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1./7. GILDE
Onsdag d. 23. april kl. 19.00.
4. Gildes gildehal i Langenæskirkens
lokaler.
Tirsdag d. 5. maj.
Stadsgildeting. Vi står for traktementet.
Nærmere følger.
Onsdag d. 14. maj.
Udflugt til Glud Museum. Nærmere
følger.
2. GILDE
Mandag d. 26. maj kl 19.30.
Friluftsgildehal.
Indbydelse udsendes.
4. GILDE
Mandag d. 19. maj 19.00.
Gildemøde i Langenæskirken.
”Nordkap – Gibraltar”
v/Jens Einar Haagensen.
Mandag d. 16. juni.
Gildetur med Friluftsgildehal.
5. GILDE
Fredag d. 9. maj kl.????
Besøg på Gl. Estrup med rundvisning
på slottet.
Tidspunkt oplyses senere i indbydelsen.
Søndag d.15. juni.
Valdemars fest i Rådhuset.
Se nærmere i Herolden.
Mandag d. 16. juni kl.19.00.
Friluftsgildehal i 1. Hinnerup Trops
hytte og lejrplads.
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6. GILDE
Mandag d. 19. maj kl. 19.00.
(ændret tidspunkt).
Besøg på Marselisborg Apotek,
Rundhøj Torv med rundvisning og uddybende forklaring på evt. spørgsmål.
Aftenen slutter på Apoteket med et lettere traktement. pr. kr. 50.00.
Mandag d. 2. juni kl. 19.00.
(ændret tidspunkt).
Vi afholder friluftsgildehal med optagelse i spejderhytten ”Kulla”,
Skovvej 44, Egebjerg ved Horsens.
8. GILDE
Mandag d. 28. april kl. 19.30.
Sct. Georgs Gildehal i Ellevang Sognegård.
Tirsdag d. 6. maj kl. 19.00.
Stadsgildeting i Langenæskirkens lokale. Alle kan deltage.
9. GILDE
Onsdag d. 21. maj kl. 19.30 (se tidspunkt)
Gildemøde m/dias show fra rejse til
nordvestlige USA v/Marianne Eskildsen.
Onsdag d. 28. maj kl. 13.30.
Gruppemøde i Pejsestuen
Arrangement: Gudrun og Grethe S.
10. GILDE
Tirsdag d. 20.maj.
På tur til Jeksen.
FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 1. maj kl. 19.15.
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.

Ellen Møller er død.
Tirsdag den 25. marts 2014 sov Ellen Møller, 8. Gilde, stille ind i en
alder af 95 år efter få dages sygdom i sit hyggelige hjem på Lokalcenter Hørgården i Risskov.
Ellen Møller var i en stor del af sit liv i tæt berøring med både spejdere
og senere gildebrødre. Som fører i 7. Aarhus og senere i 1. Risskov samt som
ægtefælle til Divisionschef Aage Møller og mor til 3 aktive spejderbørn blev
det hurtigt en livsform at være spejder i hjemmet på Strandmarksvej i Risskov. Utallige er de børn, unge og voksne, der vidste, at døren altid var åben
for en god samtale, et godt råd eller blot et kort frirum, hvis det var det, man
havde brug for. Altid var der tid til at være der for andre. Også selv om Ellens arbejde som speciallærer jo også krævede noget af hende.
Som gildebror siden 1992 påtog Ellen sig også de opgaver, hun blev
opfordret til, både som gildets kansler inden hun i 1996 blev gildets mester i
4 år. Fredslysets aflevering til Ellevang Kirkes børnegudstjenester var hun
meget engageret i, ligesom hendes deltagelse som kustode i Spejdermuseet
og ankermand for ”antikboden” på museets loppemarkeder betød meget for
hende - og for omsætningen på loppemarkedet!
Som pligtopfyldende deltager i ”gule-ærte-lauget” var hun også med
til at skabe og fastholde gode traditioner omkring de derværende gildebrødres aktiviteter.
Vi var flere gildebrødre, der i de seneste par år ofte besøgte hende i
hjemmet på Hørgården, hvor hun holdt meget af at fortælle om sine mange
glade oplevelser som spejder og gildebror, også til de øvrige beboere og til
personalet.
Æret være Ellen Møllers minde.
Nils Liljeberg
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Århus Stadsgilde uden DIS
Elsebeth Rasmussen nu har i flere år været "Distriktets Internationale Sekretær". Elsebeth har løst opgaverne med koordinering og gennemførelse af arrangementerne "Fredslys" og "Fellowship" på en helt igennem fortræffelig
måde. Det skal Elsebeth have stor tak for. Desværre ønsker Elsebeth ikke at
modtage genvalg til posten ved det kommende stadsgildeting.
Ved HEROLDENS deadline den 15. april, er det ikke lykkedes at finde en
gildebror i Aarhus, der vil opstille som kandidat til DIS. Flere gildebrødre er
blevet spurgt. Nogle gildemestre har involveret sig i forsøget på at få tilsagn
fra en kandidat. Indtil nu uden resultat.
Vi må derfor begynde at se i øjnene, at der ved stadsgildetinget ikke på forhånd er fundet en kandidat til posten som DIS. Endnu værre, at vi efter stadsgildetinget ikke har nogen DIS.
Skulle det ske, vil det have konsekvenser:
Århus Stadsgilde vil fortsat kunne godkendes af landsgildeledelsen, uanset vi er uden DIS. Dette er bekræftet af landsgildekansleren.
Der vil ikke længere være nogen i stadsgildeledelsen, som koordinerer
og arrangerer "Fredslys" og "Fellowship".
Det vil være op til gilderne og deres GIS, om de to arrangementer fremover skal gennemføres.
I værste fald vil der ikke længere blive arrangeret "Fredslys" og
"Fellowship" i Aarhus.
Der er ingen grund til kritik af de gildebrødre, som efter at være spurgt, har
sagt "nej tak" til opgaven. Enhver har haft sin gode grund til afvisningen. Det
skal vi respektere!
Imidlertid kommer vi ikke udenom, at vi alle har et ansvar at bære i denne
situation. Uanset, at man tidligere har påtaget sig ledelsesopgaver i gilderne,
er man ikke fritaget for ansvar og pligt.
Jeg vil også minde om, at DIS ikke er den tungeste post at bære. Jeg tør slet
ikke tænke på situationen, når vi skal finde afløsere for Århus Stadsgildes
skatmester, kansler og redaktør.
Vel mødt til stadsgildetinget.
Kjeld Hedelund

4

HEROLDEN

LOPPEMARKED 2014
SPEJDERMUSEET OG STIFINDER SØ, DDS
siger
TUSIND TAK
Endnu en gang er et fælles loppemarked vel overstået – og også denne
gang gik det rigtig godt! Omsætningen blev på næsten 160.000 kr. og overskuddet nok omkring 130.000 - som deles ligeligt mellem Spejdermuseet og
Stifinder Sø (DDS-søgruppe med hjemsted ved Marselis Havn).
De indvundne beløb er væsentlige tilskud til såvel museets som søspejdernes drift!
Sidstnævnte stod for indsamling fra private samt dagligt i 3 uger fra
Eskelund + lidt udkørsel. Museet stod for planlægning / styring af loppemarkedet samt for sortering, opstilling og salg. Søspejderne var denne gang også, som noget nyt, selv ansvarlig for en bod (Hus og Have) - og hjalp også
med ved den afsluttende oprydning / rengøring.
Vi udvidede denne gang med 2 ekstra salgsdage (søndage - samlet
ekstra omsætning ca. 30.000 kr.)
I museets andel medvirkede totalt set ca. 60 forskellige personer. Udover rigtig mange gildebrødre samt museets egne folk var der mange
”frivillige”, altså hjælpere som ikke er gildebrødre eller har direkte relationer
til museet – det var rigtig flot! Ind imellem manglede vi dog folk i nogle boder.
Heldigvis var der mange, som ydede en ekstraordinær stor indsats ved
at møde op i Loppehuset rigtig mange gange – uden denne særlige indsats er
det ikke muligt for os at gennemføre et stort loppemarked!
Aarhus Kommunes lejeaftale for ”Loppebygningen” udløber endeligt i
2015 - om vi kommer til at holde endnu et loppemarked der vil tiden vise.
Det fine resultat havde slet ikke været muligt uden den flotte opbakning fra Sct. Georgs Gilderne og alle øvrige – derfor en STOR TAK til alle,
der gav en hånd med under loppemarkedet!
Spejdermuseet Århus og Stifinder Sø
Bedste museums- og gildehilsen
Thøger Jensen
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Ikonen fra Ebeltoft
I forbindelse med stadsgildetinget, tirsdag den 6. maj kl. 19.00 i Langenæskirkens lokaler, vil distriktsgildemester Lars Bo Christensen overrække en ikon til Århus Stadsgilde. Ikonen er gengivet af nu afdøde, tidligere
gildebror, ikonograf Bent Gildsig. Den er gengivet på egetræ og måler ca.
50x40 cm.
Stadsgildetinget indledes derfor med en kort distriktsgildehal, hvor
selve overdragelse vil ske. Lars Bo vil fortælle om ikonens tilblivelse og ikonografen Bent Gildsig.
Ved samme lejlighed, vil der ske en formel modtagelse af en række
højbordsregalier, som nogen af gilderne i Aarhus modtager/arver fra gildet i
Ebeltoft.
Alle gildebrødre i Aarhus er velkomne til såvel gildehal som gildeting. Blot skal man huske at tilmelde sig via egen gildemester, som skal
meddele deltagerantallet til Elisabeth Møller, senest den 2. maj.
Kjeld Hedelund

Ridderår:
05-05-14 Poul Kallesø, 4. G.

50 år.

Mandag d. 17. marts mødtes vi
til gildeting i Langenæs Kirkens Sognegård. Gildemester Jette Jørgensen
bød velkommen, og kunne som tidligere meddele, at første øl var på gildets regning. Arne blev sædvanen tro
valgt til dirigent, og han kunne konstatere at gildetinget var lovligt indvarslet, og der blev givet tilladelse til
at blive siddende under indlæggene,
da vi ikke var så mange.
Herefter gik vi over til dagsordenen med beretning ved gildemesteren og aflæggelse af regnskab og
budget ved skatmester, som alt sammen blev godkendt. Efterfølgende
var der beretning fra grupperne, hvor

Fødselsdage:
11-06-14 Benny Aros, 4. G.
70 år.
19-07-14 Hanne Brissing, 4. G. 75 år.
28-07-14 Mandrup Langhoff,
4. G. 85 år.

Dødsfald:
25-03-14 Ellen Møller, 8. Gilde
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det altid er spændende at høre, hvad
de andre grupper har lavet. Herefter
beretning ved GIM Gitte Lindvald om
fredslyset, og om fellowshipdagen,
som JJ også havde berørt i sin gildemesterberetning. Beretning om gildets fadderskab blev varetaget af Jan
Omø, da Litta desværre var forhindret.
Vores dreng i Indien, som nu er blevet
19 år, er påbegyndt ingeniøruddannelsen, som varer 3 år. Endelig som noget af det sidste genvalg af gildeledelsen og genvalg af repræsentanter til
stadsgildet og til udvalgene.
Under evt. takkede Benny Aros
på Spejdermuseets vegne for gildets
forankring i spejdermuseet og kunne
meddele, at Erik Birkholm var blevet
optaget i bestyrelsen. Til slut kunne
Arne lukke gildetinget og takkede for
god ro og orden.
Efter tinget blev der serveret
”Forloren skildpadde” med rigelig
sherry, flutes og herefter kaffe med
dejlige hjemmebagte småkager. Gildemester JJ sluttede af med en stor tak til
dirigenten, arrangerende gruppe og en
tak for året i gildehallerne og til hendes 2 bisiddere samt en stor tak til Uffe med opbakning på hjemmefronten.
Til sidst sang vi ”Nu er jord og
himmel stille”.
Protokolfører Birthe.

Derefter sang vi ”Det haver så
nyligen regnet”. Alle stod i kreds om
bordet, rakte hinanden hånd og gentog
gildeløftet efter mesteren.
Vi sang derpå ”At række hinanden hånden”.
Herefter talte gildemesteren,
som begyndte med at fortælle, at talen
til dels er genbrug, idet han holdt en
meget lignende i 1997 om et besøg på
Psykiatrisk Hospital, hvor ham traf en
ung amerikansk forsker, Donald
Smith.
Kirsten Nilsson holdt ”5. min.
Sct. Georg” som hun kaldte ”Episoder
fra min barndom på det sandede fed”.
Det startede med hendes morfar og
mormors sommerhus, der blev bygget
på Aage Bergsvej i Risskov i 1912 og
kostede den nette sum af 650,26 kr!!!
Derefter fulgte beskrivelser af oplevelser, hun havde haft dér gennem barndomsårene sammen med veninder og
familie. Og sluttede med den oplevelse, der fandt sted den 4.juli 1944, da et
tysk skib blev sprængt i luften i Aarhus Havn, hvilket selvfølgelig kunne
ses og høres viden om. En sidste oplysning var, at sommerhuset var i familiens eje i 86 år.
Vi gik derefter til eftergildehallen, hvor gruppe 51 serverede diverse
hjemmelavede tærter samt hjemmebag
til kaffen bagefter.
Den i gildemestertalen omtalte
unge forsker, Donald Smith, som forskede i medicinske præparater, især
”lithium” har i mange år været medlem af vort gilde og supplerede under
spisningen med at fortælle om spændende oplevelser under sin forskning,
hvor han bl.a. havde været i nær forbindelse med medicinalfirmaet Lundbeck, for hvem han havde rejst til bl.a.

afholdt Gildehal mandag den 7.
april i Egå Sognegård, hvilket var den
”sidste” Gildehal inden Sct. Georgsdag den 23.april. Derfor blev Sct.
Georgs Budskabet oplæst af Kansler.
Dette var i år forfattet af Karl Otto
Meyer fra Sydslesvig og meget interessant.
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Australien og USA for at fortælle om
sin forskning.
Efter dette indlæg tog gildemester ordet for at fortælle, at vor gamle
Gildemester, Erik Ravn, som ikke var
til stede, ligger meget syg i sit hjem.
Sidst vi så Erik var til vort Gildeting
den 4. marts. Der er sendt en hilsen fra
gildet til Erik og familien.
Gildeturen i juni er under forberedelse. Vi starter fra Egå om morgenen, stopper op i Haderslev og når
frem til vort bestemmelsessted i Tarp,
syd for grænsen. Nærmere program
følger senere.
I aftenens løb havde vi rigtig
god tid til megen snak og hyggeligt
samvær inden vi sluttede ved 22.30
tiden.
Kirsten

8. Gilde var mandag den 31.
marts samlet i Ellevang Sognegård til
det årlige Gildeting.
Gildemester Per Holch indledte
med at udtalte mindeord over Ellen
Boldreel og Ellen Møller, der begge
var afgået ved døden inden for den
sidste måneds tid.
Han fortsatte med sin beretning
med en kort gennemgang af gildets
aktiviteter i det forløbne år, og han
fandt, at vi har haft mange gode oplevelser. Han beklagede at han p.g.a.
sygdom ikke selv havde kunnet deltage i alle arrangementerne. Beretningen
blev godkendt.
Skatmester Kirsten Thorndal
foretog en gennemgang af regnskaberne for 2013 som blev godkendt.
I forbindelse med behandlingen
af budgettet for 2014 vedtog gildetin8

get at bibeholde det nuværende kontingent samt at halvere gildets donationer henholdevis til Spejdermuseet og
til Gambia projektet. Budgettet blev
herefter godkendt.
Der blev efterfølgende berettet
om aktiviteterne i grupperne. Eva Leth
fortalte at sygdom blandt gruppens
medlemmer havde medført et noget
afdæmpet aktivitetsniveau. Thøger
Jensen og John Krarup refererede kort
fra gruppe 2, hvor man bl.a. havde besøgt Godsbanegården og Studstrupværket. I begge arrangementer havde
de to øvrige grupper også været indbudt. Fra gruppe 3 berettede Nils Liljeberg, at man arbejder med
”Havnefronten” som hovedtema, og at
man planlægger besøg i Multimediehuset der er under opførelse. Hanne
Eriksen, der var ramt af forkølelse og
hæshed, måtte overlade sin beretning
fra Det Internationale Udvalg til Kirsten Thorndal at læse op. Nils Liljeberg kunne fortælle, at der ikke er afholdt aktiviteter i Stadsgildets ridderudvalg.
John Krarup fortalte om Spejdermuseets aktiviteter i årets løb, og
Thøger Jensen berettede om museets
lokaliteter og tankerne om eventuelle
fremtidige ændringer. Han fortalte ligeledes om Loppemarkedet i Loppehuset, som netop nu var i fuld gang.
Per Hansen havde fremsendt en mail
om arbejdet i Spejderudvalget. Der
havde været 3 møder, og der arbejdes
med et nyt stort arrangement i indeværende år.
Nils Liljeberg fortalte, at alt
fungerer i flagudvalget. Der var bevilget nye flag og vimpler som teknisk
hejses med et lidt anderledes system.
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Beretningerne fra udvalgene blev godkendt under et.
Til udvalgene genvalgtes henholdsvis Hanne Eriksen: (Gildekansler
for1 år) og Det Internationale Udvalg
– Ole Jensen: Flagherold - Nils Liljeberg: Ridderudvalget, flagudvalget og
revisor – Per Hansen: Spejderudvalget
– John Krarup: Spejdermuseet – Eva
Leth: Revisorsuppleant – Frits Hindtoft: Herolden. Som gildets repræsentanter til Stadsgildet sammen med Gildeledelsen valgtes Henny Wilson og
Thøger Jensen.
Under eventuelt blev det foreslået at sommerudflugten i år arrangeres som et kro ophold med udflugter i
området. Der var interesse for sagen,
og arrangerende gruppe arbejder videre med forslaget.
Der var intet nyt om den nye
sangbog.
Thøger Jensen som, med sædvanlig sikker hånd, havde varetaget
dirigent hvervet, kunne herefter takke
for god ro og orden og overlade ordet
til gildemesteren for afsluttende bemærkninger.
Inger Margrethe

Også i de andre poster blev der i
mange tilfælde ”genvalg”, eller man
påtog sig opgaver, som man har kræfter til.
Et gennemgående emne denne
aften var, at vi skal have et større
struktureret samarbejde med Jer i de
andre gilder! En opgave gildeledelsen
gerne arbejder videre med.
Birgit

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. juni 2014.
Deadline 15.maj.

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

Gildeting onsdag d. 26. marts.
Som dirigent blev Grethe S. valgt. Efter endt gildeting kunne hun sige, som
man gør: ”Tak for god ro og orden”,
men tilføjede med et smil ”-sådan da”.
Helt berettiget da vore diskussioner
hurtigt løber ud ad en small-talk tangent. Gildeledelsen er som følger: Gildemester: Arne, kansler: Puk, skatmester: Solveig.
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Sct. Georg midler får hjerneskadede børn på ferietur
Sct. Georgs fonden har givet årets pris på 15.000 kr. til Stensagergården
i Viby. Pengene er en hjælp til, at et hold børn kan komme på ferie på Børnelejren på Langeland til sommer, og dermed få en god oplevelse af at være på
lejr med deres kammerater. Fondsgaver udefra er en nødvendighed for den type aktiviteter.
Stensagergården fungerer som et aflastningssted for handicappede børn
og unge. Fælles for dem er, at de også har en hjerneskade, og at deres udvikling ofte er på småbørns niveau.
Omkring 150 familier og dermed
lige så mange børn er tilknyttet institutionen, der drives af Aarhus kommune. Børnene kan være fra 0 og til 18 år. Om dagen er de i forskellige institutioner eller i
skole, men på skift kan de overnatte til
glæde for dem selv – og ikke mindst til
aflastning for forældrene. Stensagergården råder over ca. 20 sengepladser.
Prisen blev overrakt på Sct. Georgs
dag til socialpædagog Connie Dreier af
fondens formand Jonna Lyhne.

Formanden for Sct. Georgs fonden Jonna Lyhne overrækker årets
pris til socialpædagog Connie Dreier på Stensagergården.

Flere medlemmer af Sct. Georgs fonden deltog i prisoverrækkelsen. Fra
venstre er det Uffe Jørgensen, fondens formand Jonna Lyhne, Hans Fink og
Inger Rossen. Prisen blev modtaget af socialædagog Connie Dreier fra Stensagergården i Viby.
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Den kiedsom Vinter gik sin gang,
Den Dag saa kort, den Nat saa lang
Forandrer sig Saa lempelig;
Den barske Vind, den mørke Skye - maa flye;
Vor Kakkelovn saa eene staaer,
Og hver Dags Kolde syge faaer;
Den tykke Vams, den foret Dragt.
Er alt hengt hen, og reent foragt,
Og Muffen er tillige giemt - og glemt;
Mand frygter ey, at Snee og Slud
Skal møde dem, som vil gaae ud;
Thi lad os gaae At skue paae,
Hvor smukt Naturen sig beteer - og leer.
Ach see hvor pyntet Soelen gaaer
Med lange Straaler i sit Haar;
Den varme Krands Er rette Kands
For alle Ting, som nu maa grye - paa Nye;
Det klare, lyse Himmel Blaae
Er værd at kaste Øye paae;
Ambrosius Stub
(1705 - 1758)

.
Billedet på bladets forside
er fundet på nettet på en side
oprettet af ”Esoteric Online
Social networks for Sacred
Science”.
Kunstner ikke opgivet.
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