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8. GILDE
Mandag d. 31. oktober kl. 19.30.
Ellevang Sognegård
Gildemøde – ”Hør og se om Grønland”
med Kirsten Guss. 5. Gilde er inviteret.
Søndag d. 13. november kl. 9.00.
Strandskolen. 8. Gilde koordinerer
Dansk Flygtningehjælps indsamling i
Risskov. Deltager-teamet får direkte
besked.
Onsdag d. 16. november kl. 19.00.
Hasle Sognegård
Stadsgildehal med ridderoptagelse.
Se nærmere i Herolden
Onsdag d. 23. november.
Fredslyset kommer til Århus.
Se Herolden
Søndag d. 27. november.
Fredslyset bringes til Ellevang Kirke.
Gudstjeneste 1. søndag i advent
Mandag d. 28. november kl. 19.30.
Ellevang Sognegård. Gildets traditionsrige julemøde. Nærmere følger
Lørdag d. 3. december.
Juletur. Nærmere følger om tid og sted

1./7. GILDE
Mandag d. 14. november kl. 19.30.
Planlægning af nytårsgildehal og julemøde.
Mandag d. 5. december kl. 18.00.
Julemøde.
2. GILDE
Mandag d. 28. november.
Gildemøde.
Lørdag d. 3. december.
Julefrokost.
4. GILDE
Mandag d. 21. november kl. 19.30.
Gildehal, ”Hjælp til hjertesyge børn”
v/ Ultraløber Henrik Schriver
Mandag d. 12. december.
Julestue i Langenæskirken.
5. Gilde
Mandag d. 14. november kl. 19.20.
Bemærk mødetid. Gildemøde i Geologisk Institut,
Høegh-Guldbergs Gade 2, 8000 Århus,
med lektor Richard Wilson.
Mandag d. 12. december kl. 18.30.
Julegildemøde
Egå Sognegård

9. GILDE
Tirsdag d. 3. november kl. 19.00.
Gildehal.
Onsdag d. 23. november kl.??
Aarhus Hovedbanegård.
Ankomst af Fredslyset.
Onsdag d. 7. december kl. 19.00.
Julestue.

6. GILDE.
Mandag d. 7. november kl. 19.30.
Gildemøde – Gr. 62 arrangerer.
Sonja fortæller om sin ferie på
Balkanhalvøen.

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 3. november kl. 19.15.
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.

Mandag d. 5. december kl. 19.30.
Julemøde – Gr. 63 arrangerer.
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Ridderår:
29-11-11 Arne Dysted, 1./7. G.
40 år.
29-11-11Grete Gjerulff
(Puk), 9. G.
20 år.
Gildeår:
29-11-11Merete & Jørgen Pedersen,
9.G
50 år.
29-11-11Grete Gjerulff
(Puk) 9. G.
25 år.

Ellen Boldreel, 8. G.
Lystrup Centervej 78, lejl. 15,
8520 Lystrup, tlf. 86 22 13 38.
Ellen Møller, 8. G.
Hørgårdsvej 19, lejl. 11, 8240 Risskov,
tlf. 86 17 81 89.
Benny Aros, 4. G.
Vestervang 8, 3., lej.834, Aarhus C.

Fødselsdage:
08-11-11 Kjeld Hedelund Jørgensen,
4. G. 70 år.
28-12-11 Jørgen Kristiansen,
4. G. 75 år.

Lone Lorenzen, 10. G.
Ny mail: lonelorenzen@profibermail.dk

Århus Stadsgilde indbyder til
Gildehal med Ridderoptagelse.

Onsdag den 16. november 2011 kl. 19.00.
Hasle Kirke og sognegård
Viborgvej 158, Aarhus V

Da vi skal optage 2 nye riddere vil vi glæde os til at se rigtig
mange gildebrødre til denne gildehal.
Traktementet i eftergildehallen vil beløbe sig til kr. 150,-.
Seneste frist for tilmelding mandag den 10. november.
Tilmelding til kansler i eget gilde eller Helle
Kristensen, tlf. 86 197070.
Med gildehilsen
Ridderudvalget
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Kulturnat Aarhus 2011

ved Marianne Eskildsen

Fredag den 14. oktober var det igen tid til Kulturnat i Aarhus. Sammen
med spejderne indtog vi Rådhuspladsen, der blev forvandlet med boder af forskellige slags og musikalsk underholdning fra en scene. Efter en flot solskinsdag blev aftenen kølig, men vi slap heldigvis for regn og blæst.
Kulturnattens tema var i år ”Rethink”, så lidt fornyelse skulle der til.
Det betød bl.a., at vores repertoire blev udvidet med pandekager, så vi nu kunne tilbyde ristede pølser, sno- eller vikingebrød samt de små pandekager.
I tidrummet kl. 18 – 21.15 fik vi mange besøgende, der lod sig lokke af
den hyggelige stemning på Rådhuspladsen og de liflige dufte af mad. Vi fik
udsolgt af pandekagerne, men der var også god afsætning på pølser og brød.
Alt i alt forsvandt der omkring 55-60 små pandekager, brød af 2,5 kg mel og
ca. 60 grillpølser.

Det var dog ikke kun vore gæster, der fik smagt på lækkerierne. Vi
(d.v.s. Bente og Jan Bigum, Pia Stokholm, Per Flemming Hansen, Grete Gjerulff og Marianne) fik også lidt at spise undervejs, ligesom vi også fik besøg af
sultne spejdere/spejderledere fra de andre boder.
Da oprydningen var overstået omkring kl. 22 var vi enige om, at det
havde været en rigtig hyggelig og vellykket aften. På gensyn.
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Nytårsgildehal 2012
1./7. Gilde inviterer til nytårsgildehal

Fredag den 6.januar 2012.
Langenæs kirkes lokaler, Kirkedammen 2,
Aarhus C.
Yderligere informationer i HEROLDEN december 2011

Denne måneds forside
viser det maleri 5. Gilde forærede
Egå Sognegård i anledning af jubilæet
i september.
Læs kunstneren Lis Gram ’s fortolkning af ”Sct.
Georg og Dragen” herunder.

Lis Gram: "Det abstrakte billede viser Sct. Georg, der er stået af sin
stejlende hest, begge står gemt i en skovtykning. Hesten er blevet skræmt af
dragen, der er kommet ud af sin hule omgivet af ild og røg og ildelugtende ånde.
Uheldigvis afskærer dragen Sct. Georg i at nå hen til sine lanser, han
havde efterladt udenfor hulen, klar til den endelige kamp. Spørgsmålet er nu
hvad sker? Hvordan klarer Sct. Georg opgaven? Vi ved jo at han dræbte dragen. Her må hver enkelt bruge sin egen fantasi".
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Frimærkebanken.
I sidste nummer af Herolden bragte jeg en omtale af LGT 2011. Desværre og beklageligvis glemte jeg at nævne ”Frimærkebanken”, der sammen
med de leverende gilder gør et stort arbejde. På LGT 2011 kunne Frimærkebankens ”direktør”, Nils Liljeberg, således søndag formiddag overrække
LGM Lone Erkmann kr. 65.000 i form af en symbolsk check, hvilket var resultatet af indsamlingen i perioden mellem LGT 2009 og LGT 2011.
I sin tale sagde Nils, at man i Frimærkebanken i nogle år har været forberedt på følgerne af, at der ikke mere sendes så mange breve med frimærke
på. Alligevel var man med indsamlede 943 kg lige ved at nå det magiske tal
1000 kg. Til sammenligning var sidste periodes indsamlede tal godt 1100 kg.
Som vanligt var der til de tre bedst placerede diplomer samt præmier i
form af god og delsom rødvin. Vinderen har endvidere retten til at opbevare
og til i gildehaller at bruge den flotte vandrepokal, stenalderøksen.
Vinderne var på 1. pladsen Nykøbing F 2.g. med 94 kg, på 2. pladsen
Ølstykke med 68,6 kg og på 3. pladsen Hobro med 50,2 kg.
I øvrigt kan jeg henvise til Frimærkebankens udmærkede hjemmeside
www.frimaerkebanken.dk.
Hanne Brissing
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når gravhøjene trækkes fra, bliver Møllehøj højest med 9 cm.
Herefter kørte vi til Alken og
fortsatte langs Mossø forbi fritidscentret Vædebro med Danmarks længste
bord skåret ud af én træstamme – imponerende. Vi kom igennem Boas – en
hyggelig næsten uberørt gammel landsby og besøgte Øm Kloster med ruiner
og museum. Derefter gik turen til Himmelbjerget, og her var vi over skyerne,
lidt blæsende, men blå himmel. Efter
indtagelsen af den medbragte frokost
gik vi en tur rundt på toppen og beså
udsigten over de skønne søer og Hjejlens sorte røg på vej mod Silkeborg.
Sidste besøg på turen var Papirfabrikken i Silkeborg, som nu er bolig-,
kontor- og kulturelt område. Et flot og
dynamisk område, selv på en stille søndag, og som svarer meget til Frichs
Parken og Sønderhøj i Århus, jo vi kan
også her i Jyllands hovedstad.
Efter en kop kaffe gik turen atter
til Århus, hvor vi var 16.30 efter 125
km og mange oplevelser rigere.

Nina blev hædret med sit 50 års
gildejubilæum, og fik overrakt 50 års
gilde nål. Der blev skålet i vin som Nina havde medbragt, og talt om gamle
minder.
Herudover fik vi i store træk
planlagt den kommende nytårsgildehal,
som vi skal stå for. Der var et stort engagement, og alle bidrog med forslag
til arrangementet.
ofk

Søndag d. 11. september tog 2.
Gilde på årets sommertur – formentlig
på den sidste lune og fine dag vejrmæssigt i 2011. En virkelig velvalgt dag,
selvom den startede overskyet og fugtig efter nattens regnskyl og tordenvejr.
Vi var 13, der drog af sted i 4 biler på
en tur, som arrangørerne havde kaldt:
”Vi ser på Danmark fra oven”.
Første stop var Ejer Bavnehøj,
hvor vi spiste rundstykker og drak kaffe, men over skyerne kom vi dog ikke.
De sportslige travede op i tårnet og fik
et godt overblik over Danmarks eneste
”bjerglandskab”. Derefter kørte vi til
Yding Skovhøj, men ej heller her kom
vi over skyerne. Vi fik forklaringen på,
hvorfor snart den ene og snart den anden høj er højest. Det er spørgsmålet
om, hvad der er naturlig højde, og hvad
der er menneskeskabt. Yding Skovhøj
er en gravhøj (eller rettere 3 stk.), og

Tirsdag d. 27. september havde
vi gildemøde, som gruppe 22 havde
forlagt til Horsens. Her besøgte vi Filip’s Sten- og Billedhuggeri. For dem,
som ikke kender Filip og hans virksomhed, kan jeg oplyse, at det er ham,
der har en varevogn, som på bagenden
oplyser: Overhal bare, vi laver også
gravsten.
Det blev en spændende aften,
hvor vi fik et andet syn på en rigtig
stenhuggermester, der sælger personlige gravsten, og ikke blot natursten,
hvorpå der er sat kobberbogstaver fast
med lim. Han bruger tid på at tale med
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de efterladte, hvis ikke afdøde selv,
forinden det aktuelle behov opstår, har
deltaget i beslutningerne, således at
stenen, som skal stå i mere end 10 år
også viser noget om afdøde. Udover
gravsten laver virksomheden også udsmykninger til kirker, kirkegårde, parker m.v. Under kaffen, som virksomheden gav, blev vi i ord og billeder præsenteret for mange af de opgaver, der
var løst fra stenhuggeriet.
Der er kun indehaveren og 4-5
medarbejdere i virksomheden, der som
sagt har hovedkvarter i Horsens, men
også en filial i Århus på Østboulevarden.
Klavs

venheder, midt i september var der folketingsvalg, hvor vi skulle afgøre om
vi ville være RØDE eller BLÅ de næste 4 år – eller hvor længe farven nu
holder. Det sluttede heller ikke med
afholdelsen af landsgildeting, for at det
ikke skulle være løgn, så var der også
afholdelse af VM i landevejscykling i
København, og således fortsatte PK
med sine ”filosofiske tanker” og konstaterede til slut, at vi netop havde passeret efterårsjævndøgn, hvor nat og dag
er lige lange, og hvor vi nu i modsætning til forårsjævndøgn bevæger vi os
for en periode af 3 måneder ind i tiltagende mørke frem til den 21. december, hvor vi har vintersolhverv.
5 min. Sct. Georg blev afholdt af
Niels Blicher, som fortalte om sin hustru Karins ulykke i bussen til Beder
sammen med 4 børnebørn, hvor skrøbeligt livet også kan være, og hvorledes det kan blive ændret i et splitsekund, nogle meget bevægende minutter, som vist fik os alle til at tænke på
vort liv en ekstra gang, og sætte pris på
det vi har.
I eftergildehallen havde vi besøg
af Else Najbjerg (EN), som blev introduceret af Jørgen Kristiansen. EN er
uddannet cand. mag. i religion, har haft
job på idrætshøjskolen i 16 år, hvor EN
var lærer, herefter projektleder på DGI,
men i aften skulle EN tage os med på
en rejse med Peer Gynt under ledsagelse af Edward Griegs musik. Det var i
en børnebog, at EN første gang stiftede
bekendtskab med Peer Gynt, og hun
havde bogen endnu, som blev sendt
rundt. Peer Gynt er fra 1867 skrevet af
Henrik Ibsen, og var på det tidspunkt
noget af det mest klassiske litteratur,

Mandag den 26. september mødtes vi til dette gildeårs første gildehal i
Langenæs. Gildehallen blev ledet af
Poul Kallesø, som havde kaldt sin gildemester tale for ”Filosofiske tanker på
en septemberdag”, hvor han talte om,
at vi får tilknyttet to stykker imaginært
værktøj, som bliver vore følgesvende i
al den tid vi lever. Der var tale om et
bakspejl og en krystalkugle, i bakspejlet ser vi de overståede kapitler i vort
liv, og krystalkuglen indeholder en
blanding af håb og frygt. Den er vort
vindue med udsigt til fremtiden, men
det vi ser, er et tåget landskab, hvor vi
selv med nutidens avancerede teknik
ikke kan GPS’e os frem ad sikre veje.
Det er nemlig os selv, der skal være
stifindere, når vi skal finde vej ind i det
ukendte.
September 2011 ser ud til at blive et usædvanligt koncentrat af begi8
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Peer Gynt er en dannelseshistorie/
eventyr, som Henrik Ibsen bad Edward Grieg sætte musik til i 1876, de
to havde mødt hinanden i Italien. Både musik og skuespil er meget national romantisk.
EN fortalte et passende stykke
af historien/eventyret, og derefter
hørte vi musikken, som var lavet dertil, og man kunne sagtens fornemme,
når der var drama, og når Peer Gynt
vandrede over de store fjelde i Norge,
og hans forelskelse i pigerne, rejsen
til de fjerne lande, og til sidst hvor
han vendte hjem til Norge igen, og
hvor han døde. Man må virkelig sige,
at fortællingen blev meget levendegjort af musikken, en meget spændende rejse som EN havde taget os
med på, og overført til det moderne
menneske i dag, kan man sige, at det
kan sammenlignes med vor søgen
efter en identitet, og ligeledes spørge
sig selv om Peer Gynt døde lykkelig??
I anledning af Hanne og Arnes
nyligt overståede guldbryllup, var det
dem, der stod for traktementet med
meget lækker nyrøget hamborgryg og
italiensk salat – tusind tak for det. Vi
sluttede som sædvanligt aftenen med
en sang.
Birthe

Den 12. september holdt 5.
Gilde gildehal i Egå Sognegård. Til
denne gildehal var menighedsrådet,
præster og sognegårdens medarbejdere med ægtefæller inviteret. Det var
9

meningen, at vi så kunne lære hinanden lidt bedre at kende.
Gildemesteren indledte sin tale
med at nævne det kommende valg og
10 års jubilæet for 11. september.
Eriks tale handlede om kirken og befolkningen. Baggrunden for 11. september og mange konflikter rundt om
i verden er baseret på religion. Vi har
ret til frit at tro og tale. Muslimer og
katolikker kan lære noget. Muslimers
og katolikkers prædikener er politiske. I Irland er der religionskrig / borgerkrig. I den katolske kirke har det
mandsdominerede styre en kedelig
fortid, messedrengenes ydmygelser.
Vatikanets største pengekoncentration styres af en aldrende mand i sin
skudsikrede bil. Mændenes middelalderlige levevis og styreform.
Det bliver spændende at se,
hvordan det går i Nordafrika. Vi er
med i en religionskonflikt I Irak og
Afghanistan og også på Balkan.
Vi sidder i Egå Sognegård, et
dejligt hus. Vi er glade for at komme
her til forskellige aktiviteter.
Folkekirken minder lidt om en
statskirke. Ca. 90 % er medlemmer.
Hvad er folkekirken? Luthersk evangelisk tro.
Grundtvig har haft stor betydning, (han var med i den grundlovgivende forsamling) hver 3 salme i salmebogen er af Grundtvig. Staten støtter folkekirken. Jeg har spurgt flere
præster, "Hvem ejer kirkerne"? Det
kan man ikke svare på. Kirken er en
selvejende institution. Menighedsrådene burde have mere indflydelse på
ansættelserne. Kirkegårdene er fredede. Der er specielle regler, hvis nogle
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ønsker at ændre noget, f. eks. bygge
en ny kirke. Hvor mange sjæle er der
i sognet? hvor mange kirker er der
reelt brug for? Staten betaler 40 % af
præstelønningerne og alle biskoppernes løn. Det koster en milliard. Det
eneste vi er sikre på, er at vi dør. Der
er gratis begravelse.
Langt de fleste kirkegårde konkurrerer om at holde dem pæne. Jeg
håber folkekirken vil bestå. Det var,
hvad en lægmand kunne bidrage
med.
Som følge af vore gæster i
gildehallen fortalte Henning i sin 5
min. Sct. Georg om gildebevægelsens
struktur og udvikling fra den spæde
start i 1933 og til i dag. Orienterede
om vores arbejds- og mødestruktur
med fællesmøder og gruppemøder,
stort set den samme struktur vi kender fra spejderbevægelsen, hvorfra vi
alle har rødder eller sympatiserer
med. En pudsighed er, at en af dem
der var med til at starte gildebevægelsen, og fik til opgave at beskrive vore
ritualer var frimurer, og noget af det
har han ”lånt” derfra.
I Eftergildehallen lykønskede
GM menighedsrådet med Sognegårdens 25 års jubilæum og takkede for
”husly” i de nu snart 23 år vort gilde
har bestået. Som et synligt bevis for
vor taknemmelighed havde gildet
ladet kunstmaler Lis Gram, Egå male
et billede af vores symbol, Sct. Georg
og Dragen. Maleriet afslørede formanden for menighedsrådet Arne
Vestergård. Maleriet er i smukke blå
farver, og det blev livligt diskuteret.
Gruppe 51 stod for det kulinariske.
Vi fik dejlig roastbeef med kartoffelsalat og grønt.

Efter en dejlig aften sluttede vi
med vor aftensang og sagde godnat
og tak.
Den 10. oktober fejrede 5. Gilde sin 23 års fødselsdag med en fødselsdagsgildehal, hvor 8. Gilde var
inviteret.
Gildemesteren bød velkommen
til alle, og udtrykte sin glæde over, at
så mange fra 8 gilde var mødt frem.
G.M. indledte sin tale med at
sige, at det var meningen, at vi skulle
have hørt nogle af H.C. Andersens
eventyr. Men foredragsholderen var
blevet forhindret, så G.M. havde selv
digtet et eventyr. Eventyret var et
causeri over vort nyligt afholdte folketingsvalg.
Der var borgerkrig mellem den
røde og den blå hær. Alle partiformænd var prinser og prinsesser, og
prinsesse Helle blev selvfølgelig regerende dronning. Hun havde ganske
vist mistet nogle kampvogne, og hendes partner, prins Villy, havde mistet
mange kampvogne, men hans løjtnant, Ole, havde venner ovre østpå,
så han fik nogle udrangerede kampvogne derfra. Prins Lars i den blå hær
havde mistet halvdelen af sine kampvogne, mens Prins Løkke fik allerflest kampvogne. - Dette er kun et
lille udpluk af det utroligt morsomme
eventyr.
G.M. kan ikke lide udtrykket
"Udkants Danmark". Danmark er jo
ikke større, end at man kan køre fra
den ene ende til den anden på 4 timer.
Men 70 medlemmer af det nye folketing bor i København, det er 40 %. Så
kommer de engang imellem og kører
lidt rundt i provinsen, og så kører de
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hjem igen. Hvorfor mon alle uddannelsesstederne ligger i København,
Århus, Odense og Ålborg. De kunne
ligeså godt ligge i andre egne dele af
landet. Det ville være godt for befolkningen. G.M. sluttede som Dronning
Margrethe med et "Gud bevare Danmark".
Derefter hørte vi Johnny Madsen synge, "Nu falmer skoven".
Så var det tid til 5 min. Sct.
Georg, som var lagt i hænderne på
Henning. Til vor sidste gildehal, d.
12/9 var sognets præster menighedsråd og sognemedhjælper inviteret. Og
derfor havde Henning forberedt et
indlæg om gildebevægelsen, og hvad
gildebevægelsen står for.
I aften skulle vi så have en
fortsættelse af føljetonen. Efter et
kort resume af selve starten fortalte
Henning om vore 3 arbejdsformer
siden starten med de meget strenge
regler, hvor svende- væbner- og ridderhallerne var skarpt adskilte. Man
kunne ikke bare bede om at blive optaget i Sct. Georgs Gildet. Man skulle
anbefales af en gildebror og godkendes af gildeledelsen. De forskellige
regler er i årenes løb blevet meget
forandrede og lempede, så meget, at
stadsgildet indbyder alle gildebrødre
til stadsgildehal med ridderoptagelse
onsdag d. 16. november. Hvorfor er
der ikke flere riddere i vore to gilder
specielt 5. Gilde, spurgte Henning.
Han fortalte om hvad det betyder at
blive optaget som ridder og være ridder. Han opfordrede til at vi til næste
år kunne stille med fire nye riddere til
optagelse.
Gruppe 52 stod denne aften for
det kulinariske, som bestod af

"Stjerneskud". Til kaffen var der 2
forskellige slags fødselsdagslagkager
og hjemmebagte kokosmakroner.
Under kaffen holdt G.M. i 8. Gilde
Henny Wilson en fødselsdagstale
hvor hun gav eksempler på børns opfattelse af voksne. Herefter kom Alice med en konkurrence. 10 linjer af
første vers i en sang. Vi skulle ved
hvert bord huske eller gætte anden
linje i hver sang, og synge sangen.
Det gav megen morskab
Så var det tid til at slutte en
dejlig aften med vor aftensang.
Hanne.

Lørdag den 24.9. dagen for
gildets årlige udflugt og endnu engang havde gildeledelsen fundet en
ny egn, vi skulle opleve.
Første punkt på dagsordenen
var morgenkaffe i Voldum hos Inger
og Robin, og det blev en rigtig god
start på dagen. Tre gæster og femten
gildebrødre, fordelt i fem biler, var
nu klar til udflugt i det, der tegnede
til at blive en solskinsdag.
Ad landevejene kørte vi mod
Hobro, hvor vi skulle besøge Vikingecenter Fyrkat. Vi så først vikingegården, som består af ni rekonstruerede huse, som både rummer beboelse, og er ramme om forskellige aktiviteter, en god legeplads var også
anlagt på området. Det var tidligt på
dagen, så vikingerne var knap gået i
gang med deres aktiviteter. En ung
pige syede strømper, en ung mand
var i smedjen i færd med at fremstille
en gaffel, nogle samlede brænde og
tændte bål, en far forsøgte sig som
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pottemager, og to vikinger udkæmpede en kamp med sværd og skjold.
Man fornemmer, det at være
viking i 2011, er ikke bare en hobby
men en livsstil, hvilket deres fantasifulde beklædninger også bar præg af.
Vi kørte ud til Fyrkatborgen, som er
en ringvold med fire åbninger og
bygningerne markeret med betonpæle
(dog under reparation). Et af langhusene er rekonstrueret.
Den medbragte frokost indtog
vi ved Fyrkat Mølle. Turen fortsatte
ind i Hobro til havneområdet, hvor vi
kom til Gasmuseet, som befinder sig i
det gamle gasværks nænsomt renoverede bygninger og i dag er både museum og oplevelsescenter. På en
ydervæg hang en fin glasmosaik, som
to kunstnere havde fremstillet efter
inspiration af børnetegninger.
En meget kompetent guid førte
os rundt i lokalerne og fortalte levende om gassens historie, som strækker
sig over ca. 130 år. Hvordan gas er
brugt til belysning, madlavning, rumopvarmning, vandopvarmning og i
industrien. Om spildprodukterne som
udgjorde et økonomisk grundlag for
gasværkerne. I 1929 begyndte man at
tappe gas på flasker, hvilket især
landbefolkningen fik glæde af. Industrien og camping- og friluftslivet
fandt også anvendelse for flaskegas.
Museet rummer også en stor samling
fra 1950-,60- og 70erne af husholdnings- køkken- og bordservice.
Vi kørte til sidste stop, som var
Bramslev bakker. Et af de smukkeste
steder i Danmark med en betagende
udsigt over Mariager fjord og de omkringliggende bakker. Vi nåede en
gåtur, før vi kunne sætte os til bords i

den nærliggende restaurant og nyde
maden og udsigten.
Vejret var dejligt hele dagen,
og udflugten var fint tilrettelagt, så vi
siger mange tak til gildeledelsen. Vi
skiltes med et tak for en god dag og
kørte sydpå.
Gildemødet den 3. oktober indledte vi med at synge en ny sang
"Farvel september". Sonja var aftenens bordleder, hun bød velkommen
til Henrik Rasmussen og hans venner
og til gildets medlemmer.
Henrik havde lovet at holde
foredrag om sin ansættelse i forsvaret. En fin billedserie med ledsagende
tekst gjorde det muligt at følge med.
Henrik er 37 år har været i militæret siden 1994 og er nu oversergent. Han har været udsendt til Bosnien, Irak og Afghanistan i flere omgange, er nu under civiluddannelse til
konstruktør.
Vi hørte om, hvordan udsendelsen til krigstjeneste foregår, om
vaccinationer, briefing af områderne,
befolkningen, sikkerhedstjek. Om
primitive boliger i lejren, hvor soldaterne bor tæt evt. i containere, om
opstart i lejren, optælling af materiel.
Hvordan man klarer sig i op til 50
grader i skyggen. Om at bo i lejre
med op til 5000 indbyggere fra forskellige lande.
Vi så billeder af køretøjer og
skydevåben, og Henrik fortalte, at
englænderne var misundelige på danskernes grej. Men ellers er det vist
amerikanerne, som er førende, når det
gælder materiel. Dagligdagen i lejren,
velfærd, underholdning, besøg og
kommunikation.
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Triste oplevelser opstår selvfølgelig også. Kammerater mister
livet, i disse situationer står soldaterne sammen, og der bliver taget værdig afsked. Henrik fortalte, at feltpræsterne gør et godt arbejde og er til
rådighed for soldaterne. I forbindelse
med hjemsendelse gennemgår soldaterne et grundigt tjek, med årene er
det blevet meget bedre.
Nytter deltagelsen i krigene? ja - siger Henrik. Det går fremad men
i mellemøstligt tempo. Landenes ledelser har ingen erfaring med demokrati, kulturforskellene er store og
stammeopdelingerne har stadig stor
magt.
Henrik fortalte om det gode
kammeratskab blandt de udsendte, og
det gode netværk der består efter
hjemsendelsen. Teksten sluttede med:
"Aldrig udsendes mere - måske" jadet vil tiden vise. Der var mange
spørgsmål, som Henrik villigt besvarede. For os, som kun her mulighed
for at følge de udsendte via presse og
TV, var det rigtig fint at få et helt
andet indtryk fra en, som har været i
brændpunktet. Tak for et godt foredrag Henrik, du gjorde os klogere.
Vi sluttede aftenen med lidt at
spise og et par sange. Sonja takkede
Henrik og ønskede os alle godnat.
Tove

I dag omfatter centret desuden
Malling Landbrugsskole, Bredballegård i Mårslet samt Vejlby Landbrugsskole og DCJ, som er en teknisk
skole for alle brancher i jordbrugserhvervene.
Jordbrugets Uddannelses Center omfatter således en bred vifte af
uddannelser indenfor det grønne område. Gartneri og blomsterbinding
(Beder). Uddannelse til skov- og naturtekniker og dyrepasser (Malling)
samt grundkurser for landsmandsuddannelsen og uddannelse til jordbrugs
maskinfører (Mårslet).
På Vejlby Landbrugsskole,
som 8. Gilde tidligere har besøgt,
foregår landmandsuddannelserne og
uddannelser som produktionsleder,
virksomhedsleder og agrarøkonom
samt proffessionsbachelor i jordbrug
samt jordbrugsteknologiuddannelsen.
Alt dette blev vi indført i, da vi
afslutningsvis var samlet i kantinen
til en kop kaffe og kage.
Vores kyndige guide, cand.
mag. og medlem af skolens bestyrelse Ole Fornais, havde forinden vist os
rundt på de store anlæg i Beder, hvor
alle haveanlæg fornys og passes af
eleverne som et led i uddannelserne.
Taksbuskene var klippet i spændende
figurer og bedene tilplantet med farvestrålende og sjældne buske og stauder. Gangarealer snoede sig omkring
de flotte plæner med sjældne træsorter, så alt bar præg af, at vi befandt os
i gartneriets skolemekka, med plads
til udfoldelse.
Vi kiggede på anlægsteknik på
øvelsespladserne for sten og fliser,
hvor der trænes og undervises i anlæg
af støttemure, brolagte stier, trapper

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus var målet for 8. Gildes eftermiddagsmøde mandag den 26. september. Centret administreres fra Bederafdelingen – det der tidligere var
Beder Gartnerskole.
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og ikke mindst fine anlæg i forskellige mønstre med tre slags sten og basalt i flere farver. Vi taler her om anlæg, der kan løber op i alt fra 10 til
50.000 kroner og opefter.
Vi så også elever i gang med at
fremstille naturhegn, espalier systemer i metal, samt de store maskiner
som forvandler hele træstammer til
planker og brædder til f.eks. havemøbler. Her var drengene i overtal,
men ellers er det i stigende grad og
allerede i flertal, piger, som er i gang
specielt i de kreative discipliner indenfor gartneriet-uddannelserne.
Vi blev også inviteret indenfor
i de store væksthuse, indrettet med
det sidst nye moderne udstyr, og
planteborde med såvel almindelig
som mere sjældne potteplantekulturer.
Skolen i Beder er udvidet flere
gange og har moderne klasseværelser
med Av-udstyr m.m. og eleverne kan
f.eks. også benytte sig af et omfattende fagbibliotek.

deres mange valgløfter og planer om
forbedringer.
Erik pegede også på, at begrebet udkants Danmark ikke burde kunne eksistere i et så lille land som
Danmark. Vi burde i højere grad tale
om forkants Danmark, med de korte
afstande vi trods alt har mellem by,
land og landsdele. Måske skulle man
også satse noget mere på, at folketingets medlemmer er bosiddende i det
område, hvor de er valgt for dermed
at kunne opnå en bedre varetagelse,
af de interesser der er vigtige for lokalområderne.
Man kunne også godt flytte
flere at statens institutioner ud i landet, og desuden fremme udviklingen
af nye lokale industrier, der kan skabe beskæftigelse. Vi har da gennem
tiden set eksempler så som Danfoss,
Lego og Grundfoss, som jo alle ligger
i provinsen, sagde Erik.
Henning Holck tog sig af 5.
minutters Sct. Georg. Han forklarede
om gildebevægelsen baggrund og
opbygning, og han slog et slag for
ridderuddannelsen, som tidligere måske nok var omgivet af en del hemmelighedskræmmeri. Nu er der for
længst åbnet op, og der er ingen
grund til at holde sig tilbage, sagde
Henning, der opfordrede både 5. og
8. gilde til at fremme sagen.
Lad os se fire gildebrødre fra
hvert af vore gilder tage imod denne
udfordring indenfor to år, opfordrede
han.
Der blev også tid til et
”stjerneskud”, hvidvin samt forskellige fødselsdagslagkager og kaffe med
tilhørende lækkerier. Vi styrkede des-

Mandag den 9. oktober var vi
til 23 års fødselsdags-gildehal hos 5.
Gilde i Egå, og gildemester Erik
Ravn oplyste, at man allerede nu tankemæssigt er i gang med at planlægge 25 års jubilæet i 2013. Erik holdt
en humoristisk gildemestertale, hvor
han i bedste H.C. Andersen eventyrstil causerede over det nys overståede
valg til folketinget. Vi ser, at landet
nu skal ledes af prinsesse Helle og
prinsesse Margrethe samt prins Willy
med støtte af den unge prinsesse Johanne. Det skal blive spændende at
se, hvordan det dog skal gå, og om
det kan bære. Kan de mon leve op til
14
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uden vores kendskab til den danske
sangskat med en lille konkurrence:
– hvordan lyder linje to i 10 forskellige sange. Fin aften.
Frits

Torsdag d. 6. oktober var der
månedsmøde i DDS’s spejderhytte i
Tranbjerg.
Vi havde endnu en gang besøg
af Thorvald Halkær fra Skanderborg,
der endnu gang viste spændende eksempler fra sine samlinger. Bl. a. fra
hans Fr. IX samling og en postkortsamling fra Skanderborg området,
hvis motivet var restauranter og kroer.
Samlingen blev indledt med et
Storm P.–citat: ’Der er ingen grund
til at tage livet så alvorligt. Der er
alligevel ingen der overlever det.’
Brug hellere tiden på at samle
spændende breve, postkort og posthistorie.
Thorvald har en god evne til at
fortælle en spændende og ofte overraskende historie om de forskellige områder. Endnu en sjov og hyggelig aften.
Uffe

I august mødtes vi ved Stubbe
sø hvor vi var på svampejagt, lykken
var med os, i dejligt aftensol fik vi
samlet en god portion svampe der
blev sorteret og vi fik pillet de giftige
fra, d.v.s. alle svampe kan jo spises
men virkningen er forskellig.
Efter tilberedningen på medbragte pander og gasblus samt piskefløde sad vi i skoven og nød skumringen og den nedgående sol. En rigtig
hyggelig " Spejderaften "
Og så var der festugen, hvor vi
havde vort møde. Vi mødtes på Pustervig og hørte på musikken, derefter gik vi på Bryggeriet for at spise.
Vi blev godt beværtet. Så igen en tur
ud i festugen med mange forskellige
indslag. Vi var bl.a. nede ved Åen,
hvor man kunne få en tur på vandet i
en rund eller aflang oppustelig bold.
Vi afstod dog fra dette. Nogle af os
sluttede af med kaffe m.m. i Vestergade. Alt i alt en udmærket tur i festugen.

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. december 2011.
Deadline 15. november.

Stor gildehilsen fra Poul-Erik

Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170,
8260 Viby J.
Telefon 86 28 17 98
E-mail: herolden@mail.dk
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Fredslyset 2011
Onsdag den 23. november 2011 kommer Fredslyset
til Århus med IC 133 kl. 13.13.
Som tidligere år, vil vi fra Sct. Georgs Gilderne modtage lyset ved toget.
Da DSB ikke længere må have levende lys i deres
lokaler, vil der ud over modtagelsen ved toget ikke foregå
noget på banegården.
Efter modtagelsen vil Aarhus Rådhus som tidligere
modtage lyset. Det sker ved en lille ceremoni med taler af et
byrådsmedlem og stadsgildemester Hanne Brissing kl.
14.30. Der vil efterfølgende blive serveret kaffe på rådhuset.
Vi fortsætter herefter til Vor Frue Kirke, hvor der kl.
17.00 vil være en kort andagt med pastor Jesper Kiil Jørgensen. Efterfølgende overdrages Fredslyset til kirken.
Håber rigtig mange gildebrødre vil deltage.
Gildehilsen
Elsebeth Rasmussen, DIS

