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Fredslyset 2013 
 

27. november kommer Fredslyset til Århus. Vi kender 
endnu ikke det nøjagtige tidspunkt for ankomsten, 
men reservere dagen. 
Nærmere om dagens program i næste nummer af Herolden. 
 
Gildehilsen 
Elsebeth Rasmussen, DIS 
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Fellowship-Day 2013   
 
Efter en dejlig lang sommer siger kalenderen, at efteråret nærmer 
sig og det er ved at være tid for gildeaktiviteter. 
Traditionen tro holder vi igen i år Fellow Ship aften sammen med 
Østjysk Distrikt.   
Det sker fredag den 25. oktober 2013 i Langenæs Kirkens 
sognegård kl. 19.00. 
Vi får besøg af landskonsulent fra Folkekirkens Nødhjælp Søren 
William Christensen. Han vil fortælle om det arbejde, der udføres i 
Danmark og ude i verden. 
 
Program: 

 kl. 19.00 ankomst og vandrehal 

 kl. 19.15 oplæsning af Fellow Ship budskabet 

 kl. 19.30 foredrag og herefter hygge med lidt mad, 
kaffe og kage 

 kl. 22.30 seneste afslutning af aftenen 
 
Pris 100 kr. 
Tilmeldinger fra Århus gilderne til undertegnede senest 15. oktober 
(gerne samlet fra gilderne). 
 
Mange gildehilsner 
Elsebeth Rasmussen, DIS  
er@keyaccount.dk tf:   23602487 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. november 2013. 

Deadline 15. oktober. 

Redaktør Ole Andreasen, 

 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 
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Historien om 5. Gildes 25 år. 
 
For to år siden fik vi lidt af en overraskelse. I Sct. Georg kunne vi læse at vi 

havde 50 års jubilæum den 30. november 2011, to år før vi selv regnede med at kun-
ne fejre 25 års jubilæum. Forklaringen viste sig at være ret simpel.  

5. Gilde blev oprindeligt startet i 1961, gildets første gildemester var Ludvig 
Werenberg, men gildet blev opløst i 1985, vist nok som følge af manglende tilslut-
ning. Enkelte af vore nuværende Aarhus gildebrødre har været medlem af det gamle 
5. Gilde. Et af de udmeldte gildemedlemmer kontaktede mig og fortalte at de ville 
samle så mange som det lod sig gøre, for at holde en lille festlig sammenkomst.  

Det nuværende 5. Gilde startede i 1988. På landsgildekontoret har man tilsy-
neladende betragtet det nye 5. Gilde som fortsættelse af det gamle 5. Gilde, medens 
vi betragtede os selv som et nyt gilde der blot fik navnet 5. Gilde af praktiske grun-
de.  

Nu til starten af ”det nye 5 Gilde”, med start 
den 14. oktober 1988. 
Vores første gildeledelse blev indsat.  
Gildehallen blev ledet af Landsgildemester 
Verner Larsen med Stadsgildemester Poul-
Erik Kod samt Provincialmester Jørgen Peder-
sen ved sin side. Yderligere blev Inge Marie 
Malmberg og Henning Holck Nielsen indsat 
som 1 og 2 herold.  
 På billedet bemærkes bagtæppet der var 
lånt fra 8. Gilde. Senere gik en gruppe gilde-
brødre fra gildet i gang med at sy vores eget 
bagtæppe, der blev overrakt gildet som en ga-
ve, motivet er en kopi af vores gildelogo. 
Gruppen bestod af Inge Marie Malmberg, Lis 

Stevn, Lone Løkke samt Kirsten Nilsson. 
Som et kuriosum kan nævnes at Sct. Georgs hests hale er lavet af ægte heste-

halehår, der var revet af enkeltvis.  
Året forud for gildets start havde en gruppe tidligere spejdere hos Delfinerne i 

Egå arbejdet med tanken om at starte et gilde i Egå. I 8. Gilde i Risskov var Ib 
Thomsen og jeg selv medlem. Gildet var i en rigtig god udvikling med mere end 30 
medlemmer. Både Ib og jeg boede i Egå. Ib havde stor erfaring i gildearbejde og jeg 
havde været spejderleder sammen med de nye potentielle medlemmer, så det lå lige 
for, at vi tog en tørn med at hjælpe det nye gilde i gang. 

Det lå helt klart i kortene at vi ville tilbage i 8. Gilde når det nye gilde var 
kommet godt i gang, dette skete som bekendt ikke, man kommer til at holde af de 
mennesker man er i godt selskab med. 8. Gilde blev således vores modergilde og den 
daværende gildemester Nils Liljeberg lagde et stort arbejde i forberedelserne og alt 
det skriftlige arbejde med landsgildekontoret. 

Gildet skulle have et navn, og som det tidligere er nævnt lå det lige for at bru-
ge det nedlagte 5. Gildes navn, altså 5. Gilde, Egå. Samtidig kunne vi overtage det 
gamle 5. Gildes regalier, fane, sværd og gildemesterkæde med led fra ”det gamle 5. 
Gilde” og med navnene på alle gildemestre fra 1961 til 1985. 

5. Gildes første gildeledelse 
Gildemester Ib Thomsen. 
Gildekansler Jørgen Malmberg, 
Gildeskatmester Kirsten Fuhlendorff.  

HEROLDEN 
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I Egå var den nye Egå Sognegård blevet bygget og indviet i 1987. Der blev la-
vet en aftale med menighedsrådet om at vi måtte holde vore møder hos dem, vi fik 
samtidig tildelt skabsplads til opbevaring af vore regalier, samt andre gildeting. 

Egå Sognegård har siden dannet rammen om vort gildeliv. Få år tidligere havde 
gilderne i Århus solgt gildehuset i Viby og de enkelte gilder fandt plads til gildearbej-
det med base i en lang række sognegårde. 

For første gang kunne et gilde under Århus Stadsgilde starte som et 100 % lo-
kalt gilde, hvor alle gildemedlemmer havde bopæl i det gamle Hjortshøj–Egå Sogn. 
Mange havde haft tilknytning til DDS og KFUM og K spejderne på Spejdercentret 
Lykkegården i Skæring. 

5. Gilde fik en forrygende start, ca. 70 gildebrødre fra nær og fjern var mødt op 
for at deltage i den festlige gil-
dehal og for at give gildet en 
god start. Efter den meget fest-
lige gildehal med optagelser 
og overførelser af i alt 20 gil-
debrødre samledes vi på Egå 
Marina til eftergildehal med en 
meget festlig middag.  
En sådan aften med optagelser 
og festmiddag slog benene 
væk under os alle, særlig de 
nye, en aften vi aldrig glem-
mer. 
Eftergildehallen kostede den-
gang kr. 225.00, og nu 25 år 

senere kan vi fejre vort 25 års jubilæum med gildehal i den smukke Egå Kirke. Efter-
gildehallen kan vi afholde til samme beløb, nemlig kr. 225.00. Forskellen er at vi fej-
rer jubilæet i Egå Sognegård, med mad udefra og en del egne kræfter. 

Efter den vellykkede start på gildets videre rejse kunne vi allerede i den efter-
følgende gildehal den 21. november optage yderligere 6 gildebrødre. 

Nogle af de kendetegn vi ønskede at sætte på vort gilde var, for det første at få 
et nært forhold til spejderne på Lykkegården, samt spejderne generelt. Vi deltog i 
planlægningen og gennemførelsen af Virupløbet. Et løb der blev gennemført i Vi-
rupskoven i Hjortshøj. Løbet startede med deltagelse i Hjortshøj kirkes høstgudstjene-
ste. Løbets målgruppe var alle spejdere på Lykkegården samt FDF i Hjortshøj, speci-
elt de yngste grupper. Desværre døde interessen ud. Virupskoven var for lille for de 
store spejdere og opgaverne for meget spejderorienteret for FDF.  

Sølvøkseløbet der blev arrangeret i Århus Stadsgildes regi var en af vore store 
mærkesager. Vi deltog med to poster i alle årene indtil tilslutningen til dette løb også 
blev for lille og løbet måtte aflyses. 

Medens Good-turn udvalget stadig var aktivt deltog vi hvert år i arrangementer 
for Scleroseforeningen med poster og arbejdskraft. Da flagning på kommunens flag-
borge på udvalgte flagdage blev påbegyndt var vi med. I alle årene har vi flaget på 
Vejlby bakken. De indtjente midler bliver uddelt til ungdomsarbejde i Aarhus kom-
mune. 

Her ses de første medlemmer af 5. Sct. Georgs Gilde 

HEROLDEN 
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5. Gilde har de seneste 10 år påtaget sig opgaven som lokalkoordinator ved 
Dansk Flygtningehjælps landsindsamling i Egå, Skæring og Hjortshøj området. Der 
er i perioden opstået en fast gruppe, der sammen med elever fra Egå Gymnasiet har 
indsamlet ikke mindre end 357.677 kr. i alt.  

Vores 10 års jubilæum fejrede vi ved en festlig gildehal i Egå Sognekirke 
sammen med 8. Gilde.     

Noget af det vi måske ikke har været så gode til, er at deltage i de andre gil-
des og Stadsgildets arrangementer, specielt i de første år. Årsagen skyldes nok at vi 

som tidligere nævnt var nye i gildesammenhæng, at vi 
var meget lokale, samt at vi var meget sammentømret. 
Vi havde og har stadig en meget høj mødefrekvens der 
nok skyldes vores sammenhold, måske også at skiftende 
gildeledelser har bestræbt sig på at lave et meget aktivt 
og attraktivt mødeprogram, hvor vi flittigt har benyttet 
alles netværk. Sagt på en anden måde, vi følte måske ik-
ke at vi havde så meget brug for gilderne ”på den anden 
side af Vejlby bakken”. 
Vi synes selv at tingene har ændret sig. 5. Gilde har bi-
draget til fællesskabet med både stadsgildemester samt 
stadsgildeskatmester og adskillige udvalgsposter. 
 I 2005 havde vi en krise i gildet med en del udmeldel-
ser, i stedet for at stikke hoved i busken tog vi fat på at 

løse problemet. Vi satte to aktiviteter i gang, at skaffe nye medlemmer, samt et tæt-
tere samarbejde med 8. Gilde i Risskov. Samarbejdet resulterede i at vi holder to 
gildehaller og to gildemøder sammen hvert år, samt at vore mødeprogrammer blev 
udvekslet så alle frit kan deltage hvor de har lyst eller interesse. Ideen var at vi der-
med blev flere i gildehallen, der derved blev mere festlig, samt at det blev lettere at 
finde en foredragsholder til et større deltagerantal. I tilgift skal hvert gilde planlæg-
ge og afholde to møder mindre om året. Det første ben i planen lykkedes, vi er i dag 
19 gildebrødre i gildet med udsigt til et medlem mere. 

I alle årene har vort gildes årsprogram lignet de fleste andre gilders. Vi har 
bestræbt os for at have et helt års mødeprogram klar til gildetinget i marts. Program-
met indeholder både mødedage og aftaler med foredragsholdere. Vi har kunnet 
trække på gildebrødrenes netværk af interessante personligheder og emner. Resulta-
tet har været en meget høj mødeprocent og et stærkt sammenhold. Et typisk årspro-
gram indeholder en fælles Nytårsgildehal i Stadsgilderegi, tre gildehaller samt seks 
gildemøder der kan holdes både ude og inde alt efter emne. 

De seneste år har friluftsgildehallen været holdt på Spejdercenter Toggerbo, 
ofte sammen med gildet fra Ebeltoft. Ellers har vi bestræbt os på at finde skiftene 
interessante steder. 

I løbet af sommeren har vi de senere år arrangeret en sommertur. Vi har bl. a. 
besøgt Rodbjerggaard et par gange, været på tur til Nørre Djurs, på ø-tur, i år har vi 
været på en tre dages tur til Lemvig og langs Vesterhavet, med besøg i Harboøre, 
Thyborøn, Trens samt Vedersø og Kaj Munk.  

 

HEROLDEN 
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I december holder vi vores traditionelle julefrokost, hvor skiftene grupper forsø-
ger både at være traditionelle og overgå hinanden med nye retter og underholdning. 
 
Gildemestre i vores 25 årige historie: 
1988 -1990 Ib Thomsen 
1991 -1993 Jørgen Malmberg 
1994 -1996 Henning Holck Nielsen 
1997 - 1999 Kirsten Fuhlendorff 
2000 - 2005 Inger Marie Malmberg 
2006 - 2006 Viggo Pedersen 
2007 - 2012 Erik Ravn 
2013 -          Henning Holck Nielsen 

                                                                                          
I alle årene har vi haft en Sct. Georg  
i form af en sparebøsse, hvori vi opfordrede til at tømme lommerne for mønter. 

Det indkomne beløb blev brugt til en gave til Sognegården som tak for husleje. I åre-
nes løb er det blevet til en stor stenfugl, der står lige efter indgangen i sognegården, og 
et håndsyet patchwork vægtæppe.  

For et år siden fejrede Egå Sognegård 25 års jubilæum i den nye sognegård. Det 
blev fejret ved at invitere repræsentanter fra menighedsrådet med som gæster i en gil-
dehal.  

I eftergildehallen overrakte vi et oliemaleri 
skabt af kunstmaler Lis Gram der bor i Egå. 
Maleriet er abstrakt og forestiller Sct. Georgs 
kamp mod dragen. 
Fremtiden for 5. Gilde ligner sikkert de øvrige 
gilder i Aarhus.                                                    
Vores gennemsnitsalder er steget i løbet af åre-
ne. Vi er vel blevet for gamle til ar være at-
traktive for de yngre spejdere, ledere og styrel-
sesmedlemmer, der forlader de aktives rækker. 
Jeg tror vi skal holde op med at drømme om 
tilgang fra denne kreds og i stedet gøre os at-
traktive for spejdere, der er kommet op i alde-

ren, måske er børnene rejst hjemmefra og der er blevet et frirum. Skal vi gøre os for-
håbninger om yngre tilgang tror jeg det må blive i nye gilder, der starter på de unges 
præmisser og uden at vi står i vejen med vores ”i deres øjne forældede gildetanker”. 
Det bliver spændende at se om et eller begge projekter vil kunne lykkes.  

                                                                                  
   Henning Holck Nielsen 

 
. 

 

 5. Gilde på sommertur til Nørre Djurs 

Kunstmaler Lis Gram fortæller 
om sit billede 

HEROLDEN 
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Den 12. august blev gildemø-
det afholdt i Rønde hos Ole. Her blev 
planlagt vores 50 års jubilæum. Op-
gaver blev uddelt. Jytte og Hans har 
fundet frem til en spændende middag 
på Tranbjerg kro, som starter kl. 
13.00. (Se annonce). 

Ofk 

Søndag den 25. august var 2. 
Gilde på sommerudflugt. 

Turen gik til Vestkysten i nær-
heden af Ringkøbing. 

Vi fik formiddagskaffe midt på 
formiddagen; derefter kørte vi til 
Kloster Kirke for at se Anne Marie 
Seier’s grav. (”Skarnskvinden”). 

Frokost i det grønne, hvor vi 
havde solskinnet med os. Vi var inde 
at se sandskulpturerne ve Ringkøbing 
og det var meget spændende. 

Dagen sluttede med kaffe og 
kage ude ved Klaus og konens som-
merhus. En rigtig dejlig dag. 

Jane Ebling 

Så startede vintersæsonen med 
vores første gildemøde den 
9.september. Vi lagde ud med gilde-
hal med vores nye gildemester, Hen-
ning, der i sin gildemestertale bl.a. 
fortalte om familiebesøg i Canada, i 
et område vi ville kalde 
”udkantsområde”.  Måske bedst illu-

streret ved de meget lange afstande 
der er sådanne steder. Da Henning m. 
familie landede i lufthavnen blev de, 
trods protester, afhentet af værtsfol-
kene – de havde ”bare” tilbagelagt 
500 km dertil og selvfølgelig det 
samme retur til boligen. Det var ikke 
noget problem for dem. Vi hørte no-
get dejlig musik og sang et par gode 
sange, hvorefter vi gik til eftergilde-
hallen. 

Her kom Annette, gruppeleder 
hos Delfinerne i Skæring.  Annette 
fortalte om noget af alt det der sker 
hos de 172 medlemmer af Delfinerne. 
Delfinerne startede i 1934 som 10. 
Aarhus Trop, der efter adskillige flyt-
ninger endte i Skæring i begyndelsen 
af -70'erne og i 1973 blev slået sam-
men med pigerne. Da 10. Aarhus hav-
de fiskenavne fortsatte man med nav-
net Delfinerne. Der sker mange for 
spejderne interessante ting hos Delfi-
nerne, bl. a. første weekend i oktober 
hvert år et weekend løb et eller andet 
sted, som kun få i planlægningsgrup-
pen har kendskab til. Derudover sen-
der de ofte de ”store” spejdere af sted 
til større lejre dels i Danmark dels i 
udlandet, f.eks. til spejdercentret i 
Kandersteg i Schweiz, til Norge og 
Sverige. Lige nu er man gået i gang 
med at planlægge deltagelse i verden-
sjamboreen i Japan i 2015. Det er 
selvfølgelig et tværkorpsligt udvalg 
der arbejder med det, og man håber at 
kunne få 3 troppe à 36 danske spejde-
re plus ledere af sted. 

Man laver visionsplaner for ar-
bejdet med børnene. Bl.a. arbejdes 
der med miljø, økologi, spild af mad 
og forbrug af vand. Endvidere kom-
munikation, da der er blevet brugt 
mange grimme ord overfor hinanden 
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og lederne. Endvidere har man be-
sluttet at der gerne må komme mobil-
telefoner med på nogle lejre, hvor de 
kan bruges til at løse opgaver, samt 
pc'er og iPads på de store lejre. Elek-
tronik kan ikke længere undværes i 
disse sammenhænge. 

Et stort projekt er man i gang 
med nu, idet Delfinerne har købt Sor-
ringhytten af Sct. Georgs gilderne i 
Aarhus. Der er nu lagt vand ind, hyt-
ten er vedligeholdt, der er udekøkken, 
bålplads og sat sheltere op. Men det 
er bestemt, at der skal bygges en helt 
ny hytte på stedet, arkitekttegnet og 
med vand og toiletter. 

Efter Annettes interessante fo-
redrag om alle de spændende aktivite-
ter der foregår hos Delfinerne i Skæ-
ring, trakterede gruppe 52 med Bur-
gere relaterende sig til Hennings tale 
om Canada, Donalds 5 min. Sct. 
Georg om nogle af sine oplevelser 
som indvandrer fra USA. Alt i alt en 
dejlig og hyggelig aften. 

Kirsten 

Gildeledelsen havde 2. septem-
ber inviteret os til Randers, hvor vi 
skulle på historisk vandring på 
stjemeruten. 

Vi mødtes 12 ialt kl. 18 ved 
Randers Regnskov, hvor vores guide 
bød os velkommen. Stjerneruten er 
markeret ved fixstjerner og små 
ledestjerner nedfældet i fortove og 
blandt brosten. Først hørte vi om 
broerne, som har været vigtige for at 
kunne passere Gudenåen. 

På vej ind i den gamle bydel 
passerede vi de nye kommunale 
bygninger samt en byport altså et 

kunstværk forestillende et r. I dette 
område lå tidligere lagerbygninger, 
som private fonde og andre købere 
havde restaureret og nu udlejet til 
forskellige formål. 

For at bevare helheden i den 
gamle bydel i Randers har kravet 
været ved såvel restaurering som 
nedrivning og genopbygning, at man 
skulle tilstræbe, at nyt kom til at 
indgå som en helhed med de gamle 
bygninger, det gjaldt både højde og 
farver på bygningerne. 

Vi fortsatte gennem de gamle 
gader, så Niels Ebbesens gård og 
hørte om drabet på Den kullede 
greve, om de tre brande m.m. Vi gik 
gennem Brødregade i dag kendt som 
byens forlystelsesgade. Vi passerede 
forretningen Randers handsker og det 
kendte Hotel Randers. 

Det gamle Rådhus, som stadig 
bruges, det ældste hus Påskesøn-
nernes gård fra 1400 tallet, og vi 
hilste på statuen af Niels Ebbesen, alt 
blev krydret med guidens gode 
historier. Randers har haft både 
nonne- og munkeklostre og i 
tilknytning hertil hospitaler. Randers 
Helligåndskloster blev efter reforma-
tionen en del af et smukt gotisk 
bygningsværk nemlig Sankt Mortens 
kirke. 

På vej tilbage mod Laksetorvet 
passerede vi gamle købmandsgårde, 
og nogle af de gader i området som 
tidligere havde været kanaler, som 
skulle lette adgangen til at 
transportere varer til de handlende. 
Randers er nævnt i 1080 og har 
sikkert i begyndelsen været et 
færgested. Hurtigt har fiskeri og 
handel udviklet sig, og op mod vores 
tid har ikke alene vandveje, endog 
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med dampskibs forbindelse til 
København, men også jernbane og et 
stort vejnet skabt en driftig by. 
Randers har været heldig med at 
bevare sammenhæng i den gamle 
bydel. 

Vi tog afsked med vores guide, 
som var en rigtig god fortæller, som 
tidligere historielærer havde han også 
styr på årstallene. 

Vi fortsatte til Voldum, hvor 
Inger og Robin bød på et dejligt 
traktement og på tørvejr, for det var 
nemlig en af de aftener, hvor det 
sjældne fænomen denne sommer - 
regn - dryppede på os. Næste 
arrangement er udflugten den 28. 
september, og det glæder vi os til. 

Tove 

Mandag den 26. august 
indledte vi, traditionen tro, 2. halvår 
med en friluftsgildehal, og denne 
gang i Fajstrup Krat ved Sabro, hvor 
vi havde lånt KFUM-spejderne 
Kaløvig Gruppes hytte og bålplads. 

Vi havde vejret med os, sol på 
himlen og lune i luften, men også 
lygter og varmt tøj, da det jo allerede 
nu bliver tidligt mørkt og køligt, så 
snart solen går ned. 

Arrangerende gruppe havde 
allerede gang i bålpladsen, så vi slog 
os ned på de dertil indrettede 
bænkesæder og borde, klar til at gå i 
gang. 

Vores nye gildemester Per 
Holch skulle holde sin første 
gildemestertale, og alt forløb på 
bedste måde med klar røst og uden 
lampefeber af nogen art. 

I sin velkomst udtrykte han 
forventninger om et godt gilde år, 
som jo på cn måde tyvstartede lidt på 
sommerudflugten til Norddjurs med 
overnatning i shelters og telte, samt 
tilberedning af mad over bålets 
flammer. Jeg synes, at der virkelig 
blev vist den rette gildeånd, hvor alle 
sluttede op om turens forskellige 
aktiviteter, sagde Per blandt andet. 

I gildemestertalen kom Per ind 
på det, vi netop havde afsluttet - en 
dejlig lang sommerferie, med mange 
gode solskins dage, varme og sikkert 
uforglemmelige oplevelser. 

Det har også fået mig til at 
filosofere lidt over begrebet ferie, for 
det har jo udviklet sig ikke så lidt 
gennem årene. 

Oprindeligt var begrebet ferie 
betegnelsen for helligdage, hvor der 
ikke blev arbejdet. 1 1800 tallet var 
ferie stort set forbeholdt det højere 
borgerskab. I 1981 indførtes der dog i 
Danmark forbud mod at arbejde om 
søndagen, og først i begyndelsen af 
1800tyverne blev det almindeligt med 
korte sammenhængende ferier for de 
fleste. Ferie med løn indførtes først i 
1839 - 8 dage med løn. 

På landet slog ordnede 
ferieforhold kun langsom igennem, 
for karle og piger havde jo da to faste 
fridage om året, nemlig flyttedagene 
1. maj og 1. november, og så lavede 
man jo kun det nødvendigste omkring 
højtider og helligdage. 

Men - kreaturerne skulle jo dog 
malkes og alle dyrene fodres og 
staldene skulle renholdes. 

I dag har alle arbejdstagere 6 
ugers ferie samt frihed på alle skæve 
helligdage samt lang weekend og der 
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er stor forskel på, hvordan vi hver 
især tilbringer vores ferier. 

Børnefamilier tænker meget 
på, hvordan børnene får noget ud af 
deres lange skoleferier, for der er jo 
ikke megen udvikling i blot at lade 
tiden gå. 

I Island har jeg oplevet, at de 
aktiverer skoleeleverne med to ugers 
ulønnet samfundstjeneste. Det kan 
f.eks. være med renholdelse af 
parker og andre friarealer, eller som 
hjælpere i forbindelse med med 
service fremstød overfor turisterne. 
Ideen er ikke så tosset, for det giver 
de unge forståelse for, at de ikke kun 
skal modtage og gøre krav gældende 
til samfundet, men måske også yde 
noget til gengæld. 

I det store sammenhæng, som 
vi jo er med i, nemlig spejder- og 
gildebevægelsen, kan jeg ikke lade 
være med at tænke på de mange 
sommerlejre som gennemføres over 
hele landet. Det kommer der mange 
gode oplevelser og helstøbte unge 
mennesker ud af, sluttede Per. 

Vi sang naturligvis undervejs i 
gildehallen om "Det buldrende, 
bragende bål" og "Så kom den tid.." 
og alt i mens sænkede tusmørket sig 
over bålpladsen. Efterfølgende blev 
der givet forskellige meddelelser om 
kommende aktiviteter, og vi lyttede 
til sommerens ferieoplevelser og 
beretninger fra nær og fjern. Vi 
sluttede af med masser af frikadeller 
og kartoffelsalat, kaffe og kage, og 
siden spredtes vi for alle vinde ud i 
den mørke aften. Alle kom godt 
hjem. 

 
Fritz 

 

Tog af sted til ”Skatteøen”. 
Årets sommerudflugt i 9. Gilde gik 
til Wilhelmsborg  Festspillet d. 16. 
august. Om aftenen. 

Om morgenen denne dag sag-
de metrologen, at skyerne ikke ville 
kunne holde på vandet denne dag. En 
sprogblomst, men budskabet var jo 
tydeligt nok. Regntøjet og en rulle 
med affaldssække blev lagt øverst i 
tasken. 

Desværre var vi ikke så mange 
fra gildet og der kom da også et par 
afbud. Men dette last minute tilbud 
kunne Jan og Bente, fra 2. Gilde, gø-
re god brug af. 

Vi startede aftenen med at ny-
de picnickurvene, der var ualminde-
lig lækre (kom også fra ”Salling”). 
Mange andre gæster denne aften 
havde fået samme gode ide og alle 
bordene omkring os osede af god 
stemning og latter. 

”Skatteøen” var med Sebasti-
ans musik. Selvom det ”kun” var 
amatører, der stod på scenen, ja, så 
gjorde de det godt. Humor, varme og 
dygtighed kom hele tiden over sce-
nekanten. 

Lige da forestillingen skulle til 
at starte, kom der lidt regn, så jeg fik 
hurtigt benene ned i en affaldssæk og 
delte rundt til højre og venstre. På 
den måde kommer man let i snak 
med folk. Fik glade smil til gengæld. 
Så det blev en rigtig fin start på en 
god aftenforestilling - bortset fra vej-
ret, altså, som alligevel ikke var så 
slemt. 

At være med til festspillet ude 
på Vilhelmsborg giver en helt speciel 
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stemning. Man har jo naturen som en 
ekstra kulisse: et par guldspurve sad i 
hegnene og talte til 7, som man kal-
der deres sang. Oddergrisen futtede 
forbi et par gange og langt væk kunne 
man høre kvæg brøle og den obliga-
toriske glammende gårdhund. 

Da vi endelig skulle hjem og i 
tusmørket skulle finde bilerne, var vi 
enige om, at dette kunne vi sagtens 
finde på igen til næste år, hvor det er 
”Sound of Music” der er på program-
met til Wilhelmsborg Festspillene. 

Birgit  

På opfordring fra flere gilde-
brødre, tog vi til Kulsø den 11. juni. 
Da shelterne ved mosen var optaget 
fandt vi en anden plads, som dog og-
så måtte forlades pga. knots. 

Området er heldigvis så stort, 
at man altid kan finde en god bål-
plads. 

Vi gik tur i området og så 
bl.a. tranebær, soldug og 3 forskellige 
arter af gøgeurt samt flere fugle. 

Så blev det tid for mad på bål, 
Vi lavede burgerboller med oksekød, 
ost, bacon og salat. 

Vi sluttede en dejlig aften med 
sange og kaffe. 

Annemarie 
 
Så var glæden stor. Vi skulle 

mødes efter en dejlig lang sommer. 
10. Gildes første møde blev holdt ude 
i ”Ny skov ved Lisbjerg” d. 20. au-
gust kl. 17:00. 

Opgaven lød…..Er man på tur 
kan det være praktisk at lave mad på 
trangia. Der var 2 trangia og en op-
skrift til hver gruppe, så det var bare 
med at komme i gang. 

Efter 1 time fik vi en kulinarisk 
middag. Risotto-brasede kartofler-
fisk-brød med olie. Til dessert skive-
skåret pære med rørsukker. 

Vi fik gang i nogle af vores go-
de sange og nød den dejlige natur. 
Sluttede af med ”Nu er jord og him-
mel stille” en sang der rummer så me-
gen tid til eftertanke.  

Jonna  
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Denne måneds forside. 
8. Gildes bagtæppe , som blev udlånt til det 

nye 5. Gilde ved dets stiftelses gildehal. 

 
Information til gildebrødre  

der har købt adgang til foredraget om  
Kaj Munk 

5. november kl. 19.30 
konferencesalen i Storcenter Nord,  

Finlandsgade 17, Aarhus N  

 

I modtager ingen billet, men ved indgangen til 
Konferencesalen vil der være adgangskontrol 

med lister over hvem der er 
tilmeldt via gildekanslere og som har betalt via bank. 

Kommer man i bil, kan det anbefales at benytte indkørslen 
fra 

Paludan Mullers Vej til parkeringskælderen. 
Der er gratis parkering. 

Buslinje 2A kører ad Paludan Mullers Vej 
og buslinje 5A kører ad Ringgaden. 

Begge har stoppested i nærheden af Storcenter Nord. 
Indgang til konferencesalen findes mellem den indvendige 

legeplads og Centerinformationen. 
Ved Centerinformationen er der også adgang til konference-
salen via trappe til overetagen. Her findes også toiletterne. 

 
Århus Stadsgilde 


