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1./7. GILDE
Torsdag d. 24. maj kl. 18.30.
Udflugt til Hvidsten kro.
4.GILDE
Mandag d. 21. maj, kl. 19.30.
Gildemøde, i Langenæskirken.
“Anekdoter fra det gamle Rom”
v/ LenaPedersen.
Mandag d. 4. juni.
Gildetur m/ Friluftsgildehal
til Temnæshytten.
5. GILDE
Mandag d. 14. maj kl.?
Tidspunktet meddeles senere.
Tur i "Den gamle by".
Mandag d. 11. juni kl. 19.30.
Friluftsgildehal i Toggerbo.

Ultimo juni
Årets gildetur går til Han Herred mellem Limfjorden og Jammerbugten.
Nærmere følger fra gruppe 3.1.
9. GILDE
Onsdag d. 2. maj kl. 19.30.
Gildemøde: "Hvem vil være millionær!" ved Arne.
Fredag d. 15. juni kl. 19.00.
Valdemarsarrangement - nærmere info
følger.
FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 10. maj kl. 19,15.
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.

6. GILDE
Mandag d. 7. maj kl. 19.30.
Besøg på Museum Ovartaci,
Skovagervej 2, Risskov.
Vi mødes ved museet og får en guidet
rundvisning med kaffepause.
Mandag d. 4. juni kl. 19.00.
Hadsten Hytten
Friluftsgildehal med indsættelser.

Dødsfald:
26-03-12 Ulla Dixen Jacobsen, 4. G.

8. GILDE
Mandag d. 30. april kl. 19.30.
Sct. Georgs Gildehal i Ellevang Sognegård. I eftergildehallen får vi besøg
af Benny Aros, formand for Spejdermuseet, der vil fortælle os: "Noget om
drager og prinsesser - og os andre".

Fødselsdag:
16-05-12 Arne Dysted, 1./7. G. 90 år.
20-05-12 Sys Hanberg, 4. G. 80 år.
08-06-12 Jørgen Juel, 8. G.
80 år.

Ridderår:
24-05-12 Jytte Sørensen,
1./7. G. 35 år.
02-06-12 Nils Liljeberg, 8. G. 25 år.
02-06-12 Hanne Bollerup Eriksen,
8. G.
25 år.

Besøg landslejren 2012 i Holstebro med Århus Stadsgilde.
Som det vil være mange gildebrødre bekendt, har stadsgildeledelsen
besluttet at arrangere bustur til landslejren i Holstebro, der finder sted fra 21.
– 29. juli.
Århus Stadsgilde betaler busturen.
Vi arbejder på at finde en dag, hvor det kunne være særligt
interessant at aflægge lejren et besøg.
Nærmere herom samt øvrige detaljer vil blive bragt i Herolden
i juni.
På forhånd har der været mange positive tilkendegivelser, så vi håber
rigtig mange gildebrødre vil slutte op om arrangementet. Ægtefæller m.v. er
velkomne.
Med gildehilsen
Hanne Brissing
SGM

Stadsgildeting
tirsdag den 15. maj 2012 kl. 19.00
i Langenæskirkens lokaler, Kirkedammen 2.
P.S. Efter stadsgildeting vil der blive
indsættelse af ny stadsgildemester.
Derfor er mødetidspunktet kl. 19.00.
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Gildeting den 19. marts. Hans
blev valgt til dirigent og Jan til referent.
GM Birgitte aflagde beretning,
bl. a. omhandlende en gennemgang
af vore aktiviteter i det forgangne år
med mange hyggelige og interessante
sammenkomster og udflugter. Kirsten Sørensen og Kjeld Stellfeld blev
mindet.
Jan aflagde det reviderede
regnskab, der blev enstemmigt godkendt, og fremlagde forslag til budget for 2012 bl. a. med uændret kontingent (650 kr.) Herudover blev der
bevilget 1.500 kr. til arrangementet
den 27. eller 29.10.12 på Steno Museet.
Gildeledelsen blev genvalgt,
også selvom kansleren skulle gøre
sig lidt bemærket. Udvalgene: Edel
Schulz fortsætter i spejdermuseet, og
Hans Fink i Spejderudvalget.
Et enigt gildeting besluttede at
vi fortsætter næste år med samme aktivitet som hidtil. Nyt årsprogram
blev udfærdiget. Hans, der havde styret gildetinget på god og myndig
stemme, takkede for god ro og orden.
Ofk

Mandag d. 26. marts holdt 2.
Gilde Gildeting i sognegården i Hasle. Fungerende gildemester Per Jensen åbnede tinget og bød velkommen
til de 12 fremmødte gildebrødre. Efter vi havde sunget ”Jeg bærer med
smil min byrde” gik vi i gang med
dagsordenen.
Klavs blev valgt til dirigent og
Jan til referent. Per indledte beretningen med en hilsen fra vor sygemeldte
gildemester Kirsten og gennemgik
derefter årets møder og ture. Det havde været et godt år med flot fremmøde og indholdsrige møder og besøg
”uden for huset”, samt interessante
ture.
Der var ikke mange kommentarer og beretningen blev taget til efterretning. Knud gennemgik regnskabet, som ikke viste de store overraskelser. Dette blev godkendt. Der
blev taget stilling til vort økonomiske
hjælpearbejde samt anvendelsen af
vore 3 ”fonde”, som tiden efterhånden er vokset fra.
Kontingentet forblev uforandret, og det blev besluttet at spare på
portoen til udsendelse af indbydelse
til vore arrangementer, således at alle
med e-mail modtager indbydelsen på
denne moderne og tidssvarende måde. Gildebrødre, som stadig anvender
system ”Viking 2” eller ”Bic” får
selvfølgelig forsat indbydelserne/
indkaldelserne med ”sneglepost”.
Herefter var der korte beretninger fra
diverse udvalg, herunder takkebreve
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vedr. vore bidrag til Ingrid i Afrika.
Valgene gik forholdsvis let og
ubesværet – lige bortset fra Gildemesterposten. Kirsten ønskede ikke genvalg, og det endte med, at øksen blev
hos Jan Bigum efter at have været
bordet rundt et par gange, dog først
efter at embedet var skåret til. Det
var ligesom ved regeringsdannelser,
ministerierne skæres til så de passer
til ministeren. De fleste af tillidshvervene og udvalgsposterne blev besat
med genvalg.
Da alt dette formelle var overstået, gik vi i gang med aftenens vigtigste opgave: bengnaveriet. Hertil
var indkøbt store dejlige stegte ben,
som blev gnavet med velbehag, hvorefter benene blev kastet – ikke over
skulderen – men ned i hullet mellem
bordene.
En god aften, hvor der var blevet lagt rammer for det kommende
år. Den sluttede sent - alle mætte og
tilfredse.
Klavs

Mandag d. 19. marts mødtes vi
til gildeting i Langenæs Kirkens sognegård. Niels Blicher bød velkommen og kunne som tidligere år meddele, at den første øl var på gildets
regning.
Arne blev sædvanen tro valgt
til dirigent med stor applaus, og han
kunne konstatere at gildet var lovligt
indvarslet. Herefter gik vi over til
dagsordenen med beretning ved gildemesteren og aflæggelse af regn-

skab og budget ved skatmester, som
alle blev godkendt.
Efterfølgende var der beretning fra grupperne, det er altid meget
interessant at høre, hvad de andre
grupper har lavet, og herefter GIM
beretning ved Jette og Litta fortalte
om gildets faderskab.
Endelig som noget af det sidste valg af ny gildemester, som blev
Jette Jørgensen, et STORT tillykke til
Jette, både skatmester og kansler blev
genvalgt. Som ny GIM i stedet for
Jette Jørgensen blev Gitte Lindvald
valgt med stor applaus.
Til slut takkede Poul Kallesø
Niels Blicher for sin tid som gildemester, som NB har løst mere end
tilfredsstillende, og Arne erklærede
gildetinget for afsluttet, og NB takkede for god ro og orden.
I pausen havde vi fået smørrebrød, hvortil Karin Blicher og Jørgens Kristiansen gav en snaps i anledning af deres halvrunde fødselsdage for noget tid siden, tusind tak for
det.
Birthe

I 8. Gilde holdt vi gildeting
den 26. marts med 15 fremmødte.
Gildemester Henny Wilson bød velkommen. Thøger Jensen blev valgt til
dirigent. Han kunne konstatere at gildetinget var indkaldt rettidigt og dermed lovligt, og han foretog en gennemgang af dagsordenen.
Henny gennemgik i korte træk
kalenderårets forskellig arrangemen-
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ter og store begivenheder i såvel 8.
gilde som stadsgildet. Hun fremhævede bl.a. landsgildetinget, som
stadsgildet havde lagt et kæmpearbejde i med et resultat, som på alle måder var vellykket.
Gildet tager del i arbejdet omkring festugen, loppehuset, spejdermuseet, flagblokkene, frimærkebanken, afhentning af Fredslyset og står
desuden som koordinator for Dansk
Flygtningehjælps indsamling i Risskov.
Skatmester Kirsten Thorndal
Nielsen aflagde det reviderede regnskab, som godkendtes. Budgettet for
2012 blev ligeledes forelagt og godkendt. Kontingentet bibeholdes uændret.
Gruppelederne Nils Liljeberg,
Per Holch og Frits Hindtoft berettede
om aktiviteterne i gildes tre grupper.
Der arbejdes alsidigt bl.a. med indlæg
om oplevelser som specielt interesserer indenfor
gruppen, temaet
"Naturparker" herunder Mols Bjerge
og endvidere oplevelser indenfor
skov og natur samt astronomi.
To af grupperne holder møde i
dagtimerne. Der er en spirende interesse for, på tværs, at kunne deltage i
hinandens aktiviteter, såfremt emnerne kan bære. Det blev imidlertid også
præciseret, at opdelingen i selvstændige grupper inden for gildet skal bestå.
Hanne Eriksen havde et fyldigt
indlæg om det spændende og omfattende arbejde, der foregå i det internationale udvalg.

Nils redegjorde for arbejdet i
Ridderudvalget og desuden for indsatsen med flagblokkene, hvor gilderne står for de seks ud af 8 flagblokke.
To gilder betjener hver 2 flagblokke.
Der er investeret i nye flag og vimpler, som nu fordeles rundt. Nils redegjorde desuden for arbejdet i Frimærkebanken som hvert år præsterer
et beløb på omring 50.000 kroner til
uddeling på Valdemars Dag.
Per Hansen orienterede om aktiviteterne og kommende initiativer i
Spejderudvalget.
John Krarup fortalte om arbejdet på spejdermuseet bl.a. med sortering og registrering af de mange spejdereffekter som tilgår museet samt
om deltagelsen i "Spejdernes Lejr
2012" i Holstebro Han nævnte også
kontakten med Den Gamle By og om
mulighederne for indretning af et
"spejderlokale" i den nye afdeling i
Den Gamle By. Spejdermuseet kan
bidrage med effekter.
Thøger supplerede om de nye
tiltag på museet, herunder registrering af duelighedstegn, hæderstegn
og lejrmærke fra bl.a. Jamboreer.
Han nævnte også et kommende skrift
om spejderne efter sammenlægning
under Østjyllands Distrikt i periode
fra 1973 til 91.
Under valget til gildeledelsen
indvilgede Henny i at tage et 4. år
som gildemester, men understregede,
at hun herefter ønsker at trække sig.
Hun oplyste desuden, at gildeledelsen
allerede nu har et emne som afløser
på posten.
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Følgende blev genvalgt til de
forskellige udvalg m.v.: Flagherold:
Ole Jensen - Det Internationale Udvalg: Hanne - Uddannelsesudvalget:
ingen - Ridderudvalget: Nils - Spejderudvalget: Per - Flagudvalget: Nils
- Museumsudvalget: John - Revisor:
Nils - Revisorsuppleant: Eva Leth Referent til Herolden: Frits. Desuden
valgtes Eva og Frits til, sammen med
gildeledelsen, at repræsentere gildet
ved stadsgildetinget.
Under eventuelt orienterede
Henny om forhold omkring Herolden
samt om Stadsgildets tilbud om fælles transport til Spejdernes Lejr 2012.
Thøger afsluttede gildetinget,
og Henny rettede en tak til alle, som
havde været aktive i udvalgene op på
anden vis. Tak for godt samarbejde i
det forløbne år. Jeg håber, at der stadig er kræfter og energi til et godt gildearbejde i 8. Gilde.
Per Holch førte os gennem eftergildehallen, hvor hans gruppe stod
for det kulinariske og for de hyggelige indslag, vi også oplevede.
S/Frits

9. Gilde havde gildehal med
indsættelse af ny gildeledelse onsdag
den 11. april. Det er 6 år siden, at vi
har haft en så stor udskiftning i gildeledelsen på en gang!
Hele 2/3 af embedsposterne er
nybesat. Den afgående gildemester,
Puk, holdt igen en af sine causerende
gildemestertaler, filosofiske tanker

med en kærlig kant. Essensen var det
enkelte og dog så svære: det gælder
om her i livet, at holde af, holde om
og holde ud.
Efter sin indsættelse som gildets nye gildemester, sagde Arne
med et glimt i øjet og vanlige lune, at
han ikke rigtig vidste, om han nu
skulle sige (og derefter spille) ”Tak
er kun et fattigt ord” eller ”Ønsk mig
tillykke!”. Derfor ville han foreslå at
afslutte gildehallen med ”Når kirsebærtræerne blomstre-”. - Så det gjorde vi.
Eftergildehallen var, hvad man
populært kalder ”hyggeligt samvær”.
Og det var det! Meget hyggeligt! Vi
holder jo så meget af i 9. Gilde at
snakke på kryds og tværs. Men den
gode evne til at lytte og fortælle er nu
også altid til stede.
Vores traktement kom igen fra
vores ”hofleverandør”. Nemlig fra
delikatessen hos Føtex, Holme (det
kan vi virkelig anbefale!)
Bordet var som altid pyntet af
Bente med hjemmelavet husflid, der
passer til lejligheden og årstiden.
Vi sluttede, som vi plejer, med
”Nu er jord og himmel stille” -Sådan
var vejret også, da vi kom ud til en
lille snert af det første forår.
Birgit
Torsdag den 12. april havde vi
en hyggelig mødeaften, hvor vi sorterede et par sække fra Frimærkebankens indsamling.
Uffe

Afsender:
HEROLDEN
Grøndalsvej 170
8260 Viby J.
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Denne måneds forsidemotiv
er tilsendt af
Lone Lorenzen, 1. Gilde,
Der har fotograferet
statuen i Rio, Brasilien.

