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6. GILDE
Mandag d. 23. april 2018 kl. 19.00.
Sct. Georgs gildehal i Langenæs kirke.
Mandag d.7. maj 2018 kl. 19.30.
gildemøde i Langenæs kirke.

2. GILDE
Mandag d. 23 april kl.19.00.
I Langenæs kirkens lokaler Kirkedammen 2.
Sct. Georg Gildehal sammen med
6. og 9. Sct. Gilde.

8. GILDE
Mandag d. 30. april kl 19.30.
Sct. Georgs Gildehal i Ellevang Sognegård.

4. GILDE
Mandag d. 23. april. 19.00.
Gildehal hos Tranerne i Tranbjerg.
Benny Aros, ”Hillcourt/ Bjerregaard”
Mandag d. 14. maj. 19:00.
Gildemøde i Langenæskirken.
Provst Anders Bonde
”Er der noget at grine af, når vi bliver
gamle”

9. GILDE
Onsdag d. 4. april kl.14.00.
Besøg på Plakatmuseet i Den Gamle By.
Mødested ved Indgangen på Viborgvej.
Mandag d. 23. april kl. 19.00
Sct. Georgsaften hos 6. Gilde.
FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 5. april kl. 19.15.
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.
Der er sikkert noget, der skal sorteres i
Frimærkebankens sække..

5. GILDE
Mandag d. 9. april kl. 19.00.
Gildemøde. Bemærk i Skæring Sognegård.

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. maj 2018.
Deadline 15. april.

Gildeår:
13-02-18 Inger Margrethe Frislev
8. G. 40 år.
Beklager forsinket meddelelse – IMF
fik nål overdraget den 26. februar / TJ)
20-04-18 Ole Jensen
8. G. 25 år.
Fødselsdage:
29-05-18 Hanne Kristiansen
4. G. 80 år.
30-05-18 Hugo Steensen, 4. G. 80 år.

Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170, 8260 Viby J.
Telefon 24 63 82 95

Mailadresse slettes.
Hanne Nørlund, 5. Gilde.

Denne måneds forsidemotiv
er kopieret fra februar 2008.
Billedet er indsendt af Hugo Steensen, 4. Gilde.
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Der indkaldes herved til

Stadsgildeting
Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.00
i Hasle Sognegård, Viborgvej 158, 8210 Hasle
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.
2. Gilde sørger for et let traktement.
Gildemestrene giver besked til Elisabeth Etlar Møller,
tlf. 22 63 10 84 eller mail: elisabeth.frans.moeller@gmail.com om antal deltagere/navne
(af hensyn til traktement) senest tirsdag d. 1. maj 2018.
Regnskaber for Stadsgildet er indsat på side 5 - 6.
Århus Stadsgilde arrangerer
”Aktiv af natur-tur til Fur” torsdag den 7. juni
Reserver dagen allerede nu.
Århus Stadsgilde har ansøgt Friluftsrådet om tilskud til en
”Aktiv af natur” udflugt til Fur.
Følg med i HEROLDEN for oplysninger.
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1998 Kønsrollerne er stadig til
debat, og mændene får 14 dages barsel.
Kvinderne har i stigende grad, bukserne på i parforholdet. Daells Varehus
lukker. (77% af alle husstande har vaskemaskine)
2008 Finanskrisen hærger. Kun
38% af alle 30 årige kvinder er gift,
mod 88% i 1970. Husmoderforeningerne lukker, og bliver til Aktive Kvinder.
88% af alle hjem har PC. (Danmark
kåres til verdens lykkeligste folk)
I eftergildehallen blev Jan Omøe
lykønsket med sit 50 års Ridderjubilæum, selvfølgelig med et Tjikkerlikker,
og med et stort TAG, som tak. Desværre var vores foredragsholder blevet forhindret, pga. sygdom i familien, så
Frans Møller sprang til med fællessang,
sprogblomster og konkurrencer, så det
blev en fornøjelig aften. Først med en
fødselsdagssang for ægtefællen, Elisabeth.
Sprogblomster fra Ingvar Glad’s
”Undervejs – Kulturens aftryk i sproget” Lussing: Aflusning ved at slå så
hårdt at lusene faldt af. Knæsat: Faderen vedkendte sig det nyfødte barn ved
at sætte det på knæet. Og kvinden skal:
Mande sig op, Være karl for sin hat:
Være herre over situationen
Beherske sit fag Udvise mods og
mandshjerte Være på tomandshånd. Og
hvad med vendingerne: Herreløs damecykel og Underbemandet konebåd.
Aftenen sluttede af med ”Nu er
jord og himmel stille….”
Stor tak til Gruppe 41, som havde sørget for traktementet.
Erik

Mandag den 19. februar kunne
gildemester Jette Jørgensen byde velkommen til den første gildehal i 2018.
Som det første blev Kjeld Gades, Mette, mindet med et minuts stilhed.
I sin Gildemester tale tog Jette
udgang i en artikel i Ugebladet Søndag
om ”Kvindelivet gennem tiderne”, som
hun ikke regnede med at nogen af
mændene havde læst.
1958 Lykken er at finde en god
mand, blive gift og få nogle børn. Være
en god husmor derhjemme, kæmpe
med gaskomfurer og gruekedler, og stå
klar med sutsko og avis, når manden
kom træt hjem (75% af alle gifte kvinder er hjemmegående).
1968 Ungdomsoprøret ulmer, og
kvinderne strømmer ud på arbejdsmarkedet. P-pillerne revolutionerer samlivet, rødstrømperne aktionerer, pornoen
frigives, nye boformer opstår og kollektiver skyder op i hele landet
(Timelønnen for kvinder er 10,42 kr.)
1978 Pigerne udgør flertallet i
Gymnasierne og Danmark får fri abort.
Ligeløn indføres-i hvert fald på papiret!, så kvindelige aktivister vil kun
betale 80% af en busbillet. Rødstrømperne tager på kvindelejre (Regeringen
består af 17 mænd og 4 kvinder)
1988 Grænserne mellem mandeog kvindefag opblødes, men det går
langsomt. Den sorgløse livsglæde og
seksualitet hører op, da AIDS dukker
op. Antallet af fødsler falder.
(Kvinderne bliver nu over 78 år, 4,3 år
længere end mænd)

(Fortsættes på side 7)
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liste.

Vi sluttede gildetinget på den sædvanlige måde med at synge ”Nu er jord og
himmel stille”.
Alice

Mandag den 5. marts afholdt 5.
Gilde dette års gildeting. Til stede var 12
gildebrødre. Vi startede med at synge
”Sneflokke kommer vrimlende” meget
apropos dagens vejr.

Den 5. marts holdt 6. Gilde gildeting. Vi mødtes kl. 19.00 og startede med
at spise varm mad, som gruppe 63 havde
sørget for.
Derefter gik vi over til dagsordenen. Efter valg af dirigent og protokolfører
aflagde gildemesteren beretning om året,
der var gået. Regnskabet blev godkendt
med uændret kontingent.
Grupperne fortalte om de emner, de
havde arbejdet med. Gruppe 61 ”Hvorfra
jeg kom” Gr.62 ”Broer” Gruppe 63
”Valgfrit emne”. Der var genvalg på alle
poster. It-ansvarlig udgik.
Så var det tid til kaffe og kage.
Sonja uddelte opgaver til de 3 grupper
ang. Sct. Georgs Gildehal i april måned,
som vi skal holde sammen med 2. og 9.
gilde. Så var en hyggelig aften til ende og
vi sluttede med ”Nu er jord og himmel
stille”.
Inger A.

Gildemester Henning Holck bød
herefter velkommen og gik over til gildetingets dagsorden med start af valg af dirigent. Kirsten takkede for valget og gav
ordet til Henning for gildemesters beretning. Atter i år opfordrede Henning til at
møde op til Stadsgildets og de andre gilders arrangementer, Valdemars Fest, Fellow Ship- aftenen og Fredslyset. Han takkede for den fine mødedeltagelse i gildets
egne arrangementer, der kunne tyde på
tilfredshed med årets aktiviteter.
Året har budt på 3 interessante foredrag om ”De gemte hjerner på Psykiatrisk Hospital i Risskov”, ”200 års kunst i
Aarhus” og om ”Det Nye Universitetshospital, DNU. Årets friluftsgildehal blev
afholdt i Sorringhytten over temaet ”Nak
og Æd” med et traktement, hvor fantasien
og evnerne blev udfordret. Desuden har
der været afholdt flere fælles gildemøder
med 8. Gilde.
Efter gildemesters beretning, der
blev enstemmigt godkendt, blev gildets
regnskab og næste års budget fremlagt af
skatmester og ligeledes enstemmigt godkendt. Gildeledelsens forslag til ændringer
i gildets vedtægter blev vedtaget og er nu i
overensstemmelse med de seneste ændringer i Landsgildets vedtægter.
Alle modtog genvalg ved valget til
gildeledelse og udvalgsposter, dog med
nyvalg af dørherold.
Dernæst aflagde de tre grupper og
udvalgene beretning om årets møder og
aktiviteter og Henning oplyste om årets
flagprismodtagere. Gildeledelsens gruppefordeling og tidligere opdeling fra 3 til nu
kun at være 2 grupper blev vedtaget.
Gildemester takkede til sidst alle i
gildet for det gode sammenhold og efter
aftenens traktement omtalte Henning dette
års kommende aktiviteter og planen blev
uddelt sammen med en ajourført medlems-

Nyreforeningens Aarhus-kreds var
blandt modtagerne, da der sidste efterår
blev uddelt portioner fra Sct. Georgs Gildernes Flagpris. Kredsen fik kr.10.000 og
vores gildemester Nils Liljebjerg, der foretog tildelingen, sikrede sig efterfølgende,
at vi i 8. Gilde kunne få besøg af Nyreforeningen, med en orientering om organdonation.
Arrangementet blev gennemført
den 26. februar. Kredsformand Ann Bellis
Hansen kunne bl.a. fortælle, at en del af
pengene var gået til tre særdeles velkomne
udflugter for dialysepatienter, som jo i
sagens natur har en meget besværlig og
bunden hverdag.
En del af kredsens arbejde består
også af at gå på strøget for at orientere
forbipasserende om organdonation og
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skaffe nye tilmeldinger til donorregisteret.
medlem af det tidligere 5. Århus Gilde,
Transplantationskoordinator
og som blev nedlagt for år tilbage, hvorefter 8
sygeplejerske Pia Lauenborg og hendes Gilde blev valgt i 1986. Kansler Thøger
kollega Rikke, begge fra Universitetsho- Jensen kunne fortæller, at Inger Margrethe
spitalet i Skejby, stod for selve foredraget, gennem årene bl.a. har siddet som kansler,
og med stort engagement fortalte de om og som har flere perioder som gruppeleder
det meget omfattende research- og analy- bag sig. Vi holder alle meget af Inger Marsearbejde, der ligger bag udvælgelsen af grethe, som altid er i gang og på farten, og
såvel modtager som giver af organer.
som jo er meget flittig og bidragende som
Der er en positiv udvikling i antal- gildemedlem.
let af donorer. I 2009 var godt 600.000
Vi kan også tænke tilbage på adregistrerede som donorer. I 2017nåede skillige gildeudflugter til hendes hyggelige
man op på 1.2 millioner tilmeldte.
sommerhus ved Skødshoved på Mols,
Danmark halter dog bagud og over- hvor flere af os også har gjort brug af hengås stort af Norge, Finland og Sverige, når des fiskerjolle, som Inger Margrethe jo
tallene gøres op pr. 1 million indbyggere.
tidligere selv håndterede med stor rutine,
Der foretages transplantationer i når der skulle sættes garn og bringes fisk
Odense (kun nyrer), men såvel Skejby som til huse.
Rigshospitalet tager sig af hjerte, lunger,
Thøger overrakte herefter Sct.
lever, bugspytkirtel, nyrer, tydtarm, hud og Georgs Gildernes 40 års nål under taktfast
hornhinder, samt menisker, ledbånd, brusk hyldest. Vi sang også et par sange i afteog sener.
nens løb og sluttede med ”Nu er jord og
Personer under 18 år kan ikke til- himmel stille”.
melde sig donorregisteret, så her er det
Frits
indehaveren af forældremyndigheden, der
skal tage stilling. Ældre mennesker kan
være egnede med lever, nyrer og hornhinder, og der tages stilling efter streng lægelig vurdering.
Torsdag d. 1. marts var der Laugsting,
Der er præcise regler for, hvordan der som sædvanlig blev holdt hjemme
man tilmelder sig, og med hvilke organer, hos Hans Fink. Mødeprocenten var helog i hvilke tilfælde også pårørende skal ler ikke denne gang 100, men Hans-Erik
spørges. Ofte drejer det sig om få timer, Harboe's sang til de gule ærters pris lød
når et organ tilbydes, så derfor er registre- traditionen tro alligevel højt i stuen. Stor
ringen i donorregisteret meget vigtig.
tak til Jytte for de dejlige ærter.
Vi blev præsenteret for rigtig manTinget blev afviklet efter dagsorge detaljer, statistikker og plancher, og denen og beretningerne blev godkendt
hørte også om bestemmelserne ved hjerte uden mange kommentarer.
– og hjernedødskriteriet, som omfatter en
Regnskabet blev godkendt. Indtil
lang række krav og sikkerhedsbestemmel- videre uændret kontingent.
ser.
Der var genvalg på følgende poDen gennemsnitlige ventetid på en
donation er i Danmark 30 måneder. I Nor- ster: Laugsmester: Hans Fink, Skatmege kun 2 år. Det er ifølge loven forbudt at ster: Uffe Jørgensen, Skriver: Uffe Jørkøbe eller sælge organer i Danmark, og gensen og Revisor: Henrik Meyer.
Datoer for det kommende års 9
det er forbudt at bruge købte organer.
aktiviteter/møder
blev fastlagt. Hans
Det var en spændende aften, og der
blev stillet rigtig mange spørgsmål og gi- Fink har efterfølgende udsende en mere
vet lige så mange svar. Der blev også budt detaljeret mødeplan, der også indeholder
på smørrebrød og kaffe, og helt specielt hvem der medbringer mødepræmier til
kunne vi fejre vores ældste medlem, Inger de forskellige møder.
Uffe
Margrethe Frislev, som gennem 40 år har
været gildebroder.
Inger Margrethe var oprindelig
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