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1./7. GILDE. 
Mandag d. 23. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Langenæskirkens lokaler. 
Afbud til Birgitte og Jan. 
 
2. GILDE 
Mandag d. 23. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Hasle Sognegård. 
Dagsorden i følge vedtægterne. 
 
4. GILDE 
 Mandag d. 16. marts kl. 19.00. 
Gildeting i Langenæskirken. 
Mandag d. 20. april kl. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken. 
"Spejderlokaler i den nye bydel" v/ 
Mette Andersen, Den Gamle By 
 
5. GILDE 
Mandag d. 9. marts kl.19.00. 
Gildeting i Egå Sognegård. 
Mandag d. 13.april kl.19.00. 
Sct. Georgs Gildehal i Egå Sognegård. 
 

8. GILDE 
Mandag den 23. marts. 
Gildeting i Ellevang Sognegård. 
 
9. GILDE 
Onsdag d. 11. marts kl. 18.30. 
Gildeting. 
 
10. GILDE 
Tirsdag d. 17. marts. 
Gildeting. 
Tirsdag d. 14. april. 
 Sct. Georgs gildehal. 
Tirsdag d. 28.aptil. 
Løvsprings tur. 
 
 

 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 5 marts kl. 19.15. 
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.  

Fødselsdag: 
17-03-15 Jytte Fink 1./7. G 70 år. 
 
Nye gildebrødre: 
 
5. Gilde. 
Erik Hennings, Lindevej 8, 
8543 Hornslet. Mobil 21 61 67 69.  
Mail: erikhennings@mail.dk.  
overflyttet fra Ebeltoftgildet.  
Aase Ravn Mortensen, Ådalen 1, 
Skørring, 8544 Mørke. 
Tlf. 86 97 49 53. Mobil 28 12 49 53. 
Mail: aaravn@hotmail.com. genoptaget 
Anders Christian B. Mortensen, 
Ådalen 1, Skørring, 8544 Mørke. 
Tlf. 86 97 49 53. Mobil 27 83 84 25. 
Mail: acbm@hotmail.dk. genoptaget. 
 
 
 
 
 
 
Udmeldelse: 
Hans Jørn Hansen, 4. Gilde 
 
 
Nyt telefonnummer  
Agnete Ølgaard, 5. Gilde 52 17 67 38 
Niels Blicher, 4. Gilde 93 94 61 61 
Fastnettelefon udgår. 
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Birthe Rhein-Knudsen døde den 3.februar. 
 
Birthe havde sin opvækst i Kerteminde, hvor hun også i syv år var spej-

der i DDP. Efter år på Sjælland, hvor Birthe var med i gilderne i Holbæk og 
Næstved, flyttede familien til Århus. Birthe blev genoptaget i Sct. Georgs Gil-
derne i Århus. 1961 i 1. Gilde og fra 1987 i 6. Gilde. 

Birthe var sammen med Ole blandt dem, der altid sagde "ja", når der 
skulle arbejdes. Vi husker til Fulton indsamlingerne, i Handelslauget, sammen 
med Spejdermuseets Venner, herunder de mange loppemarkeder, hvor Birthe 
som den naturligste ting deltog i salg af mad og drikke.  

Birthe var i en længere periode 6. Gildes repræsentant i Ridderudval-
get, det var i den periode, hvor der næsten var kø for at blive optaget i ridder-
kredsen. 

Birthe var den perfekte husmor og værtinde, og dermed en god inspira-
tion for os andre, hun havde ideer og forstod at udføre dem. Derfor var Birthe 
også det samlende midtpunkt i sin familie og måske især for den yngste gene-
ration. 

For Birthe blev ved med at følge med og være åben for tilværelsens ny-
skabelser, så hun tænkte ungt til det sidste. Det er nu to år siden Birthe miste-
de Ole. Hun skulle have haft mange flere gode år. Hun kæmpede men måtte 
give op. 

Familien har mistet et dejligt familiemedlem, og vi i 6. Gilde har mistet 
et fint og engageret gildemedlem. 

Tak Birthe fordi vi fik lov at kende dig i de mange år. 
 
Æret være Birthe Rhein-Knudsens minde. 
 
Tove Møller, 
 6. Gilde              
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FRA STADSGILDET 
 

"Aktiv af natur" - turen til Tydal 
Ikke mindre end 98 gildebrødre og ledsagere har givet foreløbigt tilsagn om 
at deltage i turen til spejdercentret Tydal den 30. maj. 
Vi disponerer nu efter at kunne være i to store turistbusser, den ene med lift 
og plads til fire kørestole. Dette passer til de forhåndstilmeldte. De fire køre-
stolsbrugere vil få transport fra hjemmet om morgenen til opsamlingspladsen 
ved Viby Torv. Tilsvarende vil der blive sørget for hjemtransport, af de fire, 
i forbindelse med hjemkomsten kl. ca. 19 lørdag aften. Bussernes afgangstid 
lørdag morgen fra Viby Torv er fastsat til kl. 8.00. Man bør derfor være der 
senest et kvarter tidligere. 
Der vil senere - her i HEROLDEN - komme information om endelig tilmel-
ding, program for dagen og betalingsmåde for deltagerafgiften på 100 kr. 
 
 
Sangaftener i Brabrand Sognegård 
I forbindelse med udgivelsen af Århus Stadsgilde sangbog indbydes der her-
med til fællessang med frit valg fra sangbogen. 
Første gang er torsdag den 16. april kl. 19.30, hvor Leif Kerstens vil sætte 
sig ved flyglet og spille til sangene. Der vil blive serveret kaffe/the midt på 
aftenen. Arrangementet, som koster 30 kr., slutter kl. ca. 21.30.  
Gildevis tilmelding, senest 1. april til stadsgildekansler Elisabeth Møller. 
Tirsdag den 10. november er planlagt yderligere en sangaften. 
 
Indberetning af donationer 
I år vil landsgildet søge at skabe positiv omtale i forbindelse med samtlige 
gilders og gildefondes donationer i perioden 1. april 2014 - 1. april 2015. 
Udmeldingen vil gå på det samlede beløb. Derfor er der ikke brug for at ind-
sende oplysninger om formål og modtager. 
Støt op om denne mulighed for positiv omtale af Sct. Georgs Gilderne, ved 
at indsende oplysning om donationer til landsgildekontoret den 2. april. Send 
også en kopi til stadsgildets skatmester Uffe Jørgensen, så vi på stadsgilde-
plan kan følge udviklingen. 
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Stadsgildets Flaggruppe uddeler på Valdemarsdag den 15. juni 
 

Sct. Georgs Gildernes Flagpris 2015. 
 

Vi indkalder derfor ansøgninger til denne uddeling. Vi vil i år kunne 
uddele 60.000 kroner til støtte for foreninger og organisationer, 
der arbejder med ungdom i Aarhus Kommune. 
 
Begrundet ansøgning sendes til undertegnede, 
gerne pr. mail: liljeberg@privat.dk  
 
Flaggruppen vil herefter behandle de indkomne ansøgninger. 
 
 
Med flaghilsen 
Nils Liljeberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denne måneds forsidebillede 
 

er hentet på nettet (Wikipedia) og er et 
foto af et maleri udstillet  i Kunsthisto-
risches Museum, Wien, Østrig og malet 
af Leonhard Beck (1480-1542).  
Malerier har titlen:  

Der Hl. Georg kämpft mit dem Drachen 
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Mandag den 24. november hav-

de gruppe 22 indbudt til gildemøde 
med titlen: ”Så gik det år – Årets ferie-
minder”. På grund af aflysning af gil-
dehallen i september og Fellowship-
arrangementet i oktober havde vi ikke 
set hinanden i gildet siden sommertu-
ren i august, så der var stor gensyns-
glæde. 

Gruppen havde lagt op til, at gil-
debrødrene mødte op med deres ferie-
minder, entden i tale eller billeder. Kre-
stian fortalte om en familietur i Dan-
mark med besøg i København ledsaget 
af mange billeder. Poul fortalte om 
hans bedste ferie, mens Jan viste bille-
der fra sommerens bilferie i Canada og 
USA. 

Klavs viste billeder og fortalte 
om årets oplevelsesture til Ditmarsken, 
Norge, Frankrig/Belgien, Nordjylland, 
Anholt, USA og Prag, der var noget 
som skulle indhentes fra 2013, som 
stod i sygdommens tegn. Ind i mellem 
sang vi nogle gode rejsesange, og nød 
tarteletter og lagkage, så det blev atter 
en god og lang aften med et stort frem-
møde. 

Lørdag den 29. november havde 
gruppe 21 indbudt til gildets årlige 
uovertrufne julefrokost, der atter i år 
blev afholdt i den gamle præsteboligs 
spisestue. God mad, rigelige drikkeva-
rer, vores eget julesanghæfte, gode hi-
storier og en lang kamp om præmierne 
med terninger, som hoppede langt og 
ofte på gulvet. De fleste kom hjem med 

en eller flere præmier. En lang efter-
middag i gode venners kreds. 

December måned bød på 3 afle-
veringer af fredslyset til 3 sognekirker i 
Vestre provsti, hvoraf Brabrand kirke 
var ny på listen. Her følger et kort resu-
me af de 3 afleveringer.  

Efter vi her i Aarhus modtog ly-
set den 26. november, var vi fra 2. Gil-
de (Bente, Jan og Ove) den 30. novem-
ber (1. søndag i Advent) i Møllevangs-
kirken om formiddagen med lyset. Vi 
var der første gang i 2013 og de ville 
gerne gøre det til en tradition. Præsten 
førte os ind med lyset, og vi tændte ly-
sene på altret, det var meget højtideligt. 

Vi havde i efteråret fået en fore-
spørgsel, om vi kunne komme i Bra-
brand Kirke med lyset til en familie-
gudstjeneste kl.16. også 1. søndag i 
Advent, det sagde vi ja til. Det store 
juletræ udenfor kirken blev tændt og 
børnekoret sang julen ind. Vi blev ført 
ind i en fyldt kirke, tændte alterlysene 
og det første lys i adventskransen. Kir-
ken vil gerne, at vi kommer igen i 
2015. 

Det var et flot arrangement. Den 
3. søndag i Advent var vi i Hasle Kirke 
med lyset, en mangeårig tradition. Den-
ne gang havde præsten fået konfirman-
derne med i arrangementet. Vi tændte 
det store lys i lysgloben, og konfirman-
derne tændte derefter de øvrige lys i 
kirken. Det var en god start på julen. 

NB. Møllevangskirken og Hasle 
Kirke har ligesom Vor Frue Kirke en 
lampe brændende til Helligtrekonger. 

 
 
Mandag den 26. januar indbød 

gruppe 21 til gildemøde i Hasle, hvor 
Hanne Hansen fortalte ledsaget af bille-
der om en ferierejse til Cuba, et meget 
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interessant rejsemål, nu hvor USA til-
syneladende letter på rejserestriktioner-
ne for amerikanerne. Så det er nok nu, 
inden landet bliver overrendt, at man 
skal kikke nærmere på landet/øen som 
rejsemål. 

På mange områder hensætter 
man tiden til 60’erne, mens landets og 
pigernes skønhed helt lever op til vore 
nutidige forventninger. Landet er på 
111 tkm² og har 11 millioner indbygge-
re. Der er kun 165 km fra vest- spidsen 
af øen til Florida, og øen er godt 1200 
km lang. De tanker, der måske allerede 
var hos tilhørerne om et feriebesøg på 
øen, blev absolut styrket. 

Klavs underholdt med vores årli-
ge spå-konkurrence om det kommende 
år. Konkurrencen for 2014 blev vundet 
af Krestian, der havde 19 af de 25 spå-
domme rigtige, lidt færre end vindere-
sultatet fra 2013, men det behøver jo 
ikke alene at afhænge af gildebrødre-
nes alder, men også af begivenhederne 
i Danmark og den øvrige verden. 

Der blev også spået om året 
2015. Der var 2 spørgsmål, som vi var 
helt enige om. 1. Syriens præsident Ba-
shar el-Assad afgiver ikke magten i 
2015, 2. Folketinget gør det ikke lov-
ligt at lave tatoveringer i ansigtet. I øv-
rigt blev der besvaret negativt på 2/3 af 
spørgsmålene. En af deltagerne var me-
get negativ med 21 NEJ’er på de 25 
spørgsmål. Spændende at se, hvordan 
det går.  

Det hele blev som sædvanligt 
krydret med noget spiseligt, sange og 
mesters kloge ord. 

Ove og Klavs 
 
 

 
 
 

 
Den 16. februar mødtes 4. Gilde 

i Langenæs Sognegård til årets første 
gildehal. 

I sin gildemestertale talte Jette 
Jørgensen om tid, hvor forskelligt tiden 
opfattes, børn syntes tiden går lang-
somt, de voksne syntes tiden stryger af 
sted, er det så fordi vi har for meget at 
se til eller er det fordi vi siger ja til for 
meget? Tiden er også dyrebar, derfor er 
det uendelig vigtigt, at vi passer godt 
på den. 

Jette sluttede sin gildemestertale 
med en anekdote, hun selv havde fået 
til sin 60 års fødselsdag af sin datter: 
Forstil dig, at der er en bank, der hver 
morgen sætter 86.400 kr. ind på din 
konto. Saldoen overføres ikke fra dag 
til dag. Hver aften slettes alt, som du 
ikke fik brugt i løbet af dagen. Hvad vil 
du gøre? Hæve hver en øre selvfølge-
lig. Hver af os har sådan en bank. Dens 
navn er TID. Konklusionen på anekdo-
ten var, at vi må værdsætte hvert øje-
blik vi har, og huske at tiden venter ik-
ke på nogen! 

5. min Sct. Georg blev i famili-
en, da Uffe i sine 5. min. talte om den 
barske verden vi lever i med reference 
til det i weekenden netop skete attentat 
og terrorhandling i København, og og-
så den terroraktion, der var sket i Paris 
i starten af dette år.  

Uffe sluttede sin 5. min. med at 
nævne nogle sætninger fra vores gilde-
lov: Skal have respekt for det, der har 
værdi for andre. Være venlig og forstå-
ende overfor andre. Virke for internati-
onal forståelse.  Nogle sætninger, der 
er gode at have i baghovedet, når vi vil 
håndhæve vores hellige ytringsfrihed.   

HEROLDEN 
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I eftergildehallen havde vi besøg 
af 2 advokater, Søren Isaksen og Bjørn 
Nomanni, der skulle tale om testamente 
og arvelov. Som Søren Isaksen indledte 
med ”Kender man ikke sine nærmeste 
før man har arvet sammen” og disse 
ord er der nok mange af os, der må san-
de.  

Hvad siger reglerne, loven er 
bygget op i arveklasser. 1. arveklasse er 
ens børn, børnebørn og oldebørn. 2. ar-
veklasse er forældre, ens søskende, sø-
skendes børn. 3. arveklasse er bedste-
forældre ellers er det statskassen, hvis 
man ikke kan finde nogen arvinger. D. 
1.8.2008 blev arveloven lavet om, så 
ægtefællen nu arver halvdelen i stedet 
for som tidligere ¼. Arveafgiften i dag 
er 15 % efter et bundfradrag på 
280.000, alle andre end børn og foræl-
dre skal betale 25 %, som der også var 
stor enighed og også stor utilfredshed at 
spore, er denne arveafgift blot en ekstra 
skat, da der jo allerede er betalt skat af 
disse penge tidligere, men det er en po-
litisk sag.  

Vi kom igennem mange ting, bå-
de særbørn, adoptivbørn, skilsmisse 
etc., men konklusionen på det hele var 
nok, at det for os alle ville være en god 
idé at få tjekket vort testamente, hvis vi 
overhovedet havde et sådant, og hvis 
man skulle have lavet et såkaldt stan-
dardtestamente kostede det 3600 + 
moms samt 300 kr. til notaren.  

I pausen, hvor der blev serveret 
lækker kylling med salat og hjemme-
bag til kaffen, var der mange spørgsmål 
bl.a. om der skal betales skat af værdi-
stigning af hus ved salg, og der var sva-
ret nej, det er afgiftsfrit. Alt i alt en su-
per aften, som nok var et wake-up call 
for nogen af os, og jeg er ikke i tvivl 
om, at de 2 advokater fik nye klienter 
den aften.  Aftenen sluttede som sæd-

vanlig med ”Nu er jord og himmel stil-
le”. Der tages forbehold for ovenståen-
de referats korrekthed, men det var så-
dan jeg opfattede det. 

Birthe  

 
Henning bød velkommen i gilde-

hallen med optagelse af nye medlem-
mer.  
Efter ritualerne fra højbordet og et styk-
ke musik, gik man over til optagelsen. 
Først blev Aase og Anders genoptaget 
fra det gamle Hornslet-gilde og derefter 
blev Erik Hennings overført fra det 
nedlagte Ebeltoft-gilde. 

Derefter hyldede gildemesteren 
med to jubilæumstaler Hanne Nørlund 
og Kirsten Nilsson, som hver fik over-
rakt 25-års jubilæumsnålen. Musikken 
før, under og ved udgangen af gildehal-
len blev spillet af Kim Sjøgren og ”The 
Little Mermaids”.  

Vi samledes derefter i eftergilde-
hallen, hvor fhv. beredskabschef ved 
Aarhus Brandvæsen, ingeniør Knud 
Aage Eriksen fortalte levende og mor-
somt om større og mindre ildebrande 
og udrykninger gennem et langt ar-
bejdsliv. Blandt andet om en stor brand 
som fandt sted omkring 1985 i et stort 
Matas-lager i Brabrand, der udbrændte. 
En anden stor brand på Aarhus Havn, 
hvor der var ild i en stor toldlagerbyg-
ning tilhørende Mammen og Drescher, 
og som udover noget elektronik og mo-
torcykler var fyldt med bomuldsballer 
fra gulv til loft. 

Branden var startet på taget på 
grund af arbejde med ny tagdækning. 
Efter branden var der et stort udred-
ningsarbejde, idet ca. 30 forsikringssel-
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skaber var involveret. Under sagen 
førte en avis en slags hetz mod Brand-
væsenet og beskyldte det for dårligt 
arbejde, men det endte med at tagdæk-
ningsfirmaet kom til at betale ”hele 
gildet”. 

I 1990 kom en ny lov om Bered-
skab, hvorefter Brandvæsenet skulle 
arbejde sammen med Civilforsvaret og 
Falck. Det gav lidt gnidninger i begyn-
delsen, men fungerer nu fint. 

Brandvæsenet bliver desuden 
konsulteret i nye byggesager, hvor der 
skal planlægges i forhold til fremkom-
melighed ved brand og redning. Der 
føres brandtilsyn med skoler institutio-
ner og sygehuse, hvor man bl.a. påser, 
at der ikke står senge på gangene. 

Efter dette interessante indlæg 
gik man over til aftenens traktement 
og almindelig hygge omkring bordene, 
hvorefter vi afsluttede en dejlig aften 
på sædvanlig vis. 

Kirsten 
 
 

 
På gildemødet den 2. februar 

havde vi lånt udstyr af stadsgildet, da 
vi skulle se dias. Der var rigtig service 
på for stadsgildemesteren kom selv og 
satte det op og blev resten af aftenen. 
Der var også gæster fra 9. Gilde. Det 
er altid så hyggeligt, når vi har besøg 
fra andre gilder. 

Sonja bød velkommen og så 
skulle Birgit Barfod fortælle om sin 
pilgrimsvandring på caminoen med 
kørestol, som hun sammen med sin 
hjælper Tine foretog i 2007. I Århus 
Lufthavn skulle kørestolen pakkes ned 
og sendes sammen med bagagen og 
skulle så være fremme når de ankom 
til Santiago i løbet af eftermiddagen. 
Birgit var spændt på, om det holdt stik. 

Det var trods alt andre himmelstrøg og 
gad vide hvordan deres service var? 
Deres service fungerede upåklageligt. 
Der hvor hjælpen var tilfældig eller 
helt manglede, det var i de danske luft-
havne. De fløj via Tirstrup-Kastrup-
Barcelona til Santiago og skulle efter 
rejseplanen med tog til Sarria. Dette 
var umuligt af forskellige grunde og så 
fik de fat i en taxa som kørte dem de 
111 km. til Sarria hvor pilgrimsrejsen 
skulle starte. 

Det var virkelig en fornøjelse at 
høre Birgit fortælle og beskrive de bil-
leder vi så. Tine må være fantastisk til 
at beskrive det hele. De næste par dage 
skulle de tilbage til det samme hotel 
om aftenen, da Birgit ikke kunne sove 
hvor som helst på grund af sin gigt. 
Det var den samme chauffør der kørte 
og de kaldte ham Mikael-den frelsende 
engel- ærkeenglen Mikael. Da de skul-
le sige farvel nogle dage senere, fik de 
både knus, kindkys og velsignelse. 

På pilgrimsturens anden etape 
kom de til 100 km. stenen. På hele tu-
ren havde der været en tydelig af-
mærkning med gult for hver halve ki-
lometer.  Man skulle gå 100 km. for at 
få sit pilgrimsbevis. Ved stenen stand-
sede folk op, fik en snak, lidt at drikke 
og blev fotograferet. Her var et her-
berg, hvor de kunne købe kaffe og lidt 
at spise, men allerbedst et rigtigt toilet. 

Herfra ændrede caminoen sig 
brat. Den gik stejlt opad og underlaget 
var rullesten med trædesten i midten. 
Rullestenene var i størrelsen fra gåse-
æg til strudseæg. Her kunne kørestolen 
ikke køre men venlige medvandrere 
greb den og forklarede, at de ville sæt-
te den, når caminoen igen gik lige ud. 
Efter en tur, der føltes som vejen til 
helvede, nåede de kørestolen. Snart 
begyndte det at gå nedad. Floden Min-

HEROLDEN 
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ja var for år tilbage blevet opdæmmet, 
men indbyggerne ville ikke forlade de-
res huse eller by. Derfor nummererede 
de sten efter sten i alle huse og flyttede 
byen længere op af brinken. På kirken 
kan man stadig se nummereringen. 

I byen Palas do Rei opdagede de 
at adressen på deres overnatning lå i 
kufferten, som allerede var bragt til 
hotellet. De ringede til nødtelefonen 
hos ”Vagabond Tours” og mens de 
ventede på at det blev undersøgt, rin-
gede Birgit lige til Arne. Han gik rundt 
i tordenvejr på det største loppemarked 
i Paris. Så føler man at verden er ble-
vet lidt mindre. De fik oplyst deres ho-
tel og da de om aftenen gik en tur og 
kom forbi et herberg, så de noget pud-
sigt. Ud af alle vinduer hang vandre-
støvler og andre sko. De trængte nok 
til at blive luftet i stedet for at stå og 
stinke på sovesalene. 

Overalt på turen mødte de 
hjælpsomhed bl.a. ved et vadested 
over floden Raido Barreirod. Først 
parkerede de kørestolen og gik begge 
over. Dernæst gik Tine tilbage og bar 
stolen over. Da var de et tilløbsstykke. 
Alle ville hjælpe, bære stolen, støtte 
Birgit og i det hele taget komme med 
gode råd. Senere var de også ude for, 
at fire italienske cykelryttere sprang af 
deres cykler for at hjælpe. To greb kø-
restolen med Birgit og så fløj hun næ-
sten op af den stejle skrænt. De to an-
dre tog kammeraternes cykler. En irsk 
pilgrimsvandrer sagde til dem. ”det er 
en gave at hjælpe” Det kunne man 
godt tage til sig rundt omkring i verde-
nen. 

En lidt sjov oplevelse. I byen 
Rua var det handicapvenlige værelse 
en lyserød stald. Den bestod af et langt 
smalt rum og tilsvarende balsal af et 
badeværelse. Der var ingen vinduer 

eller døre, bare et forhæng ud til om-
verdenen. 

Da de et par dage efter nærmede 
sin Santiago regnede og blæste det, så 
de ikke kunne se Katedralen. Vel inde 
i byen fandt de en lille cafe og solen 
kom frem igen. Selv om de var forbe-
redt på en masse virak omkring Kate-
dralen, blev de forbløffede, ja, nær-
mest forarget over det syn, der mødte 
dem. Det var lidt af et antiklimaks med 
alt det gøgl. Næste dag kom de, efter 
lidt besvær, ind i selve kirken og de 
beskriver det som at være i Bilka lille-
juleaften. Derefter skulle de til konto-
ret for pilgrimsbevis. Man blev inter-
viewet om hvorfor, hvordan og hvor-
fra. Beviset var skrevet på latin, selv 
Birgits navn var oversat. Så var turen 
på 120 km.  på 14 dage overstået og de 
skulle nu hjem til velfungerende Dan-
mark. De var ved at komme for sent til 
flyet til Tirstrup, da der ikke var nogen 
til at vise vej og bagagen måtte de ven-
te med at få til næste dag. AK, ja. 

Nu trængte vi alle til kaffe. Efter 
hyggelig snak blandet med et par san-
ge, var det tid til ar afslutte aftenen. En 
rigtig god aften, hvor jeg fik noget 
med hjem. 

Inger A.  
 
 
 
Mandag den 26. januar fejrede 

vi 8. Gildes 34 års stiftelses/
fødselsdag, og traditionen tro var vore 
venner fra 5. Gilde inviteret med til 
fest. 

Gildemester Per Holch kredsede 
i sin gildemestertale omkring begrebet 
fødselsdag, som han fandt ikke bør be-
nyttes i sammenhæng med foreninger 
og virksomheder. Her passer 
”stiftelsesdag” bedst, og så kan man 
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benytte fødselsdagsbegrebet, når der er 
tale om mennesker og dyr, som jo kom-
mer til verden ved en fødsel. 

Med dette på plads fortsatte Per 
med at fortælle lidt om fødselsdage, 
som de forgik i hans skoletid på landet. 
Det var altid en kæmpe stor dag, og alle 
drengene fra klassen blev inviteret med. 
Alle mødte op ny kæmmede, og med-
bringende en krone Det var en oplevel-
se i sig selv at råde over 10-11 kroner, 
og de blev talt op utallige gange. Jeg 
følte mig enormt rig med alle de gule 
kronestykker, der i dagens anledning 
var blankpudsede. Ja, de lyste som det 
pureste guld. 

Da der jo er god plads, når man 
bor på landet, blev der selvfølgelig le-
get udendørsleje så som røver og solda-
ter, og var vejret dårlig rykkede vi ind i 
loen eller laden. Når vi så var trætte, så 
blev der budt på varm kakao samt ny-
bagte boller med smør, og så selvfølge-
lig også flødeskumslagkage. 

Så var tidens inde til at tage af-
sked med gæsterne, og herefter blev 
formuen taget i fornyet øjesyn. Her 
skulle det så vise sig, hvilket hjem 
mønterne kom fra. En blankpudset var 
fra det meget ordentlige hjem. Derefter 
de matte og grumsede og allerværst var 
det, hvis det blot var fire femogtyve-
ører. Det var usselt. 

Per erindrede også en af sine 
kammerater ”Svend Erik”, som var 
klassens meget velopdragne, pæne og 
ordentlige dreng, men født uden for 
ægteskab, og bl.a. derfor opdraget hos 
sine bedsteforældre – et meget værdsat 
og dygtigt husmandspar. Problemet var 
hans mor, som gik for at være landsby-
ens særling, ikke for klog og ej heller 
særlig køn med sine udstående tænder. 
Hun vidste godt, at hun var til alminde-
lig grin og hun følte sig mindreværdig. 

Derfor blev hun mobbet. Alt dette øn-
skede hun fremfor alt ikke skulle over-
gå hendes søn. Han skulle være en lige-
værdig del af os drenge, når vi legede. 
Så moderen mødte op sammen med 
sønnen til fødselsdagene, og hun blev 
til festen var slut. Dog kunne værtsfor-
ældrenes forsikring om, at der ville bli-
ve holdt øje med børnene, og sørget for 
at der ikke opstod drillerier eller slags-
mål, berolige Svend Eriks mor, så hun 
gik hjem i sikker forvisning om, at alt 
var godt. 

Hvad kan vi så lære af denne hi-
storie – jo, at såfremt vi er vidne til 
mobning, så er vi moralsk forpligtede 
til at gribe ind og dermed forhindre, at 
vore medmennesker udsættes for nedla-
denhed og drillerier – altså mobning, 
sluttede Per. 

Musikvalget under gildehallen 
var såvel jazz som klassisk. 

I eftergildehallen benyttede vi 
Stadsgildets nye sangbog og Thøger 
stod for et alsidigt valg af aftenens san-
ge, som han også supplerede med erin-
dringer om gode minder, som disse 
sange kunne fremkalde fra f.eks. særli-
ge kursus sammenkomster, sommerlej-
renes bålaftener og landslejre m.v. 

Arrangerende gruppe sørgede for 
en Cordon Bleu til alle, som kan være – 
det snakkede vi om – en fransk orden 
”Ridder af den franske helligåndsorden 
stiftet i 1578”. Til aftenens lejlighed 
var der dog tale om en tynd skive skin-
ke, foldet i et brød omkring en kerne af 
ost og derefter paneret og stegt – sådan 
ca. Herefter blev der budt på tre store 
fødselsdags lagkager 

Vi sluttede af med lidt under-
holdning – en konkurrence hvor det 
gjaldt om at nedskrive flest navne på 
USA’s 50 ”stater”. 

Frits 
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Torsdag d. 5. februar var der 
fremrykket Laugsting, som igen blev 
holdt hjemme hos Hans Fink.  

 Der var også denne gang 
et stort fremmøde og Hans-Erik Har-
boe’s sang til de gule ærters pris lød 
traditionen tro en gang i stuen. Tak til 
Jytte for de dejlige ”ærter”. 

 Tinget blev under ledelse 
af Nils Liljeberg afviklet efter dagsor-
denen og beretningerne blev godkendt 
uden mange kommentarer. Regnskabet 
blev godkendt. Indtil videre uændret 
kontingent. 

Der var genvalg på følgende po-
ster: Laugsmester: Hans Fink, Skatme-
ster: Uffe Jørgensen, Skriver: Uffe Jør-
gensen og Revisor: Henrik Meyer. 

Datoer for det kommende års 9 
aktiviteter/møder blev fastlagt. Hans 
Fink vil efterfølgende udsende en me-
re detaljeret mødeplan, der også inde-
holder hvem der medbringer møde-
præmier til de forskellige møder. 

 
 Uffe 

 
Dejlige Dannebrog 
Mel.: Kongernes konge.  
 
Dejlige Dannebrog, du er det flag,  
himlen os skænkede i vikingeslag.  
Du blev det mærke,  
som gjorde danske stærke.  
Du er symbolet på  

volt fædrelands sag.  

 
Danmark vi hilser dig, herligt vi bor,  
du er det skønneste for os her på jord.  
Du kan alene  
os alle helt forene.  
Danmark vi hilser dig  
med jublende kor .  
 
Fanen er rød og hvid, korstegn og blod.  
Gamle symboler som skal indgyde mod.  
Men også freden  
og næstekærligheden  
viser du vejen til;  
den følger vor fod.  
 
Hans-Erik Harboe  
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