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1./7. GILDE 
Søndag d. 24. februar kl. 10.30. 
Brunch Cafe Faust, Åboulevarden 38, 
Aarhus C. Tilmelding til Jan. 
Mandag d. 18. Marts 2019 kl. 19.30. 
Gildeting i Langenæs kirkens lokaler. 
Afbud til Birgitte og Jan. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 18. februar. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken. 
Mandag d. 18. marts. 19.00. 
Gildeting i Langenæskirken. 
 
5. GILDE 
Mandag d. 28. januar kl. 19.30. 
Fødslsdagsgildehal hos 8. Gilde i Ellevang 
Sognegård. 
Mandag d. 4.februar kl. 19.00. 
Foredrag ved Morten Skovsted i Egå Sog-
negård. 
 
6. GILDE 
Mandag d. 4. februar kl. 19.30. 
Gildemøde i Langenæskirken. 
Sognepræst Søren Jensen Lundum og 
Hansted sogne vil med humoristisk 
tilgang fortælle om vin i kirken/
kristendommen. 
 
8. GILDE 
Mandag d. 28. januar kl 19.30. 
Fødselsdagsgildehal i Ellevang Kirke. 
5. Gilde er inviteret. 

Mandag d. 4. februar. 
Foredragsaften hos 5. Gilde med sog-
nepræst Morten Skovsted, Hjortshøj 
Kirke om ”Sange og salmers betydning 
for vor hverdag”. 
Mandag d. 25. februar 
Gildemøde i Ellevang Kirke. 
5. Gilde inviteres. Nærmere følger. 

Dødsfald  
05-12-2018 Kaj Andersen,4. G.  
13-12-2018 Ellen Winther Jensen,  
 5. G. 
Ridderår  
06-03-19 Asger Haagen Jensen  
 4. G. 60 år. 

HEROLDEN 

 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 
ca. 1. marts 2019. 

Deadline 15. februar. 
 

Redaktør Ole Andreasen, 
Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 
E-mail: herolden@mail.dk 

 

Denne måneds forsidebillede 
viser en bogstøtte produceret af 

Just Andersen 
sat til salg i  

Den Blå Avis  
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Kaj Andersen, 4. Gilde. 
 

Den 4. december sov Kaj stille ind, samme dag som han fyldte 90 år. 
Den 30.oktober besøgte vi Kaj på plejehjemmet for i anledning af hans 65 

års gildejubilæum, at give ham diplom og nål. 
Vi havde en rigtig god og hyggelig time sammen med Kaj, og fik et par 

glimt af hans gode og velkendte humør. 
Kaj Andersen har boet på plejehjemmet Caritas i 6 år, og derfor ikke del-

taget i gildets arrangementer, men han blev jævnligt opdateret og fik Herolden, 
som han var glad for at se i. 

 
Æret være Kajs minde. 

Jette Jørgensen 

GM, 4.Gilde. 
 

HEROLDEN 
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Gildebror Ellen Winther Jensen er død.  
Ellen døde tidligt om morgenen den 13. december på OK center Egå.  

Ellen havde været beboer på OK Centret nogle måneder. Dødsfaldet indtraf 
uden varsel tidligt om morgenen, hun døde af et hjertestop. Ellen har været læ-
rer på Teknisk Skole i Aarhus. hun er fra Viborg egnen hvor hun og Jørgen hav-
de sommerhus. 

Personligt har jeg kendt Ellen og hendes mand Jørgen fra midten af halv-
fjerdserne, da vore børn blev spejdere i DDS Delfinerne i Egå. 

Ellen blev medlem af 5. Sct. Georgs Gilde i Egå den 21. januar 1991. Jeg 
husker tydeligt hendes argument for at blive medlem, hun følte at have kræfter 
til at deltage i mange af vore arrangementer og tiltag. Bl. andet Good-turn.  

Ellen aflagde væbnerløfter den 7. juni 1993. Igennem mange år, og så 
længe kræfterne slog til, har hun været med i vores fødselsdags laug, hvis for-
mål er at besøge medlemmerne på deres runde fødselsdage og overbringe en 
Sct. Georgs gave.  

Ellen har altid været et trofast medlem, har deltaget stort set hver gang 
der har været møde. Gruppemøderne har Ellen altid sat stor pris på, Så længe 
Ellen og Jørgen havde sommerhus ved Dollerup Bakker har hendes gruppe væ-
ret inviteret på weekend der. Hendes personlige kendskab til Viborg har hun 
brugt til at arrangere gruppetur til Viborg, hvor vi besøgte mange seværdighe-
der. 

Ellen var altid positiv og glad lige til det sidste, hun deltog i det sidste 
gildearrangement den 4. december til vores julemøde, hvor hun var i højt hu-
mør. 

 
Æret være Ellens minde. 
Henning Holck Nielsen 
Gildemester 5. Sct. Georgs Gilde, Egå 

 

HEROLDEN 
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Stadsgildemestertale ved nytårsgildehallen. 
 

Nytåret er anledning til nytårstaler og statusopgørelser. 
Vi hørte dronningens flotte tale til nationen nytårsaften, hvor hun forma-

nede os til større ansvarlighed, nærvær og omsorg for hinanden. Dronningens 
henvendelse direkte til børnene er modig og meget relevant. 

Statsministeren kunne i sin nytårstale med god ret pege på de seneste års 
vækst i samfundet med høj beskæftigelse. 

At jeg indleder med at pege på dronningens og statsministerens taler skal 
ikke forlede nogen til at tro, at jeg mener at min tale i aften hører til i samme 
høje kategori som de taler, holdt af de to oratoriske begavelser befinder sig i.  

Nu repræsenterer jeg jo heller ikke et monarki og heller ikke et folkesty-
re, men et stadsgilde i Aarhus, som i de syv år jeg har været stadsgildemester er 
skrumpet fra 147 gildebrødre til i øjeblikket 104 gildebrødre. Med et gennem-
snitligt fald i medlemstallet på seks gildebrødre pr år, må vi indse at vi i 2019 
vil reducere medlemstallet til under 100. Den kendsgerning giver stof til vemo-
dig eftertanke. 

At udviklingen i medlemstallet for Sct. Georgs Gilderne på landsplan 
også er stærkt negativt gør ikke problemet mindre. Mange kræfter er gennem 
flere årtier brugt på endeløse taler og tanker om hvorfor den oprindeligt naturli-
ge fødekæde fra spejderkorpsene tørrede ind. Der er helt sikkert rigtig mange 
årsager til at fødekæden er brudt. Ingen kan vel redegøre for dem alle, men for 
mig står en ting klart: spejderbevægelsen fulgte med tiden i en dynamisk udvik-
ling der i dag har bud til både børn, deres forældre og andre voksne i en organi-
sation som præges af stor mangfoldighed, hvor grundlaget stadig er Baden Po-
wels ide om fællesskab og tolerance. 

Spejderkorpsene har selvfølgelig også oplevet svingende medlemstal gen-
nem årene, men oplever i disse år, at måtte lave ventelister på at blive medlem. 
Begrænsningen ligger i antallet af aktive ledere.  

Derfor kan jeg da godt forstå, at spejderkorpsene holder på deres voksne 
ressourcer. Både tidligere ledere, voksne tidligere spejdere og ikke mindst nu-
værende ledere og aktive spejderforældre. Det er ikke noget nyt. Sådan har det 
været i mindst 40 år. 

Sct. Georgs Gilderne i Danmark har i mindst et par generationer tilsyne-
ladende været præget af minderne om tidligere tiders storhed. En tro på, at det 
vi oplevede og kunne præstere som spejdere og unge gildebrødre kunne tiltræk-
ke nutidens unge. Vi glemte at forny os, vi fulgte ikke med tiden, vore omgivel-
ser oplevede os som nogen der havde nok i os selv. 

HEROLDEN 
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Sct. Georgs Gilderne var tidligere dynamiske. Tilbage i 40’erne og 50’er-
ne, ja langt op i 60’erne stod Sct. Georgs Gilderne bag nogle meget store arran-
gementer som resulterede i meget store bidrag til sociale projekter. Også her i 
Aarhus.  

Sct. Georgs Gilderne var tilbage i 40’erne den store bidragyder før Rotary 
og Lion begyndte at gøre sig gældende. Man regnede med os.  

Gilderne havde tidligere kontakt til spejderkorpsene som gav grundlag for 
fælles arrangementer. Lad mig også nævne Molsvandring og sølvøkseløb som i 
flere år måtte sætte begrænsning for antal deltagere. Det var tider, hvor det var 
dagbladene der opsøgte gilderne for at få bidrag til omtale i aviserne.  

På et gildemesterstævne for fire år siden konfronterede en gildebror fra 
Brønderslev mig med, at hun læste på universitetet i Aarhus i midten af 90’erne. 
Sammen med en halv snes andre studerende, alle spejdere, henvendte hun sig til 
et gilde i Aarhus, med forslag om at gå ind i gildet og der danne deres egen 
gruppe. Det blev dem nægtet. Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder og 
heller ikke hvilket gilde det drejer sig om. Det er for mig ligegyldigt! Jeg tror på 
at historien er sand. 

Om et par uger skal jeg deltage i Distriktsforum i Horsens. Vi skal da 
diskutere landsgildeledelsens oplæg til lovændringer for Sct. Georgs Gilderne i 
Danmark. Oplægget har været fire år undervejs. Sendrægtigheden fik mig til, i 
frustration, ikke at deltage i Distriktsforum for et år siden. Nogle tekniske lov-
ændringer kunne med lethed have været fremlagt til beslutning på landsgildetin-
get i 2017. Det skete ikke. I de nuværende love indgår både formål og gildelov 
og gildeløfte. 

Efter min opfattelse bør landsgildets love ikke indeholde de stærkt værdi-
baserede afsnit, men alene indeholde regler som giver landsgildeledelsen nogle 
rammer, indenfor hvilke de kan navigere på en dynamisk måde. Det værdibase-
rede kan indeholdes i en protokol som bilag til lovene. Danmarks Riges Grund-
lov indeholder jo heller ikke de ti bud og trosbekendelsen, men sikrer retten til 
at tænke og tale frit. Jeg vil derfor deltage i både distriktsforum og landsgilde-
ting her i 2019.  

Efter min opfattelse er det nødvendigt at Sct. Georgs Gilderne i Danmark 
genfødes af unge og yngre mennesker med ideer og holdninger og baggrund i 
spejderbevægelsen. Derfor er det vigtigt, at de værdibaserede paragraffer tages 
ud af selve lovene, så der skabes et rum med plads til fornyelse. Yngre menne-
sker skal opleve at der er plads til deres holdninger og visioner. Jeg ved godt, at 
det vil skabe usikkerhed hos nogle af vi gamle gildebrødre. Men husk da Søren 
Kierkegaards ord: ”At vove er at miste fodfæstet for en tid, ikke at vove er at 
miste livet”. Der skal mere nytænkning til en genfødelse, end vi i vores høje 
alder kan præstere. 

Den 15. juni i år vil vi fejre Århus Stadsgildes 70’års jubilæum. Ikke med 
stor udadvendt festivitas, men med gildehal og efterfølgende festmiddag på 
Tranbjerg Kro for gildebrødre med ledsagere. 

Nogen vil måske spørge om vi da har noget at fejre? 

HEROLDEN 
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Ja, det mener jeg vi har! Med en gennemsnitsalder omkring 79 år og me-
get få udmeldelser – de fleste forbliver gildebrødre livet ud – skal vi fejre det 
fællesskab vi har i de otte Sct. Georgs Gilder i Aarhus. I der er tilbage, har væ-
ret med til at lave de store arrangementer tilbage i tiden. Flere af jer yder fortsat 
en stor indsats i forbindelse med loppemarkeder, som medarbejdere i Spejder-
museet, i jazzteltet i festugen, i mere end 25 år hejste I flagene i kommunens 
otte flagborge og indtjente et betydeligt beløb til uddeling blandt spejdere. Det 
var jer, der var de bærende kræfter i Sølvøkseløbene, i Molsvandringerne og 
mange andre arrangementer. Så med Århus Stadsgilde er det jer, der er tilbage i 
Aarhus gilderne vi vil fejre. 

Godt nytår 2019 og på gensyn 15. juni til jubilæumsfesten. 

 
 
 
 
 
 
Den 17. december havde vi ju-

lemøde hos Jytte og Jack. 
Traditioner er til for at brydes. 

Men ikke hos os, vi holder fast i de 
gode gamle dyder. 

Alle kom med lækker mad til 
frokosten. Jytte og Jack sponsorerede 
drikkevarerne. 

Herefter gik det rask til med 
raflebægeret. Alle, mener jeg, fik en 
gave med hjem. 

Igen i år havde vi en hyggelig 
julekomsammen. En stor tak til Jytte 
og Jack for de lagde hus til og 
for sponsoreringen. 

Ofk 
 
 
 
4. Gilde mødtes til gildehal i 

Langenæs Sognegård d. 19. novem-
ber. 

I sin gildemestertale kom gilde-
mester Jette Jørgensen (JJ) ind på nog-
le af de større og mindre episoder 
samt begivenheder, der er sket ude i 

verden og også i vores egen lille ande-
dam, Århus, blandt andet om vores 
længe ventede letbane, som endelig 
kørte kort før jul sidste år, og her et år 
efter må vi sige, at der stadig er pro-
blemer med letbanen.  

2018 var ikke mange dage gam-
mel, da det blev meldt ud fra kongehu-
set, at Prins Henrik var blevet indlagt 
på Rigshospitalet, og da Kronprinsen 
blev kaldt hjem fra Souel, vidste vi jo 
godt, hvilken vej det gik.  Prins Hen-
rik var gennem årerne tit blevet klan-
dret for sin opførsel og for – mente 
nogle – sit manglende danske sprog, 
men i dagene indtil bisættelsen, stod 
folk i kø for at se hans båre og Køben-
havn gik næsten i stå. 

Men en ting kan vi vist alle væ-
re enige om: ”Han har i over 50 år 
været dronningen en stor ”glæde og 
støtte”.  Lidt tid senere var kongehuset 
igen på banen, kronprinsen blev 50 år 
i maj, som blev fejret med et ”Run 
Royal” med kronprinsen i spidsen. 

Senere på året stod skandalerne 
i kø, og vi fik atter en masse at snakke 
om, dels om udbytteskatten, og så 
kom hvidvaskningssagen fra Estland 
og senere kom svindelsagen om vores 
allesammens Britta. 

 Også vejret med den ene krafti-
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ge orkan efter den anden har skyllet 
ind over landene både i øst og vest, og 
skovbrande i Californien. Den tekno-
logiske verden i dag gør jo, at vi næ-
sten får ulykkerne på skærmen mens 
det sker.  

Den 11. november blev der 
mange steder fejret, at det var 100 år 
siden 1. verdenskrig sluttede.  Uffe og 
Jette fulgte meget med i forløbet, da 
Uffes familie stammer fra Sønderjyl-
land, og Uffes farfar, som dengang 
boede i den tyske del af Sønderjylland, 
blev tvangsudskrevet som soldat for 
tyskerne og mistede livet i september 
1914. 

Familiehistorien har Jette og 
Uffe forsøgt at give videre til deres 
børn og børnebørn, bl.a. ved at tage 
dem med i Mindeparken, og fortælle 
om, hvorfor dette mindesmærke er 
blevet til. Det er meget vigtigt, at vi 
ikke glemmer disse krige, netop for at 
tingene ikke skal gentage sig. 

5 min. Sct. Georg blev varetaget 
af Elisabeth, hun fortalte meget spæn-
dende og interessant om Benny Ander-
sens 3 koner, da hun syntes det var 
umuligt for hende at vælge noget ud 
om BA, da der er skrevet så meget om 
ham, og af ham. 

Efter vi havde sunget ”Det er 
forår og alting klippes ned”, var der 
væbneroptagelse af Hanne Holten, 
som meget naturligt efter sin mands 
død havde valgt optagelse i 4. Gilde, 
som hun har kendt i mange år. 

Hanne har altid været stærkt 
engageret i omsorg for andre menne-
sker, hvilket til fulde gør hende værdig 
til at afgive væbnerløftet, men hun var 
alligevel blevet bedt om at fortælle os 
om de overvejelser, der ligger til grund 
for denne indsats. 

I forbindelse med optagelsen 
overrakte JJ Mette Oxholms gildenål 
til Hanne efter ønske fra Kjeld Gade 
Sørensen. Tillykke Hanne og velkom-
men i 4. Gilde. 

I eftergildehallen havde vi be-
søg af fhv. sognepræst Poul Chr. Arn-
bak (PA), som blev introduceret af 
Elisabeth Ege Møller. PA bad os starte 
med at synge ”Det lysner over Ager-
feld”, for som PA sagde, var han fra 
landet.  

PA er født på Djursland under 
2. verdenskrig, og flyttede til Rungsted 
efter krigen, hvor han som 5-årig blev 
ramt af børnelammelse, men heldigvis 
forsvandt lammelsen igen, hvilket blev 
hjulpet stærkt på vej, da faderen købte 
en trædebil til PA. 

Som 11-årig blev PA grøn spej-
der i Hørsholm, ledelsens glæde ved at 
lave løb smittede af på de små.  Vi 
syntes nok alle, at det var en speciel 
trop man var i, der blev fokuseret me-
get på konkurrencer, og man gik i kor-
te bukser hele året. Alle ugens aftener 
var man velkommen hos lederen, en 
ugift sparekassemand, der var altid 
franskbrød, smør og abrikosmarmela-
de – en unik kultur.   

PA deltog i mange sommerlejre 
i både Norge og Sverige. Spejderliv er 
et godt arnested for livsmod – og net-
op livsmodet er en af livets vigtigste 
gaver.  Ifølge PA er essensen af kri-
stendommen, den frihed vi får til at 
have livsmod, selv om der dybest nede 
kan gemme sig noget sorg og lidelse. 
Billederne fra spejdertiden og det at 
leve i naturen, er nok blandt grundene 
til, at PA blev præst og som grøn spej-
der sluttede man altid dagen med at 
bede fadervor eller læse et stykke fra 
biblen. 



9 

Fra 1980-2016 var PA præst i 
Mariager, hvor han var med til at op-
rette spejderne, hvor de mødtes i præ-
stegården, nu mødes de på en halvø i 
Mariager Fjord.  PA er stadig aktiv og 
har svært ved at holde op, hvilket dels 
skyldes den skønne natur omkring Ma-
riager, og at han også syntes det er 
sjovt.   

De holder til udendørs året 
rundt. For 15 år siden sagde PA, at når 
han fik tid, ville han have en båd, har 
altid sagt, at så skal man gøre det man 
siger, og i dag har han en 5 m stor ro-
båd med fiskesejl, som han har haft 
meget stor glæde af og har meget stor 
glæde af.  

Vi sluttede af med at synge 
”Meginsejler sang” (Megin er en spe-
ciel jolle). PA er formand for me-
ginjolleklubben, der mødes en gang 
om året rundt om i Danmark. Efter 
lækkert traktement bød Kjeld Hede-
lund Hanne velkommen i 4. Gilde, og 
gildemesteren takkede jourhavende 
gruppe 44 for godt arrangement og 
mindede os om julestuen d. 10. decem-
ber og fredslyset.  Til slut takkede 
Hanne Holten for optagelse og for 
Kjelds pæne ord, og tak til Kjeld for 
nålen fra Mette. Vi sluttede denne fine 
aften med at synge ”Nu er jord og him-
mel stille”.                               
              Birthe 

 
Traditionen tro afholdt 4. Gilde 

julestue d. 10. december, denne gang i 
”Hoffmanns Have” i Brabrand, lige-
som sidste år. Gildemester Jette Jør-
gensen indledte med at sige nogle ord 
om Kaj Andersen, der få dage forinden 
var sovet stille ind. 

Herefter var der dejlig julebuffet 
med alt hvad dertil hører, og snapsen 
manglede heller ikke, den havde vi jo 

selv medbragt. Til pakkespillet tror 
jeg, at næsten alle fik en julepakke 
med hjem, nok julens første. Julehisto-
rien blev læst af Frans Ege Møller, 
som også spillede på klaver til de jule-
sange, der blev sunget ind i mellem.  
Aftenen sluttede også med en sang og 
et ønske om en rigtig glædelig jul samt 
et godt nytår og på gensyn til nytårs-
gildehal 2019. 
 Birthe 

I begyndelsen af december hav-
de vi julemøde og 21 personer var 
mødt op inkl. 3-4 gæster. Og det blev 
en rigtig hyggelig ”juleaften”. Arran-
gerende gruppe havde fremtryllet de 
lækreste retter, som indbefattede alt 
hvad hjertet kunne begære af julemad, 
lige fra sild og hjemmerøget laks til 
flæskesteg og julesylte med en masse 
lækre salater og andet godt som tilbe-
hør.   

Det lange bord var smukt pyntet 
med grankviste, kristtjørnkviste, leven-
de lys og små røde julehjerter, meget 
meget festligt. Og Viggo havde lavet 
snedige bordkort, som skabte nogen 
besvær med at finde den rette plads. 
Det lykkedes dog under grin og sjove 
bemærkninger. 

Henning foreslog herefter, at vi 
startede med at synge ” 5. Gildes jule-
sang”, som står i et omdelt hæfte. Der-
efter ”præsenterede” Henning ”tag 
selv” bordet med alle herlighederne, 
og vi startede med at spise. Ind imel-
lem retterne sang vi endnu en sang, 
mens arbejdsgruppen forsvandt ud i 
køkkenet, kun for at bære endnu et par 
retter ind, (som vi dog havde hørt om 
ville komme) Sangen står også i vores 
julehæfte: ” Nu er det altså jul igen”.  

HEROLDEN 
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Da vi omsider var færdige med at spi-
se, og kun mandlen i den ene skål blev 
fundet, gik vi over til underholdnin-
gen, som Donald stod for. 

Første punkt på dagsordenen 
var, at vi hver fik udleveret et ark papir 
med 12 felter med små billeder. Be-
skeden var den, at vi selv skulle lave 
vores egen plade til Jule Bingo banko, 
d.v.s. selv udfylde med selvvalgte tal. 
Der var præmie til første fyldte vand-
rette række, derefter flere rækker og til 
sidst hele pladen. Mange fine præmier 
var der også sørget for. Det tog sin tid 
at få fyldt alle pladerne og få alle ga-
verne uddelt.  

Så var det tid til at danse om det 
smukt pyntede juletræ og synge et par 
julesalmer. Da der ikke kom nogen 
julemand i år, skulle vi – for at få de 
gaver vi selv havde medbragt, delt ud ,
– trække et seddel med et tal. Vi kunne 
derefter selv, henne på et bord,  hente 
en pakke med det tilsvarende tal,  og 
således fik vi, også i år, alle en julega-
ve.  En fin juleaften var således ved at 
rinde ud.  

Henning rettede en tak til arran-
gerende gruppe, samt til et par stykker 
fra den anden gruppe, som havde bi-
draget til måltidet.  Han gjorde derefter 
opmærksom på, at vi skulle printe den 
side i det eksemplar af Herolden, vi 
havde modtaget for nogle dage siden, 
ud som omhandlede Stadsgildets Nyt-
årsgildehal, der finder sted den 11. 
januar 2019 i Skæring Kirke og tilhø-
rende sognegård, og som 5. Gilde står 
for arrangementet af. En stor tak for i 
aften, og den sædvanlige stille sang 
afsluttede dette års julemøde.                                                                                               
 Kirsten 
 

    
 

Det har i år været lagt i hænder-
ne på 5. Gilde at arrangere Stadsgildets 
Nytårsgildehal, der blev holdt den 11. 
januar. Vi var 70 deltagere, der alle 
mødte op kl. 17.30 til en festlig van-
drehal med stor gensynsglæde. Kl. 
18.00 gik vi i Gildehallen. Vi havde 
helt ekstraordinært fået lov at låne kir-
kerumme, for første gang i kirkens 25 
årige historie. 

Kirken er meget velegnet, da 
den er helt firkantet hvor vi alle kom 
tættere på højbordet og hinanden. Kir-
kens kasserer holdt 5 minutters Sct. 
Georg, hvor han talte om kirkens 25 
års historie. 

I eftergildehallen blev der serve-
ret en 3 retters middag. Det blev en 
rigtig god aften med højt humør, hvor 
talen gik livligt. Der var dækket op 
med 5 borde, så der var rig lejlighed til 
at tale sammen. 

Efter hovedretten var der under-
holdning ved Anders Errboe og Jan 
Svarer. Tilsammen dannede de et for-
rygende par. Der var både sang og mo-
nologer. Der var flere der efterfølgen-
de udtrykte, at det er længe siden de 
havde grinet så meget. Hvis det er rig-
tigt, at et godt grin forlænger livet, må 
vi alle se frem til et godt otium. 

Tak til alle, der var med til at 
gøre aftenen så god som jeg fornem-
mer den blev. 

Henning Holck Nielsen  
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Den 26. november mødtes 6. 

Gilde til julemøde i Langenæs Kirken. 
Da vi som arrangerende gruppe mødte 
ind, kunne vi ikke finde vores duge. 
Nu var gode råd dyre, men Tove fik fat 
i en fra personalet, som hun kendte og 
kirken havde nogle dækkeservietter vi 
måtte låne. Så blev der dækket et fint 
bord. Vi havde i gruppen besluttet at få 
maden udefra, så Robin og jeg var om-
kring og hente maden på vej ind til 
kirken. Det var en udmærket julefro-
kost til rimelige penge. 

Så var det bare med at gå til 
bords og nyde maden. Vi sang et par 
julesange ind imellem og efter maden 
havde Robin en quiz vi skulle løse. 
Den omhandlede julen f.eks. hvad er 
den ældste form for julekage? eller 
hvilket år kom de første julekalendere 
til Danmark? Der var 15 spørgsmål, 
der skulle løses i grupper og med præ-
mie til dem med flest rigtige.  

Der var selvfølgelig også en sød 
julehistorie, som jeg havde lånt af Kir-
sten og læste op. Den handlede om to 
små børn i en landsbyskole i gamle 
dage og den havde en lykkelig slutning 
så ikke et øje var tørt. Så var det tid til 
kaffe og småkager. 

Efter lidt mere snak var det tid 
til at sige tak for en dejlig aften, glæde-
lig jul og godt nytår. 

Inger A. 
 
 
 

Vi sluttede efteråret 2018 af 
med vores traditionelle julestue med 
pakkeleg og høj stemning, samt fart 
over feltet, hver især, for at sikre sig 
del i pakkerne. Hanne have samlet et 

lille sanghæfte med julesange- og sal-
mer og Henny og Eva var værter ved 
menuen og risalamanden m.v. De hav-
de begge passeret et skarpt hjørne, og 
gildemester Nils Liljeberg kvitterede 
med smukke ord og tak til dem begge 
for deres engagement, bl.a. med flere 
perioder på ledelsesposter. De to grup-
peledere ytrede sig også og tilsluttede 
sig hyldesten til de to skattede gilde-
brødre for samværet i det daglige gil-
deliv. 

Den 28. november deltog vi i 
ceremonien i Katolsk Vor Frue Kirke 
ved afhentningen af fredslyset samt 
ved modtagelsen på Århus Rådhus, og, 
senere på dagen, også ved højtidelig-
heden i Vor Frue Kirke i Vestergade. 
En del af gildet var også til stede ved 
afleveringen af fredslyset under børne-
gudstjenesten i Ellevang Kirke, l. søn-
dag i Advent.  

Den 12. december gennemførte 
vi så den årlige juletur, hvor vi først 
nød den friske skov- og havluft i selve 
Risskov’en, og senere, afslutningen på 
6. Frederiks Kro. 

Selv om en hel del af os i 8. Gil-
de bor tæt på skoven, er det faktisk 
længe siden, vi var på tur i denne dejli-
ge skov, som jo i dag er en af Dan-
marks mest besøgte. I 1800 tallet var 
det århusianernes foretrukne picnic 
udflugts område, og mange benyttede 
kapervogne, som dengang fandtes i 
stort tal, for at nå frem. Eller man kun-
ne helt indtil 1938 sejle med 
”skovbådene”, som lagde til, hvor Den 
Permanente Badsanstalt nu ligger. Me-
get foregik på Prins Ferdinands plads, 
anlagt i 1825, tæt på 6. Frederiks Kro. 
Ferdinands plads er opkaldt efter Chri-
stian den ottendes bror, Ferdinand, der 
var chef for det århusianske dragonre-
giment. Rundt om festpladsen var der 

11 

HEROLDEN 



12 

små traktørsteder og telte samt karus-
seller og gynger m.v., og der blev hyp-
pigt spillet militærmusik. I dag ligger 
der en moderne pavillon, der bl.a. be-
nyttes af Århus Borgerlige Skydesel-
skab, som har benyttet terrænet der, 
helt tilbage til 1880erne. 

Risskov har både vådområder og 
dybe kløfter, og på vores vej gennem 
skoven passerede vi bl.a. kløften, hvor 
Risskov spejderne i sin tid afprøvede 
om redningsreb og stoleknob duede til 
noget, når vi fra broen over kløften 
rejste hinanden ned og op igen. 

Vi gjorde holdt ved Margrethe-
stenen, der ligger øverst på skrænten 
ud modbugten, og gruppeleder i arran-
gerende gruppe, Per Holch, fortalte, at 
det var Dronning Margrethe den 1., der 
i slutningen af 1300 tallet gjorde 
”Markskel”, således, at skoven blev en 
besiddelse under Århus by. 

Små 100 meter længere ind mod 
lystbådehavnen på venstre side af 
skovstien passerede vi stedet, hvor en 
del af meteorstenen, (på størrelse med 
en barnehånd) landene i 1951. 

Vi nåede frem til udsigtspladsen 
med den flotte udsigt til byens nye by-
del Århus Ø., og så var vi ikke længe 
om at vende tilbage til 6. Frederiks 
Kro, hvor vi nød stedets bedste anret-
ninger og et godt glas fadøl, inden vi 
kunne ønske hinanden - glædelig jul. 

Den 11. januar deltog næsten hele 
vores gilde i Stadsgildets nytårsgildehal i 
Skæring Kirke. En meget vellykket aften 
arrangeret af 5. Gilde. En fin gildehal ved 
stadsgildeledelsen og efterfølgende en 
dejlig middag. afsluttende med en utrolig 
festlig underholdning ved Anders Errboe 
og Jan Svarer 

 
Frits 
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