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1./7. GILDE  
Mandag d. 6.december kl. 18.00. 
Julemøde hos Birgitte og Jan. 
 
2. GILDE  
Mandag d.22. november. 
Gildemøde ved gruppe 22. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 15. november kl. 19.30. 
Gildehal, i Langenæskirken. 
Eftergildehal v/ Torkild Hoffman 
"Missionær i Kina, - missionen der lykke-
des". 
Mandag d. 13. december. 
Julestue, i Langenæskirken 
 
5. GILDE 
Mandag den 8. november kl. 19.30 
Besøg på Århus Sygehus. 
v/ Donald Smith og overlæge Jens Christi-
an Sørensen. 
Der er plads til ca. 20 deltagere. 
Mandag den 13. december kl. 18.30. 
Jule gildehal i Egå sognegård. 
 
6. GILDE 
Mandag d. 1. november kl. 19.30. 
Gildemøde med foredrag af journalist 
Claus Jakobsen: 
"Fra Tv-avisen til Skagen". 

Mandag d. 6. december 
Julemøde – Gr. 62 arrangerer. 
 
8. GILDE 
Onsdag d. 24. november. 
Fredslyset kommer til Århus. 
 
Søndag d. 28. november. 
Fredslyset bringes til Ellevang Kirke. 
Gudstjeneste l. søndag i advent. 
Mandag d. 29. november kl. 19.30. 
Gildets traditionsrige julemøde 
i Ellevang Kirkes Sognegård. 
Lørdag d. 4. december. 
Juletur. Nærmere tilgår direkte. 
 
9. GILDE 
Onsdag d. 3. november kl. 19.30. 
”Julemærkesagen.” Formand for Julemær-
kesagen Ingolf Romlund vil fortælle om 
hvad der ligger bag ideen med julemærket, 
som jo er et dansk påfund. Her vil bl.a. 
være mulighed for at købe årets julemær-
ke.                                                                                    
Onsdag d. 24. november kl. 14.15. 
Fredslyset ankommer til Århus. 
Onsdag d. 8. december kl. 19.00. 
Julestue - HUSK gave til pakkeleg! 
 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 4. november kl. 19.15. 
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.  

 

Næste nummer dækker også gildetid  for januar og februar.  

OBS 
Post Danmark sætter en etiket på bagsiden af bladet til en intern stregkode, der 

bruges til sortering af post. 

Etiketten er selvklæbende og kan uden besvær fjernes. 
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5. Gilde Indbyder 

Århus Stadsgildes Nytårsgildehal. 

Fredag den 7. januar 2011. 
Det er med stor glæde at 5. Gilde arrangerer Århus Stadsgildes Nyt-

årsgildehal. 

Dette er en foreløbig orientering om gildehallen, så i allerede nu kan 

reservere dagen, og begynde at glæde sig. 

Det er lykkedes os at låne Frimurerlogens bygning i Christiansgade. 

Vi har helt ekstraordinært fået lov til at holde festgildehallen i en af 

logesalene. Middagen nydes i spisesalen og kaffen serveres i kaffe-

salen med de berømte malerier. 

I Heroldens decembernummer vil der være en mere detal-

jeret beskrivelse af arrangementet med program, pris og 

tilmelding 

Fredslyset 
 
Fredslyset fra Betlehem kommer til Århus onsdag den 24. november 2010. 
 
Igen i år vil vi fra gilderne modtage lyset på Århus Banegård sammen med 

en medarbejder fra DSB. Toget ankommer kl.13.11. Vi mødes kl.12.45 un-
der uret umiddelbart i nærheden af billetsalget. 

 
Århus Rådhus har sagt ja til at modtage lyset kl.14.30.  
 
Efter besøget på rådhuset, vil lyset blive bragt til Vor Frue Kirke, hvor der 
vil blive holdt en kort andagt kl.17.00 og efterfølgende vil lyset blive over-

draget. I år kan vi ikke være i krypten, men skal i stedet være i den lille 
klosterkirke. 
 
Alle er velkomne. 

 
Gildehilsen 
Elsebeth Rasmussen, DIS 
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       JULEMÆRKESAGEN! 

 

 Onsdag d. 3. november kl. 19.30 i Fredenskirken. 

 

 9. Gilde har været så "heldige" at få formanden  

 for Julemærkesagen Ingolf Romlund til at komme 

 på besøg i den for ham så travle tid og dette vil vi 

 gerne dele med andre gildebrødre. 

 

 Ingolf Romlund har meget spændende at fortælle 

 om: Hvad er baggrunden for Julemærket - lidt om 

 historien gennem tiden, hvad gør Julemærket, 

 hvordan er dagligdagen på et Julemærkehjem 

 samt Julemærkemarchen. 

 

Ingolf Romlund vil bl.a. medbringe årets julemærke samt andre salgsartikler 

vedrørende julemærkesagen. 

 

Med gildehilsen 

9. Gilde 

 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. december 2010. 

Deadline 15. november. 

 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon 86 28 17 98 

Denne måneds forsidebillede 

er indsendt af 

Annemarie Pedersen, 10. Gilde. 
Billedet stammer fra Kungslena Kirke 

i Sverige og sidder på døren ind til sakristiet 
og er fra 1200 tallet. 
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”Projekt LGT 2011” Stormøde 
nr. 3 – 6. oktober 2010 

Ca. 30 gildebrødre deltog i mødet, 
hvor der blev udvist stor interesse og spør-
gelyst. Formålet med stormødet er dels 
orientering om ”Projekt LGT 2011”, dels 
at skabe interesse for at hjælpe op til og 
under landsgildetinget i dagene 16.-18. 
september 2011. 

Landsgildetinget afholdes i Per 
Kirkeby auditoriet i Universitetsparken. 

PR og presse: Benny Aros fortalte 
at PR-planen ruller fra 1. januar 2011 med 
indlæg i Sct. Georg og på Stadsgildets 
hjemmeside. Der arbejdes fortsat med et 
logo for LGT 2011. Nils Liljeberg fra Fri-
mærkebanken har tidligere oplyst at der 
vil blive fremstillet specielle konvolutter 
og poststempel i anledning af LGT. 

Landsmødesekretariat: Elisabeth 
Møller fortalte om hvordan en af de helt 
store arbejdsopgaver starter med tilmel-
dingsfristens begyndelse 1. april 
(tilmelding slutter 31. maj) og til LGT er 
slut søndag den 18. september. Der vil 
blive brug for ”mange hænder” til forskel-
lige opgaver: samle deltagermapper, mar-
kering af pladser i auditoriet, modtagelse 
af deltager, receptionsservice og mange 
andre ting.  

Indkvartering: Hanne Brissing op-
lyste at der er lavet forhåndsreservation 
med følgende: Hotel CabIn, Hotel La Tour 
og Hotel Marselis. Om Vandrehjemmet 
kommer på tale afhænger af en genfor-
handling af betingelserne for reservation. 
Der er brug for hjælp fra gildebrødre, der 
som guider kan være på hotellerne ved 
ankomst fredag og lørdag. 

Kammeratskabsaften: Sonja Søren-
sen kunne bekræfte at Stakladen er til rå-
dighed, uanset Studenternes Hus flytter fra 
Toldboden. Der er behov for hjælp til 
borddækning fredag eftermiddag, samt 
hjælp til servering, afrydning og gardero-
bevagt fredag aften. 

Ledsagerarrangement: Karin Bli-
cher oplyste at der vil blive tilbudt en 
guidet tur med transport i bybusserne. 
Derudover tilbydes forskellige ture ”på 
egen hånd” uden guide. Visit Århus stiller 
forskelligt materiale til rådighed. 

Transport: Jan Bigum Der arrange-
res bustransport i forbindelse med festban-
ketten. Projektgruppen tager sig også af 
parkering og skiltning, herunder kontakt 
til Århus Politi og organisering af parke-
rings- og trafikguider. 

Festbanket: Ulla Kerchlango kunne 
oplyse at arrangementet, som holdes på 
Hotel Marselis er planlagt med mange 
overraskelser. Der er lagt op til en flot og 
festlig aften med mulighed for at bestille 
tur/retur transport i bus mellem øvrige 
hoteller og Marslis. 

Forplejning under LGT: Henning 
Holck har aftalen på plads om frokoster, 
kaffe/the og mødevand under selve LGT. 
Frokosten indtages Matematisk Instituts 
kantine. Gruppen foretager også indkøb af 
den ”nødvendige” forplejning til medhjæl-
pere ved LGT. 

Under eventuelt 
Forslag om at oprette en ”Jobbank” 

i Herolden.  
Kontakt til spejderkorpsene med 

anmodning om hjælp til konkrete opgaver 
skal initieres i de enkelte projektgrupper 
og formidles til spejderkorpsene via 
STGL. Baden Powell stammen i Ebeltoft 
og Østjysk Distrikt har tilbudt at ville 
hjælpe.  

Forslag om faneindmarch ved åb-
ningen med deltagelse af faner fra spejder-
korpsene.  
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 Borgmester Nicolai Wammen har 
givet foreløbigt tilsagn om at deltage i 
åbningen.  

Forslag om henvendelse til Biskop 
Kjeld Holm om morgenandagt søndag. 

Der vil blive arrangeret ”nød-ven-
dig” forplejning for medhjælpere under 
LGT. Niveauet vil være sandwich og en 
drik. Ønsker nogen at deltage i frokost-
spisningen under LGT, skal dette bestilles 
som en almindelig tilmelding (for egen 
regning) og kunne indpasses i vagtplanen 
for det pågældende arbejdsområde. 

Mødet sluttede kl. 20.30. 
referent: Kjeld Hedelund 

 
Vi skulle have set en video om 

sølvøkseløbet, men videoen har forputtet 
sig et eller andet sted så vi måtte opgive 
den til en senere gang, hvor den forhå-
bentlig dukker frem. 

I stedet var vi inviteret til 4. Gildes 
gildehal. Vi siger tak til 4. Gilde for en 
rigtig spændende aften. 

Ofk 

 
Mandag den 20. september mødtes 

vi til dette gildeårs første gildehal i Lange-
næs.  Sin gildemester tale havde Niels 
Blicher kaldt ”Tiden går” og startede med 
at tænke tilbage på sin barndoms sommer, 
hvor ”solen dengang altid skinnede” og 
mindedes de sommerlejre, der var den 
gang for 50 år siden, hvor forholdene nok 
var en del anderledes end de er i dag. Og 
kom endvidere ind på  KFUM spejdernes 
landslejr ved Skive her i juli måned i år 
med deltagelse af 15.000 spejdere, der 
havde fået større omtale i pressen omkring 
de aktiviteter, som foregik, og det var 
selvfølgelig tydeligt at årene er gået, men 

det motto som stod for os dengang var det 
samme ”Man går ikke til spejder, man er 
spejder”. 

Mange af aktiviteterne fra lejren 
var selvfølgelig genkendelige så som tov-
værks- og lejrarbejde med granrafter, men 
nye tiltag i form af computer, GPS, ro-
botstyrede Storm P. opstillinger og lign. 
var føjet til. Det er vigtigt, at man følger 
med tiden og udvikler sig i overensstem-
melse med denne, selv om man fra ledel-
sens side også gav udtryk for, at mange af 
de gamle spejdertraditioner er lige så an-
vendelige i dag som nogensinde tidligere. 
NB var i hvert fald ikke i tvivl om, at lejr-
deltagerne havde fået en oplevelse for 
livet.  

I sine 5 min. Sct. Georg fortalte 
Erik Jungersen et meget spændende even-
tyr om en drengs rejse, som symboliserede 
ulvetiden, spejdertiden og Sct. Georgtiden.  

I eftergildehallen kunne Erik byde 
velkommen til Ole Linaa (OL), der har 
skrevet 2 bøger om Odderbanen, og har 
været overarkivar på Odderbanen. OL 
takkede for invitationen og kunne endvi-
dere fortælle, at han er formand for lokal 
historisk forening i Viby. Odderbanen 
også kaldet Oddergrisen på grund af trans-
port med grise, er etableret i 1884 og er i 
dag 26,5 km lang og har 18 standsninger.  
Indtil 1977 var der også togforbindelse til 
Hou, og frem til 1967 var der jernbanefor-
bindelse mellem Odder og Horsens.  OL 
fortalte meget spændende og interessant 
om Odderbanens historie, og om at Odder-
banen i 2009 kunne holde 125 års jubilæ-
um, og i den forbindelse er der udgivet 2 
bøger om Odderbanen. 

Efter lækkert traktement fortalte 
OL også bl. a. om området ved Snekkeeng 
ved Langenæs, hvor vikingetidens store 
skibsværft lå, og om Fiskerhuset, der er 
bygget i 1877, og hvor Århus Borgelige 
Skiveskydningsselskab i dag har til huse. 
Traktørstedet bød den gang på keglebane, 
hornmusik og dans, da fiskerhuset åbnede 
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 som traktørsted, var jernbanen til Frederi-
cia åbnet (1868), så den landværts forbin-
delse til Fiskerhuset gik fra nuværende 
Harald Jensens Plads over Langenæs og 
en overgang over jernbanesporet, i 1902 
kom Hammelbanen også til at skære til-
kørslen til Fiskerhuset. I 1922 lukkede 
Fiskerhuset som traktørsted, men skive-
skydningsselskabet befandt sig godt på 
stedet og holder stadig til der i dag. 

Åhavevej kom til i 1950 og det gav 
mulighed for at Århus Brevdueforening 
kunne købe et areal til dueslag i 1963 tæt 
ved broerne over Åhavevej., men nu er 
arealet eksproprieret til udvidelse af bro-
en, mens genbrugsstationen ikke er blevet 
berørt af brobyggeriet. Eskelund var nav-
net på en gård, hvoraf kun hovedbygnin-
gen i dag er tilbage, den er opført i 1885. 
NB takkede OL for et meget spændende 
og interessant foredrag, og vi sluttede af-
tenen af med en sang. 

Referent Birthe 

Den 27. september var 5 Gilde 
inviteret til Gambia-gildemøde hos 8. Gil-
de. Der blev vist film fra et besøg i januar 
2010 hos Karin og Peter Boldsen i Gam-
bia. Blandt deltagerne var bl.a. gildeme-
ster Henny Wilson og medlem af Gambia-
projektet Arne Gottlieb fra Lemvig gildet. 
Filmen beskrev Gambia projektets virke 
og viste forskellige skoler, som er sponso-
reret af Sct. Georgs Gilderne i Danmark. 

En kvinde, Zira Singata er tilsyns-
førende for 9 forskellige skoler, og er 
samtidig med i spejderbevægelsen. An-
komst af en Container fra Danmark er en 
fest, børn sang velkomstsang, TV trans-
mitterede og der blev uddeling af tøj til 
børn.  

Der er skillcenter i tilknytning til 
pige- og drengespejdercentrene. Her lærer 
drengene håndværk og mekanik. Pigerne 

lærer batik, syning og E.D.B. Der er kom-
met et universitet, som er tilknyttet 
"Victotia Hospital". Inventar til operati-
onsstuer, instrumenter og senge er fra 
Danske hospitalers overskudslagre. Nu 
kan der uddannes læger på universitetet, 
hvor staten betaler lægeuddannelsen. 
Gambia er det fattigste land i Afrika. Der 
er 1.5 million indbyggere, 85 % af befolk-
ningen er muslimer uden det giver proble-
mer overhovedet. Der tales 5 forskellige 
sprog. Engelsk er statssproget.  

"Demokratisk” valg i 1998 og 
2006.  

I 2009 blev der sendt 8 fyldte con-
tainere derned. I år, foreløbig 4 containe-
re. Mellemfolkeligt samarbejde betaler 
containerne (40 000 kr. pr. stk.) 

Efter foredraget fik vi serveret en 
dejlig gambiansk ret med kylling, karry, 
chili og andre krydderier.  

Til kaffen fik vi selvfølgelig 
”Negerboller”. Vi siger tak til 8. Gilde for 
en dejlig aften. 

                                       
Mandag d. 10. oktober fejrede 5 

Gilde sin 22 års Fødselsdags med Gildehal 
i Egå Sognegård. Vore venner fra 8 Gilde 
var inviteret. 

Musikken under gildehallen var af 
Mozart, Offenbach og John Lennon. Vi 
begyndte med at synge "Så kom den tid vi 
længtes mod". Gildemesteren begyndte 
sin tale med at sige, at han jo ikke havde 
oplevet de 22 år i 5 Gilde. Da Hornslet 
Gildet blev opløst, var vi 5 gildebrødre, 
som flyttede til 5 Gilde i Egå, og nogle 
flyttede til Ebeltoft. I stedet for ville GM. 
fortælle om spejderliv i Hornslet, da han 
var dreng. I 1912 startede drengespejderne 
i Hornslet, og få år senere kom pigespej-
derne. Der har altid været et godt spejder-
liv i Hornslet. Der er nu bygget et stort nyt 
spejderhus med megen udenomsplads lidt 
udenfor byen. Som 11 årig boede GM. i 
Karlby, 5 km. udenfor Hornslet. 
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 Der var nu 4 drenge, som hver dag 
cyklede til realskolen i Hornslet. De var 
alle spejdere. I landsbyen, Vilsager tæt 
ved, var der også drenge i realskolen, som 
også var spejdere. De blev slået sammen 
til en patrulje under Hornslet 1 Trop. Mø-
derne blev holdt rundt om i hjemmene. 
GM. var patruljefører som 13-14 årig. 
Alle raske drenge skulle jo være spejdere. 
Så snart var der 6 patruljeførere i samme 
klasse. Hornslet spejderne har altid været 
kampivrige. Så de vandt det meste af, 
hvad der var af rævehaler, vildsvinetænder 
og sølvplader ved de forskellige turnerin-
ger. 

GM. husker en patrulje tur til stran-
den ved godset "Vosnæs" ved Kaløvig. 
Det var i 1949, og ingen forældre havde 
bil. Alle havde telefon, men de kunne jo 
ikke komme i kontakt med drengene. GM 
føler i dag, at det var en stor tillid at vise 
en 14 årig patruljefører, at have ansvaret 
for deres 11-12 årige drenge. Patruljen 
startede den 6 km. lange cykeltur på grus-
vej lørdag kl. 13,00 i høj sol og 25-30 
graders varme. Teltet, som var meget 
tungt, skulle patruljeføreren have på sin 
cykel. Gryder, pande og proviant blev 
fordelt til de andre spejdere.  

Snart var de fremme, og der blev 
rejst telt, lavet spisebord, bålplads, tøjsnor 
og gravet latrin. Så blev der samlet en 
masse tang og bregner til lægge under 
soveunderlaget. Så var der tørt og varmt 
om natten. Efter en tur i bølgerne, gik man 
i gang med mødrenes dejlige madpakker. 
Derefter var der et lille spejderløb. Hjem 
til lejrbål og spejdersange, og så i seng. 
Ved midnatstid brød helvede løs med tor-
den og styrtregn. De havde glemt at grave 
en grøft rundt om teltet. Så patruljefører 
og assistent måtte ud og grave en grøft, så 
regnvandet kunne løbe ud i Kaløvig. 

Næste morgen var alt i teltet fuld-
stændigt tørt. Ca. 2 km. fra lejrpladsen var 
der et lille traktørsted. Drengene cyklede 
derop for at købe mælk, æg og kartofler, 

de flinke folk ville ikke have betaling af 
drengene. Nogle af mødrene havde sendt 
franskbrød, rugbrød, the og havregryn 
med. Så det blev et fantastisk morgenmål-
tid. Så en tur i bølgerne. 

Resten af formiddagen gik med at 
øve spejderknob og morse. Til middagen 
havde GM´s mor lavet 20 hakkebøffer 
med løg til de 9 drenge, Magnus` mor 
havde sendt rødgrød med. De nyopgrave-
de kartofler blev vasket i saltvand og kogt 
i saltvand. En fin middag. Lejren skulle nu 
slettes, bålplads og latrinen dækkes med 
græstørv. 

Så en sidste tur i bølgerne. GM, 
som var blevet i teltet for at orde noget, så 
en mand med en cykel komme gående 
langsomt langs stranden og betragtede de 
nøgne badende drenge (normalt var der jo 
ingen mennesker i nærheden), det var en 
lidt ubehagelig fornemmelse for GM, og 
det smittede nok lidt af på drengene, som 
krøb sammen i teltet. Men heldigvis for-
svandt manden. Det havde været en meget 
vellykket patruljetur.  

Fritz fra 8. Gilde holdt 5 min. Sct. 
Georg. Han havde set en film fra 2 ver-
denskrig. Den handlede invasionen i Nor-
mandiet. Den hed "Save privat Ryan". 
Invasionsledelsen var blevet opmærksom 
på, at der var faldet 3 brødre, og man vid-
ste, at der var en fjerde bror. Men, hvor 
var han? Der blev formet en patrulje med 
en løjtnant i spidsen for at finde Ryan, den 
fjerde bror, for at forældrene ikke skulle 
miste deres sidste søn. 

Man fandt Ryan, men hele patrul-
jen, undtaget løjtnanten faldt, også løjt-
nanten blev senere ramt og døde. Ryan, 
som var dybt taknemmelig, var hos løjt-
nanten til det sidst, og spurgte hvad han 
kunne gøre som tak for sin redning. Løjt-
nantens sidste ord var, "Du kan gøre dig 
fortjent til det". Mange år senere ser man 
en gammel mand omgivet af kone børn og 
børnebørn stå ved løjtnantens kors på 
Omaha Bech. 
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 Fritz synes at man kan trække en 
parallel til Sct. Georgs Gildet, hvor vi vel 
også skal gøre os fortjent til et godt gilde-
liv. I eftergildehallen serverede gruppe 53 
dejlige boller med rullepølse og ost og vin 
ad libitum. Til kaffen var der 3 forskellige 
slags pragtfulde lagkager. Efter kaffen 
sang vi "Vort modersmål er dejligt". 

Efter kaffen viste Henning film fra 
en tur til U.S.A. Nærmere bestemt Salt 
Lake City, som jo er Mormonernes hoved-
sæde. Mormonkirken blev i 1830 startet af 
den dengang 24 årige Joseph Smith i sta-
ten New York. Han havde fået en åbenba-
ring fra Gud og Jesus, at han skulle gen-
starte Jesu Kristi Kirke. 2 år senere fik han 
igen en åbenbaring, han skulle i nogle 
klippehuler finde nogle guldtavler, som 
beskrev, at indianernes forfædre, en jødisk 
stamme, 600 år før vor tidsregning var 
sejlet til Amerika. 

Mormonerne tror at de tidligere 
havde levet sammen med Gud på en fjern 
planet. Efter dannelsen af mormonsam-
fundet blev han valgt som deres første 
præsident. Stillingen indebar, at han sam-
tidig var profet. 2 år før sin død bliver han 
optaget i Frimurerlogen, hvorfra han har 
hentet nogle af deres symboler og ritualer. 
Han bliver efter sin død erklæret for mar-
tyr. Der bliver udpeget en ny præsident. 

På grund af forfølgelse, måtte de 
flygter vestpå, og når til Salt Lake City ca. 
1850. Man får hurtigt bygget et Taberna-
kel, et slags forsamlingshus, med plads til 
2.500 gæster. Man påbegynder bygningen 
af det første Tempel, der står færdig 40 år 
senere. Samtidig udbygges Tabernaklet til 
nu at have plads til 8.000 gæster, og snart 
efter tilføjes en balkon så der nu er plads 
til 10.000. Tabernaklet har en unik akustik 
med et kæmpeorgel med mere end 11.500 
messingpiber.  

Det berømte Tabernakelkor hører, 
med 325 mænd og kvinder, hjemme her. I 
1929. påbegyndtes radiotransmissioner 
hver søndag fra korets koncerter, det gør 

der stadig. Der er efterhånden også bygget 
en ny kirke til almindelige kirkehandlin-
ger I nyere tid er der bygget et kæmpe 
konferencecenter med plads til 21.400 
gæster samt et imponerende Visitorcenter. 
Alt dette kræver en stor administration 
hvortil der er bygget en kæmpe bygning. 
Det hele dækker et kæmpeområde.  

Kun særlig udvalgte mormoner har 
adgang til Templet, hvor der afholdes sær-
lige kirkelige handlinger som dåb og ind-
gåelse af ægtepagt der ikke alene gælder 
resten af livet, men i al evighed. Der er 
6.mill. mormoner i U.S.A., og 14.mill. i 
hele verden. Mormonerne har verdens 
største database for slægtsforskning. De 
første mormoner i Danmark blev døbt i 
1850erne. I dag er der 4.500 mormoner 
med to administrative enheder i Århus og 
København. I København byggedes og 
indviedes et Tempel i 2004  

Aftenen sluttede med vores aften-
sang, og en tak for en dejlig aften.  

                                       Hanne. 

 
Lørdag den 18. september mødtes 

vi kl. 9 i Tranbjerg, vi skulle på vores årli-
ge udflugt. Fordelt i private biler drog vi, 
16 i alt, af sted sydpå, vores mål var Chri-
stiansfeld. 

Første stop var parken ved Byg-
holm Park Hotel, hvor vi nød for-
middagskaffe til rundstykker med tilbe-
hør. 

Hurtigt gik det mod Christiansfeld, 
hvor vi kl. 11.30 skulle møde vores guide. 
En sød dame, som fortalte levende om 
byens historie. Christiansfeld er særpræ-
get, grundlagt af Brødremenigheden, som 
historisk går tilbage til 1415 grundlagt i 
Böhmen. Menigheden gik næsten til grun-
de under religionskrigene, men spredtes 
og levede videre i mange lande. 
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 I 1766 blev Christian VII konge og 
Struense blev senere kabinets-minister. 
Han vidste at Herrnhuterne, som var nav-
net menigheden var kendt under, var dyg-
tige håndværkere og handelsfolk, som lan-
det havde brug for. 

I 1772 underskrev kongen bevillin-
gen til at anlægge byen på Tyrstrupgårds 
jorder. Byplanen blev fulgt efter samme 
mønster, som menighedens byer i andre 
lande. Grundstenen blev lagt 1.april 1773 
og allerede i august stod de første bygnin-
ger klar. Byen blev selvfølgelig opkaldt 
Christiansfeld efter kongen. 

Kirkebygningen, udvidet flere gan-
ge frem til 1797, er helt speciel. Den rum-
mer en salkirke uden bærende søjler, me-
get enkel næsten alt er hvidt, sandstrøede 
gulve og hvidmalede bænke. Der er ikke 
noget alter men et liturgibord, hvorfra 
præsten leder gudstjenesten. Kirkesalen 
kan rumme ca. 1000 mennesker, alle er 
velkomne til gudstjenester. Menigheden, 
som er en frimenighed, består på lands-
plan af ca. 350 medlemmer, ca. 150 bor i 
Christiansfeld. 

Guiden tog os med på en tur rundt i 
de lige gader, hvor hun fortalte om de 
forskellige bygninger og brøndene. Vi 
sluttede på kirkegården, den kaldes Guds-
ageren. Alle gravsten er ens, søstrene er 
begravet til højre brødrene til venstre, 
således som man også sidder i kirken. 
Herefter tog vi afsked med guiden. Nu var 
vi sultne og skulle finde et sted, hvor vi 
kunne spise den medbragte frokostpakke. 
Det blev ved landevejen i strid blæst men 
dog i tørvejr. Mætte kørte vi mod Houens 
Odde Spejdercenter, hvor vi nød naturen 
og så hvordan, små og større spejdere 
nyder fritiden i dag. 

Sidste stop var Bredal kro, hvor et 
fint dækket bord ventede os. Da vi hver 
især havde valgt menu ved tilmeldingen, 
varede det ikke længe før vi kunne nyde 
vores varme mad. 

Efter en fin dag skiltes vi og kørte 
hver til sit. En stor tak til gildeledelsen for 
endnu en spændende udflugt. 

Tove 
 
Gruppe 63 havde inviteret til sang-

aften 04.10.2010. Kirstens svoger Erik 
Bach indledte vores sangaften. Det gode 
var også, at Erik spillede klaver. Vi starte-
de med "Sangen har lysning". Erik fortale 
mange historier og anekdoter fra sin tid 
som sanglærer på Samsøesgade Skole. 
Erik havde desuden et udpluk af sine 
sangbøger med.  

Efter et dejligt traktement beståen-
de af Dyrlægens Natmad samt en vel-
smagende ost og Ingers dejlige hjemme-
bagt kage, begyndte vi igen at lære/synge 
et par dejlige sange. 

Sonja takkede Erik for en hyggelig 
aften, der sluttede med aftensangen 
"Himmelbuen". 

Alice 

8. Gilde samlede 27. september, 
med 5. Gilde som gæster, fuldt hus til sit 
Gambia gildemøde med helt friske indtryk 
fra Sct. Georgs gildernes projekter i Afri-
kas mindste stat Gambia. 

Gildemester Henny Wilson var 
sammen med sin mand og en række gilde-
brødre fra det øvrige land på en 10 dages 
tur til Gambia i januar måned. Flere fra 
turen var indbudt som gæster og bidrog 
med indlæg. Der var også gæster fra 4. og 
9. Gilde. 

Det var en storslået oplevelse med 
egne øjne at se hvad projekterne går ud på 
for det fremmer forståelsen af hvad Sct. 
Georgs gildernes arbejde betyder, sagde 
Henny. Arbejdet i Gambia startede i 1977 
gennem kontakt med lokale spejdere i 
Gambia, og danske gildebrødre startede 
indsamlinger af forskelligt udstyr såsom 
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 brugt værktøj, maskiner, computere, sko-
lemøbler, hospitalsudstyr, kørestole o. m. 
a., som efter reparation, og herefter med 
økonomisk støtte fra Danida samt Mel-
lemfolkeligt Samvirke, fragtes til Gambia 
med charterfly og containertrafik. 

Rigtig mange gilder rundt i Dan-
mark deltager fortsat i det praktiske arbej-
de med indsamlinger og med at skaffe 
kontante midler og donationer med det 
formål at yde hjælp til selvhjælp. 

Sct. Georgs Gildernes arbejde i 
Gambia ledes af tidligere landsgildemester 
Karen Boldsen, der sammen med sin 
mand Peter opholder sig en stor del af året 
i Gambia. Det praktiske arbejde sker i tæt 
samarbejde med spejderne i Gambia, men 
også gennem gamle spejdere som har 
samlet sig i Sct. Georgs Gilder. 

Indsatsen omfatter også etablering 
af værkstedskoler, som ledes af drenge og 
pigespejdere, og hvor unge gambianere 
lærer sig et håndværk, men også undervi-
ses i boglige fag. Pigerne arbejder mest 
med batik, huslige fag og visse kontor-
funktioner. 

Der er også oprettet børnehavesko-
ler, hvor eleverne kan opholde sig nogle 
timer om dagen, så mødrene bedre kan nå 
dels deres huslige pligter, men også ofte 
dyrke den jord de måtte råde over. 

Ole Svarer, en af rejsedeltagerne 
optog video under rejsen rundt i Gambia 
som blev vist ved vores Gambia aften. 
Den gav et fint billede af det omfattende 
arbejde der sker fra dansk side. Henny 
Wilson kommenterede, og en af gæsterne, 
Arne understregede, at hjælpen fra Dan-
mark i høj grad har mediernes bevågen-
hed. TV er på pletten når de store contai-
nere fra Danmark åbnes. Det viser også, at 
hjælpen når helt ud til slutbrugerne.  

Gambia har et areal på 11.300 kva-
dratkilometer, og er det mindste land i 
Afrika. Indbyggertallet er 1,5 mio. 

Mandag den 11. oktober var vi til 
21 års fødselsdagsgildehal i Egå hos 5. 

Gilde. Det var en rigtig fin sammenkomst 
med omkring 30 deltagere. 

Erik Ravn fortalte i sin gildeme-
stertale om en spændende tid som patrul-
jefører i 1. Hornslet Trop, som på den tid 
– 1940érne - var en af landets største trop-
pe, som gennem en årrække løb med alt 
sølvtøjet, vildsvinetænder og rævehaler 
indenfor Djurslands divisionen. Set med 
nutidens øjne var det anderledes dengang 
– mere sparsomt i udstyret - men vi mang-
lede jo ikke noget, og vi havde en dejlig 
tid, fortalte Erik. 8. Gilde bidrog med 5 
minutter Sct. Georg. 

I eftergildehallen fortalte 5. Gildes 
kansler, Henning Holck, om et besøg i 
USA, nærmere bestemt i Mormonernes 
hovedkvarter i Salt Lake City i staten 
Utah. Vi fik et spændende indblik i mor-
monkirkens oprindelse og dens verden 
med templer og tabernakler, omfattende 
økonomi m.v., som mormonerne har op-
bygget og organiseret rundt om i verden. I 
Danmark er 4.500 tilsluttet Mormonkir-
ken. I USA er der 6 mio., og på verdens-
plan 14 mio. mormoner. 

Det var en fødselsdagfest, hvor vi, 
traditionen tro, hyggede os godt sammen. 
Vores gildemester Henny holdt en mor-
som tale for 5. Gilde, og vi satte til sam-
men otte flotte lagkager til livs. 

Frits 

 
9. Gilde var til ”Tirsdags Træf” 

tirsdag d. 21. september.  
”Tirsdags Træf” er et månedligt 

arrangement i Fredenskirken. Man mødes 
her til kaffebord til kun kr. 20 og et godt 
foredrag. 

Denne eftermiddag var der alle 
tiders” trækplaster”. Det var Christian 
Mejdahl, fhv. formand for Folketinget. 
Med stor lune og på rav jysk fortalte han 
om store og små begivenheder fra sit liv: 
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som landmand, som lokalpolitiker og ikke 
mindst om sine mange år på Borgen. Det 
blev en herlig eftermiddag, hvor vi grinte 
meget! 

 
Den13. oktober havde 9. Gilde en 

aften med Sct. Georg og Sct. Jakob. 
Vi havde først gildehal, hvor gilde-

mester Puk byttede plads med kansler. 
Dvs. at Arne ledte gildehallen og også 
holdt gildemestertalen. Den handlede om 
mure, der enten holdt friheden ude eller 
inde: historien viser, at der har været og 
stadig er ”mure” der holder friheden inde 
eller ude. F. eks. ”Den kinesiske mur ” og 
”Berlinmuren”. Der findes også andre 
former for mure, som vores grundlov, der 
skal beskytte friheden for os alle  her i 
landet og at den kun har været ude af kraft 
under 2. verdenskrig. Andre eksempler, 
som ekstreme religiøse samfunds tolkning 
af frihed og ”beskyttende” mure blev 
nævnt. Hvilken betydning det har for os i 
Sct. Georgsgilderne? At man ligesom man 
møder andre gildebrødre med en udstrakt 
hånd, sådan skal man også møde alle an-
dre mennesker!  Først derefter kan man 
tage stilling til om der her skal være en 
”mur” eller fællesskab i ”frihed”. 

Musikken var som vanlig nøje af-
stemt talens tema. 

Eftergildehallens emne var pil-
grimsvandring. Jeg fortalte om min pil-
grimsvandring til Santiago de Compostel-
la med kørestol – godt støttet af mit dias-

show. En vandring, der har gjort et uud-
sletteligt indtryk på mig (Du kan også 
læse om min vandring på Caminoen på 
www.birgitbarfod.d). 

Bente havde fødselsdag. Og selv-
følgelig sang vi for hende!. 

Birgit 

 
Torsdag d. 7. oktober var der må-

nedsmøde i DDS’s spejderhytte i Tran-
bjerg.  

Vi havde endnu en gang besøg af 
Thorvald fra Skanderborg, der denne gang 
viste fra sin samling med tekstmaskin-
stempler fra Skanderborg postdistrikt.  

Tekstmaskinstempler er en rubrik 
som postvæsenet sætter ved siden af stem-
plet, der annullerer frankeringen. F.eks. 
’Send juleposten i god tid’ eller lignende. 

Forskellige firmaer eller organisati-
oner kunne også købe denne plads på for-
sendelserne. Der blev vist adskillige ek-
sempler med reklame for Skanderborg-
festivalen. Et tiltag som Thorvald selv var 

ophavsmand til. 
Thorvald har en god evne til at 

fortælle en spændende og ofte overrasken-
de historie om de forskellige brevforsen-
delser. Endnu en sjov og hyggelig aften. 

Uffe 
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