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Onsdag d.25. oktober.
Fellowship på Diakonhøjskolen. Se indbydelse i bladet.
Mandag d. 6. november kl. 19.30.
Gildemøde i Langenæs kirken.

1./7.GILDE
Mandag d. 9.oktober kl. 19.00.
Besøg hos 4. Gilde.
Jens Maibom om sit liv med sang og
musik.
Tilmelding til 4. Gilde.
Mødet den 23. oktober udgår

8. GILDE
Mandag den 25. september kl. 14 – 14.45,
hos BOXIT på Stokagervej 5 ved Viengevej. Efterfølgende samkørsel til besøg på
Spejdermuset på Søren Nymarks Vej 16 til
rundvisning og orientering om museets
mange aktiviteter og fremtidsplaner. Slut
ved 17 tiden.
Mandag den 2. oktober kl 19.
Egå Sognegård. Fødselsdagsgildehal hos 5.
Gilde
Tirsdag den 24. oktober Fellowship Day
Nærmere oplysninger: Se Herolden

4. GILDE
Mandag d. 9. oktober. 19.00.
Gildemøde i Langenæskirken.
Jens Maibom om sit liv m/sang og musik.
Mandag d. 20. november. 19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
Kriminaltekniker Carsten Husted:
"Gerningsstedsundersøgelse
og drabsefterforskning"

9. GILDE
Onsdag d. 11. oktober kl.13.00.
Møde på Dokk1.

5. GILDE
Mandag d. 2. oktober kl.19.00.
Fødselsdagsgildehal i Egå Sognegård
8. Gilde inviteres
Aarhus Stadsgilde, Internationalt Udvalg
arrangerer Fellowship møde.
Se nærmere i Herolden:
Søndag d. 5. november.
Dansk Flygtningehjælps landsindsamling.

6. GILDE
Mandag d. 2. oktober kl. 19.30.
Gildemøde i Langenæskirken.Vi får be-

søg af Peter Jørgensen, som vil fortælle om,
hvordan han startede Danmarks første og
største social økonomiske virksomhed..

Gildeår:
02-11-17 Else Hansen, 4. G.

25 år.

Fødselsdage:
28-09-17 Ove Nielsen, 2. G.
23-10-17 Knud Christoffersen
10-11-17 Tove Colstrup, 4. G.

90 år.
75 år.
75 år.

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

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. november 2017.
Deadline 15. oktober.
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Den 29.august døde Kaj Skærbæk efter længere tids svigtende helbred 90 år gammel.
Kaj var født i Horsens og blev udlært som isenkræmmer. Efter aftjent værnepligt i København blev han ansat i en sportsforretning.
I København mødte Kaj Hanne, som han blev gift med i 1952. Sammen tog de til Aarhus, som var Hannes hjemby.
Samme år åbnede de Skærbæk Sport, som voksede sig stor og endte
som en stor strøgforretning. I 1987 solgte Kaj forretningen og gik på pension.
Herefter fik Hanne og Kaj mange gode år, hvor de brugte tiden på
rejser, skiferier, golfspil og ikke mindst bridge. Altid foretog de sig ting
sammen.
Kaj havde været spejder og blev allerede optaget i Sct. Georgs Gildet som 23 årig i 1950. Han forblev medlem så det samlet blev til 67 år,
det må vist være en rekord.
Hanne og Kaj blev overført til 6.Gilde i 1987, de var trofaste og
engagerede medlemmer.
Hanne døde i 2013, derefter flyttede Kaj til en beskyttet bolig.
Kaj Skærbæk kom ikke i gildet de seneste år, men der var kontakt
med ham, så han fulgte os.
Æret være Kaj Skærbæks minde.
Tove Møller 6.Gilde
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Notat fra stadsgilderådsmøde
12. september på side 11-12

Den 11.september var vi 6 gildebrødre på Naturhistorisk Museum.
Det er Danmarks næststørste af sin art
med virkelige mange forskellige dyr.
Det beskæftiger 35 medarbejdere:
Forskere, formidlere, undervisere,
konservatorer og administrative medarbejdere.
Museet har fire store faste udstillinger og skiftende Særudstillinger.
Det rummer over 5000 forskellige dyr
Fra hele kloden – mange af dem vises
i deres naturlige omgivelser.
Særudstillinger er pt. Istidens
kæmper. Ude i haven stod Mammutter pludselig og bevægede deres hoveder og så meget livagtige ud.
Museet er selvfølgelig meget
interessant, men også noget sammentrængt af alle de forskellige dyr.
Birgitte havde taget kaffe og
hjemmebag med, som vi indtog inde i
museet.
Tak for det, og for en god oplevelse.
ofk

Mandag d. 27. marts var der
gildeting i Hasle Ny sognegård med
pænt fremmøde, uanset dette blev det
et stille og fredsommeligt gildeting,
hvor vi fik repeteret det forgangne års
arrangementer og godkendt et fornuftigt årsregnskab. Fremadrettet fik vi
genvalgt gildeledelsen med Jan Bigum i midten, godkendt budgettet og
et uforandret kontingent, samt talt om
det kommende års arrangementer.
Aftenen sluttede med det traditionelle ben-ædegilde, i år var det rigtig gode ben, som vi gnavede til rugbrød, rødbeder og sennep, krydret
med sange og masser af snak.
Mandag d. 24. april var der Sct.
Georgs gildehal hos os i Hasle med
gildehal og samvær sammen med 6.
og 9. gilde. Gildehallen er allerede
refereret i Herolden nr. 5. for juni
2017. Til næste år er vi inviteret til
Sct. Georgs Gildehal d. 23. april i
Langenæs Kirken.
Mandag d. 29. maj havde vi en
meget kold, fugtig og ikke mindst
myggefuld friluftsgildehal i Bjørnebohytten ved Adslev. Et lille fremmøde gjorde, at vi nedkategoriserede gildehallen til et gildemøde, så vi i stedet
blot hyggede os ved bålet, og på en
primitiv selvbygget grillrist over bålet
stegte vi pølser, som vi nød sammen
med de summende myg. Efter nogle
sange lukkede vi ned, da gildebrødrene efterhånden mere lignede et balletkorps til træning med flagrende arme
for at holde myggene væk.
Søndag d. 13. august oprandt
gildets sommertur, som var tilrettelagt
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af de hjemmeværende medlemmer af
gruppe 21. Et mindre selskab kørte i 2
biler mod Skanderborg og Horsens,
idet formiddagskaffen skulle indtages

Den gode dag sluttede vi først
sidst på eftermiddagen, hvor alle takkede Aase og Walther for en dejlig og
veltilrettelagt dag, hvor også vejret
fortjener ros i denne ”sommer”.
Klavs

Mandag
eftermiddag
den
4.september mødtes 14 gildebrødre og
gæster på Aarhus Universitetshospital
i Risskov ved Museum Ovartaci. Flere
havde besøgt museet tidligere, men i
dag var der arrangeret en rundvisning
med guide. Vi glædede os til muligheden for at komme tættere ind i museets
historie og høre om nogle af de patienter, der i tidens løb havde boet her og
havde udviklet deres kunstneriske åre
gennem et sygdoms-og behandlingsforløb. Her fandt de den nødvendige
tryghed.
Museet er nu i en af hospitalets
gamle smukke bygninger, der blev
åbnet i 1852 med Harald Selmer som
ledende overlæge og hed den gang
”Jydske Asyl”, og tegnet af Michal G.
Bindesbøll. I starten til 152 patienter,
men allerede to år efter var der 400
indlagt. Helt billigt var det ikke at være indlagt: De mindst-bemidlede måtte
den gang betale det der svarede til 1718.000 kr. om året og patienter på
1.forplejningsklasse helt op til 100.000
kr. og endda mere for nogle.
Vores guide, Frank, førte os
rundt i de mange mindre rum, og fortalte levende om nogle enkelte kunstneres malerier, der hos hver især afspejlede hans/hendes sygdomsforløb
fra indlæggelse til vejen mod helbredelse.

ved en campingplads på kanten af
Bygholm Sø, hvor vi fandt en rigtig fin
plads med lidt sol.
Hovedattraktionen var et besøg
hos ”Garderstuen” i Kildehuset, Nansensvej 25, Horsens, hvor der er indrettet et mindre helt privat museum for
Den Kgl. Danske
Livgarde. Vi fik
en
glimrende
guidet rundvisning i samlingen
og
historierne
bag mange af
effekterne.
Efter
en
rundtur i haven,
der var lige så
velindrettet
og
flot som uniformerne m.v., nød
vi en lettere frokostanretning i
museets
samlingssal. På vejen hjem besøgte vi Borum Eshøj ved Borum, som netop i
ugen inden havde spillet en rolle i en
TV-udsendelse. Dagen sluttede med
eftermiddagskaffe hos Aase og Walther i Sabro.
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Han kunne fortælle om Marie
Heiberg, der som 8-årig i 1950 blev
sendt fra Grønland til Danmark og i en
periode var indlagt her. Hun forærede
senere hospitalet det fremtrædende,
store maleri med de mange personer
og symboler på den grønlandske natur
og det blide Danmark, Messias og
Uskylden, den lille dreng i forgrunden.
Man kan spørge sig selv om man på
den måde gjorde det bedste for de
mange grønlandske børn? Tankevækkende både den gang og i dag.
En anden spændende udstiller
var Conny Nørgaard her fra Djursland,
der gennem sit maleri med små dyr fik
hjælp til at bearbejde sit syge liv i forholdet til mand og søn.
Guiden, Frank, fortalte den lidt
morsomme historie om Hans H. Nielsen, der selv mente, at være halvbror
til Kong Frederik den IX. Vi så hans
billeder, der tydeligt bar præg af hans
opfattelse af familieskabet. Familieskabet blev dog aldrig anerkendt, selv
om H.H. Nielsen sendte mange breve
og malerier til Amalienborg. I den sidste ende kom de retur og ”halvbroren”
opnåede heller aldrig at få tilkendt apanage.
Til sidst koncentrerede Frank sig
om museets mest kendte patient og
kunstner Louis Marcussen, der var indlagt fra 1928 til 1985, hvor han døde
91 år gammel. Louis Marcussen har
givet navn til Museum Ovartaci.
Tvangsindlagt med diagnosen
skizofreni efter en rejse i Argentina,
hvor han havde indtaget forskellige
euforiserende stoffer, blev han 3 år
senere overført til plejehjemmet Dalstrup ved Grenå. Her var han i 10 år,
og brugte sin egen terapi ved at cykle,
svømme, male, bygge maskiner, udforme store dukker og skære fantasifulde

figurer ud af træ. Det var her han tog
navnet Ovartaci, overtossen. Han nægtede konsekvent at indtage nogen form
for medicin
Han blev sendt tilbage til hospitalet i Risskov og blev på den tid en
kendt person i bybilledet, cyklende
rundt med sin favoritdukke i cykelkurven. Han fik til dels lov til at indrette
sin hverdag på den måde han syntes, at
have det bedst med. Han både malede
og skar bl.a.de mange træfigurer
”rygefantomer” og en af disse figurer
blev overrakt til dronning Margrethe,
der en dag var på besøg på hospitalet,
med bemærkningen om, at for at få lov
at ryge skulle man være enten kongelig
eller tosset.
I 1951 foretog han en
”selvkastrering” da ingen læge ville
give efter for hans største ønske om at
være kvinde. Hans begrundelse for sin
handling var ”for at opnå kvindens
åndelighed”. Ligeledes skar han det
yderste af næsespidsen væk, da han
mente at den var for lang til at ligne en
kvindenæse!
Efter al den information mødtes
vi oppe på museets 1.sal til en kop kaffe og kage, hvorefter vi til sidst blev
vist rundt i de forskellige udstillingsrum med bl.a. bibliotek, soverum, opholdsstue, spisestue, værksteder med
nogle ting patienterne havde produceret. I en glasmontre kunne vi se nogle
af de redskaber som sygehusets tandlæger tidligere havde benyttet! Sagde
man noget om smertetærskel dengang?
Tak til en god guide for hans
historier og måden at vise og fortælle
om hvordan hospitalet havde fungeret
tidligere og påvist at helbredelse i nogle tilfælde kan ske via malerier og andre kunstneriske udfoldelser.
Alice
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pekorpset. I 1941 var der 2500 spejdere
fra 120 byer.
Spejdermuseet er tværkorpsligt
og stiftet den 18. april 1988. Man vil
gerne gøre det til et levende hus med
mange aktiviteter. Der er gode udendørsarealer og andre grupper kan også
holde møder der. Vi var også lige et
smut inde og se genbrugsafdelingen.
Så var det tid til kaffe, kage og
en god snak, inden aftenen var slut.
Inger A.

Mandag den 4. september mødtes 6. Gilde på Spejdermuseet for at få
en rundvisning ved Benny Aros. Sonja
startede med at bede os holde 1 minuts
stilhed til ære for vores mangeårige
gildebror Kaj Skærbæk, som var gået
bort ugen før.
Der er dejligt i de nye lokaler og
masser af plads. Der var lavet en tidslinje, så man kunne følge hele udviklingen i spejderbevægelsen. Benny fortalte levende om alt fra den første Jamboree i London i 1920 og op til i dag. Der
var flere ting som jeg ikke anede. I
1932 var Spejdernes og Væbnernes
Frivillige Bloddonorkorps startet, bestående af frivillige, ubetalte og anonyme donorer.
Der var 53 bloddonorer i Danmark. Dengang mente man at 2000 donorer måtte være nok til at dække det
fremtidige behov. Det gik jo lidt anderledes og i 1952 blev Landsorganisationen Danmarks Frivillige Bloddonorer
oprettet.
En anden ting var Spejdernes
Hjælpekorps som blev etableret
31.august 1939 i forbindelse med anden verdenskrigs udbrud. Spejderne
skulle være 18 år. Det blev senere sat
ned til 16 år. De skulle tage et særligt
duelighedstegn- Beredskabsmærket. De
blev brugt til ordonnanstjeneste og evakuering af gamle, syge og handicappede.
Spejderne gjorde tjeneste under
Civilforsvaret. De fik udleveret et rødt
og hvidt armbind med sort tekst: Spejdernes Hjælpekorps samt en gasmaske.
I løbet af en måned var der 1000 voksne spejdere af begge køn tilmeldt hjæl-

Traditionen tro startede vi i 8.
Gilde efterårssæsonen med en friluftsgildehal i de dejlige omgivelser hos
Delfinerne i Skæring, hvor vi lånte bålpladsen og mulighed for at nyde bålets
flammer og aftenens sidste lyse timer
inden mørket sænkede sig og duggen
kunne mærkes i græsset.
Vi var næste fuldtallige, og alle
glædede sig til at komme i gang igen
med gildearbejdet.
Gildemester Nils Liljeberg fortalte i sin gildemestertale om en af
sommerens store oplevelser, nemlig
Stadsgildets bustur med besøg i Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg på Als.
8. Gilde var pænt repræsenteret i udflugten, og det var de øvrige gilder i
vores distrikt også.
Stadsgildet var jo vært for hele
udflugten, langtursbussen og også for
middagen på Bov Kro, inden den
egentlige hjemkørsel fandt sted. Baggrunden for at denne gestus kunne lade
sig gøre, forklarede Nils, var jo de midler, der kom ud af salget af gildernes
hus i Viby, som fandt sted for år tilbage, da man kunne forudse at omkostningerne til vedligeholdelsen på sigt
ville blive for store.
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Navnet for Gildehusets adresse,
som tidligere var en del af Rudolfsgårdsvej i Viby Industrikvarter, er bevaret, nemlig Skt. Georgs Vej (stavet
med k og ikke som korrekt ville være
med c), men der er da i hvert fald med
adressen sat et varigt minde om gildehuset. Huset er der også, opført dengang som et bjælkehus på 322 kvm., til
en pris af 200.000 kroner, nu ombygget
og ejet af en industrivirksomhed. Grunden var på 2000 kvm. og blev købt for
26.000 kroner.
Tiden dengang var jo anderledes
med en fornuftig tilgang af medlemmer, og økonomien hang sammen, bl.a.
fordi hytten i dagtimerne blev lejet ud
til en kommunal børneinstitution.. I
Slutningen af 80’erne blev medlemstilgangen negativ, så beslutningen om
afhændelse blev taget.
Spejdernes Lejr nord for Sønderborg var meget imponerende, fortalte
Nils videre. Alene antallet af deltagere
på, 40.000 fortæller, at der er godt gang
i spejderkorpsene, og lejrområdet var
så stort, at ikke alle besøgende nåede
helt ud i hjørnerne. Den megen regn i
lejrperioden gjorde det til en pløret affære at bevæge sig rundt, men der blev
fordelt store mængde af træflis på de
mest udsatte steder.
Lejrdeltagerne skulle selv holde
sig med kost og andet, så derfor var der
etableret supermarkeder og udstyrsforretninger. Hylderne med slik og chips
havde stor succes. Omfanget af elforsyning var også imponerende, for både
kasseapparater, højttalere, computere
og ikke mindst alle de unge menneskers mobiltelefoner, skulle jo holdes
kørende. Vi så også utallige toiletvogne, som har afløst latrinerne, der jo i en
nu svunden tid ville have været holdt
skjult rundt i buskadserne.

Gilderne var også synlige på
landslejren, dels med udlejning af teltkabiner til alle de frivillige hjælpere
som klarede alle de bundne opgaver,
men også i gildernes fællestelt med en
udstilling, og hvor man kunne melde
sig til at overvære forskellige foredrag
og deltage i debatter – gratis og med
kaffe inkl.
Herligt var det navnligt at se,
hvordan de mange glade spejdere nød
lejrlivet, og så er det godt at tænke på,
at der nu er medlemstilgang i spejderkorpsene og, at vi måske deraf kan udlede at en fremtid for Sct. Georgs Gilderne kunne være i sigte.
Nogle af os synes måske at længere tids ophold ved grænsekioskerne
var overflødig, men den skønne køretur
fra Sønderborg til Egernsund og langs
Flensborg Fjord var da et plus. Alt i alt
en god dag i godt selskab og dermed
også gavn af vores tilhørsforhold til
Aarhus Stadsgilde, sluttede Nils.
Eva Leth stod for gildehallens 5
minutters Sct. Georg, og hun fortalte
om, hvordan det havde været er at vokse op i en familie med 8 søskende.
Turhavende gruppe sørgede under eftergildehallen for dejlige lune
frikadeller og kartoffelsalat, og så var
der kage til kaffen. Tørvejret holdt, og
der blev sluttet af omkring bålet med
fortællinger og ferieoplevelser siden vi
sidst var samlet samt med ”Nu er jord
om Himmel stille”.
Frits
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Venus
med
den
smukke
bagdel. Sådan
hed en af statuerne på ANTIKMUSEET,
som 9. Gilde
besøgte onsdag d.13. september. Tung
regn og nedfaldne agern
fra Universitetsparkens
store egetræer
slog ned på
jorden og os,
da vi var på
vej til ”antikmuseet”.
”Nu kan det
gøre godt med en kop varm kaffe”, var
vi alle enige om, da vi kom indenfor.
Og tænk! Det kunne vi få ganske gratis i museets foyer! ”Tilfældigvis”

havde Solveig, som sædvanlig gjort
ordene ”vær beredt” til sine: et stort
stykke honningkage havde sneget sig
ned i tasken. Derfor kunne vi starte
med varm kaffe og lidt mundgodt.
Udstillingen var kopier af klassiske statuer. Fundet i Italien og Grækenland i de fleste tilfælde. Alle statuerne havde gode fakta kort vedhæftet.
Og en af statuerne hed virkelig,
”Venus med den smukke bagdel”.
Der var også en lille særudstillingen om renæssancen. Primært
om Ole Worms og reformationen.
Sidstnævnte omhandlede vigtigheden
af biblens oversættelse. Chr. Pedersen
havde oversat den til dansk i 1500 tallet. Og det med fantasi! Den tids danskere kendte jo ikke en ”kamel”, så her
skrev Chr. Pedersen: ”det er lettere for
et ankertov at komme igennem et nåleøje, end---”.
I Kælderen var der en god udstilling om Etruskerne. Men ingen elevator derned. Så skulle man gå rundt
om bygningen, så det må være en anden gang, jeg skriver om dette.
Birgit

Denne måneds forsidemotiv er
hentet på internettet.
Miniaturemaleri af Rafaello Santi
på 28 x 22 cm.på træ 1506.
Tilhører National Gallery of Art
Washington D. C.
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