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Søndag den 29. maj.
Årets gildetur som arrangeres af gruppe
8.1.
2. GILDE
Mandag d. 18. april.
Sct. Georgsgildehal sammen med 6. og
9. Gilde i Hasle sognegård.
Mandag d. 23. maj.
Friluftsgildehal i Bjørnebo.

9. GILDE
Onsdag d. 16. marts kl. 19.00.
Gildeting.
Mandag d. 18. april kl. 19.30.
Sct. Georgs aften med 2. og 6. Gilde
Vært: 2. Gilde.
Onsdag d. 11. maj kl. 18.30.
Rundvisning på Moesgård hovedgård
V. Torsten Hinge.

4. GILDE
Mandag d. 18. april.
Friluftsgildehal på
Friluftsgården i Beder/Fulden.
Mandag d. 16. maj kl. 19.30.
"Skovene omkring Århus".
v/pens. skovfoged Svend Warming.

10. GILDE
Tirsdag den 12. april kl. 18.30.
Kirkegårdsvandring med ledsager.
Mødested meddeles via mail.
Tirsdag den 26. april kl. 18.00.
Sct. Georgs Gildehal i Kongsvang Hytten.

5. GILDE.
Mandag den 11. april kl. 19.30.
Sct. Georgs Gildehal.
Sct. Georgs budskabet, genindmeldelse
og indsættelse.
Mandag den 9. maj kl. 19.30.
Gildemøde på Jagtslottet ved Kalø.
Foredrag om Nationalpark Mols Bjerge.

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 7. april kl. 19.15.
Møde i DDS’s spejderhytte, Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg.

6. GILDE.
Mandag d. 18. april kl. 19.30.
Sct. Georgs Gildehal hos 2. Gilde
Mandag d. 2. maj kl. 19.30.
Gildemøde – Gr. 62 arrangerer.
Fredag d. 27. – mandag 30. maj.
Tager 11 gildebrødre til Fredrikstad
for at besøger vores norske
gildevenner.

Gildeår:
07-05-11 Birthe Rhein-Knudsen,
6.G. 50 år.
Fødselsdag:
06-04-11 Gerda Andersen, 9. G. 75 år.
26-04-11 Ulla Dixen Jacobsen,
4. G. 80 år.
02-05-11 Kirsten Sørensen,
1./7. G. 85 år.

8. Gilde
Mandag den 2. maj kl. 19.30.
Sct. Georgs Gildehal i Ellevang Sognegård.
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Ny adresse:
Benny Aros, 4. Gilde
Vestervang 8, 3., lej. 834
8000 Aarhus C.
E-mail: bennyaros@gmail.com

Ny E-mail:
Kjeld Hedelund Jørgensen, 4. Gilde
kjeld_hedelund@stofanet.dk
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Erik Jungersen, 4´ Gilde, er ikke blandt os mere. Erik døde den 21. februar
2011, 79 år gammel, efter svær sygdom i de seneste år, hvor Erik den ene gang
efter den anden dukkede op igen, frisk og frejdig, som intet var hændt, og med
hans altid positive indstilling til livet og sine omgivelser.
Vi i 4´ Gilde vil sent glemme, da Erik under et hospitalsophold, havde fået
orlov, og pludselig dukkede op til gildets 50 års jubilæum, - lige stået ud af sengen, holdt han en blændende tale for alle pigerne, det havde han jo lovet, så det
gjorde man bare. Erik elskede livet, og det at være blandt mennesker.
Erik var aktiv i Sct. Georgs Gilderne fra ungdommens år, og gik aldrig af
vejen for at yde en indsats, når han blev opfordret, og var således én af de tidlige
gildemestre i 4´ Gilde. I sine unge år, var Erik spejder i 9´ Århus, DDS, og senere ligeledes tropsfører i afdelingen.
Erik var uddannet indenfor konfektionsbranchen, og rejste i sine unge år
en del i såvel Tyskland som England. Det var i Tyskland at Erik traf sin kone
Inge. Senere da han etablerede eget firma, rejste han udover i Danmark og Tyskland, ligeledes i de nordiske lande.
Erik var bosiddende i Risskov på Flakvej, hvor hans forældre i tidernes
morgen, havde et sommerhus, som Erik senere ændrede til helårshus, hvor han
befandt sig særdeles godt med familien, som en meget gæstfri vært. Erik havde
den sorg at miste sin kone i en meget ung alder, og stod herefter selv for opdragelsen af to drenge, som i dag hver for sig har stiftet familie.
Hele familien var ivrige sejlere, hvilket Erik ligeledes fortsatte med hele
livet. Mange gildebrødre, har uden tvivl været inviteret på sejltur med Erik, og
så var han lige i sit es, tog harmonikaen frem og sang de gamle sømandssange.
Altid fornøjelig og i godt humør. Vi vil savne Erik Jungersen meget i 4´ Gilde.
Æret være hans minde.
Niels Blicher
Gildemester, 4´ Gilde.
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Der indkaldes herved til

Stadsgildeting
Onsdag den 18. maj 2011 kl. 19.30
i Fredenskirkens lokaler, Rosenvangs allé 51, Viby J.
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 følgende år,
herunder fastsættelse af kontingent.
7. Valg til 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. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget, sendes til stadsgildemester
senest den 1. april. Navne på gildernes repræsentanter skal meddeles stadsgildekansler inden den 15. april. 10. Gilde sørger for et let traktement.
Gildemestrene giver besked til Elisabeth Møller, tlf. 86 28 16 01 eller mail:
elisabeth.frans@oncable.dk
om antal deltagere fra deres gilder (af hensyn til traktement) senest fredag
den 13. maj 2011.
Denne måneds forsidebillede
er taget af Mandrup Langhoff, 4. Gilde
på torvet i Heide, Ditmarsken.
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hvad enten det udspilles til lands, til
vands eller i luften.
Vi kender alle beretninger om
katastrofesituationer, der danner grundlag for dannelsen af venskaber, der varer
hele livet. Vi besidder ikke noget faktuelt måleredskab, der kan afgøre om et
forhold er et bekendtskab eller et venskab. Lidt forenklet kan man vel sige, at
bekendtskaber trives bedt i medvind,
medens venskaber overlever såvel medsom modvind. Det er derfor vanskeligt
– for ikke at sige umuligt, at tilvejebringe en klar deklaration på, hvem der er
vore venner og hvem der er bekendte.
Mange venskaber er repræsenteret i disse lokaler. Et blik i bakspejlet fortæller
os, at selv om venskabet hen over årene
har været det samme, så er dele af indholdet udskiftet med andet indhold. At
der er tale om en dynamisk proces hænger naturligvis sammen med, at vi bliver
ældre og at det giver anledning til, at
behov forsvinder, medens andre opstår.
I eftergildehallen causerede en af
vore egne Benny Aros (BA) over ”Kun
løs er al fremmed tale” et citat fra
Grundtvigs digt Modersmålet fra 1837,
og det er ikke til at komme udenom i en
snak om vores sprog. BA har en svaghed for altid at skulle slå ord op, ord vi
bruger i flæng og som vi meget ofte
ikke kender betydningen af, BA nævnte
som eksempel ordet saling fra flagsangen, som vi jo netop havde sunget i gildehallen, det har intet med salig at gøre,
måske et ord vi har hentet fra hollænderne, for en særlig metalkonstruktion på
masten på et skib og formålet var/er at
understøtte mærset, det vil sige den der
platform eller kurv, der er omkring

Mandag d. 21. februar mødtes 4.
Gilde til gildehal i Langenæs Sognegård, hvor en bevæget gildemester Niels
Blicher (NB) indledte gildehallen med
en sørgelig meddelelse om Erik Jungersens død den selvsamme eftermiddag,
NB havde kendt Erik Jungersen siden
sin barndom. Vi holdt herefter 2 minutters stilhed for at ære Eriks minde.
Siden 4. Gilde sidst var samlet
før jul er NB blevet opereret, og han har
også været på vinterferie med sine børn
og børnebørn og var netop lige kommet
hjem, hvorfor han måtte bede Poul Kallesø (PK) stå for gildemestertalen. PK
havde valgt at tale om venskab, mennesket er et pattedyr og en af de mest succesfulde dyrearter jorden endnu har oplevet, kun visse insekter, f.eks. myrer er
næsten lige så udbredte. Hvis vi fokuserer på vor egen art, så vil det være naturligt at få sorteret lidt i den hob af homo
sapiens’er der omgiver os, en grov opdeling kunne være familie, venner, bekendte og alle de andre, således gennemgik han hver enkelt gruppe, hvor jeg
blot vil nævne venskab.
Udviklingen fra bekendtskab til
venskab er en psykologisk proces, der
tidsmæssigt kan have forskelligt forløb,
det er sjældent venskab opstår spontant,
der er normalt tale om en form for modningsproces, der indeholder mange forskellige ingredienser. En undtagelse er
de venskaber, der opstår på grundlag af
et pludseligt opstået skæbnefællesskab,

(Fortsættes på side 11)

6

HEROLDEN

Stadsgildets regnskab.
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vi mødte Holberg på gaden i dag ville vi
have endda ganske svært ved at forstå
hinanden. Et sprog er en levende størrelse, der ændrer sig hele tiden, ord forsvinder og nye dukker op. Men som alt
andet levende dør det, hvis det ikke bliver brugt. Så brugen af det er med til at
sikre både landets og din egen identitet.
Et meget spændende causeri, som BA
foretrækker at kalde det, da ordet er
fransk og har en snert af noget underholdende, og det må man nok sige, at vi
blev underholdt denne aften i februar.
I pausen under causeriet fik vi
tarteletter med høns i asparges et rigtig
hit at dømme efter dels hvor meget der
blev spist og efter alle kommentarerne.
Til kaffen uddelte Erik Birkholm Nielsen cognac og baily i anledning af hans
overståede 60 års fødselsdag også et
rigtigt stort hit, som Erik modtog et tikkerli for.
Referent Birthe.

(Fortsat fra side 6)

masterne BA er ikke skibskyndig, men
det vi altså synger om er, at vores fane
vajer på denne bærende del af en masteopbygning. Endvidere nævnte BA mange eksempler på gamle mundheld, som
det viste sig næsten alle kommer fra de
religiøse skrifter, således stammer ”at
rende fra Herodes til Pilatus ” og at ens
hus ligner ”Jerusalems ødelæggelse”
begge fra Matthæus 20,9. Vores hverdagssprog – vores talemåder – er så gennemsyret af de skrifter, der har båret
vores tro gennem mere end 1000 år, så
BA er tæt på at påstå at skulle kirken
forsvinde, så gør den det alligevel ikke,
for det Grundtvig malende kalder de
levende stene, de mennesker og deres
ord, der danner vores virkelighed, forsvinder ikke. BA havde endvidere kigget lidt på navnene i 4. Gilde for at se
hvilke mennesker, det var han var havnet i blandt, og resultatet var lidt overraskende.
Ofte vil man kunne finde i stribevis af navne, der kommer fra en eller
anden bibelsk figur eller en helgen. Det
var der, man hentede sine forbilleder.
Men sådan var det ikke med 4. Gilde, i
hvert fald ikke på mandssiden. Det viser
sig, at et flertal af mændene er bærere af
hedenskab, gode gamle nordiske navne,
fordelingen på 9 hedenske mod 6 bibelske. På kvindesiden er billedet mere
normalt vil man sige, her er kun et par
hedningenavne mod hele 10 bibelske.
BA havde ikke statistisk belæg for, om
det så siger noget om alderssammensætning, socialgrupper, spejderbevægelsen
eller hvad. Men noget må der være, når
det nordiske i den grad holdes i hævd på
navnefronten. BA mente også at hvis

Mandag d. 21. februar afholdt 5.
Gilde gildemøde i Egå Sognegård.
8. Gilde var inviteret. Gildemester Erik Ravn indledte med at byde
velkommen til aftenens foredragsholder,
Gorm Toftegaard Nielsen, som er professor i strafferet.
G.T.N. er født i Herning og opvokset på Hammerum Landbrugsskole.
Skolens holdning var, at det var vigtigt,
at de unge mennesker deltog i det omliggende samfunds liv. Måske har denne
holdning været medvirkende til
G.T.N.´s valg af jurastudiet. Det kan i
parentes bemærkes, at forhenværende
folketingsformand Christian Mejdahl
11
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også har været på Hammerum Landbrugsskole.
G.T.N. begyndte med at tale om
Grundloven og især om de artikler, som
skal beskytte borgerne mod magtmisbrug. I enevældens tid for 350 år siden,
lå al magt hos kongen. Hæren, politiet,
domstolene, og højesteret var i enevældens tid underlagt kongen. Men i 1848
var der nogle mennesker, som stille og
roligt gik op til kongen og sagde, "Vi vil
gerne have en grundlov", og det fik de
så. Som vi ved blev den vedtaget d. 5.
juni 1849. Det var en stille revolution
uden blodsudgydelse, og ikke som i
Frankrig, hvor guillotinen i en periode
var i brug hver dag. Efter 2 verdenskrig
bestemte U.S.A. at Tyskland skulle have
en grundlov. Det var åbenbart ikke nok,
så i 1953 fik de også en forfatningsdomstol. Europa fik en menneskeretskommission i 1953.
Det mest solide demokrati i Europa er England, og de har ingen grundlov. Englænderne lever efter sæd og
skik.
Vi vælger parlamentet, som vælger regeringen, som reelt laver lovene.
Lovforslagene kommer så til første, anden og tredje behandling i folketinget,
som så kan rette lidt. Formålet med
grundloven er at beskytte borgerne mod
magtmisbrug
fra
myndighederne.
Grundloven omhandler forskellige artikler, f.eks., "Boligen er ukrænkelig". Politiet kan ikke trænge ind hos folk uden
en dommerkendelse.
Hvis en person bliver anholdt,
skal han/hun i grundlovsforhør, d.v.s.
stilles for en dommer. inden 24 timer.
Folketingsmedlemmer kan ikke fængsles, med mindre, at de bliver grebet på

fersk gerning. Det hedder, at de har immunitet. Dette for at magten ikke skal
kunne bruges til at tryne oppositionen.
Borgerrettighederne / menneskerettighederne er nedfældet i grundloven, og kan
kun laves om, hvis grundloven bliver
lavet om, og det er meget vanskeligt.
Når man flytter ting til menneskerettighederne er det juristerne som bestemmer. Jurister kan lave sort til hvidt.
Det der er farligt for demokratiet,
er politiet. Man skal passe på, at politiet
ikke tager magten, for de kan undertrykke befolkningen. Man skal være bange
for de højtbegavede, for de vil gerne
tage magten. Grundloven sikrer, hvilke
nye love vore børn og børnebørn må
lave.
Under pausen serverede gruppe
53 løgsuppe med ostebrød til, og kaffe
med fastelavnsboller.
Således velforsynede var vi oplagte til at stille spørgsmål til professoren. Der blev en del diskussion om bl.a.
voldtægt, som jo er et meget vanskeligt
emne, for hvis der ingen beviser er, bliver det jo påstand mod påstand. Der
blev også stillet en del andre spørgsmål.
Pludselig var klokken blevet mange.
G.M. takkede professoren for en meget
spændende aften, og gruppe 53 for et
dejligt traktement, og vi sluttede med
vores aftensang.
Referat
Hanne.
Mandag den 14. marts afholdtes
vort gildeting som sædvanligt i Egå
Sognegård. GM Erik Ravn bød velkommen hvorefter vi indledte med at synge
en forårssang. Også som sædvane valgtes Aage som dirigent og gav straks or12
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det til GM.
Erik indledte med at takke for det
store fremmøde, igen 100 %. Erik håbede det store fremmøde til alle vore møder skyldtes det gode sammenhold, og
at vi alle havde det godt sammen. Erik
håbede også at det store arbejde der er
lagt i aktivitetsprogrammerne med et
godt og varieret indhold, havde en del af
skylden. Vort gilde kan kun mønstre 4
riddere, Erik opfordrede til at flere
meldte sig til optagelse. I sin beretning
omtalte Erik året der gik med et kort
tilbageblik over vore aktiviteter. Samarbejdet med 8 gilde fungerer fint, det er
hyggeligt med mange til gildehallerne.
Det er også muligt at tiltrække
mere aktuelle foredragsholdere til et
større fremmøde. Opfordrede til at deltage i flere af Stadsgildets aktiviteter f.
eks. Fellowshipmøde, spejderudvalgets
møder (sidst med TV-lægen Peter Qvortrup Geisling), Fredslyset og den stemningsfulde andagt i krypten under Vor
Frue Kirke. 5 Gilde stod for Stadsgildets
Nytårsgildehal, han følte det havde været en succes selv om der blev et lidt
større underskud en forventet, der blev
drukket lidt for meget rødvin, det må vi
gøre bedre næste gang det bliver vores
tur, det bliver vel om ca. 8 år.
Fra Landsgildet nævnte Erik
Rodbjerggaard, hvor vi har fået medhold hos myndighederne til at fortsætte
med de hidtidige aktiviteter. Det ser ud
til at Vejle gilderne vil overtage driften
af stedet og dermed bevare det i gildebevægelsen. Landsgildetinget der skal holdes i Aarhus til september kører på skinner. 5. Gilde står sammen med 2. Gilde
for traktement under gildetinget, vi skal
være forberedt på at blive opfordret til at

give en hånd, men derom senere.
Beretningen blev enstemmigt
vedtaget.
En vedtægtsændring, hvor grupperne bliver ændret fra to til tre års arbejde, blev enstemmigt vedtaget.
Regnskabet med et mindre overskud på 140 kr. samt budgettet blev også vedtaget uden kommentarer.
Referaterne fra grupperne viste
livlig sammenkomst og godt humør, en
enkelt gruppe er i gang med at planlægge en tur i maj til Klosterheden (studere
bæverne) samt et besøg i Brunkulslejrene.
Fra udvalgene kan nævnes at
GIM har deltaget i arrangementerne
Fellowship og Fredslyset. Loppemarkeder havde givet et flor resultat, ca.
140.000 før omkostninger til deling
mellem Spejdermuseet og Søspejderne,
også Jazz teltet på Pouls Plads havde
givet et rekord stort overskud, det er
bare med at tage ind og høre god musik,
spise god mad og drikke kold øl til sommer. Vi har afleveret 1.4 kg. Frimærker
som en af grupperne havde klippet i
løbet af vinteren.
Flaggruppen fortsætter som hidtil. Der blev rejst kritik af de nye digitale reklameskilte, der skæmmer flagene.
Der foresloges at de enten slukkes på
flagdagene eller viser et flag med en
tekst om hvorfor der flages og hvem der
flager.
Der skulle vælges ny kansler idet
Henning faldt for 6 års reglen. Der blev
foreslået at skatmester overtog kanslerjobbet og at Aage blev valgt som ny
skatmester. Denne rokade blev enstemmigt vedtaget. Af andre valg kan nævnes at Henning overtager posten i rid13
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derudvalget (vi har jo ikke så mange
ledige jobs blandt vore 4 riddere). Endelig blev Ebbe ny revisor efter Aage der
blev skatmester.
Under eventuelt blev der drøftet
om vi skulle overtage Hornslet gildets
tradition, med at slutte gildemøderne før
sommerferien med en udendørsgildehal
i Toggerbo, eller som vi plejer, at finde
forskellige hytter hos spejderne. Der
blev ikke truffet nogen endelig afgørelse, gildeledelsen går i tænkeboks.
Således sluttede gildetinget og vi
kunne gå over til Gildeledelsens traktement (pate – pølse og ostebord samt
småkager og lagkager)
Efter en god og hyggelig aften
sagde Erik tak for i aften.
Referat Henning

og det samme gjaldt budgettet for det
kommende ar, hvor vi fortsætter med
uændret kontingent.
Gruppelederne aflagde beretning.
Emnerne er ret frie, de handlede blandt
andet om rejser, hjemby, barndommen,
indvandrere i Danmark, broer og virksomheder, så der har været rigeligt at
tale om.
Ridderudvalget har udsat et planlagt møde. Elsebeth (DIS) fortalte om
Fellowship-day på Hadsten Højskole,
fredslys, og møder om det forestående
landsgildeting.
Telefonafbud fungerer hos Birthe, men vi blev enige om, at vi sender
afbud senest torsdag derefter direkte til
arrangerende gruppe. Alice kæmper
med flagblokkene. Laurits efterlyste et
årligt eftersyn af flagblokkene, det går
Alice videre med. Frimærkeudvalget
sidder Henrik i, og han venter på at vi
alle kommer med vores afklippede frimærker, så vi kan komme højt på listen
ved landsgildetinget.
Pia sidder i spejderudvalget, som
i efteråret havde et velbesøgt arrangement på Diakonhøjskolen, udvalget repræsenterer også gilderne i Kulturnatten
på Rådhuspladsen.
Valget forløb hurtigt til de fleste
poster, men vi har problemer i ledelsen.
Sonja har siddet i seks år, hun tilbyder
endnu et år på dispensation. Ledelsen
havde et forslag gående ud på, at Inger,
som nu er kansler, følger Sonja som
"føl" og så måske vil efterfølge som
gildemester næste år. Henrik takkede på
alles vegne og sluttede herefter gildetinget.
Sonja fortalte om gildemesterposten, hvad arbejdet indebærer, og hvad

7.marts var vi indkaldt til gildeting. Fremmødet kunne have været større, men Sonja bød velkommen, og vi
begyndte aftenen med at synge "Dit sind
flyver altid så viden omkring". Så tog vi
fat på dagsordenen. Henrik blev valgt
som dirigent, og han kunne konstatere,
at tinget var lovligt og rettidigt indvarslet.
Elsebeth blev valgt som protokolfører og Helle og Alice som stemmetællere.
Gildemester Sonja aflagde beretning. Hun gennemgik kort årets arrangementer, og det har igen været et afvekslende og godt år. Sonja takkede kansler
og skatmester for samarbejdet og os alle
for at møde op.
Skatmester Robin aflagde det
reviderede regnskab, det blev godkendt
14
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hun løbende deltager i.
Aftenen sluttede vi med et lækkert traktement med røget ørred fint
pyntet med rejer og kaviar, kaffe og
småkager. Vi sang godnatsang, og Sonja
sendte os hjem med et ”tak for i aften”.
Tove

læggende idé er at begrænse politikernes og regeringens enerådende magt.
Grundloven er ikke særlig fyldig
i sit omfang. Var den det, og vedtog
man fra tid til anden supplerende paragraffer, ville det gøre det svært at indrette og at tillempe dagligdagen efter tidens krav og udvikling, hvor der jo på
demokratisk vis løbende kan lovgives
efter sund fornuft.
Gorm Toftegaard omtalte begreberne - den lovgivende – den udøvende
og den dømmende magt, og han pegede
på nogle af de vigtige paragraffer i
grundloven omkring grundlovsforhør –
boligens ukrænkelighed m.m. Han gav
også eksempler på fortolkning af lovene, og af retsafgørelser som ikke altid er
lige gennemskuelige og til at forstå for
menigmand.
Der var herefter en god debat, og
intet spørgsmål forblev ubesvaret.

I 8. Gilde skulle vi den 14. februar have haft en spændende eftermiddagsudflugt til Beder Gartnerskole, men
på grund af intern mødeaktivitet i skolens administration, måtte vi aflyse arrangementet. Vi håber at kunne gennemføre arrangementet i det nye gildeår
efter sommerferien.
Den 21. februar var vi på besøg
hos vore gode venner i 5. Gilde til foredragsaften i Egå Sognegård, Gildemester Erik Ravn bød os hjerteligt velkommen.
Han kunne også byde velkommen til juraprofessor i strafferet og
straffeproces ved Aarhus Universitet
Gorm Toftegaard Nielsen, der med sit
foredrag blev aftenens midtpunkt. Det
blev hverken tørt eller kedeligt. Tværtimod for professoren var både uhøjtidelig og humoristisk.
Han tog sit udgangspunkt i Danmarks Riges Grundlov, som Danmark
fik i sin tid da man afskaffede enevælden og fordi det danske folk bad om det.
I Frankrig skulle der en revolution til,
før det lykkedes der. I England har de i
virkeligheden ingen grundlov, men alligevel er England et af de bedst forankrede demokratier i verden.
Grundloven er det juridiske
grundlag for folkestyret, og den grund-

Aftenen fortsatte med nogle gode
sange og ikke mindst overraskelsen - det
kulinariske indslag – en pragtfuld og
veltillavet karamelliseret løgsuppe med
gyldent oste gratineret brød direkte fra
ovnen. Dertil rød- og hvidvin, afsluttende med en dejlig kop kaffe og kage.
Endnu en både oplysende og rigtig hyggelig aften i 5. Gilde var slut, og
så blev der hilst af med ”Nu er jord og
himmel stille.
Frits
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Torsdag d. 3. marts var
der Laugsting, som endnu
engang blev afholdt hjemme hos
Hans Fink. Der var også denne
gang et stort fremmøde og
sangen til de gule ærters pris
gjaldede et par gange i stuen .
Tak til Jytte for de dejlige
”ærter.”
Tinget blev under ledelse
af undertegnede afviklet efter
dagsordenen og beretningerne
blev godkendt uden mange
kommentarer. Regnskabet blev

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. maj 2011
Deadline 15. april.

B

godkendt. Indtil videre uændret
kontingent.
Der var genvalg på følgende poster: Laugsmester: Hans
Fink, Skatmester: Jan Omøe,
Skriver: Uffe Jørgensen og Revisor: Henrik Meyer.
Datoer for det kommende
års 9 aktiviteter/møder blev fastlagt. Hans Fink vil efterfølgende
udsende en mere detaljeret mødeplan, der også indeholder
hvem der medbringer mødepræmier til de forskellige møder.
Uffe

Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170,
8260 Viby J.
Telefon 24 63 82 95
E-mail: herolden@mail.dk

