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4. GILDE 
Mandag d. 15. april, kl. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken. 
"Sct. Georgsbudskabet". 
Mandag d. 13. maj. 
Gildemøde: Mejlby Tapeterne. 
 
5. GILDE 
Mandag d. 8. april kl.19.00. 
Gildehal i Egå Sognegård 
med foredrag af Børge Schmidt. 
8. Gilde inviteret. 
Mandag d. 13. maj. 
Udflugt til Studstrup Værket. 
Indbydelse følger. 
 
6. GILDE.  
Onsdag d. 24. april kl. 19.00. 
Sct. Georgs aften i Fredenskirken 
sammen med 2. og 9. Gilde. 
Mandag d. 6. maj.  
Gildemøde. Gr. 61. 
10. – 13. maj 2013. 
Norgesbesøg, program følger. 
 
9. GILDE 
Onsdag d. 24. april kl. 19.00 (ændret). 
Sct. Georgs aften i Fredenskirken 
sammen med 2. og 6. Gilde. 
9. Gilde er vært - mødetid for hjælpere 
kl. 17.30. 

FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 4. april kl. 19.15. 
Møde i DDS’s spejderhytte i Tran-
bjerg.  
Vi får besøg af Lars Peter Nellemann, 
der vil underholde os om kuglepost. 

 
Gildeår: 
23-04-13 Arne Pedersen, 4.G.  50 år. 
 
Fødselsdage 
29-05-13 Hanne Kristiansen,  
 4. G.   75 år. 
30-05-13 Hugo Steensen, 4. G.  75 år. 
 
 

HEROLDEN 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 
ca. 1. maj 2013. 

 

Deadline 15. april. 
Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 
8260 Viby J. 

Telefon 86 28 17 98 
 

E-mail: herolden@mail.dk 

 Denne måneds forside 
 

viser bagtæppet fra lokalet i 
St. George’s Guild in Australia. 

 
Indsendt af Jan Omøe, 4. Gilde   
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Der indkaldes herved til 
 

Stadsgildeting 
 

Tirsdag den 7. maj 2013 kl. 19.00 
 

i Fredenskirkens lokaler, Rosenvangs allé 51, 8260 Viby J 
 
 
Dagsorden for stadsgildetinget: 
 
1.  Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til 
    stemmeudvalg. 
2.  Stadsgildemesters beretning, herunder referat fra udvalg. 
3.  Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab. 
4.  Behandling af indkomne forslag. 
5.  Stadsgildeledelsen forelægger stadsgildets planer og ideer for 
    det kommende år. 
6.  Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget for det 
    følgende år, herunder fastsættelse af kontingent. 
7.  Valg af stadsgildeledelse. 
8.  Valg af tre suppleanter til stadsgildeledelsen. 
9.  Valg af revisor og revisorsuppleant. 
10. Beretning fra fonde og laug. 
11. Valg af fondsbestyrelser. 
12. Beretning, der skal aflægges ifølge vedtægter. 
13, Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter. 
14. Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget sendes til 
stadsgildemester senest den 1.april 2012. 
 
Navne på gildernes repræsentanter skal meddeles 
stadsgildekansler inden den 15. april. 
 
9. Gilde sørger for et let traktement. 
 
Gildemestrene giver besked til Elisabeth Møller, tlf. 86 28 16 01 
eller mail: elisabeth.frans@oncable.dk om antal deltagere/navne  
(af hensyn til traktement) senest fredag den 3. maj 2013. 
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Ole Rhein-Knudsen sov stille ind natten til søndag den 17. februar. 
Hans tid i Sct. Georgs. Gilderne indledtes i Kerteminde, fortsatte i Hol-

bæk, senere i Holbæk og Næstved. Efter nogle år flyttede han med sin familie 
af arbejdsmæssige grunde til Århus og mistede kontakten til gilderne i nogle 
år, indtil en forretningsmæssig kontakt foranledigede at Ole blev optaget i 1. 
Gilde. Senere overførtes han til 6. Gilde. 

Gennem de mange år i Århus gilderne påtog Ole sig adskillige poster 
blandt andet som gildemester, stadsgildemester, formand for Sct. Georgs 
Fonden og meget andet. Når gilderne kaldte, var Ole altid beredt til at yde en 
indsats, organisatorisk eller arbejdsmæssigt. Der kan i flæng nævnes, Fulton-
ugen, Sct. Georgs Vandringen på Mols, Spejdermuseets Venner og Spejder-
museets Loppemarked. Han var også stærkt involveret i at en stor samling 
Sct. Georg ikoner blev overdraget til Spejdermuseet. 

Ole var en meget statelig herre og bar gildenålen med stolthed og ære. 
 
Æret være Ole Rhein-Knudsens minde. 
 
Ole Andreasen 
 
6. Gilde 
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Mandag den 25. februar var 2. 

Gilde en tur i Kjellerup for at se et mo-
derne apotek, hvor vi også fik demon-
streret en pillerobot. 

Der blev også serveret noget dej-
lig mad, som var kyllingegryde med 
masser af grøntsager. Til slut fik vi kaf-
fe med kage. Det var en rigtig dejlig tur. 

Jane Ebling  

 
Mandag d. 18. februar afholdt vi 

årets først gildehal i Langenæs Sogne-
gård. Gildemester Jette Jørgensen (JJ) 
startede med at ønske os alle et godt 
nytår, og håbede at vi snart fik lidt forår. 

I sin gildemestertale fortalte JJ 
om forskellen i tid, livsstil og traditioner 
fra da vi var børn og til børns oplevelse 
af det tilsvarende i dag. Årsagen til talen 
skulle findes i en lille bog, som Uffe 
(hendes mand) havde fået i fødselsdags-
gave af børnebørnene, ”Morfar fortæl 
nu”, ligesom hun selv senere fik bogen 
”Mormor fortæl nu”. Bogen er bygget 
op over flere kapitler, relaterende til for-
skellige perioder i livet. Først om hver-
dagen: ”Hvordan så en helt almindelig 
hverdag ud, da du var barn, hvem passe-
de dig, gik du i børnehave? Hvordan så 
dit værelse ud, havde du det for dig selv 
eller skulle du dele det med dine sø-
skende. 

Så lidt om julen: ”Havde du en 
julekalender, var der julekalender i 
fjernsynet? Og således inspireret af 
mange flere spørgsmål end blot dem, 
der er nævnt her, har man mulighed for 
at fortælle lidt om sin barndom og nok 
finde ud af, at den var noget anderledes 
end den børnebørnene oplever i dag, 
men som vi også må håbe at børnebør-
nene kan have fornøjelse af at læse en 
gang. Efter denne vandring i barndom 

og ungdom sluttede JJ af med noget mu-
sik af Otto Brandenborg, som vi jo nok 
var mange, der lyttede til den gang.                                                                                 

Hanne Kristiansen holdt 5. min. 
Sct. Georg over Benny Andersens 
”Danmark – et broget foretagende”, et 
meget broget ”digt - essay” med mange 
spændende betragtninger om Danmark, 
som blev læst flot op.   

I eftergildehallen skulle vi ”over 
there” på en stor rejse med Erik Birk-
holm (EB) til såvel Canada som USA. 
Erik tog af sted i maj/juni måned 2012 
med politieskorte hele vejen, som han 
sagde, da han havde sin datter, der er 
politibetjent, med. De startede i Van-
couver, hvor de lejede en autocamper, 
som skulle være deres hjem den næste 
måned.  

Herefter tog de til Vancouver Is-
land til byen Victoria, hvor der var man-
ge kunstværker rundt omkring, specielt 
af spækhuggeren, som befolkningen var 
meget stolte af.  De boede på naturcam-
pingpladser, dvs. at pladserne ikke var 
bemandet, man måtte klare sig selv, 
men man kunne få rent vand og komme 
af med det snavsede. 

På vej til USA blev de taget i tol-
den, og fik konfiskeret 3 tomater, der 
meget strenge fødevareregler for at 
komme ind i USA.  På vejen her kom de 
forbi fabrikkerne, hvor de byggede Boe-
ing flymaskiner.  Fabrikken eller fabrik-
kerne er opført i 60’erne, det er verdens 
største fabrik, 1100 m lang og 8-900 m 
bred, i hangarerne kunne man arbejde 
på 4 jumbojet ad gangen, så det kan 
man nok slet ikke forestille sig, hvor 
stort er. 

Turen gik herefter videre til Se-
attle, hvor EB skulle besøge en fætter, 
her lå den første Starbuck forretning, 
som åbnede i 1912, herefter videre over 
Rocky Mountains til Yellowstone Nati-
onal Park, hvor der stod skilte på vejen, 
som viste at der var Bisons on the road, 
ligesom der også var bjørne i området, 
de var blevet udstyret med en bjørne-
spray og en bjørneklokke til at for-
skrække dyrene med, hvis de kom for 
tæt på. Vi så nogle meget flotte billeder 
fra Yellowstone søen, hvor der også var 
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et rigt dyreliv. Derefter rejste de retur til 
Canada til Calgary, hvor de så et fort, 
som nu var museum med de canadiske 
rødjakker samt et indianermuseum, vi-
dere over nationalparken Banff og Jas-
per og videre til Edmonton, tværs over 
prærien til Drumheller og Writing-on-
Stone, hvorfra vi så mange flotte og 
spændende bille 

Eriks morbror udvandrede i 
1953, og der var således også bl.a. en 
kusine, der skulle besøges.  Sluttelig gik 
turen via Calgary over bjergene tilbage 
til Vancouver, hvorfra de fløj hjemad 1 
måned senere. En rigtig dejlig aften, 
hvor vi fik lov at være med på en særde-
les spændende og interessant tur til Ca-
nada og USA.   

Birthe  

Den 4. marts afholdt 5. Gilde gil-
deting. Gildemesteren bød velkommen 
og indledte aftenens møde med at kon-
statere at kun to gildebrødre manglede - 
pga. bortrejse og sygdom. Gildemeste-
ren var glad for det store fremmøde, 
som han i øvrigt havde konstateret fandt 
sted ved stort set hvert eneste møde i 
årets løb. 

Vi sang derefter "Når vinteren 
rinder i grøft og i grav", hvorefter vi gik 
over til gildetingets dagsorden. Vi på-
hørte og godkendte gildemesterens be-
retning, fik forelagt regnskab og budget, 
som også blev godkendt. Det samme 
skete med beretningerne fra grupper og 
udvalg. 

Derefter var der valg til gildele-
delsen, og vor mangeårige formand Erik 
Ravn forlod efter 6 år posten som Gil-
demester, en post, der overgik til Hen-
ning Holck Nielsen, som blev enstem-
migt valgt. Vi fik en ny Ridderrepræ-
sentant - Erik Ravn - en ny flagherold, 
en ny revisor og en ny referent til He-
rolden. 

Alle andre poster fortsætter med 
samme besætning som sidste år. Under 
Eventuelt drøftedes bl.a. et forslag til en 
sommerudflugt i maj måned. Der blev 

gjort opmærksom på 5. Gildes 25 års 
jubilæum i år. Hvordan det skal marke-
res skal vi arbejde videre med senere. 

Derefter sluttede gildemesteren 
gildetinget for dette år, med tak for god 
ro og orden. 

Vi fik derpå en dejlig anretning 
med smørrebrød, diverse drikkevarer 
samt sidst kaffe med hjemmebagte 
snegle. En rigtig hyggelig aften var til 
ende, og vi sluttede som sædvanlig med 
at synge "Nu er jord og himmel stille." 

Kirsten 

Et år er gået igen tid til gildeting, 
og det blev afholdt den 4.marts. Inger 
bød velkommen til 20 fremmødte gilde-
medlemmer. 

Vi indledte denne aften med i 
stilhed at mindes Ole Rhein-Knudsen, 
som afgik ved døden den 17. februar. 

Herefter gik vi i gang med gilde-
tinget, Henrik og Elsebeth havde igen 
sagt ja til at være henholdsvis dirigent 
og protokolfører. Som stemmetællere 
blev Sonja og Bodil Mejer valgt. Henrik 
konstaterede, at gildetinget var lovligt 
og rettidigt indvarslet. Han gennemgik 
dagsordenen og gav herefter ordet til 
gildemesteren. 

Inger takkede kansler og skatme-
ster for samarbejdet og gildets medlem-
mer for opbakning. Herefter gennemgik 
Inger årets arrangementer, hvor højde-
punktet var vores 50 års jubilæum. Le-
delsen påtænker at ændre programmet 
til den årlige udflugt, så vi starter med 
at se noget kulturelt og derefter finder et 
sted at spise en frokost, ser igen noget 
spændende og slutter med at drikke kaf-
fe. 

Den 24. april har 9. Gilde invite-
ret os i Fredenskirken sammen med 2. 
Gilde til Sct. Georgs aften. Skatmester 
Robin aflagde det reviderede regnskab, 
som blev godkendt. Budgettet for det 
kommende år blev ændret på et punkt, 
og med udsigt til et mindre minus tager 

(Fortsættes på side 11) 
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Stadsgildets regnskab. 
 

1. januar—31. december 2012 

Regnskabet kan udtages og medbringes til stadsgildeting. 
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vi chancen og fortsætter med uændret 
kontingent. 

Gruppelederne aflagde beretning. 
Gr. 61 har haft frit emne, gr. 62 har haft 
ferieoplevelser og gr. 63 har haft Dan-
marks nationalparker. Alt lyder meget 
spændende. Om ridderudvalget kunne 
Helle fortælle, at der ikke har været af-
holdt møder, men noget sker måske 
snart. 

Elsebeth fortalte om aktiviteterne 
i internationalt udvalg. Fellowship-day 
afholdt i 2012, modtagelse af fredslyset 
og Fellowship-day 2013, som skal af-
holdes her i Århus. Telefonafbud funge-
rer hos Birthe, og flagblokken har Alice 
styr på. Henrik fortalte at vi i Århus står 
på en 15.plads med 4 kg. indsamlede 
frimærker, så husk endelig at aflevere, 
alt er velkomment. 

Pia sidder i det aktive spejderud-
valg. Hun fortalte om Kulturnatten, som 
man overvejer om man fortsat vil delta-
ge i. Det årlige arrangement på Diakon-
højskolen er en succes, det fortsætter 
forhåbentlig. 

Kirsten, som er IT-ansvarlig for-
talte, at hun har lagt billeder fra jubilæet 
ind på hjemmesiden. 

Valg af gildeledelse og øvrige 
poster. Her skete noget, som jeg ikke 
tror er sket tidligere i gildets historie, 
nemlig genvalg på samtlige poster, så vi 
skal bare kopiere listen. 

Under eventuelt talte vi lidt om, 
hvornår vi skal bruge de nye gildetør-
klæder. Inger havde fået besked fra kir-
ken om den forestående renovering, som 
skal finde sted i perioden 1.5.-1.10. 
Hvor kan vi mon være? 

Henrik takkede for god ro og or-
den og sluttede gildetinget. 

Gruppe 63 bød herefter på buffet 
med pålægsanretninger, senere kaffe og 
småkager. Inger læste en hilsen fra Bir-
the, hvor hun takke for deltagelsen ved 
Oles bisættelse. Robin fortalte om det 
forestående besøg af otte norske gilde-
venner. Det nedsatte udvalg har allerede 
lagt foreløbige planer. Inger takkede for 
denne aften, vi sang og sagde godnat. 

Tove 

Gildeting i 9. Gilde onsdag den 
13. marts. 

På årets gildeting blev Puk valgt 
til dirigent. Og efter nogle timer kunne 
hun med rette sige tak for god ro og or-
den. 

Gildeledelsen er som sidste år: 
Gildemester: Arne, 
kansler: Marianne, 
skatmester: Tage. 
 
De andre poster i gildet blev med 

små justeringer stort set besat, som de 
plejer. 

En af de ting vi snakkede om, var 
en hjemmeside. Det vil jo være en af de 
muligheder, hvor vi kan blive synlige! 
Dels indadtil og som et supplement til 
referatet, dels udadtil med blandt andet 
et link til Fredenskirkens hjemmeside. 
Hvordan og hvorledes ligger endnu i 
støbeskeen, men et ideudvalg blev ned-
sat. 

Og begrebet ”synlighed” havde 
jo været omdrejningspunktet på gilde-
mesterstævnet 2012, hvor Arne havde 
deltaget. De nye måder at være synlig 
på i dag, er noget helt andet og mere end 
for blot 10 år siden. En af måderne er 
netop en hjemmeside! 

En god pause blev traktementet, 
som Gerda stod for. Hun har en egen 
evne til at få et ekstra godt tilbud fra de-
likatessen i ”Føtex”, det er vi enige om! 

Birgit   

Torsdag d. 7. marts var der mu-
lighed for at få købt nyt til samlingen, 

da Hans Fink havde medbragt de sidste 
rester fra Hans-Erik Harboe’s samling. 

Der blev handlet livligt. 
Uffe 

 

(Fortsat fra side 6) 




