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FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 4. april kl. 19.15.
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.
Der er sikkert noget, der skal sorteres i
Frimærkebankens sække.

2. GILDE
Onsdag d. 24. april kl. 19.00.
Sct. Georgsaften med gildehal.
Fælles med 6. og 9. Gilde i
Fredenskirken.
Indbydelse udsendes.

.
Optagelse.
29. april optages i 8. Gilde
Ellen Mejer Hansen.

4. GILDE
Mandag d. 15. april kl. 19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
Sct. Georgs budskabet
Fhv. skovfoged Helge Daus
”Skoven før, nu og i fremtiden”.

Fødselsdag
25-04-19 Inge Kiel, 8. G. 80 år.

6. GILDE
Onsdag d. 24. april kl. 19.00.

Sct. Georgs gildehal hos 9. Gilde i Fredenskirken.
Der er sendt indbydelse på mail til alle.
Mandag d. 6. maj kl. 19.30.
Gildemøde i Langenæskirken.
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udkommer næste gang
ca. 1. maj 2019.
Deadline 15. april.

8. GILDE
Mandag d. 24. april kl. 19.30.
Sct. Georgs Gildehal.

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

Søndag d. 26. - tirsdag d. 28.
maj.
Årets sommer-gildetur til området omkring Nissum Fjord /Vesterhavet.
(foreløbigt oplæg / program er udsendt).

Denne måneds forsidebillede.
Sankt Jørgens kamp med dragen, skulptur
af Bernt Notke (1400-tallet) i Stockholms Storkirke.
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Den 24. februar var hele gildet
og to ægtefæller i alt 10 personer på
cafe Faust til brunch.
På spisekortet stod vi både kunne få “det ene” og “det andet”, Det
halve af os fik det ene og det andet af
os fik det andet. Det var rigtigt lækkert.
Faust er et tragisk spil i to dele
af Johann Wolfgang von Goethe fra
17 .hundrede tallet. Det er hans mest
berømte arbejde og anses for at være
en af de bedste tyske litteraturer.
Der findes en hel del spændende citater, og jeg har fundet nogle enkelte.
“Så snart du stoler på dig selv,
vil du vide, hvordan du skal leve.”
“En mand ser verden, hvad han bærer
i sit hjerte”. “Hvem er du da?” “Jeg er
en del af den magt, som evigt vil ondskab, og evigt virker godt.”
Vi havde et par hyggelige timer,
og det er nok ikke sidste gang vi tager
på cafe til en brunch.
Ofk
4. Gilde mødtes i Langenæs
Sognegård til gildehal d. 18.februar.
Gildemester Jette Jørgensen
(JJ) bød velkommen til årets første
gildehal, og ønskede alle et rigtig godt
nytår. I sin gildemestertale causerede
JJ over en artikel, som en ung journalist havde skrevet, da hendes kæreste
uventet kom hjem med en buket blomster. Hun blev selvfølgelig meget glad
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for blomsterne, og kæresten fortalte at
han også havde været fornøjet over
cykelturen hjem, hvor næsten alle havde smilet til ham, henvendt sig og
sendt ham hen ad cykelstien med en
kærlighedsvind i ryggen.
Vi kender det jo nok alle sammen, når vi ser en med blomster i favnen, det er det, der kaldes en af livets
gratis omgang, mænd der bevæger sig
omkring med bundne blomster, får
kun smil og medvind. Men så kigger
den indre kyniker frem, buketten kunne måske være stjålet i receptionen på
hans arbejde eller det er undskyldning
for en anden aften, hvor han ikke kom
hjem før tidligt morgen. En spydig
tanke, jovist.
Men journalisten vil nu holde
fast i billedet af de gode mænd, der nu
en gang fandtes, og bekæmpe kynismen. I 5. min. Sct. Georg fortalte Erik
Birkholm om ”Det første frivillige
Brandværn, der blev oprettet i Tønder
i 1869 efter en brand i byen. De sønderjyske brandfolk arbejder ud fra ca.
50 brandstationer i Sønderjylland og
udgør her reelt det operative brandvæsen. Nogle forsvandt efter 1920 på
grund af tysk kommandosprog. Ved
beredskabsformen i 2014 blev 87
brandvæsner i Danmark pålagt at skulle sammenlægges i færre og større
enheder. I dag findes der 24 kommunale og tværkommunale redningsberedskaber.
I eftergildehallen skulle vi have
haft besøg af skovfoged Helge Daus,
men han havde desværre måttet melde
afbud på grund af influenza. MEN
heldigvis kunne Frans Ege Møller træde til med sit forrygende klaverspil,
hvor vi sang til og selv kunne sige,
hvilke sange vi gerne ville synge.
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Frans indledte med at fortælle om sin
musikalske baggrund fra Skive, hvor
faderen havde sat en annonce i Skive
Dagblad om at få en at spille med, og
det er i første omgang grunden til at
han står her i dag. Spillelæren Kathrine Larsen kom således hjem til dem,
hvor børnene jo skulle lære at spille og
skulle også gå til dans.
Hele familien var meget musikalsk, Frans havde 3 brødre, som alle
har beskæftiget sig med musik, kun en
levende er tilbage og han spiller i Viborg. I pausen blev vi beværtet med
et rigtig lækkert traktement med selvsmurt ”dyrlægens natmad”, roastbeef,
rullepølse og sluttede af med ost.
En meget hyggelig aften, hvor
vi alle fik rørt stemmebåndene og som
sædvanligt sang vi ”Nu er jord og himmel stille” til sidst.
Birthe

Den 4. marts mødtes 18 gildebrødre til årets gildeting. Vi startede
med at spise ”Snysk” som er en ret fra
Sønderjylland. Det var lækkert. Henrik
blev valgt til ordstyrer og startede med
at fortælle at gildetinget var rettidigt
indkaldt.
Derefter gav han ordet til gildemesteren som aflagde beretning om
årets forskellige arrangementer. Der
kan nævnes ” en aften i musikkens
tegn”, besøg hos De grå Busser i Ryomgård, Sct. Georgs Gildehal sammen
med 2. og 9. Gilde, friluftsgildehal ved
Spejder-museet, Fritz le Fevre der fortalte om Frederiksbjergs historie, Alice
der delte sine ferieminder fra en tur til
Bretagne med os.
Årets udflugt gik til Alrø, hvor

vi spiste kæmpe tarteletter og endte
ved Odder museum. Vi havde også
besøg af Donald Smith som fortalte
om AUH. Beretningen blev vedtaget.
Derefter aflagde gildeskatmestren det
reviderede regnskab og næste års budget som blev vedtaget med uændret
kontingent.
Så aflagde grupperne beretning.
Gruppe 61 havde fortalt om åer i Danmark. Gruppe 62 havde haft om broer
fra hele verden. Gruppe 63 havde haft
forskellige emner som husholdningsmaskiner igennem tiderne, Søvnapnø,
kulsviere, udlandskorrespondenter og
foregangskvinder og så kunne gruppen
ikke huske mere.
Så gik vi til valget og på nær to
suppleantposter var der genvalg over
hele linjen. Så det var jo meget nemt.
Sonja takkede for året der var
gået og Henrik takkede på vores vegne
gildeledelsen for deres arbejde. Så var
det tid til kaffe, fastelavnsbolle og en
masse hyggesnak inden det var tid til
at synge ”Nu er jord og himmel stille”
og takke for en dejlig aften.
Inger A.

Mandag den 25. februar var vi
med på en ”rejse” i Grønland med
Hanne og Søren Mejer. Hannes forældre boede i flere år på Grønland så hun
er tildels opvokset der. Som voksen
har hun arbejdet på Grønland i flere
omgange.
Hanne fortalte levende om sine
oplevelser, især fra det sydlige Grønland. Der er faktisk ganske frodigt, så
der kan dyrkes kartofler og grønsager.
Hun fortalte også om de første som
bosatte sig i Grønland, som kom fra
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Island. Om da de blev kristne og de
gamle og nyere kirker.
Om livet og hvordan de boede i
byerne og bygderne. Hanne viste et
væld af flotte billeder, som hun har
taget medens hun havde været guide
og på private rejser.
Hannes mand Søren har været
ansat ved Istjenesten i Grønland, for at
advare skibstrafikken om isforekomster. Han fortalte om sit arbejde og
viste en film, som han havde optaget
fra en helikopter.
Det var en rigtig god aften.

Onsdag d. 13. februar drikker 9.
Gilde the på PERCh’s Thesalon. Vi
havde besluttet i sin tid, at dette møde
skulle være ude i byen. Mange havde
hørt om og nogle havde prøvet Perch’s
Thesalon.
Så det blev 9. Gildes udflugtsmål. Godt, at vi havde bestilt bord. Det
var jo vinterferie og bedstemødre, der
ikke var på Moesgård eller Naturhistorisk Museum, var her med børnebørn.
Dvs. dog ikke de små størrelser men
teenagepigerne med bedstemødre.
Sikke en snak, der var! Der var
så mange muligheder for the og div.
Engelske små delikatesser, at det tog
tid at vælge og få bestilt. Men det lykkedes. Og selv om denne The salon
nok henvender sig til piger i alle aldre,
ja, så var Arne dog med og overlevede
denne tøseverden. (Man skal jo også
være klar på alt, når man er gammel
spejder, ikke?)
Igen en hyggelig eftermiddag i
9. Gildes midte.

Grethe blev valgt igen som dirigent og førte os sikkert og uden slinger
i valsen gennem dagsordenen og helt
efter bogen, selvfølgelig. Da vi endelig
kom til punktet, ”Eventuelt”, kunne vi
hygge os med smørrebrød og mange
forslag til arrangementer og udflugter,
som gildeledelsen så kan lave et program ud fra.
Gildeledelsen er som sidste år:
Gildemester: Arne, Kansler: Gudrun,
Skattemester: Solveig.
Vi andre fordelte de forskellige
poster imellem os. Sådan som vi plejer.
Selv sidder jeg på 20. år på referentens plads.
Birgit

Hele 9. Gilde var tilstedet ved
dette års gildeting. 100 pct. Sådan!
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MANGEL PÅ ”TEKSTFYLD” ER ÅRSAG TIL AT
REDAKTØREN BRUGER EN TIDLIGERE
FORSIDE SOM BAGSIDE.
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