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Mandag d. 7. juni kl. 19.30.
Friluftsgildehal. Giberhytten, Fulden
Byvej 55, 8330 Beder.
1./7. GILDE.
Mandag d. 17. maj kl. 19.30.
Møde i Langenæs. Jytte og Jack fortæller og viser video fra deres rejse til
Østen. Tilmelding til Birgitte og Jan, der
arrangerer.

8. GILDE
Søndag den 30. maj.
Årets gildetur.
Gruppe 8.3 står for tilrettelæggelsen og
nærmere oplysninger følger fra arrangerende gruppe.

2. GILDE
Mandag d.14. juni.
Friluftsgildehal ved gr.22.

9. GILDE.
Onsdag d. 26. maj kl. 19.30.
Gildemøde med planlægning af arbejde
til kirkens 50 års jubilæum.
Lørdag d. 5. juni kl. 14.00.
”Mulighedernes marked” med præsentation af aktiviteter ved Fredenskirken,
herunder præsentation af 9. Gilde.
Søndag d. 6. juni kl. 10.00.
Fredenskirkens 50 års jubilæum m.
gudstjeneste, jubilæumsfest m. middag
og underholdning. – Tilmelding til kirkekontoret senest d. 21. maj.
Lørdag d. 15. juni.
Valdemarsdag – først i Domkirken,
dernæst gildemøde i Fredenskirken m.
optakt til sommerudflugt.

4. GILDE
Mandag d. 17. maj kl. 19.30.
Gildemøde, i Langenæskirken
”Mozart og Tryllefløjten”
v/Gunna Knudsen.
Mandag d. 21. juni.
Gildetur.
5. GILDE
Mandag den 10. maj kl. 19.00.
Vandretur ved Egå Engsø. Vi mødes
ved p-pladsen Viengvej 7 kl. 19.00.
Naturvejleder Bjarne Golles vil fortælle
om søen, dens dyreliv og rekreative
muligheder. Lejrbål og traktement ved
søens shelters og bålplads.
Mandag den 14. juni kl. 19.00.
Friluftsgildehal. Som sidste år afholder
vi gildehallen i Toggerbo Spejdercenter.
Vi starter med en gåtur i den dejlige
natur.

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 6. maj kl. 19.15.
Møde i DDS’s spejderhytte, Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg.

6. GILDE
Mandag d. 3. maj kl. 19.30.
Gildemøde – Gr. 63 arrangerer.
Historien bag gravstenen.
Evald Sønderby fra 1. Herning Gilde har
gennem de sidste mange år haft som
hobby at gå rundt på kirkegårde for at
finde gravstene med underfundige tekster og specielle historier, som han vil
fortælle om.

Ridderår:

20-05-10 Jørgen Pedersen, 9. G.
Fødselsdage:
06-05-10 Niels Blicher, 4. G.
17-05-10 Arne Pedersen, 4. G.
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Der indkaldes herved til

Stadsgildeting
onsdag den 19. maj 2010 kl. 19.30
i Hasle Sognegårds lokaler.
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.
5. Stadsgildeledelsen forelægger stadsgildets planer og idéer for
det kommende år.
6. Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget for det kommende
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.
2. Gilde sørger for et let traktement.
Gildemestrene giver besked til
Elisabeth Møller, tlf. 86 28 1601
eller mail: elisabeth.frans@oncable.dk
om antal deltagere senest tirsdag den 11. maj 2010
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Denne måneds forside,
viser en bulgarsk ortodoks ikon.
Fundet på nettet.

5

HEROLDEN

lens og etikkens rammer, aflagde gildemester Kirsten en fyldig beretning
om årets gang i gildet. Da der ikke var
bemærkninger hertil blev beretningen
taget til efterretning. Regnskab, budget og en mindre kontingentforhøjelse
på grund af den højere afgift til Landsgildet gled også igennem uden sværdslag.
Vi var så kommet til noget af
det svære, fordelingen af de mange
poster blandt en mindre skare gildebrødre, men det forløb også smertefrit
med genvalg til hele gildeledelsen og
vicerne. Af de vigtigste ændringer kan
nævnes, at vi fik ny revisorsuppleant
og korøgter (indsamlingsko til vor
afrikanske ”datter”).
Først under ”Det nye gildeår”
skete der afgørende nyt. Vi har kørt
efter det samme mødeskema i 20 år,
og så foreslår gildeledelsen en ny måde at sammensætte året gang på. Selvom traditionerne står højt hos gildebrødre, så viste man i 2. gilde, at man
ikke er groet fast, så det nye setup
blev godkendt.
Derefter kunne vi gå til bords,
hvor der var dækket op til bengnavning, og det varede ikke længe før end
de afgnavede ben fløj gennem luften
og landede på gulvet. De kødfulde
nøgleben var garneret med rugbrød,
sennep og rødbeder, samt snaps i de
små glas. Desværre er vor vikingehjelm, som har prydet hovederne på
10 gildemestre gennem 35 års bengnavning, gået i stykker, så mester
Kirsten havde lidt svært ved at opretholde autoriteten.
Klavs

I februar var 8 gildebrødre til
gudstjeneste i Langenæs kirken med
efterfølgende kirkefrokost. Den 15
marts afholdt vi Gildeting. Vi startede
med sangen ”Når vinteren rinder i
grøft og i grav”. En noget hæs og dyb
stemme, men stadig smuk stemme
sang for, og vi andre stemte i det bedste vi havde lært.
Ole blev valgt til ordstyrer, og
GM fremlagde årsberetningen. Det
sidste år har vi været en del mere ude
end inde på Langenæs. Bl. a. var vi på
Frihedsmuseet og sommermøde hos
Jytte og Jack i sommerhuset i Øer.
GS Jan fremlagde regnskab og budget,
som blev godkendt. Vi blev nødt til at
forhøje kontingentet med 100,00 kr.
årligt til i alt 650,00 kr. Gildeledelsen
blev genvalgt, ligesom vores trofaste
revisor.
Nyt års program blev udfærdiget og
indeholder bl. a. bidrag fra egne rækker. Efter smørebrødet og kaffen,
istemte igen den smukke dybe stemme
til ”Nu er jord og himmel stille”.

Mandag d. 22. marts afholdtes
det traditionsrige og lovbefalede Gildeting med samtlige raske gildebrødre
omkring bordet. Efter at undertegnede
var valgt til at styre forhandlinger,
således at disse blev inden for mora6
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Bogense.
I eftergildehallen fortalte Jette
og Uffe om deres tur med Den Transsibirske Jernbane, der startede d.
31.08.09, mens selve planlægningen
begyndte flere år før. Jette og Uffe
rejste med et hold gode venner, som
de har kendt gennem 40 år, og som de
tidligere har været på mange rejser
med. Det afgørende stikord for en sådan rejse er planlægning, og den skal
startes i god tid. Dels skal alle ophold
og billetter i Rusland og Mongoliet
være forudbestilt og forudbetalt, for
at man kan få udstedt normalt visum
samt rejsetidspunkt og rute på forhånd
lægges fast.
Når man taler om ophold og
forskellige togforbindelser, så er der
altså ikke alternativer, man kan vælge
undervejs. Afgørende er her den måde
togbilletsystemet fungerer på i Rusland, Mongoliet og Kina: En togbillet
er nemlig ikke en billet fra A til B gyldig til hvilket som helst tog, men derimod en billet til en bestemt plads/køje
i et bestemt tog på en bestemt dag.
Står man af inden billettens endestation, kan man ikke længere bruge billetten. Afrejse- og ankomsttidspunkter
krævede en del udregning, for der
skulle tages højde for 5 tidszoner, men
det lykkedes for dem, og de fik meget
ros af rejsebureauet.
Herefter blev vi på fornemmeste vis taget med på deres livs rejse,
som startede med tog fra Skanderborg
til Kastrup og herfra sammen med
vennerne videre med fly til Moskva,
hvor de mødte det russiske system det tog 7 kvarter at komme igennem
paskontrollen. I Moskva havde de kun

Ved gildehallen mandag d.
22.02.10 startede gildemester Niels
Blicher (NB) gildemestertalen med at
ønske os alle et godt nytår, da det var
første gang vi sås i det nye år. Det nye
år, hvor man vist roligt kan sige, at
vinter er kommet til Danmark, og NB
fortalte om et kedeligt uheld han havde haft en aften på en af de mindre
veje mod Beder, hvor der var føget en
smule sne sammen og en modkørende
med stor hastighed kom meget tæt på
NB, så sidespejlet og hjulkapslen røg
af. Den modkørende standser ikke,
men fortsætter i rask fart videre, og
man kan ikke lade være med at tænke
på, hvad havde fået vedkommende til
at fortsætte, det var måske ikke uden
grund at han/ hun fortsatte, var det
dårlig samvittighed? Nå bilen blev
repareret og skaden udbedret, men
det gav stof til eftertanke, NB blev
ramt af vinteren på den hårde måde.
Men NB havde også haft en
positiv oplevelse fra vinteren, sammen
med sit barnebarn havde han hjulpet
en midaldrende mand ud af en stor snedrive og tænkte således på, hvordan
spejderne i gamle dage var aftegnet i
en situation, hvor de fulgte en gammel
dame over vejen. Årstiderne har hver
deres charme, og når man er hen på
slutningen af en, længes man ofte efter
den næste, og heldigvis for det.
Kaj Andersen havde 5 minutters
Set. Georg, hvor han på spændende vis
fortalte om Baden Powell, der jo netop
havde fødselsdag den dag d. 22.2. Kaj
fortalte også om sin egen spejdertid i
7
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en dag, hvor de var med guide ude at
se Kremlmuren med Lenins mausoleum, det historiske museum, opstandelsesporten fra 1995, den oprindelige
port blev revet ned i 1931. Desuden så
de også varehuset GUM, der en gang
var Sovjetunionens største varehus, i
dag rummer det et par hundrede forretninger med vestlige mærkevarer.
Vasilij Katedralen Ruslands
mest berømte kirke, bestilt af Ivan den
Grusomme samt Kristi Frelser Kirke
nåede de også at se, store imponerende bygninger, som nok kræver flere
dage at gennemgå, men det må vente
til en anden gang for nu var det jo Den
Transsibiriske Jernbane de skulle med.
Om aftenen blev de afhentet af en
guide Vladimir, som kørte dem til
jernbanestationen, hvor de så deres
kupé, som de skulle tilbringe de næste
mange dage i, for første gang, men
den faldt vist godt nok ud, alt var i
hvert fald, som de havde bestilt.
Den første jernbane i Rusland
blev åbnet i 1837, hvorved Rusland
blev det 4. land på det europæiske
kontinent, som fik jernbane. Det er 10
år før Danmarks første. Senere blev
amerikaneren Whistler hentet til Rusland for at forestå bygningen af banen,
han indførte sporvidde på 5 fod (1524
mm) efter amerikanske normer, den
normale sporvidde i store del af den
øvrige verden er på 1435 mm.
Efter en lidt urolig nat med tilvænning af lyde og bevægelser forsøgte de at finde spisevognen, men
blev afvist, da en norsk gruppe dagen
før havde reserveret det hele. Heldigvis
havde de selv medbragt mad og kaffe,
så de selv kunne lave kaffe. Hver kupé

var forsynet med en termokande, og
der kunne tankes spilkogende vand fra
en samovar i enden af vognen. I toget
hængte desuden også en rejseplan, så
man kan følge med i hvornår toget
stopper. På perronerne er der en del
lokale småhandlende, så der var ingen
problemer med at skaffe sig forsyninger. 5. Stop ved Perm (tidligere Molotov) 1.437 km fra Moskva blev nået
kl. ca. 17.30. Byen er et vigtigt knudepunkt for godstransporten. Om aftenen
lykkedes det at komme i spisevognen
kl. ca. 20.00 efter den norske gruppe
havde fået serveret deres middag. Ved
23 tiden rullede toget ind i Urals største by Jekatarinburg, den by, hvor zarfamilien til sidst blev holdt fanget og
henrettet i 1918.
Efter 3. dagen er de efterhånden
et godt stykke inde i Sibirien og terrænet er nu fladt som en pandekage med
spredt lavere bevoksning i modsætning til det store skovområde de tidligere har kørt igennem. D. 5. september nås Irkutsk, hvor de gjorde ophold
i 2 dage, og blev ledsaget af en ganske
køn pige på kun 17 år, der talte et udmærket engelsk, og som viste dem
rundt i byen og fortalte meget om byens historie. Om søndagen var de på
en heldagsudflugt til Bajkalsøen
"Sibiriens blå øje". Bajkalsøen er verdens ældste sø, dannet for 25-30 mio.
år siden ved jordskælvsaktivitet. Til
sammenligning er de færreste søer i
verden ikke ældre end 30.000 år.
Næste rute med toget gik til
Ulaan Baatar, over middag nåede de
frem til Ulan Ude (5.640km), hvor de
skulle fra den transsibiriske rute og
dreje mod syd af den transmongolske
8

HEROLDEN

rute, her blev lokomotivet skiftet fra
elektrisk til diesel. Om aftenen nåede
de grænsebyen Nausjki til Mongoliet,
hvor det store "grænsecirkus" ventede.
I Ulaan Baatar, som er Mongoliets
hovedstad, blev de vist rundt af deres
mongolske guide Dawan en ung kvinde
først i tyverne. Ulaan Baatar er med
sine mange biler - busser - varehuse
betonforstæder og nye prangende luksusboliger på mange måder en russisk
præget by, men faktisk er næsten alle
bygninger højst 70 år gamle. I dag bor
ca. 1/4 af hovedstadens 800.000 indbygger i Jurter/ger (runde mongolske
telte), der ligger i indhegnede områder
i udkanten af byen.
De så endvidere Gandanklosteret, det eneste fungerende lamakloster
i Mongoliet, og var på naturhistorisk
museum med nogle meget store dinosaurfund fra Gobiørknen. Næste dag
var de på tur ud i bjergene for at besøge et tereljreservat, hvor de red på heste og kameler samt besøgte et kloster
med bederuller hele vejen rundt om.
Næste dag d. 10.9.09 startede de på
den sidste del af rejsen Ulaan Baataar
- Beijing, hvor de nu igen var kommet
i et kinesisk tog, fuldstændig magen til
det de startede med i Moskva. Om
aftenen efter en tur gennem Gobiørknen, som er 40 gange større end
Danmark, nåede de grænsebyen Dzamin Uud til Kina, hvor de skulle have
udskiftet hjulsættene under vognene
for udenfor Rusland og Mongoliet er
sporbredden 9 cm kortere.
At Kina er et meget styret land,
fik de syn for, selv når de kørte gennem en mindre stationsby, så stod stationsforstanderen ret på en lille plat-

form og gjorde honnør med et lille
flag i den anden hånd. 400 km før Beijing fik de øje på ruinerne af en fremskudt del af "Den store Mur". Ankom
til Beijing planmæssigt kl. 14.00, hvor
deres guide i Kina - Yang afhentede
dem. Her skulle de være i 1 uges tid,
men det måtte vi høre om en anden
gang. Torsdag d. 17. september fløj de
tilbage til Danmark efter en helt fantastisk og oplevelsesrig tur og efter at
have kørt ca. 10.000 km i tog uden
problemer. Det eneste problem på turen hjem var at DSB havde koblet togene forkert sammen, så de kort efter
afgang fra Kastrup måtte flytte til en
anden vogn med al bagage etc. - et
gedemarked uden lige. NB takkede de
2 for en utrolig spændende aften og
mente nok, at vi gerne ville have Beijing til gode til en anden god gang.
Birthe
Mandag, d. 22 marts afholdt vi
Gildeting i Langenæskirkens lokaler,
hvor 23 var mødt op. Efter velkomst
af GM Niels Blicher og "Velkommen
Lærkelil", blev Arne Pedersen traditionen tro valgt til dirigent og overlod
straks ordet til GM, som kommenterede sin udsendte beretning, hvori året
blev ridset op, året hvor vi flyttede fra
Sognegården i Tranbjerg, til Langenæskirkens lokaler.
Aktiviteterne har været alsidige:
Sct. Georgsdagen foregik i det fineste
vejr på "Himmerriggården", et sted
som bærer præg af ivrige aktive spejdere. Johan Bender, som har lavet bogen "Hurra for Århus", fortalte om
Landsudstillingen i 1909. Housewarming i vore nye lokaler, med efter9
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følgende sangaften. Besøg på
"Moesgård", hvor Torsten Hinge fortalte om renoveringen af hovedbygningen. Hjertestarter/ Førstehjælpskursus som Margit Svangaard fra TDC
stod for. Julestuen med de traditionelle
sange, sjov og godt humør, springer vi
heller ikke over. Deres spændende tur
med den Transsibiriske Jernbane fortalte Jette og Uffe levende om.
Ud over vore egne arrangementer, har der været stor opbakning til
fællesarrangementerne, Fellowshipdagen, Spejderudvalgets arr. med tidl.
Jægersoldat Carsten Mørch, modtagelsen af Fredslyset og Nytårsgildehallen. Sølvøkseløbet hvor Gilderne stod
for morgensamlingen, og hjalp på poster i nattens løb, på madposten og
som figuranter ved førstehjælp. Medhjælp til Spejdermuseet, loppemarked
og Jazzteltet i Festugen, har det heller
ikke skortet på.
GS Tove Colstrup, fremlagde et
pænt regnskab.
Grupperne kunne igen i år fortælle om mange hyggelige/interessante møder, lige fra besøg hos andre
Gilder, sejltur på Knebel Vig, fremvisning af Spejderfrimærker, Bytur langs
med Århus Å og til valgaften i gruppe
regi.
Jette, GIM, fortalte om Fellowshipdagen i Langenæskirken og
Fredslysets ankomst til Århus, et arrangement der udvikler sig i positiv
retning.
Herefter fortalte Litta at det gik
godt med gildets fadderskab, og at det
var positivt at der ikke længere var
ventelister til skolen, og hun sluttede
af med oplæsning af julebrevet.

Gildeledelsen blev genvalgt, og
ligeledes blev udvalgene og repr. til
Stadsgildetinget genvalgt. Poul orienterede om nye tiltag i Spejderudvalget,
og at hans WEB-del haltede lidt.
Under evt. blev der orienteret
om forberedelserne til vort 50 års jubilæum, og om at Århus gilderne står for
Landsgildetinget 2011.
Kjeld Hedelund kom med en
lille solstråle: Spejderarbejdet er kommet i gang i Gellerup, ca. 100 børn,
dog uden uniform.
Aftenens traktement var et dejligt ostebord med efterfølgende kaffe
og kage.
Erik B.

Mandag den 12. april afholdte
vi i 5. Gilde Sct. Georgsgildehal, og
som sædvanligt i Egå Sognegård.
Mødet havde vi vendt på hovedet idet vi begyndte med traktementet.
Det kunne indikere at maden var vigtigere end budskabet, dette er ingenlunde rigtigt. Sagen var den, at Agnete
ønskede at fejre sin 60. års fødselsdag
sammen med os, og i dagens anledning var aftenens værtinde, hvor hun
serverede Bøf Stroganoff og alt hvad
dertil tilhører. Efter lykønskninger og
den dejlige mad gik vi i gildehallen.
Gildehallens musik var valgt
med omhu idet ”musikmester” ønskede at anslå en munter stemning ovenpå
middagen. Som indgangs- og udgangsmusik var valgt glad jazz med
Preservation Hall Jazz Band. Efter
Sct. Georgs Budskabet og Gildemestertalen hørte vi Benny Andersen og
10
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Poul Dissings Venne-sangen. Endelig
hørte vi efter 5. minutters Sct. Georg
Harry Belafonte synge Scarlet Ribbons.
Sct. Georgs Budskabet blev læst
af Skatmester, hvorefter vi dannede broderkæde og aflagde Gildeløftet. Altid
højtideligt som det plejer.
I gildemestertalen tog gildemester
udgangspunkt i Sct. Georgs Budskabet
og trak paralleller fra tiden under 2. verdenskrig og op til nutidens Afghanistan.
Menneskehandel og prostitution blev
berørt ligesom det faktum at der er mange farer der truer børn og unge både i
kirke, skole eller på sportspladsen, og at
det er nødvendigt at give vore børn og
unge den nødvendige viden om disse
trusler. Emnet frås med naturen og dens
resurser blev belyst med spejderbevægelsens motto om at efterlade naturen
lidt bedre end vi selv modtog den, samt
vor egen gildelov hvor vi bekræfter at
værne naturen.
Susanne holdt 5. minutters Sct.
Georg, hvor hun fortalte om masker.
Mange mennesker bærer en eller flere
masker de skjuler sig bag. For mange er
det en kamp at smide masken og være
sig selv. Susanne appellerede til alle om
at tage modet og træde om foran masken.
Gildehallen sluttede med at optage Jette som ny Dørherold, samt gildemesters tak til Kirsten for veludført arbejde i hendes 6 års lange embedsperiode. Efter gildehallen gik vi over til
kaffen og fødselsdagslagkagerne. Udover Agnete havde også 3 andre gildebrødre fødselsdag og det blev selvfølgelig også fejret på behørig vis.
Kansler.

Frosten var ikke helt gået af
jorden, da gruppe 8.2 midt i marts indkaldte til en meget spændende udflugt
med åben invitation til resten af gildet.
Sneen var på tilbagetog, men landskabet fremstod stadig med mange hvide
pletter rundt omkring og selvfølgelig
med masser af vandpytter, samt våde,
og visse steder isbelagte skovstier.
Med af sted kom vi – godt en halv
snes vejrbidte gildebrødre.
Turen gik til det meget kuperede terræn omkring Søften, hvor vi besteg en af områdets utallige kæmpehøje, som med sine 80 meter tilbyder en
enestående udsigt helt ned til Søsterhøj og på en god vinterdag også dele
af Århusbugten.
Egåen som løber ud i bugten, og
Lilleåen, som har sit udløb i Gudenåen, har begge udspring i nærområdet,
så i virkeligheden befandt vi os, med
lidt god vilje og fantasi, på en ø, med
grænse ved Randers fjord, men omfattende hele Djursland og videre til
Egåens udløb.
Vores turleder Per Holck er opvokset på gården lige overfor kæmpehøjen, som var hans barndoms tumleplads, og han kunne fortælle utallige
egnshistorier og krøniker, om alt hvad
vi kunne for øje på.
Vi besøgte også Søften Kirke som er en af landets ældste. Den er
påbegyndt helt tilbage i Vikingetiden og i øvrigt udsmykket med rigtig mange kalkmalerier.
Turen gik videre til Niels Ebbesens Eg i Nørreris Skov, som er en del
11
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af Frijsenborg skovene.
Her boede den jyske herremand
Niels Ebbesen på sin gård Nørreris
lige ved Niels Ebbesens Eg. Gården
eksisterer ikke længere, men egen er
der, om end på langs, faldet for tidens
tand og en voldsom efterårsstorm for
en halv snes års siden. Voldstedet ved
egen eksisterer også, og her har egnens ungdom fra gammel tid sat hinanden stævne til pinsebal og for at se
morgensolen danse. Det historiske
skulle være autentisk, at herfra startede togtet den 1. april 1340, hvor Niels
Ebbesen og hans 46 sammensvorne
mænd i nattens mulm og mørke sneg
sig ind i hovedkvartet i Randers for at
tage livet af den forhadte kullede greve Gert fra Holsten.
Vi oplevede historiens vingesus, og lyden af den sene vinters kolde
blæst i trækronerne.
Den friske eftermiddagsudflugt
sluttede hjemme hos Per og Kirsten,
hvor vi nød varmen fra den buldrende
pejs, hjemmebag og kaffe.

hed for de talrige opgaver, som et
landsgildeting jo indebærer.
Gildeledelsen blev i debatten
bl.a. opfordret til at tilrettelægge fremtidige gildemøder, så disse, så vidt
muligt, placeres på den sidste mandag
i måneden.
Eva fremlagde regnskaber og
budget og gildetinget tog forhøjelsen
på de 100 kroner pr. medlem til landsgildet for resten at 2010 til efterretning. Gildetinget vedtog dog, at forhøjelsen først får virkning for det enkelte
medlem i 8. gilde fra januar 2011.
Arbejdet i gildets tre grupper
forløber som planlagt. Der arbejdes
med forhold omkring Århus Havn, og
en afsluttende havnerundfart for hele
gildet er under forberedelse.
En gruppe arbejder med planer
om supplerende møder omkring interesseområder, som man frit kan tilslutte sig, indenfor de tre grupper, og endelig drøfter man, i en tredje gruppe,
litteratur, ligesom årets sommerudflugt er ved at tage form.
Repræsentanter i stadsgildets
forskellige arbejdsudvalg aflagde rapporter
Henny W. blev genvalgt som
gildemester for yderligere to år og Per
Holck tager et ekstra år som kansler i
forlængelse af sin tre års periode.
Eva fratrådte efter 6 år på skatmesterposten, og i hendes sted valgtes
Kirsten Thorndal.
Gildetinget drøftede i forbindelse med valgene, vedtægternes bestemmelser om den treårige valgperiode
for gildeledelsen, og rimeligheden i at
gildeledelsesmedlemmer, ved genvalgt, forpligtes til yderligere tre år på

Mandag den 22. marts var der
næsten fuldt hus til årets gildeting,
som forløb i pagt med dagsordenen.
Thøger førte os beslutsomt gennem hele forløbet.
Gildemester Henny W. gennemgik kort årets gang i 8. Gilde, og
da alle gildemøder og aktiviteter har
været velbesøgte, skrevet om og fortalt i Herolden, var det mere beretningerne fra stadsgilderåds-møderne, bl.a.
om forberedelserne til næste års landsgildeting i Århus, der blev lagt vægt
på. Herunder en opfordring til gildets
medlemmer om at stille sig til rådig12
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posterne. Gildeledelsen blev pålagt at
vurdere dette, og udarbejde forslag til
en eventuel ændring af lovene på dette
punkt, så lovene overholdes.
Øvrige valg var genvalg, dog
således at Eva indtræder som revisorsuppleant, og Frits overtager rapporteringen til Herolden.
Under eventuelt indbød kansleren medlemmerne til, hver for sig, at
komme med forslag til fremtidige gildeaktiviteter. Lad os få så mange forslag som muligt at arbejde med, lød
opfordringen.
Gildemesteren sluttede med en
varm tak til afgående og tiltrædende
på gildets tillidsposter, ikke mindst til
Eva, der også fik flotte blomster og
gode vine for sine seks år som den
altid præcise skatmester.
Der blev ønsket tillykke med
tale og blomster til Hanne og Stine,
der begge for nylig har passeret runde
fødselsdage. De to fødselarer kvitterede med lækre laksemadder og et dejligt ostebord, og så sang vi ”Nu er jord
og himmel stille” inden der blev sagt
tak for i aften og kom godt hjem.
Frits

Diskussionslysten var stor - ligesom den plejer. Snakken gik på
kryds og tværs og frem og tilbage.
Alligevel kunne dirigenten, Arne, slutte tinget af med de kendte ord: ”Tak
for god ro og orden” - Efterfulgt af et
stort smil.
Gildeledelsen er den samme
som sidste år: Gildemester: Puk.
Kansler: Arne og Skatmester: Jørgen.
Traktementet var som skabt til
dagen, nemlig, kold kartoffelsalat m.
roastbeef. For alt i køkkenet var sat ud
af funktion. Hverken opvaskermaskine
mm fungerede.
Inden vi sluttede af med vores
traditionelle aftensang, sang vi fødselssang for Ruth!
Birgit

Torsdag d. 8. april var der månedsmøde med en pæn mødeprocent.
Aftenen gik med et omfattende sorteringsarbejde med indsamlede frimærker.
Uffe

9. Gilde havde gildeting onsdag
d. 10. marts.
Som sædvanlig mødte hele gildet op. Det er altid dejligt, når alle
møder frem. I år skal det lige fremhæves, da Ruth har fødselsdag netop denne dag. Og hun havde valgt, at den
skulle fejres sammen med os omkring
gildetings bordet.
13
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SPEJDERE!
Hvad er det Figuren Sct. Georg og Dragen egentlig forestiller? Naar
man træffer denne Figur saa mange Steder, kan det ikke kun være, fordi
den er en Illustration til et gammelt Sagn. Nej, Grunden er den, at man fra
gamle Tider gennem denne Figur har villet holde sig for Øje den evigt
standende Kamp mellem det gode og det onde, mellem alt, hvad der bygger op, og alt, hvad der bryder ned, mellem det, som hjælper andre Mennesker, og det, som spreder Sorg og Ulykke. Ridderen er et Billede paa
Spejderlovens Aand: Modet, Trofastheden, Ærligheden og Hjælpsomheden mod andre. Dragen derimod er Billedet paa alt det, som staar i Modsætning hertil: Fejgheden, Løgnen og Selviskheden. Og Kampen mellem
Ridderen og Dragen, den foregaar i Virkeligheden ikke ved en fjern Klippehule, nej, den foregaar hver eneste Dag i vore egne Hjerter.
Man kan næppe forestille sig, at Dragen har været nogen ærlig Modstander, og det er den daarlige Side af vor Karakter heller ikke. Det er
sjældent, at vi gør noget forkert med helt vaagen Samvittighed. Samvittigheden bliver som oftest først narret mere eller mindre i Søvn maaske
med den Betragtning: »Det gør hverken fra eller til, hvad jeg ene Mand
gør«. En saadan Betragtning vil enhver god Spejder afvise med Foragt,
naar det drejer sig om Arbejdet indenfor en Patrulje eller Trop, men afvis
den paa samme Maade, naar Du ser paa din Gerning eller Optræden indenfor dit daglige Arbejde som Medlem af den meget større Enhed, der
hedder det danske Folk! Tænk paa Eksemplets Magt, og tænk paa Kaj
14
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Munk's Ord i »Niels Ebbesen«: »Naar een Mand rejser sig, saa rejser flere sig. Til sidst staar de alle op«.
En anden Betragtning, som ogsaa sløver Samvittigheden, er den: »Det
her er maaske ikke helt rigtigt, men saadan er der saa mange, der gør!«
Som om det afgørende ikke er, hvad Du mener er rigtigt eller forkert, og
hvis Du mener, at dette eller hint er forkert, saa hjælper det ikke en Smule
paa din Samvittighed, at andre gør det samme. Du alene har Ansvaret for
dine Handlinger, Du alene kan bestemme, om Du vil høre til dem, der
bringer din Patrulje, din Trop, dit Land fremad og opad.
Lad saa ikke alene Sct. Georgsdagen men hver Dag i Aaret blive en
Dag, hvor vi i Spejderlovens og Ridderens Aand tager Kampen op mod
alt hvad der er lavt og ondt og besejrer det!
Carl Moltke
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Afsender:
HEROLDEN
Grøndalsvej 170
8260 Viby J.

Til kanslerne, fonde og laug..
Der vil blive indkaldt til en del ekstra møder i det kommende gildeår i
anledning af Landsgildetinget 2011.
Derfor vil jeg gerne have planlagte mødedatoer for jeres gilde, laug etc.,
når I har dem på plads.
Så vil vi så vidt muligt undgå at fastsætte møder på disse datoer.
Endvidere vil jeg bede kanslerne meddele mig, hvem der på jeres gildeting er valgt som embedsmænd, laugsmedlemmer etc.
På forhånd tak
Elisabeth,
STG-kansler
elisabeth.frans@oncable.dk
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