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9.GILDE
Onsdag d. 10.maj kl. 13.30.
Arrangementet ligger ikke fast, besked
enkeltvis.

1./7. GILDE
Mandag d. 24. april kl. 19.00.
Gildehal i 4. Gilde på Spejdermuseet
Søren Nymarksvej 19, Højbjerg.
Sct. Georgs budskabet “Toscana”.
Husk tilmelding til Jan.
Tirsdag d. 23. maj.
Udflugt til Lisbjerghytten.
Nærmere følger.

10. GILDE
Tirsdag d. 2. maj.
Tur til Jeksen dalen.
Tirsdag d. 13. juni.
På tur til Mols.
FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 4. maj.
Møde i spejderhytten i Tranbjerg.
Aftenen vil sikkert gå med sortering
af noget af Frimærkebankens materiale.

4. GILDE
Mandag d. 15. maj. 19.00.
Gildemøde i Langenæskirken.
"Menneskets historie”
v/Peter A.K. Jensen
Mandag d. 19. juni.
Gildetur
5. GILDE
Mandag d. 8. maj kl.19.00.
Gildemøde i Egå Sognegård.
"200 års kunst i Aarhus"
v/Lars Morell.

24-05-17 Jytte Sørensen 1./7. G. 40 år.
24-05-17 Kaj Andersen, 4. G.
40 år.

6. GILDE
Mandag d. 1. maj kl. 19.30.
gildemøde i Langenæs kirke.
Film om skoleskibet Danmark.
Lørdag d. 20. maj.
Udflugt. Der kommer indbydelse.
Mandag d.12. juni kl. 19.30.
Gildemøde/sommerafslutning i Langenæs
kirke.

Inge Christoffersen, 2. G.
fastnummer udgår
Knud Christoffersen, 2. G.
fastnummer udgår
Peer Ebling, 2. G.
fastnummer udgår
Jane Ebling, 2. G.
fastnummer udgår

8. GILDE
Mandag d. 24. april kl. 19.30.
Sct. Georgs Gildehal i
Ellevang Kirkes sognegård:

Hugo Steensen, 4. G.
histeensen@gmail.com

Husk stadsgildeting mandag den 10 maj på
Ellevangskolen, Ellebakkevej 17, Risskov.
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Fra stadsgildemester
Når dette kan læses i HEROLDEN har de fleste gildebrødre i Aarhus netop bekræftet gildeløftet i gildehallerne i forbindelse med Set. Georgs
dag den 23. april. Gildeløftet er jo højstemte ord i en rundkreds af varme
hænder! I kredsen deltager gildebrødre, der tillige har aflagt løfter som
svende, væbnere og riddere. Løfterne er der ikke noget i vejen med? Det er
vel bare noget man siger? Eller er det?
Ca. en halv måned senere, i år onsdag den 10. maj (som ikke er en
mandag), mødes gildebrodrene så til det årlige stadsgildeting. Det er her gildebrodrene kan vise viljen til ansvar overfor det fællesskab der bør være til
stede i en organisation, der bygger på store ord og idealer!
Men så er det som om Sct. Georgs lanse er blevet sænket og sværdet
ikke kommer op af skeden! Det er beskæmmende at se hvordan de højstemte
løfter glemmes og hvor meget den enkelte kan krybe i ly bag total tavshed
og dårlige undskyldninger, når der skal findes kandidater til ledige poster.
I 2016 var det meget pinligt at opleve de mange "engle" der gik igennem lokalet, da der skulle vælges suppleanter for stadsgildeledelsen. Jo,
Hanne Brissing meldte sig uden vaklen til genvalg! Vi manglede derefter to
kandidater. Den ene post var ledig efter Poul Kallesø, som ønskede at bliv
løst fra kandidaturet af helbredsmæssige grunde. Efter den lange tids tavshed i forsamlingen erklærede Poul Kallesø og Niels Blicher sig villige til at
lade sig vælge. Begge har helbredsproblemer og er et godt stykke over gennemsnitsalderen på de 78 år.
Jeg glemmer ikke de mange lettelsens suk og flakkende øjne hos de
øvrige tilstedeværende gildebrødre, hvoraf indtil flere var både yngre og
absolut kompetente til at have kunnet påtage sig opgaven som suppleant,
men som nu slap, fordi to aldersstegne gildebrødre med alvorlige helbredsproblemer påtog sig opgaven. Ingen er vel i tvivl om, hvem der i den forsamling var de ægte Set. Georgs riddere!
På det efterfølgende udvidede stadsgilderådsmøde (med GM, GK og
GS) drøftede man situationen Forklaringen på den store tilbageholdenhed
skulle være, at de tre suppleanter ikke kunne vide hvilket af de tre embeder
de var suppleant for. Derfor blev der foreslået en ændring til vedtægterne
som går ud på at dedikere hver af de tre suppleanter til et bestemt embede.
Det forslag til vedtægtsændring er, sammen med et par stykker mere, indsendt og vil blive fremlagt til beslutning stadsgildetinget inden der foretages
valg. Så vil det vise sig, om vedtægtsændringen gør en forskel.
Situationen blev igen drøftet på det seneste stadsgilderådsmøde, hvor
jeg ikke lagde skjul på min forventning til gildernes opbakning.
Den siddende stadsgildeledelsen modtager genvalg, men er også fast
besluttet på ikke at ville brug (tid på at gå tiggergang rundt i gilderne for at
finde kandidater til de forskellige vakante poster). Så kom nu ud af busken
og beslut jer inden den 10. maj.
Velkommen til stadsgildeting! Mød talrigt frem! I undgår jo alligevel
ikke jeres pligt som gildebrødre ved bare at blive væk!!!
Med gildehilsen
Khejø
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Forslag til vedtægtsændring
Med HEROLDEN bringes denne gang stadsgildeledelsens forslag til ændring af
Århus Stadsgildes vedtægter, til behandling på stadsgildetinget den 10. maj. Den
tilstræbte forenkling gør det nemmere at håndtere fremtidige ændringer i stadsgildeledelsen i forhold til bankerne. Tillige følger vedtægterne intentionen i de, af
landsgildeledelsen nedsatte udvalg, hidtil fremlagte ændringer af landsgildets love
(som alligevel ikke bliver klar til fremlæggelse på LGT 2017).
Understreget grå tekst udgår. Rød tekst tilføjes.
Stadsgildemester

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

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. juni 2017.
Deadline 15. maj.
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4. Gilde mødtes til gildeting i
Langenæs Kirkens sognegård d. 20
marts 2017. Gildemester Jette Jørgensen bød velkommen, og vi startede med
at synge ”Den lille anemone”. Hugo
Steensen blev valgt til dirigent og ledte
os på bedste vis gennem tingets dagsorden. Der var genvalg af gildeledelsen
og regnskabet blev anerkendt med applaus og samtlige udvalgsmedlemmer
og repræsentanter blev ligeledes genvalgt. JJ takkede alle embedsmænd,
bisiddere og en speciel tak til Uffe for
stor støtte på hjemmefronten. Dirigenten kunne således lukke gildetinget og
takkede for god ro og orden. Efter tinget
havde gruppe 41 lavet dejlig hjemmelavede frikadeller og kartoffelsalat samt
ost. Vi sluttede denne aften som den
begyndte med en sang.
Birthe

Den 13. marts afholdt 5. Gilde
dette års gildeting. Til stede var 19 gildebrødre. Vi startede med at synge
Hornslet præsten Vilhelm Gregersens
”Der er noget i luften”.
Gildemester Henning Holch bød
herefter velkommen og gik over til gildetingets dagsorden med start af valg af
dirigent. Kirsten takkede for valget og
gav ordet tilbage til Henning for gildemesters beretning.
Sidste år opfordrede Henning til
større fremmøde i Stadsgildets og de
andre gilders arrangementer, og det
havde i år så givet bedre tilslutning til
nok især Riddergildehallen i april og
Nytårsgildehallen. Han opfordrede så
igen til at slutte op om de andre gilders
arrangementer, Fellow Ship-aftenen og
Fredslyset. Han fremhævede den fine

mødedeltagelse i gildets egne arrangementer, der kunne tyde på tilfredshed
med årets aktivitetsplan.
Vi har været på ”Besættelses
museet” og ”Kvindemuseet” og på en
sommertur sammen med 8. Gilde i Hinnerup til ”Furierne” og deres flotte have. Årets friluftsgildehal gik til Delfinernes hytte i Sorring, hvor Stadsgildemester Kjeld Hedelund overrakte 50-års
nålen til Erik Hennings.
Der har været flere interessante
foredrag, f.eks. ”Mandela i Sydafrika”
og ”Aage på Haldgården” og fødselsdags gildemøder sammen med 8. Gilde.
Efter gildemesters beretning, der
blev enstemmigt godkendt, blev gildets
regnskab og næste års budget fremlagt
og ligeledes enstemmigt godkendt.
Alle modtog genvalg ved valget
til gildeledelse og udvalgsposter. Dernæst aflagde de tre grupper og udvalg
beretning om årets møder og aktiviteter.
Henning oplyste om flagprismodtagerne
og orienterede om at det i år er sidste
gang vi skal være med til flaghejsning i
kommunens 5 flagborge.
Under eventuelt bad han medlemmerne om at tage stilling til om der
til næste år skulle ske en ændring af
dato for månedsmøderne og om grupperne fortsat skulle være opdelt i 3
grupper eller måske kun i 2 men med
flere medlemmer.
Gildemester takkede til sidst alle
i gildet for det gode sammenhold. Efter
et godt traktement omtalte Henning
næste års aktivitetsplan, der blev uddelt
sammen med en ajourført medlemsliste
og årets flagplan.
Vi sluttede Gildeting 2017 på
den sædvanlige måde med at synge ”Nu
er jord og himmel stille”.
Alice
I begyndelsen af april afholdt 5.
Gilde gildehal og foredragsaften i
Hjortshøj Sognegård, da ”vores egen ” i
Egå var optaget.
Henning indledte Gildehallen,
bød velkommen til gæster og foredragsholder, Agnete Salomonsen, fanen blev
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ført frem og vi sang ”Der er ingenting
der maner.
Sct. Georgs budskabet, som kom
fra Finland i år, blev læst af Kansler og
sluttedes med endnu en sang hvor vi
samledes om bordet, rakte hinanden
venstre hånd og sang: ”At række hinanden hånden”.
Hennings gildemestertale handlede denne gang om aktuelle emner, lidt
om føljetonen om Donald Trump, men
mest om De Dansk Vestindiske øers
overdragelse til USA for 100 år siden.
Henning var meget optaget af emnet,
ikke mindst fordi han og Birgit havde
besøgt samme øer for nogle år siden.
Det havde sat tanker i gang om ikke
mindst slaveriet, et ord som Henning
ikke bryder sig om. Vel var øernes udvikling bygget på slaver af dansk og
afrikansk oprindelse.
Den danske kolonisering af de
ubeboede øer begyndte i 1671 og blev
administreret af Vestindisk Guineisk
Kompagni. Øerne var dels opstået ved
vulkansk aktivitet og dels opstået af koralrev, så det krævede megen arbejdskraft at få ryddet urskove og siden oprette sukkerplantager.
Samtidig blev der ved hjælp af
slaver oprettet store bomuldsplantager i
USA's sydstater. Det var i øvrigt det,
der udløste den store borgerkrig mellem
nord og sydstaterne om retten til at have
slaver. Det Vestindiske Kompagni's
opgave blev at drive en såkaldt trekantshandel: at sejle og sælge våben fra Danmark til Guldkysten i Afrika. At købe og
sælge slaver til Vest Indien. At sælge
slaver og sejle sukker og rom til Danmark.
I 1792 besluttede danskerne sig
for at forbyde handel med slaver, men
forbuddet skulle først træde i kraft i
1803. Derefter blev der fortrinsvis hentet
kvindelige slaver, så der blev en selvrekrutterende stand af slaver i de danske
kolonier. I 1848 havde slaverne fået nok,
de organiserede sig og forsamledes foran
den danske guvernør Peter von Scholtens embedsbolig på St. Croix. Von
Scholten så ingen anden udvej end at
give slaverne fri og erklære slaveriet for

ophørt. I øvrigt gjorde han det uden kongens tilladelse.
Herefter gik økonomien i stå, sukkerproduktionen blev urentabel og man
forsøgte at sælge øerne til USA eller
Tyskland, uden held. Lige efter afslutningen af den 1. verdenskrig i 1917 blev
øerne alligevel af flere grunde solgt til
USA for 25 millioner $ og styres siden
1970 af en folkevalgt guvernør. Øernes
beboere er amerikanske statsborgere,
men har ingen stemmeret til præsidentvalg i USA. I danske medier blev i anledning af 100 års dagen meget diskuteret om statsministeren ved sit besøg
skulle give en undskyldning for slaveriet, men han fandt vist en fin løsning
uden direkte at undskylde.
I eftergildehallen fortalte Agnete
Salomonsen, som er uddannet folkeskolelærer. Fra sit 8. år har hun været spejder og siden haft mange lederfunktioner
og været uddannelsesinstruktør. Hun
interesserede sig tidligt for det internationale. Der findes i alt 5 World Centre –
WAGGGS - oprettet i 1932 i Schweiz, i
1939 i London (under krigen mødested
og hostel), 1957 i Mexico 1966 i Indien
2010/2014 i Afrika (mobilt – betjener
forskellige stater i Afrika).
WAGGGS formål er bl.a.at støtte
piger og unge kvinder til at udvikle deres maksimale som ledere og aktive borgere i verden, at lære ved at deltage i
uformelle undervisningsprogrammer, at
lære spejderne om sig selv og deres verden, at lede gennem træningskurser, og
at arbejde frivilligt til fordel for det lokale område, hvilket har været en vigtig
del af det internationale spejderarbejde i
mere end 100 år.
Agnete fortalte derefter meget
engageret om oplevelser hun har haft
ved besøg og arbejde i centrene i bl.a.
Mexico og Jamaica, men mest koncentrerede hun sig om centret i Indien,
Sangam, hvor hun havde været leder fra
1984 til 1990. Hun viste dejlige billeder
taget i anledning af centrets 50 års fødselsdag, som hun med stor fornøjelse
deltog i efteråret 2016. Fortalte begejstret om centret, der er meget smukt beliggende udenfor byen Pune, sydvest for
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Mombay. Der ser velholdt ud med flere
bygninger med sovesale, kantine, kontorer, idrætsfaciliteter og meget mere. Der
afholdes kurser for udenlandske spejderledere, men ikke mange indere er deltagere. Det er forholdsvis dyrt at deltage.
Centrene er selvfinansierende og uafhængige af spejdernes verdensorganisation. Agnete fortalte meget om sin deltagelse i jubilæet, hvor hun bl.a. havde
dejligt gensyn med flere af gæsterne og
ikke mindst flere af de fastansatte, der
stadig var der, eller nogle der var slægtning til mennesker hun havde kendt dengang. Det var som sagt en meget engageret og begejstret foredragsholder, som
fortalte om sine personlige oplevelser fra
spejderarbejdet på forskellige niveauer.
Det var for os i 5. Gilde en interessant
og berigende aften, som sluttede med et
par af Agnete medbragte sange fra jubilæet på Sangam-centret, lidt godt at spise, arrangeret af gruppe 53 og sidst vores
sædvanlige aftensang.
Kirsten

8. Gilde har valgt ny kansler, og
det blev den nuværende flagherold Thøger Jensen, som skal løfte denne ansvarsfulde post efter Hanne Eriksen, der
med stor præcision har varetaget opgaven gennem samfulde seks år.
Gildeledelsen består herefter af
Nils Liljeberg som gildemester, Thøger
Jensen som gildekansler og Kirsten
Thorndal som gildeskatmester.
Frits Hindtoft blev valgt til ny
flagherold og Stinne Underlien fortsætter som dørherold.
Hanne Eriksen fortsætter som
gildets internationale medarbejder GIM,
og Inger Margrethe Frislev nyvalgtes
som uddannelsesmedarbejder GU.
Nils Liljeberg genvalgtes som
repræsentant til ridderudvalget og flagudvalget og nyvalgtes som repræsentant
til spejderudvalget.
Frits Hindtoft er repræsentant til
spejdermuseet og referent til Herolden.

Eva Leth fortsætter som revisor og som
suppleant valgtes Inge Kiel.
Per Holch og Hanne Eriksen er
repræsentanter til stadsgildetinget.
Gildetinget blev gennemført med
Eva Leth som dirigent og Frits Hindtoft
som referent.
I sin gildemestertale foretog Nils
en gennemgang af vores aktiviteter siden
sidste års gildeting. Ved Sct. Georgs
Gildehallen blev Nils indsat som ny gildemester. Årets gildetur var en weekend
arrangement, hvor vi bl.a. besøgte Lille
Vildmosecentret med overnatning på
Rold Storekro.
Inden sommerferien besøgte vi
oplevelseshaven ”Furierne” ved Hinnerup, og på Valdemarsdag deltog vi uddelingen af Sct. Georgs Gildernes flagpris i
Musikhusets lille sal.
Efterårssæsonen indledte vi med
friluftsgildehallen ved Delfinernes nye
hytte i Sorring, og vi gennemførte
Landsgildets samtalespil ”Spejderideen
for voksne” sammen med 2. Gilde.
Vi var repræsenteret ved Fellowship Day arrangementet i Horsens
sammen med Østjysk Distrikt. Vores
indsamlingsteam koordinerede et flot
beløb til Dansk flygtningehjælp den 6.
november, og vi tog aktivt del i Fredslys
arrangementet på Rådhuset og i Frue
Kirke samt ved børne-gudstjenesten l.
søndag i advent i Ellevang Kirke.
Vi havde som sædvaneligt en gildeaften med julehygge og pakkeleg, og
senere en juletur, hvor vi var på tur i
Dyrehaven med frokost, efterfølgende,
på Thors Mølle. Vi var pænt repræsenteret ved Stadsgildets nytårsgildehal i Hasle, og så sluttede vi af den 30. januar
med vores fødselsdagsgildehal, hvor vi
rundede 36 år, og i februar hørte vi om
”De hvide busser” og deres indsats i
slutningen af 2. verdenskrig. Vi havde
traditionen tro i alt fire fællesarrangementer sammen med vore venner i 5.
Gilde.
Nils mindedes Anna Lise Nielsen,
som døde i december.
Han rettede også en tak til hele
gildet for god opbakning til vores gildeliv, og han henvendte sig specielt til Inge
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Kiel for hendes altid inspirerende fødselsdagshilsener til alle i 8. Gilde, og til
Frits for referaterne i Herolden.
Skatmester Kirsten fremlagde
beretning om regnskaberne samt budget
for 2017/2018.
Kontingentet blev vedtaget uændret. Gruppelederne Nils og Frits redegjorde for arbejdet i grupperne, ligesom
der blev orienteret om arbejdet i det forskellige udvalg.
Hanne fortalte om aktiviteterne i
Stadsgildets internationale gruppe, og
om en række af detaljerne bag Fellowship Day arrangement. Fellowship
budskabet
fremhævede
ordene
”venskab, fællesskab, samarbejde og
respekt”, og var skrevet af den norske
landsgildeledelse.
Efter Fredslyset var afleveret i
Århus, blev det sendt videre rundt i landet og fra Aalborg videre til Grønland i
form af 6 stafetter.
Europakonferencen blev afholdt i
Tours i Frankrig. I 2019 holdes konferencen i Bremen i Tyskland. Næste Verdenskonference holdes i Bali i oktober
og næste kongres for den NordiskBaltiske underregion vil blive afholdt i
Gøteborg i Sverige.

Nils sluttede gildetinget med at
orientere den kommende gildetur, der i
år bliver en endags tur til Tunø den 29.
maj, vi sang naturligvis en række sange,
og vi sluttede af med smørrebrød i den
bedre klasse.
Frits

Torsdag d. 6. april møde i spejderhytten i Tranbjerg med flot fremmøde. Vi havde besøg af Knud Greve fra
Hørning, som viste et powerpoint show
om en af sine specialsamlinger af postkort, som han har kaldt ”Rundt om Stilling sø”. På en rute fra Hørning via Slet,
Tranbjerg, Solbjerg, Stilling tilbage til
Hørning så vi rigtig mange 100 år gamle
postkort med kirker, huse, gårde mm fra
nævnte byer samt mange andre små lokaliteter. I mange tilfælde kan de ses den
dag i dag. En spændende tur og mange
bød ind med viden og kommetarer. En
rigtig god aften.
Uffe

Denne måneds forside
Viser en platte designet
af Graham Twyford .
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