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9.GILDE.
Onsdag d. 8. marts kl. 13.30.
Gildeting.
10. GILDE
Tirsdag d. 7. marts.
Mols tur.
Tirsdag d. 11. april.
Kultur by besøg.

1./7. GILDE
Mandag d. 13. marts kl. 19.30.
Gildeting i Langenæs kirkens lokaler.
Afbud til Birgitte og Jan.
2 GILDE
Mandag d. 27. marts kl. 1930.
Gildeting i Hasle Sognegård.

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 2. marts kl. 18.00.
Laugsting ifølge vedtægterne.
Dagsorden er separat udsendt.
Vi mødes som sædvanlig Hans Fink,
Skovgårdsvænget 8, Tranbjerg.
Traditionen tro er der igen i år gule ærter på menuen, så det er nødvendigt, at
de der ikke allerede har gjort det, tilmelder sig til hos Hans på tlf. 86 72 00 40
eller 21395020 senest søndag 26.02.

4. GILDE
Mandag d. 20. marts kl. 19.00.
Gildeting i Langenæskirken.
Mandag d. 24. april kl. 19.00.
Gildehal m/ Sct. Georgsbudskabet
på Spejdermuseet Århus.
Eftergildehal: "Toscana".
5. GILDE
Mandag d. 27. februar kl. 19.30.
8. Gilde inviterer til foredrag i Ellevang
Sognegård
med Arne Doktor "De hvide busser".
Mandag d.13.marts kl.19.00.
Gildeting i Egå Sognegård.
6. GILDE.
6. marts kl. 19.30.
Gildeting i Langenæskirken.
24. april.
Sct. Georgs gildehal hos 2. Gilde.
Tid og sted: se 2. Gilde.

Adresseændring:
Inge og Knud Christoffersen, 2. Gilde:
Krekærtoften 38,
8340 Malling
Vita Jensen, 8. Gilde, har nedlagt sit
fastnettelefonnummer og har nu kun
mobilnummer 60 83 63 78

8. GILDE
Mandag den 27. februar kl. 19.30.
i Ellevangkirkens Sognegård.
Foredrag med Arne Doktor om ”De hvide busser”.
5. Gilde er inviteret.
Mandag den 27. marts kl. 19.30.
i Ellevangkirkens Sognegård.
Gildeting.
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Nye mail-adresser:
Birthe og Steen Lydolff, 4. Gilde,
lydolff@stofanet.dk
Litta Schmidt, 4. Gilde,
leolittaschmidt@gmail.com
Hugo Steensen, 4. Gilde,
histeensen@gmail.com
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Mandag d.13. var vi 28 gildebrødre og gæster, der var mødt op til
aftenens foredrag med læge KarlAnton Dorpf-Petersen. Karl-Anton er
læge med særlig interesse i, hvorledes
hjernens struktur påvirker og påvirkes
af psykiske lidelser. Forventningerne
var store til foredraget, måske ville det
blive muligt, at blive bare lidt klogere
på det for mange ukendte og vanskelige område.
Henning og Donald bød velkommen, hvorefter Karl-Anton i ord
og med plancher fortalte om sin forskning og sine forskellige projekter gennem årene både i Aarhus og Pittsburgh, USA. Han har været i stand til
at anvende nogle af verdens førende
metoder til at undersøge hvordan psykiske sygdomme, herunder psykose,
hænger sammen med hjernens cellulære sammensætning. Som den erfarne
underviser og formidler holdt KarlAnton sit oplæg i et forståeligt sprog
og på et niveau, så vi alle kunne følge
med. Vi blev ført ind i opbygningen af
den 1,4 kg. tunge hjernemasse med
dens små og store nerveceller, føleceller og støtteceller og fik fortalt hvordan man fra hjernesamlingen i Risskov, foretog millimeter tynde snit af
en hjerne. Snittet blev så analyseret på
laboratorierne til videre forskning i
både indland og udland. I de senere år
har han bestyret den storslåede og fascinerende samling af menneskehjerner, som findes ved Psykiatrisk Hospital i Risskov.
Han kunne fortælle, at den videre forskning omkring verdens største
og tidligste samling nu var i fare og

kunne gå helt i stå pga. en manglende
politisk og økonomisk interesse og
med risiko for at samlingen helt bliver
destrueret, da der måske ikke vil blive
bevilget de 5 mill. kr, som det koster at
bevare den enestående samling.
Aftenens traktement var med
association til hjernemassen kogte
blomkålshoveder, dog med lækkert
tilbehør af rejer, ærter, salat mv. Senere kaffe og dejlig hjemmebagt kage,
hvor Karl-Anton svarede på spørgsmål. En interessant og lærerig aften
sluttede af med at vi sang ”Nu er jord
og himmel stille”.
Alice

Den 6. februar holdt 6. Gilde
gildehal i Langenæskirken. Sonja fortalte i gildemestertalen om Kyndelmisse, den 2. februar, som er den danske
oversættelse af det latinske ord for
lysmesse. Det markerer dagen, hvor
halvdelen af vinterhalvåret mellem 1.
november og den 1. maj er gået, nemlig den 2. februar. I middelalderen blev
det i Danmark fejret med Kjørmesgilder. Det var de fester, der blev holdt
for at markere midvinter. I 1800-tallet
var kyndelmissen en milepæl, hvor
bonden skabte sig et overblik over det
resterende forråd. Der skulle gerne
være nok til, at både dyr og mennesker
kunne overleve den sidste halvdel af
vinteren.
Sonja fortalte, at der for 100 år
siden den 2. februar blev født en lille
pige, som senere blev Sonjas mor. Det
var en meget streng vinter det år, så
barnet blev hjemmedøbt og først den
15. maj blev den lille Anna Elisabeth
Jensen fremstillet i Mariager Klosterkirke.
Vintrene er blevet mildere siden
dengang. Det var en stille, lun aften
den 21. januar til indvielsen af Aarhus
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som Europæisk Kulturhovedstad 2017.
Et utrolig flot skue med mange tusinde
mennesker der fulgte det flotte optog
med lys, lanterner og vikingeskibe, for
at ende med det flotte fyrværkere ved
Dokken.
Sonja omtalte at det nye Spejdermuseum var blevet indviet. Der
havde været stop fyldt med mennesker.
I eftergildehallen så vi en film
fra en rejse Sonja havde foretaget fra
den 14. til den 30. oktober 2016 til
Vietnam.
De kørte i bus til Kastrup, det
var med i prisen. Guiden stod på i
Odense. De fløj med Tai Airways til
Bangkok, en tur på 10 timer. De boede
på 13 hoteller og kørte i bus fra sted til
sted. De var en tur oppe i nærheden af
den kinesiske grænse. Der kørte de
med nattog, hvor de sov 4 i hver kupe.
Der så de rismarker i mange etager.
Det var et flot syn. Nordpå kunne man
høste ris 2 gange om året men sydpå
var det 3 gange om året. Temperaturen
var på 25 til 30 grader. Halvvejs inde i
filmen holdt vi en pause. Vi var blevet
sultne af at se alle de gange rejseselskabet var inde at spise.
Bagefter fortsatte vi med filmen.
Af oplevelser kan nævnes 2 cykelture,
den ene i ren mudder. Der var kun
håndbremser på cyklerne, så der var et
par styrt. De var med til at dyrke morgengymnastik sammen med en masse
mennesker i en park. De var også inde
og prøve at lave vietnamesisk mad. De
prøvede også en aftentur med cykeltaxi. Der var en vanvittig trafik, så det
var lidt hårrejsende. Rejsen foregik
med Risskov Rejser og havde været en
oplevelse.
Efter dette var det tid til at synge af og sige tak for endnu en dejlig
aften.
Inger A

Mandag den 30. januar holdt 8
Gilde fødselsdagsgildehal i Ellevang
Sognegård, og traditionen tro havde vi
5. Gilde på besøg.
I gildemestertalen filosoferede
Nils Liljeberg over hvordan forskellige
tilfældige hændelser, tilværelsen igennem, kan kædes samme og blive en del
af brikkerne i livets puslespil.
De forskellige hændelser var
knyttet til området, hvor aftenens gildehal fandt sted, nemlig Vejlby og ved
Ellevangskirken. Det meste foregik for
år tilbage i Nils’ tid som spejderleder i
2. Risskov Trop og senere hos Delfinerne i Egå.
I de første år i 2. Risskov skiftede troppen lokaler flere gange. Man
boede en tid i et tidligere elværk, og på
1. salen havde lidt ”tvivlsomme” personer slået sig ned. Stødte man ind i
dem, kunne alt ske, og en dag fik Nils
tilbudt en klump hash. Nils takkede
dog nej til tilbuddet, men måske kunne
det da have været sjovt at prøve det,
sådan set i bakspejlet.
Angående Ellevangskirken, som
blev bygget i 1970’erne, blev navnet
fundet gennem en konkurrence, hvor
beboerne i området indsendte navneforslag. 53 navne kom på bordet og
fire navne nåede til finalen; Korshøjkirken, Stenagerkirken, Jellebakkekirken og Ellevangkirken. Sidstnævnte, som blev kirkens navn, blev foreslået af blot én beboer, som på et gammelt kort havde set at stedet, hvor kirken skulle bygges, et engstykke med
nogle få træer og buske, hed helt tilbage i middelalderen, hed Ellevangen.
En anden af brikkerne i Nils’
puslespil knyttede sig til tiden som
spejderleder hos Delfinere i Egå, hvor
Nils bl.a. var med til at lave gruppens
blad ”Hyttefadet”. Vi fik fat i en gam5
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mel offsetmaskine og lærte os at fremstille offsetplader, og så kørte det ellers der ud af.
I dette sammenhæng, var der
også nogle spejderforældre, der var
med i planerne om at oprette et Sct.
Georgs gilde. Herigennem opstod nogle rigtig, rigtig gode venskaber. Det
gjorde ondt, når nogen faldt fra, og jeg
har selv jævnligt opsøgt gravsteder,
efterfølgende.
En dag var et af dem væk, men
kirkegårdkontoret i Vejlby, kunne oplyse, at det, efter 20 år, var nedlagt.
Kort tid efter ville skæbnen, at jeg ved
en konsultation på Kommunehospitalet blev kontaktet af en sygeplejerske
som genkendt mit navn på listen over
dagens indkaldte. Hun kunne så oplyse, at hendes far, min tidligere gildebroder, nu var gravsat i hendes og familiens have.
Og her stod også gravstenen
som jeg havde eftersøgt, alt, således,
gennem hændelserne med udgangspunkt via Vejlby og Ellevangkirkens
Sognegård – aftenens mødested med
gildemestertalen.
Birgit Ingerslev fortalte i sit 5
minutters Sct. Georg om Kvindebevægelsen før og nu, som hun var aktiv
deltager i 1970’erne. Det var som rødstrømpe, basisgruppe, lilla ble om hovedet, batikfarvet tøj, som vi selv syede samt træsko og over-all.
Jeg spillede guitar, og sang protest-sange, dansede folkedans – og gik
med skilte – med et nej tak til atomkraft. Det drejede sig også om borgerretsbevægelsen for de sorte i USA og
ligestilling. Vi var dybt seriøse, men
havde det rigtig sjovt. Sådan husker
jeg den tid, som nu er fortid.
Og så alligevel, tilføjede Birgit,
der refererede til de helt aktuelle ca.
600 protestdemonstrationer i USA,
imod Donald Trups politik og med
deltagelse af 2 en halv millioner kvin-

der med lilla/pink strikkede huer, og
taler af bl.a. Meryl Streep og Madonna.
Trumps politik med ondskabsfulde og nedladende bemærkninger om
bl.a. kvinder er ikke gået ubemærket
hen, og jeg håber at kvinder igen vil
myldre frem over hele verden, når det
er nødvendigt at sige fra overfor politikerne – når nok er nok - og forhåbentlig med deltagelse af mange flere
mænd med eller uden pink huer.
I eftergildehallen sang vi 8. Gildes fødselsdags sang m.fl. Vi gennemførte en ordsprogsleg og tog imod 5.
Gildes gildemester Henning Holcks
tak for værtsskabet, og så konsumerede vi lækre fødselsdagsboller og fire
toptunede lagkager – hvilken fest –
alle blev mætte og så sluttede vi af
med ”Nu er jord og himmel stille”.
Mandag den 13. februar deltog
vi i 5. Gildes foredragsaften, hvor vi
lyttede til læge Karl-Anton DorphPetersen, der fortalte hvorledes hjernens struktur påvirker og påvirkes af
psykiske lidelser.
/Frits

9. Gilde var med power point en
tur ”Oppe langs Norges kyster----!
Vores planlagte foredragsholder, Bolette, der skulle fortælle om
heste og dressurridning, fik forfald.
Straks hoppede Arne ind med et power
point foredrag fra sin sidste tur. Den
gik op til Nordlyset, som der bare ikke
var meget af i denne sæson.
Da de ankom til Kirkenes, der
ligger på højde med Nordkap og er en
af landets nordligste byer. Byen ligger
tæt på Rusland og har ca. 5.000 indbyggere, heraf er 10 procent russiske.
Derfor er vejskiltene både på norsk og
russisk. Kirkenes er et strategisk vigtigt sted og under 2. verdenskrig var
6
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der mange tusinde både tyske og russiske soldater i området. Og vidste du, at
Kirkenes under 2. verdenskrig blev
bombet flere gange end Dresden!?
Kirkenes ligger ca. 10 km fra
den russiske grænse, men porten til
Rusland var allerede lukket for denne
dag, da Arne og hans rejsefæller kom
derhen. Grænsen er åben hver dag fra
kl. 7 til kl. 21 og må ikke passeres til
fods. Derfor lå der ca. 7 tons cykler på
den norske side efterladt af flygtninge,
der ville ind i Norge via Rusland.
Fra Kirkenes tog rejseselskabet
videre pr. båd. Krydstogt / færge,- og
postbåd i ét sydpå.
Hammerfest var den næste by,
man kom til. Det er verdens nordligste
by og har knap 10.000 indbyggere. I
1891 fik denne by, som den første i
Norden elektrisk gadebelysning. Her
er ”Gjenrejsningsmuseet”, hvor følgende tankevækkende historie er fra:
På museet hænger en dåbskjole med
blonder forestillende hagekors En
norsk pige fik et barn med en tysk soldat, der skaffede denne dåbskjole til
deres barn. Barnet døde under krigen
og kjolen blev fundet nedgravet efter
krigen.
Så kom de til Tromsø, ”Ishavets
hovedstad”. Her ligger den fantastiske
Ishavskatedral, hvor lysekronerne var
udformet som istapper. Her oplevede
Arne en storslående midnatskoncert.
I Svolvær, ”Lofotens hovedstad”, oplevede oplevede rejseselskabet noget ganske specielt, nemlig, et
isgalleri med mange kendte figurer
femstillet i is og i naturlig størrelse.
Bl. a. Sct. Georg og dragen!
Polarcirklen blev passeret. Og
ligesom ved Ækvator, blev folk, der
ikke tidligere var sejlet over, ”døbt”.
Det foregik med en skefuld levertran
efterfulgt af en dram multebærlikør.
Skeen, som levertranen var på, fik man
så som ”dåbsgave”. Polarcirklens posi-

tion var indgraveret i skeen. Og som
endnu et bevis på, at Arne virkelig
havde været her, fik han også et stempel i passet.
Endelig skete miraklet! Netop
som Arne havde opgivet at se noget til
Nordlyset, så viste det sig. Det skete
ved Rørvik.
Selvom der er mange flere
smukke og spændende byer at fortælle
om, slutter jeg lige med at nævne besøget i Trondheim, Hvor den fantastiske Nidarosdomen ligger. Det er Norges vigtigste kirke, da der stod i den
norske grundlov, at kongen skulle krones her.
På trods af, at der ikke var så
meget nordlys, som forventet, var denne rejse en særdeles spændende rejse
med megen historie og imponerende
naturoplevelser.
Birgit

Årets første gildemøde startede
på festligt vis. Gildet havde inviteret
os og betalte "hele gildet". Vi siger
tak for invitationen.
Vi mødtes til frokost tid på Aros
kunstmuseum. Her ventede os en stor
oplevelse. Vi så udstillingen Valkyrie
Rán af kunstneren Vasconcelos fra
Portugal.
Den store udstilling bugter sig
fra museets nordlige til sydlige ende
og på tværs af bygningens etager. Den
er lavet af stof sponsoreret af Kvadrat,
tusindevis af meter i flotte farver og
kvalitet.
Når det er sagt skal jeg undlade
at ytre mig mere om selve kunstværket, det må overlades til det betragtende øje. Tiden har sin kunst, kunsten sin
frihed. ( et citat af Josef Olbricht, som
er skrevet på facaden over indgangen
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til udstillings bygning Secession i
Wien).
Da vi havde set nok, tog vi til
Højbjerg, hvor vi holdt gildemøde og
der var en del på dagsordenen. Gildemester havde meget at berette og nogle
synspunkter ang. Landsgildet blev
vendt. Vi lavede en overordnet gildeplan for hele året, og jeg tror vi alle
glæder os.
Tilsyneladende kan vi stadigvæk finde på noget nyt. Flere fra gildet
deltog i Stadsgildets Nytårsgildehal,
som vi fik et godt referat af og god
snak omkring. Så er der spejder Museet, her er der virkelig stor indsats af
flere fra gildet og de er flinke til at
berette om slagets gang.
Bent gør også en stor indsats på
genbrugsmarkedet. Man må sige at 10.

Gilde er synligt, til trods for de få vi er
og vi følger interesseret med fra sidelinjen.
Som altid sluttede mødet
med Nu er jord og himmel stille.
Tak for et rigtigt godt gilde engagement.
Ulla

Torsdag d. 4. februar. Møde i
spejderhytten i Tranbjerg med pænt
fremmøde. Der blev sorteret nogle
sække fra Frimærkebankens indsamlede materiale. Der var også noget, der
kunne købes til rimelig priser.
Uffe

Denne måneds forsidebillede
er taget af Hans Fink 1./7. Gilde og
viser en låge fra et skab på Spejdermuseet

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. april 2017.
Deadline 15. marts.
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