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FRIMÆRKELAUGET
Torsdag 6. marts kl. 18.00.
Laugsting ifølge vedtægterne.
Dagsorden er separat udsendt.
Vi mødes hos Hans Fink, Skovgårdsvænget 8, Tranbjerg.

1./7. GILDE
Mandag d.10. marts kl.19.30.
Gildeting i Langenæs kirkens lokaler.
Afbud til Birgitte og Jan.

Traditionen tro er der igen i år gule
ærter på menuen, så der er nødvendigt, at de der ikke allerede har gjort
det, tilmelder sig til hos Hans på tlf.
86 72 00 40 senest mandag 03.03.

2. GILDE
Mandag d. 24. marts kl. 19.30.
Gildeting. Hasle Sognegård.
Mandag d. 28. april kl. 19.30.
Sct. Georgsaften. Fælles for 2., 6. og 9.
Gilde. Indbydelse udsendes.
4. GILDE
Mandag d. 17. marts 19.00.
Gildeting i Langenæskirken.
Onsdag d. 23. april 19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
Sct. Georgs budskabet.

Fødselsdag:
02-04-14 Inge Lise Brylle,
1./7. G. 75 år.

5. GILDE
Mandag d. 10. marts kl. 19.30.
Gildeting i Egå Sognegård.
Mandag d. 7. april kl.19.30.
Gildemøde, evt. med indsættelse
i Egå Sognegård.
6. GILDE
Mandag d. 3. marts.
Gildeting.
Mandag d 28. april.
Sct. Georgs Gildehal.
Fælles med 2. & 9. Gilde.
8. GILDE
Mandag d. 31. marts.
Gildeting i Ellevang Sognegård.
Nærmere følger direkte.
9. GILDE
Onsdag d. 26. marts kl. 19.00.
Gildeting. Forslag/ ændringer sendes
til gildekansler.

Drømme er det eneste
man kommer sovende til.
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Forslag til behandling på stadsgildetinget den 6. maj:
§ 12. Stadsgildeting
Ændringer af disse vedtægter kan kun finde sted på et stadsgildeting, ordinært eller ekstraordinært, når forslag til vedtægtsændringer er anført i indkaldelsen jf. § 8 eller § 9.
Foreslås ændret til følgende:
"Ændringer af disse vedtægter kan kun finde sted på et stadsgildeting,
ordinært eller ekstraordinært."
Begrundelse:
Naturlig følge af vedtægtsændring på stadsgildetinget 7. maj 2013.
Gildehilsen

Fra stadsgildet
Samtidig udmelding af donationer fra Sct. Georgs Gilderne
I handlingsplanen der blev vedtaget ved LGT 2013 i Slesvig, opfordres der til
at udmelde alle gildernes donationer på Sct. Georgs dagen, den 23. april. Formålet er, at skabe større opmærksomhed om at Sct. Georgs Gilderne i Danmark årligt uddeler op mod 3 mio. kr. i støtte til forskellige formål.
På landsgildeledelsens møde med distriktsgildemestrene i Horsens i januar
måned, blev følgende vedtaget:
Forslag om fælles udleveringsdag af donationer, eller fælles dag for
offentliggørelse af sum for uddelinger, den 23.4. hvert år.
Gilderne opfordres til at sende besked til landsgildekontoret om deres
donationer. Pr-udvalget fremstiller regneark, så vi hele tiden kan følge
beløbets størrelse. LGL tager fat i landsaviserne, gilderne kontakter de
lokale aviser.
Der skal IKKE sendes penge til landsgildekontoret.
Gilderne og fondene i Aarhus opfordres hermed til at indsende besked til
landsgildekontoret om samtlige tilskud og bidrag gilderne og fondene yder.
Det gælder bidrag til humanitære formål, "gildets adoptivbarn", bidrag til
spejderes deltagelse i lejre, til hytter og alt andet, gilderne yder bidrag til.
Indsend besked om det til både landsgildekontoret og til mig, tidligst muligt i
(Fortsættes på side 4)
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april måned. Det er ikke noget krav, at pengene uddeles til modtager på selve
dagen, men vi vil gerne kunne deltage i den samlede udmelding. Bidrag til enkeltpersoner (eks.: en spejders deltagelse i jamboree) vil blive anonym.
Den enkelte bidragyder, fond eller gilde må selvfølgelig meget gerne lave
egen pressemeddelelse om sin donation. Jo flere bidrag der sendes til medierne, des større chance er der for, at de opdager at Sct. Georgs Gilderne i Danmark uddeler mange penge hvert år!
Kjeld. H.

Spejdermuseet Århus
Indkaldelse til generalforsamling
Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.30
i Langenæskirkens lokaler,
Kirkedammen 2, Århus C

Dagsorden og beretning vil kunne ses på museets hjemmeside
www.spejdermuseetaarhus.dk
fra 10. februar 2014
Papirudgaver kan rekvireres fra museets sekretær
Inger Rossen, telefon 2461 7427 (aften) eller
ingeroghelge@gmail.com
Tilmelding senest 5. marts til museets formand
Benny Aros, telefon 8627 3548,
bennyaros@gmail.com
Under generalforsamlingen vil der blive serveret en forfriskning.
Som eksempel på nogle af de mange diasserier
som museet er i besiddelse af, vil Sven Locht ved
samme lejlighed vise to af egne digitaliserede diasserier,
leveret til museet.
4

Spejdermuseet Århus og

Det Danske Spejderkorps, Stifinder Sø
holder

Spejderloppemarked
Loppehuset, Lokesvej 17 - sidevej til Søren Frichs Vej
(Bag den gamle Fragtmandscentral)
Torsdage 20. og 27. marts og 3. april kl. 17-20
Lørdage 22. og 29. marts og 5. april kl. 11-15
Søndage 23. og 30 marts 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 18. marts 2014

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 Stifinderne Sø

Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170,
8260 Viby J.
Telefon 24 63 82 95
E-mail: herolden@mail.dk

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. april 2014.
Deadline 15. marts.
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Det udvidede stadsgilderådsmøde 21. januar.
Samtlige gildeledelser var godt
repræsenteret ved mødet i Langenæs
den 21. januar. Formålet med mødet
var at styrke samarbejdet i de 8 Sct.
Georgs Gilder i Aarhus.
På baggrund af gildernes oplæg
om egne stærke og svage sider, blev
deltagerne delt op i tre grupper: gildemestre, kanslere skatmestre. Der var
god stemning og stor udveksling af
erfaringer i de tre grupper.
Aftenens overordnede konklusioner blev:
1. Gilderne ønsker at fortsætte det
nuværende tværgående samarbejde
og lade det udvikle sig uden yderligere påvirkning fra Århus Stadsgilde.
2. Gildernes bidrag til HEROLDEN
skal være bedre og langt mere uddybende orientering om gildernes
kommende arrangementer og betydeligt kortere referater af allerede
overståede aktiviteter.
3. Første stadsgilderådsmøde efter det
årlige stadsgildeting, skal være et
udvidet møde med deltagelse af både gildemestre, kanslere og skatmestre.
Kjeld H.

Den 2. december havde vi julemøde hos Edel i hendes hyggelige stuer. Kun et medlem måtte melde afbud.
Der var dækket op med masser af julepynt, og traditionen tro kom alle med
dejlig lækkert julemad. Igen i år fik vi
terningerne til at rulle. Solidariten var
igen vigtig, således, at alle fik en pakke med hjem.
Der var også plads til et par sange, inden vi sluttede af. En stor tak til
Edel for din store gæstfrihed.
Jeg beklager, at referatet ikke
kom med i sidste nr. af HEROLDEN.
Ofk

Mandag d. 27. januar strømmede 2. Gildes medlemmer til Hasle sognegård, for vi var lovet en festlig aften. Fremmødet var stort og forventningerne høje, hvad havde gruppe 21
og gildeledelsen nu fundet på som
start på det nye kalenderår. Det blev
en anderledes aften!
Vore regalier til højbordet opbevares i vort skab på loftet i den gamle
præstebolig, men ak og ve. Nøglen til
huset passede ikke – eller den kunne i
hvert fald ikke bruges. Hvad gør en
gildeledelse så, når der skal holdes gildehal? Som spejdere lærte vi, at enhver opgave skal løses med de forhånden- værende materialer, hvis de rette
er glemt eller ikke kan findes.
”Engang spejder altid spejder” stod
lysende klart, da vi trådte ind i gildehallen. Det syn som mødte gildebrødrene var et stor dannebrogsflag som
6
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dug, en træbøjle som hammer, et butiksflag på fod, som fane, en dørherold
med en gulvskrubbe. Gildeloven blev
oplæst fra google på en IPad.

Tiden går for stærkt: Faktisk føles det nu som om sommeren kun er
en forlænget weekend.”
Gildemester sluttede af med at
sige:
”Tiden er det smukkeste vi har,
og det er der ingen, der skal krumme
et hår på.
Den skal vi ikke slå ihjel. Bare
kedeligt, at den har fået så travlt. Kunne den dog ikke bare stoppe op en
gang imellem og tage det lidt med ro?
Husk at nyde tiden. Brug den og
gør de ting, du har lyst til, medens du
kan, og ikke når du får tid. Hver ny
dag giver os en chance for at give os i
kast med livet.”
I eftergildehallen blev der kræset lidt for os med et tilskud fra gavekassen, så det blev til et flot stort stjerneskud. Snakken gik lysteligt og vi fik
sunget nogle af de gode vintersange.
Undertegnede havde analyseret 2013quiz’en, som var løst af 11 medlemmer af gildet med et noget nedslående
resultat. Højeste score var 17 rigtige
gæt på 2013 ud af 25 spørgsmål. For
2012 var højeste score 20 rigtige. Var
2013 sværere at spå om? Eller er vi
gildebrødre bare blevet et år ældre og
lidt mere demente?
På 2 af spørgsmålene havde 9
(husk af 11 besvarelser) gildebrødre
rigtigt svaret ”ja” til, at den beskrevne
begivenhed ville finde sted: sommeren
ville blive varm – over 15,2 gr. C, og
at der vælges mindst 3 S-borgmestre i
landets 5 største byer. Alle havde derimod rigtigt gættet, at Radio24syv ikke nåede målsætningen på 500.000
ugentlige lyttere, og det skete jo ikke.
Knud Christoffersen blev 2013quiz-mester, hvilket udløste et par gode vinflasker. Da dette var overstået,

Se billederne i større udgave på bladets
bagside.

Efter at mester Jan havde budt
velkommen og ønsket os alle et rigtigt
godt nytår, blev Peer Ebling kaldt
frem for højbordet, hvor han fik overrakt 25-års nålen og en buket blomster.
I sin gildemestertale tog Jan udgangspunkt i, at vi nu atter havde forladt et gammelt år og taget hul på et
nyt:
”Så er der igen gået et år siden
vi sad her til sidste Nytårsgildehal.
Hvor er det år dog blevet af?
Synes I også, at tiden har for
travlt! Hvad pokker er der sket med
tiden?
Tid er noget, der slæber sig af
sted for den triste, slipper op for den
travle, flyver for den unge og rinder ud
for den gamle.
Tid er noget vi forlanger, noget
vi forbander - vi slår den ihjel. Vi misbruger den. Er den ven eller fjende?
Vi ved faktisk meget lidt om tiden. Men for at lære den at kende og
finde ud af dens muligheder, kan man
prøve at lade den sive gennem erindringens filter. Hvor er det nu, jeg vil
hen med det?
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blev der uddelt spørgsmål og svarskemaer til 2014-quiz’en. Alle afleverede
et skud, som vi vil se på januar-mødet
2015.
Atter en god og hyggelig aften i
kammeratskabets snævre kreds, hvor
vi fik set, at der er krummer og kreativitet i gildeledelsen.
Klavs

Vi startede forårssæsonens gildemøder med et meget interessant foredrag af Uffe og Jette Jørgensen fra 4.
Gilde om deres rejse med den transsibiriske jernbane.
Jette lagde ud med at fortælle
om det meget langvarige og store forarbejde, der skal til for så lang en tur.
På det tidspunkt var Uffe ikke voldsomt interesseret, men det blev han
hurtig. De rejste med nogle meget gode venner, og det fremgik af deres fortællinger, at de havde haft en rigtig
spændende og dejlig tur.
Turen startede ved ankomsten
til Moskva, som de også havde tid til
at kaste et blik på. På flotte billeder så
vi bl.a. den Røde Plads med Kreml og
Vasilij-katedralen, bl.a. kendt for det
russisk feministiske punkkollektiv:
Pussy Riots optræden der for et par år
siden, samt den flotte banegård, hvorfra turen mod Beijing startede. Toget
var kinesisk og de havde forholdsvis
gode forhold undervejs. Et par dage
senere med enkelte stop undervejs, nåede man til Irkutsk, hvor de overnattede og var på sightseeing med en guide.
Fra Irkutsk kørte de med et russisk tog
gennem Mongoliet med den enormt
store Gobi ørken og ophold i Ulan Bator og sluttede efter et par døgn i Bei-

jing. Her gjorde de ophold nogle dage
og så på seværdigheder og udflugter
bl.a. til den Kinesiske Mur og til Xian,
hvor kinesiske bønder i 1974 ved et
tilfælde fandt det, der i dag er et kæmpe museum bestående af over 7000
soldater, heste, kærrer og våben fra
kejser Qin Shi Huang's tid. Denne kejser var Kinas første og levede fra 259210 før Kristi fødsel. Alle disse soldater m.v. blev lavet og begravet med det
formål at beskytte kejseren efter hans
død.
Fra Beijing gik turen med fly
tilbage til Danmark.
Vi fik mange små historier om
ting, de oplevede og så undervejs. Jette fortalte mest om de byer de var i og
Uffe tog sig af at berette om selve togturen – og det gjorde de rigtig godt.
Alt i alt et vældig interessant og
oplysende foredrag og mange flotte
billeder fra en egn af kloden, måske
ikke mange af os har besøgt. Stor tak
til Jette og Uffe.
Efter et dejligt traktement sluttede vi som sædvanlig med vores aftensang og gik hjem med en stor og dejlig
oplevelse.
Kirsten

Til gildemødet 3.februar kunne
Laurits Christensen byde velkommen
til to gæster fra 2.Gilde, pænt fremmøde fra eget gilde samt aftenens foredragsholder øjensygeplejerske Bodil
D'Amore, som skulle gøre os klogere
på "Aldersrelateret synstab AMD".
Vi begyndte dog med en rigtig
sød sang om vintergækken.
Foredragsholderen BD startede
med en grundig gennemgang af øjets
8
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anatomi. Øjet er som et kamera, som
sammen med hjernen giver os synet.
Nethinden fungerer næsten som filmen, og det mest centrale område af
nethinden kaldes den gule plet
(makula), som hjælper os med at opfatte detaljer og se farver. Forringet
syn behøver ikke kun at ramme ældre,
men det sker ofte.
BD gjorde os klogere på mange
øjensygdomme f.eks. uklarheder i
hornhinden, uklarheder i linsen kaldet
grå stær som 60 % af befolkningen
bliver ramt af, nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl. Øjensygdomme som man kan hjælpes med. Vanskeligere er det med grøn stær, som
ikke kan fjernes.
AMD optræder i to former tør
og våd. Vi fik en grundig gennemgang af begge lidelser, hvor den tørre
rammer 85-90 % af de ramte patienter, de sidste 10-15% som rammes af
den våde AMD kan måske hjælpes
med indsprøjtninger, men de får ofte
synstab og læseblindhed. De forskellige risikofaktorer blev gennemgået.
Flest kvinder bliver ramt af AMD.
Under hele Bodil D'Amores foredrag kunne vi stille spørgsmål, som
vi fik grundige svar på. En folder,
som forklarer AMD meget indgående,
kunne tages med hjem. Vi blev opfordret til at tale med øjenlægen, hvis vi
har mistanke om, at der er noget galt
med synet, for der er gode muligheder
for at få hjælp. Tænk hvor må det være forfærdeligt, hvis man ikke kan se,
ikke orientere sig og ikke kan læse.
Laurits takkede Bodil D'Amore
for et godt og meget oplysende foredrag. Aftenen sluttede vi med hjemmebag

Elsebeths boller med pålæg og
Birthes horn - lækkert. Efter vores aftensang skiltes vi efter en god aften.
Tove

Mandag den 27. januar var vi
samlet til 33 års fødselsdagsgildehal i
Ellevang Sognegård, og traditionen
tro var vore venner fra 5. Gilde med
som deltagere.
Gildemester Per Holch, der sidste efterår blev ramt af sygdom og
gennem længere tid har været under
genoptræning, var tilbage ved højbordet for at lede gildehallen og holde
gildemestertalen.
Han beskrev forløbet fra at være rask og rørig til at have behov for
hjælp på flere område, som en træls
tid, men han tilføjede, at gildets opmærksomhed, og mange visitter og
hilsener han havde modtaget, havde
været en stor opmuntring. Han rettede
en stor tak til kansler Hanne Eriksen
for, på eksemplarisk vis, at have sørget for at varetaget gildets tarv.
Han sagde i sin gildemestertale,
at der havde været god tid til at tænke
over livets skæbne. Jeg ser livet som
et stort lotteri, hvor man hver dag
trækker et lod med dagens skæbne.
Det hele starter ved undfangelsen,
hvor ens gener og DNA fastlægges.
Spiren er lagt til, om man fødes med
større eller mindre defekter, og det
videre forløb er så at sige indkodet.
Ingen kan jo vide, hvad dagen bringer, før solen går ned.
Vi skal imidlertid også huske
på, at vi selv har indflydelse på, hvordan en rigtig ”øv-dag” forløber. Det
har betydning, om man vælger opti9
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mismen og tænker positiv. Det kan
mildne selv den værste sygdom eller
ubehag. De gode ”Jubi-dage”, dem
skal man selvfølgelig glæde sig over
og nyde.
Den grå hverdag, eller skal vi
sige en ganske almindelig ”OK-dag”,
kan vi godt forvandle til god dag, og
vi kan godt tage vores udgangspunkt
i Gildeloven og Gildeløftet. Vi kan
hjælpe og gøre gode ting, der kan
glæde andre. Et eksempel fra hverdagen kunne være supermarkedets kasse kø. Hvorfor ikke udveksle positive
bemærkninger med de øvrige i køen,
eller f.eks. hjælpe kassedamen ved at
vende de indkøbte varers stregkode,
eller pris, opad, så aflæsningen kan
ske med et snuptag. Det giver helt
sikkert et smil fra kassedamen, og det
varmer jo begge parter.
Nils Liljeberg holdt 5 minutters Sct. Georg med et strejftog gennem minderne som ulveunge, spejder
og senere som gildebror. Det har været en fantastisk tid og oplevelserne
står lys levende, som da jeg, som lille
ulveunge i min første sommerlejr,
blev hejst ned fra et højt tårn ved
hjælp at reb og stoleknob. Under en
spejderlejr i Belgien var det bl.a. en
sensation, for første gang, at smage
en Coca Cola ud over selvfølgelig at
møde udenlandske spejdere. Ved en
nytårsparade i midten af halvtredserne havde jeg den dramatiske oplevelse at blive kørt ned at en bil, og under
korpslejren i Hvalpsund i 1974, hvor
jeg, som en af lejrlederne, skulle vise
Prinsesse Benedikte rundt, da måtte
jeg, af mine omgivelser, høre meget
for undervejs at have sagt ”du” til
hende. Det skal nævnes, at Benedikte
tog det hele med et smil.

I 1981 var jeg med til at stifte
vores eget 8. gilde, og senere var jeg
også med til opstarten af 5. Gilde. Senest står en tur til Gambia og Gambiaprojektet på programmet, og alt i
alt er det blevet til meget arbejde med
et væld af oplevelser. Min spejder- og
gildetid har bestemt fyldt meget i min
tilværelse.
Under eftergildehallen, som
blev ledet af Kirsten Thorndal, fortalte gildemester Henning Holck fra 5.
Gilde, i anledning af vores fødselsdag, forskellige passager af 8. Gildes
historie. Han var selv med i starten,
og han medbragte fra sit arkiv forskellige udklip m.v. fra de første år.
Vi sang forskellige sange, og
arrangerende gruppe kastede os alle
25 deltagere ud i en konkurrence med
viden eller gætteri om navnene på alverdens landes hovedstæder. Der er
faktisk 196 forskellige lande med
hver sin hovedstad, så der var noget
at gå i gang med.
Per Holch sluttede af takkede
for det store fremmøde og for bidragene i en hyggelig aften, som vi sang
ud med ”Nu er jord og himmels stille.
/Frits

Væbneroptagelse og en tur til
Indien - det var, hvad 9. Gilde oplevede onsdag d. 26. januar.
Vi startede det nye år med en
dejlig oplevelse: Vi havde nemlig
væbneroptagelse! Ved en lille, men
hyggelig gildehal blev Solveig optaget som væbner. Hendes spørgsmål i
denne sammenhæng var: ”Hvad har
spejderbevægelsen betydet for dig og
din livsholdning?” Svaret var kontant
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og så ærligt, at det varmt rørte vores
egen eksistens. Tillykke, Solveig!
Under eftergildehallen fortalte
Tage og Grete om deres tur til Indien
og viste billeder derfra.
Hvis det skal sammenfattes
kort, ja, så er Indien farverigt og kontrastfyldt. Indien er et land med 13
sprog - ja, netop, sprog! Ikke dialekter! Lige så forskellige fra hinanden,
som sprogene er her i Europa. Et af
Indiens sprog er gjort til hovedsproget sammen med engelsk.
Selvom de rejste med et velrenommeret rejsebureau og ikke med
rygsæk, så kom de ud for mange
overraskelser med bl.a. transportmidler og infrastrukturen i det hele taget.
De fik da også set meget af det,
man skal se, når man nu er her: lige
fra det berømte Taj Mahal, og til Moder Theresias børnehjem - og alt det
midt imellem.
Og så var det Ganges! Floden
Ganges, hvor folk har levet siden de
første kulturer i tidernes morgen. Her
lever man stadig på flodens bredder,
vasker sit tøj deri, hælder sit affald
deri. Men man lever også på Ganges
og af Ganges. Og som død ender man
som aske i Ganges. Det var en stor
oplevelse at være i Ganges’s delta
område med de mange øer og mangroveskovene.
Som publikum sad man tilbage
med en kalejdoskopisk oplevelse: et
smukt, charmerende og farverigt
land, der også var råt, frastødende og
helt blottet for den omsorgsfulde sociale kultur, som man finder her i lille
lune Danmark.
Ét foto kunne vise en familie,
der levede og boede på gaden, det

næste foto fra et bryllup, der let kostede 1 million dollars.
Birgit

4. februar mødtes vi, som sædvanlig, i 1. Tranbjergs hytte denne
gang med overskriften: skære, snitte,
pudse.
Vi skulle lave vores helt egen
smørekniv. Det blev der mange meget forskellige knive ud af, og som
altid, når vi har møde, sang vi. Denne
gang med sange fra de blå pigers
landslejr i 1963.
Annemarie

Torsdag 16. januar startede vi
traditionen tro året op med en
”takkefest” med ledsagere. Denne
gang på restaurant ”Stedet” i Vestergade. Der var 19 deltagere, og vi havde som sædvanlig en meget hyggelig
aften.
Torsdag d. 6. februar var der
møde i spejderhytten i Tranbjerg.
Hans Fink fortalte om sin samling og
om hvordan interessen for frimærker
blev vakt.
Derefter sorterede vi en større
sæk frimærker for ”banken”.
Uffe
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Denne måneds forsidebillede
”Saint George and the Dragon”
er et maleri af
Saint Edward Burne Jones.
(1866 - 93)
fundet på nettet.
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