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2. GILDE 
 Onsdag d.15. juni kl. 19.00 
Valdemarsdag i Frue Kirke 
 
4. Gilde 
Mandag d. 20. juni kl. 11.00. 
"En tur igennem købstaden" 
En guided tur i Den Gamle By. 
Mandag d. 19. september kl. 19.30. 
Gildehal. 
 
5. GILDE. 
Mandag den 6. juni kl. 19.30. 
Frilufts gildehal ved Kløverhytten. 
Sommerferie og sommertur. 
Er endnu ikke endelig planlagt. 
Indbydelse udsendes. 
Mandag den 12. september. 
Tilbage fra sommerferie.  
Gildehal med gæster fra Egå kirke. 
Mødetidspunkt meddeles senere. 
 
6. GILDE.  
Mandag d. 20. juni kl. 18.30. 
Gildemøde – Gr. 63 arrangerer. 
Besøg forbrændingen i Lisbjerg. 
Mandag d. 5. september kl. 19.30. 
Friluftsgildehal – Gildeledelsen. 

Spejderhytten i Hadsten 

8. GILDE 
Mandag den 29. august 
Friluftsgilde - nærmere følger 
 
9. GILDE 
Onsdag d. 15. juni kl. 19.00. 
Valdemarsarrangement. 
Gudstjeneste i Domkirken. 
Afslutning i Fredenskirken. 
 

10. GILDE 
Tirsdag d. 7. juni. 
Bryggeri besøg med ledsager i Ebeltoft. 
Mødested og tidspunkt sendes pr. mail. 
Fredag d. 19. og lørdag d. 20.  august.  
Tur til Hirsholmene, med overnatning i 
Skagen. 
Mødested og tidspunkt sendes pr. mail. 
Tirsdag d. 30. august. 
Vi skal opleve Festugen 2011. 
Mødested og tidspunkt sendes pr. mail. 

Gildeår: 
19-06-11 Hanne Brissing, 4. G. 50 år 
25-08-11Thøger Jensen, 8. G.  25 år. 
 
Ridderår: 
03-06-11 Elisabeth Møller, 4. G.  25 år. 
 
Fødselsdage: 
04-06-11 Grethe Langhoff, 4. G.  75 år. 
29-06-11 Merete Pedersen,  9. G. 80 år. 
 
Genoptagelse: 
Poul Boye Larsen 
Ingasvej 61 8220 Brabrand 
Tlf. 82 43 90 58 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. september 2011. 

Deadline 15. august. 
 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon 24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 



3  

 
HEROLDEN 

 

 

 

Mandag d. 18. april kl. 15 mød-

tes 4. Gilde til friluftsgildehal på Fri-

luftsgården i Beder, og det var en dej-

lig solbeskinnet eftermiddag, som Erik 

havde lovet.  Nogle startede med spis-

ning af medbragt mad og andre starte-

de med kaffe, og herefter var der et 

lille ”opgaveløb” i terrænet med fine 

præmier til vinderne. 

Friluftsgildehallen blev stillet 

op, der blev lavet bål, og gildemester 

Niels Blicher (NB) kom i sin gildeme-

stertale ind på en avisartikel, han hav-

de læst om den nu afgåede direktør for 

Dansk Industri, Hans Skov Christen-

sen, et meget personligt interview om-

kring hans opvækst, med bl.a. talebe-

svær, og hvor han endvidere også 

kommer ind på hvor stor betydning 

det havde haft for hans selvtillid, da 

han blev spejder i Det Danske Spej-

derkorps Ålborg. 

NB fremhævede at vi kun kun-

ne være glade for, at kendte personer 

på en positiv måde fremhæver de ind-

tryk og oplevelser samt betydningen 

af, at være en del af kammeratskabet 

blandt spejdere.  NB sluttede sin gil-

demestertale med at fortælle om en af 

de mange oplevelser, han selv huskede 

fra sin spejdertid, hvor de i 1949 var 

med til fange ”smuglere” ved Skæring 

Plantage en meget spændende og rea-

listisk oplevelse, som dog sluttede i 

festligt vennelag, hvor troppens skov-

mænd blev afsløret som ”smuglere”. 

Efter gildemestertalen oplæste 

NB Sct. Georgbudskabet 2011, og vi 

dannede efterfølgende kæde og sang 

”Spejderbror her er min hånd”. Efter 

en lille vandretur i området var det nu 

tid til indtagelse af den medbragte 

mad i den skønne forårsaften, og vi 

sluttede en dejlig eftermiddag og aften 

inden kulden og mørket faldt på.   

Birthe 

Mandag d. 9. maj samledes 5. 

Gilde ved Kalø Jagtslot ved Kalø Ho-

vedgård lidt øst for Rønde. Sct. 

Georgs Gildet i Ebeltoft var vore gæ-

ster til dette arrangement.  

Henning fortalte om egnen ved 

Kaløvig. I Kaløvig fører en 500 m 

lang middelaldervej ud til Kalø Slots-

ruin. Borgen, Kalø Slot blev opført af 

kong Erik Menved i 1313. Kong Karl 

Gustav af Sverige sad i 1518 som fan-

ge på Kalø. Men det lykkedes ham at 

flygte. Ruinen er en af vore bedst be-

varede middelalderborge. Den første 

hovedgård til Kalø Slot lå ved vandet 

tæt på borgen. Den nuværende hoved-

gård (avlsgård) ligger lidt øst for Røn-

de. 

I 1824 overtog en holstensk 

familie, Jenisch, Kalø Hovedgård. De 

boede der dog kun i ferierne. Godsin-

spektøren, som boede i hovedbygnin-

gen med sin familie, måtte flytte ud, 

når Jenischfamilien kom på ferie. Af 

den grund byggede Jenishfamilien 



4  

 
HEROLDEN 

Kalø Jagtslot i 1899. Henning fortalte 

også, at der ligger 3 forpagtergårde på 

40-50 tdr. land i nærheden af hoved-

gården, og en fjerde lå ved Føllebund 

syd for Rønde. Det var hans barn-

domshjem.  

Herefter gik vi over til den 

gamle lade ”Karlsladen”, der er en 

fredet bygning, og netop er ved at på-

begynde en større ombygning og reno-

vering, med henblik på at blive en ny 

museumsbygning. 

Tilbage på Jagtslottet, gik vi indenfor, 

hvor en sekretær, Bo Skårup, der er 

ansat i Nationalpark Mols Bjerges se-

kretariat, fortalte om Jagtslottet, dets 

udsmykning og anvendelse.  

Arkitekten der byggede slottet 

var den allerede meget kendte Hack 

Kampman, der i samarbejde med 

kunstneren Karl Hansen Reistrup ud-

smykkede slottet. Reistrup har udført 

træskærerarbejder forskellige steder 

og især udsmykningen af trappeskak-

ten er fantastisk. I forhallen er alle 

vægge bemalede med dyr, fugle og 

motiver fra mytologien. Asken Ygg-

drasil slynger sine grene om dyrene og 

fuglene. 

Når gæsterne i spisesalen sidder 

med ryggen mod vinduerne, har de 

udsigt til hjorte i et snelandskab, som 

dækker alle væggene. Man bliver ikke 

træt af at studere udsmykningerne. 

Efter krigsafslutningen i 1945 

besluttede man at konfiskere Kalø Ho-

vedgård og Jagtslottet, da det jo ejedes 

af en tysk familie. Det skal siges, at 

Jenischfamilien var vellidt af egnens 

beboere. Hovedgården og Jagtslottet 

ejes nu af staten. 

I 1999 fremlagde OECD en rap-

port, som indeholdt en negativ vurde-

ring af miljøtilstanden i Danmark. 

Man opfordrede Danmark til at styrke 

beskyttelsen af landets natur ved at 

etablere Nationalparker. En National-

park defineres som et sted, hvor men-

nesker kan nyde en unik beskyttet na-

tur, på en måde som efterlader områ-

det til kommende generationer, uden 

naturforarmelse. Der blev i 2000 ned-

sat et udvalg, hvis formand var direk-

tør Nils Wilhjelm, deraf navnet Wil-

hjelm udvalget. Udvalget bestod af 35 

personer der repræsenterende interes-

seorganisationer og myndigheder. Ud-

valget fremkom med en rapport som 

støttede de danske repræsentanter ved 

Rio konferencen i 2002. Efter mange 

overvejelser og meget arbejde beslut-

tede regeringen at fremlægge en lov 

om nationalparker, som blev vedtaget 

d. 6. juni 2007. 

Der er udpeget 6 områder i 

Danmark, som skal være nationalpar-

ker. Nationalpark Mols Bjerge er nr. 2 

i Danmark, og blev indviet af Dron-

ning Margrethe d. 29. august 2009. 

Man valgte Kalø Jagtslot til at huse 

sekretariatet. Nationalparken udgør 

18.000 hektar, som udover Mols Bjer-

ge omfatter store skovområder, over-

drev, søer samt kyst og havområder. 

Ebeltoft by og omkringliggende lands-

byer hører også med. Efter foredraget 

blev der stillet spørgsmål.  

Aftenen sluttede med at gruppe 

52 bar store fade fyldte sandwich ind.  
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Ebeltoft gildet kom med dejlig kage. 

Vi kom ikke til at køre sultne hjem. 

Det var en virkelig spændende og op-

lysende aften, som vi siger tak for. 

Hanne. 

 

Det lyder ikke særlig godt, når 

vi i 6. Gilde forsøger at synge. Det 

ville vi i arrangerende gruppe prøve at 

forbedre ved at lave en sangaften. 
Den 2. maj skulle det ske. Vi 

havde talt om, at med musikledsagelse 
ville resultatet sikkert blive bedre. Bir-
the og Laurits havde foreslået at spør-
ge deres søn Kurt, om han ville hjælpe 
os. Det ville han, og han tog sine tre 
venner med. Så Metha kunne byde 
velkommen til gildebrødre og især 
orkestret, som kalder sig "Irish Cof-
fie", som præsenterede sig med føl-
gende instrumenter en tværfløjte, to 
guitarer og en bas. Orkestret indledte 
med en afdeling sange og viser fra 
forskellige lande, der var fra Spanien, 
Bulgarien og ikke mindst fra Sverige 
heriblandt flere Evert Taube viser. 
Måske kan vi slå svenskerne i bold-
spil, men vi når dem aldrig, når det 
gælder viser. 

Til aftenen var der trykt et godt 
sangblad, så vi også fik lov at synge 
med, og nu gik det rigtig godt. 

Efter den første time havde vi 
spisepause. Birthe havde endnu en-
gang stået i spidsen for traktementet 
hamburgerryg med tilbehør, Pias gode 
flutes og til kaffen Birthes hjemme-
bag. I anden del af koncerten havde 

orkestret valgt at spille irsk musik. 
Der var mange kendte numre og flere 
sjove sange. Til Kurt og vennerne si-
ger vi mange tak, fordi I kom og hjalp 
os og gav os det, som i dag hedder en 
fin intim koncert. Vi nåede at synge 
alle sangene i sangbladet, så vi fik 
rigtig rørt stemmerne. 

Efter meddelelser sang vi god-
natsang og skiltes efter en god aften. 

Tove 

 

I 8. Gilde holdt vi Sct. Georgs 

gildehal mandag den 2. maj, og det 

blev en skøn aften med gode ord fra 

vores gildemester og et inspirerende 

budskab, set i et finsk medicinsk fag-

tidsskrift, klippet og modtaget fra Visa 

Huuskonen, Ilves Sct. Georgs Gildet i 

Finland. 

På en dejlig aften som denne, 

sagde Henny Wilson, er min tale in-

spireret af legenden om ridderen fra 

Kappadocien, som, på grund af sin 

kristne tro, overvandt den onde drage, 

og dermed frelste den smukke konge-

datter. Vi husker alle legenden, som 

handler om at bekæmpe det onde i 

verden, og dette tema ikke gentages 

ofte nok. Sct. Georg blev senere dræbt 

i kamp, og han led martyrdøden. Gil-

demestertalen var også inspireret af 

Sct. Georgsbudskabet. 

Længe før vor tidsregning fun-

derede de lærde og vise over livets 

mening, og hvad der dengang skabte 

et godt liv. I dag har kravene til tilvæ-
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relsen ændret sig dramatisk. Vi har 

rigeligt med materielle goder. De flest 

har gode boliger, lys samt alle forud-

sætninger for et behageligt liv. Men er 

vi blevet mere rolige og lykkelige?. 

Det er der ikke et simpelt svar på, men 

mange har givet gode råd. 

Jeg synes, fortsatte Henny, at vi 

indenfor gildebevægelsen fremhæver 

vores bedste for at gøre livet menings-

fyldt og at gøre gavn. Der arbejdes 

med visioner om sammenhold og fæl-

lesskab både i Danmark og på interna-

tionalt plan. Sammen med alle andre 

gildebrødre kan vi gøre utroligt meget. 

Vi skal ikke være bange for at sætte os 

nye mål, men bevare håbet og visio-

nerne, med plads og respekt for alle, 

også for dem der kommer efter os. 

I 8. Gilde har vi lagt planer for 

det nye gildeår, med ny aktiviteter, og 

der er dannet nye grupper. Vi skal tro 

på visioner om at udvikle gildearbej-

det, så flere får lyst til at være med. Vi 

har mange gode ting at byde på. Vi 

skal stå sammen og være synlige, sag-

de Henny. 

Henny oplæste herefter Sct. 

Georgsbudskabet, som i vers og sen-

tenser, alvorlige, men også med en vis 

humor, gav god mening og gode råd 

for et rigt og godt liv. Et par eksem-

pler: 

 

Ønsker du venlighed 

og smil fra andre, 

så lad ikke modviljen 

på dit ansigt vandre. 

 

Vær klar til at dele, 

uanset hvad du har, 

måske er der brug  

for en skulder, vær klar 

til at trøste en ulykkelig, bedrøvet, 

og find også dig selv 

af glæde bedøvet. 

 

Gildehallen bød også på et skif-

te på kanslerposten. Hanne Eriksen, 

enstemmigt valgt på vores gildeting, 

blev kaldt frem foran højbordet, hvor 

hun bekræftede at være klar til at yde 

sit ypperste for at løse de mange 

spændende opgaver, som er en kansler 

beskåret. Hanne afløser Per Holch, 

som efter en strålende indsats bag sig 

nu indtager en plads som tilhører i 

kommende gildehaller. Herefter slutte-

de vi kreds om højbordet og bekræfte-

de vort gildeløfte. 

Stine Underlien oplæste gildelo-

ven, og vi sang "Fra himlen er du fal-

det", hvorefter fanen blev ført på plads 

og gildehallen lukket. 

Eftergildehallen blev festlig 

med mange gode sange, hvor vi bl.a. 

sang om "Han Herred" som jo ikke er 

Thy og ej heller Vendsyssel, men helt 

sig selv, midt imellem. Stine, Eva, 

Inge og Hanne i gruppe 8. havde end-

nu engang tryllet med kulinariske læk-

kerier. Henny bød velkommen i gilde-

ledelsen til Hanne og udtrykte sin til-

lid til et godt samarbejde. Henny rette-

de også en varm tak til Per Holch for 

hans engagement, hjælpsomhed og 

gode støtte som kansler gennem fire 
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år. Også for hans tilsagn om en gliden-

de overgang fra kansler til tiltrædende 

kansler. Så blev der overrakt en vinga-

ve, og Per kvitterede med ordene, at 

det have været både sjovt og spænden-

de at samarbejde i gildeledelsen. 

Afslutningsvis orienterede Thø-

ger m.fl. om den kommende gildeud-

flugt til Samsø, som bliver et to dages 

arrangement, søndag-mandag den 29.-

30. maj. Vi skal af sted i fire, fem biler 

til færgen i Hou, og så rundt på øen 

med flere besøg, overnatning og ople-

velser undervejs. Grupperne finder 

selv sammen om kørelejlighed. 

Frits 

Onsdag d. 16. marts havde vi 

gildeting. Som sædvanlig var fremmø-

det stort og diskussions lysten lige så 

stor! Uden de store falbelader blev de 

forskellige poster fordelt: Nogle kom 

der nye folk på, andre var genvalg 

igen, igen. 

Grethe S. var dirigent. Lidt af 

en Uriaspost, men hun sluttede gilde-

tinget med et glimt i øjet og takkede 

for -næsten-god ro og orden. Gildele-

delsen i 9. Gilde, ser nu sådan ud: 

Gildemester: Puk, Kansler: Ar-

ne, Skatmester: Tage 

Under det efterfølgende trakte-

ment blev vores forårstur til Moesgård 

diskuteret. En eller anden sagde senere 

på vej ud af døren, at det næsten tog 

længere tid  at bestemme, hvad vi 

skulle have til kaffen efter vores maj-

udflugt end selve tinget! 

Men sådan er vi i 9. Gilde. Vi 

skal lige ordne noget inden vi hygger 

os (intern joke i vores gilde efter Niels 

Villemoes foredrag). 

Birgit 

Åbent hus  
I anledning af Meretes 80 års fødselsdag vil  

vi gerne invitere interesserede gildebrødre  

til eftermiddagskaffe 

onsdag den 29. juni mellem kl. 14 og 17 

 i fælleshuset Frisenholt 25, Tranbjerg. 

(Frisenholt er en sidevej til Skovgårds-vænget, 

og bus nr. 1 standser lige udenfor.) 

For at vide, hvor mange vi skal dække op til, 

beder vi om tilmelding senest den 20. juni på tlf. 

nr. 86 14 70 45 eller via mail til rete@nypost.dk.

   

Merete og Jørgen Pedersen, 9. Gilde. 



 

Afsender: 

HEROLDEN 

Grøndalsvej 170 

8260 Viby J. 

   B 

 

Denne måneds forside 

viser  et udsnit af et maleri 

ophængt i St. Jürgen Kirke. 
Heide, Holsten, 
fotograferet af 

 Mandrup Langhoff, 4. Gilde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEROLDEN 
ønsker alle sine læsere 
en god solrig sommer. 


