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1./7. GILDE. 
Tirsdag d. 29. maj. 
Udflugt til Søby brunkulslejer. 
Nærmere følger. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 14. maj. 19.00. 
Gildemøde i Langenæskirken. 
Provst Anders Bonde ”Er der noget at 
grine af, når vi bliver gamle”   
 
5. GILDE 
Mandag d. 7. maj. 
Gildetur til Industrimuseet i Horsens 
Nærmere følger i indbydelsen. 
 
6. GILDE 
7. maj 2018. 
Gildemøde i Langenæs Kirken kl. 19.30. 
26. maj 2018. 
Gildeudflugt - indbydelse følger. 
4. juni 2018. 
Friluftsgildehal på Spejdermuseet. Be-
mærk: mødet starter kl. 19.00. 
 
8. GILDE 
Mandag den 30. april kl. 19.30. 
Sct. Georgs Gildehal i Ellevang Sogne-
gård. 

Mandag den 7. maj kl. 14.00. 
Udvidet gildeledelsesmøde hos Kirsten 
Thorndahl. 
Tirsdag den 29. maj. 
Årets Gildetur til Vestjylland. Nærmere 
følger direkte. 
 
 9. GILDE 
Onsdag den 16. maj kl. 14.00. 
Gildemøde – Cirkusrevyen. 
 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 3. maj. 
Møde i spejderhytten i Tranbjerg. Afte-
nen vil sikkert igen gå med sortering af 
noget  af Frimærkebankens materiale. 

 
Dødsfald: 
22-03-2018 Ole Jensen, 8. Gilde. 
 
Fødselsdage:  
29-05-18 Hanne Kristiansen,  
 4. G.  80 år. 
30-05-18 Hugo Steensen,  4. G.  80 år. 
28-06-18 Litta Schmidt,  4. G.  80 år. 

 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. juni 2018. 

Deadline 15. maj. 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 

Forsidemotivet denne måned 
er indsendt af 

Hans Fink. 
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Hærværk eller glemsomhed? 
 

Til den eller de der har været i Stadsgildets rum på Spejdermuseet for at 
hente ting. 
Det er utroligt at man ødelægger låsen i døren. 
Er det fordi man ikke kan huske koden, så kan det da ikke være så vanske-
ligt at tage telefonen for at ringe til en der kender koden. 
Kommer man til at ødelægge noget, så vær dog ærlig og giv besked, så det 
kan blive repareret. 
 
Det er en unødvendig udgift for os alle. 
Der vil blive sat kamera op, så rummet bliver overvåget. 

 
Den ansvarlige for vedligehold. 
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Århus Stadsgildes 
Aktiv af natur-tur til Fur 

torsdag den 7. juni 
Program: 

Kl. 7:45 Mødetid ved P-pladsen ved Viby Torv, Grundtvigsvej 3. 

Kl. 8:00 Afgang i 50 personers bus. 

Vi kører til Tange Sø, hvor vi drikker vi kaffe (deltagerne medbringer 
egen kaffe). I prisen er inkluderet et rundstykke og en ”lille én” til halsen. 
Ved Tange Sø er der toilet.  

Medbring Århus Stadsgilde sangbog, 
deltagelse i den fælles skønsang er betingelsen for at få den ”lille én” til 

halsen! 

Vi kører videre til Branden færgehavn og bliver sejlet til Fur, hvor vi kører 
ad den smukke vej langs stranden til naturområdet ved Gammel Havn. 

Derefter fortsætter vi til Fur Bryghus (her er toilet), der er klar med en buf-
fet samt en øl fra bryghuset. Buffet + én øl/vand efter frit valg samt kaffe er 
inkluderet i prisen. 

Vi skal derefter rundt til nogle af de helt specielle naturseværdigheder der 
findes på øen. 

Sidst på eftermiddagen tager vi igen færgen tilbage til Jylland og kører til 
Rindsholm Kro (her er toilet). Her serveres dansk bøf og jordbærgrød med 
fløde, hertil én øl/vand, inden vi igen fortsætter hjemturen til P-pladsen ved 
Viby Kirke. Middagen + én øl/vand er inkluderet i prisen. 

Forventet hjemkomst kl. ca. 21.50. 

På Fur vil vores ”egen” geolog Jan Bigum være naturvejleder og fortælle 
om naturseværdighederne. Benny Aros vil fortælle et par historie om nogle 
af de steder vi passerer. 
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Prisen er 400 kr. pr. deltager. Dog giver Århus Stadsgilde 200 kr. i til-
skud til gildebrødre i Århus. Så ved tilmelding indbetales 200 kr. pr. 
gildebror og 400 kr. for en eventuel ledsager. Der er plads til max. 50 
deltagere, som forbeholdes gildebrødre i Aarhus med ægtefælle/
partner efter først til mølle princip. (Turens bruttopris pr. deltager er 
ca. 750 kr.). 

Der kan ikke reserveres faste pladser i bussen. Nogle af de forreste sæ-
der vil være reserveret til de turledere, der skal bruge mikrofon i bus-
sen. Ud over de tre kendte toilet-muligheder, må vi som venner og 
gentlemen klare os med toilettet i bussen. Turen egner sig ikke for 
stærkt gangbesværede selv om bussen vil køre så tæt på seværdighe-
derne som muligt. 

Tilmelding, som er bindende, skal ske senest den 16. maj ved indbeta-
ling af kr. 200 pr. gildebror og kr. 400 pr. ægtefælle/partner. Se annon-
ce om tilmelding andet sted i HEROLDEN. 

Vigtigt: Alle skal medbringe: 

 Kaffe/the og kop til sig selv til opholdet ved Tange sø. 

 Århus Stadsgilde sangbog. 

 Fodtøj der egner sig til fugtigt blødt terræn (moler). Dette 

fodtøj må ikke tages med ind i bussen. 

 En plasticpose til det snavsede fodtøj, som så SKAL anbrin-

ges i bussens bagagerum. 

Århus Stadsgilde har ansøgt om at få tilskud til turen fra Friluftsrådets 
Aktiv af natur pulje. Turen vil blive gennemført uanset dette tilskud 
skulle udeblive. Ret til ændringer i programmet forbeholdes.  

Stadsgildeledelsen 

Se hvordan du tilmelder dig på næste side 
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Tilmelding til Århus Stadsgildes 

Aktiv af natur-tur til Fur 
torsdag den 7. juni 

Tilmelding skal ske senest onsdag den 16. maj ved indbetaling af 
deltagerafgift kr. 200 for gildebrødre i Aarhus gilderne og 400 kr. for 
deres ledsagere/partnere til Danske Bank reg. nr. 1535 konto nr. 
4815115864, mærket med deltagernavn (e) og gilde.  

Der er plads til maksimalt 50 deltagere. Tilmeldingen er bindende og 
sker efter ”først til mølle princip”. Har nogen betalt for tilmelding og 
der viser sig ikke at være plads, vil deltagerafgiften blive tilbagebetalt. 

Seneste mødetid ved busserne på Viby Torv, Grundtvigsvej 3, er 
torsdag en 7. juni kl. 07:45. Alle deltagere skal sidde i bussen og væ-
re klar til afgang kl. 08:00.  

Husk at medbringe egen kaffe/the og kop, støvler eller andet 
”terrænfodtøj” i plasticpose og Århus Stadsgilde sangbog. 

Stadsgildeledelsen 

Se yderligere information om turen andet sted i HEROLDEN 

 
 
 

Den 19. marts havde vi gilde-
ting. Mødet var henlagt til Tranbjerg 
hos Jytte og Hans. De havde kreeret 
en rigtig dejlig middag med tilhøren-
de vin. Desværre måtte vi undvære 
Lis Henningsen, som var kommet til 
skade efter hun blev kørt ned af en 
bil på Silkeborgvej. 

Gildeledelsen fortsætter. 
Regnskabet og budgettet godkendt. 
Der var forslag om at ægtefæller/
samlevere kunne deltage  i alle arran-
gementer såfremt de måtte ønske det. 
Der var fuld tilslutning hertil. 

Der var også enighed i at vi i 
gildet fortsætter som hidtil. Der blev 
endvidere udarbejdet et godt pro-
gram for det kommende år. 

En stor tak til Jytte og Hans 
for en god aften. 

ofk 
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4. Gilde mødtes til gildeting i 
Langenæs Kirkens sognegård d. 19. 
marts. 

Gildemester Jette Jørgensen bød 
velkommen, og vi startede med at syn-
ge ”Jeg elsker den brogede verden”, og 
JJ kunne som sædvanligt meddele, at 
det første glas vin/øl/vand var gratis. 
Hugo Steensen blev valgt til dirigent 
og ledte os på bedste vis gennem tin-
gets dagsorden. 

Der var genvalg af gildeledelsen 
og regnskabet blev godkendt med ap-
plaus og samtlige udvalgsmedlemmer 
og repræsentanter blev ligeledes gen-
valgt. Jan Omø blev valgt som repræ-
sentant til stadsgildeting i stedet for 
Niels Blicher. JJ takkede alle embeds-
mænd, 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 var der sædvanen 
tro ”Forloren skildpadde”, Hanne Bris-
sing forespurgte om det var et ”must” 
med forloren skildpadde til gildeting, 
og der var enighed om, at det stod ar-
rangerende gruppe frit for valg af trak-
tement. 

Vi sluttede denne aften som den 
begyndte med en sang. 

Birthe 

Den 9. april holdt 5. Gilde gilde-
hal, ikke som sædvanlig i ”vores” sog-
negård, som den aften var optaget af et 
andet arrangement. Vi drog derfor til 
Skæring Kirkes sognegård som vi ven-
ligst havde fået stillet til rådighed for 
vores gildehal. Vi fandt de dejligste 

lyse og venlige lokaler, som var per-
fekt ramme om vores gildehal, der 
startede med dejlig musik af Simon & 
Garfunkel, som vi i øvrigt hørte 3 
kendte stykker musik/sange af under 
og efter gildehallen. Henning berettede 
om disse fantastiske musikere og deres 
musik og sange som begejstrede ver-
den i 1960’erne til midten af 1970’er-
ne.  

Efter åbning af gildehallen hørte 
vi gildebudskabet, som kom fra Sveri-
ge i år, og blev læst op af Kansler, 
hvorpå vi, efter Kanslers ønske sang: 
”Der er så meget, der kan trykke, gøre 
dagen trist og grå” Vi samledes deref-
ter omkring bordet, gav hinanden hån-
den, dannede kæde og gentog Gildelo-
ven efter Henning. 

Aftenens gildemestertale, holdt 
af Henning, omhandlede en tidligere 
udstilling på Moesgaard Museum, som 
havde gjort et stort indtryk på ham.  
”Rejsen”, som udstillingens titel var, 
bestod af en filmisk fremvisning af 
menneskets 7 grundvilkår gennem li-
vet fra fødsel til død. Det startede med 
et barns fødsel i Danmark, fortsatte til 
kærligheden i Afrika, troen i Sydame-
rika, angsten i Oceanien, tabet i Nord-
amerika, rationalitet på Antarktis og til 
slut døden i Asien. Henning fortalte 
om sine indtryk af udstillingen og de 
tanker, den havde givet anledning til.  

Birgit holdt 5 min Sct. Georg. 
Nogle tanker hun havde gjort sig om 
børns vilkår og opdragelse fra dengang 
deres børn var små og til oplevelsen af 
børn i dag. Meget tankevækkende.  

I eftergildehallen fik vi det flot-
teste og lækreste traktement, arrange-
ret af Henning og Birgit i anledning af 
Hennings runde fødselsdag for nogen 
tid siden. Til kaffen serveredes en fin 
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og meget velsmagende kagemand, gi-
vet af Alice, som skulle fejre sin halv-
runde fødselsdag dagen efter. 

Under og efter spisningen var 
der megen snak og rigtig hyggelig 
stemning, indtil Henning sluttede afte-
nen og vi sang vores sædvanlige aften-
sang.  Alle syntes at have haft en dej-
lig og oplevelsesrig aften.  

     
 Kirsten 

Dette års gildeting i 8. Gilde 
blev gennemført mandag den 19. marts 
i Ellevang Sognegård. 

Gildemester Nils Liljeberg bød 
velkommen, og Per Holch, som blev 
valgt som dirigent, kunne oplyse at 
formalia omkring indkaldelse til Gil-
dehallen var i orden og dermed også 
lovlig. Frits Hindtoft blev valgt som 
referent. 

Så kunne vi gå i gang og Nils 
foretog en kort gennemgang af årets 
aktiviteter og gildeårets øvrige ind-
hold, som bl.a. omfattede vores en 
dags udflugt, sidst i maj måned, til 
Tunø med postbåd og med guidet 
rundtur. Det kan tilføjes at det ikke 
skorter på masser af snurrige historier 
om dagliglivet på denne hyggelig ø, 
som vi i klart vejr jo sagtens kan se 
ude i horisonten i Århus bugten, men 
som ikke alle, formentlig, nogen sinde 
har besøgt. 

Så var det ferietid, og tradi-
tionen tro tog vi fat igen i august en 
smukt sommeraften med friluftgilde-
hal hos Delfinerne i Skæring og i sep-
tember besøgte vi BOX-it på Lystrup-
vej og sluttede af på Spejdermuseet 

med en lille rundtur i de nye lokalite-
ter. 

Vi var pænt repræsenteret ved 
Fellowship Day på Diakonhøjskolen i 
oktober, og i november indsamlede 55 
deltagere i Dansk Flygtninge Hjælps 
landsindsamling mere end 1000 kr. pr. 
deltager. 

I november var vi samlet til ju-
lestue med pakkeleg og bingo og vi 
var med i arrangementerne omkring 
Fredslysets ankomst til Århus og på 
Rådhuset og Vor Frue Kirke samt et 
par dage senere ved familiegudstjene-
sten i Ellevang Kirke. 

Juleturen i december gik til Dy-
rehaven, hvor vi fik afsat medbragte 
gulerødder og hilst på en stor del af 
hjortene inden vi slap videre til Thors 
Mølle til juleafslutning. 

Vi lagde hårdt i januar, hvor vi 
stod for Stadsgildets Nytårsgildehal og 
vi fik fine tilbagemeldinger fra delta-
gerne om et festligt middagsarrange-
ment og koncert med Hørgårds-
Jazzerne. 

Vi har holdt flere fællesarrange-
menter med 5. Gilde, afholdt fødsels-
dags gildehal og senere en aften, hvor 
vi hørte om organdonation. 

Vi har forventninger til den 
kommende tid. Nok ikke i form af nye 
medlemmer, men vi ser dog at spejder-
ne har stor tilgang, så måske, om nogle 
år, kunne det komme os til gode i gil-
derne, sagde Nils. 

Vi må håbe, vi kan holde sam-
men på vort gilde i samarbejde med 
vore venner i 5. Gilde og de øvrige 
Århusgilder. Lad os bakke op om det 
vi tilrettelægger, og det må gerne have 
sit aftryk ude i naturen. 

Så fulgte resten af dagsordenen 
med en række korte beretninger fra 
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kassereren, arbejdsudvalgene og fra 
vores to grupper. Regnskaber og 
budgetter blev godkendt og det frem-
gik, at der er god aktivitet i grupper-
ne. 

Hanne Eriksen, som er vores 
medlem i Århus Stadsgildes Interna-
tional Gruppe, fortalte lidt mere om-
fattende om arbejdet i GIM-gruppen 
med eksempler på detaljerne i årets 
Fellowship Day arrangement, som jo 
afholdtes i samarbejde med Østjysk 
Distriktsgilde samt om Fredslyset 
2017 med andagt i Katolsk Vor Frue 
Kirke og efterfølgende modtagelse 
på Århus Rådhus med borgmester-
ord samt offentliggørelse af Fredslys 
budskabet oplæst af stadsgildemeste-
ren. Fredlyset blev herefter traditio-
nen tro bragt til Vor Frue Kirke i 
Vestergade med afsluttende andagt i 
krypten. 

Hanne nævnte også den 28. 
Verdenskonference, som blev af-
holdt på Bali i oktober måned sidste 
år. Der holdes Nordisk Baltisk Træf i 
Gøteborg i august. Temaet vil blive: 
”Samarbejdet med spejderne”. Han-
ne sluttede sit indlæg med oplysnin-
ger om det kommende 50 års jubilæ-
umsforum i Grossarl. Måske bliver 
det sidste gang at der holdes Gros-
sarl-træf. 

Nils opfordrede til at nye ka-
didater til riddertitlen melder sig. 

Hovedparten af valgene resul-
terede i genvalg, dog således, at 
Henny Wilson blev ny revisorsup-
pleant og til den der sender lykønsk-
nings brev eller mail ved fødselsdage 
indenfor gildet. Kirsten Thorndal 
sørger for blomsterindkøb ved pas-
sende lejligheder og Frits indtræder i 
spejderudvalget. 

Under eventuelt redegjorde 
gruppe 8.2 for de foreløbige planer 
for årets gildetur, og så sluttede vi af 
med en bid brød, marengslagkage og 
kaffe samt et par sange og som sidste 
punkt: ”Nu er jord og himmel stille”. 

 Fritz 

Der var 10, der var 9, ----der 
er 6 gildebrødre i 9. Gilde. Og vi 
fortsætter som 9. Gilde! Det var vi 
alle enige om, da vi havde gildeting 
d. 28. februar Gildeledelsen ser fort-
sat sådan ud: 

Gildemester, Arne, kansler, 
Gudrun, skatmester, Solveig. Alle de 
andre poster tager vi os af i fælle-
skab, så godt vi kan. 

Selv er jeg fortsat referent – 
nu på 20. år. 

Birgit 
 
 

 
Torsdag d. 5. april møde i 

spejderhytten i Tranbjerg med pænt 
fremmøde. Der blev sorteret frimær-
ker og hygget i stor stil. 

 Uffe 
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Aldersrentenydere i Sct. Georgs Gilderne 

- forener eder!  
 

Sort på hvidt fik gildebrødrene i 1., 2. og 3. gilde at vide, at vi er nogle 
forbenede, senile og forstokkede fortidslevninger - helt ude af kontakt 
med tidens rørelser - helt uden forståelse for ungdommens tarv og krav.  
Derfor skal der være gilde for de unge, altså "ungdomsgilder", og festar-
rangørerne er Rosenberg og Mynster, som sikkert særdeles velmenende 
udsendte en rundskrivelse 1. december 1954 med titlen: ”Skal vi starte et 
4. gilde?" Nu skal det dog indrømmes arrangørerne, at de er ædelmodige 
mod de gamle gildesvingere - det tillades de af fortidslevningerne, som 
går i barndom, at danne kødrand, når ungdomsgildet boltrer sig, mens alle 
vi andre får nøjes med at mimre rundt i vore rullestole og vor indholdslø-
se gildetilværelse.  
Jeg betakker mig for en plads i kødranden - jeg fraråder opdeling i gilder-
ne efter alder. Det naturlige må være en blanding af unge og ældre i det 
enkelte gilde til gensidig gavn og glæde. De unges energi og vovemod 
parret med de ældres erfaring har før skabt gode resultater og kan det og-
så fremover - hvis det altså får lov og impulser dertil.  
Trods denne indledning skal jeg være den sidste til at nægte, at alt ikke er, 
som det burde være i gilderne. Gildehallerne er stivnede i en form, som 
heller ikke tilfredsstiller alle ældre gbr., og her tænker jeg ikke på ritua-
lerne alene. Som bekendt er der intet, der hindrer gildeledelserne i at gå 
nye veje, men da der øjensynligt ikke er nogen blandt de ældre gbr., der 
kan eller vil, kan jeg forsikre de unge gbr., at deres initiativ og virketrang 
vil få frie tøjler, dersom de ønsker det. Men hvorfor tier de utilfredse un-
ge? Er det af respekt for de aldrende skaldepanders få, ærværdige hårtjav-
ser? Hvorfor bliver de borte? Er det af frygt for at blive druknet i det 
gustne overlæg?  
Laugene - ja, jeg mindes endnu, da der både var Ble-laug, Goodturn-laug, 
Sanger-laug, Ole Rømerlaug, Hjemstavns-laug, Hundredmands-laug, 
Vandre-laug, Spejder-laug og Handels-laug. Mig bekendt er kun Ble-

Mangel på materiale har gjort det  (af hensyn til sidetal) nødvendigt at finde 
noget som måske kunne interessere læserne. Her følger så en tidligere redaktørs 
klageråb. Fra Jubilæumsbogen om HEROLDEN. 
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lauget aktivt; Kegle-lauget har trillet en enkelt gang i det forløbne år, 
og adskillige af Goodturnlaugets medlemmer går stadig og venter på 
indbydelse til laugsmøde med beretning om efterårs-tombolaen! Der er 
altså opgaver nok for de utålmodige unge: lav om på gilderne - genop-
liv laugene, dem alle eller de vigtigste; Spejderlauget f.eks. var jo lige 
noget for Rosenberg og Mynster at melde sig ind i og puste liv i! Og 
Goodturnlauget med de glorværdige traditioner trænger ganske afgjort 
til en ungdomsindsprøjtning. Og hvorfor ikke også kaste sig over 
"Eget-hus-tanken" og give den sin støtte?  
Efter dette venter jeg en værre skylle fra alle de unge gildebrødre.   
  
 LAI  

REDAKTØRENS RUBRIK. 

 

 Atter denne Gang pr. 25/9 ventede, jeg spændt paa Posten, men ak, forgæ-
ves! Der var ikke meget at vente efter. Ingen følte Trang til at meddele sig til 
sine Brødre. Nu har jeg flere Gange forsøgt at bringe Liv over Bladet ved at 
faa en Dis-kussion om Bladet, men kun Gildeledelsen føler sig forpligtet til 
at tage til Genmæle. 
Denne Gang har jeg med Vilje ikke opfordret (tigget) nogen til at skrive, og 
Bladet er endda blevet fyldt. 
Vi vil dog helst undgaa Referatet af Gildehal-len og Sommerudflugten, da 
det kommer i det rigtige "Sct. Georgsblad", og blot her maa betragtes som 
Fyld, og derfor kan Brødrene nu se, det er paakrævet, at der skrives lidt eks-
tra. 
Flere Brødre, som jeg tidligere har bedt skrive, spørger Mig: "Hvad skal jeg 
skrive om?" Der er saa meget at skrive om, skriv lidt om Gildehallerne, om 
Laugene, foreslaa her gennem Bladet Gildeledelsen nye Ideer. Gildeledelsen 
læser nemlig Bladet, siger Staahlnacke. 
Jeg synes, der kan være saa meget at skrive om, og hvor vilde det være Red. 
en Glæde at ha-ve 25 Hovedartikler liggende til Offentliggørelse i de kom-
mende Blade. 
Vi er alle klar over, at Fruerne ikke holder meget af at være alene hjemme i 
disse Aftener, men brug saa nu et Par Aftener til at fatte om Griflen og forfat-
te en Artikel. 
Maaske er der ogsaa en af Fruerne, der føler Trang til at fremføre en Klage 
over Mændene i al Almindelighed eller lign. 
Stof til Nov. Nummeret modtages gerne inden den 25. ds. til min Adresse. 
Skuf mig nu ikke!!!        Red. 

 

     Pudsigt nok har bladets nuværende redaktør samme tanker. 
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Så sprang bøgen ud! 


