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Mandag d. 20. maj.
Gildeudflugt. Nærmere vil blive
tilsendt/udleveret.

1./7. GILDE
Mandag d. 24. april kl. 19.00.
Gildehal i 4. Gilde i Langenæs kirkens
lokaler. Sct. Georgs Budskabet
“Toscana”. Husk tilmelding til Jan.
Tirsdag d. 23. maj.
Udflugt til Lisbjerghytten.
Nærmere tidspunkt følger.

8. GILDE
Mandag den 27. marts kl. 19.30.
Gildeting i Ellevangkirkens Sognegård.
Mandag den 24. april k. 19.30.
Sct. Georgs Gildehal i Ellevangkirkens
Sognegård.

2. GILDE
Mandag d. 24. april kl.?
Sct. Georgsaften med Gildehal,
sammen med 6 og 9 Gilde.
i Hasle Sognegård.
Indbydelse kommer senere.

9 GILDE
Mandag d. 24. april kl. 19.30.
Glæder vi os til at holde Sct. Georgsaften sammen med 2. og 6. Gilde i Langenæskirken.
FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 6. april kl. 19,15.
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.
Vi får besøg af Knud Greve, som sikkert
med en filatelistisk vinkel vil fortælle
historier om Hørning og omegn.
Det kan også være, at han overrasker os
med noget andet

4. GILDE
Mandag d. 24. april kl. 19.00.
Gildehal m/ Sct. Georgsbudskabet
på Spejdermuseet Århus.
Eftergildehal: "Toscana".
Mandag d. 15. maj. 19.00.
Gildemøde i Langenæskirken.
"Menneskets historie”
v/Peter A.K. Jensen.

Ridderår.
24-05-17 Kaj Andersen, 4. G.

5. GILDE
Mandag d. 3.april kl.18.30.
Gildehal og foredrag med Agnete
Salomonsen i Hjortshøj sognegård.

40 år.

Fødselsdage:
06-04-17 Sven Eriksen, 2. G.
70 år.
09-04-17 Poul Boye Larsen, 2. G. 90 år.

6. GILDE
Mandag d. 24. april.
Sct. Georgs gildehal hos 2. Gilde.
Se tid og sted i bladet.
Mandag d. 1. maj kl.19.30 .
Gildemøde i Langenæskirkens lokaler.

STADSGILDETS REGNSKAB SIDE 12—14.
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Der indkaldes herved til

Stadsgildeting
Mandag den 10. maj 2017 kl. 19.00
på Ellevangskolen, Jellebakkevej 17, 8240 Risskov
(se skitse på side 10)
Dagsorden for stadsgildetinget:
1. Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til
stemmeudvalg.
2. Stadsgildemesters beretning, herunder referat fra udvalg.
3. Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Stadsgildeledelsen forelægger stadsgildets planer og ideer for
det kommende år.
6. Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget for det
følgende år, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Valg af stadsgildeledelse.
8. Valg af tre suppleanter til stadsgildeledelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Beretning fra fonde og laug.
11. Valg af fondsbestyrelser.
12. Beretning, der skal aflægges ifølge vedtægter.
13, Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter.
14. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget sendes til
stadsgildemester senest 14 dage før stadsgildetinget.
Navne på gildernes repræsentanter skal meddeles
stadsgildekansler inden den 15. april.
8. Gilde sørger for et let traktement.
Gildemestrene giver besked til Elisabeth Etlar Møller,
tlf. 86 28 16 01/22 63 10 84 eller mail: elisabeth.frans@oncable.dk om antal deltagere/
navne (af hensyn til traktement) senest tirsdag d. 3. maj 2017.
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Denne måneds forside
er hentet fra
3. Holstebro Gilde’s blad.
Set på Landsgildets hjemmeside.
Billedet er skænket af
Karin Boldsen
I anledning af gildets
25 års jubilæum.

HUSK

4. Gilde inviterer til
Gildemøde i Langenæskirken.
Mandag den 15. maj 2017 kl. 1900.
”Om menneskets
oprindelse og udvikling”

v/ tidligere overlæge i klinisk genetik
på Aarhus Universitetshospital,
Peter K. A. Jensen.

Traktementet koster kr. 60,-.
Tilmelding før den 10. maj 2017 til:
Jan Omøe 8613 4116 jan.omoe@mail.dk eller
Hugo Steensen 2013 6465 his@stofanet.dk

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

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. maj 2017.
Deadline 15. april.
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Den 13. marts havde vi gildeting. GM Birgitte bød velkommen. Til
dirigent blev valgt Hans og Jan referent. Birgitte refererede fra året der var
gået, og Jan gennemgik regnskab og
budget.
Gildeledelsen fortsætter, Og
Jytte Sørensen fortsætter som revisor.
Vi fik udarbejdet et spændende program for det kommende år.
Dirigenten sluttede med en tak
for god ro og orden.
ofk

Mandag d. 27. februar oprandt
den længe imødesete dag, hvor vi igen
skulle til Hasle og tage vort nye
”gildelokale” i brug efter den stille
periode, hvor hele sognebygningen har
gennemgået en større renovering med
tilbygninger m.v. Vi har fået
”brugsret” til den ombyggede kontorbygning med et godt lokale til mindre
møder med køkkenfaciliteter, toiletter
og skabe, hvoraf vi har fået et til regalier, sangbøger og kaffekasse m.v. Til
større møder kan vi benytte et af de
større lokaler i sognegården.
Gruppe 21 havde tilrettelagt
aftenen. Hvilket de havde haft noget
besvær med, da flere foredragsholdere
havde fået forfald, men så er det jo
godt, at man selv. Vi skulle i stedet
have en debataften, hvorfor deltagerne
blev delt i 2 grupper, som hver fik
nogle stikord, som de skulle diskutere

og så udarbejde 3 spørgsmål, som
skulle forelægges det andet hold af en
ordstyrer – en såkaldt lokal
”Clement” (elsket eller hadet person i
TV). Jeg fik den tvivlsomme fornøjelse at spille ”Clement”. Dertil skal siges, at opgaven ikke var svær, da der
var stor debatlyst på holdene, og vi fik
holdninger frem helt ud til kanterne.
Det var en god og nyskabende måde at
få debat på.
Vi fik debatteret, hvorledes man
omgår hinanden, hvad kan man tillade
sig at sige, sprogbrug, sarkasme, ironi,
altid negativ, eller skal man altid være
positiv, selvom man egentlig er negativ eller bare forbeholden. Et andet
emne var, om drenge- og pigespejdere
måtte sove i samme telt på lejre?
***** for underholdningen.
Efter spisningen, kaffe og kage,
samt den obligatoriske ”lille en” fortalte jeg om sidste års 2016-quiz, som
Knud havde vundet med 21 rigtige
forudsigelser ud af de 25 på året 2016.
Rigtig flot arbejde. På 7 af svarene
havde vi været enige om forudsigelser,
og de var alle faldet ud til vores side.
Knud blev præmieret med nogle forårsblomster med løg, som kan sættes i
deres nye have.
Klavs

Mandag, d. 20. februar, mødtes
vi til den første gildehal i 2017.
Gildemester Jette Jørgensen bød
velkommen, og i sin gildemestertale
kom hun ind på den eftergildehal vi
havde for et år siden, med kommunikationschef Bent Sørensen fra ”Aarhus
som kulturby 2017”, hvor han på en
god måde fik rettet op på det diffuse
syn, vi hver især havde på projektet, vi
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fik endda lyst til at deltage i flere af
arrangementerne.
Så kom åbningsaftenen, der var
helt fantastisk, med det flotte optog,
lysshow på rådhustårnet, m.m.
Det er bare med at følge med i pressen, og se hvad der kommer, som man
kan få glæde af i løbet af året.
Apropos pressen så har den travlt med
den nye præsident i USA, Donald
Trump, som ikke lige er os europæers
kop te, mon det er pga. hans opførsel,
retorik eller påstande?
Det var ikke ”Eliten”, men
”Folket” (sjov betegnelse på egne borgere) som valgte ham ind, måske er
det fordi de vil have et andet system at
leve efter? Vi må jo kun håbe på at
han ikke skader os, og den øvrige verden.
Den danske presse skal også
lige have et skud for boven, pga. alle
de negative og triste artikler, der må da
for pokker også være nogle solskinshistorier. F.eks. at mænd søger tilflugt
på toilettet, som er blevet nutidens herreværelse, her er der fred og ro, samt
mulighed for fordybelse! Tænk lige
over det, piger. Men trods alt dette,
bliver det snart forår.
Jan Omøe holdt 5. min. Sct.
Georg om sit australske barnebarn,
som havde været her i længere tid, og
bl.a. gået i en dansk gymnasieklasse,
hvor forholdene var helt anderledes
end Down Under.
I eftergildehallen bød Leo
Schmidt, Strøgets formand og administrator, Lars Svendsen (LS) velkommen.
LS fortalte kort om sig selv, fra
sin læretid i Engelbrecht Sko (i dag
Salling/Starbuch) til han sælger Paw
Sko i 2011, og om sin tid som bestyrelsesmedlem i Strøgforeningen fra

1982, formand i 1992, til i dag hvor
han stadig er formand, selvom han
ingen forretning har.
Med udgang i sin bog ”Strøget i
smilets by” fortalte han om den spæde
start i 1854, hvor kun Fiskergade lå på
sydsiden af åen, og da Søndergade det
år blev lavet, som en smal gade, og
huse i to etager, havde Aarhus 7000
indbyggere.
I 1862 kommer Banegården
med forbindelsen til Randers, rejsetid
6 timer. I 1873 kommer Ryesgade til,
for at få forbindelse op til banegården,
så man var fri for at gå henover en kålmark. Ryesgade er bredere og bygningerne er i tre etager.
I 1884 får ”Kong Hans”, Hans
Broge, trumfet Clemens Bro igennem.
I 1904 kommer den første elektriske
sporvogn, og Aarhus har nu 50.000
indbyggere og er næststørste by i Danmark. I 1929 hæves Banegårdspladsen
4 m. så der bliver nedgang til sporene,
som i en rigtig storby, Ryesgade tilpasses, ca. fra den Katolske kirke.
I 1938 bygges Aarhushallen m/
Restaurant Tarantella. Seksdagsløbene
køres fra 1954 – 61 på verdens mindste bane, 133 m/omgangstid 7
sek.1940 – 45 Schalburtagen gik især
ud over strøget.
Efter krigen bygger Leopol, tysk
jøde, det første selvbetjeningsvarehus,
SBV,
endda
med
rulletrappe.
I 1953 får Ferdinand Salling endelig
lov til at etablere sit stormagasin, men
dør desværre lige inden åbning.
I 1972 bliver Gågaden etableret, og
ved renoveringen i 2001, kommer Ryesgade med. Julens stjernehimmel er
850 m. lang og har ½ million pærer,
det samme som Salling.
Tak til Gruppe 44 for et dejligt
traktement.
Erik
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Den 6. februar blev der afholdt
gildeting i 6. Gilde. Efter valg af dirigent og protokolfører aflagde Gildemesteren beretning om året der var
gået. Der kan nævnes, foredrag om
demens, besøg i Tryg Huset Skejby,
besøg hos Veteranhjemmet i Brabrand,
lysbilleder fra Vietnam osv.
Regnskabet blev godkendt med
uændret kontingent. Grupperne fortalte
om de forskellige emner, de havde
arbejdet med: Gr. 61 havde fortalt om
hovedstæder, gr. 62 startede med klostre og gik derefter over til skibe. Gr.
63 havde fortalt om kendte mennesker,
der var skrevet en bog om.
Derefter aflagde de forskellige
udvalg beretning inden vi gik over til
valget. Der var genvalg på næsten alle
poster. Så er det jo ingen sag at holde
gildeting.
Elsebeth havde taget en opgave
med, som vi løste under kaffen. Den
var lidt svær. Det var forskellige ting
man skulle svare på, hvor de befandt
sig i Århus f.eks. et hestehoved på en
mur eller statuer. Der var 20 forskellige ting, vi skulle gætte. Det gik vi vældig op i og inden vi fik set os om, var
det tid til at slutte en hyggelig aften.
Inger A.

Mandag den 27. februar havde
vi besøg af Arne Doktor, som er konsulent og guide for De grå Busser, og
kendt for sine mange foredragsaftener
rundt i landet.
Hos os holdt han foredrag om
De hvide Busser, som i 1945 i krigens

sidste halve år, hentede over 15.000
danske og norske fanger, men også
fanger, mænd, kvinder og børn fra andre nationer, ud af tyske og polske
koncentrationslejre via Neuengamme,
op gennem Danmark og videre til Sverige.
Arne Doktor ville være præst,
men blev i stedet bankuddannet, hvorefter han som helt ung blev han ansat
hos busfirmaet De grå busser, der var
ejet af vognmand Flemming Jørgensen
i Viborg. Arne fik kørekort til busser,
og efter mange år bag rattet virker han
i dag mest som rejsekonsulent.
Arne Doktors link til de hvide
busser opstod, da hans chef, i slutningen af 1944, pludseligt forsvandt i en
lang periode, uden nogen vidste, hvor
han befandt sig. Han var forsvundet
sammen med en af sine busser, som til
gengæld ikke var med ham, da han
igen dukkede op hjemme i firmaet.
Han nægtede at fortælle selv sine nærmeste om baggrunden for sine forsvinden.
Selv da Arne Doktor adskillige
år senere spurgte sin chef og gættede
på, om hans forsvinden havde noget at
gøre med De Hvide Busser, mødte han
en mur af tavshed. Først tæt på sit
dødsleje åbnede han op, og han berettede for Arne Doktor, hvad der var
foregået. Dog først efter at Arne Doktor havde svoret dyb tavshed indtil
Flemming Jørgensen og hans hustru
begge var afgået ved døden.
Det viste sig, at Flemming Jørgensen havde deltaget i Greve Folke
Bernadettes aktioner i Tyskland Mens
Danmark jo var besat og krigen stadig
rasende i Europa, satte Jørgensen således både liv, forretning og helbred på
spil for at være med til at få de mange

7

HEROLDEN

tusinde danske og norske fanger i koncentrationslejrene reddet til Sverige.
Folke Bernadotte, der var fætter
til Dronning Ingrids far, den svenske
konge, var vicepræsident for svensk
Røde Kors, og samtidig diplomat. Han
opholdt sig, som sådan, meget på den
svenske ambassade i Berlin. Der igennem havde han, som repræsentant for
det neutrale Sverige, adgang til at forhandle med de tyske myndigheder om
bl.a. de umenneskelige forhold i KZ
lejrene, hvor der jo var mange danske
og norske modstandsfolk, politibetjente og jøder som opholdt sig. Med helt
enestående og dristigt diplomati skabte
Bernadotte sig adgang hos SSRigsfører Heinrich Himler, som var
øverste leder af Kz-lejrene, om sine
tanker om lempeligere forhold for fangerne.
Himmler vidste på det tidspunkt
godt, at Tyskland ville tabe krigen, og
man gætter på, at han gik med til Bernadottes forslag, fordi han tænkte, at
han så efterfølgende ville kunne redde
sit eget skind, eller opnå fordele, når
regnskabets time skulle gøres op.
I første omgang lykkedes det, i
slutningen af 1944, at svenske busser
blev givet tilladelse til at køre rundt til
de KZ lejre, bl.a. Sachsenhausen, hvor
ca. 2000 norske og danske fanger var
placeret, for at få dem bragt til
Neuengamme ved Hamburg. Bernadotte fik samlet ca. 80 svenske busser,
lastbiler, ambulancer og personbiler
samt ca. 250 læger, kokke, mekanikere, sygeplejersker og mange andre frivillige til de praktiske opgaver, og een
ud af alle busserne var fra Danmark,
nemlig vognmand Flemming Jørgensens fra Viborg.
De frivillige i aktionerne mødte
frygtelige forhold, hvor de nåede frem.

Mange fanger døde mellem hænderne
på dem efter lang tids pinsler, sult og
sygdom, og mange blev jo gasset eller
henrettet på anden vis, i de overfyldte
kz-lejre. Auschwitz lejren var eksempelvis bygget til at rumme 120.000
fanger. Da der var flest, var der stuvet
714.000 fanger sammen på samme tid.
I alt døde 1.5 millioner fanger fra mange nationer, alene i denne lejr.
Under aktionerne blev der pludselig udstedt ordre om, at de svenske
busser også skulle flytte et tilsvarende
antal ikke nordiske fanger. Det gjaldt
for tyskerne om at få tømt flest mulige
Kz-lejre, inden de fremrykkende allierede tropper kunne nå at se lejrene i
deres aktive elendighed. De tyske
vagtposter, som var kommanderet til at
føre opsyn under transporterne, optrådte med stor brutalitet, og adskillig
tusinde fanger døde undervejs, og måtte efterlades langs vejene.
I sidste halvdel af april måned
1945 kulminerede den danske del af
De Hvide Bussers indsats. En armada
på mere end 120 danske hvidmalede
busser samt omkring 30 ambulancer,
adskillige lastbiler og personvogne
kørte over grænsen til det sønderbombede Tyskland sammen med 450 hjælpere, chauffører, frivillige læger, sygeplejersker samt deltagere fra Danske
Kvinders Beredskab. 4000 nordiske
fanger blev hentet hjem, og man fik
også reddet 400 danske jøder ud af
Theresienstadt og videre til Sverige.
Der blev også plads til en spørgerunde, hvorunder Arne Doktor svarende på spørgsmål om de chokerende
uhyrligheder og psykiske problemer,
som de hjemvendt fanger, men også de
frivillige der deltog i redningsaktionerne siden måtte leve med.
Frits
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9. Gilde har set ”NØGLE, HUS
OG SPEJL” onsdag den 22. februar.
Den danske film, ”Nøgle, hus
og spejl” er en god film! En god debat
film. En god film at få forstand af. Ind
imellem er den rørende, sød og pudsig,
men også barskdeprimerende og alt
andet end bare underholdning.
For dig, der endnu ikke har set
filmen, skal her kort fortælles: et ægtepar flytter ind på et plejehjem. Manden
har ikke et sprog mere og konen, Lily,
(spillet af Ghita Nørby) gør alt for at
skabe en normal hverdag samtidig
med at hun, sammen med os, rystes af
personalets væremåde. Ting gør, at
hun får en god ven og finder kærligheden igen. Familien er rystet. Først sent
i filmen bliver vi og den nye ven klar
over, at også Lily fejler noget, nemlig,
en begyndende demens Til sidst i filmen sidder hun, som de andre, og laver stolegymnastik, mens den romantiske sang ”I love Paris in the springtime”, klinger ud. Denne sang er gået
som en rød tråd igennem hele filmen.
-Man kan ikke andet end at blive berørt. For alle kender vi fra familie
eller vennekreds til dejlige mennesker,
der forsvinder for øjnene af os ind i et
kaotisk mørke.
Interessant har det så været i den
sidste tid, at emnet, demens, er blevet
så synligt i medierne på forskellig måde. Der har jo lige været en demensuge, skuespiller har ageret demente.
Filmen, ”Ritas sidste dans med Åge”,
er blevet genudsendt og buschauffører
bliver uddannet til at spotte demente.Hvor er det godt! Vi skal have fjernet
al tabu omkring demens. Information

og gode dokumentarfilm er med til
det.
Tænk, om vi ligesom ”Knæk Canceren” kan få en landsindsamling til
”Drop demensen”.
Birgit
9. Gilde havde gildeting onsdag den.
8. marts.
Vi startede gildetinget med en god
frokost. Nemlig ”Ørreddrøm” fra Føtex. Og drømmen fortsatte: vi fik et let
og hyggeligt gildeting!
Grethe S. sagde ”ja” til uriasposten
som dirigent og kunne da også slutte
med at sige tak for god ro og orden.
Selvom der havde været mange svinkeærinder under tinget. Sådan rent
verbalt.
9. Gilde ser i store træk ud som sidste
år. Lidt ændringer her og der, men gildeledelsen er fortsat:
Gildemester-Arne, Kansler-Puk,
Skatmester-Solveig.
Tak, at I 3 tager endnu 1 år.
Birgit

Torsdag d. 2. marts var der
laugsting, som sædvanlig blev holdt
hjemme hos Hans Fink.
Mødeprocenten var denne gang ikke
100, men Hans-Erik Harboe's sang til
de gule ærters pris lød traditionen tro
alligevel højt i stuen. Igen stor tak til
Jytte for de dejlige ærter. Tinget blev
under ledelse af undertegnede afviklet
efter dagsordenen og beretningerne
blev godkendt uden mange kommentarer. Regnskabet blev godkendt. Indtil
videre uændret kontingent.
Der var genvalg på følgende poster:
Laugsmester: Hans Fink, skatmester:
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Uffe Jørgensen, skriver: Uffe Jørgensen og revisor: Henrik Meyer.
Datoer for det kommende års 9 aktiviteter/møder blev fastlagt. Hans Fink
har efterfølgende udsendt en mere detaljeret mødeplan, der også indeholder
hvem der medbringer mødepræmier til
de forskellige møder.
Uffe
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Pssssst
Lørdag den 29. april har Aros divisionsturnering for
mikroer og minier i Havreballeskoven. Det er et endagsarrangement.
På et tidspunkt skal vi jo have noget at spise.
Tror I der er mulighed for hjælp til at forberede noget af aftensmaden, snitte grøntsager m.m. Menuen er ikke fastlagt endnu.
Tilmelding: Erik Birkholm Nielsen, mobil 20 40 86 63

Projekt dåse ringe.
Projekt dåse ringe i Danmark,
som Inner Wheel, Sct. Georgs Gilderne
og Malteser Ordenen står bag, kunne
for godt et år siden aflevere en check
for salget af dåseringe indsamlet i Danmark, Norge og Sverige på kr. 200.000
kroner eller 1 mio. Bath. Beløbet blev
doneret til Hospitalet Prostheses Foundation i Chiang Mai i Thailand.
Flere af Århus gilderne er faste
indsamlere, og for kort tid siden kunne
5. Gilde i Egå aflevere en sæk med i alt
9.5 kg, som via 8. Gildes John Krarup
er videreformidlet til en af de danske
hovedkoordinatorer i Projekt Dåseringe.
De 9,5 kg dåseringe repræsenterer ca. 40 tusinde dåser øl, og 5 Gilde
fortæller at de mange dåseringe er
modtaget fra en dartklub i Padborg.
Dåseringene afsættes i Danmark
til den bedst opnåelige pris, og pengene
doneres som nævnt til ovennævnte
Foundation i Thailand, hvor der fremstilles benproteser til personer, der har
været udsat for landminer, slangebid,
ulykker eller sygdom. Proteserne gør
modtagerne i stand til igen at komme i

arbejde og dermed at kunne forsørge
deres familier.
Hospitalet i Chiang Mai har også
etableret mobile klinikker, således man
kan nå ud i landet til landsbyerne i de
mest uvejsomme bjergegne. En sådan
mission kan tage mål og fremstille 100
-150 ben på en uge.
Andre lande som Laos, Cambodia, Myanmar og senest Senegal er også med under ordningen via The Foundation. Det viser sig endnu engang at
”Mange bække små – gør en stor å”, så
hermed en opfordring til gilderne om
indsamle dåseringe. Yderligere oplysninger kan findes på www.dåseringe.dk

På billedet ses Kirsten Holch og Vita
Krarup fra 8. Gilde, som tog imod sækken med dåse ringene fra 5. Gilde
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REGNSKABET ER IKKE MEDTAGET I DEN TRYKTE UDGAVE.
DENNE SIDE ER BLOT MEDTAGET
FOR AT FÅ SIDETALLET TIL AT PASSE
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