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9. GILDE
Onsdag d. 7. marts kl. 14.00.
Gildemøde.
1./7. GILDE
Mandag d. 19. marts kl. 18.30.
(bemærk tidspunktet).
Gildeting hos Jytte og Hans, Skovgårdsvænget 8, Tranbjerg.
Jytte fremtryller mad.
Afmelding til Birgitte og Jan.

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag 1. 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 21 39 50 20 senest søndag 22.02.

4. GILDE
Mandag d. 19. marts. 19:00.
Gildeting i Langenæskirken.
5. GILDE
Mandag d.5.marts kl.19.00.
Gildeting i Egå Sognegård.
Mandag d. 9.april kl. 19.00.
Gildehal. Bemærk i Skæring Sognegård.
6. GILDE
Mandag den 5. marts
Gildeting i Langenæs kirken.
Bemærk vi starter med spisning kl.
19.00.

Fødselsdag:
27-02-18 Henning Holck Nielsen,
5.G. 80 år.

8. GILDE
Mandag d. 19. marts kl. 19.30.
Gildeting i Ellevang Sognegård
Nærmere følger.

HEROLDEN

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

udkommer næste gang
ca. 1. april 2018.
Deadline 15. marts.
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Til Distriktsforum 2018
Kære gildebrødre
Jeg hilser og ønsker jer et vellykket Distriktsforum 2018.
Det er dog samtidig en klar udmelding om, at jeg ikke deltager i
dette års distriktsforum og fremover heller ikke ønsker at deltage i
arrangementer som gildemesterstævne, distriktsforum og landsgildeting. Jeg synes ikke længere jeg vil bruge tiden i disse fora, hvor så
mange store ord og løfter fremsiges, uden at det resulterer i synlige
resultater.
Jeg vil fremover alene bruge min tid på de 111 aldrende gildebrødre, der er tilbage i Århus Stadsgilde.
I Århus Stadsgilde er der 8 gilder med tilsammen 111 gildebrødre. Et par af gilderne er meget små med kun 5-6 gildebrødre. Til gengæld samarbejder flere gilder om arrangementer og gildehaller. Gilderne har hver især deres særpræg. Derfor fravælger vi sammenlægning, idet gildernes forskellige holdninger, traditioner og kemi, helt
sikkert vil koste medlemmer, såfremt vi foretager sammenlægning.
Til gengæld arrangerer Århus Stadsgilde gildehaller i forbindelse med nytåret, Fellowship og de desværre alt for sjældne ridderoptagelser. Et af gilderne påtager sig da rollen som jourhavende, men med
ret til at ”udskrive” ressourcer fra de øvrige gilder. Århus Stadsgilde
yder økonomisk tilskud til underholdningen i eftergildehallerne og til
nødvendig betalbar hjælp i køkkenet, til servering mv.
I løbet af de årlige tre Fredslys arrangementer, onsdagen før første søndag i advent, møder ca. 70 gildebrødre og omkring 30-40 ikkegildebrødre op til Fredslys arrangementerne i henholdsvis Katolsk
Vor Frue Kirke i Aarhus, Aarhus Rådhus og Vor Frue Kirke
(Klosterkirken) i Vestergade i Aarhus. Det var Århus Stadsgilde der
tog initiativ til at få Fredslyset til Aarhus og som donerede Fredslyslampen til Katolsk Vor Frue Kirke i Aarhus, hvorfra landsgildets
Fredslys koordinator udsender Fredslyset til Midt- og Nordjylland.
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Hvert andet år inviterer Århus Stadsgilde på udflugt til en lokalitet
med relevans for spejder- og naturinteresserede. Gildebrødre betaler en
rimelig lav deltagerafgift. Georginer betaler kostprisen. Århus Stadsgilde
giver et væsentligt tilskud til transport og fortæring, eller finder sponsorer, der yder tilskud.
Stadsgilderådet mødes normalt fire gange årligt. Det møde, der holdes umiddelbart efter det årlige stadsgildeting, er med et udvidet stadsgilderåd, omfattende gildernes GM, GK og GS. Mødedeltagelsen er tæt på
100% i alle møder i stadsgilderådet. Det er her, der kan bevilges midler fra
den formue der endnu er tilbage fra salget af gildehuset i Viby i 1992.
Indtil 2007 var formuen ”båndlagt”, men kan, siden frigørelsen, bruges efter bemyndigelse af stadsgilderådet.
I stadsgilderådet tages også hvert år beslutning om tilskud til unge
spejderes deltagelse i lejre i udlandet.
9 gange om året udkommer Århus Stadsgildes blad HEROLDEN.
Ca. 80 gildebrødre modtager HEROLDEN som elektronisk blad via
mail. De øvrige ca. 30 gildebrødre modtager deres trykte eksemplar med
postvæsenet. HEROLDEN fejrer i år 75 års jubilæum med udgivelse af en
jubilæumsbog med artikler og illustrationer fra de 75 årgange. Bogen på
240 farvetrykte sider, i format A4, er udleveret til alle gildebrødre i Aarhus. Et mindre oplag er til salg i Spejdermuseet for 165 kr., som tilfalder
museet.
For ca. tre år siden udgav vi ”Århus Stadsgilde sangbog” med 114
sange og tilhørende nodebog. Landsgildets sangbog fra 1962 fandt vi ikke
længere tilstrækkelig. Vi savnede alle de dejlige sange og melodier, der er
kommet til i de sidste 30-40 år. Opgaven med fornyelse af sangbogen formåede landsgildet ikke at løfte. Jeg kan kun betragte det som eklatant udtryk for afmagten i Sct. Georgs Gilderne i Danmark.
Gennemsnitsalderen for gildebrødre i Aarhus er i øjeblikket 78 år.
De årlige dødsfald overstiger de årlige udmeldelser. De få optagelser har
næsten alle været af gildebrødres enker, som ønsker fortsat at bevare kontakten med netværket i gilderne.
Netop de mangeårige venskaber, netværket, er for de fleste gildebrødre det bærende element for fortsat medlemskab. Det er langt mere
betydningsfuldt end ”tomme” fraser som ”Spejderideen for voksne” og
store ord om international bevægelse. Derudover har spejderbevægelsen
og gilderne for længst udviklet sig i hver sin retning. Jeg bruger meget bevidst ikke ordet ”gildebevægelse”. Det ser jeg intet belæg for.
Blandt de 111 gildebrødre i Aarhus er flere ramt af demens og/eller
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er stærkt syns- eller bevægelseshæmmede. Selv et plejehjemsophold er for
nogen gildebrødre og deres værger, ikke grund til at melde sig ud af Sct.
Georgs Gildet. Det gør indtryk!
Et par af gilderne praktiserer ægtefællers, ”georginers”, deltagelse i
gruppemøder og eftergildehaller. Georginerne udgør en væsentlig arbejdsressource i forbindelse med gildernes arrangementer! Ingen gilder i
Aarhus har planer om at ændre praksis på dette område. Det ville helt sikkert også resultere i flere udmeldelser end optagelser!
Når Århus Stadsgilde fungerer som det gør, skyldes det nok følgende:
Århus Stadsgilde dækker et geografisk bekvemt afgrænset område.
Det er også derfor vi lægger så stor vægt på at kalde os stadsgilde og
ikke distriktsgilde.
Århus Stadsgilde er ikke ubemidlet. Vi kan sammenlignes med et pensionistægtepar, der lever et rimeligt godt liv i kraft af den tilbageblevne ”friværdi” efter salget af parcelhuset. Pensionistparret behøver ikke efterlade noget til arvingerne! Sct. Georgs Gilderne har
ulykkeligvis ingen arvinger!
Der er tilfredsstillende høj deltagelse til stadsgildets arrangementer. I
den seneste nytårsgildehal deltog 58 af de 111 gildebrødre. Vi var i
alt 70 deltagere.
I min seneste gildemestertale stillede jeg følgende stærkt hypotetiske
spørgsmål: ”Hvad skal jeg gøre, såfremt en 30-40-årig tidligere spejder
henvender sig med henblik på at blive gildebror? Hvor skal jeg sende vedkommende hen?” Ingen har indtil nu givet mig svaret!
Jeg håber på jeres forståelse for, at det er i Århus Stadsgilde jeg vil
bruge mine ressourcer. Selv nærmer jeg mig jo også med hastige skridt
gennemsnitsalderen for gildebrødre i Aarhus.
Om I vil nedlægge distrikterne i øvrigt, vil jeg ikke blande mig i,
men lad være med at nedlægge stadsgilderne. De er meget forskellige fra
distriktsgilderne.

’

Med gildehilsen
Kjeld Hedelund Jørgensen
Stadsgildemester i Århus Stadsgilde
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Enkelte havde gode spørgsmål
og fik gode svar tilbage, men de fleste
nøjedes med at lytte intenst og prøve at
forestille sig nogle af alle de emner, der
på meget langt sigt kan ende med at
blive digitaliseret. Fantasierne fik frit
spil, og jeg tror ikke mange af de tilstedeværende – rent aldersmæssigt – kan
nå at få slutningen med, hvis en sådan
overhovedet findes der langt ude i
fremtiden. Men vi var vidne til et Interessant og meget veludført foredrag, og
Martin gjorde bestemt hvad han kunne
for i et mere eller mindre letforståeligt
sprog at bibringe os noget af alt det,
han ved en masse om. Godt gået, Martin.
En pause i foredraget brugte
Henning til at hylde og takke Viggo,
for det store arbejde han gennem 25 år
har bidraget med i spejder- og gilderegi. Derefter fik Viggo overrakt 25 års
nålen, en lang rød rose, samt et
”tjickelikker” fra forsamlingen. Derefter fik vi kaffe og hjemmelavet islagkage. Mens vi drak kaffe og spiste is,
fortsatte Martin lidt endnu med afslutningen på sit foredrag.
Da foredraget var forbi, havde
Henning diverse meddelelser til os om
møder og ture i de kommende måneder, og sluttede med en tak til Martin
for en interessant aften. Og således
sluttede en fin aften med vores sædvanlige aftensang.
Kirsten

Vi startede vores gildemøde med
at synge: ”Det er hvidt herude”, og vi
var mange der sang, idet vi havde flere
gæster fra vores venner i 8. Gilde. De
var alle kommet for sammen med os at
høre et foredrag af Practice Leader hos
IBM, Martin Smith, som ville fortælle
os om ”Din digitale fremtid.” Men inden det startede, tog gildemester Henning ordet for at mindes vort vellidte
medlem Erik Hennings, der pludselig
afgik ved døden lige før jul.
Henning kendte Erik gennem et
årelangt venskab og var med til hans 50
års jubilæum. Henning fortalte om små
og store oplevelser, han havde haft med
Erik. Erik var i mange år medlem i
Hornsletgildet, senere Ebeltoftgildet,
og da det også lukkede ned, kom Erik
som medlem i vores gilde i Egå. Alle
satte stor pris på Erik og hans kone Lis,
som også ofte var med til møderne, og
vi vil alle savne dem begge fremover.
Vi holdt et minuts stilhed og Henning
udtalte et ”Æret være Hennings minde.
Arrangerende gruppe orienterede
derefter kort om aftenens forløb og gav
ordet til Donald, til præsentation af
hans søn, Martin, der skulle fortælle os
om vores digitale fremtid. Martin har
et alenlangt CV hos IBM, hvor han har
været i mange år og aktuelt beskæftiger
sig som projektleder, leder af
”udviklere” og underviser for nyuddannede unge, primært indenfor sundhedsIT. Det var en meget interessant og
spændende aften, der udspandt sig.

Mandag den 5.februar mødtes 6.
Gilde for første gang i det nye år. Vi
blev præsenteret for Fritz le Fevre, pensioneret gymnasielærer med historie
som hovedfag.
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Fritz fortalte om Frederiksbjergs
historie fra 1870 – 1900. Fritz er 4.
generation le Fevre på Frederiksbjerg.
Omkring år 1900 er befolkningen vokset fra 10.000 hvilket især skyldtes
industrialiseringen.
Fritz fortalte utroligt spændende
og levende og kom bl.a. ind på M.P.
Bruun, Dalgas, Orla Lehmann, Hans
Broge og Tage Hansen, der alle var
velhavende beboere.
En stor magnet var Centralværkstedet. En anden stor arbejdsplads var
Århus Oliefabrik. Chokoladefabrikken
Elvirasminde blev grundlagt i 1868.
Den er i dag overtaget af Spangsberg
og ligger i Skanderborg.
Midt i foredraget blev vi beværtet med hot dog og bl.a. chokolademælk samt fastelavnsboller og kaffe.
Vi afsluttede en hyggelig aften med
vores sædvanlige sang; ” Nu er jord og
himmel stille”.
Alice.

som Europæisk kulturhovedstad, med
rigtig mange arrangementer – ja, næsten til overflod, sagde han. Jeg havde
i slutningen af 2016 meldt mig som
frivillig sammen med rigtig mange
andre fra byen og regionen, men blot
det at blive registreret var en besværlig
opgave i sig selv, med koder, passwords og en masse øvrige data. Hertil
kom tilbud om deltagelse i diverse orienteringer om dit og dat, og som i omfang og geografi i nogen grad oversteg
min kalenders muligheder for deltagelse.
Det trykte program var en meget
flot og meget omfattende, en tyk tryksag, ja nærmest et opslagsværk, og
man skal give sig meget god tid for at
få det fulde overblik og dermed udbytte ud af det.
Jeg fik omsider tilbudt at medvirke ved fremstillingen af de 5000
skibe, som indgik i åbningshøjtideligheden. Jeg meldte mig til og hørte så
ikke noget før en meddelelse dukkede
op om lige at klappe hesten. Det gjorde vi så, men umiddelbart efter kom en
ny besked, om, at projektet nu var
fuldført og med et løfte om, at andet
nok skulle vise sig.
Det er selvfølgelig svært at
planlægge så mange arrangementer,
men mange mistede lidt af gnisten, og
jeg trak mig også selv lidt tilbage, med
de opgaver jeg havde tænkt at ville
påtage mig.
Et tilbud indløb dog i forbindelse med en udstilling af højbede med
krydderier og beskrivelse af anvendelsesmuligheder samt noget sideløbende
med fem smågrise. Det helt specielle i
at det skulle foregå på 8. etage af kontorhuset overfor Dokk1 mellem Hotel
Atlantic og Havnehuset virkede tillokkende. Det var da en alternativ event.

Gildemester Nils Liljeberg kunne mandag den 29. januar byde velkommen til 8. Gildes 37. års fødselsdag, og traditionen tro var vore gode
venner i 5. Gilde fra Egå inviteret med
til fødselsdag. Baggrunden for 5 Gildes deltagelse er jo den, at 8. Gilde i
de første år samlede rigtig mange gildebrødre, så mange, at et nyt gilde
kunne skille sig ud for at blive sig selv,
og derved danne 5. Gilde.
Nils nævnte, at flere havde været med lige fra starten, nemlig Hanne
Eriksen, Inge Kiel, Olaf Saugberg og
ham selv samt Henning Holck, som i
dag er gildemester i 5. Gilde.
I gildemestertalen berørte Nils
nogle af sine oplevelser med Århus by
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Nu står vi så overfor Århus som
Europæisk Frivillighovedstad, som
især skal fokusere på at fejre, synliggøre og anerkende de mange mennesker, der bruger tid og ressourcer på at
være frivillige – altså at hjælpe andre
med at få gode oplevelser. Desuden at
vedligeholde kompetencer, udvide sit
netværk eller vennekreds etc. Det gælder om at udvikle velfærden i et ligeværdigt samarbejde mellem myndigheder og borgere, således man supplerer hinanden, og således, at det bliver
lettere at være frivillig.
Man kunne måske forestille sig,
at Århus henvendte sig til de 3.500,
som meldte sig i forbindelse med Kulturhovedstadsåret – men har nogen
hørt noget – ikke jeg – meeeen det skal
nok komme, sluttede Nils.
Henny Wilson holdt 5 minutters
Sct. Georg, og i forbindelse med 37
års fødselsdagen lod hun tankerne gå
tilbage i tiden, samtidig med at hun
komplimenterede det meget omfattende og vellykkede 75 års jubilæumsskrift om Herolden, som netop har set
dagens lys. Vi har jo i 8. Gilde været
med i halvdelen af tiden, og det er interessant at se forskellen på dengang
og nu, hvad gildebrødre kunne klare.
Vi ville og kunne alt, vi var mange og
vi var aktive på alle fronter. Meget
blev planlagt og gennemført. Det er
utroligt, hvad vi fik tid til, men resultaterne var det hele værd.
Vi er stadig i gang, og vi samler
også i dag gode minder med vore aktiviteter, om end vi nok er mindre fysiske, i det vi binder an med. Men glæden er der stadigvæk, når tingene lykkes for os.
Henny medbragte sin svigerfar
Andreas Wilsons håndskrevne dagbog

fra 1921.Wilson var spejder i 1. Århus
Trop og senere aktiv i rigtig mange år,
bl.a. med en tid som tropsrådsformand
i 13. Århus Trop og senere også længere op i hierarkiet.
Dagbogen fortæller bl.a. om,
hvordan det var at være spejder i
1920’erne – altså for næsten 100 år
siden, med f.eks. en 12 dages cykletur
Nordjylland rundt, med telt, rygsæk, 2
tæpper, en økse og en primus m.v., og
med udførlig beskrivelse af lejrpladserne, lejrbålene og naturen de oplevede samt byer og steder de besøgte. De
nød stor bevågenhed fra beboerne,
hvor de opholdte sig, og både reveille
og retræte blev blæst til tiden hvor end
de nåede frem. Man kan med de sirligt
skrevne sider levende fornemme deres
glæde ved samværet, og den spejderånd de besad.
Besøget, arrangeret af Århus
Stadsgilde, i den store landslejr på Als
i sommer viste en forskel på dengang
og nu, for her var der ofret et stort areal til en stor P-plads for deltagernes
biler. Der var også mange udenlandske
spejdere, og det var en glæde for os
gildebrødre at se trivslen og de mange
spændende lejrpladser og aktiviteter
der blev udfoldet i lejren. Turen gav
nye gode minder og understregede for
os, at det gamle slogan–”Een gang
spejder, altid spejder”, lever i bedste
velgående, sagde Henny.
Eftergildehallen bød på smørrebrød m.m. og tre bugnende lagkager i
mange lagos til lykke og slap også et
par af sine mange gode historier løs.
Frits
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Mangel på stof har inspireret til at bringe forsidebilleder fra
”Spejdernes Magasin”, fremsendt af Mandrup Langhoff.
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Denne måneds forsidebillede
er hentet på nettet, hvor det er med i en
omtale af sagnet om Sct. Georg,
udgivet af www.spejder.dk/drager.
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