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1./7. GILDE 
Der endnu ikke aftalt ny tid i februar til 
gudstjeneste, men vi mødes i Langenæs 
efter nærmere aftale. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 20. februar kl.19.00.  
Gildehal i Langenæskirken. 
”Strøget i smilets by”. 
v/Lars Svendsen. 
Mandag d. 20. marts kl.19.00.  
Gildeting i Langenæskirken. 
 
5. GILDE 
Mandag d. 13. februar kl. 19.00. 
Møde i Egå Sognegård. 
Foredrag "Forskning i hjerner og skizo-
freni" ved Dorph-Petersen. 
 
6. GILDE 
6. februar kl. 19.30. 
Langenæs Kirke. 
Gildehal. 
6. marts kl. 19.30. 
Langenæs Kirke. 
Gildeting. 
 
8. Gilde 
Mandag den 30. januar. 
Fødselsdagsgildehal i Ellevang 
Sognegård. 5. Gilde er inviteret. 
Nærmere følger. 
Mandag den 13. februar. 
Foredragsaften hos 5. Gilde i Egå 
Nærmere følger. 
Mandag den 27. februar. 
Foredrag om ”De Hvide Busser”  
ved Arne Doktor i Ellevang Sognegård 
5. Gilde er inviteret. Nærmere følger. 
 
 

 
9. GILDE 
Onsdag d. 8. februar.  
Hestepasning og præmier v/Bolette. 

FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag 2. februar kl. 19,15. 
Møde i spejderhuset i Tranbjerg. Der er 
helt sikkert nogle af Frimærkebankens 
sække, der trænger til sortering. 

 
Fødselsdag: 
08-02-17 Karin Blicher, 4. G.  80 år. 
27-02-17 John Krarup-Hansen 
 8. Gilde  80 år.   

 
Dødsfald: 
20.12.2016 Anna Lise Nielsen, 8. Gilde 
06.01.2017 Jørgen Pedersen, 9. Gilde 
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HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. marts 2017. 

Deadline 15. februar. 

 

 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 
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Vores ældste gildebror i 8. Gilde Anna Lise Nielsen på 88 år døde kort 
før jul på Skelager plejehjem efter kort tids sygdom. Anna Lise har været 
medlem af vores gilde fra 1987, men har på grund af sin mands arbejde været 
i mange gilder, før hun kom til os. Forrige år kunne Anna Lise således fejre 
sit 60-års gildejubilæum, idet hun trofast har meldt sig til gildet, de steder hun 
har boet.  

At have været gildebror i så lang en årrække er noget af en præstation 
og fortæller om en stor trofasthed over for gildebevægelsen, hvor hun også 
blev ridder i 1998. Anna Lise har altid deltaget aktivt i gildearbejdet bortset 
fra den sidste tid på plejehjemmet. 

Anna Lise kunne mange ting, har skrevet flere sange til gildet og lavet 
mange fine tegninger til vores dagbog, som hun bestyrede i lang tid på bedste 
vis. Da Anna Lise gik på pension fra sit arbejde i firmaet Baunsgaard, kom 
hendes interesse for tegning og maling rigtig til sin ret. De flotteste malerier 
blev til, og Anna Lise udstillede også. Haven var ligeledes en glæde for hende 
og gav hende mange gode stunder. 

Anna Lise har altid været meget ivrig til at tage på traveture og har end-
da i sine unge dage deltaget i den berømte Nijmegenmarch. Helt op i en høj 
alder gik hun let rundt om Egå Engsø hver eneste uge. Gildernes højskole 
havde også hendes interesse, og hun deltog flere gange både i højskoleforløb 
og i landsgildeting. 

Anna Lise efterlader sig 2 sønner, svigerdøtre og mange børnebørn og 
oldebørn. 

Vi vil savne Anna Lise i 8. Gilde. Æret være hendes minde. 
 
Inger Margrethe 
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Jørgen Pedersen er død, 88 år. 
Jørgen Pedersen har livet igennem levet og åndet for spejder- og gilde-

bevægelsen. Ja, har i årevis været en levende legende her. Her fandt han sin 
identitet I spejderbevægelsen også sit hjertes udkårne, Merete Familien blev 
snart til 4 og familien var livet igennem hans base. På arbejdsmarkedet blev 
Jørgen bl.a. rektor for Handelshøjskolen. 

Jørgen har haft utallige tillidsposter inden for Sct. Georgs Gilderne. Det 
vil være umuligt at remse alle op, så lad her bare blive nævnt: Provenialme-
ster, stadsgildemester og  alm. gildemester. 

For lidt mere end 25 år siden besluttede Jørgen og Merete at danne et 
nyt gilde med base i deres sognekirke, Fredenskirken. Det blev til 9. Gilde, 
som sidste år havde 25. års jubilæum. Her i 9. Gilde var Jørgen en populær og 
omsorgsfuld gildemester. Men også i selve Fredenskirken var Jørgen engage-
ret. Blandt andet. Som formand i menighedsrådet. Ved kirkens julebasar stod 
han i mange år for salg af brugte bøger, som stadig er en stor salgssucces. 

I efteråret 2016 fejrede Jørgen og Merete deres 60 års bryllupsdag. Vi 
var mange gildebrødre der sammen med familie og venner med familien fej-
rede dem ved et hyggeligt kaffebord, hvor samtaler bølgede frem og tilbage. 
Jeg er sikker på, at Jørgen også havde en dejlig dag: hans hjertelige latter kun-
ne ofte høres hen over snakken denne eftermiddag.  
 
Birgit 
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Fredslyset i Hornslet Kirke. 
 
Fredslyset er blevet en kær tradition i Hornslet Kirke, og igen i år havde 

jeg fornøjelsen at videregive flammen til kirken. 
I år blev flammen ført op gennem kirken af mikrospejder, Dagmar, med 

sine tre væbnere, minispejderne Noah, Peter  og Lauge bag sig. 
Præsten, Carsten Tranberg-Crab havde valgt at tale om lys, hvilket faldt 

godt i tråd med mit indlæg, hvor jeg talte ud fra Leonard Cohen,s ”Anthem”, 
hvor det lyder: ”There is a crack in everything, that’s how the light gets in” . 
(Der er en sprække i alting, det er sådan, lyset kommer ind.) 

 
Lad os håbe, at mange får lov at se den sprække. 
 
Hanne Brissing 
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Denne måneds forsidemotiv 

 
Er en kopi af det frimærke der pry-
dede den førstedagskuvert som var 
på forsiden sidste måned Kuverten 
er tilsendt af Hans Fink 1./7. Gilde. 
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Den 28.11.2016 kl. 13.00 havde 
vi julemøde, hvor Jytte og Hans havde 
lagt hus til. 

Vi var alle mødt op til et rigtigt 
hyggeligt møde. Dog var der en gilde-
broder, der troede det først var om afte-
nen. Men vedkommende fik vi fat på. 
takket Hans`s fine næse. Han ved hvor 
folk befinder sig, når de ikke er hjem-
me. 

Alle havde bidraget med alskens 
lækkerier. Så der var nok at gå i gang 
med. 

Et par gode julesange kom vi 
også igennem. Traditionen tro havde 
alle medtaget en lille gave, som vi spil-
lede pakkeleg om. Ingen gik tomhæn-
det hjem. Det passede så fint at alle fik 
en gave med hjem. Solidariteten længe 
leve. Sådan har vi det i vores gilde. En 
stor tak til Jytte og Hans, som havde 
lagt rammerne for en rigtig hyggelig 
dag. 

Ofk 

Mandag d. 28. november blev 
der holdt årets sidste gildemøde i eksi-
let i Åbyhøj (sognegården). Mange 
havde lige været sammen til Fredslyset, 
og den følgende lørdag skulle vi have 
julefrokost, så gruppe 22 havde beslut-
tet, at det skulle være et stille og roligt 
møde. 

Vi startede med i 2 grupper at 
lave 2 juledekorationer til bordet om 
lørdagen. Det er nu ikke noget, som 

mange kan være med til, når enkeltde-
lene bliver lagt frem på bordet. Det 
blev med 2 dygtige kreatører nogle 
flotte dekorationer til den forestående 
”festdag”. 

Herefter blev der serveret æble-
skiver og Gløgg, så var julen ligesom 
sat i gang. Gildemester havde frem-
skaffet en film om det stolte skoleskib 
Danmark, som vi så billeder fra, dels 
en ældre ren drengetur og dels en sene-
re, hvor der også var deltagere fra ”det 
svage køn”. 

Under kaffen og kagen kom gil-
demester med mange oplysninger, dels 
om den forestående julefrokost på Lo-
kalcenter Hasle og dels om Stadsgildets 
Nytårsgildehal samme sted i januar, 
hvor 2. gilde var tjenstgørende og an-
svarlig for de ydre rammer og det 
verdslige.  

Julefrokosten lørdag d. 3. de-
cember blev holdt på Lokalcenter Has-
le, vi skulle jo lige afprøve lokaliteter-
ne inden de mange ”fine” gæster til 
Nytårsgildehallen. Det var helt perfekt, 
god plads og god mad. Stemningen var 
ligeledes i top med sange og historier. 
En pakkeleg, som til sidst ingen ende 
ville tage, men det var nok mere på 
grund af et forkert indstillet alarm ur. 

Vi kom da alligevel hjem – efter 
endt oprydning – med busser og lig-
nende, hvor skribenten fik afprøvet sit 
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nye Rejsekort. Det gik fint fra Hasle til 
Kongsvang (linjerne 6A og 1A) kr. 
10,58. Det var da billigere end klippe-
kortet.  

Ved 3 flotte gudstjenester i de-
cember blev Fredslyset overdraget til 
Møllevangskirken, Brabrand Kirke 
samt Hasle Kirke.  

Klavs 

Torsdag d. 24. november 2016 
mødtes vi i Langenæs sognegård til 
vores traditionsrige julestue, som blev 
indledt med en skøn julesang. 

Herefter var der dejlig julebuffet 
med alt hvad hertil hører, og Kjeld He-
delund sendte snapsen rundt i anled-
ning af sin halvrunde fødselsdag først i 
november, tusind tak til Kjeld. 

Pakkespillet manglede heller 
ikke, tror at næsten alle fik en julepak-
ke med hjem, nok julens første. Julehi-
storien læste Anne-Marie op for os, den 
handlede om et lille grantræ, som stod 
langt ude i skoven, og vi fik således 
historien om træets vej ind i stuen og til 
det til sidst blev brændt af den lille pige 
med svovlstikkerne, en meget sproglig 
finurlig historie, syntes jeg. 

Ind i mellem blev der sunget ju-
lesange dejligt akkompagneret af Frans 
på klaver. 

Aften sluttede også med en sang 
og et ønske om en rigtig glædelig jul 
og et godt nytår samt et på gensyn til 
nytårsgildehal 2017.   

Birthe 
 
 
 
 

Den 2. mandag i november var 
der indkaldt til gildemøde, som sæd-
vanlig i vores hyggelige sognegård. Vi 
skulle denne aften underholdes af Aage 
Christensen fra Haldgården i Harlev. 
Henning introducerede Aage, som han 
havde møde for mange år siden, da de 
var børn, idet deres fædre kendte hin-
anden.  

Vi startede med at synge ”Nu 
falmer skoven trindt om land”, en dej-
lig efterårs sang, som jo passer perfekt 
til årstiden, idet skoven stadig står 
smuk med mange farver – eller i hvert 
tilfælde gjorde den dag. Derefter trådte 
Aage ind på scenen. En ikke ret høj 
mand, men festlig og sprudlende, fuld 
af humør, en livlig fantasi og med et 
positivt syn på tilværelsen, som han 
selv pointerede det. Han er født på 
Haldgården og gik i den ”stråtækte” 
skole, sådan som den nu fungerede på 
det tidspunkt. Han vidste ikke rigtig, 
hvad han ville være, men blev tidligt 
sat i arbejde på gården, både blandt 
dyrene, bl.a. køer og grise, og i mar-
ken. 

Var på landbrugsskole, men det 
var i de unge år mest gymnastikken, 
der fangede hans interesse, og som han 
gik meget op i. Han kom på Oure Høj-
skole og der igennem på 
”Verdensholdet”.  Aage fortalte leven-
de bl.a. om holdets tur til USA i begyn-
delsen af 1960'erne, i 4 mdr. hvor de 
kørte på kryds og tværs over hele lan-
det, og hvor de på et tidspunkt var tæt 
på præsident Kennedy – en stor ople-
velse.  

Da Aages forældre, som stadig 
boede på Haldgården, blev ældre, kom 
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han hjem og begyndte at arbejde dér, 
og overtog til sidst sit fødested. I slut-
ningen af 60'erne mødte han den dejli-
ge pige, Henriette, som han blev gift 
med og fik fire dejlige piger. Aage og 
Henriette bor stadig på Haldgården.  

Aage blev også meget interesse-
ret i politik, blev medlem af Venstre og 
var bl.a. med til møder på Christians-
borg. Kirketjener blev der også tid til at 
være samt medlem af Rotary.  Aage er 
i dag omkring de 80 år og - må man 
sige – still going strong. Hele historien 
blev krydret med flere vittigheder og 
morsomme historier, han havde oplevet 
sammen med sine gymnastikvenner, 
om sin deltagelse i politik og som kir-
ketjener. En festlig og fornøjelig herre 
med et festligt og fornøjeligt liv, som 
man ikke kunne lade være at beundre 
ham for. Tak Aage for en morsom og 
fornøjelig aften. 

I en pause i Aages foredrag fik 
vi lækre tarteletter og æblekage, lavet 
af arrangerende gruppe. Et par glas vin 
og kopper kaffe blev det også til. 

Aftenen sluttede på sædvanlig 
vis med sangen ”Nu er jord og himmel 
stille”. 

Kirsten 
 
Vi havde et rigtig hyggeligt jule-

møde i midten af december. Alle plus 
nogle gæster var mødt forventningsful-
de op.  

Vi startede med at trække lod 
om, hvor vi skulle sidde og gik derefter 
hurtigt til bords. Arrangerende gruppe 
havde lavet stort ”ta'-selv” bord med alt 
hvad man kan ønske sig af julemad, og 
der kunne vælges mellem juleøl og 
rødvin til, lækkert, lækkert. Ingen gik 
tilsyneladende sultne fra bordet.  Ind 
imellem sang vi et par julesange og 
snakken gik lystigt på kryds og tværs. 

Traditionen tro havde Donald 
lavet et par konkurrencer, bl.a. én hvor 
det gjaldt om at arbejde sammen. Det 
gik ud på at bygge et tårn eller lign. så 
højt som muligt ved hjælp af spagetti 
(u-kogte forstås) og marshmallows (en 
skumfidus = slik). Det var svært, der 
knækkede mange af de tynde spagetti'-
er undervejs. Vinderne af konkurren-
cens tårn blev målt til 86 cm. Flot, flot. 

Derefter gik vi omkring det me-
get smukke og ligeledes smukt pyntede 
juletræ samtidig med at vi sang alle de 
kendte julesalmer/-sange sluttende med 
”Højt fra træets grønne top”.  Så duk-
kede julemanden op og hver fik sig en 
lille gave samt en julehistorie. 

Efter endnu lidt snak rundt om 
bordet, sluttede vi aftenen med vores 
sædvanlige aftensang, ønskede hinan-
den glædelig jul og gik hjem efter en 
dejlig aften. 
     Kirsten 

Da Sonja sidst var til stadsgilde-
rådsmøde, havde hun fortalt, at 6. Gil-
de havde været på besøg hos Veteran-
hjem Midtjylland i Brabrand og der 
blev talt om det måske var en ide, at de 
modtog fredslyset. Robin kontaktede 
dem og de var interesserede. Vi lavede 
aftale om at komme ud til dem den 23. 
november kl. 13.30. Robin og jeg var 
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så ude at købe en lampe så vi kunne 
medbringe lyset.  

Vi afhentede lyset i Vor Frue 
Kirke i Ryesgade kl. 10.00 ved det 
stemningsfulde arrangement, der bli-
ver holdt der. Der var mange repræ-
sentanter, der hentede lyset for at brin-
ge det videre ud i Jylland. Sonja, Ro-
bin og jeg bragte vores til veteran-
hjemmet, hvor vi fik en varm vel-
komst af daglig leder Kim Dalbøge. 
Dorthe, en af de frivillige var også til 
stede. Vi satte os ud i køkkenet og tal-
te sammen. Sonja havde medbragt pa-
pirer om historie og formål med Freds-
lyset. Alle var enige om at det var me-
get relevant at det kom til at stå der.  

De spurgte hvor længe, de måtte 
beholde det, de ville gerne havde det 
til at lyse op i den mørke tid, så vi ene-
des om at vende tilbage, når det blev 
lysere i vejret. Både Kim og Dorthe 
havde været udsendt, det gav en dybde 
i samtalen. De sagde, at vi altid var 
velkomne til en kop kaffe og at de al-
tid kunne bruge frivillige.  

 Inger A.  
 
Den 28. november holdt 6. Gil-

de julemøde i Langenæs Kirken. Vi 
mødte til et festligt dækket bord og 
startede med at spise hamburgerryg og 
grønlangkål efterfulgt af Ris a la man-
de. Vi var blevet bedt om at tage en 
gave med, så nu skulle der spilles ban-
ko.  

Det gik vi vældig op i. Der lød 
bemærkninger som, ryst posen, gamle 
Ole igen, der kommer ikke nogen af de 
numre jeg har osv. Vi havde købt pla-
der til 5 kr. stykket og beløbet blev 
doneret til Julemærkehjemmet.  

Da alle pakker var væk og pak-
ket op, fik vi kaffe og småkager. Vi 
havde også sunget et par julesange og 
til sidst læste Kirsten et juleeventyr 
med en sørgelig slutning. Så var en 
hyggelig aften til ende og ønskede hin-
anden Glædelig Jul samt Godt Nytår.  

 Inger A. 
 
 
 

Som altid var flere fra vores 
gilde involveret i afhentning af freds-
lyset og i dagens øvrige arrangemen-
ter, ligesom vores fredslys blev afleve-
ret til højmessen i Ellevang Kirke l. 
søndag i Advent. 

Inden julemåneden indtraf holdt 
vi mandag den 26. november vores 
traditionsrige julemøde med fest og 
spas samt duft af jul. Eva, Hanne, 
Henny og Inge fra arrangerende grup-
pe 8.2 tog sig af alt de kulinariske, 
mens gruppens ”stærke” køn klarede 
de mere tunge opgaver – drikkevarer-
ne men også sangene samt oplæsning 
af julehistorien m.v. 

Inge supplerede med sin fanta-
stiske samling af julenisser i absolut 
alle størrelser. Kun fantasien satte 
grænser. Julemenuen sluttede med ris-
alamande i lange baner og to mandler. 
Men her gik det galt, da kun en man-
del blev fundet. Så hvem ved … nis-
serne må have været på spil. 

Julemødets store seance er jo 
pakkelegen, og dette års kamp om 
pakkerne var ingen undtagelse, og 
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selvom de mange små pakker vist blev 
lidt uligeligt fordelt, hørtes ingen klage. 

Vi sang naturligvis forskellige 
julesange og salmer, og Thøger overra-
skede med visen ”Johan på Snippen”. 

Julehistorien handlede om nissen 
som, på grund af julegrøden han fik 
servereret, havde taget ophold i Spæk-
høkerens lune stuer. Nissen oplevede 
imidlertid utallige andre fristelser om 
ophold indenfor husets rammer. Alene 
kigget gennem nøglehullets hos studen-
ten, der boede på loftet, fristede, for her 
skete, i nissens fantasi, de mest vidun-
derlige ting. 

Nissen blev dog, ganske menne-
skeligt, hos spækhøkeren, og det var på 
grund af grøden. H.C. Andersen, som 
skrev historien i 1853, slutter sit even-
tyr med konklusionen, at vi andre jo 
også går til spækhøkeren efter grøden, 
så nissens beslutning var jo ganske for-
ståelig. 

Onsdag den 14. december var vi 
på juletur, med besøg i Dyrehaven. 
Med udgangspunkt fra Thors Mølle 
begav vi os til fods til Varna og med en 
afstikker langs stranden nåede vi den 
korte vej til dyrehaven. Undervejs og 
videre frem havde vi til opgave at ind-
samle effekter fundet i naturen – alt 
talte med, og iveren var stor. 

Fremme i dyrehaven blev vi 
mødt af store flokke hjorte, og det gav 
selvfølgelig anledning til lektioner om 
Rådyr, Sikaer, Dådyr og Kronvildt, om 
størrelse og vægt, om handyrenes ge-
vir, og de forskellige kendetegn som 
hvide pletter i pelsen, spejlets udseen-
de, bugens farve. Rådyrene er flest. Det 
anslås at der er mere end 600.000 rådyr 
i dyrehaver og frit i naturen. 

Der nedlægges omkring 110.000 
rådyr årligt for at holde bestanden frisk 
og sund. Kronhjorten er størst og i antal 
omkring 12.000, Dådyret er færre og 

mindre end kronvildtet og lever i antal 
ca. 8000, mens Sikahjorten, som er lidt 
større end rådyret, er færrest i antal ca. 
1000 stk. Flokken af hjorte vi pludse-
ligt stod midt i blandt var fredelige, 
næsten selskabelige, men enkelte han-
dyr med gevir fandt dog på et tids-
punkt, at nu havde vi gloet nok og 
sendte os videre med et puf. 

Det bragte os frem til Thors 
Mølle, hvor der var bestilt bord og 
stjerneskud m.v. og de hyggelige omgi-
velser og snak om den forestående juls 
mange forberedelser fik let de næste 
par timer til at løbe af sted, inden vi 
hilste af med at ønske hinanden en glæ-
delig jul og et godt nytår. 

2017 er jo i fuld gang, og vi del-
tog med rimelig pænt fremmøde i 
Stadsgildets nytårs gildehal, arrangeret 
af 2. Gilde, i Hasle Lokalcenter. Det 
var en festlig aften, hvor vi i stadsgilde-
mesterens tale hørte om Luther og re-
formationen. Vores egen gildemester 
Nils Liljeberg holdt 5. minutters Sct. 
Georg, og under nytårsmenuen blev vi 
fint underholdt med troubadoursang og 
guitarmusik og ikke så lidt om Jeppe 
Aakjær. 

Flot arrangement. 
Frits 

Traditionen tro har 10. Gilde 
igen været i Århus arrest med Fredsly-
set. Vi har gjort det i mange år og det 
er vigtigt for os at holde fast, så længe 
de indsatte ønsker vores tilstedeværel-
se, og det gør de. Og for os hører det 
med til vores personlige jul. 

Vi har nu stålfarvet hår, men 
måske netop det er et plus da de unge 
mennesker, som de fleste er, meget 
sjældent taler med et voksent menneske 
og det behov har de meget. De finder 
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hurtigt ud af, at vi ikke missionerer, 
men bare er rigtig gamle spejdere. Vi 
stryger dem ikke med håret, men de 
føler sig trygge og åbner sig meget. Vi 
har hørt noget, men ved ingenting. Det 
sker næsten hver gang, at en enkelt selv 
har været spejder. 

I år oplevede vi for første gang at 
få et knus og blev bedt om at komme 
igen, så vil de gerne mødes med os. Vi 
synger meget ind i mellem og slutter 
altid af med Spejderbror ... og danner 
kæde med dem. Det er ingen hemme-
lighed, at det er en hårdere og hårdere 
verden vi møder hver gang, men indtil 
nu klarer vi det og vi bruger hinanden 
bagefter. 

Efter den fængslende oplevelse 
holdt vi julegilde. Vi havde meget at  

 
tale om og sang nogle dejlige julesan-
ge, spillede det obligatoriske raffelspil 

om pakker og vi ved alle, hvordan her 
er en glad og sjov stemning. 

Hanne og Bent havde lavet fan-
tastisk god hjemmelavet julemad, som i 
gamle dage, så desserten burde være en 
sofa til hver enkel. 

Vi ønskede hinanden Glædelig 
Jul og takkede for alt det gode. 

10. Gilde ønsker alle i Århus et 
Godt og sundt Nytår med hjertevarme. 

 ulla 

Torsdag den12. januar startede vi 
traditionen tro året op med en 
”takkefest” med ledsagere. 

Festen blev denne gang holdt i 
Spejdermuseets nye lokaler i Holme. 

Der var næsten fuldt hus - 20 
deltagere, og vi havde som sædvanlig 
en meget hyggelig aften med god mad, 
pakkespil og snak over bordet. 

Uffe 

I sne står urt og busk i skjul. 


