d. 17. juni.
Gildetur
Mandag d. 16. september kl. 19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
"Navere" v/ Otto Westergaard
og Anders Baumann
5. GILDE
Tirsdag d. 28. maj.
Gildetur til Horsens og Hjarnø.
Se nærmere i indbydelsen.
Mandag d.17. juni kl.18.00.
Udendørs Gildehal i Kløverhytten.
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udkommer næste gang
ca. 1. september 2019.
Deadline 15. august.

6. GILDE
Mandag d. 3. juni kl.19.00.
Friluftsgildehal på Spejdermuseet.
Mandag d.2. september kl.19.30.
Gildemøde i Langenæskirken.

Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170, 8260 Viby J.
Telefon 24 63 82 95
E-mail: herolden@mail.dk
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Århus Stadsgildes 70 års jubilæum
på Tranbjerg Kro
lørdag den 15. juni 2019 kl. 15.00

Letbane fra Aarhus H
til Tranbjerg Stationsvej/Tranbjerg Hovedgade:
Letbane L2 mod Odder:
Afg. Aarhus H: 14.16 med ank. Tranbjerg 14.31
Afg. Aarhus H: 14.46 med ank. Tranbjerg 15.01

Bybus fra
Park Allé/Rådhuset/Banegårdsplads
til Tranbjerg Stationsvej/Tranbjerg Hovedgade:
Bybus 17 mod Solbjerg:
Afg. Park Allé/Rådhuset :14.30 med ank. Tranbjerg 14.51
Bybus 4A mod Tranbjerg:
Afg. Park Allé/Banegårdsplads: 14.32 med ank. Tranbjerg 14.53

Gildebrødre i Århus Stadsgilde.

Som I måske erindrer, har jeg et par gange opfordret til en grundig rengøring af gildernes hjemmesider.
Nu har web hotellet hvor hjemmesiden ligger meddelt at den
bliver slettet med udgangen af juli måned og derved klaret sagen.
Det betyder at vi skal have en ny hjemmeside sat sammen og Jan
Bigum, gildemester i 2. Gilde har tilbudt sin ekspertise og påtaget sig
opgaven.
En ny hjemmeside går i luften om en måneds tid eller to og vil
blive meddelt i rette tid. De år jeg har været webmaster har budt på udfordringer og fornøjelser og jeg glæder mig til at se en ny og forbedret
udgave.
Jeg fortsætter som redaktør af vores blad og håber I vil medvirke
til at gøre det læseværd og måske også interessant
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Gildebror Kirsten Thomsen, 5. Sct. Georgs Gilde er død.
Kirsten sov stille ind onsdag den 24. april. Kirsten skulle have deltaget i
gruppemøde samme dag, men kom ikke og svarede ikke på telefonopkald. En fra
gruppen kørte forbi og fandt Kirsten død liggende i sin seng.
Kirsten var et stille medlem af 5. Gilde. Deltog flittigt i vore møder, men deltog ikke meget i aktiviteter udadtil, og er derfor sikkert ikke kendt af mange gildebrødre i Aarhus. De fleste vil sikkert vide hvem Kirsten var, når jeg nævner
Kirstens mand Ib Thomsen, der havde været gildebror helt tilbage fra 1944, hvor
han blev optaget i Helsingør. I 1981 blev Ib overført til 2. gilde, i Aarhus. Kirsten
og Ib havde mødt hinanden i udlandet hvor Ib var dansk oberstløjtnant ved FN, og
Kirsten 3-sproglig korrespondent.
Da 8. Gilde blev oprettet i 1981 blev Ib overført dertil. Ved samme lejlighed
blev Kirsten optaget som gildebror i 8. Gilde. den 31. januar 1981.
Kirsten og Ib blev ved starten af 5. gilde den 14. oktober 1988 overført til os.
Ib blev ved samme lejlighed indsat som 5. Gildes gildemester. Ib meldte sig
ud i 1992 efter uoverensstemmelser med stadsgildeledelsen. Året efter meldte
Kirsten sig også ud.
I 2011 blev Kirsten igen medlem af 5. Gilde. Kirsten har selv fortalt, at hun
efter Ib's død følte at hun manglede noget i sin tilværelse og kontaktflade.
Vi har således igen haft glæde af samværet med Kirsten i 8 år. Kirsten var
gildets referent og vores sikre dirigent ved vores gildeting.
Ud over medlemskabet af 5. gilde var Kirsten et ivrigt medlem af en
bridgeklub. Lige til det sidste spillede Kirsten tennis.
Æret være Kirstens minde
Henning Holck Nielsen
Gildemester 5. Gilde.
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Mandag, d. 15. april mødtes vi
til gildehal i Langenæskirkens lokaler.
Vores Gildemester Jette Jørgensen bød velkommen til de fremmødte
Gildebrødre og gæster fra 1/7. Gilde.
I gildemestertalen kom hun ind
på den utrolige skiften i vejret, hvornår forbliver det forår? 2019 er jo
valgår, EU- og Folketingsvalg, valgkampen er så småt gået i gang.
Et af emnerne er pension, skal
vi have forskellig pensionsaldre, og
hvornår er man egentlig gammel? Tidligere var pension noget man glædede
sig til, så skulle man slappe af, men
mange nåede det ikke, eller sygnede
hen når de nåede dertil. Mange tager i
dag, deltidsjob, både for at supplere
pensionen, men også for fællesskabet
på arbejdspladsen, man vil selv bestemme hvornår man er gammel.
60'ernes blomsterbørn skilte sig
ud fra deres forældregeneration, og
holdningerne til hvordan man går
klædt og hvilke fritidsinteresser man
har, er totalt vendt rundt. Vi ryster på
hovedet af de yngre generationer, men
det er vel ok at de finder deres egen
måde at blive ældre på. Kan vi forestille os hvordan det er at være gammel om 20 år, og kan vi lovgive om
det? Var det ikke bedre at tale livets
efterår op, så flere havde lyst til at
bruge dem der har rundet de 60.
Gildemesteren oplæste Sct.
Georgs budskabet, som var forfattet af
den Islandske landsgildemester Thorvaldur Sigmarsson. Derefter rejste vi
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os, dannede kæde, og bekræftede gildeløftet.
I eftergildehallen var det fhv.
skovfoged Helge Daus, som fortalte
sin historie. Stammer fra Sønderjylland og nevø til Kjeld Ladefoged.
Startede egentlig som landbrugselev
på Bygholm, men en fløjtende stær fik
ham til at ændre livsbane. Baden Powell har sagt at "Skovene er jordens
lunger", så han er ikke så positiv over
for Aarhus kommunes behandling af
skovene. Forstfolkene er løbet overende af bureaukrater og biologer, så skovene bliver for tætte, og optager ikke
så meget Co2 som lyse og åbne skove.
Så hans opfordring var: Plej skovene.
I pausen stod den på smørrebrød og kaffe m/småkager. På vanlig
vis sluttede vi af med "Nu er jord og
himmel stille"
Erik

Den 24. april havde 9. Gilde
inviteret 2. og 6. Gilde til Sct. Georgs
Gildehal i Fredens Kirken. I Gildehallen talte Arne om hvad et menneske er
værd? En fodboldspiller, en hjemmehjælper, ja alle mennesker. Vi er alle
noget værd, det skal vi huske på. I dag
hvor der er så meget forargelse og hårde ord f.eks. på de sociale medier, skal
vi huske at tale pænt til hinanden og
have respekt for det, der har værdi for
andre.
Sct. Georgs budskabet var skrevet af Thorvaldur Sigmarsson fra Island. Han skrev om hvordan vi som
børn, blev spejdere fordi vores venner
var det. Vi fik så en forståelse af hvad
spejderlivet kunne tilbyde. Vi kunne
udvikle os til selvstændige individer.
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Vi var i stand til at klare opgaver og
lærte at sætte pris på naturen og bruge
den. Engang spejder – altid spejder.
Det er den livsstil, vi har valgt og det
må vi aldrig glemme. I gilderne har vi
mulighed for at videreføre vores eget
spejderliv sammen med venner, der
har de samme holdninger som os. Vi
kan på den måde gøre vores bedste for
at gøre verden omkring os bedre. Et
dejligt budskab.
Så var det tid til at komme ind
og hygge os med dejligt smørrebrød,
kaffe og chokolade. Vi fik sunget rigtig meget. Det var næsten en ønskekoncert og det lød meget bedre end når
vi kun er os selv. Det var en rigtig dejlig aften. Vi sluttede med at synge ”Nu
er jord og himmel stille”
Inger A.
Den 6. maj mødtes 6. Gilde i
Langenæskirken. Vi havde besøg af
Marianne Guldhammer som fortalte
om Cannabis generelt. Når jeg hører
ordet cannabis, tænker jeg straks på
Christiania. Dette var dog noget helt
andet vi skulle høre om. Marianne har
en klinik i Aarhus der hedder Body
Care, hvor hun sælger cannabisdråber.
Man kan spore brugen af cannabis
29.000 år tilbage.
THC er det stof i cannabisplanten der er euforiserende og derfor må
olien kun indeholde fra 0 % til max
o,2 % for at være lovligt. CBD er en
fælles betegnelse for de andre aktive
stoffer i planten. Det siges at hjælpe på
mange sygdomme som Parkinson, migræne, depression, gigt osv. Man må
derfor godt køre bil hvis man tager
olier med disse mængder i. Det er ikke
noget man bliver ”høj” af. Jeg syntes
Marianne var god til at forklare, selv

om det var meget teknisk. Der var
mange ting, jeg blev lidt klogere på.
Der er ikke mange læger i Danmark, der må udskrive medicinsk cannabis. De er meget tilbageholdende
med det. Det er jo også meget nyt, at
det er blevet legalt.
Henry Ford har lavet en bil af
hamp. Den havde den fordel, at hvis
den fik en bule, kunne den selv rette
sig ud.
Efter foredraget fik vi madpandekager med rejesalat. Derefter var det
tid til spørgsmål og der var meget stor
spørgelyst for i vores alder har de fleste af os jo nogle skavanker og så kan
man selv tage stilling til hvad man
syntes om olierne. Så var der kaffe og
kage og en sang inden vi kunne sige
tak for en dejlig aften.
Inger A.

Mandag den 29. april blev en
gildeaften med en række højdepunkter.
Dels hørte vi årets Sct. Georgs Budskab bliv læst op, skrevet af den finske
landsgildemester Thorvaldur Sigmarsson, og dels bekræftede vi vores gildeløfte med korslagte arme – venstre
over højre arm - mens vi dannede
kreds omkring højbordet. Vi lyttede til
Nils Liljebergs gildemestertale, og så
overværede vi optagelsesceremoniellet
af et nyt medlem i 8. Gilde, hvilket har
ladet vente på sig i omkring en halv
snes år.
Ingen kan dog beskylde os for at
have ligget på den lade side, for adskillige initiativer har været prøvet for
at skaffe tilgang, gennem tiden, men
uden større held eller med vedvarende
resultat. Denne gang lykkedes det så,
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Engang gennemførte vi, i en lejr periode, at lave al mad på bål til 7 klasser.
Det var en stor sejr.

og navnet er Ellen Mejer Hansen. At
det har trukket ud, skyldes Ellens store
engagement til anden side, men vi har
være flere om at skubbe på og om at
kunne se potentialet.
Interessen fra Ellens side har
også været der, og invitationer til at
sidde med som gæst, og at deltage i
vores aktiviteter er også efterkommet
ved flere lejligheder.
Jeg har også lyttet til de referater
min veninde Eva Leth og givet mig
gennem flere år, bekræftede Ellen, der
også lagde vægt på det, at det at vi
synger sammen og føler en gensidig
forpligtigelse over for hinanden, spiller
ind. Jeg føler den der spejderånd – et
værdifællesskab – et aktivt værdifælleskab. Baggrunden herfor er min tid
som flokfører for ulveunger på Vejleegnen. Vi ønskede, at vores ulveunger
skulle være dygtige, glade og udvikle
sig på alle måder, og som ledere måtte
vi samarbejde for at få det hele – herunder økonomien - til at hænge sammen. Tiden som flokfører varede ved
til mit 21. år, hvor jeg flyttede til
Nordsjælland og blev gift, men jeg
husker tilbage på vidunderlige sommerlejre og udfordrende ugentlige møder, om muligt altid i naturen. Spejderlivet åbnede op for samarbejdet med
spejderne i Horsens, Kolding og Fredericia, og det var måske den første
lejlighed hvor jeg opdagede, hvor meget det giver at arbejde sammen med
andre for at nå et mål.
Spejdertiden satte sit spor, og
spejderlivet har altid fulgt mig i mit liv
i familien og i mit arbejde som lærer i
Folkeskolen. Ud i naturen så snart det
kunne forenes med undervisningen, og
jeg tænker også på lejrskolelivet, her i
landet og i Sverige, med samlingen
omkring lejrbålet hver eneste aften.

Hele gildeledelsen var i aktion
under optagelsen, og de forklarede på
skift om gildeløfte og gildelov. Også
om forventningerne der stilles til en
gildebor, inden Ellen selv bekræftede
gildeløftet og satte sin underskrift i
gildeskråen. Herefter overrakte Nils
såvel gildetegn som gildebrev, som
bevis på, at Ellen nu er gildebror.
Hanne Eriksen oplæste gildeloven.
Nils filosoferede i sin gildemestertale over sammenhænget mellem
optagelsesceremoniellet og spejderideen for voksne, som jo fordrer en selvstændig stillingtagen til livets forskellige spørgsmål og det religiøse og det
politiske. Hvad det religiøse angår, bør
vi stræbe oprigtigt efter, at nå frem til
et livssyn og personlig stilling til
grundlaget for vores tilværelse. Med
hensyn til det politiske må vi aktivt
tage ansvar for løsningen af de samfundsspørgsmål, der præger vores tid.
Omkring det religiøse har jeg i
øvrigt funderet lidt over de små lighedspunkter, der er mellem handlingerne i kirken og i gildehallen. Begge
steder starter det med lidt musik og
med samme formål, at skaffe lidt ro og
stemme sindet til det, der kommer.
Herefter en velkomst, fællessang, afvekslende med musikalske indslag
efter bestemte ritualer, en gildemestertale/prædiken (uden sammenligning i
øvrigt!), information om forskellige
ting – alt sammen afviklet i rolige former i relativ stilhed – og afsluttende
med musik.
Sct. Georgs Gilderne startede jo
i 1933 og udviklede sig til en internati7
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onal bevægelse og med ritualer fra en
anden tid end i dag (dog senere justeret
i beskedent omfang). Stifterne havde
et nært forhold til Frimurerordenen,
som jo har et tættere forhold til Folkekirken end Sct. Georgs Gilderne.
Mange vil sikkert være uenige
og andre enige i sådanne paralleller
eller ligheder. Det tager jeg imidlertid
roligt, for som gildemester bestemmer
man jo selv sit emne for og indhold i
gildemestertalen, sluttede Nils, der
tilføjede. Husk at have respekt for andres opfattelser – både hvad angår i
religion og politik.
Eftergildehallen blev styret af
Per Holch. Vi sang flere sange og fik
lidt fast føde samt kaffe og kage, og så
sluttede vi en lang og spændende aften
med ”Nu er jord og himmel stille”
/Frits

Torsdag d. 2. maj var der møde i
DDS’s spejderhytte i Tranbjerg med
stor deltagelse. Der var en del materiale fra Frimærkebanken, der skulle sorteres. En hyggelig aften med både koncentration og snak.
Uffe

Denne måneds forsidebillede
er tilsendt af Alice Dyrskov, 5. Gilde,
og viser "Figurgruppe med Sct. Jørgen og dragen"
opsat på Ribe Domkirkes nordre sideskibs vestvæg.
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