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8. GILDE
Mandag den 15. juni.
Valdemarsdag med flagprisuddeling (Se
Herolden).

1./7. GILDE
Tirsdag d. 30. juni kl. 14.00.
Sommermøde hos Birgitte og Jan i
Lyngsbæk.

9. GILDE
Onsdag d. 10. juni kl. 12.00.
Vi mødes på KOHALEN kl. 12.00 som
afslutning inden sommerferien.
Søndag d. 9. august kl. 14.00.
Matador på Vilhelmsborg.
HUSK BILLET

4. GILDE
Mandag d. 15. juni.
Gildetur m/Friluftsgildehal.
i 1. Tranbjergs nye bålhytte
Mandag d. 21. september, 19:00.
Gildehal i Langenæskirken.
Søren Hansen, politiker 1979 – 2001.

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 4. juni.
Det årlige besøg hjemme hos Arne Dysted. Nærmere om tid og samkørsel følger. Kontakt evt. Hans Fink.
.

5. GILDE
Mandag d. 8. juni kl.19.00.
Friluftsgildehal i Kløverhytten,
Hørhavevej 55, 8270 Højbjerg
6. GILDE.
Lørdag d. 30. maj.
Udflugt til Tydal
(se annonce i aprilnummeret af Herolden)
Mandag d. 1. juni kl. 19.00.
Besøg: Julemærkehjemmet Hobro,
Amerikavej 40, 9500 Hobro

Fødselsdage:
24-07-15 Jette Jørgensen, 4. G.
27-07-15 Poul Kallesø, 4. G.
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70 år.
85 år.
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Lørdag den. 25. april tog Stadsgildemester Kjeld Hedelund og 4 gildebrødre fra 6. Gilde ud og besøgte Kaj Skærbæk, som denne dag havde
65 års gildejubilæum. Kaj kommer ikke længere i gildet men er stadig et
skattet medlem af 6. Gilde, så selvfølgelig skulle det fejres.
Vi havde medbragt champagne, kransekage og blomster fra gildet.
Fra Landsgildet var der en glasskål og fra Stadsgildet 3 flasker vin.
Keld holdt tale, hvor han fortalte om Kajs gildeliv fra han som 23
årig blev gildebror. Kaj har altid været meget aktiv og beklædt mange poster og dette havde Keld lavet et dokument med.
Så blev der ellers snakket til den store guldmedalje. Der er altid
mange gode oplevelser at tage fat på, når gildebrødre mødes.
Inger A.
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Mandag den 23. februar mødtes
gildebrødrene i sognegården i Hasle til
årets første Gildehal. I sin gildemestertale tog mester fat i udtrykket AT
VÆLGE. Det havde slået ham, at vi
alle altid skal træffe en række valg, hele vejen gennem livet.
Den Danske Ordbog siger: at
vælge, det er at bestemme sig for én
(eller flere) ting. Som man efter nærmere overvejelse foretrækker blandt to
eller flere mulige.
At træffe valg indebærer en lang
række forhold, alt efter situationen:
det indebærer at tage en beslutning
det indebærer modet dertil
og det indebærer ressourcerne til at føre valget ud i livet.
I bedste fald har vi modet og ressourcerne og ved hvilken vej, vi vil gå
og dermed, hvad vi vil beslutte os for.
Men det er dog ikke altid tilfældet.”
Herefter kom Jan ind på forskellige forhold, hvor vi dagligt skal vælge,
og dermed træffe et valg, et måske meget afgørende valg i vort liv. Han mindede om det kommende Gildeting,
hvor der også skulle tages valg og bestemmes om det kommende gildeår.
Klavs fik ordet til 5. min. Sct.
Georg. Heri kom han ind på ”Det digitale samfund – med de kolde hænder”.
Det har ikke noget med kolde hænder
på sygehuse og plejehjem, men al den
digitale kommunikation, som vi skal
føre med det offentlige. Først skal vi
belemres med NEMid, eller som en bekendt kalder det BESVÆRLIGid.
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Skal man skrive en besked til det
offentlige, skal man finde den rette institution, så hvilken lov og endelig
hvilket område, det handler om, Så er
der et felt af en vis størrelse, ikke flere
ord end der er plads til. Det er også kun
muligt at vedhæfte et vist antal bilag.
Dette sidste har ombudsmanden kommenteret med, at det ikke er forvaltningsretligt korrekt.
Klavs havde flere eksempler fra
det daglige liv, det viste at det menneskelige element er ikke eksisterende.
Udfyld skemaerne korrekt, eller giv op!
Du kan ikke ringe og få hjælp.
Aftenen sluttede med festligt
samvær, god mad og sange efter sangbogen.
Mandag den 23. marts stod der
gildeting på dagsordenen. Hele gildet
var mødt frem, så det var ikke svært for
dirigenten at konstatere, at vi var beslutningsdygtige. Jan gennemgik det
forgangne års gildeaktivitet, der havde
budt på en fælles Sct. Georgs Gildehal
med 6. og 9. Gilde, men hvor mange af
vore medlemmer af forskellige årsager
var fraværende, ja, selv mesterkæden
måtte vi have lånte fjer til i form af gildemester i 6. Gilde Sonja Sørensen. Vi
har også haft en friluftsgildehal, en
sommerudflugt og en julefrokost foruden gildemøder og gildehaller. Næste
gildeår kommer til at køre efter samme
skema, var der enighed om.
Regnskab og budget, som Knud
fremlagde, blev godkendt. Endelig lidt
nyt, da vi kom til valgene. Svend ville
gerne afløses som kansler. I stedet blev
Krestian valgt, Det betød lidt rokeringer på heroldposterne, men ellers har vi
jo ikke så mange brikker at flytte rundt
med.
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Aftenen slutte traditionen tro
med gode ben, øl, snaps og nogle få
sange.

en oversavet togvogn, som blev lavet
til to patruljelokaler, og indholdet er
blevet suppleret lidt fra vores eget
Spejdermuseum.
En stor tak til Gruppe 43, for et
dejligt arrangement.
Erik

Mandag d. 27. april deltog vi en
den fælles Sct. Georgs Gildehal i Langenæs kirkens lokaler hos 6. Gilde
sammen med 9. Gilde. En festlig gildehal med en god sangmasse og en flot
gildemestertale af Sonja. Efter gildehallen nød vi et dejligt måltid skabt af
6. Gildes madgruppe. 2. Gilde takker
for en dejlig aften i gode venners lag.
Klavs

Mandag den 27. april stod 6.
Gilde for Sct. Georgs Gildehal i Langenæskirken, sammen med 2. og 9. Gilde.
I gildemestertalen talte Sonja om
Sct. Georg som er skytshelgen for spejderbevægelsen og gildebevægelsen.
Hans kamp mod dragen, der symboliserer det onde. Han er skytshelgen i
mange lande bl.a. i Moskva. Han var
en kristen martyr i Israel under kejser
Diocletians forfølgelser. Selv i vores
land har der også været en snert af forfølgelse af mennesker med en anden
tro.
Vi kaldes et af verdens lykkeligste folk, men hvad er lykke? Er det at
vågne op uden smerter, at ens børn,
børnebørn og familie har det godt. Der
er stor forskel på hvad der gør forskellige mennesker lykkelige. Nobelpristageren Albert Schweizer har udtalt:
”Lykke er den eneste ting, som bliver
fordoblet, når man deler den”.
Jan Bigum fra 2. Gilde læste Sct.
Georgs budskabet som var skrevet af
Dalia Urzaite, International Sekretær i
NBSR. Emnet var inspiration. Ordet at
inspirere kommer fra latin og betyder
at ”puste liv i”.
Derefter dannede vi venskabskæden og Arne fra 9. Gilde læste Gildeloven.
Efter alle de gode ord var vi blevet sultne og kunne nyde Vikingegryde, som Helge havde lavet. Det var en

Den 20. april mødtes vi som
sædvanlig til gildehal i Langenæs Sognegård.
I sin gildemestertale fortalte gildemester Jette Jørgensen lidt om sagnet
om Sct. Georg, og hvordan B.P. tog det
som spejdernes forbillede.
Sct. Georgs-budskabet var i år
skrevet i Litauen og indeholdt blandt
andet en passus om ”vær beredt” som
af Robert Baden-Powell blev tolket sådan, at betydningen af dette motto er,
at en spejder skal forberede sig ved forudgående omtanke og øvelser for at
være parat til at handle, således at han
aldrig overraskes.
Efter aflæggelse af Gildeløftet,
holdt Kjeld Gade 5.min. Sct. Georg
I eftergildehallen fortalte Mette
Andersen, Den Gamle By, om de spejderlokaler som er ved at blive indrettet
i den nye 1974 bydel, under Bent J's
jazzbar.
Mette er kandidat i historie, og
lavede speciale i spejderbevægelsen, 8
år i DDS, 1 år i KFUM.
Lokalerne kommer fra Maoritroppen i Næstved, og var oprindelig
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stor succes. Derefter havde vi allieret
os med Kirsten Dalager Buur som er
tilknyttet Langenæskirken, hvor hun er
præst 5% af tiden. Resten af tiden er
hun hospitalspræst og hospicepræst på
Søholm. Hun fortalte om de tanker folk
gør sig, når de befinder sig på det sværeste sted i livet, nemlig lige før døden.
Det er en udfordring både legemligt og psykisk. Man bliver afhængig af
andre og magtesløs. Det fjerner vores
tryghed. Hvorfor skal det lige ramme
mig? Nogle tror de selv er skyld i det.
Har man taget hånd om sine talenter og
fået det ud af dem som man skulle.
Som Kim Larsen synger: ”Fik du set
det du ville”.
Det var et tungt emne men også
interessant at høre om alle de tanker
folk gjorde sig. Rækker min eksistens
ud over min tid på jorden, efterlader jeg
mig noget og har jeg sat spor. Det er
som et regnskab, der skal gøres op her i
sidste time. Der er måske nogle ubetalte regninger. For nogle er troen et sted
at slippe af med byrden. Man fik virkeligt noget at tænke over.
Så var der kaffe og efter sang og
meget snak, var nok en dejlig aften slut.
Vi burde altid være så mange mennesker, for det lød helt godt når vi sang.
Når vi er alene i 6. Gilde lyder det jammerligt.
Inger A.
Mandag den 4. maj havde gruppe
62 inviteret på en tur i parken ved Marselisborg Hospital, eller MarselisborgCentret som det hedder i dag. Henrik
var vores guide og efter at vi havde set
de små haver, hvor indbyggere i Århus
har mulighed for at dyrke grønsager og
blomster fortalte Henrik om hospitalet.
Det blev indviet 31. maj 1913 som epidemisygehus. Det gamle var fra 1875
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og lå i Ny Munkegade, hvor Samsøgade Skole i dag er placeret. Da dette område var ved at blive tæt befolket, brød
folk sig ikke om at bo så tæt på et sygehus med smittefare.
Det nye hospital blev placeret på
den store flade Marselisborg mark,
hvor Magdalene Møllen tidligere lå og
bestod af 10 pavilloner. Der var ved at
komme fokus på hygiejne, så en af pavillonerne blev indrettet som desinfektionsafdeling med badehus. Århus
Stiftstidende kunne berette, at”… det
første en patient (der ikke er dødssyg)
får, når han kommer ind op hospitalet,
er et bad, og det sidste minde han tager
med sig fra anstalten, drejer sig om
samme proces”. Hospitalet var også
indrettet med afrundede hjørner, der
gjorde rengøring lettere. Bygningerne
er tegnet af Thorkel Møller, som også
tegnede Sct. Josephs Hospital.
Billedhugger Elias Ølsgård har
lavet den flotte udsmykning på indgangsportalen med Aarhus byvåben
som dræber en drage som symboliserer
sygdom. Vi var en tur rundt til alle bygningerne og der er virkelig kælet for
detaljerne. Sådanne bygninger ville ikke kunne betales i dag. Oprindeligt var
budgettet til byggeriet på 600.000 kr.
men det endte med at koste 850.000 kr.
Marselisborg Hospital lukkede helt i
2001 og i dag indeholder bygningerne
MarselisborgCentret, som er Dansk
Center for rehabilitering, forskning og
udvikling.
Efter denne dejlige tur tog vi til
Langenæskirken, hvor vi nød kaffe,
sandwich og dejlige sange garneret
med hyggeligt samvær.
Inger A.
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Sct. Georgs Gildehallen i 8. Gilde fandt sted mandag den 27. april i Ellevang Kirkes Sognegård, hvor samtlige medlemmer, på nogle få nær, var
samlet for at lytte til Sct. Georgs budskabet, der i år var skrevet af den internationale sekretær i Litauens landsgilde, Dalia UrzaiteBudskabet handlede om bl.a. inspiration, og om forandring og samarbejde.
Gildemester Per Holch huskede
os på, at gildebevægelsen, der oprindeligt blev startet i Danmark, har spredt
sig til ca. 60 lande, efter dansk model,
og han fortsatte. Med i traditionen omkring Sct. Georgs Dag er, at vi hører og
mindes legenden om ridderen Sct.
Georg, der var fra Kappadokien. Han
lod herefter ordet gå videre til gildekansler Hanne Eriksen og gildeskatmester Kirsten Thorndahl, der på skift berettede om Sct. Georgs kamp mod dragen - og dermed det godes kamp mod
det onde - som fandt sted i året 303 ved
Selina i Lykien i den østlige del af Tyrkiet.
Vi sluttede kreds om højbordet,
gav hinanden hånden og i fælleskab
gentog vi gildeløftet.
I selve gildemestertalen trak Per
en rød tråd i forskellige retninger om
legender, det uforklarlige, den eksakte
viden og beviser herpå. Han talte om
gode og onde drager – har de vinger,
har de ben. Er dragen en orm, som i
den nordiske mytologi, og hvordan var
det i historien om Hobitten, brødrene
Løvehjerte og i Harry Potter-bøgerne
m.fl.
Han konkluderede, at der ikke
findes drager. Det der kommer nærmest
kunne være Komodovaranen, som kan
blive over 3 meter lang og veje mere
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end 70 kg.
Han sagde afslutningsvis, at det
vi i gilderne mener og tror jo er, at der i
os alle bor spiren til såvel det gode som
det onde.
Vi skal med al magt fremme de
gode og ædle sider og bekæmpe det onde og ækle væsen. Nøjagtigt som legenden og eventyret fortæller, og som
vi bekræfter, når vi aflægger vort gildeløfte
I eftergildehallen drøftede vi
bl.a. gildebevægelsens fremtid, og de
forskellige udspil der er fremme bl.a. i
”Sct. Georg” bladet, med henblik på
drøftelse af en ny handleplan, på det
kommende landsgildeting i Køge. Det
er spændende, hvad der kommer ud af
det, for det er bydende nødvendig, med
en fornyet tilgang til gilderne.
Den 4. maj var 8. Gilde repræsenteret med sin fane ved mindehøjtideligheden på Skæring Hede i anledning af 70 året for befrielsen i 1945.
Efterfølgende var vi 8 deltagere i
Skæring Kirke til kaffebord og til fællessang, som blev introduceret og ledet
af kirkens præst.
Frits

Torsdag d. 30. april var der månedsmøde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg med et pænt fremmøde.
Vi havde endnu engang besøg af
Raymond Lyhne, som delte ud af sin
store viden og ekspertise om Danmarks
første frimærker fra 1851. Raymond
har også medbragt et stort udvalg fra
sin samling.
Det er ikke hver dag vi ser så
mange rariteter på en gang. Atter er god
og spændende aften.
Uffe

Forsidebilledet denne måned:
Vægudsmykning (malede kakler)
i forgården til Bebudelseskirken i Nazareth
Udsmykningen er givet af de italienske spejdere – hvornår vides ikke, men den
må være fra før 1970erne, hvor de italienske spejderkorps blev sammenlagt og
fik nye uniformer.
Nederst ses en række korpsmærker, sandsynligvis ét for hvert daværende korps
(noget lig vores situation i DK med kirkelige og knap så kirkelige korps).
Det interessante er, at Sct. Georg og dragen er sidestillet med spejderne.
På spejdernes grønne banner står på latin:
Estote parati (Vær beredt)
Teksten nederst lyder:
Maria Regina delle Guide e degli Scouts
Mary Queen of Guides and Scouts
Signatur i nederste højre hjørne:
Francesca Miccacci (ulæseligt)
per Compagnia de Sc. Gorgio
Anne Kathrine Vestergaard, som er medlem af Spejdermuseets bestyrelse og forfatter af
det kommende spejdehistoriske skrift om spejdernes værnehelgen Sct. Georg , har taget
billedet på en studietur til Israel.

Læs om kirken her:
http://www.biblewalks.com/Sites/AnnunciationMosaics.html
Indlæg skrevet af Mandrup Langhoff, 4. Gilde

Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170, 8260 Viby J.
Telefon 24 63 82 95
E-mail: herolden@mail.dk
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udkommer næste gang
ca. 1. september 2015.
Deadline 15. august.
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