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1./7. GILDE 

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19.30. 

Gildeting Langenæs.  

Arrangement: Edel og Ingelise. 

 

2. GILDE 

Mandag d.28. marts. 

Gildemøde ved gruppe 22. 

Mandag d.18. april. 

Sct. Georgsgildehal 

sammen med 6.og 9. Gilde. 

 

4. GILDE 

Mandag d. 21. marts kl. 19.30. 

Gildeting, i Langenæskirken. 

Mandag d. 18. april. 

Friluftsgildehal, på 

Friluftsgården i Beder/Fulden 

 

5. GILDE 

Mandag den 21. februar kl. 19.30. 

Gildemøde i Egå Sognegård. 

Foredrag ved juraprofessor  

Gorm Toftegaard Nielsen. 

8. Gilde er inviteret. 

Mandag den 14. marts kl. 19.30. 

Gildeting i Egå Sognegård. 

Indkaldelse udsendes med dagsorden  

i henhold til vedtægterne. 

Mandag den 11. april kl. 19.30. 

Sct. Georgs Gildehal. 

Sct. Georgs budskabet og indsættelse. 

6. GILDE 

Mandag d. 7. marts kl. 19.30.  

Gildeting - Gr. 61 arrangerer.  

Mandag d. 18. april kl. 19.30. 
Sct. Georgs Gildehal hos 2. Gilde 

 

8. GILDE 

Mandag den 21. marts kl. 19.30. 

Gildeting i Ellevang Sognegård. 

 

9. GILDE 

Onsdag d. 9. marts kl. 19.00. 

Gildeting.  

Onsdag d. 6. april kl. 19.30. 

Gildehal. 

Onsdag d. 18. april kl. 19.30. 

Sct. Georgs aften med 2. og 6. Gilde 

Vært: 2. Gilde. 

 

10. GILDE 

Tirsdag d. 8. marts kl.19.00. 

Gildemøde i Kongsvang, rød gruppe. 

Tirsdag d. 29. marts kl. 18.00. 
Gildeting i Kongsvang, blå gruppe. 

 

FRIMÆRKELAUGET 

Torsdag 3. marts kl. 18.00. 
Laugsting ifølge vedtægterne. Dagsor-

den er separat udsendt. 

Vi mødes også denne gang hos Hans 

Fink, Skovgårdsvænget 8, Tranbjerg. 

Traditionen tro er der igen i år gule 

ærter på menuen, så der er nødvendigt, 

at de der ikke allerede har gjort det, 

tilmelder sig til hos Hans på tlf. 86 72 

00 40 senest fredag 25.02. 
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Henny Bønding er død den 5. februar 2011, 84 år 

Henny var med fra første færd, da 8. Gilde blev startet i 1981, og hun var 

gennem alle årene meget aktiv i gildearbejdet. En del af hendes valgsprog lød: 

”-og hold dig aldrig i ro”. Det levede hun fuldt og helt op til, og selv i de senere 

år kunne hun have to-tre arrangementer om dagen. Hun spillede bridge, deltog 

tit i turneringer, undertiden i udlandet, hun gik til gymnastik og var også aktiv i 

videoklubben, hvor hun lærte sig den sidste nye redigeringsteknik, og hun var 

også på omgangshøjde med sin komputer. 

Henny var Cand. Pharm. og derefter ansat på et apotek. Senere var hun 

gennem 20 år en af landets første kvindelige medarbejdere inden for medicinal-

industrien, der tog rundt i landet for at besøge læger, hospitaler og apoteker. 

Når Henny ikke kunne deltage i gildemøder, var det som regel fordi hun 

var på rejse sammen med sin mand til fjerne rejsemål i alle fem verdensdele, 

eller gennem 15 år på foredragsturné rundt i Danmark, sammen med globetrot-

ter Jørgen Bitsch. Hun holdt mere end 500 foredrag om sine oplevelser, som 

også kunne være operabesøg i europæiske hovedstæder. 

Henny var som barn KFUK-spejder i Risskov. Henny var mor til en søn 

og en datter, og hun var i nogle år tropsrådsmedlem hos de blå pigespejdere i 

Risskov, og da man senere manglede en tropsfører, klarede Henny også denne 

post.  

Hun var gilde-skatmester i Århus Stadsgilde fra 1991-93 og efterfølgende 

i tre år gildemester i 8. Gilde. Henny blev Ridder i 1988, var en årrække stads-

gildets GIM og meget aktiv i det internationale arbejde, ligesom hun utallige 

gange deltog i gildetræf i Grossarl. 

Henny var et meget spændende menneske, som forstod at opleve. Senest i 

slutningen af januar var hun i Indien, og næste rejse til Toscana og Rom var i 

støbeskeen. 

I 8. Gilde nød vi godt af hendes humør og varme interesse for gildet og 

dets medlemmer. Hun bidrog altid konstruktivt, og utallige gange har vi kunnet 

trække på hendes omfattende netværk, når der skulle tilrettelægges årsplan for 

gildets aktiviteter. 

 

Æret være Henny Bøndings minde. 

 

Henny Wilson, 

gildemester, 8. Gilde 
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Fødselsdag: 

23-03-11 Marianne Eskildsen,  

 9. G  50 år. 

26-04-11 Ulla Dixen Jacobsen,  

 4. G.  80 år.  

 

 

Adresseændring 
Niels og Karin Blicher, 4. G. har fået 

ny mailadresse: 

niels@karinnielsblicher.dk 

 

Erik Jungersen, 4. G. har fået mail-

adresse: 

erikjungersendk@gmail.com 

 

Loppe-abstinenser 
 

De stod tæt udenfor døren til Loppehuset på hjørnet af Lokesvej og Hu-

ginsvej, kunderne. Og det lignede et kapløb på tid, da porten blev lukket op, og 

folk stormede ind. De fleste meget målbevidste. Antik, radio-TV, møbler så ud 

til at være hovedmål, men der var dog også bud efter de øvrige stande, bl.a. bog-

salget der i år var udvidet med en sektion med helt nye anmeldereksemplarer.. 

Besøgstallet var overvældende, og forklaringen er måske, at der ikke har 

været loppemarked siden før jul, så der ligefrem var opstået loppe-abstinenser 

blandt kunderne.  

 

Der var også meget at komme efter. Bag markedet står Spejdermuseet i 

samarbejde med søspejderne fra Stifinder Sø, og det var lykkedes at samle rigtig 
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mange gode ting ind fra private, fra firmaer og fra containeren på genbrugsplad-

sen Eskelund. Men dertil kom en række effekter arvet fra Gardens Venner, der 

var lidt uheldige med at holde marked i en dybfrossen december. 

Det var ikke kun kunderne, der havde ”abstinenser”. Det er et par år siden 

Spejdermuseet senest har holdt loppemarked, men en forhånds-nervøsitet om 

hvorvidt vi nu kunne bemande boderne og få nok til at deltage i klargøringen 

viste sig at være ubegrundet i denne første salgsuge. En lang række gildebrødre, 

støtter fra museets vennekreds, spejderforældre og seniorer og såmænd også 

nogle få udefra kommende, der bare gerne ville give en hånd med, meldte sig til. 

Det var rutinerede loppe-folk, mange af dem har været med ikke bare en men 

flere gange før. 

Loppemarkedet finder sted over to uger. Første uge var 10. - 12. februar. 

På førstedagen blev der solgt for ca. 51.000 kr. Hvis det ikke er rekord i en tid, 

hvor alle klager over manglende omsætning, så er det meget tæt på. Fredag og 

lørdag kom omsætningen ned på mere kendte niveauer, nemlig henholdsvis 

17.500 og 19.700. Men det betyder, at der allerede på førsteugen har været en 

omsætning på over 88.000 kr. Og i skrivende stund er der fortsat 3 salgsdage 

tilbage. Dermed tegner det til et pænt resultat, der deles mellem museet og sø-

spejderne. 

Så de mange frivillige mandtimer resulterer i noget, der kan mærkes. 

Benny Aros, 4. Gilde 
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LOPPEMARKED 
 

SPEJDERMUSEET OG STIFINDER SØ 
 

siger 

 

TUSIND TAK 

 

Endnu engang er vores loppemarked vel overstået – og igen blev det en stor suc-

ces! Omsætningen blev omkring 130.000 kr. og overskuddet omkring 110.000 

kr., som deles ligeligt mellem museet og Stifinder Sø (DDS-søgruppe med 

hjemsted ved Marselis Havn). SS stod for indsamling / ud – kørsel og Spejder-

museet for sortering, opstilling og salg. 

 

I museets andel medvirkede ca. 70 forskellige personer. Udover museets egne 

folk var der rigtig mange gildebrødre – samt mange ”frivillige”, altså folk som 

ikke havde direkte relationer til museet – det var rigtig flot! Generelt var der 

mange, som ydede en særlig beundringsværdig indsats ved at møde op i Loppe-

huset et stort antal gange! 

 

Det fine resultat havde slet ikke været muligt uden en meget flot opbakning fra 

Sct. Georgs Gilder- 

ne og alle øvrige – derfor en STOR TAK til alle, der gav en hånd med under 

loppemarkedet! 
 

Spejdermuseet Århus og Stifinder Sø 
Bedste museums-og gildehilsen 

 

 

 

 

 

        Thøger Jensen 
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  Sammenhold i stammen  

     -venskab, kammeratskab og broderskab 
 

 

Som gildebrødre har vi altid vist, at det vigtigste i vort spejderliv var sam-

menhold og venskab. Det kom der et kæmpe bevis på lørdag d. 5. februar i år, hvor 

33 tidligere spejdere i 1. Århus Trop samledes for at fejre spejderbevægelsens 100 

års jubilæum i Århus. Den 7. februar 1911 stiftede adjunkt Regnar Knudsen 1. År-

hus Trop under Det Danske Spejderkorps. Patruljeførerne var uddannet i løbet af 

januar måned, og den 1. patrulje Råbukken havde da også allerede d. 5. lavet den 

første indførsel i deres dagbog.  

Troppen kørte godt de første 55 år, der blev vundet mange pokaler, rævehaler 

og plader til trops- og flokstanderne. Der var også et godt sammenhold med mange 

af de tidligere spejdere, der nu indtog positioner i det danske samfund, som departe-

mentschef, højesteretsdommer, statsadvokat, professor og topposter i det danske 

erhvervsliv. De bevarede forbindelsen som passive medlemmer og mødte trofast op, 

når der blev kaldt til jubilæumsarrangement hvert 5. år, og der var ingen smalle ste-

der, når der skulle ydes en ekstra skærv, f.eks. når hytten i Stjær skulle renoveres. Et 

læs brædder m.v. kan der jo altid bruges. 

Nu gik det ikke bedre i 1. Århus end i så mange andre bytroppe. Underlaget 

af børn blev mindre, og forstadstroppene blomstrede op. I 1965 fusioneres med 5. 

Århus og i 1972 med Højbjerg Drenge, der overtog alle aktiverne bl. a. hytten i 

Stjær, BAVNEN og det grønne tørklæde, som dog senere har fået en rød kant. 

 For at holde fast i de gamle traditioner og venskaber, og især 3. vers i vor 

tropssang fra 1924: 

 

Vort venskab skal bestå – med store og med små, 

når vi engang vor gamle trop forlade må, 

fra syden og til nord – et broderskab der bor, 

et broderskab, der hersker på vor jord. 

 

Så stiftede en kreds af tidligere spejdere 1. Århus Tropssamfund, hvor alle 

tidligere spejdere i troppen, flokledere og forældrerådsmedlemmer blev medlem-

mer. Tropssamfundet har bestået siden, også selvom der ikke er kommet nye med-

lemmer til siden 1972. Medlemslisten, som startede med omkring 2.000, er gennem 

årene blevet mindre, mange er faldet fra af naturlige årsager, andre har vi mistet 

kontakten med ved flytninger m.v., mens andre ikke har vist interesse for at fortsæt-

te ”broderskabet”. Lige siden 1971 har der været kaldt til samling hvert 5. år, hvor 

et jubilæumsarrangement har fundet sted, immervæk med færre deltagere hver 

gang.  



8  

 
HEROLDEN 

5. februar i år var der så kaldt til 100 års jubilæum og nedlæggelse af Trops-

samfundet. Alderen trykkede jo mange, end del måtte melde fra af den årsag, og 

bestyrelsen turde ikke påtage sig forpligtelsen til at stable noget nyt op om 5 år. Der 

kom 33 tidligere spejdere, en del med aktiv spejdertid i 30’erne og 40’erne. De kom 

fra hele landet, en endda helt fra Florida – han var med for 1. gang, og han fortrød 

ikke, at han havde taget den lange rejse for at være med, sagde han, da vi skiltes 

efter en lang dag. Som sagt var nogle med for 1. gang, bl. a. min sidste patruljefører, 

som jeg ikke havde set siden 1958. Jeg havde selv den fornøjelse, at såvel min flok-

fører og tropsfører som mine 4 patruljeførere deltog. 

Jo, der var sammenhold i troppen, som der står i 4. vers: 

 

Når blot vi holder sammen – så ved vi det kan gå, 

Thi sammenhold i stammen, vi alle stole på. 

 

Vi startede dagen kl. 0930 på Spejdemuseet, hvor vi holdt mønstring (parade) 

i gården med udrulning af vor gamle fane til sangen ”Fra himmelen er du faldet …”, 

den vækkede garanteret endnu sovende i hele Vestergade – Lille Torv kvarteret. 

Efter 1½ times snak, kikken i dagbøder, beundret trofæer og andre spændende ting, 

samt drikke kaffe og spise rundstykker m.v., så blev tropssangen afsunget for fuldt 

drøn. Godt ejendommen var godt istandsat, ellers havde loftet garanteret løftet sig.  

De gamle patruljer blev herefter sendt ud på et byløb med nogle lette opga-

ver, dels spejderopgaver og dels observationsopgaver på vej til næste mål: Restau-

rant Sct. Oluf i Mejlgade. Efter en hurtig generalforsamling, myndigt ledet af en 

jurist – tidl. byretsdommer, var Tropssamfundet nedlagt. Herefter spiste, drak og 

sang vi i 4½ time. Alle fik 1 min. til at fortælle om deres spejdertid – nogen måtte 

bruge 5 min. til stor fortrydelse for formanden og toastmasteren Erik ”Varde” Sø-

rensen, tidl. tropsfører medio 50’erne. 

Næsten alle sangene i det sidste ”Grønne album” blev sunget, bl. a. slagsan-

gen og tropssangen endnu en gang, samt en speciel sang til dagen om de stakkels 

koner til spejderne. Kl. 17.00 blev fanen så rullet sammen for sidste gang, og vi tog 

afsked med hinanden for evigt. En patrulje blev dog hurtigt enige om at mødes igen 

i vor hytte i Stjær og holde forbindelsen, mens en anden holdt det sidste patruljemø-

de på Cafe Hack. 

 

En gammel spejdertrop – der aldrig giver op 

 

Sådan starter tropssangen, men det gjorde vi så alligevel, men sammenhold i 

troppen, og kammeratskaber knyttet i broderånd, det varer ved i mange år. 

 

        Klavs Klercke Rasmussen 
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Referat fra møde den 14. februar. 

Alle ventede spændt på at se videoen fra 

Sølvøkseløbet.  Men, men den teknik 

svigtede igen, i hvert fald lykkedes ikke 

de 3 rimelig godt begavede gildebrødre at 

få gang i videoen. De kunne da også hur-

tigt blive enige om det var videomaskinen, 

der var noget galt med. 

Arne havde på forhånd lovet at 

komme med den 2` halvdel af foredraget 

om sit liv. Det handlede for en stor del om 

hans mangeårige liv med oste. En stor tak 

til Arne, som tillod os andre at få et ind-

blik i hans mangeårige arbejdsliv.      

Jytte og Hans have lavet meget 

lækre landgangsbrød, Jeg ved ikke hvor 

meget Hans har været med i produktions-

processen, men han kunne i hvert fald 

godt lide dem. Jytte serverede også en 

lagkage der var helt suveræn. En stor tak 

til jer. 

ofk          

Mandag d. 24. januar havde 

gruppe 21 indbudt til Vietnametisk 

nytårsfest og Vietnam generelt. Wal-

ther og Flemming – fra Vietnam Tra-

vel - fortalte om Vietnam med ud-

gangspunkt i Walther og Aases mange 

billeder fra en rejse til landet i 2010. 

Det er nok et land, der i fremtiden vil 

få en stor stjerne hos de rejselystne 

danskere. 

Gruppen serverede gourmetmad 

fra Vietnam, d. v. s. suppe og forårs-

ruller, og bordene var pyntet med til-

hørende bordpynt. 

I løbet af aftenen blev det afslø-

ret, at Walther havde vundet titlen, 

som den der havde forudset verdens 

gang i 2010 bedst. Af 20 spørgsmål 

om året 2010 havde Walther i januar 

sidste år forudsagt 14 rigtige svar. Flot 

og tillykke fra hele gildet. Der var ef-

ter Walther 5 gildebrødre på 12 rigti-

ge. Efterfølgende gik vi i gang med 

2011, her var der 25 spørgsmål, som 

skulle forudsiges.  

Atter en god aften i 2. Gilde, 

hvor vi kom endog meget sent hjem. 

Klavs 

Mandag d. 31. januar var vi fra 

5. Gilde inviteret til 30 års fødsels-

dagsgildehal hos 8. Gilde. Alle glæder 

sig vist til en fødselsdag, desværre var 

vi kun 10 fra 5. Gilde. I gildehallen 

indledte gildemester Henny Wilson 

aftenen med at bede os rejse os, for 

med 1 minuts stilhed, at mindes de 2 

personer med tilknytning til 8. Gilde, 

som var gået bort siden sidste gilde-

hal. Derefter sang vi, "Gildehallens lys 

er tændt". 

G.M. tog i sin tale udgangs-

punkt i Poul Henningsens digt; "I dit 

korte liv". Hvordan bruger vi vort kor-

te liv? Og hvad præger vort liv? Vi 

bliver nok påvirket af verden omkring 

os, med kriser, terror og krige. I de 

unge år har man mod, lyst og initiativ. 
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G.M. blev som ung ansat ved det teo-

logiske fakultet ved Århus Universitet, 

hvor professorerne Johannes Sløk, 

Regin Prenter, P.G. Lindhardt og 

Løgstrup var ansat. 

Og de gjorde et stort indtryk på 

G.M. I vores tid lærer mennesker ikke 

at tage hensyn til andre mennesker. 

Nu hersker individualisme, grådighed 

og begær. Efter gildemestertalen hørte 

vi Liva Veel synge; "I dit korte liv".  

Henning fra 5. Gilde var bedt 

om, at holde 5 min. Sct. Georg. Han 

filosoferede over, "Hvordan vi er ble-

vet den vi er i dag?". Vi har en med-

født arv fra vores forældre, og vi er 

vokset i et bestemt miljø. Før i tiden 

fulgte sønnerne ofte i faderens fod-

spor, men nogle brød mønsteret, bl. a. 

med en bedre skoleuddannelse, som 

gav større muligheder. Med udgangs-

punkt i sin egen karriere og de menne-

sker han har mødt, ikke mindst en 

række fremragende chefer med for-

skellige værdier og holdninger, har 

alle været med til at præge Henning til 

den han er i dag. Henning konkludere-

de, med baggrund i sit eget liv, at mil-

jøet har lige så stor eller større betyd-

ning end den medfødte arv.  

Eftergildehallen bød på smørre-

brød og øl eller vin. Derefter kaffe 

med fødselsdagslagkager. Som under-

holdning havde Nils Liljeberg udar-

bejdet nogle spørgsmål til hvert af de 

4 borde. Der var en præmie til det 

bedste bord. Efter aftensangen, sagde 

vi farvel til 8. Gilde, og tak for en vir-

kelig dejlig aften. 

                                        Hanne 

Sygdom og stormvejr var for-

mentlig skyld i det beskedne fremmø-

de til gildemødet den 7. februar. 

Aftenen begyndte vi med at 

synge "Nar vinteren rinder i grøft og i 

grav", og mon ikke vi alle kunne øn-

ske, det snart vil ske. 

Fotogruppen har lavet en DVD 

med titlen "Spejder-rover-gilde-muse-

um", den blev vist som optakt til 

Stadsgildets tilsagn om at afholde 

landsgildeting i Århus i 2011. Nu 

skulle vi se DVD-en, og det var mor-

somt at se, hvad gruppen har fundet 

frem af billedmateriale. Især de gamle 

spejderfotos, hvor vi kunne genkende 

nogle af personerne. 

Arrangerende gruppe bød på 

tarteletter m/høns i asparges og faste-

lavnsboller, de rigtig store med fløde, 

til kaffen. 

Nu tog Sonja fat på aftenens 

alvorlige emne, idet vi med bordleder 

Bent som ordstyrer skulle diskutere 

besættelsen af gildets hovedposter ved 

det kommende gildeting, som Robin 

havde uddelt indkaldelser til. Vi har 

haft lejlighed til at tale om tingene i 

grupperne, vi håber, at problemerne 

kan løses. 

Elsebeth takkede for opmærk-

somheden, hun havde modtaget under 

sit lange sygeforløb. 

Sonja takkede arrangerende 

gruppe, som hun selv er en del af. Vi 

sang aftensang, skiltes og listede hjem 

i stormvejret. 

Tove 
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Mandag den 31. januar, på selve 

30 års dagen, samlede 8. Gilde næsten 

fuldt hus til fødselsdagsgildehal – tra-

ditionen tro med rigtig mange gæster 

fra 5. Gilde. 

Gildemester Henny Wilson 

holdt en fin gildemestertale, hvori hun 

filosoferede lidt over krisetid og tider-

nes tilstand. Hun læste et vers af Poul 

Henningsen, som Kai Norman Ander-

sen har sat musik til. Det lyder sådan: 

 

I dit korte liv er det meste spildt. 

Tænkt igennem punkt for punkt. 

Bedøm du selv og bedøm det kun 

mildt. 

Håndtryk blev glemt, chancer spildt. 

Hold dig vågen ven, hvorfor sove nu, 

i den lyse sommernat. 

Det haster med det kys, den kommer 

før du tror, den drømmeløse søvn. 

 

Det kan vist være svært at beva-

re humøret i denne vinter, hvor nyhe-

derne domineres af økonomiske kri-

ser, krige og terror, men måske er det 

noget aldersbetonet, der er årsag til at 

man tackler problemerne anderledes 

end før. Når vi husker tilbage på vores 

yngre år, var vores holdninger præget 

af mod og lyst til at tage fat på opga-

verne. Intet var umuligt. Vi havde 

kræfter og initiativ. 

Henny tog os med på et strejf-

tog tilbage til 1968, hvor hun blev an-

sat på Det teologiske Fakultetssekreta-

riat på Århus Universitet. 

Det var en tid, hvor professorer-

ne regerede, og man sagde de og viste 

hinanden respekt. 

Så kom oprøret på de humanistiske 

fakulteter, og jeg mindes, at jeg syn-

tes, det var ret spændende. Der blev 

indført demokratiske styrelsesformer, 

hvilket betød at alle skulle vide alt om 

alt, og de beslutninger der blev taget. 

Jeg elskede imidlertid mit job, og jeg 

oplevede nogle af tidens kendte tæn-

kere og filosoffer såsom K.E. Løgs-

trup, P.G. Lindhardt, Regin Prenter og 

Johs. Sløk. De beskæftigede sig på et 

højt etisk og åndeligt niveau, men var 

jo også virkelighedsfjerne, og i det 

daglige huskede de ikke altid at kom-

me med bilag på udgifter til rejser og 

den slags 

Blandt dem jeg sætter pris på i 

den nyere genereration er Jan Lind-

hardt, der blev biskop i Roskilde. Han 

er samtidig med f. eks Johannes Møl-

lehave, og en fantastisk kunstnerisk og 

humoristisk forfatter af et hav af bø-

ger. I dag holder han mange spænden-

de foredrag, og jeg husker et af dem 

hvor han taler om ”De 7 dødssynder”, 

og opfattelsen af hvad man skal lægge 

i dem. 

I dag lever vi i en verden, hvor 

flere af dødssynderne er blevet til dy-

der. Hensynet til hinanden er ikke 

længere grundstenen. Individets ret er 

i centrum, og den enkeltes rettigheder 

er ukrænkelige. Konkurrence- og vin-

dermentalitet er kommet i højsæde, og 

i stedet for grådighed og gerrighed 

tænker man i flid, foretagsomhed, 

driftighed og profit. 
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Tilbage til krisetid – måske lig-

ger vi, som vi har redt, men husk, sag-

de Henny, det kan godt være at græs-

set er grønnere inde ved naboen, men 

det er vigtigt at huske på, at grønt 

græs skal slås hele tiden”. 

Oven i alt dette sluttede vores 

gildemester med et par tænksomme 

alvorsord – ”Lad os altid holde os vo-

re mål for øje og aldrig glemme, hvor-

for vi er gildebrødre”. 

Vi lyttede til musik og sang et 

par sange under gildehallen, som også 

omfattede 5 minutters Sct. Georg. Den 

stod 5. Gildes kansler, Henning Holch 

for. 

Henning mindede begge gilder 

om, at vi jo i Væbnerløftet bekræfter, 

at ville påtage os opgaver, indenfor 

gilderne, og det er mig derfor en for-

nøjelse at leve op hertil, med 5 minut-

ters Sct. Georg, sagde han. 

Henning talte over temaet ”arv 

og miljø”, og om hvordan disse to be-

greber former vores karakter og præ-

ger vores udvikling som mennesker. 

Arven har vi jo med fra starten i 

den familie vi fødes ind i, og for mit 

eget vedkommende, og det jeg natur-

ligvis kender bedst til, er, at jeg er ud 

af landsmandsfamilie og vokset op på 

en gård i Søften, sammen med min 

lillebror. 

Her herskede orden og præcisi-

on og vi lærte at rette ind Vi vidste 

hvem der bestemte, men lærte også 

ærlighed og at tage ansvar for vore 

initiativer og drengestreger. 

Vores mor stod for husførelse 

og også her var alt præget af præcisi-

on. 

I skolen, stod den samme lærer 

for undervisningen på tre aldersni-

veauer, så vi kom til at kende ham 

godt, og han os. Der var ingen slinger 

i valsen, og hans elever behøvede ikke 

at gå til optagelsesprøve for at komme 

videre til realskolen.  

Jeg kom i lære i den lokale 

Brugs, og også her var der orden på 

tingene og meget at forstå med det 

omfattende og alsidigt sortiment, som 

hørte til i en butik på landet dengang. 

Vi lærte at tag fat, og vi gik først  

hjem, når vi var færdige – gulvet fejet 

og hylderne fyldt op. 

Så fulgte militærtjenesten med 

ansvar som sergent og området radio-

kommunikation, og efter en tid på An-

delsskolen i København, åbnede der 

sig muligheder for ophold i England 

hos COOP i Nottingham og derefter 

videre til USA både i Washington og 

San Francisco. Det var en fantastik tid, 

selv om vi nye startede forfra på lage-

ret og med at pakke kundernes bære-

poser og hjælpe ud til dollargrinet. 

Høflighed og kundebetjening var en 

vigtig del af det. Men, så gik det også 

hurtigt videre på alle niveauer, under 

branddygtige chefers vinger, og der 

var meget at tage med hjem til Dan-

mark, om driften af kæmpesupermar-

keder og varehuse, som jo netop var i 

sin vorden i de år, herhjemme. 

Henning fortalte om sit videre 

karriereforløb indenfor COOP som 

butikskonsulent, distriktskonsulent, 
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afdelingschef, salgschef og regions-

chef, for siden igen at blive butiks-

mand i Hadsten, og sidst som leder af 

supermarkedet i Skæring. Mødet med 

hustru Birgit, som resulterede i to søn-

ner, svigerdøtre og børnebørn, var dog 

det største af alt. 

Henning understregede også, at 

tiden som stadsgildemester i Århus 

havde været fantastisk berigende. 

Jo, arv og miljø griber kraftigt 

ind i vores liv, og hvorfor og hvordan 

det så er gået min person, er op til an-

dre at bedømme, sluttede Henning. 

Eftergildehallen, var som sæd-

vanlig rigtig hyggelig. Vi spiste smør-

rebrød og Nils Liljebjerg, ledede sla-

gets gang med sange, et par historier 

og konkurrencer. Olaf Saugbjerg, pen-

derede to store lagkager til kaffen og 

modtog hyldest og gaver i anledning 

af sin 80 års fødselsdag, for ikke så 

længe siden. 

Frits 

DANMARK i 1.000 ÅR - eller 

lidt mere. 

Et forrygende underholdende 

foredrag af Niels Villemoes, der er 

professor, forfatter, foredragsholder 

og, synes jeg, også ”stand-up komi-

ker”. 

Onsdag d. 9. februar havde 9. 

gilde på utallige opfordringer igen 

inviteret Niels Villemoes, for at høre 

hans udlægning af forskellige sam-

fundsmodeller. 

 Denne aften var vi 56 gilde-

brødre og andre gæster, der så frem til 

et informativt og sjovt foredrag i højt 

tempo. Vores forventninger blev mere 

end indfriet. Efter ca. 1½ times fore-

drag kunne vi ikke klare mere. Så ondt 

i maven havde vi af grin! 

Jamen, kan økonomiske model-

ler og samfundsudvikling være andet 

end tørt stof? Ja, når det er Niels Vil-

lemoes, der skal fortælle. Han gør det 

med en jysk humor, der ligner hans 

navnebror, Niels, men med efternav-

net Hausgård. Han leger med ordene, 

vender og drejer dem så finurligt, som 

kun Johannes Møllehave kan det.  - 

Har du tænkt over at ordet ”gæstfri” 

betyder alt andet end at ”være fri for 

gæster”? 

Vi startede aftenen med at syn-

ge ”Når vinteren rinder i grøft og i 

grav”. Den forårssang tog Niels Ville-

moes afsæt i: Han sagde, at vi i Høj-

skolesangbogen har så mange årstids-

sange, der alle fortæller om vores 4 

årstider. Naturens gang er en cyklus, 

der førhen også bestemte vores ar-

bejdsgang,- år efter år. Sådan var pro-

duktionssamfundet engang. Solen stod 

op og solen gik ned og bestemte der-

med vores arbejdsdags længde. Vi 

byggede på slægtens erfaringer gene-

ration efter generation. 

Men så skete der noget i 1957: 

Det danske samfund fik økonomiske 

opgangstider, der i -73 blev til ned-

gangstider. Niels Villemoes causerede 

over vores samfunds gentagende op,- 

og nedgangstider  siden da. Vores 

samfunds økonomi kører zik –zak, 
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forklarede han. Og der er ikke nogen 

”zak”, hvis der ikke har været et ”zik”. 

Han afsluttede sit foredrag med 4 - 

delingen af vores samfund: familie, 

firma, foreninger og den offentlige 

sektor. 

Da han sluttede, havde vi også 

været på kryds og tværs hen over flere 

sider på en flip-over  og bevæget os 

mellem alt fra Janteloven og ”jeg skal 

lige ordne noget” til leder-skab kontra 

leader-ship. 

Bagefter gik snakken højt og 

glad ved alle bordene. Ved hver ku-

vert stod en lille kurv med anemoner. 

Hvor de da var plukket? De var så-

mænd lavet i Bentes kreative værk-

sted. 

Birgit 

 

Torsdag 3. februar var der møde 

i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg med 

et pænt stort deltagerantal.  

Vi havde besøg af Knud Greve 

fra Østjysk Frimærkeklub. Han fortal-

te om, hvordan et fund af 65 kæreste-

breve fra tiden mellem 1915 og 1923 

udviklede sig fra så at sige ingenting 

til en afdækning af en gren af familien 

Drøgemøllers liv og levned. 

Det var nysgerrigheden om kæ-

resteparret Anna og Alex overhovedet 

fik hinanden, der drev værket. Det 

gjorde de, og de levede i over 50 år af 

en isenkræmmerforretning i Tistrup, 

der ligger mellem Varde og Ølgod. 

Knud nåede endda at få kontakt med 

deres eneste efterkommer - en datter - 

få måneder inden hun døde i 2008. 

Han har også holdt foredrag om fami-

lien i Ølgod museumsforening. En 

meget spændende beretning fra ’det 

virkelige liv’. 

Uffe 
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Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon 24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 

Åbent hus I anledning af min 50 års fødselsdag holder jeg åbent hus onsdag 

den 23. marts kl. 15-18. Hvis du har tid og lyst, er du velkommen til at kigge ind på Kolt 

Kirkevej 32, 8361 Hasselager. Tilmelding er ikke nødvendig, da der kun vil blive serve-

ret øl/vin/sodavand og snacks. 

Med gildehilsen 

Marianne Eskildsen 
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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 mel-

lem det gode og det onde, mellem alt, hvad der bygger op, og alt, hvad der bry-

der 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 Modstan-

der, 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 of-

test 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 Pa-

trulje 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 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 

 

Kopi af Sct. Georgs Budskabet til Det Danske Spejderkorps 1947 
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Dette smukke billede   
af Sct. Georg og Dragen har 

Hugo Steensen, 4. Gilde 

taget  i Notre Dame 

Katedralen i 

Ho Chi Minh City, 

(Saigon), Vietnam  

 

Denne måneds forside 

viser en skulptur , der står i 

højre sidegang, næsten 

oppe ved alteret i 

La Cathédrale Notre-Dame 

i den franske by Bayeux.   

Billedet er tilsendt af  

Jan Omøe, 4. Gilde  


