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Mandag d. 6. oktober kl. 19.30 .
Fødselsdagsgildehal hos 5. Gilde.
1./7. GILDE
Mandag d. 8. september kl. 19.30.
Gildemøde i Langenæs. Ole fortæller
og viser film om tur til Sydafrika.
Lørdag d. 18. oktober.
1./7. Gildes 45 års jubilæum, herom
senere

9. GILDE
Onsdag d. 10. september kl. 18.30.
(bemærk tidspunktet).
Besøg hos Clausens Fiskehandel, Fiskerivej 4, Århus Havn.
Afslutning med kaffe i Fredenskirken.
Mandag d. 27. oktober.
Fellowshipday-arrangement i Horsens
(se nærmere i Herolden).

4. GILDE
Mandag d. 8. september kl. 19.30.
Gildehal. Eftergildehal: "Irak" v/Peter
Sporleder
Mandag d. 6. oktober kl. 19.30
Gildemøde i Tranbjerg Sognegård.
"Sangens år" v/ tidl. Højskoleforstander Ole Brunsbjerg

10. GILDE
Tirsdag d. 9.september.
Fugletur (rød gr.)
Tirsdag d. 23.september kl.18.00.
Sumpen, bålmad (blå gr.)
FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 4. september kl. 19.15.
Så er det tid til at komme på ”mærkerne”
igen efter en dejlig lang sommer med for
det meste godt vejr. Vi mødes i DDS’s
spejderhytte, Skovgårdsvænget 97A,
Tranbjerg.

6. GILDE
Mandag d.15. september kl. 19.30.
Gildemøde - Kirsten og Ole Ravn fra
Grenå gildet vil fortælle og vise billeder fra deres Gambia rejse. Læs evt.
Karin Boldsens indlæg om Gambia
projektet i det sidste nye Sct. Georg for
august 2008.
Lørdag d. 4. oktober kl. 9.30.
Heldagsudflugt i egne biler, hvor vi
mødes i Voldum til morgenkaffe og
rundstykker.

Gildeår
17-10-08 Grethe Langhoff, 4. G. 50 år.
Fødselsdage
14-09-08 Kjeld Gade Sørensen,
4. G. 75 år.

8. GILDE
Mandag d. 1. september kl. 18.00.
afholdes Friluftsgildehal i Kløverhytten, Højbjerg Arr.: gruppe 8.2.
Mandag d. 29. september kl. 19.30.
Gildemøde i lokalerne Ellevangen.
”Et sporløst liv fyldt med spor” Foredrag af Raymond Olsen om slægtsforskning. Arr.: gruppe 8.3.

2

HEROLDEN

Fellowship Day.
I 2008 vil Fellowship Day blive afholdt i Skanderborg Kirkecenter, den
27. oktober med start kl. 19:00 og forventet afslutning kl. 22:30.
Østjydsk Distrikt, der står for arrangement har aftalt med Vibeke Riemer,
at hun kommer med et indlæg om Sct. Georg Gildernes fremtid. Pris alt inklusiv
kr. 100,- pro persona.
Århus Stadsgilde sørger for fri bustransport mellem Århus og Skanderborg.
Tilmelding inden 13. oktober til Flemming Rosseau, tlf. 86523147 eller e-mail:
afrousseau@hotmail.com
Endelige detaljer kommer i oktober-nummeret af Herolden.
Med gildehilsen Tage

Sammendrag af protokol for stadsgildeting 07. 05. 08.
Ad. 1. Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til stemmetællere.
Følgende blev valgt: Dirigent, Thøger Jensen, 8.g., protokolfører, Jette Samsøe Jørgensen, 4.g., stemmetællere, Jan Omøe, 4.g., Sonja Sørensen, 6.g., og Grete Gjerulff,
9.g.
Ad. 2. Stadsgildemesters beretning, herunder referat fra udvalg.
SGM begyndte beretningen med lidt statistik, der viser, at der pr. l. maj 2008 stadig er
otte gilder i Århus Stadsgilde med i alt 163 gildebrødre. Udskiftning på ledelsesposter
i gilderne er som følger: 2. gilde, ny GM Kirsten Randrup, der afløser Per Jørn Jensen samt ny GS Bente Bigum, der afløser Jan Bigum – 5. gilde, ny GS Alice Dyrskov,
der afløser Susanne Kirchheiner - 6. gilde, ny GS Jørgen Pedersen, der afløser Marianne Eskildsen – 10. gilde, ny GS Jonna Lyhne, der afløser Lone Lorenzen. SGM
takkede de afgåede embedsmænd og bød velkommen til de nye. Beretningen fortsatte
med omtale af de enkelte arrangementer i årets løb. Da disse har været omtalt i Herolden i løbet af året, springes omtale over i dette sammendrag. – SGM takkede SGL
samt redaktør af Herolden for et godt, loyalt, inspirerende og muntert samarbejde. –
Også en tak for godt samarbejde til GM i de enkelte gilder samt til udvalgsformænd
og revisorer.
Referat fra udvalgene:
Internationalt udvalg v/Tage Hansen. Fellowshipday den 25 oktober var i anledning af spejdernes 100 års jubilæum et arrangement i samarbejde med Museumstroppen og Østjysk Distriktsgilde. - Fredslyset 2007 ankom den 27. november til Århus
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Hovedbanegård. Traditionen tro blev flammen bragt videre til Århus Rådhus samt
Vor Frue Kirke.
Uddannelses- og udviklingsudvalget v/Henrik Mejer. Søndag den 30. september
var af Landsgildet udråbt til ”Drageflyvning”. Et arrangement, der skulle finde sted
over hele landet for at markere spejdernes 100 års jubilæum. I Århus blev der opsat i
alt 55 drager ved Tangkrogen.
Ridderudvalget v/Helle Kristensen. Der arbejdes frem mod stadsgildehal med ridderoptagelse.
Flagudvalget. Walther Ørskov, 2.g. har trukket sig som formand for udvalget og
Nils Liljeberg, 8.g. er genindtrådt i funktionen. I 2007 blev der uddelt legater på i alt
DKK 44.000,00. (Uddeling af Flagprisen 2008 sker efter SGT.)
Spejderudvalget v/Marianne Eskildsen. Spejderlederarrangement den 22.10.07
med Finn Skaarup Jensen der holdt foredrag ”Galathea, fysik og solkomfur”. Der
arbejdes på et spejderlederarrangement i 2009 med et stort navn som foredragsholder.
Lovudvalget v/Jørgen Pedersen. Ingen aktivitet i det forløbne gildeår.
Herolden v/Ole Andreasen. Hjertesuk over manglende overholdelse af deadline.
SGM beretning blev enstemmigt godkendt.
Ad. 3.

Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab. Regnskabet var omdelt
til alle på SGT. Uffe gennemgik herefter alle tallene og kommenterede regnskabet.
Stadsgildets primære drift viste et overskud på DKK 3.779 husformuens drift et overskud på DKK 8.759, aktiver og passiver balancerede med DKK 818.563. - Saldo
husformuens rentekonto DKK 140.241, husformuens kapitalkonto DKK 632.423. Sct. Georgs Fonden balancerer med DKK 339.968. - Spejderfonden balancerer med
DKK 309.849.
Regnskab og status blev enstemmigt godkendt.

Ad. 4.

Behandling af indkomne forslag. Der var indkommet 2 forslag:
Forslag om ophævelse af husformuen. SGS Uffe Jørgensen fremlagde stadsgildeledelsens forslag om ophævelse af bestemmelserne omkring administration af husformuen, hvorefter SGU kort fortalte om de enkelte forslag i det idekatalog, som
et udvalg har udarbejdet om anvendelse af de eventuelt frigivne midler. Da
”husformuen” ikke er direkte nævnt i Århus Stadsgildes vedtægter, men alene i
nedenstående beslutningsnotat, kræver det ikke en egentlig vedtægtsændring,
men alene at beslutningsnotatet bortfalder, hvilket kan vedtages på tinget med ¾
majoritet.
Stadsgildelsens forslag:
”Beslutningsnotat af 3. januar 1990 med senere justering af 10. november 1998,
der begrænser anvendelse af husfoprmuen foreslås ophævet. – Der kan herefter

4

HEROLDEN

disponeres over Århus Stadsgildes formue efter reglerne i vedtægternes §7. Det
betyder i praksis, at alle dispositioner, som ikke er fastlagt i budgettet, skal vedtages af stadsgilderådet.”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag til vedtægtsændringer for Spejderfonden. Formand for Spejderfonden,
Jørgen Kristiansen, 4. g., fremlagde forslaget. Salg af hytterne (fonden er nu
uden fast ejendom) nødvendiggør ændring af §2 formålsparagraffen til ”Fondens
formål er ved kontante midler at yde støtte til sepjderarbejde i Århus-området.
Fonden tilstræber at fordele sin støtte med rimelig hensyntagen til størrelsesforholdet mellem de forskellige spejderkorps i området.” Den hidtidige §3 bortfalder. Modernisering af sproget blev ligeledes foreslået.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 5.

Stadsgildeledelsen forelægger stadsgildets planer og ideér for det kommende år.
Fellowshipday 27.oktober vil blive afholdt i Østjysk Distriktsgildes regi i samarbejde
med DIS, Tage Hansen fra Århus SG, og vil samtidig blive en festligholdelse af gildernes 75 års jubilæum. - Fredslyset 2008 ankommer til Århus Hovedbanegård, onsdag 26. november. - Nytårsgildehal 2009 er lagt i hænderne på 2. g. – Stadsgildehal
med ridderoptagelse vil finde sted i løbet af efteråret 2008.
Imidlertid vil de altoverskyggende visioner for det kommende gildeår være, at SGrådet sammen finder frem til de forslag og tiltag ud fra idekataloget, der vil gavne
Århus Stadsgildes fremtid bedst muligt. Det er derfor bydende nødvendigt, at de enkelte gilder får debateret forslagene, således at gildemestrene kan fremlægge gildernes stillingtagen på et SG-rådsmøde i efteråret 2008.
Tanken om at slå de 8 gilder i Århus Stadsgilde sammen til 4 gilder eksisterer stadig
og bedes ligeledes debateres i gilderne. Det vil i den forbindelse være en god idé at
besøge hinanden på tværs af gilderne og/eller etablere samarbejde om enkelte arrangementer, som flere gilder allerede praktiserer. – Skal Århus være vært ved landsgildetinget i 2011? Der har længe været peget på/spurgt til, om det ikke snart var på tide,
at Århus igen påtog sig værtsskabet. Det er en stor opgave, men måske det vil gavne
os at have noget at abejde sammen om.

Ad. 6.

Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent. Der er budgetteret med uændret kontingent. – Budget og kontingent blev
enstemmigt vedtaget.

Ad. 7.

Valg af stadsgildeledelse. – Den samlede stadsgildeledelse med SGM, Hanne Brissing, 4.g., SGK Elisabeth Møller, 4.g, SGS Uffe Jørgensen, 4.g., DIS Tage Hansen,
9.g og DUS Henrik Mejer, 6.g. blev genvalgt.
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Ad. 8.

Valg af tre suppleanter stil stadsgildeledelsen. – Genvalg til Jan Omøe, 4.g., Poul
Kallesø, 4.g. og Ole Andreasen, 6.g.

Ad. 9.

Valg af revisor og revisorsuppleant. – Revisor Jørgen Pedersen ønskede ikke genvalg. Inge Kiel, 8.g. blev valgt til revisor. – Genvalg til revisorsuppleant Svend Erik
Mortensen, 6.g.

Ad. 10. Beretning fra fonde og laug.
Sct. Georgs Fonden v/Jørgen Pedersen. Fondens pris 2007 på DKK 15.000 tilfaldt
”Foreningen for senhjerneskadede”. Beløbet går til arbejde for at hjælpe personer, der
er blevet hjerneskadet i forbindelse med blodprop eller hjerneblødning.
Spejderfonden v/Jørgen Kristiansen berettede, at der i løbet af året har været udskiftninger i bestyrelsen, idet både formanden Knud Aage Madsen og suppleanten
Herluf Eriksen begge var udtrådt af Sct. Georgs Gilderne og dermed også af fondens
bestyrelse.
Fonden har givet DKK 10.000 til DDS i Åbyhøj og DKK 5.000 til De grønne pigespejdere i Mårslet.
Ad. 11. Valg af fondsbestyrelser.
Sct. Georgs Fonden. På valg var Jørgen Pedersen, 9.g., Tove Colstrup 4.g. og
suppleant Inger Rossen, 6.g. - Jørgen Pedersen ønskede ikke genvalg- Jonna Lyhne,
10. g. nyvalgt. Genvalg til de øvrige.
Spejderfonden. På valg var Jørgen Kristiansen, 4.g., der blev genvalgt. Nyvalgt blev
Kirsten Kristiansen, 6.g.. Som suppleanter valgtes Paul Møller Jørgensen, 5.g. og Lars
Thue Hansen, 8.g.
Ad. 12. Beretning, der skal aflægges ifølge vedtægter.
Frimærkelauget. – Hans Fink berettede, at det går fint. Der er 12 medlemmer, og
man vil godt have flere.
Forlev Centret. – Erik Birkholm fortalte, at der var god aktvitet, økonomien ikke så
god, men positivt fremsyn med fuld belægning hele sommeren.
Ad. 13. Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter. – Ingen.
Ad. 14. Eventuelt. – Niels Blicher 4.g. spurgte om SGL regner med ophør af gilder i Åhus.
Niels spurgte også, om man havde opgivet tanken om fælles lokaler. Skal vi have nye
medlemmer skal der skabes PR om os – måske nyt koncept. – Hanne Brissing svarede, at der ikke er planer og fælles lokaler. – Merete Pedersen, 9.g. mindede om Valdemarsdag, hvor Danmarkssamfundet i år fejrede 100 års jubilæum. Merete opfordrede
til, at gilderne mødte med faner. – Ole Andreasen, 6.g. og redaktør påpegede, at det er
nødvendigt at opdatere hjemmesiden, hvis den stadig skal eksistere. Man enedes om
at give siden en ny chance. – Jørgen Pedersen, 9.g. roste SGL for godt arbejde. – Thø-
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ger Jensen, 8.g. efterlyste respons fra gilderne med forslag til brug af midler fra husformuen. - Kjeld Hedelund, 4.g. gav udtryk for et godt og inspirerende samarbejde i
gruppen, der havde udarbejdet ”Idékataloget”. (Gruppen bestod af Henrik Mejer SGL,
Kjeld Hedelund, 4.g., Henning Holck Nielsen, 5.g. og Jørgen Pedersen, 9.g.) . Kjeld
påpegede endvidere, at gilderne har brug for et kvalitetsløft – det skal være attraktivt.
SGM takkede 4. g. for et godt værtsskab for stadsgildetinget, Thøger Jensen for god
ledelse af tinget og Jette Jørgensen for arbejdet med at føre protokol. – Endvidere
takkede SGM Jørgen Pedersen for et stort arbejde for gilderne gennem mange år.
PS. Dato for nytårsgildehal er efterfølgende blevet fastsat til fredag den 9. januar
2009.
bejdskraft og bil til rådighed, når flagblokkene skal betjenes. Også stor tak til
flagudvalget med Nils Liljeberg i spidsen.
Hanne Brissing

Valdemarsdag og Flagpris.
Sct. Georgs Gilderne i Århus deltog i år med fire faner i optog gennem
byen – i år til Vor Frue Kirke, og derfra
til festligholdelse af Danmarkssamfundets 100 års jubilæum på Århus Rådhus.
Desværre var begivenheden ikke
særlig velbesøgt. Generalløjtnant Kjeld
G.H. Hillingsøe holdt flagtalen og grev
Ingolf og grevinde Sussie overrakte faner
til de forskellige foreninger og organisationer, der havde ansøgt.
Nils Liljeberg overrakte Sct.
Georgs Gildernes Flagpris, i alt DKK
40.000,00. Modtagerne var KFUM Spejderne i Elev-Elsted-Lystrup, DKK
15.000,00, KFUM Spejderne i Åbyhøj,
DKK 10.000,00, Lavia Handicapidræt
Århus, DKK 9.000,00 og De grønne
spejdere ”Flammegruppen” i Stautrup,
DKK 6.000,00.
En stor tak til alle de gildebrødre,
der trofast og uegennyttigt stiller tid, ar-

Den 21. maj drog vi 9 medlemmer
fra Gildet til Harridslev for at besøge
Yrsa og Arne. Allerede da vi ankom,
fortalte Arne om de forskellige spændende seværdigheder omkring Harridslev,
som vi herefter tog i nærmere øjesyn.
Første stop var Støvringgaard
Kloster. Det kendes helt tilbage fra 1319.
I 1745 stadfæstedes en fundats med Chr.
VI, der slog fast at klosteret indrettes for
en priorinde og 12 jomfruer. Klosteret
fortsatte helt frem til 1981. Efter en gennemgående restaurering fungerer Støvringgaard nu som et bofællesskab med
12 moderne lejligheder for vist nok etatens afgående elite. 500 m. syd for klosteret stoppede vi op ved en gammel interessant gravplads, hvor nogle af klosterets tidligere beboere ligger begravet.
Herefter kørte vi lidt rundt og
stoppede op ved Mellerup Kirke, hvor
der står en mindesten for Jacob Knudsen,
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der var teolog og højskoleforstander, og
tilknyttet Mellerup valgmenighed. Jacob
Knudsen kæmpede med at få hold på
livets mening, og døde i 1917 - slidt, en
flittig mand, der har skrevet en del, og
var bl. a. kendt for salmen "Se nu stiger
solen af havets skød".
Til sidst stoppede vi ved færgeoverfarten over Danmarks længste flodmunding og ved Danmarks mindste færge, og Danmarks ældste Kgl. privilegerede overfart, nemlig Mellerup - Voer færgeoverfarten. I hen over 400 år har folk
og fæ kunnet krydse fjorden på dette
sted. Først i 1963 lykkedes det forpagteren til overfarten, at få bygget en rigtig
motorfærge. Forpagterens kone Ragna
lagde dengang navn til den lille færge,
som sejler den dag i dag.
Efter denne berigende tur med
Arne som guide og glimrende fortæller,
kørte vi hjem til Yrsa`s veldækkede bord
med skinkestang, vin, vand, kaffe og the
og lækker frugttærte. En rigtig dejlig,
hyggelig og udbytterig aften, som vi så
mange gange takker Yrsa og Arne for.
OK

fra sin barndom/ungdom.
I en af ejendommene var der indrettet en bankafdelingen, hvor man helt
følte sig sat tilbage til matadortiden fra
tv-serien, meget flot og velbevaret. Efter
det kulturelle indslag tog vi til Boller
Slot, hvor vi nød vores medbragte kaffe
og fik en is fra gildet. I forbindelse med
Boller Slot er der en fuschiahave og et
fint indrettet lille japansk tehus, hvor
vi efter kaffen vandrede lidt rundt. Desværre var fuschiaerne ikke sprunget ud
endnu, så det må vi have til gode til en
anden gang. Efter rundgang i haven nød
vi vores medbragte aftensmad og sluttede
denne skønne sommeraften af omkring
kl. 19.30, hvor vi kørte mod Århus igen.
Birthe Lydolff

En dejlig aften den 2.juni mødtes
vi ved Vi1helmsborgs hovedbygning. Vi
skulle med aftenens guide Hans Møller
på rundvisning.
Efter velkomst begyndte vi ved
fundamentet af den oprindelige hovedbygning Skumstrup udgravet i 1978.
Herregården havde skiftet navn til Vilhelmsborg, var senere revet ned, og en
ny hovedbygning blev opført i 1843.
Herregårdens historie går tilbage til
1486, hvorefter man kan følge skiftende
ejerskaber.
Men i 1661 kom den hollandske
købmand Gabriel Marselis ind i ejerkredsen, da han som tilgodehavende hos den
danske Krone modtog midler, som han
brugte til køb af blandt andet Vilhelmsborg af den forrige ejer Mogens Frijs.
Gabriel Marselis' søn Vilhelm fik stedet

Mandag d. 2. juni afholdt vi vores
sidste gildemøde på Horsens Industrimuseum, hvor vi mødte talstærkt op kl.
14.00, og så de forskellige afdelinger, der
var bl.a. en opgang med lejligheder, der
var indrettet fra 1870 og helt frem til et
teenageværelse i toppen af ejendommen
fra 1998. Et meget spændende museum,
som bestemt er et besøg værd, og da vi jo
alle er over de 60 var der rigtig mange ting man kunne nikke genkendende til
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ophøjet til baroni og blev udnævnt til
lensbaron, blev senere friherre under
navnet Gyldenkrone. Han blev den første
af i alt ti ejere i slægten Gyldenkrone
frem til 1923, hvor gården blev solgt til
Lars N. C. Hviid, hvis søn Knud Gustav
Hvid arvede gården i 1954.
Vilhelmsborg forfaldt, og ejerne
tilbød Århus kommune at købe herregården for 7,1 million, det skete i 1973. Der
forestod en stor og kostbar renovering,
såvel udvendig som indvendig af Vilhelmsborg, og restaureringen af hovedbygningen blev først afsluttet i 1999.
Hans Møller førte os rundt i lokalerne og var en god fortæller og sand
mester i årstal. Heldigvis fik vi alle en
lille folder og kan genlæse historien. Vi
gik rundt og så staldene og opvisningshallen med plads til 3000 tilskuere. Stedet er i dag kendt som Det Nationale Hestesportscenter.
Vilhelmsborg fremstår i dag som
et dejligt rekreativt sted, hvor bygningerne er renoveret med nænsomhed, så detaljerne er bevaret.
Aftenen sluttede vi i Mårslet, hvor
Birthe og Ole gav os husly i deres fælleshus. Aftenens overraskelse - vi var inviteret til Inger Andersens fødselsdag og
blev trakteret med dejligt franskbrød med
ost og lækre usunde lagkager med marcipan og jordbær - ih hvor vi nød det - tak
Inger.
En dejlig aften sluttede, vi sang og
ønskede hinanden god sommer.
Tove

Årets gildetur, i år arrangeret af
gruppe 8.1, startede søndag den 1. juni,
hvor vi alle mødtes kl. 9.00 i Sct. Georgs
Gildernes dejlige hytte Kulla-hytten i
Egebjerg ved Horsens. Hytten lå i naturskønne omgivelser og efter en dejlig tur
med sommersol og blå himmel, det gjorde det godt med frisklavet morgenkaffe
med tilbehør.
Herefter kørte vi til Horsens Midtby, hvor der var arrangeret guidet rundvisning på Industrimuseet. For dem, som
endnu ikke har været her, kan vi berette,
at der er utroligt meget at se, opleve og
lære. Vi så Maskinhallen fra det gamle
elektricitetsværk, der er som en katedral
for 100 års industrisamfund. Arbejderboligerne henvender sig til alle, som genkender lugten fra oldemors stuer, farmors
frikadeller og dasset i gården. 6 forskellige arbejderboliger fra 1880 til 1998 ligger her. Der er særudstillinger, Værkstedmiljøer og mange ting, som krævede
mere tid, end den, som var afsat på vores
program. Herefter blev vi ført på en gåtur
gennem byen ledsaget af en gildebror fra
Horsens.
Nu så vi hen til en festlig frokost i
Kulla-hytten i Egebjerg, som vores gildemester Frits havde sørget for i anledning
af sin nyligt afholdte runde fødselsdag.
Der var alt hvad hjertet kunne begære og
til slut kaffe og lagkage.
Hjemturen førte os til Alrø, hvor
vi nød det smukke landskab og aflagde et
besøg i landsbykirken. Herfra videre til
Norsminde, hvor Frits berettede om netop dette steds oprindelse. Desværre måt-

9

HEROLDEN

te vi bryde op efter et dejligt samvær, og
kl. 20.00 var vi atter hjemme efter 12
timers spændende oplevelser.
Sommerferien står for døren og
næste fælles arrangement er Friluftsgildehallen den 1. september. God sommer
HW.

kunne fortælle os, hvilke sygdomme,
man også sloges med den gang. Der var
også udstillet et Wc-bræt! For denne
munkeorden havde skam indendørs toilet
med rindende vand!
Men tankevækkende for mig, var
de effekter, der fortalte om pilgrimsvandringen til bl. a. Santiago de Campostella. Den samme vandringsstav var på museet, som den, der står ude i vores gang!
Dog brugt med ca. 800 års interval.
Alt for hurtigt måtte vi så køre vi
videre til vores frokostmål ”Indelukket”,
ved Silkeborg. Her fik vi et dejligt bord
med parasol på deres terrasse. Vi hyggede os så godt, at det ikke gjorde noget, at
vi skulle vente længe på den ellers lækre
frokost. Solen bagte, snakken gik, øllene
var kolde og så løb tiden bare! Hen på
eftermiddagen kiggede vi så på hinanden
og sagde, at, nej, Kunstmuseet må vente
til en anden gang!
Med et varmt tak for i år, faste
håndtryk og store knus tog vi så hjem til
Århus under den skinnende junisol.
Birgit

Sommerudflugt. Vores gildemøde
onsdag den 14. maj var optakten til vores
sommerudflugt. Vi så en meget spændende og informativ film om Øm Kloster, som var et af de steder, vi skulle
besøge på den kommende udflugt.
Tænk, hvor der kan siges meget
om dette sted! Alt fra den spæde start på
klosterets opbygning til dens nedrivning
af en konge, der manglede sten til sit
slotsbyggeri. Filmen fortalte og viste
også meget om cistercienserordenen, den
daglige gang i klosteret og også, hvor
megen øl, man var tildelt pr. dag. (filmen
kan købes på Århus Bymuseum).
Lørdag d. 7. juni startede vi så på
vores udflugt i strålende sol. Men først
samledes vi over en kop kaffe m. rundstykke i Grønnegården v. Fredenskirken.
Det er blevet en god tradition hos os, at
starte vores sommerudflugt med fælles
morgenkaffe.
Så kom vi til Øm, der jo ligger så
kønt. Svalerne fløj højt , men dykkede
hele tiden ned med mad til de sultne unger. En hurtig rundtur i den medicinske
have fortalte os, at de smukke stauder,
Bonderose og Ridderspore er mere end
blot kønne. De er meget giftige! Det lille
museum viste bl. a. mange knogler, der

Hyldest til en smuk maj aften! Vi
lever i et lille land, men med en utrolig
rigdom på natur med mange muligheder
for at gå ud og få en stor oplevelse. Naturstyrelsen har virkelig bidraget. Der er
så mange skønne steder med shelter, primitive teltpladser, udsigtspunkter og god
information.
I vores gilde gør vi meget brug af
det, og denne gang holdt vi gildeaften i
Funder Bakker ved Bølling sø. Vejret
var, som en smuk majaften skal være,
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strålende solskin, og naturen favnede os.
Vi gik et godt stykke langs søen. Her
gjorde vi brug af en jagthytte, rigtig fint
indrettet med plads til alle på slagbænken
og fødderne hvilede på naturgulv af løse
sten. Her havde vi fin nærkontakt og
madpakken var en gudespise, den skal
simpelthen bare krydres med frisk luft,
natur og godt selskab, og det var der rigeligt af.
Vi hyggede os og vandrede videre
ind over højmosen, hvor træplanker snoede sig ind gennem landskabet, som var
utrolig smuk og afvekslende. Her kunne
man let få fornemmelsen af at være midt
i Australien i en mangrove skov – og så
pludselig i det smukkeste engområde
med tusindvis af blomstrende kæruld,
viftende i den lette aftenbrise, som små
sne kugler. Næsten som Holger Drachmann skriver i sin elskovsvise om hjertegræs: ”hjertegræsset skælver svagt under
aftenens brise, stille hjerte skælv ej du,
som denne lille vise.”
Vi kunne konstatere, at det må
blive et blåbær- og tyttebærår. Falken
hang over os, og vi gav os tid til at vente
og iagttage dens handling. Vi hilste under vejs på Tollundmandens hvilested.
Efter en lang og smuk vandring kørte vi
til den nordlige del af søen, hvor der er
en smuk udsigtsplads med bålplads og
bord og bænke. Her nød vi aftenskaffen
og en lille ”stor” én med solnedgang og
rød himmel som vidne. Vi kom først
hjem ved midnat beriget af netop denne
majaften og samværet.
Tænk at opleve så smuk en aften
og ikke sidde og ærgre sig over Tvavisen med de samme negative informationer hver aften.

Tak for en dejlig aften med ønsket
om en god sommer til alle
Ulla K.
Sommerhike.
Vi skal holde fast i gode traditioner, det er med til at give identitet. Siden
10. Gilde startede, har vi hvert år været
på sommerhike uanset vejret. Tiden var
inde igen og sidste weekend gik det til
Stubbe Sø i Olympiadens tegn. Vi mødtes lørdag formiddag kl. 10 ved jernalderhuset, hvor vi straks indrettede os,
hvor vi ville sove + lave en hyggelig
”latrine” med fin hvid presenning omkring og beskedent natlys, for mørkt var
det og meget vådt. Jeg siger, et herligt
lille meditations sted.
Nu var det bestemt kaffetid ved
bålpladsen. Den Olympiske ild blev
tændt (og først slukket, da vi drog hjem)
og vi fik en lille olympisk drik, som
skulle give kraft til at gennemføre legene
(hyldeblomst på vodka). Første opgave,
lav de Olympiske Ringe. Det eneste vi
fik udleveret var garn i de fem farver,
resten måtte fantasien klare. Det blev
rigtig flot, jeg tror alle lavede først en
ring af græsstrå. Ringene blev korrekt
forbundet og hængt op i en gaffelgren og
placeret ved den olymp. ild, jo, det var
meget andægtigt.
De viste sig, vi havde et hårdt program med mange discipliner bl.a. : økobowling (mælkekartoner og hvidkålshoved som kugle), bueskydning med bind
for øjnene, hvor vi blev guidet af holdet
(rigtig spejderopgave – samarbejde og
tillid), sejlads (lavede papirbåde, som
blev søsat i søen) og meget, meget mere.
Tro mig, det var utrolig morsomt og alle
arbejdede begejstret. Vi var på en lang
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vandretur i det smukke område,
her hilste vi på et par svampe, man kunne
lugte dem. Vi fik gudskelov tid til vores
madpakke og eftermiddagskaffe med
hjemmebag.
Til aftensmaden lavede vi selv en
stor ramme med ståltråds-net-flet, og
herpå blev der lavet en fantastisk middag
med alt tilhørende og rigeligt med rød
”saftevand” at skylle ned med. Vi hyggede os ved bålet til sent på aftenen og så
god nat Børge og masser af frisk luft.
Det regnede godt hele natten og

næste morgen. Så smager morgenmaden
ekstra godt. Kaffe og te blev lavet i flere
afdelinger på grund af vejret, men som
luksus bragte P.E. friske rundstykker.
Sidst på formiddagen kørte vi alle
glade hjem og igen en stor oplevelse rigere. Jo, nok bliver vi hele tiden et år
ælder, gudskelov, men vi kan endnu og
vi har viljen til det. Jeg tror det er alt afgørende.
Det gælder ikke om at putte år til
sit liv, men om at putte liv i sine år.
Tak til de arrangerende.
Ulla K.
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