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FRIMÆRKELAUGET
Der er ikke møde i december måned, så
alle ønskes hermed en glædelig jul.
Torsdag 12. januar 2017.
Året starter som sædvanlig med den traditionsrige Takkefest.
Nærmere om tid og sted følger separat i
god tid inden.

1./7. GILDE
Mandag d. 28. november kl. 13.00.
Julemøde hos Jytte og Hans i Tranbjerg.
Husk drikkevarer og en gave til spillet.
Husk evt. afbud til Birgitte og Jan.
4. GILDE
Mandag d. 20. februar kl. 19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
”Strøget i smilets by”
v/Lars Svendsen.

Gildeår:
17-01-17 Bodil Mortensen 6. G.
17-01-17 Svend Erik Mortensen
6. G.
Fødselsdag:
28-12-16 Jørgen Kristiansen,
4. G.
30-01-17 Edel Schulz 1./7. G.
08-02-17 Karin Blicher, 4. G.

5. GILDE
Onsdag d.23 november.
Fredslyset i Aarhus
Se nærmere i Herolden nov.md.,
Mandag d. 12.december kl.18.00.
Julegildemøde i Egå Sognegård.
6. GILDE
Mandag d. 28. november kl. 19.00.
Julemøde i Langenæskirken, medbring
venligst en pakke med P. ca. 20 kr. til
bankospil.
gruppe 62 arrangerer - husk tidspunkt.
Nissehue er tilladt.
Fredag d. 13. januar 2017.
Nytårsgilde – se invitation.

40 år.
40 år.
80 år.
85 år.
80 år.

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. februar 2017.
Deadline 15. januar.

8. GILDE
Mandag den 28. november kl. 19.30.
Julestue i Ellevang Sognegård.
Onsdag den 14. december kl. 11.00.
Juletur med start fra Restaurant Thors
Mølle – nærmere følger.

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

9. GILDE
Ons. d. 07. dec. kl. 13.30.
Julekomsammen.
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HEROLDEN - bindeled gennem snart 75 år
Når vi passerer årsskiftet til 2017 går vi samtidig ind i jubilæumsåret
for vores blad HEROLDEN. Gennem næsten 75 år har HEROLDEN da været bindeled mellem Sct. Georgs Gilderne samlet i Århus Stadsgilde.
Man kan ikke overdrive HEROLDEN's betydning for samarbejdet
mellem gilderne i Aarhus. Bladets første redaktør, Lai Andersen, redigerede
første udgave af HEROLDEN, der udkom 1. december 1942. Lai Andersen
bragte ind imellem gode velmente vejledninger, der kunne få gildebrødre til
at lette sig i stolen. En enkelt ville sågar ikke længere have et sådant
"smudsblad" ind gennem brevsprækken.
Der har været en hel del redaktører gennem årene. De har haft hver
deres redaktionelle linje: udover Lai Andersen, Jørgen Andersen, Bertboldt,
Tolstrup og Preysz skal særligt nævnes Kaj Andersen og Asger Haagen Jensen. De var ikke "flakkere" i redaktørjobbet. Kendetegnende var, at de begge
redigerede HEROLDEN gennem adskillige år.
Bladets nuværende redaktør og 25-års jubilar, Ole Andreasen, bliver
omtalt andet sted i bladet.
Der er højt til loftet i HEROLDEN. Her er ikke censur på nogen indlæg. Redaktøren viser sin venlighed ved at rette de stavefejl han ser, men
hverken han eller stadsgildeledelsen forsøger at forhindre indlæg og referater i at blive bragt. Sådan skal det være i en organisation som Sct. Georgs
Gilderne. Er noget sagt fra en talerstol eller i et officielt mødeforum, skal det
også kunne tåle at blive bragt i et skriftligt referat!
Lad os værne om HEROLDEN. Den har overordentlig stor betydning
for Sct. Georgs Gilderne i Aarhus. Lad os dermed også stå sammen om at
bevare vores absolut nødvendige bindeled og talerør: HEROLDEN.
Khejø

Denne måneds forsidemotiv
pryder en førstedagskuvert med et
russisk frimærke. Kuverten er tilsendt af Hans Fink 1./7. Gilde.
Bemærk teksten, der bekræftet originaliteten
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Den 24.10 havde vi gildemøde,
hvor Ole fremviste billeder fra Buenos
Aires, Iguzà og Rio de Janeiro.
I Buenos Aires er der ca. 3 mill.
indbyggere. Vi besøgte et gammelt arbejderkvarter fra 1800-tallet der hedder
La Boca, der er kendt for sine farvestrålende huse. En særlig oplevelse er
det store torv Plaza de Mayo, der for
enden troner præsidentpaladset, kaldet
Casa Rosoda “det lyserøde hus”. Det
var her på balkonen, at Eva Peron, også
kaldet Evita holdt tale til sine trofaste
støtter blandt landets fattige.
Der var mange billeder fra Iguzù
vandfaldene. De er klodens bredeste
vandfald og strækker sig i en 3 kilometer lang hesteskoform og består af 275
mindre vandfald, og vælter ud over
plateauet og næsten 100 meter ned i
dybet. Der fosser gennemsnitligt 5.000
kubikmeter vand i sekundet gennem
vandfaldene. Helt enorme kaskader af
brusende vand strømmer ned og piskes
til millionvis af tågeperler. Et af turens
absolutte højdepunkter.
Derefter til Rio de Janeiro med
sine næsten 12 millioner indbyggere.
Her syder af liv, livsglæde og optimisme trods slum og fattigdom. Den nok
mest
kendte
strand
i
verden Cobacabana leves livet døgnet
rundt.
Et andet højdepunkt var selvfølgelig Kristusstatuen, der ligger næsten
700 meter over havet. Et imponerende
værk og 40 meter højt. Et af verdens 7
nye vidundere.
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Vi var også rundt i en favela,
hvor vi her fik set den virkelig fattige
del af Rio. Der var rigtig mange billeder. Tak for I holdt ud.
Vi sluttede aftenen med rullepølsemader som Ulla havde sørget for og
en rigtig dejlig æblekage fra Jytte Fink.
ofk

Vi indledte gildemødet d. 17.
oktober med meget passende at synge
”Nu falmer skoven trindt om land”.
Herefter kunne gildemester Jette
Jørgensen byde velkommen til DUS i
Stadsgildet Bente Bigum fra 2. Gilde
og hendes mand Jan, der var med som
”støttepædagog”.
Bente Bigum introducerede samtalespillet for os, samtalespillet er et
spil, der er lavet på baggrund af landsgildetingets vedtagelse af handlingsplanen Plan 2015, som landsgildeledelsen
har bedt Sjællands-netværket udarbejde
ved brug af den værdifulde debat. Gildebrødre fra hele landet har ønsket at
sætte ord på Spejderideen for voksne,
så ledelsen er i stand til at kunne lave et
godt skriftligt oplæg til en fælles forståelse af Spejderideen for voksne.
Vi blev inddelt i grupper på 4-5
personer og fik udleveret et ark med 6
spørgsmål vedr. vores holdning til Gildebevægelsen, og om vi havde nye ideer til Gildets trivsel. Efter diskussion i
ca. 10 minutter fik vi besked på at gå
videre til det næste spørgsmål, så det
var muligt at nå alle spørgsmålene. Da
vi var færdige blev alle spørgsmålene
læst op, og hver enkelt gruppe gav deres svar, svarene skulle så sendes ind til
Landsgildeledelsen, som så bl.a. vil
udarbejde en brochure eller lignende,
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der kan være med til at forklare ikkegildebrødre som Spejderideen for voksne, og hvad og hvem vi er i gilderne.
En meget spændende aften, hvor
der kom mange synspunkter frem, rigtig interessant. Undervejs fik vi lækkert
traktement og sluttede aftenen med
som altid at synge ”Nu er jord og himmel stille”.

Birthe
Den 7. november mødtes 6. Gilde i Langenæskirken for at arbejde med
”Spejderideen for voksne”.
Til at styre slagets gang havde vi
inviteret Bente Bigum fra 2. Gilde. Vi
blev inddelt i grupper på fire mand og
så var det med at komme i gang.
Vi havde haft det ude i alle grupper i gildet men vi var ikke rigtig kommet i gang. Efter en sang startede vi
samtalen.
Der var 6 spørgsmål, der skulle
svares på og vi havde 10 min. til hvert.
Det gik lidt trægt i begyndelsen men
efterhånden gik det bedre og bedre. Vi
skulle skrive svarene på et konklusionspapir, som Gildemesteren skulle
sørge for at sende til Landsgildet.
Derefter sluttede vi med kaffe og
en sang.

Inger A.
Det har været en stille periode
siden sidst i 8. Gilde – ingen gildemøder at berette om.
Flere fra vores gilde har dog været engageret på det kommende nye
spejdermuseum med istandsættelse og
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indretning af lokaliteterne – ikke
mindst Thøger som har påtaget sig ansvaret for genbrugsmarkedet, som jo
deler adresse med selve museet.
Vi har også været velrepræsenteret ved præsentationen af årsskriftudgivelsen omkring spejdermuseets flotte
samling af patrulje- og tropsdagbøger,
som jo er en spændende del af spejdermuseet og vist også ret enestående.
Man kender ikke det at skrive dagbog
som en del af spejderarbejdet, eksempelvis i England og ej heller i USA.
Den 25. oktober var der Fellowship Day arrangement i Horsens
sammen med Østjyske distrikt. Kun én
gildebror deltog fra vores gilde, så her
er vist noget, der skal have rettet op på.
Søndag den 6. november stod vi
for koordinationen af indsamlingen i
Risskov og Fedet for Dansk Flygtningehjælp med Strandskolen som udgangspunkt. Vores seksmands team er
efterhånden veteraner med godt hold på
de mange detaljer og forberedelser forud for indsamlingen, og vi var klar, da
de første indsamlere rykkede ind i
drengenes gymnastiksal kl. 10.00. Alle
54 ruter blev dækket og indsamlerne
kom hjem med kr. 61.084. Storårhus
indsamlede kr. 850.856 og tæller vi
mobil pay med, som vi også har andel
i, blev resultatet ca. 950.000 kroner af
de 18 mio. kroner som landsindsamlingen indbragte.
Mandag den 14. november var
den udvidede gildeledelse samlet til
halvårsmøde hos gildemester Nils Liljeberg. Der blev evalueret på den forløbne sæson, og kigget på det, der skal
ske inden jul og hele næste halvår, ligesom forskellige spændende forslag til
næste gilde år blev luftet.
Frits
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Så kom Morten Resen, foredragsholder og tidligere Tv-vært, på
med sit foredrag ”Elsk dit arbejde”,
som gav os nogle redskaber til at tage
ansvar for vores egen arbejdsglæde, og
hvordan man “gør sig glad”, selvom
pilen faktisk peger i negativ retning, alt
sammen krydret med historier og anekdoter.
Sangen "Fuglene letter mod vinden" var en passende afslutning på
Morten’s show, herefter blev den tipskupon, alle havde fået, gennemgået, og
to vindere blev udtrukket.
En dejlig aften sluttede med "I
skovens dybe stille ro".
Der kommer flere billeder og
tekst på Stadsgildets hjemmeside, under Spejderudvalget.
Erik

Torsdag, d. 3. november 2016,
havde ca. 30 mennesker fundet vej til
vores lederarrangement på Diakonhøjskolen, hvor vi alle fik en rigtig spændende aften.
Den tidligere medarbejder hos
”Danish Demining Group”, Bodil Jacobsen, gav os et indblik i det store
arbejde DDG gør for at sikre områder,
så man undgår alle de tragiske dødsfald
og lemlæstelser. Alvorligt, men spændende foredrag.
Efter "I Danmark er jeg født"
akkompagneret af Frans Møller, nød vi
skolens hjemmebagte boller, i skolens
kantine.

25 års jubilæum som redaktør

Den 1. februar 2017 har Ole Andreasen været ansvarshavende redaktør,
teknisk medarbejder og distributionschef af HEROLDEN i 25 år. Der skal derfor lyde et stort tillykke, ledsaget af stor tak, til Ole for det store arbejde han har
udført gennem årene.
Ole har ikke bare været den altid årvågne og ordholdende redaktør af bladet, men også været drivkraften i den tekniske udvikling fra maskinskrevet og
fotokopieret blad, over MS Word tekstbehandling og lasertryk til elektronisk
udsendt blad med vejledning til fremvisning og udskrift på læserens egen PC og
printer.
Ole er også vores bogtrykker. Det er Ole der beredvilligt mangfoldiggør
sange, programmer og medlemslister. Altid til tiden og altid på pletten.
Jeg ser frem til at markere Ole Andreasens jubilæum ved nytårsgildehallen, men her og nu vil jeg gerne sige tak for en meget stor indsats gennem 25 år
og tillykke med jubilæet. Jeg ser frem til endnu mange års samarbejde med "den
gamle redacteur"!
Khejø
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Årets gang
Året begynder med Januar,
dagen er kort og marken bar.
I Februar, når dagene længes,
plejer vinteren slemt at strenges.
Marts med den liflige forårssol,
bringer dog sjælden sin lille viol.
April er ikke til at stole på
hver stund den ta'r ny kjole på.
Maj er yndig og frisk som en brud,
fuglene synger og bøgen springer ud.
Så kommer Juni, den kære skærsommer
med sine tusinde rosenblommer.
Derpå Juli med sol og bade,
lyse nætter og hundedage.
August som fylder os lo og lader
med velsignelse fra Gud Fader.
September er også rar og kær,
der ryster vi alle æble- og pæretræer.
Oktober med når det er belejligt,
efteråret kan være så dejligt.
November er en kedelig gæst
med regn og slud og idelig blæst.
December er årets mørke ende.
hvor kun lidt er at bide og brænde;
selv i fattigmands usle skjul
bringer december dog glædelig jul .

Redaktøren
ønsker alle
HEROLDENs

læsere
glædelig jul
og godt nytår.

Remsen er gengivet ordret efter en ’’opskrift” - lært i skolerne omkring
1900 - (Grafisk museum, Brandts klædefabrik. Odense).
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