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1./7. GILDE 
Søndag d. 17. februar kl. 10.00. 
Gudstjeneste i Langenæskirken, efter-
følgende frokost. 
Afbud til Birgitte og Jan. 
Mandag d. 18. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Langenæs. 
Afbud til Birgitte og Jan. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 18. februar kl. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken. 
"Rejsen til Amerika" v/Erik Birkholm. 
Mandag d. 18. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Langenæskirken . 
 
5. GILDE 
Mandag d. 11. februar kl. 19.30. 
Filmaften. Gildemøde i Egå Sogne-
gård. 
Mandag d. 28. februar kl. 19.30. 
8. Gilde inviterer til sangaften. Indby-
delse følger. 
Mandag d. 4. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Egå Sognegård. 
 
6. GILDE  
Mandag d. 5. februar kl. 19.30. 
Gildemøde – Gr. 62 arrangerer. 
 
Lørdag d. 9. februar kl.? 
Kunstmuseet Aros, Munch Billeder. 
(kommer indbydelse) 
Mandag d. 4. marts. 
Gildeting – Gr. 63 arrangerer 
 
 
 
 

 
8. GILDE 
Mandag den 25. februar kl. 19.30. 
Sangaften i Ellevang Sognegård med 
Hans Magnussen. 5. Gilde er inviteret. 
 
9. GILDE 
Onsdag den 6. februar kl. 19.30. 
Gildemøde - sangaften med fælles-
sang. 
 
10. GILDE 
Tirsdag d. 5. februar. 
 Kunst, tid og sted følger. 
Tirsdag d. 26. februar. 
Pas på" snitterne", tid og sted følger. 
Tirsdag d. 19. marts. 
Gildeting med indsættelse, tid og sted 
følger. 

FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag 7. februar kl. 18,00. 
Laugsting ifølge vedtægterne.  
Bemærk: Tinget er fremrykket fra 
marts måned. Dagsorden er separat 
udsendt. Vi mødes også denne gang 
hos Hans Fink, Skovgårdsvænget 8, 
Tranbjerg. Traditionen tro er der igen 
i år gule ærter på menuen, så der er 
nødvendigt, at de det ikke allerede har 
gjort det, tilmelder sig til hos Hans på 
tlf. 86 72 00 40 senest mandag d.4. 
februar. 

HEROLDEN 
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Gildeår: 
25-01-13 Stinne Underlien, 8.G. 
     25 år. 
Udmeldelse:  
Leif Bjørnvik, 2. G. 
 
Fødselsdag: 
15-02-13 Anna Lise Nielsen,  
 8. G. 85 år. 

 
Adresseændring: 
Per Jørn Jensen. 2. G. 
Tage Hansens Gade 27, b. st.tv. 
8000 Aarhus C. 
 
Ændringer/tilføjelser medlemsliste: 
Ny mail-adresse  
Stinne Underlien, 8. G. 
stinne.underlien@gmail.com 
 
Frits Hindtoft, 8. G. 
f.h@pc.dk 

Nytårsgildehal 2013 
Fredag d. 11. januar samledes 

omkring 60 festklædte gildebrødre til 
Nytårsgildehal i Langenæskirken. 

Kjelds gildemestertale handle-
de blandt andet om, at venskabet gil-
debrødrene imellem, for mange er en 
væsentlig del af gildefællesskabet. 

Endvidere talte han også om, at 
det vigtigt, at der er gode og spæn-
dende arrangementer for gildebrødre. 
Når man så efterfølgende deler sin 
begejstring herover med f. eks. folk, 
der ikke lige er gildebrødre, kan man 
derved være med til at vise andre, 
hvilke gode oplevelser man kan få 
ved at være gildebror. 

I eftergildehallen kom trylle-
kunstneren Kristian Skovbo 
(www.kristianskovbo.dk) og under-
holdt. Uffe blev lidt bleg, da der blev 
sat ild til hans 500 kr. seddel; den 
blev dog heldigvis tryllet frem igen i 
en citron!! 

4. Gilde havde sørget for dejlig 
mad fra Mums i Hasselager, festlig 
pyntning og lækre småkager. 

Referat 
Elisabeth 

Læs GM-talen på side 65 
 

 
Mandag den 3. december hav-

de vi vores traditionelle julemøde, og 
denne gang i Tranbjerg, hvor Jytte og 
Hans havde åbnet dørene. Alle gildets 
medlemmer var mødt op, og havde 
medbragt hver deres del af en herlig 
julemenu. 

Edel fik overrakt en speciel 
blomst i anledning af sit 50 års rid-
derjubilæum. Arne medbragte en fla-
ske snaps og Jan en flaske Calvados i 
anledning af hver deres tidligere re-
spektive runde fødselsdage. En stor 
tak til jer. 

Julesnapsen, eller hvad det var, 
var måske lidt for stærk i år, specielt 
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for enkelte af os, der måtte tage en 
lille pause i en blød lænestol. Her 
blev spist lækker mad og sunget et 
par sange, som efter brug blev samlet 
sammen, og klar til brug næste år. 
Traditionen tro fik vi også spillet 
pakkeleg, og ingen snød. Han er ble-
vet lidt mere disciplineret, og vi hå-
ber så det fortsætter. Alle fik mindst 
en velfortjent pakke med hjem. 

Dem af os, der kunne køre var 
chauffører, resten passagerer, dem 
var der flest af. 

En stor tak til Jytte og Hans for 
et rigtig godt julemøde. 

OFK 
 

Mandag den 19. november 
mødtes 4. Gilde til gildehal i Lange-
næs Sognegård. Gildemester Jette 
Jørgensen bød velkommen til gilde-
hallen og udtrykte glæde ved at se så 
mange var mødt op, selv om der hav-
de været lidt kuk i datoerne.  

I sin gildemestertale fortalte JJ 
lidt om emnet fra Fellowship dagen, 
MAF (Mission Aviation Fellowship) 
som er en international, fælleskirke-
lig missionsorganisation, som yder 
effektiv flytransport til nødhjælpsor-
ganisationer, lokale kirker, hospitaler 
og missionsselskaber i de mest isole-
rede områder i 30 u-lande i 4 ver-
densdele. 130 fly bringer nødhjælp til 
verdens brændpunkter – overalt hvor 
mennesker trues af sult- og naturkata-
strofer.  

De bringer syge til hospitaler, 
tidligere måtte folk gå i flere dage og 
nåede måske slet ikke frem i live. JJ 
sluttede af med at fortælle en sol-
skinshistorie, som der heldigvis også 
var nogle af.  

Elisabeth Ege Møller holdt 5 
minutters Sct. Georg, hvor hun fortal-
te om Matador, den Tv-serie, der p.t. 

kører over skærmen i hele Danmark 
for 7. gang, og som vi jo nok alle 
sammen ser igen, igen, der er intet så 
dejligt som genkendelsens glæde.  

I eftergildehallen kunne Poul 
Kallesø byde velkommen til aftenens 
foredragsholder Per Enevoldsen (PE), 
som PK havde kendt fra 70’erne. PE 
har en Danmarks rekord med 43 års 
ansættelse i politiet, heraf kun 3 år på 
”gaden”, så altså hele 40 år i PET. 

Når man som PE er ude at hol-
de foredrag om PET, er der 3 ting 
man skal overholde nemlig, at man 
ikke taler om kildearbejde, arbejds-
metode eller bilaterale partnere, men 
en sag han måtte fortælle om, var den 
russiske spion Oleg Gordievski, der 
blev ansat i KGB i 1962-66, fra 1966
-70 havde han sin første tjeneste peri-
ode i Danmark, han var ekstremt 
kontaktsøgende og fik også meget 
hurtigt kontakt med danskerne. 

I sin 2. tjenesteperiode i Dan-
mark fra 1972-78 blev han i 1975 
hvervet til MI6/PET, det første han 
sagde var, at ”det var I længe om”, 
han havde gået og gjort opmærksom 
på sig selv mange gange, bl.a. ved at 
gå på bøssebar, hvilket også var en af 
grundene til at man fik øje på ham. 
Han gjorde hurtig karriere som den 
KGB officer han var, og nogle gange 
gav han oplysninger via telefon, hvil-
ket var strengt forbudt, men han øn-
skede at præstere. 

I 1978 vendte han tilbage til 
Moskva og sad i 1. hoveddirektorat 
til 1982, og vendte tilbage til Dan-
mark herefter.  I 1985 skulle han væ-
re general i KGB, og ønskede derfor 
ikke at hoppe af endnu, selv om jor-
den var ved at brænde under ham. 
Hans kone og børn boede i London 
og (OG) ville lige til Moskva og have 
den sidste stjerne og sige farvel til 
sine forældre, men da han ankom, 
blev han anholdt og afhørt.  
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Han blev kørt tilbage til lejlig-
heden, som er blevet undersøgt, og 
han bliver overvåget hele tiden, han 
beslutter sig dog for at flygte dagen 
efter, han skal blot ringe på et num-
mer, som er signal nok til at de 
”andre” ved, at han vil flygte, og da-
gen efter skal han på samme klokke-
slæt som han ringede gå ind i et stor-
magasin, hvor han vil blive kontaktet. 

Det lykkedes ham på forunder-
lig vis at flygte, hvor han har måttet 
sove under broerne og skjule sig i 
grøfterne, men til sidst bliver han i en 
stålbox smuglet gennem Finland 
udenom finnerne og til Danmark, og 
OG bor i dag i London, hvor PE har 
besøgt ham. OG ville ikke tale om 
sine personlige venner og kun når det 
var noget, der kunne skade kommu-
nistpartiet var han villig til at snakke, 
for da han selv kom til vesten kunne 
han jo se at alt det, han var blevet for-
talt om vesten var forkert. 

Han har skrevet 2 bøger om 
kommunistpartiet frem til det brød 
sammen i 1991. Er udnævnt som 
æresprofessor i London. Han elsker 
Danmark, men er stadig dødsdømt i 
Sovjet.   Hans familie kom først ud af 
Sovjet i 1995, hvor han var blevet gift 
med en anden kvinde, men han oplø-
ste ægteskabet, og levede sammen 
med sin russiske kone igen, men det 
kunne desværre ikke holde, og den 
første kone bor i dag i Canada og OG 
er sammen med sin nr. 2 kone igen. 
OG var den spion, der bl.a. afslørede 
Arne Træholdt fra Norge, som fik 20 
års fængsel.  

En meget spændende aften 
med andre spændende spionhistorier 
også, bl.a. fortalte PE, at Aksel Lar-
sen var agent for CIA.  Efter foredra-
get var der lækker buffet med dejlig 
paté og pålæg samt småkager til kaf-
fen og lækre after eight, som Tove 
Colstrup bød rundt i anledning af 
hendes 70 års fødselsdag. Kjeld He-

delund takkede også for blomster, da 
han var på sygehuset og mindede os 
om julestuen til december. Vi sluttede 
en fin aften med en aftensang. 

Birthe 
 
4. Gilde mødtes til årets traditi-

onsrige julestue i Langenæs Sogne-
gård den 10. december. Vi blev mødt 
af dejlig julemusik og Elisabeth, der 
gik rundt med 2 tallerkner, hvor vi 
skulle trække et navn og så finde 
makkeren, jeg trak Maude og skulle 
jo således finde Hans Christian, en 
meget morsom og opfindsom måde at 
gå til bords på. Efter vi havde fundet 
vores pladser kunne Poul Kallesø 
(PK), som havde tabt lodtrækningen 
om at være toastmaster, byde vel-
kommen med oplæsning af noget fra 
”Peters Jul”. 

Herefter kunne vi begynde på 
det store lækre julebord med sild, 
and, sylte, ribbenssteg osv. en meget 
lækker julebuffet, hvorunder PK lede-
de slagets gang med diverse julesan-
ge, og Frans Ege Møller spillede på 
klaveret. En julehistorie fik vi sande-
lig også fra Frans, der fortalte om den 
magiske julekalender.  Hanne Bris-
sing lod 2 snapseflasker gå rundt i an-
ledning af hendes 50 års jubilæum, 
tak for det Hanne, håber ikke de blev 
helt tømte.  

Pakkespillet manglede heller 
ikke, og efter nogle hårde runder og 
uden alt for meget snyd, blev de med-
bragte pakker fordelt. Til slut blev der 
ved PK afholdt auktion over de hvide 
alpevioler, der havde pyntet bordet 
hele aftenen, der var også kamp til 
stregen, som jo kun gjorde at prisen 
steg. Efter at have sunget ”Dejlig er 
jorden” sluttede gildemester Jette Jør-
gensen denne dejlige aften af med, at 
ønske alle en glædelig jul og et godt 
nytår.  

Birthe   
(Fortsættes på side 8) 
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Gildemestertalen I skal hører nu, er version 2. I mine forberedelser 

faldt jeg over en gildemestertale holdt af Ole Olesen, gildemester i 1. Sct. 
Georgs Gilde i København. Ole Olesen holdt talen i 1993, 1996 og igen i 
2012. Den besluttede jeg mig til at bruge. Siden har jeg igen fravalgt den. 

 Temaet i Ole Olesens gildemestertale var genkendelsens glæde og vel-
været ved at finde et par gamle sko frem og tage dem på. Det blev en metafor 
for ny kontakt til venner, man i længere tid ikke havde hørt eller set noget til. 
Det var noget om venskabets holdbarhed. Venskabet som en værdifaktor. 

Blandt værdierne i Sct. Georgs Gilderne står venskab meget højt på 
skalaen. For nogen er det den værdi der er bærende for fortsat at være gilde-
bror. Vi føler tryghed når vi er sammen i gildet. Vi har en åbenhed i om-
gangstonen, som på samme tid er både barsk og hjertelig. I vores ytringsfri-
hed praktiserer vi et hensyn om ikke at såre andre. 

Af andre værdifaktorer kan vi nævne gildeloven, gildeløfterne og min-
der om tidligere tiders fælles oplevelser. På hver deres måde binder de os 
sammen i et Sct. Georgs Gilde. Vi kan med rette, tale om et fællesskab i kraft 
af vore fælles værdier. 

Nu tillader jeg mig at stille spørgsmålet om høj værdi også er syno-
nymt med høj kvalitet? 

Svaret kan aldrig blive entydigt. I en gruppe med fælles værdier, vil 
der være høj score på kvaliteten. Udenfor fællesskabet, hvor man har andre 
værdier, vil der blive lav score på kvaliteten af fællesskabets værdier. Det si-
ger i virkeligheden ikke noget om kvaliteten af fællesskabets værdier, men 
afdækker først og fremmest ukendskab til fællesskabets værdier. 

Afstanden mellem de der er med i værdifællesskabet, og de der er 
udenfor, bliver forstørret ved værdifællesskabsgruppens ukendskab til omver-
denens værdier. Kommunikationen ophører. Man forstår ikke hinanden. 
Skilsmissen er en realitet.  

Er det Sct. Georgs Gildernes situation? 
For en uge siden deltog jeg i landsgildeledelsens og distriktsgildeledel-

sernes forberedelse af distriktsforum som afholdes den sidste weekend i janu-
ar. Det eneste emne på dagsordenen var "Hvordan bliver vi flere gildebrød-
re?". Jeg havde forinden brugt en del tid på forberedelse, idet jeg forventede 
at komme i modvind. "Nogen" har bemærket mit udsagn om at jeg ikke vil 
bruge mange kræfter på at forsøge at øge medlemstallet, men i stedet ønsker 
at bruge ressourcer på at give nuværende gildebrødre i Århus Stadsgilde nog-
le kvalitativt gode oplevelser. 
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Jeg har en vision der går ud på at vi i gilderne i Aarhus skaber glæde 

og begejstring ved at deltage i arrangementer af høj kvalitet. Arrangementer 
som hæver sig over niveauet i sognegårdene, ældrecentrene og i ældresagen i 
Aarhus. Vi skal gøre os synlige, så omverdenen får øje på vores begejstring 
over at være gildebrødre. 

For ca. tre år siden var jeg meget tæt på at slutte som gildebror. Årsa-
gen var at jeg kedede mig. Det der afholdt mig fra udmeldelse var stort set 
kun venskabet og fællesskabet i Sct. Georgs Gildet. Når jeg blev, skyldes det 
at jeg kom med i forberedelsen af Landsgildetinget i 2011. En meningsfuld 
opgave gjorde mig igen til aktiv gildebror. 

Der er mange opgaver i gilderne i Aarhus som er meningsfulde. Flag-
borgene passes på vegne af Aarhus Kommune og giver midler til flagfonden. 
Vi har årlig uddeling fra Sct. Georgs Fonden, Spejderfonden og vi kan vel 
godt tillade os at mene at Frimærkefonden er forankret i Aarhus. Spejdermu-
seet fungerer vel først og fremmest på grund af gildebrødres indsats, ikke 
mindst når det gælder den fortsatte indsamling af økonomiske midler.  

Problemet er, at gildebrødrene i Aarhus bliver ældre og der bliver færre 
af os. Dertil kommer at vi i de fleste områder ikke har nogen særlig kontakt 
til spejdergrupperne. Kun tre gilder er blot nogenlunde samlet indenfor et en-
kelt eller to postnumre. De øvrige 5 gilder har en stor geografisk spredning 
og dermed kun ringe, eller ingen tilknytning til lokale spejdergrupper. 

I stedet for at blive modløse og kede af det, skal vi sammen glæde os 
ved at deltage i nogle gode og spændende aktiviteter. Vi skal ikke fokusere 
på at blive flere, men på at skabe glæde og begejstring i gilderne og i os selv. 
Begejstringen vil smitte af på andre. 

Er nogle af gilderne blevet for små til selv at gennemføre et arrange-
ment, kan man arbejde sammen. Endelig er der jo også stadsgildet. Turen til 
lejren i Holstebro i sommeren 2012, var arrangeret og delvis sponsoreret af 
Århus Stadsgilde. 5. november i år kommer fhv. udenrigsminister, dr.phil. 
Per Stig Møller og holder foredrag om digterpræsten Kaj Munk. Vi gør det til 
et offentligt møde i forvisning om at andre end gildebrødre finder både fore-
dragsholderen og emnet spændende. Stadsgildet kan løfte en sådan opgave. I 
Stadsgilderådet vil vi drøfte muligheden for andre arrangementer. Vi modta-
ger meget gerne ideer til fremtidige tiltag. 

De fleste af jer har sikkert på nuværende tidspunkt fået et tørklæde 
med gildelogo. Ellers vil I snart få det fra jeres kansler. Tørklædet skal være 
med til at synliggøre Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Nogle har måske også 
bemærket de to bannere der viser at Århus Gilderne er samlet her i aften. 

Kære gildebrødre, kære venner, for I er mine venner. Det at kende jer 
har stor værdi for mig. Det giver kvalitet i min tilværelse at vi kan samles og 
berige hinanden i det fællesskab vi har i Sct. Georgs Gilderne i Århus. 

Til slut vil jeg ønske jer et godt og lykkebringende nytår. Jeg ønsker 
for jer at I vil begejstres og smitte andre med jeres begejstring over at være 
gildebror.  
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Mandag den 12. november 
havde 5. Gilde gildemøde hos COOP 
på Ferskvareterminalen i Hasselager. 
Til mødet var 8. Gilde inviteret.  

Vi blev budt velkommen af Per 
der er leder af Frugt og Grøntafdelin-
gen. Efter en kort introduktion til ste-
det begav vi os på en guidet tur gen-
nem den store lagerhal der dækker et 
areal på ca. 4 fodboldbaner. Der er 
ca. 700 ansatte på lageret. 

Som navnet antyder håndteres 
kun ferskvarer på dette lager. Det be-
tyder at stort set hele området er un-
der køl. Kød opbevares og ekspederes 
i et 2 graders område, medens Frugt 
og Grønt opbevares under 8 grader. 
Det eneste område der ikke er under 
køl er returemballage området og kas-
sevaskeriet. 

Hele hallen er opbygget såle-
des at varemodtagelsen sker i den ene 
side. Efter aftjekning tildeles varerne 
en lagerplade der er i 3 etager. Alt 
sker med eldrevne trucks. På gulvet 
placeres paller hvorfra der ekspede-
res. På 1 og 2 etage placeres lager 
paller. Et EDB anlæg holder styr på 
hvorfra der ekspederes og hvor ekstra 
lagerpaller er placeret i pallegaderne. 
Alle gader har numre og er forsynet 
med røde eller grønne skilte der mar-
kerede hvilke retning trucks må kø-
rer. Der sker stort set ikke uheld. 

Selve ekspeditionen sker ved at 
en medarbejder kører med en palle-
løfter hvorpå der er 2 rullepaller, den 
palletype der leveres varer i til Brug-
serne samt Fakta. Ekspedienten bærer 
høresæt, hvorigennem han fra EDB 
anlægget får instrukser om hvilken 
gade han skal køre til, og fra hvilken 
location han skal tage det antal kolli 
han får besked på. EDB anlægget hol-
der styr på, hvor meget der er tilbage 

på pallen, samt besked til en anden 
truckfører om hvor han fra lageret 
skal hente en ny palle. 

Fremtiden var Per ikke meget 
for at snakke om, men dog, efter alt at 
dømme vil der blive bygget i højden 
med endnu flere etager. Ekspeditio-
nen kommer til at foregå ved hjælp af 
robotter. Selve besøget i hallen slutte-
de kl. 20.00. På det tidspunkt skulle 
aftensholdet i gang med at ekspedere 
varer, og alle palleløfterne der stod til 
opladning skulle ud og køre, og det 
var rigtig mange.   

Efter en kop kaffe fortalte Hen-
ning om de danske brugsforeningers 
start i 1866. Det var Provst Sonne i 
Thisted der tog initiativet.  

I 1896 havde brugsideen bredt 
sig så meget, at det var nødvendigt at 
starte egen en gros virksomhed. Den-
ne blev organiseret på samme måde 
som brugserne og kom til at hedde 
Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger. Den første formand 
hed Severinsen og var uddeler i Nr. 
Nebel. 

Henning sluttede med at for-
tælle om udviklingen fra 1965 og 
frem til i dag. Det var i den periode 
den moderne brugsbevægelse blev 
skabt af den legendariske formand 
professor Nybo Andersen samt FDB’ 
direktør Ebbe Groes. En lang række 
små lagre blev nedlagt og 7 store 
landsdækkende afdelinger blev skabt. 
En frivillig kontrakt mellem brugser-
ne og FDB blev skabt, det betød øget 
samhandel imod at FDB ydede en bo-
nus, samt gratis konsulenthjælp. Det 
var som følge af denne udvikling at 
Henning den 1. januar 1965 blev an-
sat i FDB. 

Sluttelig orienterede Henning 
om hvordan bestilling af varer foregik 
i butikkerne, først via telefon. Siden 
via elektronisk overførelse af ordrer-
ne. I dag benyttes elektronisk skan-
ning af stregkoder i kasserne i butik-

(Fortsat fra side 5) 
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kerne. Data overføres til et centralt 
EDB anlæg i København, der igen 
holder styr på salget i den enkelte bu-
tik, og hvornår en vare skal bestilles 
og hvor meget. 

Dermed var ringen sluttet til 
hvad vi lige havde set i lagerhallen. 

Udover ferskvareterminalen 
her i Hasselager findes en lignende i 
Brøndby. Levering af tørvarer foregår 
fra 3 lagre i Ålborg, Vejen og Køben-
havn, samt et nonfood lager i Odense. 

Tak for i aften. Vi håber alle 
fik en indholdsrig aften. 

Referat Henning 

 
Så blev det den 1.december 

2012, dagen hvor 6.Gilde kunne fejre 
50 års jubilæum. Festudvalget havde 
udsendt invitation til gildets medlem-
mer, og bedt os møde på Restaurant 
Navigator, og heldigvis havde næsten 
alle, som havde mulighed for at kom-
me, fulgt opfordringen. 

Fem gæster og nitten gilde-
brødre mødtes kl. 18.30 til en vel-
komstdrink. Aftenens bordleder Hen-
rik bad os indtage vore pladser, og 
det gjorde vi ved tre veldækkede bor-
de. Ved hver kuvert lå et fint sang-
hæfte, så vi startede med en sang, og i 
løbet af aftenen nåede vi næsten at 
synge samtlige sange. Vi var nu klar 
til forretten, som var en lækker græs-
karsuppe med rejer. 

Aftenens første ta-
ler var naturligvis 
gildemester Inger 
Andersen, som bød 
os velkommen og 
takkede os fordi vi 
ville komme, og 
hun håbede vi ville 

få en dejlig aften sammen. I sin tale 
gik hun helt tilbage til gildets start. 
Inger har i den grad søgt i arkiver og 

gamle skrifter, og hun kunne på en 
både oplysende og sjov måde fortælle 
om 6. Gilde. 

Hvordan 1. Gilde på en kring-
let måde blev modergilde for 6. Gil-
de, og 6. Gilde i 1991 blev modergil-
de for 9. Gilde. Om hvordan vi, efter 
salget af Gildehuset, flyttede fra sted 
til sted. Om venskabet med det nor-
ske Fredrikstad gilde. 

Inger læste en beretning af et 
gildeting skrevet på vers, det var mor-
somt. Der var mange andre ting, som 
kunne berettes, men jeg håber, hele 
talen kan gentages, for Inger du har 
gjort et flot arbejde ved at fordybe dig 
i fortiden, og jeg tror også, det har 
været sjovt for dig. 

Næste taler var stadsgildeme-
ster Kjeld Hedelund, som ønskede 6. 
Gilde tillykke med 50 års jubilæet. 
Talte herefter om det at være gilde-
bror, om gildebevægelsen, som blev 
stiftet i 1933 og kan fejre 80 års jubi-
læum 2013. Om bevægelsen overle-
ver og når at blive 100 år? Det er et 
godt spørgsmål. 

Endnu en taler ønskede at sige 
tillykke med dagen nemlig gildeme-
ster fra 9. Gilde, Arne Hvid Christi-
ansen. Han kom med hilsener og gave 
fra det gilde, som 6. Gilde har fostret. 
Så blev hovedretten serveret okse-
mørbrad på svampe, med jordskokker 
og selleri, kartofler og en dejlig 
sauce. 

Igen en lille pause, her havde 
undertegnede, som en af de gamle, 
fået lov til at gå tilbage i minderne og 
finde lidt frem til denne aften. 

6. Gilde modtog fine gaver og 
mange hilsener med lykønskninger. 
Inger må på et tidspunkt have fortalt, 
at gildet ønskede sig en ny vase til 
højbordet i stedet for den utætte med 
logo. Den laves desværre ikke mere. 
Det havde fået Kirsten til at gå i sine 
gemmer, hun havde en vase med logo 
på, og den forærede hun gildet. 
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Nu var det tid til kaffe og kran-
sekage, og medens vi nød det blev vi 
underholdt.  To flot klædte damer 
med egen pianist 
indtog lokalet, 
og pludselig var 
stemningen æn-
dret. De tog os 
med tilbage til 
bakkeviser, re-
vyviser, filmsan-
ge og også lidt 
nutid, det var 
rigtig sjovt. At 
det viste sig, at den ene af sangerin-
derne havde besøgt os tidligere, som 
præsteenken fra Den gamle by, var da 
et tegn på alsidighed. 

Aftenen skulle snart slutte, vi 
sang vores godnatsang og kunne tage 
afsked efter en dejlig aften. Det var 
også dejligt, at vi alle kunne være gæ-
ster og hygge os sammen. Tak til 
festudvalget - det var et fint arrange-
ment. 

Tove 

 
Årets gang i 8. Gilde 2012, in-

dendørs, sluttede med vores julestue i 
Ellevang Sognegård, hvor alle kreati-
ve evner og traditioner kommer til 
fuldt udfoldelse. Således også man-
dag den 26. november, hvor næsten 
alle var mødt op, og flere med ægte-
fælle. 

Stinne og Henny, fra arrangeren-
de gruppe, havde atter tryllet med 
kreativ borddækning, hvor alt hentet 
fra den sparsommer vinternatur var 
repræsenteret på langbordet, supple-
ret med levende lys og hyggeting, 
som antyder at jule står for døren. 

Flere slags sild, fulgt op af alt 
hvad der kunne sættes til livs af flæ-
skesteg med rødkål etc. satte os på 
prøve, for der skulle også være plads 

til ris à l’amanden. Det blev der også, 
men ak, kun én mandel i tre store skå-
le så dagens lys. De to øvrige smutte-
de mandler var glemt på bordet i køk-
kenet. Nå, livet gik jo videre, og det 
var over stok og sten med pakkeleg i 
opskruet tempo, og de få som ikke 
endte op med bare én gave foran sig 
accepterede, at ikke alt her i tilværel-
sen går efter fortjeneste. 

Der blev sunget julesange og 
Henny læste på vers en smuk fortæl-
ling om ”Den gang i Betlehem” af 
Johs. Møllehave. 

Den 28. november hentede Hen-
ny og Eva fredslyset på Århus Bane-
gård og deltog i højtideligheden på 
Rådhuset og i Kryptkirken. 1. søndag 
i advent bragte de fredslyset videre til 
Ellevang Kirke og deltog i gudstjene-
sten. En smuk oplevelse. 

Endelig afslutning på 2012 blev 
en kort vandretur langs Giber Å i 
Marselisborg Skov, hvor Thøger, som 
er lystfisker entusiast og kender af 
stor set alt fiskevand i Øst, Midt og 
Vestjylland, vanddybder, stryg, bassi-
ner og standpladser m.m. ville dele 
sin glæde og erfaring med denne sin 
bedste hobby. Men det blev farlig ek-
spedition da nattens frost havde gjort 
stierne spejlblanke visse steder. 

De mest modige fulgte dog Thø-
ger i tykt og tyndt og nåede med helt 
frem til det, der kunne have været gy-
depladser for åens havørred bestand. 
Vi var alle ”tre” sikre på, at gyde-
pladser, det var det vi så og oplevede. 
Vi fortsatte til Skovmølle Kroen, 
hvor vi atter blev samlet for at bænke 
os om de reserverede spisepladser in-
den døre. Hyggeligt var der, og møl-
leriet var også i gang, og da vi havde 
set på dette, kunne vi ønske hinanden 
en rigtig glædelig jul.   

Frits 
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Den 14. november holdt Tage 
Hansen et meget uddybende foredrag 
om en tur, han og hans kone Grete 
havde været på til Japan fra d.16 -28. 
april 2007. De havde bevæget sig 
rundt, om ikke i hele Japan, så en in-
teressant del af den, med tog og bus 
og skib, næsten et nyt sted hver dag. 

Japanerne kom hertil 35.000 år 
før vores tidsregning, og denne stam-
me holdt sig for sig selv 

De åbnede ikke grænserne for 
andre og blev derfor også ret forskel-
lig fra andre både af væsen og ud-
seende, hvilket de synes at se som en 
fordel. 

Japan er et specielt land med 
70% bjerge, 200 vulkaner og 30 % 
landbrugsland. Ind imellem alt det 
har japanerne formået at bygge de 
flotteste paladser, templer for Buddha 
og kejserpaladser af både ældre og 
nyere dato. Tage og Grete kørte rundt 
fra nationalpark til Zen palads til fan-
tastiske museer. 

Det er helt umuligt at få alt 
med men afslutningen i Peace Memo-
rial Museum skal vi have med. Der er 
en udstillingsbygning, hvor atom-
bomben faldt i 1945. 70 - 120.000 
mennesker blev dræbt mellem den 
første dag og de følgende 4 måneder 
ud af 350.000. Fra den dag var Hiro-
shima kendt over hele verden. 

Ruth. 
 
Onsdag den 5. december havde 

9. Gilde Julestue. Det hele var som 
det plejer: traditionelt og dermed hyg-
geligt. Sådan skal en julestue være 
hos os, for at det kan blive en rigtig 
god jul! Bordet var som vanligt jule-
pyntet af Bente, der også havde lavet 

en sød personlig julenisse til hver af 
os. I baggrunden kørte en cd med den 
rigtige, gode ”gammeldaws” julemu-
sik. Sådan som vores årgang kan lide 
det. – Og her er det Arne, der lige 
ved, hvad der skal til. 

Maden var en traditionel jule-
frokost, leveret fra vores ”hofleve-
randør”, FØTEX, Holme. Snakken 
gik også som vanligt, når vi er samlet 
i gildet, hyggeligt på kryds og tværs. 
Også i år havde vi den traditionelle 
total asociale pakkeleg. Sådan skal 
det bare være. 

-Men dejligst af alt og det, der 
gav den helt store julestemning, var, 
at alle 15 i gildet var kommet! Det 
var den bedste optakt til en god jul i 
9. Gilde. 

Birgit 

Den 13. november blev vi 
modtaget i Jeksen hytten med dejlig 
varme fra ilden i brændeovnen. Efter 
en let frokost gik vi tur i skoven, hvor 
alle træerne har tabt bladene som nu 
ligger på skovbunden. Vi hørte rov-
fuglene skrige, vinden suse i træerne 
og så store svampe gro på udgåede 
træer, samt træer med mange huller 
efter spætten havde været i gang. Til-
bage i hytten diskuterede vi flere em-
ner bl.a. organdonation og så var der 
gå hjem kakao med flødeskum og 
rom. 

Skrevet af Annemarie 
 
Tirsdag den 5. december kl.17 

afholdt 10. Gilde vores julestemning, 
det var vores G.M. der lagde hus til 
og vi havde en rigtig hyggelig aften. 
Vi startede kl. 17 med gløgg og æble-
skiver og fik lidt snak om løst og fast, 
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Deadline 15. februar. 

Redaktør Ole Andreasen, 
Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 
Telefon 86 28 17 98 

E-mail: herolden@mail.dk 

Ulla Kerchlango i Skagen og Pia i Viborg var sneet inde så 
det blev til et mindre pænt selskab. Efter gløggen var vi 
nogle der gik i køkkenet og rettede julefrokosten an og Poul 
var skaffer af forskellige juleøl og G.M. gav forskellige 
snaps. 

Vi fik sunget nogle gode sange og Poul havde sørget 
for underholdning hvor vi skulle tegne begreber på skift og 
vi andre skulle gætte. Præmien var chokolade julemænd 
som vi pænt delte ud til alle.  

Vi sluttede på sædvanlig vis med vores aftensang kl. 
22 efter en hyggelig aften. 

Jeg ønsker alle et rigtig godt Nytår med mange gode 
timer i jeres gilder.                                                       

Poul-Erik 


