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8. GILDE
Mandag den 11. februar kl. 19.30.
Gildemøde hos 5. Gilde med lysbilledrejse til Sydamerika ledsaget af vinsmagning.
Mandag den 25. februar kl. 19.30.
Fælles gildemøde med 5. Gilde. Besøg
på Vejlby Landbrugsskole, der i år har
100 års jubilæum.

1./7. GILDE.
Mandag d. 18. februar.
Bytur. Nærmere bliver sendt fra Jan.
Mandag d. 10. marts kl. 19.30.
Gildeting, Langenæs
4.GILDE
Mandag d. 11. februar kl. 19.30.
Gildehal i Beder Sognegård.
BEMÆRK ÆNDRING
Eftergildehal: ”A-ha!” v/ Asger Haagen
Jensen
Mandag d. 10. marts kl. 19.30.
Gildeting i Tranbjerg Sognegård.

9. GILDE
Onsdag d. 6. februar kl. 19.30.
”Gildeting” Vi vil oprette vores eget
Gildemuseum for en aften, derfor bedes
alle medbringe én eller flere ”ting” med
relation til gildearbejde eller spejderbevægelsen – og helt fint vil det være, hvis
I kan fortælle lidt om det.
Onsdag d. 5. marts kl. 19.00.
Gildeting (det rigtige).

5. GILDE
Mandag d. 11. februar kl. 19.30.
5. Gilde arrangerer Lysbilledforedrag
om Sydamerika, ledsaget af Sydamerikansk vinsmagning.
Mandag d. 25. februar.
8. og 5. Gildes fælles Virksomhedsbesøg på Vejlby Landbo og Husholdningsskole.
Mandag d. 10. marts kl. 19.30.
5. Gildes gildeting.

10. Gilde
Fred.- lørd. d. 8-9. februar.
Vinterhike (blå gr.)
Tirsdag d. 26. februar kl.19.00.
Nøgleringe (blå gr.)
FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 7. februar kl. 19.15.
Årets første møde i DDS’s spejderhytte,
Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg.
Vi bruger hovedsagelig aftenen til at
sortere nogle af Frimærkebankens sække.

6. GILDE
Mandag d. 4. februar kl. 19.30.
Besøg med rundvisning på Bymuseet,
Carl Blochs Gade 28, Århus C.
Pris for entre og traktement 65,- kr.
Mandag d. 3. marts kl. 19.30.
Gildeting i Langenæskirkens lokaler.
Forslag, der ønskes behandlet på gildetinget, skal være gildemester i hænde
senest 3 uger før gildetingets afholdelse.
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Ridderår
15-2-08 Jan Omøe, 4. G.

40 år.

Rettelse til medlemsliste
Hanne og Jørgen Kristiansen, 4. Gilde.
Deres mail er:
jhkristiansen@gmail.com
og ikke dk til sidst.

Fødselsdage
15-02-08 Anne Lise Nielsen, 8. G.
80 år.
20-01-08 Grete Hansen, 9. G. 75 år.

4. Århus Sct. Georgs Gilde
Gildehal 11. februar kl. 19:30
i Beder Sognegård
Den oprindelige annoncerede eftergildehal med Jami Amby som foredragsholder kan desværre ikke gennemføres p.g.a. sygdom. Til erstatning for det oprindelige emne har vi valgt:
A-ha!
For både gildebrødre og gæster er der her en enestående chance for at sætte sig
ind i Sct. Georgs Gildets entre i Aarhus, hvilket skete i 1939. De færreste i 4.
Gilde er nok ikke bekendte med, at vi i vor midte har et omvandrende arkiv af
viden om Århus Gildernes historie fra deres fødsel og til dato. Det er nemlig
ingen ringere end vor egen:
Asger Haagen Jensen
Asger har næste år været gildebror i 60 år, hvilket betyder, at han har en personlig oplevelse af Sct. Georgs Gilderne i Århus i stort set hele bevægelsens
lokale levetid. Nærmere skal ikke afsløres her, så benyt jer af denne enestående lejlighed til at få indblik i Århus Gildernes historie.
NB! Tilmelding senest 3. februar til:
Jette og Uffe Jørgensen, tlf. 86 29 47 19. mail: uffeog jette@stofanet.dk
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Spejdermuseet Århus og
Det Danske Spejderkorps, Stifinder Sø
holder

Spejderloppemarked
Loppehuset, Søren Frichs Vej 54
(Over for Fragtmandscentralen)
Torsdage 13. og 27. marts kl. 17-20
Fredage 14. og 28. marts kl. 17-20
Lørdage 15. og 29. marts kl. 11-15
Har du brugbare ting til loppemarkedet, så ring til
Elisabeth Møller, 4. Gilde på 8628 1601.
Vi samler ind fra 2. marts, til og med 26. marts.
Vi har brug for hjælp til sortering og salg.
Meld dig derfor til en god oplevelse på de tilmeldingsskemaer,
der er sendt ud til gilderne!
Vi glæder os til et godt og fornøjeligt samarbejde!

Venlig hilsen

Spejdermuseet og Stifinder Sø
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Indkaldelse til
Generalforsamling i

Spejdermuseet Århus
Mandag den 31. marts 2008 kl. 19.30
i Langenæskirkens lokaler, Kirkedammen 2
8000 Århus C
Dagsorden, beretning og regnskab vil kunne ses på museets hjemmeside
www.spejdermuseetaarhus.dk
fra 1. marts 2008.
Papirudgaver kan rekvireres fra museets sekretær
Jytte Aunsbjerg, telefon 8615 7463 (aften), eller
mail jaj@statsbiblioteket.dk
Tilmelding senest 25. marts til museets formand
Helge Rossen, telefon 8625 4797, mail: ing-hr@stofanet.dk
Denne måneds forsidebillede
Sct. Jørgen til hest.
Fra sidealtertavle, Hørup Kirke, Als Sønder Herred.
Ca. 1500.
Udstillet på
Sønderborg Slot

Indsendt af
Hugo Steensen, 4. Gilde

Del af såkaldt Sct. Jørgengruppe. Ridderen Sct.
Jørgen, der kæmper mod en drage, var et yndet motiv i middelalderen. Jørgen eller Georg var en kristen martyr skytshelgen for riddere og soldater og
Englands nationalhelgen. Han påkaldtes mod pest
og spedalskhed. I gruppen fremstilles han som ridderen, der redder en prinsesse fra en drage. I mange
danske byer oprettedes Sct. Jørgens-hospitaler, der
plejede områdets spedalske. I Sønderborg lå det
allerede i 1307 lidt uden for byen med tilhørende
kapel, der efter reformationen blev ombygget til
Sct. Jørgens Kirke eller Mariekirken. De sidste rester af det gamle hospital blev nedrevet 1930, den
nyere hospitalsbygning fra 1850 blev nedrevet
1973.
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Berlin/Dresden
25. – 30. august
Den populære tur til Berlin med en dag i Dresden. Ud over vor byrundtur med dansktalende guide og alle de kendte steder i Berlin, tager vi i
år også til Wannsee og ser bl.a. museet (Wannseekonferencen). Det
nye levende DDR museum ved Berliner Dom. På Potsdamer Platz Theater skal vi se den populære musical ”MAMMA MIA” med ABBAmusik.
I Dresden har vi byrundtur, besøg i Frauenkirche og på Zwinger
(Raffaels Engle bl.a.), tid til at nyde den smukke by på egen hånd.
Vi bor i Berlin på vort hotel med den lækre mad og den hyggelige og
hjemlige atmosfære ”Gästehaus der Polizei” med den store terrasse,
hvor vi i godt vejr indtager vore måltider. Værten har selv været spejder og nyder vort besøg, han laver gerne lejrbål for os.
Familie og venner er naturligvis velkomne til at deltage i turen.
Pris i dobbeltværelse med helpension (minus 2 x frokost), aftenkaffe,
velkomstdrink, rejse i 4-stjernet bus, alle udflugter, entreer og guide i
Dresden og Berlin samt teaterbilletter til ”Mamma Mia”.
Kr. 4.500,- (tillæg enkeltværelse kr. 350,-).
Tilmelding og oplysninger:
Birthe Mikkelsen, Odder Gildet, tlf. 86 54 54 83
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Irland
Gildetur 10. – 16. august
Mange har ønsket en tur til Irland for gildebrødre med venner og familie,
så vi tager af sted i år.
SAS fly fra Kastrup til Dublin og retur. Irsk bus på rundturen i Irland.
Dejlige hoteller med toilet/dusche i Dublin, Tralee og Galway. Vi skal bl.
a. opleve: Sightseeing i Galway og Dublin, Connemare området, besøg i
Kylemore Abbey, Burren området, Cliffs of Moher. Udflugt til Ring,
Kerry og fårefarm. Udflugt til Dingle Penisula. Lockes whisky destilleri.
o.m.m.
Pris i dobbeltværelse kr. 8.720,-, for flyrejse, bus i Irland, hotelophold
med halvpension , alle udflugter (minus entreer), dansk rejselederassistance og alle afgifter.
Turen er arrangeret i samarbejde med Gislev Rejser.
Tilmelding og oplysning:
Birthe Mikkelsen, Odder Gildet. Tlf. 86 54 54 83.
E-mail: birthe.riis@mikkelsen.mail.dk
bejde med, bl.a. i forbindelse med Fellowshipday.
Derefter blev vores ”nye” Stadsgildekansler Elisabeth Møller indsat i embedet. Elisabeth har fungeret som SGK siden
stadsgildetinget i maj 2007, men blev nu
indsat formelt.
Da nytårsgildehallen er en såkaldt
åben gildehal, beskrev SGM kort hvilke
personer der sad til højbords og om de tre
herolder. Derefter fortalte SGK om vores
gildetegn – om hvordan det er sammensat,
hvilke farver det har og om den franske
liljes symbol der på forskellig vis skal
minde os om bl.a., at holde den rette kurs,
vores tredelte gildeløfte og erindre os om
sammenhold.
SGS fortalte om lysene, - om at vi skal tage genskinnet fra lysene med os hjem fra

Nytårsgildehal fredag den 4. januar. Stadsgildet havde i år indkaldt til Nytårsgildehal i Langenæskirken og der var
mødt 80 glade og feststemte gildebrødre
og gæster op. Stadsgildeledelsen stod selv
for gildehallen og et udvalg på tværs af
gilderne stod for eftergildehallen.
Efter vandrehallen indtog vi vores
pladser i kirken og Stadsgildemester Hanne Brissing bød velkommen og ønskede os
alle et godt nytår. En særlig velkomst var
der til DGM Ole Danielsen fra Østjysk Distrikt, som stadsgildet har et godt samar7
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gildehallen – stræbe efter sandhed og retfærdighed og sprede lys og glæde omkring
os.
SGM fortalte at Sct. Georgs sværdet ikke lå på højbordet, da man ikke bærer våben i kirken. Sværdet er symbol på
den kamp vi i vort gildeløfte lover at
kæmpe mod det onde i os selv og for,
hvad der efter vores overbevisning er ret
og rigtigt.
Efter vi havde sunget: Vær velkommen Herrens år, blev der tændt 3 små lys
på højbordet. SGM Hanne Brissing tændte
for Sct. Georgs Gildernes fortid og sagde:
Der var engang - sådan begynder som
bekendt alle eventyr - i det forrige århundrede – netop i år for 75 år siden inden for
Spejderbevægelsen en divisionschef i Københavns division, Erik Sjøqvist, der gjorde sig nogle tanker om det store arbejde,
der fra førernes side blev ydet for at opdrage og udvikle unge mennesker i spejderlovens ånd. Med afgang og fornyelse
på 1500 spejdere om året, fik det ham til at
tænke, hvad der mon blev af disse unge
mennesker ude i livet?
Det gjaldt derfor om at få fat i dem
og få dem samlet i én stor forening, hvis
formål skulle være i praksis at føre bevis
om spejdertankens og spejderidealernes
bærekraft ud i livet. Erik Sjøqvist, der
hurtigt fik kaldenavnet ”Sjø”, allierede sig
med to tidligere divisionschefer og der
blev udarbejdet opråb og forslag til vedtægter, der dels blev offentliggjort i
”Nordisk Spejdersport” og udsendt til alle
de gamle spejdere, man kunne opspore.
Der blev planlagt at holde et møde
den 23. april 1933, men det var en søndag,
så mødet blev udsat til mandag. Dagen
blev imødeset med stor spænding, og glæden var stor, da der mødte 350 ”gamle

spejdere” op. Derefter gik det slag i slag,
og der blev dannet mange laug og det første Københavns gilde blev dannet.
Derefter blev navnet vedtaget og
der blev vedtaget formålsparagraffer og
senere blev der udarbejdet ritualer for optagelse i gilderne. Det var en del af gildernes historie, men hvordan ser det ud i dag?
Det har SGK Elisabeth Møller, der
tændte et lys for gildernes nutid, gjort sig
nogle tanker om: ”Man kunne nævne mange aspekter ved Sct: Georgsgildernes nutid, men jeg vil kun lige berøre en enkelt
ting nemlig venskab. Da jeg forleden dag
skulle lave deltagerlisten til i aften, sad jeg
jo med en masse navne og I fik alle hver
især lige en tanke fra mig.
Nogle navne kendte jeg slet ikke.
Nå tænkte jeg, der kommer altså nye til,
spændende hvad de er for personer. Andre
navne var bekendte, men jeg kunne ikke
sætte hoved på (og her i aften har jeg så
set hoveder jeg ikke kunne sætte navn
på!). Altså en del der kunne være interessante at lære nærmere at kende. Men alligevel var hovedparten af deltagerne kendte folk.
Det var venner. Hvis vi sådan ser
rundt på hinanden, så har vi kendt hinanden 10-20-30- ja sågar over 40 år, mange
af os har også vores bedste venner inden
for gilderne, og mange er rigtig nære venner. De venskaber er en stor del af gildernes nutid. Det er her vi føler os trygge, det
er her vi glædes sammen og får støtte af
hinanden, hvis noget bliver svært.
For at sætte hoveder – navn på dem
I ikke kender, så vær aktiv i gilderne, deltag i møder og vær med til at løse de opgaver, gilderne indkalder til, (bare ved at
blive stadsgildekansler har jeg fået mange
nye venner i gilderne). Og for at bevare
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disse venskaber er det nødvendigt stadig at
være nysgerrige, glade og positive og interesserede over for hinanden. Både overfor
de vi har kendt altid men også for fremtidige medlemmer af Sct. Georgsgilderne.
Vi kan få rigtig meget brug for
hinanden både privat men også fremover i
gildet, så vi kan alle håbe på, at gilderne
har en fremtid!”
SGS Uffe Jørgensen tændte et lys
for fremtid og sagde bl. a.: Jeg tændte lige
før et lys for gildernes fremtid. Det håber
jeg, at I ikke bare syntes var et tomt ritual.
Jeg mener det er meget vigtigt, at alle vi
gildebrødre ikke kun lever med minderne
og i nuet, som der blev talt om før, men
også forholder os til fremtiden.
Selv om mange af os er blevet lidt
grå i toppen, ja nogen har måske meget
lidt tilbage af det grå, så kan og skal vi da
stadigvæk udvikle os og følge med i samfundet omkring os. Vi skal stadigvæk forsøge at tage stilling i samfundsdebatten og
forsøge at tage ansvar for os selv og vores
liv. Vi skal også være villige til at være
med til at gøre en forskel, at hjælpe andre
og hjælpe til, hvor der er behov for det.
Her kan gildelovens 10 bud vejlede
os mod målene. Disse bud kender vi alle
og vi læser dem endda højt for hinanden i
hver eneste gildehal. Det vil også ske i
aften. Kammeratskab og sammenhold er
også en vigtig del af gildebevægelsen. Det
opnår vi ved i videst muligt omfang at
være sammen, at møde op til de forskellige aktiviteter på alle niveauer. Det være
sig i gruppen, i gildet, i stadsgildet, ja også
gerne på landsplan.
For at kammeratskab og sammenhold skal udvikles endnu bedre, kan det
være en rigtig god ide, at de mest aktive
gildebrødre – bl.a. os, der er mødt op her i

dag – er opmærksom på at agitere lidt over
for mindre aktive gildebrødre om at være
med. Det er ubetinget en fordel, at vi inden for gilderne i Århus kender hinanden
og ikke er fremmede for hinanden. Der
kan jo opstå en situation, hvor nogle gilder
må slå sig sammen for at kunne videreføre
det gildeliv, man gerne vil have. Så kan et
bestående kammeratskab og sammenhold
være en stor fordel.
Gilderne har i år eksisteret i 75 år,
og det må være enhver gildebrors forpligtelse at prøve at medvirke til gildernes
fortsatte beståen. Konstruktivt at være
med i debatten om eventuelle tilpasninger.
– Moderniseringer om man vil. – Jeg ved
godt at det kan være svært for mange at
ændre på det bestående. På det som man er
blevet fortrolig med gennem mange år
som gildebror og som man er glad for.
Men hvis vi skal fastholde Sct.
Georgs Gildernes livskraft, så skal der
kontinuerligt nye gildebrødre ind, og gerne nogle, der er noget yngre end os selv.
Hvis det skal lykkes, må vi være villige til
at se på, om der er noget hos os, der vil få
dem til at fravælge gilderne. Det skal vel
ikke være holdningen og manglende vilje
til forandring/tilpasning hos os gamle gildebrødre, der får nye til at fortrække?
Jeg ved at Landsgildet har meget
fokus på dette. Det skal en ansvarlig ledelse selvfølgelig have. Debatten holdes hele
tiden i gang og emnerne spænder vidt. F.
eks. Aldersopdelte gilder, sprog og indhold i gildehaller, ritualer og meget mere.
Ved fortsat at være nærværende og aktive
kan vi alle være med til at præge Sct.
Georgs Gildernes Fremtid.”
Hanne Brissing afsluttede
”gildemestertalen” med følgende konklusion. ”Da Sct. Gildet i 1983 kunne fejre 50
9
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års jubilæum, blev der sendt opfordring ud
til tidligere gildemestre om at skrive et
indlæg til Sct. Georg. Jeg boede dengang i
Chicago, og måske blev mit indlæg bragt,
fordi det kom langvejs fra. Jeg kan huske,
jeg skrev, at 50 år er en god alder. Gammel nok til at have gjort sig nogle erfaringer, men også ung nok til ændringer og
nye tiltag. Vi er nu 75 år, og erfaringer har
vi masser af, men nye tiltag har det været
småt med i de mellemliggende 25 år.
Vi må nok erkende, at det er vores
generation, der har forsømt i tide at gøre
gildebevægelsen attraktiv for generationen
efter os. Har vi haft for travlt med at nyde
vor egen gildetid og glemt at sikre et generationsskifte?
Vi må nok også spørge os selv, om
det er for vores egen skyld, vi er så ivrige
efter at holde gildebevægelsen i live? Eller
er det selve ideen bag, vi synes er for god
til at uddø? Jeg indledte med at sige, at
starten på gildebevægelsen er et eventyr.
Et eventyr som nogle få mænd med entusiasme magtede at få mange til at tage del i.
Om eventyret får en ”happy ending” kan
vi være med til at afgøre.
Jeg tror, vi for at sikre gildebevægelsen en fremtid er nødt til at sige til en
forhåbentlig ny generation af gildebrødre:
”Værsgo her har I en god idé at bygge
videre på, I har en organisation og dermed
nogle rammer, men I må selv give rammerne et indhold tilpasset nutiden med
veneration og respekt for det, der har haft
værdi for andre.”
Med disse ord vil jeg ønske såvel
gildebevægelsen som alle os her et aktivt
og godt nytår 2008.
Derefter lukkede vi gildehallen.
Henning Holck læste gildeloven, og fanen
blev rullet sammen.

Bagefter gik vi ind til eftergildehallen. Der var dækket festligt op ved 8mands borde og en buffet med rigtig lækker mad. Henrik Meyer 6. Gilde var toastmaster og styrede aftenen med sikker,
rolig og festlig hånd. Jakob fra Musikkonservatoriet spillede for os og i køkkenet
klarede Line og Daniel det rigtig flot. Jeg
tror vi alle tog hjem med mindet om en
rigtig god og hyggelig aften.
Jette 4. Gilde

Fredslys-arrangement 2007.
Som sidste år havde vi et godt forløb på vores arrangement. Vi blev gæstfrit
modtaget på Rådhuset af rådmand Flemming Knudsen og Margot Pederstrup, og
efter taler af Hanne Brissing og Flemming
Knudsen og lidt sang blev rådhusets lygte
tændt og placeret det sædvanlige sted ved
hovedindgangen.
Efter en kaffepause i Spejdermuseet fortsatte vi til Vor Frue Kirke, hvor vi
blev modtaget af sognepræst Jesper Kill
Jørgensen, der havde planlagt en dejlig
andagt inden vi fortsatte ned i krypten,
hvor lys og lygte blev tændt og jeg holdt
en kort tale om Fredslyset - og så kom vi i
rigtig julehumør.
Hanne Brissing:
Rådmand Flemming Knudsen, kære gæster og gildebrødre.
Velkommen til overbringelse af
Fredslyset 2007. – Tak fordi Sct. Georgs
Gilderne i Århus igen i år må bringe denne
lille flamme til byens rådhus. Jeg er overbevist om, at der også i år vil blive taget
kærlig hånd om den, således at den vil
10
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brænde i hele december måned og sprede
lys, varme og håb omkring sig.
Det hele startede, da den østrigske
radio i begyndelsen af 1980’erne fik ideen
til at lade en spejder tænde en lygte ved
den evige flamme i fødselsgrotten i Betlehem. Aktionen gennemførtes dengang
under navnet ”Lys i mørket” til fordel for
nødlidende og handicappede mennesker. I
flere lande har det udviklet sig til et samarbejde mellem spejdere og Sct. Georgs
Gilder om at få fredslyset fra fødselsgrotten i Betlehem bragt ud til alle, der er interesseret i at modtage det.
Siden 1996 har Sct. Georgs Gilderne i Danmark modtaget Fredslyset. I de
første 9 år blev lyset hvert år tændt ved
den evige flamme i Betlehem og med tog
fragtet op gennem Europa med mange
lande som aftagere. I de senere år har dette
på grund af –paradoksalt nok – ufred på
Vestbredden ikke været muligt. I Danmark
valgte vi derfor at lade flammen fra Betlehem blive opbevaret og udsendt fra den
katolske Sankt Laurentii Kirke i Roskilde,
som passer og plejer flammen fra år til år.
Fredslyset er
et lys for fællesskab
et lys for forståelse
et lys for tolerance
et lys for fred og venskab
et lys for aktivt hjælpende
et lys for nødlidende og ensomme
en gave, som skal lyse op i adventstiden
en gave til DIG, så du kan tænde et
lys for andre.
Fred og frihed er to begreber, der er
knyttet sammen. – Hvor der ikke er fred,
har friheden trange kår.
Begrebet frihed har for mig at se
11

mange facetter. Frihedens karakter bestemmes bl.a. af, hvor på kloden og hvor i
livet man befinder sig. Den mangel på
frihed, såvel fysisk som åndelig, der findes
i et diktatur er et stort og tungt kors at bære – såvel for nationen som helhed som for
det enkelte menneske. Frihedsberøvende
er også fattigdom og sult, der desværre
også i dag er et udbredt problem.
Men jeg tror også, at den begrænsning, vi mennesker i dagligdagen gennem
normer og fordomme sætter for den enkeltes ret og lyst til at udfolde sig, til at vise
sig, som man er, er en form for frihedsberøvelse, som for det moderne menneske
kan være ret så belastende.
”Det er så ligetil – og dog så svært.
At være menneske, det er at gro i frihed,
begrænset kun af andres frihedsret.” ”meget i os – som er kuet ned og aldrig
helt fik lov at foldes ud – kan ikke unde
andre livets frihed” - ”Et større syn er
ingen utopi. Det er der, og det gror, hvis
du har råd til DET vidsyn, som gir andre
råd til vidsyn”.
Disse ord er brudstykker fra Piet
Heins digt ”Det er så ligetil”.
Som gildebrødre har vi lovet at
medvirke til ”at gøre livet glade og lysere
for andre”. De små flammer, vi i dag med
Fredslyset, tænder – ikke alene i Århus,
men over det ganske land, lad dem sprede
forståelse, tolerance, fred, frihed og venskab. – Lad dem være et lys for nødlidende og ensomme. Og når vi tænder flammen, lad os da ikke se på mørket, der omgiver den, men fokusere på det lys, den
spreder og håbe, det også vil nå de mennesker, der har allermest brug for det.
Med disse ord vil jeg overgive
flammen og ordet til dig, Flemming Knudsen med en tak, fordi du igen i år har givet
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dig tid til at modtage os og Fredslyset her
på Århus Rådhus.
Rådmand Flemming Knudsen
Kære gæster.
Jeg vil gerne starte med at byde alle
rigtig hjertelig velkommen her til rådhuset. Jeg vil selvfølgelig også gerne benytte
lejligheden til at takke Sct. Georgs Gilderne for initiativet til at bringe "Fredslyset"
fra Betlehem - ikke kun til Århus, men til
en masse byer rundt om i landet.
Ideen med Fredslyset er jo at sprede det og dets budskab så vidt ud som
muligt. Dette fredslys kommer fra Betlehem - og vi ved alle, at netop i den del af
verden, er der alle grunde til at tænde
fredslys.
Fred betyder fravær af krig og vold.
Selvom vi har fred i Danmark, og kan
være stolte af at være et af de bedste og
mest rummelige demokratier i verden, ja så præger volden i større og større grad
vores hverdag. Derfor er der også brug for
at tænde fredslys i Danmark. Et lys for
tolerance og accept af alle mennesker i
denne verden.
Men mest tænker vi på
- et lys for fællesskab
- et lys for venskab
- et lys for nødlidende
- et lys for aktivt hjælpende
Fredslyset er budskabet fra Betlehem:
Fred på jorden.
Og det er netop det, vi er stolte af
at have i Danmark. Det vil være meget
forstemmende og uværdigt for det danske
samfund, hvis vi lader det blive løbet over
ende. De budskaber som Fredslyset fra
Betlehem bringer er vigtige.
- et lys for fællesskab
- et lys for forståelse for hinanden
12

- et lys for fred og venskab
- et lys for uafhængighed
- et lys for nødlidende og ensomme
- et lys for aktivt hjælpende
Jeg vil slutte med endnu engang at
takke Sct. Georgs Gilderne for dette gode
og smukke initiativ og ønske, at rigtig
mange i dag vil tænde et lys for
"FRED PÅ JORDEN".
Tak.

Fredag d. 30. november var 17 gildebrødre fra 5. og 8. Gilde på virksomhedsbesøg på Danish Crown's nye slagteri
i Horsens.
Det ejes på andelsbasis af 15.000
landmænd fordelt på Tulip Handelsselskab
-S- food. Danish Crown koncernen omsætter for 48,5 milliarder kr. 21 million
svin slagtedes i 2006. I hele koncernen er
der på verdensplan ansat 26.000 medarbejdere.
Det er verdens mest moderne slagteri, og Europas største, 80.000 kvadratmeter. Det har kostet 2 milliarder at opføre
slagteriet, der startede den 23. maj 2005.
Der slagtes 1 gris hver 3-4 sek., i 2 holdskift. Der er 1400 ansatte slagteriarbejdere
plus rengøring - teknik - veterinærdyrlæger (120), så alt i alt er der 1630 ansatte.
Der er ansat 36 forskellige nationaliteter,
hovedsagelig polakker på kontrakt 1 år ad
gangen. Det er primært til udskæring.
Der bruges kun 190 liter vand pr.
gris + 9 kWh strøm. Det er langt under,
hvad man tidligere brugte. En mand kan
på 1 time nå at stikke 570 grise. Efter en
kort pause forflyttes han til andet arbejde,
og kommer således kun til at ”stikke” en
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time på en vagt. Der er stald til levende
grise i den ene ende af slagteriet, og i de
anden ende kommer de færdige produkter
(mørbrad, flæskesteg, fedt o.s.v.) ud, pakket færdigt i papkasser.
I den grad et imponerende syn. Og
et meget spændende arrangement. Derefter
fik vi en lille anretning, og kørte hjem.
Referat Jette
Tænk nu er det snart jul igen. Så vi
fra 5. Gilde troppede forventningsfulde op
i Egå Sognegård d. 10. december. Da vi
åbnede døren, slog den dejligste duft af Jul
os i møde. I salen stod det smukkeste pyntede juletræ, et langt dækket bord pyntet
med gran og levende lys, bordet med maden var dækket af en kongeblå velour dug,
som gjorde indtrykket mere festligt.
Så var der maden: sild, sylte, hamburgerryg med grønlangkål ribbensteg
med rødkål, ja alle de dejlige ting, som
hører med til en julefrokost. Inden vi gik
ind i salen, fik vi piger halvdelen af et
knust hjerte (karton), som vi skulle anbringe ved vores plads. Så var det mændenes
tur med den anden halvdel af et hjerte, at
finde deres pladser.
Gildemesteren bød velkommen og
vi sang 5. Gildes julesang. Endelig kunne
vi gøre "gjort kål på" al den dejlige julemad, og imens gik snakken lystigt. Mætte
og glade samledes vi omkring juletræet og
sang vore dejlige julesalmer. Til sidst var
det, "Nu er det jul igen" rundt i hele huset.
Så ventede kaffen og småkagerne.
Vi havde fået at vide, at der under
vores kaffekop lå et halvt spillekort, (mit
var spar 5)og det skulle vi passe på. Endelig kom julemanden med sin store sæk
med gaver i ho, ho. Det viste sig at den
anden halvdel af spillekortene havde for13

vildet sig ind på julegaverne, så når julemanden råbte et kortnummer op måtte
man op og hente sin gave.
Blandt julesalmerne sang vi også
”Der er noget i luften" af Vilhelm Gregersen. Ved kaffebordet bad GM Jørgen om
at fortælle om Vilhelm Gregersen, som var
præst i Hornslet fra 1897 til 1918. Han har
skrevet både denne dejlige julemelodi
samt en række andre dejlige sange bl. a.
"Sorte stær på grene” og ”Stræk din fod"
til gymnastikforeningerne.
Aftenen sluttede med at GM. ønskede alle glædelig jul, og foreslog at vi i
anledning af julen skulle slutte aftenen
med at synge " Dejlig er jorden ".
Det var en virkelig dejlig og hyggelig julestue, som vi siger gruppe 53 tak
for.
Hanne

.December er måneden med de
mange traditioner. Således også i Sct.
Georgsgilderne og naturligvis også i 6.
Gilde. Så den 3. december mødtes vi 22
forventningsfulde gildemedlemmer - hvad
mon arrangerende gruppe havde fundet
på?
Bordkortene blev trukket, og vi
blev fordelt ved tre fint pyntede borde. De
gamle julesanghæfter var fundet frem, og
efter Pias velkomst startede vi med en af
de gode julesange. Alle arrangerende
gruppes medlemmer havde bidraget med
at fremstille retter til en meget lækker buffet. Her var sild, ribbenssteg, paté, leverpostej, mørbrad og ost alt med tilbehør. Vi
nød retterne i fulde drag.
Så måtte vi holde pause. Robin
havde lavet en rigtig vanskelig konkurren-
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ce om julens fakta og skikke. Ingen gættede rigtigt, men bedste bord fik præmie.
Medens vi drak kaffe med hjemmebagte
småkager ti1, læste Birthe Christensen
julehistorie. Vi hørte Hans Peters jul - en
grusom historie om Hans Peter og hele
familiens mange problemer, men den ender godt, så de alle kan holde en god jul.
Vi sang igen og fik skrevet julehilsen til vort norske venskabsgilde. Sonja
havde nogle praktiske bemærkninger, før
hun takkede arrangerende gruppe for en
meget fin aften.
Det kunne vi alle tilslutte os, og
med ønsket om en glædelig jul og et godt
nytår drog vi hver til sit.
Tove

Mandag den 26. november blev der
afholdt julemøde i lokalerne Ellevang.
Fremmødet var som sædvanligt stort og
det var svært ikke at mærke, hvordan julestemningen sneg sig ind på alle med duften fra køkkenet af julemad.
Gruppe 8.3 stod for dette arrangement. Bordene var pyntet med lys og røde
og grønne farver. Frits bød velkommen til
gildebrødre og pårørende.
Inger Margrethe havde sørget for
borddækningen og en snedig bordplan.
Traktementet bestod af stegt julemedister
med brunede kartofler og rødkål samt lækkert brød. Herefter blev der serveret æbleskiver med tilbehør og sluttelig kaffe og
småkager. De velkendte julesange blev
sunget og Olaf læste årets ”julehistorie”.
Selvfølgelig skulle vi ikke snydes
for pakkelegen, som jo altid bringer megen glæde og hektiske røde kinder.
En festlig aften går jo hurtigt, og
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efter at Frits havde berettet om diverse
”gildemeddelelser” sluttede vi aftenen
med at synge ”Nu er jord og himmel stille”.
Torsdag den 28. november hentede
vi Fredslyset på Århus Hovedbanegård.
Der var mødt rigtig mange gildebrødre op,
og vi bar alle synlige gildetegn.
Herefter gik vi alle til Rådhuset,
hvor stadsgildemester Hanne Brissing og
Kulturrådmand Flemming Knudsen fortalte om meningen med dette arrangement.
Denne seance er blevet en højtidelig tradition, som hører årstiden til.
Kl. 17 mødtes vi først i Vor Frue
Kirke på Klostertorv og derefter i Krypten,
hvor præsten holdt en stemningsfuld andagt i stearinlysenes skær. Der var stort
fremmøde af både gildebrødre, venner og
pårørende.
Søndag den 2. december, 1. søndag
i advent - kl. 10 blev vores lygte bragt til
Højmessen i Ellevang Kirke. Dette festlige
arrangement er nu blevet en tradition, da
der samtidig er ungdomsgudstjeneste, hvor
mini-konfirmanterne og deres forældre
deltager, så denne dag er kirken stuvende
fuld.
Vores sognepræst inddrager
Fredslyset og Sct. Georgs Gilderne i sin
prædiken. Endnu et af årets gode gildearrangementer.
Lørdag den 8. december oprandt
dagen, som vi alle havde glædet os meget
til. Vi var indbudt til kl. 10 på Strandmarksvej nr. 7 hos Ellen Møller, og så
blev det jul igen.
Ellens hyggelige stuer var pyntet
med lys og varme og hver eneste siddeplads blev besat. Efter at have smagt på
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både småkager og et par ”små skarpe” gik
snakken lystigt. Der blev sunget julesange
med klaverledsagelse og fortalt julehistorie. Vi måtte passe tiden, for sædvanen tro
var der bestilt bord på Egå Marina.
Efter mange dages mørkt og regnfuldt vejr skinnede solen fra en skyfri himmel da vi i samlet trop vandrede langs
stranden til den ventende frokost.
Da alle var mætte og trætte gik
turen hjemad igen, og vi ønskede hinanden
en glædelig jul. Endnu engang Tak til Ellen for gæstfriheden.
HW.

Gildehal i 9. Gilde onsdag den 14.
november.
Vi havde denne aften gildehal med
væbneroptagelse af Poul, som havde fået
væbnerspørgsmålet: ”Hvordan kan du
gøre tilværelsen gladere og lysere for andre”? Pouls svar lød: ”Ved hjælp af musik
og humor”.
Herefter uddybede han på en personlig og varm måde dette svar. Ved eftergildehallen hyggede vi os med et dejligt
traktement, snak og sangbøgerne i flittig
brug under Victoria kyndige ledelse.
Aftenen løb af sted. Vi skiltes med
en forsikring om, at sådanne hyggelige
aftener med sangbogen skulle vi have lidt
flere af!
En dejlig lys aften midt i novembers mørke tristhed.
Birgit
Julestue i 9. Gilde den 5.12. Man
må sige, der var god tilslutning, enhver
som kunne gå og kravle var mødt op med
godt humør. Det var væsentligt. Alle var
15

indstillet på, om ikke en lødig aften, så da
i hvert tilfælde en morsom af slagsen.
Det ringeste er aldrig forberedelserne i sådanne situationer, og alle var indstillet på at give en hånd, selvom opgaverne var rimeligt fordelte på forhånd. Arne
frembragte af fordækte kasser den ene
herlige ret efter den anden, og der blev
taget godt for sig af retterne. Alligevel var
der en del til overs, som man forhandlede
om at sælge til den højest bydende, det
endte nu vist med en fordeling eller gemmen til magre tider.
Spisningen tog nu ret lang tid, og
på et tidspunkt fik en den gode ide, at vi
måtte synge julesalmer, inden vi kunne gå
videre. Vi startede med "Der er noget i
luften", som siger meget til mange fra tidligere tider. Jeg husker den selv fra Rønde
kursus, hvor alle realister og gymnasiaster
stod i aulaen og sang den 1. advents søndag, mens vi tænkte på alle derhjemme,
som dengang føltes langt borte, og jeg
forstod, at andre havde tilsvarende minder
med den, Efter at vi havde sunget en række salmer, ja, vi kunne næsten ikke slippe
dem igen, spiste vi videre. På et tidspunkt
læste Victoria en julehistorie fra handicap
julehæftet, tiden fløj af sted.
Til sidst kom nogen i tanker om, at
vi også havde andet på programmet. Vores
årlige pakke leg. Vi gik ind i et andet lokale, hvor bordene var dækkede med pakker,
som vi selv havde haft med. Alle var fint
pakket ind, og hvad der var deri var totalt
kamufleret.
Så begyndte kampen. Hvert bord
var bevæbnet med en terning. Det drejede
sig om at få en sekser, hvilket ikke var så
let for nogle, som for andre. Men de heldige gramsede pakkerne til sig, mens andre
sad uden. Da alle pakker var uddelt be-
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gyndte den virkelige kamp, idet det nu var
tilladt at hugge pakker fra andre. Det gik
meget op og ned, snart var man rig, snart
var man fattig. Dem der sad med pakker til
slut var ejerne. Jeg hørte hverken om sårede
eller om nogen, der græd, så alle må have
klaret mosten.
Efter endnu en julesalme, og mange
gode juleønsker fra alle til alle, ryddede vi
op og gik hver til sit. Vi havde haft en rigtig
dejlig aften.
Ruth

Torsdag den 10. januar startede vi
året op med en hyggelig ”takkefest” med
ledsager.
Denne gang på ”Sct. Oluf” i Mejlgade. Selv om der ikke denne gang var 100 %
tilslutning, havde vi som sædvanlig en hyggelig aften.
Uffe
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