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1. GILDE 
Søndag d. 21. februar kl. 10.00. 
Gudstjeneste i Langenæskirken med 
efterfølgende kirkefrokost. 
 Tilmelding/afbud til Birgitte og Jan. 
 
2. Gilde 
Mandag d. 22.februar. 
Gildemøde, gruppe 22 finder på. 
Mandag d. 22.marts. 
Gildeting med efterfølgende bengna-
veri. 
  
4. GILDE 
Mandag d. 22. februar kl. 19.30. 
Gildehal, i Langenæskirken. 
”Tur med den transibiriske jernbane” 
m/ Jette og Uffe. 
Mandag d. 22. marts kl. 19.30. 
Gildeting, i Langenæskirken. 
 
5. Gilde 
Mandag den 8. februar kl. 19.30. 
Gildemøde i Egå Sognegård. 
Gitte Kjær fra KFUM-spejderne i Ly-
strup fik i 2007 tilskud fra Flagfonden 
til at deltage i KFUM-spejdernes 
SAW korpslejr i Mongoliet. 
Gitte kvitterer nu med at vise lysbille-
der samt fortælle om hvad en SAW-
lejr er, og om turen i almindelighed. 
Mandag den 8 marts kl. 19.30. 
Gildeting i Egå Sognegård. 
 
 
 
 
 

6. GILDE 
Mandag d. 1. februar kl. 19.30. 

Gildemøde – Gr. 61 arrangerer. 
Vi smager sydafrikanske vine og små 
specialiteter 
Mandag d. 1. marts kl. 19.30. 
Gildeting – Gr. 62 arrangerer. 
Mandag d. 29. marts kl. 19.30. 
Mødet er aflyst. 
  
8. GILDE 
Mandag d. 22. februar. 
Gildemøde (klokken 13 til ca. 15). 
Besøg på Affald/Varme, med rundvis-
ning og information om fjernvarme og 
miljø. 
 
9. GILDE 
Onsdag d. 10. februar kl.19.30. 
Gildehal. 
Onsdag d. 10. marts kl. 19.00. 
Gildeting. 
 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 4. februar kl. 19.15. 
Årets første møde i DDS’s spejderhyt-
te, Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg. 

Fødselsdage: 
06-02-30 Tage E. Hansen, 9. G. 80 år. 
16-02-10 Axel Bessing, 4. G. 70 år. 
 
Genoptagelse: 
 Anette Rasmussen, 5. G. 
Fyrvænget 2, 8541 Skødstrup, 
Tlf. 86 99 19 31 
 
Udmeldelse 
Lars Thue Hansen, 8. G. 
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Kirsten Kristiansen, 6. G. 
Byagervej 30, 8330 Beder   
    

Følgende mailadresser skal rettes, så 
der står com i stedet for dk 
  
4. G. Hanne Kristiansen 
         Jørgen Kristiansen 
         Sys Hanberg 
 5. G.  Aage Mathiesen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et godt nytår 2010 
ønskes alle gildebrødre i Århus-gilderne. 

  

Tak for engagement i 2009. 

  

Også tak for stort fremmøde til den netop afholdte nytårsgildehal og en 

stor tak til 8. gilde for et meget flot arrangement. 

  

2010 og ikke mindst 2011 bliver årene, hvor vi for alvor i godt samar-

bejde skal have arbejdshandskerne på, så vi kan præstere et godt Landsgilde-

ting 2011. Vi lægger som bekendt ud med et "Brainstorming-møde" den 20. 

januar i år. Hvert gilde er blevet bedt om at sende to repræsentanter til dette 

møde, så det bliver spændende at høre de forhåbentlig mange gode idéer. 

  

Velkommen til 2010 og god arbejdslyst til såvel den enkelte gildebroder 

som til gilderne som helhed. 

  

Stor gildehilsen. 
Hanne Brissing 

SGM 
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42. Europæiske Gilde Forum i GROSSARL, 19.-26. juni 2010. 

 

Kære gildebrødre! 

Måske er noget af juleferien brugt til at tale om næste års sommerferie. 

Har I set, at gildestævnet, der 41 år i træk er blevet afholdt i Grossarl i januar 

måned, for første gang finder sted i juni måned 2010? Var det måske noget for 

jer og jeres familie eller sammen med nogle fra jeres gruppe/gilde at deltage i 

stævnet sammen med gildebrødre fra mange europæiske lande og en enkelt fra 

Australien? Måske var det tidligere umuligt for jer at komme af sted i januar, 

eller måske var det ikke lige sagen at vandre rundt i sneen dernede; nu er chan-

cen der for at komme til et Grossarl- stævne om sommeren, hvor alt er meget 

kønt og grønt med dejlige blomster i alle altankasser. 

I løbet af de 41 år har tusindvis af gildebrødre taget del i Gildeforum i 

Østrig med et meget varieret program. Det endelige program foreligger ikke 

endnu, men er du interesseret i at få programmet tilsendt, lige så snart det fore-

ligger, så ring mig lige op eller send en mail. 

Der bliver et dagligt program, som man kan tage del i, og der bliver 

guidede ture og ekskursioner. (Den berømte Liechtenstein Klamm med flotte 

vandfald, som man ikke kan komme ind i om vinteren, ligger i nærheden og er 

absolut et besøg værd.)  

Mulighed for udflugter til Grossglockner, Salzburg by og Hellbrun, Mit-

tersill National Park og til borgen Hohenwerfen, hvor filmen Ørneborgen blev 

optaget i 1968. Her er der nu en Falkoner-central, hvor der er opvisning med de 

dygtige fugle.    

Selvfølgelig er der kommet andre programpunkter på end de ”vinterlige”, 

men der ”plejer” også at være koncerter, internationale møder, festaften m.v. i 

Grossarl i ugens løb. 

Grossarl er en lille by ca. 75 km fra Salzburg, beliggende i en højde af ca. 

975 m, omgivet af bjerge. Også om sommeren er der lift op til knap 2000 m’s 

højde, hvorfra der er en pragtfuld udsigt over Hohe-Tauern massivet. Der er god 

lejlighed til at trave i bjergene og besøge højtliggende gårde, eller at blive kørt 

derop eller selv køre derop, og der er mange arrangementer og også mulighed 

for at komme på udflugt, og frem for alt er der mulighed for at træffe gilde-

brødre fra mange lande. Der har deltaget gildebrødre m/ familie fra ca. 22 lande.   

Tilmeldelsesfrist 15. april 2010. 

Se evt. under www.forumgrossarl.at 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.  

Med gildehilsen  

Merete P.  9. Århus Gilde. 

86 14 70 45, rete@nypost.dk 
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Spejdermuseet Århus 
 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Onsdag den 24. marts 2010 kl. 19.30 
i Langenæskirkens lokaler,  

Kirkedammen 2, Århus C 

 

Dagsorden, beretning og regnskab vil kunne ses på museets hjemme-

side www.spejdermuseetaarhus.dk  

fra 20. februar 2010 

Papirudgaver kan rekvireres fra museets sekretær 

Jytte Aunsbjerg, telefon 8615 7463 (aften), eller 

jaj@statsbiblioteket.dk 

 

Tilmelding senest 17. marts til museets formand 

Helge Rossen, telefon 4038 8883,  

ingeroghelge@gmail.com 

 

 

"Spejdermuseet vil gerne erhverve denne 

figur til samlingen. Har du figuren eller ved du 

hvor den kan erhverves, så ring til museets 

bibliotekar Asger Haagen på 86  25 25 50." 
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Fredag d. 8. januar mødtes om-

kring 85 festklædte gildebrødre op til 

nytårsgildehal i Ellevangskirken. 

Hanne Brissings gildemestertale 

var meget utraditionelt en fremvisning 

af et diasshow: ”Livets tog”. Serien 

beskrev, hvordan vores liv, er ligesom 

en togrejse. 

Hanne sagde følgende: ”At 

sammenligne livet med en togrejse er 

filosofisk set interessant, og, synes 

jeg, egentlig temmelig rammende. For 

vi mennesker er det uden for egen ind-

flydelse at bestemme, på hvilken stati-

on og hvornår vi vil påbegynde vor 

rejse. De første strækninger på rejsen 

har vi heller ikke meget indflydelse 

på, men er helt afhængige af de perso-

ner, vore forældre, der skal udruste os 

med ressourcer til på et tidspunkt at 

rejse videre alene. Heldigvis får de 

fleste af os kærlighed, omsorg og lær-

dom nok til at kunne klare os, når vi 

alene skal videre på rejsen. - Andre er 

ikke så heldige, men må gøre sig dyre-

købte erfaringer allerede på rejsens 

første strækninger. 

Som på en togrejse vil der på 

livets rejse komme og gå mange men-

nesker. Nogle får stor betydning for 

os. Det er vore forældre, som dog på 

et tidspunkt må forlade os og lade os 

rejse videre alene. I mellemtiden er 

der steget nye for os vigtige personer 

på toget, nemlig vore søskende, vores 

elskede, vore børn og vore venner. 

Andre stiger på og af, næsten uden at 

vi har bemærket dem. 

Livet rummer, som en togrejse, 

mange skift. Nogle skift er tvungne, 

medens andre sker frivilligt. Alle skift 

er begyndelsen til et ophold eller en 

ny strækning. Nogle ophold bliver 

længere og mere smertefulde, end vi 

kunne ønske. De bringer sorg og ulyk-

ke. Vi venter på at komme videre, 

men ventetiden kan være lang, og vi 

begynder at tænke på, om der overho-

vedet kommer et nyt tog, der vil brin-

ge os videre. Andre ophold byder på 

spændende oplevelser og lykkelige 

stunder. På nogle strækninger er der 

mange passagerer, medens andre er 

mennesketomme og ensomme. Vi kan 

være heldige at møde medpassagerer, 

som beriger os på rejsen eller vi kan 

møde personer, som vi knytter os til 

for altid. 

For os, der sidder her, har Sct. 

Georgs Gildet været en vigtig station 

på rejsen og vi har knyttet os til mange 

af vore medpassagerer.  Men har vi 

forvaltet turen og opholdene på bedste 

måde? Har vi haft øje for de passage-

rer, der har haft brug for hjælp og 

medleven? Eller har vi altid forsøgt at 

komme til at sidde i kupé med dem, vi 

har mest tilfælles med? Har vi haft 

øjne og ører åbne for de forskellighe-

der, der kan være med til at berige 

vort og andres gildeliv og dermed sel-

ve livet?” 
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Under spisningen i eftergilde-

hallen spillede Jørgen Wilson og Poul 

Lynge Madsen, Grenå, festlig musik, 

som satte stemningen i vejret. Et mun-

tert indslag var også at vokalgruppen 

”Vokal 5” (med bl.a. Nils Liljeberg) 

kom og underholdt med mange dejlige 

sange. 

Det var en rigtig vellykket af-

ten, arrangeret på fornem vis af 8. Gil-

de. 

Ref. Elisabeth 

Den 16.11 viste Ole film fra 

Beijing i Kina. Kina er et enormt stort 

land med 1,3 milliarder indbyggere. 

Beijing er hovedstaden med ca. 20 

millioner indbyggere. Arealmæssigt 

på størrelse med Fyn, Sjælland og øer-

ne tilsammen. Udviklingen i Beijing 

har været voldsommere og hurtigere 

end i noget andet sted i verden. Trods 

den omfattende by renovering, der 

blev yderligere intensiveret op til OL, 

kan man dog fortsat opleve de maleri-

ske hutonger, der er navn på smalle 

krogede gader og stræder, hvor små 

lave gårdhuse nærmest læner sig op ad 

hinanden. Beijing består i dag af en 

spændende blanding af fortid, nutid og 

fremtid, og er dermed stadig en glim-

rende ambassadør for det enorme rige. 

Ikke mindst da byen tillige nærmest 

bugner af historiske steder, der fortæl-

ler deres egne utrolige historier om 

Kinas tusindårige færden gennem stor-

hed og forfald, rigdom og nød, glæde 

og smerte. Det enorme kejserpalads, 

Den forbudte by, udstråler deres tvety-

dige budskab om uindskrænket magt 

til kejseren. Den sidste kejser bliver 

smidt ud af den forbudte by i 1924. I 

1949 samler kommunisterne Kina og 

Beijing bliver atter hovedstad. På den 

himmelske freds Plads hænger portræt 

af Kinas legendariske landsfader, Mao 

Zedong. Han ligger balsameret til skue 

i en glaskiste i et stort mausoleum. 

Han var også manden, der smed det 

sidste kejserdynasti på porten og 

grundlagde Den kinesiske Folkerepu-

blik. Mao døde i 1976, 82 år gammel. 

Interessant at gå på pladser og steder 

som vi ellers kun ser på TV. 

Den kinesiske mur er Beijings 

absolutte største turistattraktion. Til-

sammen ville alle de kinesiske mure 

sandsynligvis løbe helt op i 50.000 

km. Jeg skulle bare op på en 3 km. 

gåtur. Men det gik op og ned, mest op 

ad trapper, sådan opleves det. Men da 

jeg havde gået en time var jeg så træt 

at jeg ikke kunne bevæge mig mere. 

Nogle små kinesere havde lugtet lun-

ten fra tidligere turister, og var place-

ret et strategisk sted, hvor de vidste 

nogle som mig ikke kunne mere. De 

tilbød for ca. 50 kr. at jeg kunne blive 

transporteret af en hest ned det sidste 

stykke. Det tog jeg selvfølgelig imod.  

Der var flere spændende steder 

som Sommerpaladset, Qing-gravene 

m. v. Cloisonnè er et tidskrævende 

stykke arbejde at belægge de mange 

vaser og fade med kobbertråd i fanta-

stiske mønstre og dekoreres med over-

dådige farver. 
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Vi sluttede med Jytte Finks 

overdådige ægge – reje osv. kendte 

fad. Herligt. 

 

Mandag den 07.12 var alle sam-

let til det årlige julemøde hos Birgitte 

og Jan. Vi havde hver især taget en 

dejlig ret med til julefrokosten. 

Traditionen tro havde vi igen i 

år pakke leg. Der er som regel nogen, 

der får flere pakker end andre, og no-

gen får ingen pakker under spillet. 

Men de som fik flest pakker sørgede 

for at alle fik en pakke hver. 

Der er solidaritetsfølelse i vores 

gilde. 

Stor tak til Birgitte og Jan for 

gæstfriheden. 

ofk 

Mandag d. 25. november var 

der gildemøde med gruppe 22 som 

tjenstgørende. Gruppen havde valgt at 

lægge gildemødet uden for huset i 

Hasle. I stedet besøgte vi det gamle 

Ole Rømer Observatorium i krattet 

bag Væddeløbsbanen. 

Lad mig sige det med det sam-

me. Dagen var dårligt valgt, det var 

overskyet og regnfuldt, så der blev 

ikke kikket en eneste stjerne. Nemesis 

ville det dog sådan, at da vi kørte der-

fra grinte månen hånligt ned til os. 

Som borgmesterkæder, skifter vejret 

også meget og hurtigt i november. 

Vi fik af en ung studerende en 

grundig indføring i observatoriets for-

måen, og det er ikke meget, men alli-

gevel er observatoriets og dets kikker-

ter en væsentligt led i astronomiunder-

visningen på Universitetet. Mange 

skoleklasser besøger observatoriet i 

dagtimerne og foreninger m.v. i aften-

timerne. 

Vi var også på en lang og grun-

dig tur i Universet, og var det ikke kun 

fiktion, så var vi nok endt i ”et sort 

hul”. Det der nok fascinerede de fleste 

var nok beretningen om verdens stør-

ste observatorier, der alle ligger i nær-

heden af ækvator og havet (Chile, Ha-

waii, Acorerne). Det største spejl er 

her 300 m i diameter, mens det største 

hos Ole Rømer er 70 cm. 

Da vi også havde diskuteret det 

uendelige rum, solens forventede en-

deligt om ca. 6,4 mio lysår samt af-

standen til stjernerne, som kan være 

flere hundrede lysår, så sad nok nogen 

og tænkte på, om de allerede var sluk-

ket og vi derfor lever på lånt tid. 

Mætte af viden kørte vi til Ro-

senvænget, hvor vi hos mig fik lidt 

fast føde m.v. og sang nogle sange om 

stjerner, himmel og jord, samt vores 

slagsang inklusive. det sidste vers 

(juleverset), da vores traditionsrige 

julefrokost skandaløst er aflyst i år.  

Klavs 

 

Traditionen tro bragte vi freds-

lyset til Hasle kirke 3. søndag i ad-

vent. En meget højtidelig gudstjeneste 

ved sognepræst Carsten Clemmensen. 

En speciel gudstjeneste som afslutning 

på 30 minikonfirmanders forberedelse. 

  Vi bar lyset ind og tændte det 
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store lys i lysgloben, hvorefter børne-

ne tændte resten af lysene ved det. 

Efter gudstjenesten var der fro-

kost og juletræsfest i sognegården. 

Kirsten 

 

Vi mødtes til gildehal d. 

23.11.09 i vores dejlige nye lokaler på 

Langenæs, hvor gildemester Niels Bli-

cher i sin gildemestertale kom ind på 

tid, ”som tiden går”, det er en sætning, 

som vi ofte indleder en samtale med.  

I disse dage er det netop 20 år siden, at 

muren faldt i Berlin, en for Europa 

særdeles afgørende omvæltning, hvis 

konsekvenser vi vel dårligt endnu for-

står, for selvfølgelig kunne det ikke ud 

i fremtiden fortsætte med et delt Tysk-

land, selv om mange måske stadig 

havde et horn i siden på tyskerne efter 

den seneste krigs rædsler, men som 

man ofte ser, er det ganske få menne-

skers værk, der afstedkommer de store 

katastrofer.  Det var et tidsbillede, et 

andet måske i en anden grøft, var da 

NB’s barnebarn en dag kom og spurg-

te, om han ville beskrive hvorledes 

forholdene var i hans drenge- og sko-

letid, det var et emne de havde i klas-

sen. 

NB lagde hovedet i blød, ja – 

hvor er den tid blevet af.  NB begynd-

te i 1. Klasse i 1942 under 2. Verdens-

krig, ikke nogen rar tid med mørke-

lægning om aftenen og tyske soldater i 

gaden.  NB gik i Gl. Munkegade Sko-

le, på det tidspunkt en ren drengesko-

le. Han fortalte om den disciplin, der 

herskede den gang, når kl. ringede kl. 

8.00 skulle hver klasse stille op i 2 

rækker og blev ført til morgensang, 

hvorefter man skulle gå stille og roligt 

til klasselokalerne og når læreren kom 

ind skulle alle rejse sig op. I timerne 

kunne man risikere at få en lussing og 

en ”sveder”, hvis man var uopmærk-

som eller forstyrrede undervisningen. 

Og i skolegården kunne man af 

gårdvagten risikere at få en i bagdelen 

med spanskrøret, hvis man ikke kunne 

enes der.  Alle lærerne bar den gang 

nydeligt jakkesæt og slips, hvilket i 

dag ville virke lidt specielt. Det var 

nok, hvad man i dag ville kalde en 

streng skole, men den havde et godt 

ry, og vi lærte noget, som er kommet 

os til gavn senere i livet. Og tiden går 

– vi har næsten lige haft jul, og min-

sandten så er den lige om hjørnet igen.  

NB sluttede gildehallen med at ønsker 

Asger tillykke med sit 60 års jubilæ-

um. 

Efter gildemestertalen havde 

Jette 5 minutters Sct. Georg, som til-

fældigvis også omhandlede tid, at vi 

skal huske at leve i nuet, og ikke gem-

me noget til en særlig lejlighed, for så 

når vi måske slet ikke at bruge det. 

Man skal få det bedste ud af hver dag, 

værdsæt hvert øjeblik du har, og tiden 

venter ikke på nogen.  I morgen ken-

der vi ikke. I dag er en gave. Nyd den. 

Nogle meget tankevækkende 5 minut-

ter.  

I eftergildehallen havde vi be-

søg af Margit Svanggaard fra TDC, 

som underviste os i førstehjælp, hvilke 
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ting man skal være opmærksom på, og 

hvad man skal gøre, når man kommer 

til en forulykket person, og de der 

ville fik også lov til at prøve at give 

hjertemassagen på en dukke.  Til sidst 

demonstrerede hun en hjertestarter, 

som selv fortalte, hvordan man skulle 

gøre, når man havde brug for det, og 

så må man håbe at man kan huske det 

alt sammen, hvis en ulykke skulle ske.  

En hjertestarter koster ca. 10.000 kr. I 

Horsens har Trygfonden opstillet ca. 

12 hjertestartere rundt omkring i for-

skellige haller og hoteller på forsøgs-

basis.  Til slut efter NB havde takket 

Margit Svanggaard for en meget 

spændende og interessant aften over-

rakte han en gave til Asger i anledning 

af 60 års jubilæet, og Steen fik også en 

gave for sit 25 års ridderjubilæum. 

 

Julestue d. 14.12.09. Vi mødtes 

kl. 18 til en som sædvanlig meget, 

meget hyggelig julefrokost med tilhø-

rende lækker mad, julehistorie, pakke-

leg, ja alt var som det plejede, og det 

er jo også det, der er dejligt at holde 

traditionerne ved lige. Og vi kunne en 

sen aftentime ønske hinanden en rigtig 

glædelig jul samt et godt nytår og glæ-

de os til et nyt og spændende gildeår.  

Birthe. 

Mandag den 14. december hav-

de gruppe 51 inviteret til julegildemø-

de i Egå Sognegård. 

Vi mødte glade og forvent-

ningsfulde op. Julestuen duftede af jul. 

Bordet var meget, meget smukt pyn-

tet, og der stod et stort smukt juletræ. 

Men der var ikke ret meget pynt på. 

Aftenens idemand Donald havde ar-

rangeret, at der lå noget juleindpak-

ningspapir på et bord, nu fik vi så be-

sked på at lave julepynt - uden brug af 

lim og saks. Det lyder umuligt, men 

der blev udvist stor kreativitet, og 

snart var der meget mere pynt på træ-

et. 

Efter at have fundet sin bordda-

me/herre, og var blevet bænket om 

julebordet, sang vi 5 gildes julesang. 

På julebordet var alt, hvad vi kunne 

ønske os af julelækkerier. Under mål-

tidet sang vi flere julesange. På et tids-

punkt syntes Donald at vi skulle bruge 

hjernen lidt. Så vi fik 10 spørgsmål, 

som vi skulle besvare, ingen havde 

alle svarene rigtige. Herefter havde 

Donald arrangeret et julebingo, alle fik 

udleveret et stykke genbrugspapir og 

blev bedt om at opstrege en bingopla-

de og indføre et antal tal op til og med 

”Gamle Ole”  

Glade og mætte var tiden kom-

met til at gå om det strålende juletræ 

og synge vore dejlige julesalmer og 

sange. Pludselig dukkede julemanden 

op. Igen fandt vi vore pladser ved kaf-

febordet, og julemanden begyndte at 

dele gaver ud. Det er jo altid spænden-

de. 

Vor rare julemand plejer altid at for-

tælle en julehistorie inden han skal 

videre. Vor julemand er fra Sønderjyl-

land, og denne gang ville han fortælle 

om, hvordan det var at være barn på 

landet dengang, og om mange juletra-
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ditioner, som vi ikke kendte, det gjaldt 

også julemaden. Vi fik opskrifter på 3 

forskellige retter, som er specielle for 

Sønderjylland. 

Efter vor sædvanlige aftensang," Nu 

er jord og himmel stille," takkede vi 

gruppe 51 for en dejlig aften, og øn-

skede hinanden en glædelig Jul og et 

godt Nytår. 

                                                 Hanne. 

Mandag den 7. december stod 

der julemøde v/gruppe 63. Vi mødte 

talstærkt op fulde af forventning. 

Bordplanen skete ved lodtrækning, 

hvorefter vi blev budt til bords. 

Denne aften var de mørkerøde 

duge pa bordet, og de passede fint til 

pynten, som bestod af et utal af hvide 

engle og guldstjerner alt hjemmelavet 

og rigtig flot. 

Lyset blev dæmpet musikken 

startet, og ind skred Lucia efterfulgt af 

sine syv terner. Helgeninden Lucia led 

som 14-arig martyrdøden i år 304. 

Luciaoptog blev i 1927 arrangeret af 

en italienskfødt journalist boende i 

Stockholm - måske har vi derfor troet, 

det var en ren svensk skik. 

Robin var Lucia med elektrisk 

lyskrans pa hovedet, alle bar levende 

lys og var iført hvide lagner. Det var 

aftenens overraskelse, ikke et øje var 

tørt. 

At gruppe 63 er en rigtig gour-

metgruppe beviste de ved at servere 

kaviarrand m/rejer, rosastegt ande-

bryst, flødekartofler og to slags salat. 

Desserten ris a la mande m/kirsebær-

sovs. 

Der var rigtig mange mandel-

stykker i desserten, og Elsebeth på-

stod, at hun havde gemt en hel mandel 

i en af skålene. Vi spiste og spiste rig-

tig meget, men ingen fandt mandlen, 

så gaven blev overrakt til gildets æld-

ste medlem Ole Rhein. 

Mellem retterne blev vi præsen-

teret for 2 opgaver hver på 10 spørgs-

mål, som havde relation til julen. Der 

var sjove præmier til vinderne og dem, 

der næsten vandt. 

Middagen sluttede med kaffe og 

brunkager. Julesanghæfterne var fun-

det frem, og vi forsøgte med en sang, 

den var måske lidt vanskelig, for det 

lød ikke godt, lidt bedre gik det med 

"Dejlig er Jorden". 

Vi skrev julehilsen til de tre 

medlemmer, som vi desværre ikke ser 

i gildet, men tro mig vi taler ofte om 

jer. 

Vi sang godnatsang og ønskede 

hinanden glædelig jul og godt nytår, 

før vi skiltes efter en aften, som ikke 

var et julemøde men en julefest, tak 

gruppe 63 det var flot. 

Tove 
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Mandag den 23. november, var 

vi forsamlet til årets traditionsrige ju-

lemøde. 

Det var et yderst vellykket mø-

de, der helt levede op til alles forvent-

ninger. Vi blev mødt af et bord, pyntet 

i årstidens flotte farver. Den arrange-

rende gruppe havde indsat Frits som 

aftenens vært. Han bød forsamlingen 

velkommen, hvorefter fadene med al 

den hjemmelavede julemad blev bragt 

ind. Hamburgerryg med grønlangkål 

og brune kartofler og dertil øl eller 

vin. Da den værste sult var stillet, un-

derholdt Anna Lise med en lille sød 

julehistorie om musen Søren Spids-

mus og julens overspisning af gode 

ting og sager. Historiens morale var: 

Bare mus – og mennesker ville lære at 

kende deres begrænsninger. Grådig-

hed og ufornuft er skyld i mange ulyk-

ker. 

Herefter blev desserten, ris a la 

mande båret ind, og der blev spist af 

alle kræfter, så det kunne afsløres 

hvem de heldige vindere af mandelga-

ven blev. 

Nu var mætheden indtruffet og 

det var tid til den store pakkeleg. Her-

ligt at se hvordan barnesjælen atter 

kommer frem, når terningerne ruller 

og der må ”stjæles” pakker fra nabo-

bordet. Efter denne anstrengelse blev 

der tid til en tiltrængt kop kaffe med 

brunkager. Under hele aftenen blev 

der også tid til at synge mange af ju-

lens muntre sange, 

Kl.10.30 sluttede Frits aftenen 

af på behørig vis med ”Nu er jord og 

himmel stille” og vi kunne begive os 

hjem, efter en herlig aften. 

 

Vi var til afhentning af fredsly-

set på Århus Hovedbanegård, med 

efterfølgende festlig uddeling af 

fredslyset til de enkelte gilder under 

en sammenkomst på Århus Rådhus. 

Efterfølgende var der en højtidelighed 

i Vor Frue Kirke. 

I 8. Gilde har vi efterhånden 

tradition for, at fredlyset bringes til 

gudstjenesten, første søndag i Advent i 

Ellevang Kirke. Netop denne søndag 

er særlig festlig, idet der er afslutning 

for skolernes 3. klassetrin, der har haft 

undervisning i ”kend din kirke.”  Net-

op i denne anledning indgår fredlyset 

som et meget festligt indslag. Det er 

herligt at se så mange børn, der med 

strålende øjne modtager fredslyset og 

bærer det op gennem kirken. 

Efter kirkehandlingen er der 

dækket op til kaffe, saftevand og kage 

og masser af ler, gran og julestads, så 

de mange glade børn kan lave deres 

egen juledekoration og eventuelt få 

den tændt fra vores flamme i fredsly-

set. 

 

Vi starter vores efterhånden 

uundværlige tur til Ellen, hvor der er 

dækket op med forfriskninger. Snak-

ken går - som altid - når vi samles. Det 

er en god tradition hvert år før jul. Ti-

den løber, og vi begiver os på vej, til 

fods langs vandet ud til vores årlige 

julefrokost. 
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Alt er i orden, når vi kom-

mer, vores stjerneskud er parate og vi 

giver os god tid.  Der går et par rigtig 

hyggelige timer, før vi begiver os på 

hjemvejen og bliver blæst igennem fra 

den anden side.   

Anna Lise 

Onsdag d. 9. december samlet 

til julestue i 9. Gilde. Alle var mødt op 

på nær Birgit, som lå hjemme med 

influenza, den almindelige. 

Alle spærrede øjnene op da de 

kom ind i julestuen ved synet af det 

ualmindeligt flotte bord med de smuk-

keste julekranse, dekorationer, glitren-

de grene og små figurer. Små julepi-

ger ved hver kuvert, som man kunne 

tage med hjem. Det var alt sammen 

Benthe Christoffersens værk, hun er 

en ren kunstner. 

Måske tog det ligefrem pippet 

lidt fra os, det kunne være svært at 

leve op til sådan et bord. Juletræ var 

der også, pyntet med æbler og lys, fint 

og enkelt. 

Vi startede med maden. Det gik 

helt i fisk, sild med æggesalat, laks 

flankeret af den skønneste salat og 

endelig tunmousse, fine hjemmebagte 

brød. Benthe havde lavet det hele, det 

var helt fantastisk. Jeg tror ikke nogen 

kunne have gjort hende det efter, jeg 

kunne i hvert fald ikke. 

Mellem retterne sang vi de dej-

lige julesalmer. Gudrun havde fundet 

en julehistorie til os. "Det lille gran-

træ". Som jeg opfattede det, var det en 

gendigtning af: H.C. Andersens, "Det 

lille grantræ". 

Så var der pakkeleg med ternin-

ger og raflebægre. Pakkerne blev ikke 

fordelt helt retfærdigt, men Benthe 

havde lavet trøstepræmier til alle, som 

ingen havde fået og de var ikke de 

ringeste. 

Aftenen sluttede med kaffe og 

ris a la mande og endelig, "Dejlig er 

jorden". Vi kunne endnu en gang sige 

glædelig jul og tak for det gamle år og 

i fællesskab glædes over alle de ople-

velser, vi havde haft sammen i årets 

løb. 

Ruth. 

Gildeaften, november. 

Det er vintertid, så dette møde blev 

holdt i Kongsvang hytten, hvor vi la-

vede spejderarbejde. Vi har svært ved 

at give slip på disse spejderfærdighe-

der. De aftener har en egen atmosfære 

med dejligt socialt samvær. Vi er op-

taget af den stillede opgave alt imens 

vi går rundt og taler sammen. Her fal-

der der mange sjove bemærkninger og 

vittigheder og vi er der for hinanden. 

Ingen af os bliver skånet for spekulati-

oner her i livet og vi oplever alle noget 

glædeligt og godt. Dette deler vi, væg-

gene taler ikke og vi går altid glad 

hjem, man kan vel sige, at gildet også 

er et mentalt fristed. Denne gang lave-

de vi kraftige siddemåtter/underlag af 

gamle aviser. Der blev flotte mønstre 

alt efter hvilken avis vi valgte. En god 

opgave som virkelig var sjov og an-
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vendelig. Nogle bruger den også som 

stå underlag på stranden efter vinter-

bad. En hyggelig aften, som sluttede 

med samvær omkring bordet med san-

ge, praktiske informationer fra Gilde-

mesteren og meningsudveksling. 

 

Juleafslutning, december. 

Dagen startede for flere i gildet 

med det årlige besøg i fængslet. Det 

bliver mere og mere belastede indsatte 

vi er sammen med. Det mærkes tyde-

ligt, at verdenen bliver tiltagende rå. 

Vi var bl.a. sammen med fire, som er 

tiltalt for mord + andre meget hårde 

kriminelle. Tankevækkende, som der 

kan skrives meget om. 

Herfra tog vi i Kongsvang hytten 

til julestemning og hygge, en kontrast-

verden til det vi lige har oplevet. Dej-

lig musik, ild i pejsen, smukt pyntet 

bord, glade gildebrødre, som har brugt 

gode kræfter på rigtig julestemning. 

Det var en glad aften, hvor traditioner-

ne bliver holdt i hævd suppleret med 

små nye oplevelser og påfund. Egent-

lig føltes aftenen for kort til det vi 

havde planlagt, men det har vi så til 

gode ved anden lejlighed. 

Vi tog Glædelig Jul afsked med 

hinanden inden Lysets Fest. 

Vi ønsker alle i Århus et sundt og 

Godt Nytår. 

UK 

 

Torsdag den 14. januar startede 

vi sædvanen tro året op med en ”tak-

kefest” med ledsager. Denne gang på 

den kinesiske restaurant Great Wall på 

Banegårdspladsen. Der var næsten 

100 % tilslutning, og vi havde som 

sædvanlig en meget hyggelig aften. 

Uffe 

KAREN BLIXEN OG SCT. GEORG 

Ude på marken går Ane Marie og prøver at gøre det umulige: At meje hele 

marken alene fra solopgang til solnedgang for på den måde at lade sin søn slippe for 

en (uretfærdig?) tiltale - han er mistænkt for brandstiftelse. 

Omkring herregården bevæger herremanden og hans nevø sig af sted i en an-

derledes fornem gangart; de er optaget af en filosofisk debat om den nye humane ver-

densorden. Og oppe i huset stikker den unge frue sine fødder i et par små tøfler. Hen-

des gamle mand behandler hende med respekt og omhu, fordi hun skal blive moder til 

hans søn. Det var hovedpunktet i den traktat, som hendes forældre havde afsluttet på 

hendes vegne, og da hun er en honnet natur og dertil velopdragen, vil hun ikke unddra-

ge sig sin pligt, men langsomt går en tomhed i hendes tilværelse op for hende og for-

hindrer hende i at blive så lykkelig som hun havde ventet. 

Karen Blixens fortælling "Sorg Agre" bevæger sig på flere plan på een og sam-

me tid, og i diskussionen mellem herremanden og hans nevø kommer talen ind på Sct 

Georg og dragen, hvorfor det måske kunne være interessant at høre hvad Karen Bli-

xen mener om dette begreb. Den gamle herremand siger: Ridderlighed forudsætter 
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 og kræver i sig selv fare og modstand, en overmagt, når det skal gå ret til. Hvilken figur 

vil vel Sct. Georg gøre overfor en drage, han på forhånd ved, han kan betvinge. Den 

ridder, der ikke finder nogen overlegen fjende at bekæmpe, må opfinde en sådan og 

kommer til at prøve styrke med vindmøller." 

Men den kamp, der foregik på marken, var ikke en kamp mod vindmøller. 

Det var en kamp om liv og død. En fattig kone kæmpede for sin søns liv. Repræ-

senterede hun i denne fortælling Sct. Georg? 

Og hvem var så dragen? Herremanden? Ham, der med en gammel mands 

hovmod tog den svage og enfoldiges liv i sine hænder? Eller skytten og hjul-

manden? Den, der for gammelt nags skyld forsøgte at slippe uven og rival? 

Eller repræsenterede herremanden den gamle danske landadel, der kendte 

sine fæstere ved navn og familieforhold i modsætning til den nye tyske adel, der 

blot betragtede bønderne som billig arbejdskraft. Og viste han i så fald Ane Ma-

rie sin dybeste respekt og anerkendelse ved at iføre sig den fornemme dragt, han 

ikke havde båret efter sin bortvisning fra hoffet? 

Men først og fremmest: Har han ret i sin påstand om, at de fleste af os -

som ridderen af den bedrøvelige skikkelse - kæmper en unyttig kamp mod vejr-

møller i stedet for at koncentrere os om det væsentlige? 

 

Citat fra "Kæden" 

Sct. Georgs Gildet i Værløse. 

Bragt i HEROLDEN november 1993. 
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umsstævne i Åbo. Motivet er fra det meget 

gamle Åbo Slot fra 1280-tallet. 


