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1./7. GILDE
Mandag d. 17. september kl. 19.00.
4. Gildes gildehal i Langenæskirken.
Afbud til Birgitte og Jan.
Lørdag d. 27. eller
mandag d. 29. oktober.
Besøg på Steno Museet. Efterfølgende
en ”tur” i byen. Nærmere følger.
4. GILDE
Mandag d. 17. september kl. 19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
”Drager og dragedræbere”
v/Benny Aros
Mandag d. 15. oktober.
Bowlingaften i Viby

8. GILDE
Mandag d. 27. august kl. 19.
Friluftsgildehal ved DDS 1. Tranbjergs hytte, Skovgårdsvænget 97 G.
Tranbjerg. Nærmere oplysninger
fremgår af fremsendte indbydelse.
Mandag d. 24. september kl. 19.
Vi besøger Aarhus Søfarts Museum.
Sverigesgade 14, Aarhus C. med
guidet rundvisning, der afsluttes med
kaffe og kage. Nærmere oplysninger
følger.
9. GILDE
Onsdag d. 12. september kl. 19.30.
Gildemøde med foredrag af Edith Petersen, der vil fortælle om sit liv, herunder hendes ophold i japansk fangelejr under 2. verdenskrig som 13 til 16
-årig.

5. GILDE
Mandag d. 10. september kl. 19.00.
Gildehal i Egå Sognegård og foredrag
med agronom Arne Nielsen.
Mandag d. 8. oktober kl. 19.30.
Fødselsdagsgildehal i Egå Sognegård.
8. Gilde inviteres.

10. GILDE
Tirsdag d. 28. august kl. 19.00.
Helt ude i skoven.
Tirsdag d. 11. september kl.?
Svampetur.

6. GILDE
Mandag d. 3. september kl. 19.30.
Gildemøde – Gr. 62 arrangerer.
Gåtur i Hasle Bakker.
Lørdag d. 22. september.
Heldagsudflugt i private biler.
Gildeledelsen arrangerer.
Mandag d. 1. oktober kl. 19.30.
Gildemøde – Gr. 63 arrangerer.

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 6. september kl. 19.15.
Så er sommerferien forbi og vi starter
op igen med ny energi.
Vi mødes i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg, vi får besøg af Knud Greve,
som vil berette om rejser i Sachsen,
Bøhmen og Schweiz.
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Den 26. marts døde Ulla Dixen Jacobsen efter længere tids sygdom.
Ulla og hendes mand Willy, der døde i 2006, havde begge været aktive medlemmer af 4. Gilde siden november 1967. Ulla havde i årenes løb bestridt
flere tillidsposter indenfor gildet både som kansler og skatmester og Ulla og
Willy var også aktive i Sangerlauget i de år, det bestod.
Men i de seneste år svigtede kræfterne. For et år siden holdt hun, trods
sygdom, åbent hus i hjemmet Skovkanten 1, Viby, på sin 80 års fødselsdag,
hvor hun udtrykte en stor glæde ved de mange år i 4. Gilde.
Æret være Ullas minde
NB

O. B. Jensen
1920-2012
Den 1. juni sov Ove Børge Jensen ind i en alder af 91 år. Ikke stor af
størrelse, men en kæmpe i spejderbevægelsen og et engageret og mangeårigt
medlem af gilderne, senest – siden 1977 medlem af 2. Gilde.
O.B. blev optaget i 3. Gilde i 1951, så han var medlem i 60 år, og det
har - så vidt det kan ses - været helt uden deltagelse i en gildeledelse, men
det har ganske naturlige forklaringer med erhvervsarbejde, organisationsarbejde, undervisning på Handelshøjskolen, samt ikke mindst et mangeårigt
job som Divisionschef for Århus Dal Division.
Efter dette tog O.B. del i gildearbejdet med deltagelse i bl.a. Spejdermuseet og Sølvøkseløbet. I 2. Gilde mødte O.B. altid op, så sent som her i
foråret. I eftergildehallerne tog O.B. sig i mange år af det historiske, dels når
fakta skulle klarlægges og dels, når der skulle quiz ‘es. Vi vil savne O.B. til
gildets arrangementer.
Klavs Klercke
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Mindeord.
Vores tidligere gildemester Kirsten Randrup, 2. Gilde er ikke mere
iblandt os.
Kirsten sov ind 8. juni 2012, 71 år gammel efter kort tids sygdom.
Kirsten voksede op på Amager og var uddannet farmaceut. Gennem
dette arbejde traf hun sin mand og flyttede til bl.a. Børkop, hvor ægteparret
en årrække drev det lokale apotek.
Efter mandens død flyttede Kirsten til Aarhus og blev i 1999 optaget i
2. Gilde, hvor hun senest bestred hvervet som Gildemester på allerbedste vis
fra 2008 til 2012.
De senere år har Kirsten været frivillig i Kirkens Korshærs Genbrugsbutik og sammen med sin gode ven Ove Nielsen dyrket sin store hobby at
rejse. Det er blevet til flere rejser til bl.a. Paris, sejlads på de tyske og hollandske kanaler og med Hurtigruten til Nordkap.
Kirsten vil blive savnet af sine børn, børnebørn, Ove og resten
af 2. Gilde.
Æret være Kirstens minde.
Jan Bigum,
GM, 2. Gilde.

Fødselsdag:
16-10-12 Jan Bolhøj 1./7. G.

60 år
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Århus Stadsgilde.
Sammendrag af protokol for stadsgildeting 15.05.2012.
Ad. 1. Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til stemmetællere.
Følgende blev valgt: Dirigent, Henning Holck, 5. g,, protokolfører,
Birthe Lydolff, 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 2012 stadig er otte gilder i Århus Stadsgilde med i alt 147 gildebrødre. I periodens løb er fire gb afgået ved døden medens en enkelt gb har meldt sig ud. Der er i periodens løb sket udskiftning i gildeledelserne. Fire gilder har fået ny GM, nemlig 2. g., hvor Jan Bigum har afløst Kirsten Randrup, 4. g. hvor Jette Jørgensen har afløst
Niels Blicher, 6. g. hvor Inger Andersen har afløst Sonja Sørensen og
9. g. hvor Arne Hvid Christiansen har afløst Grethe Gjerulff (Puk).
På kanslerposten i 6. g. har Bent Vase afløst Inger Andersen, i 9. g.
har Marianne Eskildsen afløst Arne Hvid Christiansen og i 10. g. har
Bent Andersen afløst Pia Vestager. På skatmesterposten er der i 10.
g. sket udskiftning, idet Anne Marie Pedersen har afløst Jonna Lyhne.
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.
Stadsgilderådet har i det forløbne gildeår doneret i alt kr. 21.750.
Tværkorpsligt projekt ”Aros regnbuen” på spejdernes lejr 2012 fik
kr. 12.000,og kr. 3.000 gik til spejderfestival ”Dokken” på landslejren. KFUM spejderne Lystrup-Elsted-Elev Gruppe fik kr. 5.000 til
støtte for udsatte børns deltagelse i landslejren og endelig fik Holme
Spejderne kr. 1.750,00 til en ubemidlet lille spejders deltagelse i
landslejren.
SGM beretning blev enstemmigt godkendt.
Ad. 3. Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab. Uffe
gennemgik regnskabet, der har været trykt i Herolden, april 2012.
Regnskab og status blev enstemmigt godkendt.
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Ad. 4. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.
Ad. 5. Stadsgildeledelsen forelægger stadsgildets planer og ideér for det
kommende år.
Hanne Brissing mente med rette, at det jo nok måtte være den nye
stadsgildemester, hvorfor Kjeld Hedelund fik ordet.
”For næsten 1½ år siden blev jeg spurgt, om jeg ville stille op som
kandidat til posten som stadsgildemester. Min umiddelbare reaktion
var overraskelse, men også en god følelse ved at et menneske som
jeg sætter højt og respekterer, kunne finde på at spørge mig. Jeg lovede, at overveje sagen. Det har jeg gjort siden. Inden valghandlingen skal I have mulighed for at få et indblik i mine tanker om Sct.
Georgs gilderne generelt, og især om mine forventninger til gildernes
fremtid i Aarhus. Det giver jer så endnu en chance for at opstille en
modkanditat til mig. Det ser jeg i øvrigt meget gerne ske under alle
omstændigheder. Så undgår jeg en fornemmelse af, ikke at være
valgt på mine holdninger og kvalifikationer, men alene fordi ingen
andre ville lade sig opstille. I mine overvejelser indgår i høj grad Sct.
Georgs gildernes forhold, eller mangel på samme, til spejderne i
Danmark. Jeg finder det efterhånden vanskeligt at se noget særligt
fælles værdigrundlag for spejderne og gilderne. For mig har et meget væsentligt element i spejderbevægelsen altid været det karakterdannende.
 At tage ansvar for sit eget liv og sine egne handlinger og medansvar
for sine medmennesker og den verden, på godt og ondt, vi lever i.


Patruljesystemet er den organisatoriske arbejdsform. Lederen er den
mere erfarne ligemand, der fører hele enheden frem til målet. Den
der ser og forstår at få patruljens samlede ressourcer brugt til fælles
bedste.



Aktiviteterne, spejdersporten, er midlet til både at udfordre, fremme
og indlære de gode karakteregenskaber
Det vigtigste er ikke at vinde, men at deltage.
Vort samfund udvikler sig i stigende grad væk fra de normer, jeg
fandt så rigtige i spejderbevægelsen. Vi fokuserer i meget høj grad
på det enkelte individs præstationer. Det gælder i politik, i arbejdsli6
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vet og ikke mindst indenfor idræt. Eliteidrætten er i dag mere end
nogensinde en forretning. Landsholdsspillere kender vi på deres personlige score. I forretningslivet ser vi ofte mere i medierne om koncernchefens ambitioner og lønforhold, end vi ser om virksomhedens
formål og mission. Det hele betyder, at hvis du ikke er vinder, er du
taber. Det at være med, betyder ikke noget. I spejderbevægelsen har
aktiviteterne, som tidligere var midlet, måske fået for stor vægt på
bekostning af det karakterdannende. Med fritidsloven fik ikke bare
idrætten offentlige penge, også alle andre, herunder spejderne. Senest
har også EU´s landbrugsstøtte kunnet bruges af spejderkorpsene. Jeg
så noget sundt og karakterdannende i at en trop eller patrulje måtte
arbejde for at skaffe pengene til et nyt telt. Med fritidsloven kunne
man budgettere en stor del nyanskaffelser ind i et sommerlejrprojekt
eller en aktivitetsplan for en møderække. Vi fik nok fint udstyr og
det ”blev nemmere” men vi satte noget meget væsentligt over styr.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg føler vrede, når jeg
tænker på, at der ved Valdemarsdags arrangementet sidste år, alene
var de spejderenheder til stede, der kom for at modtage flaggaver. Nu
skal jeg være den første til at indrømme, at jeg selv finder det arrangement både langtrukket og kedeligt, men alligevel bør der stille
nogle spejder op med faner og vise en lille smule taknemlighed for
de gaver, de jo godt vil modtage. Og spejderne i Aarhus kunne da
heller ikke formå at stille med 10 faner til åbningen af landsgildet i
september. Det mener jeg, de kunne 40 år tidligere. Måske har spejderkorpsene fået nok i sig selv, og dermed er noget meget væsentligt
gået fløjten! Jeg syntes fortsat, at Sct. Georgs gilderne skal støtte
spejderne med penge og tilskud til både enheder og enkeltpersoner.
Men det skal alene være hjælp
til de der er både værdige og trængende, og det skal være hjælp til
selvhjælp, som det allerede sker.
Hvad vil jeg fokusere på, hvis I vælger mig til stadsgildemester?


Jeg vil være ydmyg overfor opgaven. Hanne Brissing har nu i 7 år
løst opgaven på aldeles fremragende måde. Jeg kan nok ikke gøre det
lige så godt, men jeg vil bestræbe mig på ikke at sætte det overstyr,
som hun fik bygget op.



Jeg vil ikke bruge mange kræfter på at skabe ny medlemstilgang. Vi
har et gab på 1½ generation i forhold til spejderne. Oprigtigt talt,
hvad har vi at tilbyde de unge som nye gildebrødre.
7

HEROLDEN





Jeg ser en opgave i fortsat at støtte og formidle det samarbejde mellem Sct. Georgs gilderne i Aarhus, som Hanne allerede så dygtigt har
gjort. Stadsgildet skal ikke forsøge at gennemtrumfe strukturelle ændringer gilderne imellem, men støtte den naturlige udvikling i det
samarbejde, der allerede finder sted gilderne imellem.



Jeg ser en opgave i at stå for arrangementer, som de enkelte gilder
ikke længere magter. Udflugten til spejderlejren den 24. juli synes
jeg er et godt eksempel. Måske kan der findes andre former for fælles
arrangementer, hvor stadsgildet går ind og støtter praktisk og økonomisk.



Jeg vil basere udviklingen på at vi alle bruger it. Det er jo allerede sat
som et fremtidigt krav fra de offentlige myndigheder. Vi brugte det i
vid udstrækning i forbindelse med landsgildetinget. Der spares allerede nu mange penge i porto. Vi har måske også en opgave i at lave
kurser, eller på anden måde støtte til de af os, der ikke nåede at bruge
en pc i arbejdslivet.
Jeg har den holdning, at noget af stadsgildets formue godt kan bruges
til at give nuværende gildebrødre gode oplevelser. Hvis medlemstallet fortsætter med at vokse i samme retning som koens hale, ser jeg
ikke noget formål i at der, til sin tid, går alt for mange penge over i
landsgildets kasse.

Nu tror jeg min taletid er ved at være udløbet, men hermed er I så
også advaret, om det der kan blive følgen af at vælge mig som jeres
stadsgildemester
Ad. 6. Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget, herunder
fastsættelse af kontingent. Der er budgetteret med uændret kontingent.
Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget.
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Ad. 7. Valg af stadsgildeledelse.
SGM, Hanne Brissing, 4.g. og DUS Jan Bigum 2. g. udtrådte af
SGL.
Nyvalgt SGM blev Kjeld Hedelund Jørgensen, 4. g.. SGK Elisabeth
Møller, 4.g, SGS Uffe Jørgensen, 4.g. og DIS Elsebeth Rasmussen,
6. g. blev alle genvalgt. Som ny DUS valgtes Bente Bigum, 2. g.
Ad. 8. Valg af tre suppleanter stil stadsgildeledelsen. – Jan Omøe, 4.g.
ønskede ikke genvalg, i hans sted valgtes Hanne Brissing, 4. g. Poul
Kallesø, 4.g. og Ole Andreasen, 6.g. blev genvalgt.
Ad. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. – Genvalg til revisor Inge Kiel, 8.g. og revisorsuppleant, Eva Leth, 8.g.
Ad. 10. Beretning fra fonde og laug. Formændene aflagde korte beretninger.
Sct. Georgs Fonden v/Jonna Lyhne berettede, at Sct. Georgs Prisen
på kr. 15.000 i 2012 tilfaldt hospitalsklovnene på børneafdelingen
Aarhus Sygehus.
Spejderfonden v/Jørgen Kristiansen, der kunne berette, at der ikke
har været uddelt penge fra fonden siden maj 2010.
Flagudvalget v/Nils Liljeberg uddelte i det forløbne gildeår (2011)
kr. 51.175.
Frimærkelauget v/Hans Fink kunne berette, at man hygger sig i
lauget, der består af 12 personer. Hans havde et lille hjertesuk, idet
lauget ikke er så glad for IT, men mere glad for frimærker, som gerne modtages. Også porto købt via mobilkoder er man interesseret i.
Ad. 11.Valg af fondsbestyrelser.
Sct. Georgs Fonden. Jonna Lyhne, 10. g. (formand), Hans Fink,
1./7. g. og Inger Rossen, 6.g. var ikke på valg. Tove Colstrup, 4.g.
genvalgtes. Uffe Jørgensen er udpeget af SGL. Henrik Mejer, 6. g.
ønskede ikke genvalg som suppleant, og i hans sted valgtes Jan Bigum, 2.g.
Spejderfonden. Jørgen Kristiansen, 4.g. (formand) ønskede ikke
genvalg og i hans sted valgtes som ny formand Henrik Mejer, 6. g.Kirsten Kristiansen, 6.g. og. Karin Blicher, 4. g. var ikke på valg.
Uffe Jørgensen er udpeget af SGL. -Suppleant, Paul MøllerJørgensen, 5. g blev genvalgt.
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Ad. 12. Beretning, der skal aflægges ifølge vedtægter.
Forlev Centret. – Erik Birkholm, 4.g. fortalte, at der er god aktivitet, økonomien er blevet bedre.
Ad. 13. Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter. – Ingen.
Ad. 14. Eventuelt. Niels Blicher, 4. g. har været arkitekt på projekt ”Aros
regnbuen” i forbindelse med spejdernes landslejr 2012. Niels fortalte
kort om projektet og fremviste en model af projektet.
SGS Uffe Jørgensen takkede på stadsgildeledelsens vegne Hanne
Brissing for de 7 år, hun havde ledet stadsgildearbejdet. Uffe sagde,
at Hanne har forstået at samarbejde, hun fik LGT til Aarhus efter 40
år, og at det har rykket de otte Aarhus gilder tættere sammen. Hanne
fik en flot Holmegårds vase ”Karen Blixen” samt et tjikkerlikker.
Uffe bød endvidere velkommen til den nye SGM, Kjeld Hedelund
Jørgensen, 4. g.
Hanne takkede for den tid, hun havde haft i stadsgildet og sagde, at
hun trygt overlader hvervet til Kjeld
Efter stadsgildetinget var der en kort gildehal, hvor den nye
SGM blev indsat.
Protokollen er i hele sin udstrækning at finde på Århus Gildernes hjemmeside. Endvidere har alle GM fået tilsendt et eksemplar.
I SGM Kjelds fravær p. g. a. sygdom
Hanne Brissing

Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170,
8260 Viby J.
Telefon 86 28 17 98
E-mail: herolden@mail.dk

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. oktober 2012.
Deadline 15. september.
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begravet, vi gik endvidere en tur rundt
i den store velanlagte have ved kroen.
En hyggelig aften, hvor vi fik en
bedre forståelse for hvad der skete i
disse specielle lokaler for 70 år siden.
Ofk
Den 30. juni var 9 medlemmer
taget ud til Birgitte og Jan til årets
sommermøde i Lyngsbæk, hvor de har
bygget nyt helårshus på deres tidligere
sommerhusgrund. Det var en rigtig
dejlig dag.
Hele gildet tog den 24. maj til
Hvidsten Kro for dels at se kroen og
dels at indtage den berømte æggekage.
Filmen Hvidsten gruppen har inspireret
nogle af os til at gense kroen. Kroen er
350 år gammel, og i 1984 havde kroen
100 års jubilæum på nuværende sted.
Det blev i særlig grad Marius og
Gudrun Fiil, der kom til at præge kroen. Marius var ustandselig på farten for
at opkøbe seværdige og spændende
ting til kroen, og som stadig ses rundt
omkring på stuernes vægge.
I 1943 søgte modstandsbevægelsen folk, der kunne modtage faldskærmsjægere, våben og ammunition.
Da Marius blev spurgt om han ville
deltage, lykkedes det ham sammen
med sønnen og svigersønnen at samle
en gruppe brave mænd fra egnen. De
farefulde aktioner foregik i Blichers
gamle plantage. Som bekendt gik det
godt i et års tid, men derefter blev
gruppen stukket, og nogle folk informerede tyskerne, og kroen blev omringet af gestapofolk. Gruppen blev arresteret og dræbt.
Efter kaffen gik vi ned for at se
mindestenen, hvor de 8 mænds urner er

Friluftsgildehal. Mandag d.
04.06.12 mødtes 4. Gilde kl. 16.00 ved
Temnæshytten, en hytte, hvor vi tidligere for ca. 30 år siden sådan ca. ofte
havde holdt Grundlovsdagstur til, så
det var et meget glædeligt gensyn, og
hytten var blevet udvidet med en ny
toilet- og brusebadsbygning og lå stadigvæk meget smukt placeret ved
Skanderborg sø.
Vi indledte eftermiddagen med
at drikke vores medbragte kaffe og kage udenfor hytten, vejret var ganske
dejligt om end ikke helt så sommerligt
som det kunne have været. Herefter
indledte vi den store turnering ud i
kongespil eller vikingespil, som det
vist også kaldes til stor glæde og fornøjelse for alle vi legesyge og barnlige
sjæle, og der var sandelig også en præmie til det vindende hold.
Hen under aften kunne vi stadigvæk ude i det fri indtage vores medbragte aftensmad, hvortil Sys serverede
en snaps i anledning af at hun havde
haft rund fødselsdag. Dernæst kunne vi
afholde friluftsgildehal, hvor vores nye
gildemester Jette Jørgensen (JJ) i sin
gildemestertale kom ind på at det dagen efter var fars dag og således også
grundlovsdag, MEN grundloven, hvad
betyder den for os? Eller hvor var vi
uden den? Vores nuværende grundlov
bygger på Junigrundloven af 1849, den
11
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er blevet ændret flere gange, senest i
1953 og hedder således Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953. Ændringerne har været små, og man har bevaret grundlovens oprindelige sprog, så
danskerne i dag skal beskyttes af en
lov, som kun de færreste umiddelbart
forstår. Grundloven giver os også nogle
rettigheder, som de fleste af os i dag
lever efter.
JJ nævnte bl.a. at vi har den personlige frihed og ytringsfriheden, selv
om der er en række bestemmelser, der
begrænser borgernes ytringsfrihed, så
som injurier, racediskrimination, militære oplysninger og børneporno.
Grundloven erklærer intet om at al
magt udgår af folket, at folket er suverænt. Folkestyret blev således ikke indført i 1849 og heller ikke i 1953. Dette
er ikke en politisk tale, men blot en kort
beskrivelse af dele af grundloven, som
vi vist alle er godt tilfreds med. JJ sluttede sin gildemestertale med at ønske
alle en god og lang sommer, da dette
var vores sidste arrangement i dette gildeår. Efter gildemestertalen holdt Kjeld
Hedelund 5 minutters Sct. Georg.
Omkring kl. 20.30 kunne vi alle
vende næsen hjemad mod Århus efter
en virkelig dejlig og hyggelig eftermiddag/aften ved Temnæshytten.
Birthe

Munks Den blå anemone, til slut hørte
vi Efterår af Vivaldis, De fire årstider.
Før dette års Sct. Georgs budskab blev læst op sang vi ”At række
hinanden hånden”. Budskabet var fra
jamboreen i 2011, hvor der var 40,000
spejdere tilstede. Derefter sluttede vi
kredsen, og gentog vort gildeløfte.
G.M. indledte sin gildemestertale med at nævne filmene Hvidstengruppen og En kongelig affære. Det er en
del af vor historie. For at forstå sin nutid må man kende sin fortid.
Tom Buch Swienty har med
støtte fra Augustinus fonden udgivet
Dommedag Als, 29. juni 1864. Forfatteren har tidligere skrevet om krigen
1864. G.M. fortalte indgående om hele
det fatale forløb, og alle de katastrofale
beslutninger. Her nævner jeg kun det
centrale i historien.
Slesvig-Holsten og Lauenburg
var kun hertugdømmer. Ikke en del af
Danmark. Holsten og Lauenburg var
med i det tyske forbund, som bestod af
39 større og mindre stater. Den danske
konge deltog i det tyske forbund som
hertug af Holsten og Lauenburg. Holsten og Lauenburg er tysktalende og
ikke dansksindede, ligesom den sydlige
del af Slesvig. Det er grunden til uroen
i regionen. Krigen 1848-50 (3-års krigen) var sådan set en borgerkrig, vi
med nød og næppe vandt med hjælp fra
det russiske diplomati.
Det tyske forbund, som har til
huse i Frankfurt, var et svagt politisk
organ. Vi har i historien lært at det var
ved Dybbøl Mølle 1864 at vi tabte
smerteligt. Men det var DOMMEDAG
på Als, det skete. Det hele kunne være
undgået, vi havde forkerte folk på de
forkerte steder. Tænk, at vi i London

Den 16. april samledes 5. Gilde i
Egå Sognegård til Sct. Georgs Gildehal.
Indledningsmusikken var Corellis trompetkoncert. Senere hørte vi
Bamse Flemming Jørgensen synge Kaj
12
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fik tilbudt en grænse syd for Flensborg,
dvs. alle dansktalende og dansksindede
kunne blive en del af Danmark. Men
det sagde vi nej tak til. Det blev så
Kongeåen der blev grænse fra 18641920. 56 år, næsten 2 generationer, eftersom en generation er 30 år.
Sønderjyderne blev nu tyske
statsborgere og under 1. Verdenskrig
måtte de våbenføre mænd lide ved de
forreste linjer, med mange tab til følge.
Under tyskertiden emigrerede mange
sønderjyder til USA.
Ebbe stod for 5 min. Sct. Georg.
Han fortalte om fordelene ved at være
gift med en kajakroer. Ebbes kone er
nemlig en meget ivrig kajakroer, som
benytter enhver mulighed for at deltage
i udenlandske kajak-stævner. Fordelen
for Ebbe er, at være chauffør for fruen
med sin kajak. Når de er nået frem til
stævnet kan Ebbe holde fri og nyde at
være turist og selvfølgelig være tilskuer
til stævnet. Ebbe nævnte specielt en tur
til Ungarn, som havde været helt enestående. Det var en meget spændende
beretning.
Efter er fint traktement sluttede
aftenen med gildemesters tak til arrangerende gruppe og et ønske om at komme godt hjem.
Referat Hanne.

lund med ledsager taget imod vores invitation om at deltage som aftenens gæster.
Gildemester Erik Ravn havde
aftalt med Ebeltoft gildet, at vi skulle
stå for gildehallen, medens de skulle stå
for det efterfølgende traktement. Det
viste sig senere, at de var rene mestre
ud i kunsten at grille de flotteste pølser
med kartoffelsalat.
Gildehallen blev gennemført ved
den fine bålplads, og under kyndig ledelse af Erik Ravn. I hans gildemestertale talte han om ”Det Danske Riges
Grundlov”
Erik omtalte grundloven som
unik, og at den var misundt af mange
demokratier rundt om i verden. Grundloven blev vedtaget den 5. juni 1849 og
underskrevet af kong Frederik den 7.
Senere er grundloven blevet ændret 4
gange i 1866, 1915, 1920 og 1953. Det
er ikke let at ændre i grundloven, der er
alle loves moder. Der kræves både, at
der er en tilstrækkelig høj stemmeprocent, samt at der herefter er flertal for
ændringsforslaget.
Konkret skal folketinget vedtage
et givent forslag, derefter skal regeringen underskrive det, igen skal folketinget vedtage forslaget, og endelig skal
befolkningen stemme. Først når et flertal på 40 % af de stemmeberettigede
har stemt ja, er ændringsforslaget vedtaget. Ved ændringen i 1915 fik kvinder og ”tyende” stemmeret. Den seneste grundlovsændring blev vedtaget i
1953. I 2009 blev tronfølgerloven, der
er en dellov af grundloven, ændret.
Endelig kom Erik ind på den nye
Randzonelov, der betyder, at landmænd
ikke må dyrke afgrøder i 10 meter brede arealer langs vandløb og søer. Reelt

Mandag den 11. juni afholdt vi
vores traditionelle friluftsgildehal. Efter
sidste år, hvor vi afholdt gildehallen i
Kløverhytten, var vi tilbage på Toggerbo Spejdercenter.
I år havde vi inviteret Ebeltoft
gildet til at deltage i vores gildehal. De
tog vel imod vores indbydelse og stillede næsten fuldtalligt. Desuden havde
vores nyudnævnte STGM Kjeld Hede13
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er der tale om et alvorligt indgreb i
landmænds ejerskab af jord, der er erhvervet med henblik på dyrkning af
produktionsmidler og dermed er med til
at understøtte landmandens mulighed
for en rentabel drift. Reelt er der tale
om ekspropriation og der bør dermed
afregnes til dagspris, i lighed med ekspropriationer til vejbyggerier mv.
Efter gildehallen var der tid til
en spadseretur rundt på lejrpladsen,
medens grillkullene blev varme. Vi nød
alle den fabelagtige udsigt fra flagbakken. Mange af os nød også at gense
teltpladsen, hvor vi både som spejdere
og som ledere har haft mange store oplevelser.
I forbindelse med eftergildehallen nævnte Erik, at det kunne være
hyggeligt hvis friluftsgildehal fremover
kunne blive et fælles arrangement. Efter en dejlig aften sagde Erik farvel
med ønsket om en god sommer og et
velkommen tilbage i de nye grupper
efter ferien.
Referat Henning

Midsommeraften, som stadig fejres i
dele af landet, om Sct. Hansaften og
om heksene, som sendes til Bloksbjerg.
Fra de Nordiske Guder findes en
anden historie om gudinden Ydun, som
i Asgård har en dejlig have med et æbletræ. Den der spiser af æblerne holder
sig evig ung og sund. Rynker, løse
tænder og grå hår holdes borte, man får
kraft og mod til at leve livet.
Da andre guder vil have del i
disse glæder, bliver Ydun forvandlet
og bortført. Heldigvis bliver Ydun befriet og kan igen dele æbler ud.
Det skulle også være en af grundene til, at vi fejrer midsommer og
samles om bålet. Sonja ville prøve om
sagnet virkede, så hun delte æblestykker ud til os alle. Jeg bemærkede ikke,
at rynker og grå hår forsvandt i løbet af
aftenen, det tager sikkert lidt længere
tid.
Som gildemester stillede Sonja
nogle spørgsmål til vores samvittighed,
idet hun nævnede nogle punkter fra
Gildeloven, som vi har sagt ja til overholder vi dem eller er de ligegyldige for os? Sonjas sidste ord: "Jeg har
været glad for mit arbejde i gildeledelsen, men nu er det på tide, at jeg kommer på den anden side af bordet".
Så forestod rokeringen i ledelsen. Bent fratræder som faneherold og
afløses af Helle. Inger Andersen fratræder som kansler og afløses af Bent.
Sonja slipper mesterposten og afløses
af Inger.
Inger takkede for valget og lovede, at gøre sit bedste for at være en
værdig gildemester, hun bød de nye
velkommen i ledelsen og sluttede med
en stor tak fra os alle til den fratrådte
gildemester.

Det var lidt for tidligt, jeg i sidste referat fik taget afsked med Sonja
som gildemester, for hun skulle naturligvis overdrage embedet til sin efterfølger. Det skete ved en friluftsgildehal
i Hadsten spejdernes hytte den 4. juni.
Fint fremmøde 20 i alt samledes om det
tændte bål. Vinden var lidt skarp, men
det var tørvejr.
Sonja bød velkommen, vi sang
"Nu er dagen fuld af sang", som indledte gildemestertalen, idet sangteksten
handler om drømme og romantik. Så
Sonja fortalte om Valborgaften eller
14

HEROLDEN

Laurits talte i 5 min. Sct. Georg
om Kaj Munk, først om personen og
derefter om boligen i Vedersø, som nu
er åbent for publikum. Det var rigtig
spændende og giver lyst til at besøge
stedet.
Birthe læste gildeloven, og den
nye gildemester lukkede gildehallen.
Inde i hytten blev vi bænket om
bordene og nød sild m/karrysalat, rejeog hønsesalat til Helges hjemmebagte
brød, senere kaffe med småkager fra
Birthes bageri.
Gruppearbejde om 50-års jubilæet, hilsen til norske gildevenner, Valdemarsdag, lidt sang og endnu en stor
tak til Sonja for de mange års ledelsesarbejde.
Efter aftensangen ønskede vi
hinanden god sommer og drog hver til
sit.
Tove

højder op til 70 meter over Unterlien.
Et tre km. bredt, fladt forland, hævet
havbund, der rejste sig efter istiden,
ned mod Slettestrand.
Fosdalen er helt speciel, og vi
fulgte en flere kilometer lang rute fra
top til bund langs en rislende kilde, i et
terræn som minder om en tæt tropisk
regnskov med frodig vegetation, talrige
bregner, høj luftfugtighed og rig mosflora. Så op ad en naturtrappe med 100
trin til Liens top til udsigtspladsen med
hele Jammerbugten foran os.
Vi fortsatte til det navnkundige,
fornemme og gamle Svinkløv Badehotel. Vi var også indenfor for at kigge på
det utroligt flotte interiør.
Vi kiggede også indenfor hos
Han Herred Havbådeværft i Slettestrand, hvor man dels bygger og dels renoverer gamle havbåde og fiskekuttere.
Her bygges der bro mellem fortid og
nutid, og tanken med projektet er bl.a.,
at turister kan bestille tursejlads direkte
fra stranden, og også overvære at havbådene trækkes op af et spil på selve
strandbredden.
Vi spiste fin middag på Sanden
Bjerggaard ovenfor Slettestrand, efter
at have samlet appetit på opdagelse i
bakkerne, hvor der i krattet stadig gemmer sig bunkers fra ”krigens tid”.
Næste formiddag var vi rundt i
de smukke landskaber, og vi så bl.a.
Frode og Stinnes bardomshjem, inden
vi kørte til Brovst for at se herregården
Bratskov, eller rettere hvad der er tilbage. Bratskov ligger i dag inde i Brovst
og avlsbygninger lå, hvor der i dag er
indrettet stor parkeringsplads og butikscenter.
Bratskovs historie kan spores
helt tilbage til Valdemar Sejrs tid i

1. halvår i 8. Gilde sluttede med
en udflugt til Han Herred. Vi var af
sted i to dage midt i juni med start en
tidlig fredag morgen. Første station var
besøget hos Stinne og Frode til formiddagsfrokost i deres dejlige sommerhus,
i yderste klitrække ved Tranum Strand
ud mod Jammerbugten. Frode og Stinne er begge vokset om på denne utrolig
flotte egn, og de tog os med rundt for at
opleve nogle af områdets utallige seværdigheder.
Vi blev installeret på Tranum
Strand Kursus- og Feriecenter, og så
gik det ellers over stok og sten.
Først til Fosdalen som skærer sig
ind i ”Lien”, Danmarks største indlandsskrænt, som rejser sig stejlt med
15
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1200 tallet, og der er naturligvis foretaget talrige ombygninger m.m. I dag benyttes den gennemrenovere hovedbygning som medborgerhus og kulturhus
med mange forskellige formål. Lokaliteterne er så vidt muligt ført tilbage til
den ældste opnåelige stand, og riddersalen benyttes til såvel private fester,
borgerlige vielser og maleriudstillinger
m.v.
I bindingsværks sidefløjene kan
man bl.a. se en gammel skolestue, en
arbejdende smedje, en fornem stenaldersamling, og der er også kølige kældre med hvælvinger og et fangehul.
Der var stemning for endnu et
besøg, og det blev på Kokkedal Slot,
syd for Brovst. Slottet er oprindeligt
opført som et fæstningstårn, anlagt af
Knud den Stores vikinger, og det var
her ved Limfjordens bred, han samlede
sin flåde inden erobringstogterne til
England.
Kokkedal har en utrolig historie
og dens ejere, gennem tiden, har fyldt
godt i danmarkshistorien. I dag er slottet hotel, romantisk indrettet med himmelsengs værelser, smukke sale og saloner. Slotshaven er også noget for sig
med hvælvede træbroer, vandløb og
små søer med åkander.
Vi satte så kursen mod Aggersborg, der oprindelig var Danmarks største vikingeborg, og også hjemsted for
vikingetogterne til England. En stor
mark delvis omkranset af en jordvold,
er hvad man ser i dag.
En sidste oplevelse var besøget i
Løgstør. Vi stilede mod Frederiks d.
VII´s kanal, der i sin tid blev gravet
godt fire kilometer mod syd til Lendrup, hvorefter man atter kunne sejle
ud i Limfjorden. Den naturlige passage,

som vi kender den i dag forbi Løgstør,
sandede nemlig dengang ustandseligt
til, så skibstrafikken blev hængene på
sandbankerne.
Så var der dømt hjemtur og vi
takkede hjerteligt Stinne og Frode for
to vel tilrettelagte dage i Han Herred.
I juli måned var en halv snes fra
8. Gilde med på Stadsgildets tur til
Spejdernes Lejr i Holstebro, og Eva,
Hanne og Thøger tog gennem flere dage del i forberedelserne og hjælpeaktiviteterne i selve lejren.
Frits

15. juni -12 Valdemarsdag. Betyder sommerferie For 9. Gilde
Om aftenen på Dannebrogs fødselsdag rullede vi fanen ud og sluttede
op om arrangementet i Domkirken.
Hvert år på Valdemarsdag arrangerer
”Danmarkssamfundet” et festligt optog
med faner til Domkirken.
Her holder en indbudt præst en
andagt, hvor vores flags fødselsdag er i
centrum. Det giver altid en helt egen
højtidelig stolt fornemmelse at opleve
de mange faner fra de forskellige foreninger, spejderkorps, gilder osv.
I år var det en feltpræst, der tydeligt var vant til at tale til de unge
danske jens’er, som holdt fødselsdagstalen. Det bar prædiken også præg af,
men til gengæld, sagde mange bagefter,
at de fik fat i budskabet i år.
Efter gudstjenesten skulle arrangementet fortsætte i Ridehuset med faneoverrækkelse til nye foreninger og
spejdertroppe mm. Men vi i 9. Gilde
tog ud til vores lokaler i Fredenskirken.
Her fik vi en kop kaffe og en bid brød,
16
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snakkede hyggeligt og meget inden vi
tog hjem i den lyse skærsommernat.
Først d. 18. august ses vi igen til
vores sommerudflugt.
Birgit.

spændende bygningsværker sjovt at
opleve AROS, Eiffeltårnet og Storebæltsbroen opført af rafter og tovværk!
Imponerende!
At de deltagende spejdere fra
hele landet og en del andre lande fra
fjern og nær gav udtryk for i den grad
at nyde opholdet i det naturskønne område med gode spejdervenner bekræfter
kun, at tanken om den store lejr var
omend meget krævende for arrangører
og ledere, men spejdermæssigt helt rigtig for dagens spejdere.
Ved aftenstide kørte vi igen mod
Århus trætte i bentøjet men med resten
af kroppen fyldt med nye indtryk af
"spejd i dag"!
Nils Liljeberg

Torsdag d. 7. juni besøgte vi Arne Dysted i Harridslev. Det er efterhånden blevet en årlig tilbagevendende begivenhed.
Vi fik atter lejlighed til at kigge
i Arnes righoldige samlinger. Der er
rigtig mange spændende og usædvanlige frimærker samlet gennem et langt
liv.
Tak til Arne og Yrsa for en hyggelig aften
Uffe
HOLSTEBRO-LEJREN
Vi slog prinsessen og statsministeren! Prinsesse Benedikte og Helle
Thorning Schmidt fik kun ½ time på
Spejdernes Lejr 2012, men vi fik ½
dag!
At vi så ikke fik helt den samme
mediebevågenhed, er så en helt anden
sag - og det gjorde os ikke noget!
Tirsdag den 24. juli drog en busfuld (i bogstaveligste forstand) århusianske gildebrødre af sted til Spejdernes
Lejr 2012 ved Holstebro.
Stadsgildeledelsen havde lejet
en bus og indbudt interesserede gildebrødre til at snuse til "spejd i dag" på
den største spejderlejr nogensinde på
dansk grund. Og stor det var den! Der
er vist ikke mange af de 50 deltagere,
der nåede ud i alle hjørner af det kæmpestore. Men det var blandt mange

Her ses Niels Blicher, 4. G. , der
som arkitekt lagde meget arbejde i
”Aros”. Niels bliver ”støttet” af sin kone Karin.
Se billede af ”Aros” på bagsiden
17
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Klitgården sat til salg – igen
Sct. Georgs Gildernes gamle feriekoloni ved Bønnerup Strand skal
sælges. Aarhus Kommune, der i sin tid købte Klitgården, af Stadsgildet, vil
skille sig af med det hele. På salgslisten er derfor en halv snes sommerhuse,
der koster på den anden side 800.000 kr. pr. styk, et par sommerhusgrunde og
altså også selve gården.
En gruppe fra 4. Gilde valgte den gamle koloni som mål for en
nostalgisk vemodig sommerudflugt i juni, og blev vist rundt på stedet af den
tidligere pedel Niels Ove Jensen.
Klitgården var i en årrække et flagskib i Århus-gildernes sociale
arbejde. Gården er i sin tid opført som toldsted med bolig for en
strandkontrollør i et forsøg på at dæmme op for smuglerier, men en senere ejer
brugte den nærmest til hønsehold. Gilderne overtog stedet inklusive 16 tønder
land med grund helt ned til stranden i november 1944 for 29.000 kr. Men det
blev straks beslaglagt af tyskerne, så man kunne først komme i gang med at
indrette det til feriekoloni efter besættelsen. Det blev langt hen ad vejen gjort
af aktive gildebrødre, der tog turen på ca. 65 km. fra Aarhus til Bønnerup på
cykel – eller til nød med tog til Glæsborg.
I de kommende år kunne man hvert år tilbyde omkring 180 børn fra
trængende familier et ferieophold, hvortil kommer at stedet blev brugt til
spejderlejre, lejrskoler osv. Pengene til driften kom bl.a. gennem særlige
faderskabsbreve og lotterier.
Arbejdet stod på til 1963, hvor Stadsgildet solgte Klitgården til Aarhus
Kommune for 190.000 kr. Det fremgår af arkivmaterialet på Spejdermuseet, at
der var intern kritik af en lidt lav salgspris, men det var centralt for gilderne, at
området kunne videreføres som feriested. Og det blev det, men behovet svandt
ind, og til sidst blev det bl.a. brugt som opholdssted for en institution med
særligt vanskelige børn og unge. Så vanskelige at der en overgang – i følge
Niels Ove Jensen - var 7 pædagoger til at tage sig af 3 børn, og der måtte
bygges stålhegn omkring, så børnene ikke stak af. De senere år har stedet stået
tomt – simpelthen – og alting fået lov at gro.
Der er i skrivende stund ikke sat beløb på, hvad Klitgaarden skal koste,
men det bliver en del mere end salgsprisen for snart 50 år siden, og det er
næppe realistisk, at området igen kan få status som et socialt åndehul for
trængte familier. Det fremgår ellers af aviserne også i år, at der er behov for
det.
ba
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Indsamling af øldåse clips/dåseringe
En opfordring til alle gildebrødre
De fleste af os kender, og nyder sikkert, lyden, hver gang vi åbner en øldåse.
Husker vi også at vride selve dåseringen af, den man rykker i for at åbne dåsen, for det er der penge i til et godt formål.
Med hjælp fra 4. og 5. Gilde har vi i 8. Gilde, på halvandet år, indsamlet mere end 5 kg. Vi afleverer dåseringene til Inner Wheel, som formidler et salg af
dåseringene, der som bekendt er fremstillet i en meget stærk aluminiumslegering. Beløbet videregives til hospitalsmyndigheder i Thailand, hvor pengene
bruges til produktion af aluminiums-proteser af forskellig art. Vi er således
med til at gøre handicappede mobile.
På forhånd tak for hjælpen
John Krarup
8. Gilde
Tlf. 86 21 15 24

Da flere producerer annoncer til bladet, gør redaktøren høfligst opmærksom
på det problem der i disse situationer opstår. Nemlig at jeg ofte får materialet
i A4 format og derefter med megen møje må lave det hele om for at få plads
på en A5side. Bedste annonce-format er 12,5 x18,5 cm.
Denne regel gælder ikke andre indlæg der med glæde modtages på alle papirformater. Har man lyst til at lette redaktørens arbejde skriver man disse indlæg / referater/ gildetid med Times New Roman str. 11 som er bladets standardskrifttype.
Gildehilsen
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Aarhus Stadsgilde har modtaget invitation til alle gildebrødre med familie om at
være sammen med de uniformerede korps:

FDF og Spejderne i Aarhus
indtager Tivoli Friheden
den 15. og 16. september 2011
Kl. 10.30 lørdag den 15. september slår FDF, DDS, DBS, De grønne pigespejdere og KFUM-spejderne fra Aarhus dørene op for en dag og nat med
leg og dyst.
Her vil vi konkurrere i patruljer side om side med parkens gæster. Alle der
er fyldt 6 år kan være med.
Borgmesteren skyder dysten i gang kl. 12.30.
Ved dagens slutning vil de bedste patruljer få et gavekort på en helikoptertur fra SKYFOX, godter fra Spejder Sport samt indgang og turpas til en
dag i Tivoli Friheden i 2013.
Om aftenen har vi spisning, lejrbål, hygge på tværs af korps og selvfølgelig
en nat med tilhørende NATLØB (for de ældste) i Tivoli Friheden!
Søndag serverer vi morgenmad, og herefter er der fælles afslutning.
Parken forlades kl. 11.00
Mød op til et sjovt arrangement med spejderne!
Med gildehilsen - Kjeld Hedelund

Vi glæder os til at se rigtig mange gildebrødre i teltet på Skt. Pauls Kirkeplads i Festugen (31/8 – 9/9), enten som hjælpere eller gæster.
Husk overskuddet går til Spejdermuseet.
Se programmet her: www.jazzfolk.dk
20
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Spejdermuseet Århus og
Det Danske Spejderkorps, Stifinder Sø
holder

Spejderloppemarked
Loppehuset, Lokesvej 17 - sidevej til Søren Frichs Vej
(Bag den gamle Fragtmandscentral)
Torsdage 25. oktober, 1. og 8. november kl. 17-20
Lørdage 27. oktober, 3. og 10. november kl. 11-15
Har du gode ting at undvære til loppemarkedet, så ring til
Elisabeth Møller, 4. Gilde på 8628 1601.
Vi samler ind fra den 23. oktober 2012
Vi får brug for hjælp til sortering og salg.
Meld dig derfor til en god oplevelse på de tilmeldingsskemaer,
der bliver sendt ud til gilderne!
Vi glæder os til et godt og fornøjeligt samarbejde!

Venlig hilsen

Spejdermuseet og Stifinder Sø
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Georg Poulsen
med mere end 80 års erfaring

Et brag af en foredragsholder
på Gyvelhojskolen
i B-Bygningens aula.
2. oktober 2012 kl. 19.30 - 22.00
Billetter i forsalg kan købes i Galten Super Brugs
fra 1. september
140,- dkr.
Der kan købes el og vand i pausen
For Gildebrødre - og andre udenfor Galten området... kan billetter bestilles
hos og afregnes til: Anders Nielsen (Porskjær Sct. Georgs Gildet)
Mobilnr.: 4062 4568 eller på mail: e.a.nielsen@email.dk
Herefter fremsender vi så registrerede billetter, via mail.

Arrangør: Porskjær Sct. Georgsgilde i Galten
22
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Fellowship-Day 2012
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement
i forbindelse med Fellowship-Day, og i år er det Østjysk Distrikt der står for
arrangement og program:
25. oktober 2012 kl. 19.00 i Spejdercenter ”Engedal”,
Møllevangen 4, 8450 Hammel
Kl. 18.45 - 19.00: Ankomst, indtjekning, betaling og vandrehal
Kl. 19.15: Velkommen og oplæsning af Fellowship budskabet.
KL.19.30: Oplæg fra MAF, Mission Aviation Fellowship, en organisation
der blev startet i 1945 af engelske RAF piloter, og som i dag er en international hjælpeorganisation der har 30 fly og 1200 ansatte. De flyver bl.a. læger,
patienter, medicin og nødhjælp for kirker og andre hjælpeorganisationer.
Der vil være tid til at svare på spørgsmål.
Kl. 20.30: (ca.) serveres en let anretning, efterfulgt af kaffe/te.
Pris 100 kr. incl. drikkevarer (2 glas) og 20 kr. som donation til MAF.
Vi slutter ca. kl. 22.00
Personlig tilmelding senest onsdag d. 10. oktober 2012 til:
Erling Kjer, mail: fyrrebakken@msn.dk tlf.: 86 96 37 10
NB: De fysiske rammer sætter en begrænsning på max. 85 deltagere!
Vi ser frem til en rigtig god aften, med Gildehilsen
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde
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«NAVN»
«ADRESSE»
«BY»

Denne måneds forsidemotiv
er fundet på Wikipedia der opgiver at billedet er fra slutningen af
det 14. århundrede. Der er ikke
opgivet nogen kunstner

