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8. GILDE
Mandag den 29. august kl. 19.00.
Friluftsgildehal ved 1. Risskov Drenges
Hytte, Fortevej 101, Risskov.
(Ved Bellevue).
Mandag den 26. september kl. 13.00.
Besøg på Beder Gartnerskole.
Nærmere oplysninger følger.

2. GILDE
Søndag d. 11. september.
Sommertur til et endnu ukendt sted.
Mandag d. 26. september.
Gildemøde ved gruppe 22.

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d.1. september kl. 19.15.
Så er sommerferien forbi og vi starter
op igen med ny energi.
Vi mødes i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.

4.GILDE
Mandag d. 26. september kl. 19.30.
Gildehal, ”Per Gynt” v/Else Najbjerg.
Mandag d. 10. oktober kl. 19.30.
Gildemøde i Langenæskirken.
”Besættelsesmuseet” v/ Svend Erik
Nielsen.
5. GILDE
Lørdag den 13. august.
Sommertur til Kongernes Jelling og
Rodbjerggaard.
Vi mødes på P-pladsen ved Center Egå
kl. 08,30.
Mandag den 12. september.
Tilbage fra sommerferie.
Gildehal med gæster fra Egå kirke.
Mødetidspunkt meddeles senere.

Dødsfald :
28-05-11 Meta Elsborg, 2.Gilde.

Ny adresse:
Birgitte og Jan Bolhøj, 1./7. Gilde.
Mejlbyparken 25, 8530 Hjortshøj
(samme telefonnr.)

6. GILDE.
Mandag d. 5. september kl. 19.00.
Bemærk mødetid.
Friluftsgildehal – Gildeledelsen.
Spejderhytten i Hadsten.
Lørdag d. 24. september kl. 9.00.
Gildeudflugt til Hobro og omegn.
Vi mødes i Voldum.
Nærmer besked kommer med posten.
Mandag d. 3. oktober kl. 19.30.
Gildemøde – Gr. 61 arrangerer.

Rettelse:
Adressen for Anette Rasmussen,
5.G. er Fyrrevænget 2 ( ikke Fyrvænget ) 8541 Skødstrup
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SÅ ER DET LIGE STRAKS LGT 2011.
Kære gildebrødre i Århus. Så er vi ved at være fremme ved det, vi har
ventet og arbejdet på i snart to år, nemlig Landsgildetinget 2011, og vi glæder os
meget til at byde gildebrødre og gæster fra nær og fjern velkommen.
Der har været stor interesse fra alle gildebrødres side, og næsten alle har
stillet sig til rådighed for projektet. Det er rigtig flot, idet en af mine betænkeligheder gik på, at vi jo kun er 152 gildebrødre
i Århus. Imidlertid har der ikke været brug for alle, der gerne ville give en
hånd med. Ud fra devisen ”mange kokke fordærver maden” har vi som bekendt
valgt at uddelegere opgaverne til små udvalg med 2-3 gildebrødre i hvert. Det
hele kædet sammen af en projektleder.
Det har været med til at holde gejsten oppe, at så mange har vist interesse,
og at vi har vidst, at der ville være mulighed for at supplere grupperne med gildebrødre fra alle gilder i Århus, hvis vi skulle få brug for yderligere mandskab.
Nu håber vi på et rigtig godt LGT 2011 med gode, saglige debatter i den
rette gildeånd med respekt for hinanden.
Glade og forventningsfulde gildehilsner
Hanne Brissing
SGM

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

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. september 2011.
Deadline 15. august.
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Århus Stadsgilde.
Sammendrag af protokol for stadsgildeting 18. 05. 2011.
Ad. 1. Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til stemmetællere.
Følgende blev valgt: Dirigent, Henning Holck, 5. g,, protokolfører, Jette
Jørgensen, 4. g.. De tre valgte stemmetællere kom ikke i aktion.
Ad. 2. Stadsgildemesters beretning, herunder referat fra udvalg.
SGM begyndte beretningen med lidt statistik, der viser, at der pr. l. april
2011 stadig er otte gilder i Århus Stadsgilde med i alt 152 gildebrødre.
To gb er blevet genoptaget, Poul Boye Larsen, 2. g. og Kirsten Thomsen
5. g. Der er i periodens løb sket udskiftning i gildeledelserne. Ny gs i
2.g. er Knud Christoffersen, der afløser Bente Bigum, i 5. g. har Alice
Dyrskov overtaget posten som gk efter Henning Holck Nielsen, Aage
Mathiasen har overtaget posten som gs efter Alice Dyrskov, og i 8.g. har
Hanne Eriksen afløst Per Holck Nielsen på gk posten. Beretningen fortsatte med omtale af de enkelte arrangementer i årets løb. Da disse har
været omtalt i Herolden i løbet af året, springes omtale over i dette sammendrag. – SGM takkede SGL samt redaktør af Herolden, Ole Andreasen og PR ansvarlig, Benny Aros for et godt, loyalt og inspirerende
samarbejde. – Også en tak for godt samarbejde til GM i de enkelte gilder, samt til projektleder LGT 2011, Kjeld Hedelund.
SGM beretning blev enstemmigt godkendt.
Ad. 3. Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab. Uffe gennemgik regnskabet, der har været trykt i Herolden, maj 2011.
Regnskab og status blev enstemmigt godkendt.
Ad. 4. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.
Ad. 5. Stadsgildeledelsen forelægger stadsgildets planer og ideér for det
kommen de år.
Den altoverskyggende vision er et skabe gode rammer om LGT 2011,
og vi er rigtig godt på vej. Fellowshipday afholdes 25. oktober 2011 i
Århus Stadsgildes regi. Fredslyset 2011 kommer til Århus Hovedbane5
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gård, onsdag 23. november (fejlagtig oplyst i protokol til 30. nov.) Nytårsgildehal 2012 er i 1./7. gildes regi, og datoen er fredag 6. januar
2012 i Langenæs Kirkens lokaler. Der planlægges Ridderhal med optagelse i november måned.
Tanken om at slå de 8 gilder i Århus Stadsgilde sammen lever stadig, og
gilderne opfordres til at etablere samarbejde, der vil gøre en sammenlægning lettere. SGL har også en vision om at få gruppestyrelsesmedlemmer i tale og måske på den måde få nye gildebrødre.
Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent. Der er budgetteret med uændret kontingent.
Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 7. Valg af stadsgildeledelse. – SGM, Hanne Brissing, 4.g., SGK Elisabeth Møller, 4.g, SGS Uffe Jørgensen, 4.g. og DIS Elsebeth Rasmussen,
6. g. og DUS Jan Bigum, 2.g. blev enstemmigt genvalgt.
Ad. 8. Valg af tre suppleanter stil stadsgildeledelsen. – Genvalg til Jan
Omøe, 4.g., Poul Kallesø, 4.g. og Ole Andreasen, 6.g.
Ad. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. – Genvalg til revisor Inge Kiel,
8.g. Revisorsuppleant Svend Erik Mortensen, 6.g. ønskede ikke genvalg
og i hans sted blev valgt Eva Leth, 8.g.
Ad. 10. Beretning fra fonde og laug. Formændene aflagde korte beretninger.
Spejderudvalget v/Erik Birkholm. Arrangementet for spejderledere
med Peter Qvortrup Geisling blev en bragende succes. Der var 113 deltagere, hvoraf ca. 70% var spejdere.
Kulturnatten 15. oktober forløb også fint med et pænt antal besøgende
trods dårligt vejr.
Ridderudvalget v/Helle Kristensen. Der var intet at berette om, idet
der ikke har været aktivitet.
Flagudvalget v/Nils Liljeberg uddelte i det forløbne gildeår (2010) kr.
55.250.
Frimærkelauget v/Hans Fink kunne berette, at det går fint, og at der
stadig er plads til nye medlemmer. Der er afleveret kr. 35.000 til
Landsgildets fonde.
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Herolden v/Ole Andreasen. Herolden kører som vanligt med kun få og
små problemer. Ole beklagede et par smuttere i årets løb. Der har været
indsigelser fra gildebrødre mod for lange referater. Fremadrettede indlæg ønskes.
Ad. 11.Valg af fondsbestyrelser.
Sct. Georgs Fonden. Der var genvalg til Jonna Lyhne, 10. g. (formand),
Hans Fink, 1./7. g. og Inger Rossen, 6.g. Tove Colstrup, 4.g. var ikke på
valg. Uffe Jørgensen er udpeget af SGL. Som suppleant genvalgtes
Henrik Mejer, 6.g.
Spejderfonden. Der var genvalg til Jørgen Kristiansen, 4.g. (formand) Kirsten Kristiansen, 6.g. Helle Kristensen, 6.g. ønskede ikke genvalg og
Karin Blicher, 4. g. blev valgt. Uffe Jørgensen er udpeget af SGL. Suppleant, Paul Møller-Jørgensen, 5. g blev genvalgt.
Ad. 12. Beretning, der skal aflægges ifølge vedtægter.
Forlev Centret. – Erik Birkholm, 4.g. fortalte, at der er god aktivitet,
økonomien er blevet bedre. Ledelsen har et godt forhold til DDS. Der er
installeret nyt køkken, der blev dyrere end budgetteret, men til gengæld
har betyder flere udlejninger.
Ad. 13. Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter. – Ingen.
Ad. 14. Eventuelt.
LGT 2011. Kjeld Hedelund orienterede kort herom og kunne fortælle,
at det gik godt med tilmeldinger.
Spejderkollegium. DUS Jan Bigum orienterede kort om planer for
etablering af et sådant i Århus. Pt står det lidt i stampe, men der arbejdes
fortsat på at finde egnede bygninger.
Protokollen er i hele sin udstrækning at finde på Århus Gildernes hjemmeside.
Endvidere har alle GM fået tilsendt et eksemplar.
Hanne Brissing
SGM
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Mandag d. 6. juni mødtes 5.
Gilde i Kløverhytten i Højbjerg, til
friluftsgildehal. Vi samledes i den lune
sommeraften omkring bålet, og lyttede
til Søs Fenger, som sang "Danmark nu
blunder den lyse nat".
Gildemesteren bød velkommen,
og vi sang, "Du danske sommer jeg
elsker dig". G.M. begyndte med at
sige, at i anledning af, at vi jo lige
havde fejret grundlovsdag, var han
kommet til at tænke på Gorm Toftegård Nielsen, som på et tidligere møde
i 5. gilde talte om grundlovens stykke
152 paragraf 3, som omhandler beskyttelse af borgerne mod det offentliges magtmisbrug. Det er det man forsøger at indføre i Irak, Morten Lykkegård, som sidder i E.U., er ikke glad
for grænsekontrollen. Han nævnte også oprøret i Nordafrika, som jo kan
komme til at påvirke os. Kinas økonomi vakler meget stærkt, og kineserne er svære at snakke med. Det ville
være smart, om vi i E.U. kunne stå
mere sammen. Søren Pind, udviklingsminister, gik i rette med gallupfikserede politikere. Samme tur fik kreditgivere, som lånte penge ud til fiktive
værdier.
Vi i den ældre generation kender jo "Janteloven". Vor moralske lov
gennem flere årtier. Den er uskreven,
men må ikke brydes. I dag er der næppe mange, der tror på, eller følger den
forkætrede Jantelov. Desværre er Janteloven blevet afløst af dens diametra-

Mandag, d. 20. juni var 4. Gilde
på gildetur til Den Gamle By. Tyve
forventningsfulde gildebrødre mødtes
ved Hovedindgangen, hvor vi ved
hjælp af sygesikrings- og ”Vennekort”, kom gratis ind (der er jo fordele
ved at være op i årene).
Vel inden for hegnet, blev vi
afhentet af to guider, som førte os
rundt på: En Tur Gennem Købstaden.
Selv om vi alle havde været der
før, så er det noget andet når der er
guider på, som kan supplere med mange sjove historier og detaljer, som man
ikke kan læse sig til. Efter turen endte
vi ovre ved den nye afdeling med huse
og forretninger fra 70’erne, og her
fortsatte den ene af guiderne i sølv- og
porcelænsudstillingen under plakatmuseet. I det andet kælderlokale er der
indrettet en udstilling med ure, så på
samme lokalitet er der tre interessante
udstillinger. Efter at deltagerne var
blevet samlet fra alle dele af museet,
blev den medbragte mad sat til livs, og
vi skiltes efterfølgende, med ønsket
om en god sommer.
Erik
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le modsætning. Vi kalder den nye og
endnu værre lov for X Factor-loven,
den formuleres således: Du skal tro, at
du er noget helt særligt. Du skal tro, at
du kan mindst lige så meget på alle
områder, som alle andre. Du skal tro,
at du nok er klogere end andre. Du
skal tro, at du kan bilde andre ind, at
du er bedre end dem. Du skal tro, at
du ved mere end andre. o. s. v..
Der er 10 regler..
G.M. spørger, hvorfor medierne
bliver ved med at beskæftige sig så
meget med Stein Bagger og Jøncke.
Hvordan påvirker det den næste generation? En meget mere fri tone findes
nu blandt forældre og børn og mellem
lærere og elever. Enhver ydmyghed er
forsvundet. Janteloven bør stives lidt
af, og X Factor-loven ikke bruges så
meget. Vi kan tænke på, hvad præsident Kennedy sagde: "Du skal ikke
spørge, hvad dit land kan gøre for dig,
men hvad du kan gøre for dit land".
Derefter havde Jørgen 5 min. Sct.
Georg. Vi har lige fejret grundlovsdag
med frie grundlovsfester. Efter 1849
fik man foreningsfrihed. Det tænker
man ikke så meget på i dag. Man kan
skrive, hvad man vil. Derfor er det
glædeligt, at vi kan sige, hvad vi vil,
uden at frygte noget.
Gruppe 53 serverede varm flødekartoffelsalat og hamburgerryg. Det
smagte skønt. Og til kaffen fik vi dejlig chokoladekage.
I eftergildehallen fortalte Viggo
om "Kløverhytten". Her midt i Skåde
bakker ligger den 350 m2 store spejderhytte. De lokale "Delfiner" i Egå-

Skæring er via Aros divisionen brugere og ejere af hytten. De blå pigespejdere i Århus havde fået øje på den 3
tønder land store grund ved Marselisborg skov. Hytten blev indviet i 1957
af selveste Dronning Ingrid, som var
protektor for pigespejderne i Danmark.
Så man har lige fejret 50 års
jubilæum. På øverste etage havde hytten køjeplads i 3 etager til 30 "glade
blå". I 1960erne manglede der en børnehave. Og hytten var jo ubenyttet i
dagtimerne, spejderne udlejede hytten
til "Kløverhyttens Børnehave". Senere
blev den høje kælder indrettet med
sovepladser, køkken og badefaciliteter. Så der er overnatningsmuligheder
og spiseplads til 30 spejdere. Kløverhytten er et meget populært sted, at
afholde møder, kurser, ture og lejre for
både spejdere og skoleelever fra hele
landet.
Edel og Poul fra 5. Gilde er af
Aros-divisionen valgt ind i bestyrelsen, hvor de har deltaget i ledelsen i
næsten 30 år. Også ægtefællerne deltager i arbejdet. Efter det dejlige traktement og den dejlige aften sluttede vi
med vores aftensang og ønskede hinanden en rigtig god sommer.
Hanne.
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Samsø er 28 km lang og har et
areal på 114 kvadratkilometer. Der har
levet mennesker på Samsø i mere end
5000 år, og talrige gravhøje, stensætninger, skanser og forsvarsanlæg er
med til at fortælle om det. Vikingerne
befandt sig også godt på øen, der i de
tider havde forsvarsstrategisk betydning. Hvor øen er smallest, gravede de
”Kanhave Kanalen”, så de hurtigt kunne rykke ud fra Stavns Fjord og komme kystbyerne i Jylland til undsætning.
Der er 22 små hyggelige landsbyer, næsten alle med hver deres særpræg. Vi rundede rigtige mange af
dem, herunder idylliske Langør i den
nordlige ende af Stavns Fjord, som
tidligere var et lille fiskersamfund,
men i dag i højere grad opsøges af
sejlsportsfolkene.
Vi nåede videre op over det
flotte landskab Nordby Hede til nordøen, som med sine stejle skrænter mod
vest tydeligt fortæller om istidens
enorme kræfter. Op mod nordspidsen
– Issehoved føler man sig næsten hensat til Rebilds lyngklædte bakker, samt
Skagens Grenen, hvor to have mødes
med udsigt til Mols og Helgenæs. Selve Nordby er vel det mest idylliske vi
så med sit smukke gadekær omkranset
af yderst velholdte bindingsværks huse.
På Danhostal i Koldby fik vi os
hurtigt installeret, og mens arrangerende gruppe gik i gang med fremstillingen af aftenens menu, var resten på
udflugt til Koldby Kås, hvor vi dristigt
krøb om bord eller rettere ned i Jørn
og Inges mere end 30 fods store sejlbåd. Vandet stod nemlig lavt i havnen,

8. Gilde sluttede søndag/mandag den 29.-30. maj første halvår med
et besøg på Samsø, og det blev en
mægtig god tur. 15 gildebrødre og
ægtefæller deltog, og de fleste af os
havde været på øen tidligere, men for
længe siden. Enkelte var mere dus
med alle herlighederne og godt hjemme i geografien.
Vi var af sted i fire biler og en
sejlbåd. Sidstnævnte med Inge Kiel
som tapper gast hos sin mand Jørn,
som kaptajn på det god skib Torhildur,
der nåede frem til Koldby Kås i hård
kuling og modvind allerede lørdag
aften.
Selve rundturen på Samsø var
tilrettelagt af Thøger og Nils, og Thøger, som i sit aktive liv som ingeniør
har løst mange projekter på øen var
vores dygtige guide, med svar på næsten alting.
Efter færgeturen fra Hou til
Sælvig lagde vi beslutsom ud med en
vandretur på Besser Rev, den smalle
ca. 5. km lange landtange, som skærmer af mod øst for det spændende naturreservat Stavns Fjord. Området har
sin egen interessante historie, og Thøger indviede os i geologien og ornitologien m.m., og vi smagte på den friske strandkål, og nød duften af porse
og malurt. Vi måtte lægge øren til adskillige krøniker ud i snapse fremstillingskunsten. Vi lærte også at sildemågen har gule fødder og ved det nu ved
at huske på ”Sild i karry”. Stavns
Fjord er også yngleplads for titusinder
af fugle.
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men vi blev beværtet med øl og en
enkelt skarp til halsen og fandt os hurtigt til rette i den konkurrence vi blev
kastet ud i med færdigheder i søkort
og kompas, radar, knob, sekstant og
stjernernes placering på himlen og
mange andet spændende.
Vandspejlet havde sænket sig
yderligere i havnen, men op over
boldværket kom vi dog og hjem til
aftenens middag placeret i små aluminiumsbakker og tilberedt på den store
udendørs grill. Det smagte, dressingen
var rigelig og rødvinen var fin, ligesom desserten.
Heldige var vi, at regnen udenfor hørte op, for så kunne vi som planlagt indtage bålpladsen, hvor vi hyggede os med de gamle gode bålsange,
sjove historier fra et langt spejderliv
og finurlige små sketces. Sent skal vi
glemme Jørn Kiels versioner af visen
om Terje Vigen – ” ude på den yderste
nøgne ø”.
Om mandagen drog vi mod syd
til de mere flade landbrugslandskaber
i området omkring Brattingborg Gods,
Samsøs alt dominerende største virksomhed. Godset der i dag, som siden
1600 tallet, ejes af slægten Danneskiold-Samsøe, råder samlet over 2.367
ha. land, svarende til ca. 20 pct. af
Samsøs samlede areal.
Vi var på en guidet rundvisning
i den 6 ha. meget flotte park som omkranser den nuværende hovedbygning
fra slutningen af 1800 tallet, bygget i
ny gotisk engelsk slotsstil.
Vi sluttede af sammen med
godsets inspektør, der viste os rundt i
de gamle avlsbygninger, de nye stalde
og maskinhuset med mejetærskere og

kæmpe store traktorer, og ikke mindst
fortalte han om hele virksomheden,
som omfatter markbrug, svineproduktion, skovdrift, jagt- og boligudlejning. Dele af produktionen er placeret
hos flere af godsets avlsgårde. Der
produceres bl.a. 20.000 slagtesvin til
Danish Crown i Horsens.
Store kornarealer leverer foderet til slagtesvinene, og som noget nyt
siden 2008 er der også udviklet et
brødkornskoncept - Brattingborg Brød
- som afsættes gennem landets største
dagligvarekæder. Sidste skud på stammen omfatter spisekartofler til de samme aftagere.
Brattingborg Gods producerer
også tømmer og finer, samt brænde til
private fra de i alt 870 ha. store skovog plantagearealer, rundt på Samsø.
Endvidere produceres store mængder
flis til øens fjernvarmeværker, som jo
sammen med de store land- og havvindmøller samt solfangere er med til
at gøre Samsø internationalt berømt
for sin selvforsyning og mere til, af
vedvarende energi.
Vi besøgte Lushage ved øens
sydøstlige hjørne og videre til Vesborg Fyn, som ejes af Brattingborg
Gods, men er udlejet til café og bed &
breakfast om sommeren.
Inden vi atter satte kurs mod
Sælvig havn, næsten stakåndede, besøgte vi Øko-museet og Samsø Museum i Tranebjerg samt et par mindesmærker, og vi nåede også at spise lidt
frokost, samt at købe Samsø kartofter
og asparges med hjem.
Frits
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HEROLDEN
Grøndalsvej 170
8260 Viby J.
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Denne måneds forside
viser en byzantinsk ikon.
Fundet på nettet

