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1./7. GILDE
Mandag d. 14. marts kl. 19.30.
Gildeting i Langenæs kirkens lokaler.
Afbud til Birgitte og Jan.
2 GILDE
Mandag d. 21 marts kl. 1930.
Gildeting i Åbyhøj Sognegård.
Tyregodsvej 49 Åbyhøj.
4. GILDE
Mandag d. 14. marts. 19.00.
Gildeting i Langenæskirken.
Mandag d. 18. april, 19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
”Robust borger”
5. GILDE
Mandag d. 7.marts kl.19.00.
Gildeting i Egå Sognegård.
Mandag d. 11.april kl.19.00.
Sct. Georgs Gildehal i Egå Sognegård.
6. GILDE
Mandag d. 7. marts kl. 17.00.
Gildeting med traktement.
Samme aften kl. 19.30.
foredrag v/Karin Naldahl om “Demens
– myter, fakta og et godt råd eller to”.
deltagerpris for foredraget kun
kr.40.00.
Onsdag d. 27. april.
Fælles Sct. Georgs aften hos 9. Gilde,
som fejrer deres 25. års jubilæum.
nærmere følger.

8. GILDE
Mandag d. 29. februar kl. 19.30.
Ellevang Sognegård - Foredrag om
pilgrimsvandring på Caminoen
v/Birgit Barfod.
Mandag den 21. marts kl. 19.30.
Ellevang Sognegård – Gildeting.
9. GILDE
Onsdag d. 2. marts kl.13.30.
Gildeting.
FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 3. marts kl. 18.00.
Laugsting ifølge vedtægterne.
Dagsorden er separat udsendt.
Vi mødes som sædvanlig hos Hans
Fink, Skovgårdsvænget 8, Tranbjerg.
Traditionen tro er der gule ærter på
menuen, så de er nødvendigt, at de der
ikke allerede har gjort det, tilmelder
sig til hos Hans på tlf. 86 72 00 40
eller 21 39 50 20 senest fredag 26.02.

Gildeår.
02-05-16 Hugo Steensen, 4. G. 50 år.
Nyt telefonnummer:
Alice Ertmann, 6. G.
21 73 62 65
Fastnet telefon udgår d. 15– 03-2016

HEROLDEN

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

udkommer næste gang
ca. 1. april 2016.
Deadline 15. marts.
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Spejdermuseet Århus
Aarhus d. 30.1 2016
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Spejdermuseet Århus tirsdag d. 15. marts kl. 19.00 2016 i Langenæskirkens mødelokale
Dagsorden i henhold til lovene:
Valg af dirigent og referent.
Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
Indkomne forslag, Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden
senest 2 uger før, dvs. tirsdag d. 1. marts.
Forelæggelse af regnskaber til godkendelse.
Forelæggelse af budgetter til vedtagelse.
Valg af 6 eller 7 bestyrelsesmedlemmer. En kandidat kan vælges
trods fravær, såfremt der senest før generalforsamlingens
start til formanden afleveres en af den pågældende underskrevet samtykkeerklæring.
Valg af 2 suppleanter. Her kan man også vælges trods fravær
som nævnt i punkt 6).
Valg af 1 eller 2 revisorer.
Eventuelt
Bestyrelsens beretning kan rekvireres tilsendt pr. e-mail. Regnskabet uddeles
som vanligt på generalforsamlingen, men kan ligeledes rekvireres tilsendt.
På bestyrelsens vegne
Benny Aros, formand
KP´s Gård, Vestergade 3, 1. sal, 8000 Århus C. Tlf. 8612 1460 (telefonsvarer) info@spejdermuseetaarhus.dk
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Spejdermuseet Århus
Aarhus d. 30.1 2016

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen Spejdermuseets Venner.
Generalforsamlingen holdes tirsdag d. 15. marts 2016 i Langenæskirkens mødelokale umiddelbart efter generalforsamlingen i Spejdermuseet Århus
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning.
Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
Indkomne forslag, skal være formanden Helge Rossen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. tirsdag d. 1. marts.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Helge Rossen, formand
KP´s Gård, Vestergade 3, 1. sal, 8000 Århus C. Tlf. 8612 1460 (telefonsvarer) info@spejdermuseetaarhus.dk
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Arne Dysted afgik ved døden den 28. januar. Han blev 93 år
og var med i gildet i 51 år. Arne var med til at oprette frimærkebanken,
og var æresmedlem af Frimærkelauget. Han meldte sig ud af gildet
21.11.2015 på grund af den lange afstand fra Harridslev til Aarhus.
Vi var 5 gildebrødre, der var til en smuk bisættelse i Harridslev kirke fredag den 5. februar.
Ære være Arnes minde.
ofk

Edel Schultz kunne den 20. januar fejre sit 60-års gildejubilæum.
I dagens anledning var gildeledelsen fra 1./7. Gilde og SGK og SGM
mødt op for at gratulere jubilaren.
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den egn dengang. Nelson flyttede skole
et par gange og efter en studentereksamen startede han på jurastudiet på universitetet i Fort Hare, men blev senere
smidt ud p.g.a. deltagelse i et oprør.
Efter forskelligt arbejde og oplevelser
afsluttede han dog en BA og tog tilbage til Fort Hare hvor han sluttede i
1943. Efter besøg på flere universiteter
fik han sin endelige eksamen 1989 via
University of South Africa. Han gik
ind i politik i 1942, i ANC. Giftede sig
i 1943 og fik 4 børn, hvoraf 1 døde
som baby. Blev skilt i 1958, blev senere samme år gift igen og fik 2 døtre.
Blev skilt i 1996. Politisk var SA præget af mange uroligheder gennem flere
år, og i 1964 blev bl.a. Mandela idømt
livsvarigt fængsel og sendt til Robben
Island, hvor han tilbragte de næste 30
år. I 1994 blev han indsat som SA's
første demokratiske præsident og på
sin 80 års fødselsdag i 1998 giftede
han sig for tredje gang. Samme år afskaffedes Apartheid.
Donald fortalte derefter kort om
indiske Mahatma Gandhi, som levede
fra 1869 til 1948, som blev jurist fra
London University, senere indisk politiker og åndelig leder og forkæmper
for Indiens uafhængighedsbevægelse.
Han kom i 1893 til Syd Afrika og for
at kæmpe for bedre forhold for inderne
dér. Baden Powell, som jo startede den
verdensomspændende spejderbevægelse samt Paul Kruger, der oprettede
Kruger Nationalpark med mange vilde
dyr, blev også kort nævnt af Donald.
Derefter viste Donald mange
smukke og dejlige billeder af vilde dyr
fra Nationalparken, som han selv havde taget. Meget spændende at se og høre om.

Ved vort gildemøde mandag den
8. februar var vi 32 gildebrødre fra 5.
og 8. Gilde, som var kommet for at høre vores gildebror, Donald Smith, fortælle om Nelson Mandela.
Viggo bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Vi
startede aftenen med at synge
”Spurven sidder stum bag kvist”, hvorefter Henning fik ordet for først at ønske Ellen Winther Jensen tillykke med
de 25 år som gildebror og overrække
hende jubilæumsnålen. Henning fortalte blandt andet om sit første møde med
Ellen i 1991, da hun kom og gerne
ville være med i Sct. Georgs Gildet.
Henning har altid været glad for samarbejdet med Ellen og gav udtryk for
det, samt overrakte hende en langstilket rød rose. Ellen takkede for de pæne
ord og den smukke blomst.
Henning gav derefter ordet til
Donald med bemærkninger om, hvor
meget vi havde glædet os til at høre
hans foredrag, hvorpå Donald startede
med et ”Kære alle” - og forklarede, at
det var en ferietur sammen sin kone
Helle, for en 5-6 år siden, der havde
givet ham inspiration til aftenens foredrag.
Rolihlahla Mandela blev født
den 18. juli 1918 i landsbyen Mvezo i
Transkei, Syd Afrika. Han mistede sin
far i 1930, da han var 12 år.
Han startede som den første i sin
familie i skole i byen Qunu, i en Metodist skole, hvor hans lærerinde gav
ham navnet Nelson, som skik var på
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Ind imellem havde vi fået lidt at
spise og drikke og selve foredraget
sluttede med en sang, ”Det er hvidt derude.”
Henning takkede Donald for et
spændende foredrag, takkede arrangerende gruppe for bespisningen og havde derefter flere meddelelser, bl.a. om
at vor gildebror Anders bliver optaget
som Ridder ved Ridderhallen den
5.april. Til sidst gjorde Henning opmærksom på at 5. Gilde afholder gildeting den 7. marts, hvilket er første mandag i marts – i stedet for som sædvanlig
at afholde møde den anden mandag i
måneden.
Aftenen sluttede på sædvanlig
vis med vores aftensang.
Kirsten

En martyr er et vidne. Det er
simpelthen det græske ord for et vidne
f.eks. i en retssal. Den martyr vi kender
bedst er Sct. Georg eller Gregorius som
han hed, da han var soldat i den romerske hær. Hans far havde også været en
god soldat, men var desværre død tidligt, så kejser Diolcletian modtog ham
med åbne arme og han opnåede den høje rang af tribun.
I år 302 blev der udstedt en lov
om at alle kristne soldater skulle arresteres og ofre til de romerske guder for
at vise loyalitet over for kejseren. Dette
nægtede Gregorius selvom kejseren tilbød han guld og grønne skove. Så måtte han gennemgå den frygteligste tortur, før han til sidst blev henrettet. Dette skete ikke ret mange år før kejser
Konstantin gjorde kristendommen til
statsreligion.
Sct. Georg er en af de få kristne
martyrer, der er kendt og respekteret af
muslimer. I en artikel fra 1866 skriver
Elisabeth Finn, der boede i Jerusalem i
flere år, at araberne troede at Sct.
Georg kunne helbrede sindssyge og at
sige, at en person var sendt til Sct.
Georg var det samme som at sige, at
han var sendt på sindssygehospital.
Sjovt nok havde vi herhjemme Sct. Jørgens gårde til de uhelbredelige i middelalderen. Sct. Jørgen er den danske
betegnelse for Sct. Georg.
Der blev også fortalt om danske
kongelige martyrer og om moderne
martyrer. I Strängnäs domkirke i Sverige er der indrettet et særligt martyrkapel for 41 navngivne og hundredetusinder navnløse kristne, der døde for deres
tro i det 20 århundrede bl.a. er Kaj
Munk nævnt. Efter alle de bloddryppende historier var det tid til lidt til ga-

Den 1. februar havde vi i 6. Gilde besøg af Benny Aros fra 4. Gilde
som fortalte om martyriets historie
igennem tiderne. Jøderne havde martyrer længe før kristendommen opstod.
Ca. 170 år før Kristus hedder herskeren
Antiokos Epifanes i det jødiske område
og undertrykkelsen var hård. 7 brødre
og deres moder blev mishandlet med
svøber og remme, fordi de ikke ville
spise svinekød. En af brødrene sagde,
at de hellere ville dø end overtræde deres fædres love.
Derefter fulgte de frygteligste
mishandlinger til de mistede livet. At
få del i det evige liv er allerede her i
jødedommen martyrens løn. Fra jødedommen går en lige linje til de kristne
martyrhistorier. Jesus forudså selv, at
folk ville blive forfulgt, hvis de fulgte
ham og det må jo siges at holde stik.

9

HEROLDEN

nen og halsen, før Benny igen tog over.
Under anden verdenskrig var der 3800
japanske selvmordsflyvere, de såkaldte
Kamikazepiloter, der ofrede livet for en
sag de troede på. I dag er det selvmordsbombere, der skaber frygt over
hele verden.
Så var en dejlig og oplysende aften forbi.

som talte det platte danske sprog. Vi
kender det bl.a. fra Holbergs ”Jeppe på
bjerget”. Det stod også skidt til med
hygiejnen. Folk forrettede deres nødtørft, åbenlyst og uden blusel, i rendestenen, som eksempelvis i landets hovedstad lå midt i gaderne og virkede
som åben kloak. Der var værtshuse
overalt, og det vrimlede med prostituerede.
Nationalfølelsen opstod først i
forbindelse med de slesvigske krige,
hvor befolkningen fandt sammen i forsamlingshusene, hvor også alsangen
med kaffebord og dyrkelse af danskheden opstod.
Højskole bevægelsen så dagens
lys, og højskolesangborgen har haft
stor betydning.
Flagning med Dannebrog var
forbeholdt kongen og statsmagten. og
da den jævne befolkning viste deres
sindelag ved hjælp af Dannebrog, blev
der indført forbud i 1833. Det var dog
ikke holdbart, og forbuddet blev atter
ophævet i 1854. I dag benytter vi næsten en hver lejlighed til at hejse vort
flag. I øvrigt i en grad som kun få andre
steder i verden.
Det er svært for en indvandre at
forstå, hvad danskhed er. Selv taler vi
om kunst, arkitektur, filmkunst osv. I
min egen overbevisning er det mere
ribbensteg med sprød svær og brun
sovs, rødkål, solbærsyltetøj mv.
Også vores højtbesungne humor,
sarkasme og ironi kan være svær at forstå for indvandrere.
Som et god bud og eksempel på
danske værdier nåede Kristeligt Dagblad frem til, ved at spørge et antal
danskere, begreberne dialog, respekt
for hinanden og frisind. Omskrevet
kunne man sige ”Jeg er ikke enig med
dig, men jeg respekterer dit synspunkt”

Inger A.

Mandag den 25. februar rundede
8. Gilde sin 35 års dag, og fødselsdagen blev markeret med en gildehal og
med gæster fra 5. Gilde, som jo har sit
udspring fra 8. Gilde.
Gildemester Per Holch indledte
gildehallen med at ønske os alle et godt
nytår med mange gode oplevelser i
2016.
Han talte om den meget dominerende situation, vi oplever i Danmark i
øjeblikket med de mange indvandrere
og asylansøgere, og han understregede,
at hans opfattelse er den, at vores samfund i det lange løb vil kunne tilføres
mange aktiver, hvis vi formår at bruge
den enkeltes potentiale.
Der tales meget om integration
og tilegnelse af viden om det danske
samfund, og undervisning i danskhed
og danske værdier.
Søger man oplysning om disse
emner i leksika eller på internettet og
går tilbage i tiden, ja så stod det sløjt til
med disse begreber.
I kongehuset og hos højadelen
talte man fransk. Vores militær var
sammensat af tyske lejesoldater, som
var ret brutale i deres fremfusen. De
handlende talte også tysk, og det var
kun laverestående uden uddannelse
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og sådanne værdier er jo som hentet
lige ud af vores gildelov.
Per Holch læste til slut et digt af
poeten Benny Andersen, ”Verdensborger i Danmark", som handler om den
store indflydelse resten af verden har
haft og har på den danske kultur. En
masse godt er tilgået Danmark udefra,
og derfor skal vi åbne vore arme og byde disse bidrag velkommen.
I eftergildehallen bød arrangerende gruppe på smørrebrød og ikke
færre end seks store fødselsdagslagkager. Nils Liljeberg sørgede på festligt
vis for en skøn fortsættelse af fødselsdagen med en syngende tremandsgruppe fra sangkoret Arion.
Nils er selv med her, og der blev
sunget nyt og gammelt, trestemmigt og
en bas solo. Nils tog sig flot af tenoren.
Gildemester Henning Holck,
gratulerede på 5. Gildes vegne og fortalte lidt fra krønike hylden, om dengang vi var et og samme gilde og fra
tiden der fulgte.
Per fik det sidste ord med tak til
alle sider, og så sang vi vores aftensang
som afslutning på en rigtig god fødselsdagsfest.
Frits

uhyggelige jagt/lynchstemning. Jeg
regner med, at filmen er så kendt, at
nærmere præsentation er overflødig.
Kun ganske kort: filmens hovedperson
(spillet af Mads Mikkelsen) er pædagog og bliver anklaget for overgreb på
børn. Uberettet. Det ender godt, men
den meget åbne tolkning af slutningen,
gør, at filmen aldrig bliver sentimental
eller kynisk.
Den er kort fortalt en nutidig historie over H.C. Andersens eventyr,
”En lille fjer bliver til 5 høns”.
Men stof til eftertanke giver filmen nu. Ikke mindst, da vi lever i en
facebook-tid, hvor folk er hurtige på
tasterne og send knappen. Meninger
ryger hurtigt ud til alle og enhver. Vrede, fordømmelse og hadefulde ord, som
man næppe ville få over sine læber,
hvis man stod ansigt til ansigt med det
menneske, man sviner til. Det er jo gratis, ikke? Men det giver nu en moralsk
skævvridning, og har ofte store konsekvenser, at vi generelt ikke tænker os
om mere. Det er jo så let med at trykke
på send knappen. Og dermed glemme
sin medmenneskelighed i hverdagen.

Torsdag d. 4. februar. Møde i
spejderhytten i Tranbjerg med pænt
fremmøde. Der blev sorteret nogle sække fra Frimærkebankens indsamlede
materiale.
Uffe

Onsdag d. 18. november. Det var
en kold og blæsende mørk novemberaften, da 9. Gilde mødtes til et gildemøde
med film og efterfølgende diskussion.
Men vi varmede dog godt op
med - helt bogstaveligt - noget varmt!
Nemlig, en god vintersuppe. Så blev
gardinerne trukket for og vi så den
kendte danske film, ”Jagten”, der ellers
nok kan give kuldegysning og få de
små hår til at rejse sig pga. filmens
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GILDE-begrebet m.m.
Mange har spurgt hvoraf ordet GILDE og SKRÅ kommer. For at få klarhed herover skal vi mere end 2000 år tilbage
Ordet "gilde" kommer af oldnordisk gilde (= betaling, afgift, drikkelag, broderskab), der også har givet ophav til ordet "gæld". Gilderne sættes i forbindelse
med de sammenkomster - drikkelag - som fandt sted i den oldnordiske tid.
Gilder, lav og broderskaber blev populære organisationsformer i middelalderen.
I Vikingetiden og Middelalderen blev gilde-begrebet en betegnelse for de
foreninger eller broderskaber, i hvilke bønderne eller byernes borgere sluttede sig
sammen. De tjente som en social forsikring.
Vikingetidens gilder tilbød et religiøst-socialt fællesskab for lokalsamfundets mænd og kvinder og deres familier og ved kristendommens komme tilpassede
man det religiøse indhold til den nye tro. Det årlige gildemøde (stævne) kom nu
normalt til at falde sammen med højtids dagen for gildets skytshelgen.
Medlemskab i gilderne var frivilligt, men i praksis var det nærmest umuligt
at klare sig, hvis man stod udenfor. Gildemedlemmerne havde stærke gensidige
forpligtelser, hvad enten det gjaldt økonomi, sygdom eller konflikt med udenforstående. Gilderne var fælles forsikringsselskaber. Gilderne skulle dømme i de fleste konflikter mellem gilde søskende. Kun i sager, der vedrørte landbrug og ejendomme, og efter 1274 i drabssager, havde gilderne ingen jurisdiktion.
Til det årlige gildestævne medbragte alle lige meget øl og mad. Der måtte
ikke opstå afhængighedsforhold og fordele ved, at nogen gav mere end andre.
Hvert gilde havde sine egne vedtægter. De var nedskrevet i gildets „Skraa".
Inden for Skraaens rammer havde gildet domsmagt over medlemmerne, Derfor optræder gilderne kun sjældent i byretterne.
Flere gildeskraaer og kongelige beskyttelsesbreve belyser gildernes virksomhed. De ældste gildeskraaer er fra den tidlige middelalder.
At den omtalte form af datidens gilder ikke har meget med nutidens gilder
står klart, men de middelalderlige ord som Gilde, Skraa, Stævne, Gildemester,
Kansler, Skatmester, Svend, Væbner og Ridder med mere er fortsat en del af Gildebevægelsens termer, hvorimod lav er blevet til laug.
Klippet fra ”Gammeluglen” gildeblad for Hammel-Gildet

Billedet på forsiden
er fundet på Wkipedia:
Saint George and dragon.
Gustave Moreau (1889/1890)
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