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8. GILDE.
Torsdag d. 5. november.
Gæster hos 5. Gilde.
Foredrag ved Christian Mejldahl.
Søndag den 8. november.
Flygtningehjælp.
Onsdag d. 25. november.
Fredslyset kommer til Århus.
Søndag d. 29. november.
Fredslyset bringes til Ellevang Kirke.
Gudstjeneste 1. søndag i Advent.
Lørdag den 5. december.
Juleturen udgår fra Ellens hus på fedet.
Her starter julestemningen.

STADSGILDET
Onsdag den 25. november kl. 14.10.
kommer Fredslyset til Århus.
1./7. GILDE
Mandag d. 16. november kl. 19.30.
Langenæs. Ole viser film fra Beijing i
Kina. Tilmelding til Birgitte og Jan.
Mandag d. 7. december.
Julemøde hos Birgitte og Jan. Nærmere
følger.

9. GILDE
Onsdag d. 4. november kl. 19.30.
Foredrag om Gambia v. Ebbe Schousen
5. Gilde.
Onsdag d. 25.november kl. 14.15.
Fredslyset ankommer til Århus.
Onsdag d. 9. december Kl. 19.00.
Julestue – Husk gave til julens mest
asociale leg - nemlig pakkeleg. Nærmer
følger.

2.GILDE
Mandag d. 23. november kl. 19.30.
Gildemøde planlagt af gruppe 22.
Onsdag d. 25. november.
Fredslyset kommer, se under Stadsg.
4. GILDE
Mandag d. 23. november kl. 19.30.
Gildehal i Langenæskirken.
Hjertestarter/førstehjælp.
Mandag d. 14. december.
Julestue i Langenæskirken.

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 5. november kl. 19.15.
Møde i DDS’s spejderhytte, Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg.

5. GILDE.
Torsdag den 5. november kl. 19.00.
Mødested meddeles senere.
Foredragsaften v/ folketingets tidligere
formand Christian Mejdahl.
8. Gilde er inviteret.

Dødsfald:
15-10-09 Inge Larsen 2. Gilde.
Ridderår:
11-11-09 Merete Pedersen 9. G. 40 år.
Dec. 2009 Hans Jessen Krongaard
Hansen 9. G. 20 år.
Gildeår:
18-11-09 Asger Haagen
Jensen, 4. G. 60 år

6. GILDE
Mandag d. 2.november k1.19.30.
Gildehal i Langenæskirkens lokaler.
Karin Hansen vil fortælle om sit arbejde
som smykkekunstner og vise udvalg af
sølvsmykker. Gr. 62 arrangerer.
Mandag d. 7. december kl. 19.30.
Julemøde – Gr. 63 arrangerer.
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Kære Århus-gildebrødre.
Århus Gildernes invitation til landsgildeting 2011 blev vel modtaget på
landsgildetinget i Aalborg.
Aalborgs stadsgildemester, Bent Ove Holm, har tilbudt at komme til Århus og fortælle om Aalborg gildernes erfaringer fra LGT 2009. Jeg vil snarest
invitere Kjeld Ove til et møde med Århus stadsgildeledelse.
Kenneth Schou, 1. København Gilde, har tilbudt os sit EDBtilmeldingssystem, som har været brugt ved de seneste to LGT. Kenneth har
planer om at forbedre systemet. Jeg ved endnu ikke, om vi skal betale herfor,
men jeg tager kontakt til Kenneth herom.
Vi kan godt forberede os på, at vi nu skal have arbejdshandskerne på,
men jeg tror, det er en både spændende og givende opgave, der ligger foran os.
Tak til IT-gruppen med Kjeld Hedelund i spidsen for en flot præsentationsvideo, som blev vel modtaget i Aalborg.
Hanne Brissing

Indbydelse.
8. Sct. Georgs Gilde Aarhus 4ord
indbyder hermed til Århus Stadsgildes
Nytårsgildehal
Fredag den 8. januar 2010 i
Ellevang Kirke og sognegård
Jellebakken 42, 8240 Risskov
Se yderligere informationer i HEROLDEN December 2009.
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Fredslyset 25. november 2009
I år kommer Fredslyset til Århus onsdag den 25. november 2009.
Der vil som tidligere år blive arrangeret modtagelse på Århus Banegård, hvor
lyset ankommer med toget kl. 14.10.
Vi går derefter til Rådhushallen, hvor lyset ca. kl.15.00 vil blive overdraget til
Århus By.
I Vor Frue Kirke på Klostertorv vil der kl. 17.00 være en kort andagt i krypten.
Vi håber at se rigtig mange gildebrødre, spejdere og andre interesserede. Alle
er velkomne.
Sct. Georgs Gilderne i Århus
Efterhånden som flere og flere får PC fremkommer der forskellige fordele
for redaktøren, som ikke skulle give referenter, kanslere og andre, der ønsker indlæg bragt i Herolden, problemer eller ekstra besvær; men vil lette arbejdet med
bladet.
Hvis I vil have ulejlighed med at skrive indlæg med Times New Roman
skriftstørrelse 11 kan indlæg føres direkte ind i bladet uden ny formatering. Det er
ikke nogen fordel at I evt. skriver i spalter da blad-programmet gør det automatisk.
Det vil også være meget fordelagtigt hvis man undlader at bruge udelukkende store
bogstaver, da alt så skal skrives om. Kig eventuelt i tidligere blade; så ved I hvad
der menes. Hvis det drejer sig om en annonce er der frit slag, hvis størrelsen tillader direkte kopiering til bladet.
Bemærk venligst, at dette kun er en opfordring til fordel for redaktøren. Alle
indlæg, håndskrevne, fra skrivemaskine eller på anden vis modtages stadig med
største fornøjelse. Husk at deadline altid er den 15. i måneden forud for udgivelse,
hvis ikke andet tydeligt fremgår af ”redaktørkassen” og/eller notits i bladet.
Ole
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Mandag d. 28. september kom
der gang i vintersæsonen for 2. gilde.
Gildemester Kirsten sagde i sin indledning, at hun var glad for at se os igen.
Efter, at vi havde forsøgt at synge
”September, du leger i solen”, gik det
bedre med ”Septembers himmel er så
blå”.
I sin Gildemestertale læste gildemester Knud Sørensens Observatøren,
mens Jan Bigum i 5. min. Sct. Georg
fortalte om, hvordan det er at være til
landsgildeting uden at være delegeret.
Han havde deltaget som medarbejder i
Frimærkebanken. Her havde man modtaget masser af brugte afklippede frimærker, registreret disse samt solgt særkuverter. I alt 600 kg var modtaget, og
de skulle fragtes hjem til Århus efterfølgende.
På 2 år er der i alt indsamlet 1125
kg, heraf hele 4 kg i 2. Gilde. Det havde
givet et overskud til hjælpefondene på
kr. 75.000 kr.
I eftergildehallen serverede gruppe 21 dejlige madder og læste eller fortalte gode historier. En dejlig aften at
starte efteråret på.
Klavs

Mandag d. 21.09.09 kunne vi afholde sæsonens første gildehal i vores
nye residens Langenæs Kirke Sognegaard. Gildemester Niels Blicher (NB)

bød os alle velkommen fra en forhåbentlig god og oplevelsesrig sommer.
NB fortalte at afleveringen i
Tranbjeg var sket i fuld forståelse med
sognegården, og at vi var blevet meget
vel modtaget på Langenæs, som en del
fra 4. Gilde kender til fra tidligere møder.
I den forløbne week-end havde
NB og også Karin været til landsgildeting i Ålborg, hvor en hæderspris var
blevet uddelt til en hospitalsklovn, som
var tilknyttet børneafdelingen på Ålborg
og Hjørring Sygehus. Yderligere referat
vil komme i Sct. Georg.
Det blev vedtaget, at næste landsgildeting skulle foregå i Århus efter en
meget flot programerklæring i ord og
billeder fra stadsgildemester Hanne
Brissing, en udfordring for gilderne i
Århus, men forhåbentlig også en fornøjelse.
Erik Jungersen causerede i sine 5
min. Sct. Georg over gentagelser, dette
at høre et stykke musik flere gange, selv
om det er det samme stykke musik kan
man høre noget nyt hver gang og måske
endog komme til at holde mere af det,
ligesom vores gildehaller er gentagelser,
men hver gang noget nyt alligevel.Efter
gildehallen var der rundvisning i vores
nye lokaler, hvor vi blev delt op 3 hold
og vist rundt over det hele, så vi allerede
føler os hjemme.
Under traktementet, der bestod af
dejlig røget ørred og ost, viste Kjeld Hedelund et slideshow fra ulv – spejder –
rover – leder - og til gildebror, et meget
flot slideshow, som skal bruges til spejderudvalgets arrangement d, 26.10.09
med jægersoldat Carsten Mørch.
Fortsættes side 8
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Fortsat fra side 5

Mandag den 12. oktober.
Denne aften fejrede 5. Gilde sin
fødselsdag nummer 21. sammen med
vore venner fra 8. Gilde. Aftenens arrangement blev vanskeliggjort af nedtagning og ombygning af sognegårdens
køkken. Vi var blevet truet med engangsbestik mv. Alligevel lykkedes det
arrangerende gruppe at fremtrylle et aldeles fremragende traktement hvor kronen på værket var Annas æblekage, lavet med Filippa æbler og skrællet af
Erik.
Aftenen startede med gildehal i
uvante lokaler og med ny musikdirektør,
Alice havde fået frie hænder til at finde
musik der betød meget for hende. Det
lykkedes til fulde: Ved indgangen hørte
vi Johnny Madsen synge ”Nu falmer
skoven trindt om land”. Senere hørte vi
musik af Chopin efterfulgt af korsang af
Jan Garbarek, netop dette stykke var inspireret af underlægningsmusikken fra
et af Søren Ryes programmer. Til sidst
forlod vi gildehallen ledsaget af Vivaldis ”De fire årstider-efterår”.
Eriks gildemestertale handlede
om begrebet angst. Erik talte om den
angst der er forårsaget af massepåvirkning, og som er blevet aktuel i nyere tid.
Den stigende globalisering, og mediernes muligheder for lynhurtig verdensomspændende nyhedsformidling har
gjort samfundene meget letpåvirkelige.
Erik fremhævede nogle konkrete eksempler:
Kogalskaben
Klimaforandring
Influenza
m.v.
Der bliver i kølvandet på disse
kampagner iværksat kostbare og beretti-

Poul Kallesø introducerede herefter Sys Hanberg, som havde hjulpet
gruppe 41, der desværre ikke har nogen
sangkyndig, Sys var støttepædagog og
kunne herefter fortælle, at 2008 var sangens år, og at Danmark er det sted i verden, hvor der er flest skolekor, kirkekor
etc.
Sys fortalte herefter om sin skole
med morgensang og lørdagssang til
middag før sidste time. Sang fremmer
en dybere vejrtrækning og hermed iltning af blodet, hvorfor vi herefter gik
over til selv at synge mange af de skønne danske sange, som Sys havde taget
med fra den danske sangskat.
Hanne Brissing og Mandrup
Langhoff takkede begge for opmærksomhed og kort til deres runde fødselsdag. Omkring kl. 23.00 kunne vi afslutte
en rigtig dejlig og hyggelig aften i vores
nye lokaler, som vi glæder os meget
over.
Birthe

Mandag den 21. september.
Vi var gæster hos 8. Gilde. Udover det sædvanlige og hyggelige samvær bød aftenen på et foredrag ved pensioneret sognepræst Herluf Andersen.
Foredraget, der var ledsaget af
lysbilleder fra besøg i flygtningelejrer,
var særdeles aktuel og nærværende. Vi
siger tak til 8. gilde for en fremragende
aften og henviser til nærmere referat fra
8. Gilde.

8

HEROLDEN

gede foranstaltninger. I mange tilfælde
glemmes det ofte at ændre og tilpasse
disse foranstaltningerne når truslen er
drevet over.
Som eksempel nævnte Erik udbruddet af kogalskaben i England. Her
skabtes der en stemning af angst, grænsende til det hysteriske i Danmark.
Sandheden var at sygdommen er en
kvægsygdom skabt af kannibalisme, altså dyr spiser inficeret rester fra dyr, i
dette tilfælde Kød og Benmel der er lavet fra døde dyr.
I England havde de ikke styr på
produktionen af Kød og Benmel, derfor
spredtes sygdommen så dramatisk i den
engelske kvægbestand og dermed også
til enkelte mennesker. I Danmark var
der og stadig er der, styr på produktionen. Der blev kun fundet enkelte tilfælde, og kun fra importeret kvæg.
Der blev i Danmark iværksat et
omfattende og meget dyrt screenings
program, alle slagtede dyr blev ryg
skannet. Det bliver samtlige slagtede
dyr den dag i dag, det kostet milliarder
af kroner for det danske samfund. I virkeligheden burde det vel kun være Kød
og Benmels fabrikkerne der skal føres
kontrol med, og for en brøkdel af omkostningerne.
Tak til 8. gilde fordi de var med til at
gøre vor aften hyggelig.
Referat Henning

Her skulle vi besøge det arbejdende fabriksmuseum Pap Fabrikken.
Vi havde kørt næsten en time, så vi startede med kaffe og rundstykker ved
udendørs borde. Herefter blev vi budt
velkommen af vores guide Niels, tidligere lærer og nu frivillig på fabrikken.
Området er rigt på vandløb og
søer, adskillige møller er bygget for at
udnytte drivkraften. Således også Pap
Fabrikken som består af mange bygninger opført omkring en stor vandmølle.
I begyndelsen af 1800 tallet var
her klædefabrikation med op til 200 beskæftigede. Frem til 1913 var det familien Bruun, der ejede fabrikken. I 1916
købte A/S Smiths Papfabrik bygningerne og startede papproduktion i 1920. Familien Smith bevarede aktiemajoriteten
til 1976.
Herefter har fabrikken skiftet ejere flere gange. En plan gående ud på at
sælge fabrikken og indrette ejerlej1igheder blev stoppet af en gruppe lokale
mennesker. Staten, Viborg amt og kommune m. fl. gik sammen om at bevare
fabrikken, og således opstod Bruunshaab Gamle Papfabrik, som begyndte
produktion i 1987.
Vi blev vist rundt, en tidligere
ansat var mødt denne lørdag for at vise,
hvordan produktionen foregår. Da maskinerne er gamle, er det ikke længere
muligt at anskaffe reservedele, hvis behovet opstår. Derfor er en gruppe frivillige håndværkere tilknyttet projektet.
Materialet til produktionen leverer Viborg og omegn i form af aviser,
reklamer, bøger m.v. Det var en spændende rundvisning.
Vi fortsatte til El-Museet ved
Tange sø. Her startede vi med den med-

Lørdag den 26.september mødtes
vi kl.9.30 i Brabrand, vi skulle på den
årlige udflugt. Fordelt i bilerne kørte vi
ad Viborgvej.
Første stop var
Bruunshaab syd for Viborg.
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bragte frokost, så vi var rustede til at gå
på opdagelse. Museet er for store og
små, her er fortid og fremtid.
Vi fortsatte vores tur til Kjellerup, hvor vi nød en dejlig buffet på
"Christopher Krabbe". Vi sluttede en
dejlig dag, hvor vejret var lunt og stemningen god.
Mange tak til gildeledelsen for en
rigtig god udflugt.
Tove

Efter nogle praktiske oplysninger
sluttede gildemesteren aftenen, vi sang
godnatsang og skiltes efter en sjov aften.
Tove

Mandag den 21. oktober. Gildemøde, hvor præsteparret Herluf Andersen viste lysbilleder, og fortalte om lejre, de havde besøgt, forfærdelige, men
også godt at se hvor der kunne hjælpes.
Anna Lise

Gildemøde 5.oktober med underholdning af Jørgen Skammeritz. Det siges, at vi hver dag skal have et godt
grin, jeg tror, vi denne aften grinede så
meget, at der var nok til en hel uge.
Aftenens underholder har sit daglige virke på Århus Sygehus, som sygeplejerske på skadestuen. Han er en god
og livlig fortæller, så vi hørte mange
anekdoter og sandfærdige historier.
Jørgen er også en god visesanger
til eget guitarakkompagnement, så vi fik
lov at nynne med. Det er ikke muligt at
genfortælle fra underholdningen, det
skal simpelthen opleves.
Arrangerende gruppe serverede
ost og rødvin og Birthe Rheins gode
småkager til kaffen.
Inger og Helge kunne den følgende dag fejre sølvbryllup, det blev markeret.

Torsdag d. 1. oktober var der månedsmøde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.
Vi havde atter besøg af Thorvald,
der denne gang viste udpluk fra sin samling med breve og kort.
Thorvald har en god evne til at
fortælle en spændende og ofte overraskende historie om de forskellige brevforsendelser. Endnu en sjov og hyggelig
aften.
Uffe

Næste nummer af HEROLDEN,
der udkommer ca. 1. december dækker
december, januar og første halvdel af februar.
Deadline 15. november.
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Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170,
8260 Viby J.
Telefon 24 63 82 95
E-mail: herolden@mail.dk

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. december 2009
Deadline 15. november.
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Afsender:
HEROLDEN
Grøndalsvej 170
8260 Viby J.

B

Forsiden denne måned
er prydet af et foto af
Statue des St. Georg "Kampf mit dem Drachen i
bydelen Nicolai-Viertel i Berlin.
Indsendt af Alice Dyrskov, 5. Gilde.

