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4. GILDE  

Torsdag d. 23. april. 

Friluftsgildehal, Himmeriggården v/ 

Søften. 

Mandag d. 11. maj kl. 19.30. 

Gildemøde i Tranbjerg sognegård. 

"Landsudstillingen" v/ Johan Bender. 

Åben for alle. 

 

5. GILDE. 

Mandag d. 20. april kl. 19.30. 
Sct Georgs Gildehal.  

Med Sct. Georgs budskabet og væb-

neroptagelse. 

Mandag d. 11. maj kl. 19.00. 
Besøg på Hjortshøj - Egå Egnsarkiv. 

Byvandring i Skæring og besøg på 

arkivet. 

 

6. GILDE 

Onsdag d. 22. april kl. 19.30. 

Sct. Georgsgildehal sammen med 2. 

og 9. Gilde 

Torsdag – søndag d. 21. – 24. maj. 

Besøg fra Fredrikstad 

 

8. GILDE 
Mandag d. 27. april . 

Sct. Georgs Gildehal (8.1). 

 

9. GILDE 

Onsdag d. 22. april kl. 19.30. 

Sct. Georgsaften med 2. og 6. Gilde – 

6. Gilde vært. 

Onsdag d. 6. maj kl. 19.30. 

Gildemøde. 

10. GILDE 

Tirsdag d. 21.april kl.19.00. 

Gildehal m/indsættelse (rød gr.) 

 

FRIMÆRKELAUGET 

Torsdag d. 2. april kl. 19.15. 
Møde i DDS’s spejderhytte, Skov-

gårdsvænget 97A, Tranbjerg. Der for-

ventes nye medlemmer til mødet. 

Hans har varslet en aften med noget 

ud over det sædvanlige. 
 

Gildeår: 

30-04-09 Bent Vase, 6. G. 25 år. 

 

Ny mail-adresse: 

Sys Hanberg, 4. G. 

syshanberg@gmail.com 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. maj 2009 

Deadline 15. april. 

 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon 24 63 82 95 

 

E-mail: herolden@stofanet.dk 
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Gildebrødre i Århus-gilderne med ledsagere 

indbydes til: 

 

Gallafest 

i anledning af Århus Stadsgildes 60 års jubilæum. 

Fredag den 5. juni 2009 kl. 18.00 

på Restaurant Friheden. 

Program: 

 

3 retters festmenu med vin ad libitum. 

Kaffe med kransekage. 

Underholdning ved ”De tre jyske tenorer”. 

Dans til levende musik. 

Aftenen slutter med natmad. 

 

Pris: kr. 375,00 for gildebrødre 

og kr. 475,00 for ikke-gildebrødre. 

Betaling senest 4. maj på konto nr. 3657 4815115864. 

 

Festpåklædning. 

 

Tilmelding til egen gildemester senest 26. april. 

 

 

På festligt gensyn 

Århus Stadsgilde  
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Kære gildebrødre i Århus-gilderne. 

 

”Vi bliver ikke yngre – fat det”. Disse ord er titlen på en bog af Lone Kühlmann. 

Og vi kan kun give hende ret. Derfor synes jeg også, vi skal gribe chancen for at 

få en festlig aften sammen i Århus Stadsgildes regi. – Vi har knoklet sammen 

for at skabe en lille formue, nu er det tid at nyde. 

Et enstemmigt stadsgilderåd har – efter prioritering i gilderne på spørgsmål om 

”husformuens” anvendelse – bestemt og planlagt en storstilet fest. – Det er ikke 

alene Århus Stadsgildes 60 års jubilæum, vi kan fejre, men også 70-året for op-

rettelse af det første gilde i Århus.  

 

Kom og vær med til at gøre denne aften rigtig festlig. – Det er en aften, hvor alle 

kan læne sig tilbage og nyde – ingen skal arbejde med planlægning, borddæk-

ning, servering og oprydning. Vi skal bare medbringe vort gode humør. 

 

Med stor og glad gildehilsen 

Hanne (SGM) 

Stadsgildeting. 

 

Det foreslås at vedtægternes for Århus Stadsgilde § 7 ændres til: 

 

§ 7. STADSGILDETS ØKONOMI.  

Stadsgildets regnskabsår følger kalenderåret. Stadsgildeledelsen afholder al-

mindelige driftsudgifter efter et budget godkendt af stadsgildetinget. På bag-

grund af dette budget fastsætter stadsgildetinget årets kontingent. Kontingenter 

betales af de enkelte gilder efter deres medlemstal pr. den 1. i hvert kvartal 

ifølge rapport indsendt til stadsgildekansler.  

Stadsgildeledelsen kan efter forelæggelse for og godkendelse af stadsgilderå-

det disponere over stadsgildets formue og formueafkast. Stadsgildemester og 

stadsgildeskatmester kan i fællesskab med bindende virkning tegne stadsgil-

det. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves tillige under-

skrift af stadsgildekansler efter forudgående bemyndigelse af stadsgildetin-

get. Alene kan stadsgildeskatmester kun disponere inden for det af stadsgil-

detinget godkendte driftsbudget. Stadsgildeledelsen har intet økonomisk an-

svar for de enkelte gilder, laug og fonde, men kun for de af stadsgildetinget 

og/eller stadsgilderådet godkendte aktiviteter. Regnskaber for offentlige ind-

samlinger, tombolaer o. lign. samt fonde må ikke indgå i stadsgildets regn-

skab, men skal vedlægges som bilag. Samtlige regnskaber skal revideres af 

stadsgildets revisor.  
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Der indkaldes herved til 
 Stadsgildeting 

 Onsdag den 11. maj 2009 kl. 19.30 
 Tranbjerg Sognegård 

Dagsorden for stadsgildetinget: 
1. Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til stemmeudvalg. 
2. Stadsgildemesters beretning, herunder referat fra udvalg. 
3. Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab. 
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag bringes i næste nr. 
5. Stadsgildeledelsen forelægger stadsgildets planer og idéer for det kommende år. 
6. Stadsgildeskalmester forelægger forslag til budget for det følgende år, herunder 

fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af stadsgildeledelse. 
8. Valg af tre suppleanter til stadsgildeledelsen. 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
10. Beretning fra fonde og laug. 
11. Valg af fondsbestyrelser. 
12. Beretning, der skal aflægges ifølge vedtægter. 
13. Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter. 
14. Evt. 

Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget sendes til stadsgildemester senest den 
1. april. 

Navne på gildernes repræsentanter skal meddeles 

stadsgildekansler inden den 15. april. 
4. Gilde sørger for et let traktement. Af hensyn til forplejning giver gildemestrene 
besked til Elisabeth Møller, tlf. 86 28 16 01 om antal deltagere senest fredag den 2. 

maj 2007 
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Denne måneds forsidemotiv: 

 
Vægbillede fra St. Georges church, 

Madaba, Jordan. 
 

Tilsendt af Grethe Strange, 9. Gilde. 
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Mandag, d. 9. marts afholdt vi 

gildeting på Beder Gartnerskole, hvor 

24 var mødt op. Efter velkomst af GM 

Niels Blicher og "Når vinteren rinder i 

grøft og i grav", blev Arne Pedersen 

traditionen tro valgt til dirigent og 

overlod straks ordet til GM, som kom-

menterede sin udsendte beretning, 

hvor året blev ridset op, året hvor vi 

har haft den sorg at miste Asger Jes-

sen. 

Ud over vore egne arrangemen-

ter, har der været stor opbakning til 

fællesarrangementerne, Fellowshipda-

gen i Skanderborg og modtagelsen af 

Fredslyset. Medhjælp til Spejdermuse-

et, loppemarked og Jazzteltet i Fest-

ugen har det heller ikke skortet på. 

Husformuen har været til debat ude i 

grupperne, og resultatet er udformet til 

en køreplan fra Stadsgildet, hvor et af 

punkterne, Sølvøkseløbet, allerede er 

iværksat, og der er vi også indblandet. 

En WEB-ansvarlig er det også blevet 

til, nemlig Poul, og samtidig blev 

Mandrup udnævnt til vores "Hof-

fotograf". En Sct. Georg folder er også 

på ønskeliste, evt. som indlæg i en fol-

der fra Stadsgildet. Da vi til næste år 

har 50 års jubilæum blev der dannet en 

festkomite af Kjeld H., Mandrup og 

Jan, samt Gildeledelsen. 

Den efterfølgende debat drejede 

sig om vores forhold til Tranbjerg sog-

negård, da vi føler, at vi står nederst i 

hierarkiet, og ofte må vige for mere 

lokale arrangementer, er strukturen i 

Århusgilderne forkert?, kan vi finde 

andre lokaliteter?, skal/kan vi være 

mere kontante over for sognegården? 

(Gildeledelsen fik lige lidt at gå videre 

med) 

GS Tove Colstrup, fremlagde et 

pænt regnskab, hvor der desværre hav-

de været en del udgifter til leje af Be-

der sognegård, hvilket havde givet un-

derskud på arrangementerne. Under 

budgettet blev der foreslået flere ting 

for at øge overskuddet (det gav en god 

debat): Hæve betalinger for arrange-

menterne, samt undgå at bruge hele 

beløbet på maden. Opfordre ægtefæl-

ler til at melde sig ind, samt tage fat i 

potentielle nye gildebrødre. 

Grupperne kunne igen i år for-

tælle om mange hyggelige/interessante 

møder, lige fra besøg på Statshospita-

lets museum, Hornslet kirke m/

mindesmærket for faldne spejdere, 

Kong Christian X, Vikingespil, til 

Sys's digte og Gule ærter. Jette, GIM, 

fortalte om Fellowshipdagen i Skan-

derborg Kirkecenter og Fredslysets 

ankomst til Århus, hvorefter Litta for-

talte at det gik godt med gildets fad-

derskab, vores dreng havde sendt et 

sommerbrev hvor han fortalte om 

bryllup på skolen, en tur  til et tempel 

og især om de elefanter de havde be-

søgt. 

Gildeledelsen blev genvalgt, og 

ligeledes blev de fleste i udvalgene og 

repr. til Stadsgildetinget genvalgt. Ud-

skiftning var der af dørherold, hvor 
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Benny blev valgt og Erik overtog Ar-

ne's plads i flagudvalget. Svendein-

struktør er efter Asger's død lagt ind 

under Optagelsesudvalget. 

Under evt. blev der lavet en lille 

afstemning, ang. vores gildetur til Fre-

gatten Jylland i juni måned, udfaldet 

blev, at da det næsten falder sammen 

med Stadsgildets arrangement, aflyses 

turen. Else og Hans Jørn takkede for 

hilsnerne på deres 70 års fødselsdage. 

Asger blev hyldet for sit 50 års Rid-

derjubilæum; Aftenens dejlige trakte-

mentet var, p.g.a. manglende køkken-

faciliteter, hjemmebagt brød med laks 

og div. oste. 

Erik B.  

Mandag den 9. marts afholdt 5. 

Gilde sit ordinære gildeting. Der var 

som sædvanligt stort fremmøde og en 

god og positiv stemning. 

Gildemester Erik Ravn indledte 

mødet med at lykønske Ebbe med 70 

års fødselsdagen der blev fejret behø-

rigt med Ebbe som den glade giver af 

aftenens traktement, mange tak til Eb-

be. 

I gildemesterens beretning 

fremhævede han specielt det gode 

sammenhold og den gode stemning 

der prægede vort gilde. Samarbejdet 

med 8. Gilde blev omtalt, med frem-

hævelse af de gode møder og samvæ-

ret, han håbede vi er enige om at fort-

sætte dette gode samarbejde. 

Erik Ravn opfordrede alle til 

positivt og begejstret omtale af gildeli-

vet i 5. Gilde, over for familie, naboer 

eller gode venner med det formål at 

finde lidt flere medlemmer. 

Erik glædede sig til de næste to 

gildehaller med væbneroptagelse, efter 

et vellykket væbnerkursus arrangeret 

af Århus Stadsgilde. Opfordrede også 

gildets medlemmer til at overveje del-

tage i det næste ridderforberedelses-

kursus, med henblik på senere opta-

gelse. 

Regnskab og budget blev vedta-

get lige som alle valgene blev gen-

nemført med de udskiftninger der var 

varslet. 

Fra flere sider blev der stillet 

forslag om, at en del af Stadsgildets 

formue kunne bruges til at betale for 

gildemesterens deltagelse i landsgilde-

ting og gildemesterforum. Der er tale 

om store beløb der belaster de små gil-

der som vores, og vel sagtens også an-

dre.  

Efter Ebbes fødselsdagstrakte-

ment drøftede vi og godkendte den ny 

gruppedannelse, den nye flagplan samt 

det nye gildeårs arrangementer. Der 

blev valgt tovholder til vor deltagelse i 

det nystartede Sølvøkseløb. Åge der i 

mange har stået i spidsen for mad-

posten i det gamle Sølvøkseløb blev et 

naturligt valg. Vi undersøger hvor 

mange deltagere vi selv kan mønstre, 

og søger derefter i samarbejde med 4. 

Gilde at samle 8-10 postdeltagere til et 

stærkt hold. (Så må vi se om de også 

genopliver den gamle tradition med 

Skipper Labskovs i det frie, og med alt 

hvad der hører til?) 

Referat Kansler 
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2.marts var vi indkaldt til gilde-

ting, og 21 gildemedlemmer mødte 

op. Arrangerende gruppe ventede os 

med varm gryderet, hvorfor vi indled-

te aftenen med at spise og senere drik-

ke kaffe med fastelavnsboller til. 

Efter sangen "Velkommen lær-

kelil" var vi klar til gildeting. Henrik 

blev valgt som dirigent, Elsebeth som 

protokolfører og Pia og Bent blev 

stemmetællere. Gildemester Sonja af-

lagde beretning, som hun indledte med 

at tale om den krise, som vort land og 

hele verden er midt i. Som Sonja sag-

de "vi gildebrødre har måske ikke 

mærket det så meget, men vi er også 

fra den generation, hvor alle har prø-

vet at spænde livremmen ind, når det 

kneb". 

Efter en tak til Metha og Robin 

for et godt samarbejde gennemgik 

Sonja gildeårets arrangementer. Det 

har været et år med mange gode ople-

velser såvel ude som inde. Hun fortal-

te om kommende arrangementer, 

Sct.Georgs aften sammen med 2. og 9. 

Gilde, besøg af vore norske gildeven-

ner i Kr. Himmelfartsferien og et 

udendørs arrangement i juni. Sonja 

takkede alle for et godt gildeår, og vi 

godkendte naturligvis beretningen. 

Skatmester Robin aflagde det 

reviderede regnskab, som blev god-

kendt. Budgettet for det kommende år 

gav anledning til diskussion, idet fi-

nanskrisen også har sat sine spor på 

gildets økonomi. Vi endte med at bli-

ve enige om en årlig kontingentforhø-

jelse på 100 kr. Herefter blev budget-

tet godkendt. Tre indkomne forslag 

gav anledning til en del snak frem og 

tilbage, men det er netop på gildetin-

get, man skal give sin mening til ken-

de. 

Efter beretninger fra gruppe- og 

udvalgsrepræsentanter gik vi til valg 

af gildeledelse: Sonja og Robin fort-

sætter, Metha har nået seksårs græn-

sen og bliver afløst af Inger Andersen 

som kansler. Lidt udskiftning på de 

øvrige poster: Pia bliver 2.herold og 

Inger Rossen heroldsuppleant, Alice 

er flagblokleder, og Kirsten blev valgt 

som IT-ansvarlig. 

Under eventuelt spurgte Helge 

til kontakten til de tre medlemmer, 

som ikke kommer i gildet. Birthe 

Rhein-Knudsen har kontakt. Inger An-

dersen foreslog skriftlig kontakt fra 

gildet. Henrik sluttede gildetinget. 

Robin fortalte om programmet 

for Norgesbesøget. Det var sent, så af-

tenen sluttede uden godnatsang, den 

synger vi, næste gang vi ses. 

Tove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  

 
HEROLDEN 

 

Mandag den 23. februar var der 

gildetur til Skanderborg Frihedsmuse-

um, og kl. 13 mødtes vi alle på det af-

talte sted i Skanderborg Dyrehave. 

Vejret var forårsagtigt med blå him-

mel og solskin, men vores mål var un-

der jorden i de to betonbunkers fra 2. 

Verdenskrig, hvor vi blev guidet rundt 

af Jørgen Sindesen. 

Udstillingerne er delt i to: En 

dansk del, der med afsæt i Skander-

borg omhandler besættelsestiden lo-

kalt og i Danmark i almindelighed. 

Emnerne er bl.a. 9. april, samarbejds-

politik, modstand med hjælp udefra, 

hverdag og befrielsen. I museets an-

den del, den tyske del, er der fokus på 

tyskernes aktiviteter på Skanderborg-

egnen, hvor ca. 500 mand tilhørte 

Luftwaffe, der pr. 1. maj 1944 indret-

tede sit administrative hovedkvarter i 

Danmark i Dyrehaven i Skanderborg. 

Udstillingen beskriver bunker-

byggeriet, den illegale presses ople-

velse deraf, Luftwaffegeneralerne og 

deres stab og de opgaver, der blev va-

retaget herfra. I bunkeren udstilles et 

af de sjældne eksemplarer af de tyske 

væbnede styrkers tophemmelige 

ENIGMA-kodemaskine, som var den 

vigtigste krypterings-maskine til di-

plomatiske og militære meddelelser 

under 2. Verdenskrig. Man antog det 

for umuligt at bryde koden, men alli-

gevel lykkedes det. Det siges, at denne 

bedrift afkortede krigen med et år, og i 

processen skabtes grundlaget for den 

moderne computer. 

Publikum får i udstillingen selv 

mulighed for at skrive kodemeldinger 

på en ENIGMA-simulator. Det sidste 

tema i udstillingen omhandler de ca. 

700 tyske flygtninge, der i et års tid 

efter krigen boede i Flygtningelejren 

Sølund. Gennem fotos, erindringer og 

det talte ord gives der er billede af de-

res situation set fra både dansk og tysk 

side.  

De fleste af os havde erindrin-

ger fra barndommen i årene 1940-45. 

Fotografier og effekter fra disse år sat-

te gang i minderne, om rationerings-

mærker og mangel på næsten alle for-

brugsgoder. Det var en utrolig samling 

af effekter, som var kommet frem i ly-

set fra folks gemmer på lofter, skuffer 

og skabe, og nu var arrangeret i glas-

montrer her under jorden. Det var en 

spørgelysten flok, og Jørgen Sindesen 

havde svar på rede hånd. Vi fik en 

grundig gennemgang af kodemaskinen 

ENIGMA og fik selv lov at skrive en 

uforståelig række bogstaver, som så 

viste sig at betyde: ”Sct. Georgs Gil-

det fra Aarhus Nord bydes velkom-

men til Frihedsmuseet”. 

Herefter trængte vi alle til en 

kop varm kaffe, og der var heldigvis 

bestilt bord på Hotel Skanderborghus, 

hvor vi nød både varme – kaffe og ka-

ge og ikke mindst den smukke udsigt 

over søen.  

Tak for et spændende arrange-

ment.  

HW 
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Historietime. 

9. Gilde havde historietime ons-

dag den 18. februar. Det var Grethe S. 

og Gerda, der fortalte og viste fotos 

fra gildets historiearkiv. 

Da Grethe S. for nogle år siden 

skulle flytte fra et stort hus til lejlig-

hed, stod hun med 10 års numre af 

”Herolden”. Dem var der ikke plads til 

nu, men hvad så? Alle referater fra 9. 

Gilde – lige fra starten - blev klippet 

ud og sat i en scrapbog! Et herligt gen-

hør for dem i gildet, som havde været 

med fra start og en sjov ”AHA” ople-

velse for alle os andre. Vi kunne kun 

opfordre Grethe S. til at fortsætte dette 

arkivarbejde. 

Gerda er jo gildets ”hoffoto-

graf”. Efterhånden er det blevet til fle-

re dvd’er med vores årlige sommerud-

flugter og gildemøder. Også når vi har 

været sammen til mærkedage, har 

Gerda været der med sit digitalkame-

ra. Med Gerdas billeder fik vi genop-

frisket mange gode stunder. 

Også til Gerda måtte vi sige, at 

vi håbede, at hun vil fortsætte med at 

forevige vores sammenkomster! 

 

Gildeting 09. 9. Gilde havde 

gildeting onsdag den 4. marts.  

Hele gildet var mødt op. Som 

sædvanlig var diskussionslysten stor! 

Marianne var dirigent og havde travlt 

med at vi holdt os så nogenlunde til 

dagsordenen og ikke også ville ordne 

hele verdenssituationen denne aften. 

Igen kom der mange forslag til 

gildeaftner og sommerudflugter. Jeg 

tror, at gildeledelsen har nok materiale 

til de næste mange år! Gildeledelsen 

er den samme som sidste år: 

Gildemester: Puk 

Skatmester: Jørgen 

Kansler: Arne. 

Birgit  

 

Nytårgildehal. 

I januar holdt vi traditionen tro 

vores Nytårsgildehal, i år i Kløverhyt-

ten. Vi havde ledsager med og alle 

havde taget festtøjet på og det kastede 

en anden glans over hytten. Gildehal-

len blev holdt i et sidelokale. Den var 

meget højtidelig og med en fin gilde-

mestertale, flot musik og dejlige san-

ge. Det er dejligt at sidde stille, et 

mentalt fristed oven på julens travl-

hed. Eftergildehallen var i det festlige 

tegn med en utrolig flot middag, alt 

sammen hjemmelavet. Der var også 

mulighed for at få lattermusklerne 

rørt, hvilket altid er velkommen. 

I skrivende stund ønsker jeg alle 

i Århus Stadsgilde alt godt de reste-

rende 41 uger i 2009. 

 

Gildemøde februar. 

Vi mødtes i Kongsvanghytten, 

hvor aftenen stod på spejderarbejde.  

Det er ikke alle, der har mulighed for 

at have en flagstang, men det har vi en 

løsning på. Vi lavede et ophæng af 

tov, med Dannebrog, som man kan 
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hænge op i et træ, på balkonen eller 

hvor man må ønske. En god opgave. 

Vi fik lavet træflagene på et be-

skyttet værksted. Der er fundet hulsten 

på stranden, som skal hænges i nederst 

samt også længere oppe. Alt bliver 

forbundet med tov og splejsning. En 

opgave vi alle var meget optaget af, og 

alle fik lavet et fint ophæng, som alle-

rede er i brug.Vi sluttede aftenen med 

at synge en del sange fra det lille gule 

tillæg, Vi fik informationer og det 

blev til konstruktive diskussioner. Der 

blev også tid til en hyggebid. 

 

Vinterhike. 

Denne hike blev en foryngelse 

af 10. Gilde. Temaet i år var Wellnes. 

Nu må jeg sige, det er nok det svære-

ste referat jeg er sat til at skrive. Tro 

mig, det har været så morsomt og vi 

har grinet i 2 dage, alene det må gøre 

smuk og det er bestemt velvære med 

et godt grin helt nede fra maven, og 

det var der rigeligt af og grund til. 

Vi var i Silkeborg skovene, 

samme lille hytte som sidste år, stedet 

passer os godt. Fredag eftermiddag, 

efter sovepladserne var engageret og 

posen rullet ud oppe på loftet, hvor vi 

sover på rad og række på gulvet, blev 

vi kaldt sammen. Vi skulle møde op i 

morgenkåbe og tøfler. Vi blev lukket 

ind i en anden verden fyldt med stea-

rinlys i alle afskygninger, og kun stea-

rinlys, dufte og new age musik til total 

afslapning samt et bord fyldt med alt 

det, som skulle bruges til vores velvæ-

re og forsøde denne eftermiddag i sko-

vens stille ro. Vi fik udlevet et pande-

bånd med navn, så vi kunne få håret 

væk fra panden, spørg hvordan vi så 

ud? og så gik det løs… og program-

met var stort. 

Vi fik lagt en maske, gad vide 

om mændene beholdt masken. Ja, vi 

så herrens ud. Det var bl.a. banan med 

honning, havregryn med mælk og flø-

de, yoghurt og agurk og meget mere. 

For ikke at udtørre helt, fik vi noget 

godt i glassene. Først iskoldt smoothie 

herefter vino. Vi fik alle former for 

massage, med apparater, varmemaski-

ne og fløjlshænder, jo, vi må sige, der 

er mange talenter i gildet. Vi lavede 

ansigtsgymnastik, du milde himmel, 

for hals, øjenlåg, munden og næsen, 

for ikke at få hængetip. Vidste du, at 

næsen vokser hele livet? Det er van-

skeligt at referere alt det vi lavede, 

men efter denne total renovering me-

ner gildets mænd, at de nu er de smuk-

keste i Århus gilderne. Vi fik en gedi-

gen middag ved et meget smukt dæk-

ket påske-spejderbord. Lørdag startede 

med dejligt morgenbord med friskbag-

te speltboller, græsk yoghurt m. aka-

ciehonning og friske bær, uhm læk-

kert. Herefter skulle hænderne plejes, 

vi fik alle behandling og dejlig hånd-

massage. Vi lavede selv sæbe. Vi 

skulle have et syltetøjsglas med. Vi la-

vede selv kryddersalt, og det blev rig-

tig godt, dertil glasset. Jeg er sikker 

på, at vi alle skal hjem og lave mere. 

Nu er tiden inde til vandring. Vi 

delte os, da vi i gildet er enige om, at 

vi tilpasser os det, som den enkelte 

formår og mødes så senere, da nogen 

kan mere end andre. Det fungerer 
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utrolig godt. Det er en forudsætning 

for, at vi kan fortsætte vores frilufts-

liv, som ingen af os vil undvære. 

Sidst på eftermiddagen drog hver til 

sit. Igen en meget anderledes og 

spændende oplevelse. 

Tak til de engagerende, de har 

gjort et stort arbejde. 

Ulla K. 

 

Torsdag d. 5. marts kl. 18.00 

var der Laugsting, som også denne 

gang blev afholdt hjemme hos Hans 

Fink. Der var også denne gang et 

stort fremmøde og sangen til de gule 

ærters pris gjaldede endnu en gang i 

stuen. 

 

Tinget blev under ledelse af 

undertegnede afviklet efter dagsorde-

nen og beretningerne blev godkendt 

uden mange kommentarer. Regnska-

bet blev godkendt. Indtil videre 

uændret kontingent. 

Der var genvalg på følgende 

poster: Laugsmester: Hans Fink, 

Skatmester: Jan Omøe, Skriver: Uffe 

Jørgensen og Revisor: Henrik Meyer. 

Datoer for det kommende års 9 

aktiviteter/møder blev fastlagt. Hans 

Fink udsender separat en mere detal-

jeret mødeplan. 

Uffe 

 

Genoptryk af indlæg af ukendt forfatter klippet fra ”Centrum”, Oddergildets 

blad, da der ikke var plads til hele teksten: 

 

I dag har vi større huse og mindre familier mere bekvemmelighed, 

men mindre tid. 

Vi har højere uddannelser - men mindre sund fornuft mere viden, 

men mindre dømmekraft. 

Vi har flere eksperter, men flere problemer mere medicin, 

men mindre velbefindende. 

Vi forbruger ubekymret 

ler for lidt 

kører for hurtigt 

bliver for vred for hurtigt 

er oppe for sent 

læser for lidt 
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ser for meget TV 

og beder for sjældent. 

Vi mangedobler vore ejendele, men reducerer vores værdier. 

Vi taler for meget - elsker for lidt og lyver for tit. 

Vi har lært, hvordan man lever, men ikke et liv. 

Vi har tilføjet år til livet, men ikke liv til årene. 

Vi har højere bygninger, men lavere tålmodighed. 

Vi har bredere motorveje, men smallere synspunkter. 

Vi forbruger mere, men har mindre. 

Vi køber mere, men nyder det mindre. 

Vi har været hele vejen til månen og tilbage igen, 

men vi har svært ved at gå over gaden for at mødes med vore naboer. 

Vi har besejret det ydre rum - men ikke det indre. 

Vi har splittet atomet - men ikke vore fordomme. 

Vi skriver mere, lærer mindre planlægger mere, men udretter mindre. 

Vi har lært, at haste, men ikke at vente. 

vi har større indsigt, men mindre moral. 

Vi bygger flere computere til at indeholde mere information og til at 

producere flere kopier - men mindre kommunikation. 

Vi går op i kvantitet - men mindre kvalitet. 

For tiden er det "in" med hurtig mad og langsom fordøjelse – 

mere fritid og færre gøremål flere slags føde, men mindre næring. 

To indtægter, men flere skilsmisser flottere huse, men brudte hjem. 

Derfor foreslår jeg, at fra i dag gemmer du ikke noget til en speciel 

anledning, for hver dag du lever er en speciel anledning. 

Søg efter viden, læs mere, sæt dig på terrassen, nyd udsigten, uden at tænke på, 

hvad du mangler. 

Brug mere tid med din familie og venner, spis din livret og besøg de steder du 

holder af. 

Livet er en kæde af øjeblikke med glæde, det handler ikke kun om overlevelse. 

Brug dine smukkeste glas og gem ikke din bedste parfume, 

men brug det hver gang du ønsker det. 
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NEKROLOG 

 

Ida Simonsen er død d. 14. 2. 2009, 85 år gammel. Ida blev optaget i 9. 

Gilde d. 4. 10. 1995. Ida blev hurtig kendt for sin slagfærdige og kontante 

måde at være på. Vi vidste altid i 9. Gilde, hvor vi havde Ida, da der aldrig 

blev ”puttet noget under stolen”. 

Sådan husker vi med glæde Ida, der desværre de senere år blev mindre 

aktiv grundet sygdom. Ida blev født i Thisted, men flyttede senere til Århus, 

hvor hun i perioden 1974 – 1982 var leder i DDS. Det var fantastisk, at Ida 

havde tid og overskud til det, da hun det meste af sit liv, har været alene med 

en stor børneflok. 

Selv om Ida ikke var aktiv de senere år, ved vi, at det at være medlem 

af gildet betød meget for Ida, så Sct. Georg og ikke mindst Herolden blev 

læst meget grundigt.  

 

Æret være Ida’s minde. 

Arne Hvid Christiansen, 

gildekansler, 9. Gilde. 


