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8. GILDE
Mandag den 30. september.
Vi tager på tur rundt i Aarhus Ø. Indkaldelse følger.
Mandag den 7. oktober.
Fødselsdagsgildehal hos 5. Gilde kl.
19.00. Indkaldelse følger.
Onsdag den 23. oktober.
Fellowship Day.
Indkaldelse se Herolden.

1./7. GILDE
Onsdag d. 11. september.
Jytte Fink og Ulla Charles
40 års jubilæum.
Jytte og Hans Fink i Tranbjerg.
Nærmere om klokkeslet..
Mandag d.7. oktober kl. 19.30
i Langeenæskirkeenss lokaler
Ole viser billeder fra tur;
Zimbabwe til Sydafrika med tog
fra 1940 samt safariture i Afrika.

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 5. september kl. 19,15.
Møde i spejderhytten i Tranbjerg.
Så er en lang og lidt blandet sommerferie forbi, så vi starter op igen med en
ny møderække.

4. GILDE
Mandag d. 16. september kl. 19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
"Navere" v/ Otto Westergaard
og Anders Baumann
Mandag d. 21. oktober. 19.00.
Gildemøde i Langenæskirken
Agnete Biger Madsen,
”Elviras Minde”
5. GILDE
Mandag den 2. september kl.?
Gildetur til Mariager og Randers,
se nærmere i indbydelsen.
6. GILDE.
Mandag d. 2. september kl. 19.30.
Gildemøde i Langenæs Kirken.
Mandag d. 7. oktober kl. 19.30.
Gildemøde i Langenæs Kirken.

Gildejubilæum
11-09-19 Ulla Charles
11-09-19 Jytte Fink

40 år.
40 år.

Fødselsdage
23-09-19 Uffe Jørgensen,
4. G.
18-10-19 Jan Omøe, 4. G.

75 år.
85 år.

Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170, 8260 Viby J.
Telefon 24 63 82 95
e-mail: herolden@mail.dk
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udkommer næste gang
ca. 1. oktober 2019.
Deadline 15. september.
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Den 25. juni døde Tove Møller efter længere tids sygdom. Hun blev 82 år
gammel.
Tove voksede op i Frederikshavn med sine forældre som den ældste af tre
piger. Her var hun en del år medlem af KFUK spejderne.
Efter sin realeksamen uddannede Tove sig til teknisk tegner og kontorassistent hos en landinspektør. I 1960 flyttede hun til Viby, og fik ansættelse hos ingeniørfirmaet Rambøll i Aarhus, hvor hun i administrationen og bogholderiet var en
betroet og dygtig medarbejder. Tove gik på pension efter 39 år i firmaet.
Tove Møller blev optaget i 6. Sct. Gilde Aarhus den 18.06.1969, og var her
gildekansler i to år inden hun blev overført til 9. Gilde den 23. april 1991, her bestred hun også gildekansler posten i to år, hvorefter hun 01.01.1997 igen kom tilbage til 6. Gilde.
Trods sygdom i de sidste år, forblev Tove en aktiv og inspirerende gildebror
lige til det sidste. Hun deltog for sidste gang i Sct. Georgs Gildehal i april mdr. dette år, men blev til sidst indlagt på hospice Søholm, hvor hun få dage inden sin død
fik overrakt 50-års nålen for sin indsats i gildet.
Tove var en meget selvstændig kvinde med god humor. Hun var kulturelt
interesseret, gik meget i teater og læste mange bøger, og Tove fulgte opmærksomt
med i samfundet og var en god samtalepartner lige til det sidste. Et menneske som
vil blive savnet.
Tove var tæt knyttet til sin søster og svoger, Birte og Karl Henrik, samt deres
søn Mads med familie.
Æret være Tove Møllers minde.
På 6. gildeledelses vegne
Sonja Sørensen

Denne måneds forsidebillede
er en kopi af et frimærke tilsendt af
Hans Fink, 2. Gilde
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Jubilæumsfesten 15. juni på Tranbjerg Kro
69 gildebrødre og ledsagere deltog i festligholdelsen af Århus
Stadsgildes 70 års jubilæum og markeringen af Dannebrogs 800 jubilæum.
Dagen forinden havde fire gilders faner deltaget i Danmarkssamfundets
festligholdelse af dagen. Det blev desværre samtidig afslutningen på mange års
uddeling af ”flagfondspenge” ved festen i Aarhus Rådhus.
Jubilæumsfesten på Tranbjerg Kro begyndte med velkomstdrink og vandrehal inden gildehallen hvor både Dannebrogs og Århus Stadsgildes ”historie”
blev gennemgået. Benny Aros causerede over sammenhængen mellem Sct.
Georgs Gilderne og vores fædrelandssang ”Der er et yndigt land”. Ulla Charles
læste gildeloven.
Middagen blev indtaget ved de festligt dækkede borde i festsalen. Henning
Holck Nielsen var toastmaster og styrede på værdig måde ”slagets gang”. Den
absolut festlige festtale blev holdt af forstander Jens Maibom Pedersen, Diakonhøjskolen. Karen Bjørnskov sørgede for dejlig velklingende pianomusik under
middagen og udfoldelse sig efterfølgende som sanger til musikken fra Hørgårdsjazz’erne.
Den gode stemning udløste spontan glæde i form af mange dansende par
på gulvet. Festudvalget havde på ingen måde planlagt dette, men tager det som
udtryk for et vellykket arrangement, som blev afsluttet med ”Nu er jord og himmel stille”.
Khejø

Stadsgilderådet 15. juni 2019.
Stående fra venstre:
DUS Bente Bigum, GM 6. G. Sonja Sørensen,
GM 8. G. Nils Liljeberg, GM 4. G. Jette Jørgensen, GM 2. G. Jan Bigum,
fungerende GM 10. G. Jonna Lyhne, GM 1./7. G. Birgitte Bolhøj,
GM 5. G. Henning Holck Nielsen, DIS Helle Kristensen,
GM 9. G. Arne Hvid Christiansen.
Siddende fra venstre:
SGK Elisabeth Etlar Møller, SGM Kjeld Hedelund Jørgensen,
SGS Uffe Jørgensen.
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Herefter var det tid til den årlige
Kubb dyst også kaldet ”Kongespil”, hvor
det desværre var ”herreholdet”, der vandt
igen, igen, MEN til næste år må
”dameholdet” have revanche. Alle modtog dog en præmie i form af en flødebolle.
Omkring kl. 18 kunne vi indtage
vores medbragte mad udenfor i det skønneste aftenvejr, herunder overrakte gildemester Jette Jørgensen (JJ) et par flasker
vin til Benny Aros i anledningen af hans
75 års fødselsdag.
Omkring kl. 20 sluttede arrangementet, og vi kunne ønske hverandre en
god sommer, og JJ takkede gruppe 42 og
takkede for et godt gildeår.
Birthe

Tirsdag d. 21 afholdt Århus udvidet stadsgilderådsmøde. Til mødet havde
stadsgildets DUS Bente Bigum inviteret
to fra Landsgildet, nemlig sekretær Pernille Lorenzen og uddannelsessekretær
Bente Christensen.
Pernille Lorenzen fortalte bl.a. om
medlems systemet og de mange muligheder, der er på hjemmesiden og om de
ideer og den hjælp, der er til rådighed.
Bente Christensen gennemgik bl.a.
reglerne for persondataforordningen.
Det var en rigtig fin aften arrangeret af DUS og 2. Gilde, hvor alle fremmødte fik mange informationer og hjælp
til arbejdet i gilderne. Der er masser muligheder for at få nye input.
SGK

Tirsdag den 28.maj var vi på tur til
Horsens og Hjarnø. Vi var 18 i alt, 12
medlemmer og 6 gæster, der mødtes
kl.10.00 i Egå og fordelt i bilerne kørte
vi til Horsens Lystbådehavn. Her nød vi
den medbragte frokost i solen og i læ for
vinden.
Næste program var en guidet tur i
Fængslet i Horsens, Europas største
fængselsmuseum. Vi blev guidet rundt af
en rigtig god guide, op og ned ad trapper
og gange, samtidig med hans historier og
kig ind i de mange celler, der var indrettet som de var i brug den dag i dag. En
særlig afdeling var indrettet med køkken
og opholdsrum til brug for de særlige
indsatte, der senere skulle muliggøre det,
at de igen kunne fungere i det normale
samfunds værdier og normer efter løsladelsen.
Rundvisningen sluttede i kælderen, hvor flugtkongen Carl August Lorenzen (1896-1958) igennem mange nætter havde gravet en tunnel og kommet ud

Den 27. juni havde vi sommermøde hos Birgitte og Jan i Lyngsbæk. Vi
fejrede 1. Gildes 80 års jubilæum.
Alle var mødt op. Der blev grillet
med dejlig mad. En hyggelig dag
med strålende sol og godt humør.
En stor tak til værtsparret og Jytte
og Hans.
ofk

4. Gildes gildetur d. 17. juni.
Vi mødtes i Giber Å gruppernes
hytte i Mårslet i det skønnest solskinsvejr, og startede med at drikke vores
medbragte kaffe med kage.
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Mandag den 17. juni mødtes vi til
årets friluftsgildehal. Det var en dejlig og
lys sommeraften og endnu en gang
kunne vi takke Edel for at have
arrangeret det, så vi kunne afholde
friluftsgildehallen i Kløverhytten i
Højbjerg.
Bålet var blevet tændt i god tid så
gløderne kunne være perfekte til, at vi
senere kunne grille. Bænke og stole var
opstillet og gildehallen skulle afholdes
omkring bålet.
Vi startede aftenen med at mindes
Kirsten Thomsen, der var gået bort d.
24.april, efter et langt og aktivt liv som
gildebror.
Gildemesters tale denne aften
skulle ses i lyset af en tidligere
gildemestertale, hvor Henning talte om
indvandring og racistiske tilstande
oplevet dengang i sin ungdoms læretid
under et ophold i England og til nu, at
tale om nutidens fænomen Rasmus
Paludan, der påberåber sig retten til
ytringsfrihed
iht.
Grundloven.
Overtræder han ikke selv Grundloven?
Lovgivningen sætter nemlig nogle
grænser for, hvad man kan tillade sig at
sige eller skrive offentligt.
Efter Hennings opfattelse burde
Paludan være blevet stoppet, da han har
trukket vores politi og den danske
liberale grundlovssikrede ytringsfrihed
rundt i manegen. Alle har ret til at ytre
sig under strafansvar. En af de ting, der
står tilbage indtil videre, er en regning
for samfundet på ca. en million kroner.
Henning fortsatte med noget
andet, der er oppe i tiden, den offentlige
forargelse over ordet ”Nigger”, der indtil
i dag er blevet brugt for en mørk, en sort
eller en afrikaner.
Ligeledes har det fra Copenhagen
Business School været skabt stor debat
om ordet blond i ”Den danske sang er en

i den desværre for ham alt for korte frihed i 1949. Han blev anmeldt, fanget og
genindsat efter kun 3 dage. Besøget sluttede i den hyggelige Cafe Lorenzen med
kaffe og kage.
Mætte og veltilpasse gik turen videre mod Snaptun Havn og med færgen
sejlede vi til Hjarnø, den lille ø i Horsens
fjord. For mange af os var det første gang
med besøg på øen og den ca. 600 år gamle Hjarnø kirke.

Kirkerummet
er
med
50
siddepladser og oplyses stadig af
stearinlys. Det ophængte kirkeskib er en
model af et vikingeskib, der henviser til
øens, mindst 10 skibssætninger. Skibs
sætningerne, der er gravmonumenter
tilbage fra vikingetiden, var markeret
med store sten på et område i den sydlige
del af øen og flere af os fandt frem til
dem og gik en tur i området.
Dagen sluttede med, at vi spiste
middag i øens ”Den gamle Smedie” hvor
hver enkelt havde forudbestilt en
wienerschnitzel eller et stjerneskud alt
efter smag og lyst.
Således godt rustet sejlede vi på 5
minutter retur til Snaptun og derfra så
hjemad mod Egå i den lyse sommeraften
efter en lang og oplevelsesrig dag.
Alice
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ung blond pige” fra 1924. Sangen synges
derfor ikke længere på den skole, men vi
her i gildehallen, vil synge den sammen
senere som protest. Der er også sket en
ny redigering i Halfdan Rasmussens
mange børnerim fra årene 1949 til 1959,
hvor otte rim er udeladt pga. ord som
neger og hottentot, hvad familien dog har
protesteret imod. Hvad med Astrid
Lindgrens ”Pippi Langstrømpe” og flere
historier, som vi med glæde har læst og
fået læst som børn?
Aage fortalte så senere i sin 5.min.
Sct. Georg om, hvordan han efter endt
læretid, var rejst dybt ind i Sverige til en
af de store skove til et savværk, hvor han
i en periode arbejdede sammen med de
mere professionelle med at save
træstammerne ud og gøre dem klar til
videre bearbejdning og salg. Et farligt
job, der krævede, at man passede på
fingre, arme og ben ved de store save og
når stammerne væltede eller trillede
rundt. Men han fik det lært og kom hjem
med lemmerne i behold. Aage fortalte
levende om sit oplevelsesrige og lærerige
ophold.
Så blev det tid, hvor vi selv skulle
grille og anrette egne livretter med bagte
kartofler, kød og dertil lækre salater.
Dejligt sommertraktement, som vi nød
imens snakken gik. Vi sluttede aftenen
ved 22.30 tiden med at synge vores
sædvanlige aftensang og ønskede
hinanden god sommer og på gensyn i
begyndelsen af september til en gildetur
til Mariager og Randers.
Alice

Den 25. maj mødtes 14
gildebrødre på parkeringspladsen i
Bygholm Park. Vi skulle spise morgenmad ved nogle af bordene og der gik
ikke lang tid før ænderne gjorde os
selskab. Det var så starten på den årlige
udflugt arrangeret af gildeledelsen. Som
altid var humøret højt og vejret artede sig
også. Efter morgenmaden kørte vi til
Vejle, hvor vi skulle se Fjordenhus, der
er tegnet af Olafur Eliasson. Bygningen
er hovedsæde for Kirk Kapital A/S og
placeret på sin egen ø i Vejle Fjord. Det
er en af de smukkeste moderne
bygninger, jeg har set. Bygningen er 28
m. høj og består af fire overlappende
cylindre. Facaden består af mursten, der
skaber ellipseformede hulrum med
krumme former og buede vinduer.
Stueetagen, som har dobbelt loftshøjde er
åben for offentligheden, gennemstrømmes af fjorden og indeholder to vandområder.
Murværket består af 13 forskellige
farver af uglaserede mursten og tre
forskellige farver specialglaserede mursten. Der er indmuret en del blå og
grønne sten. Flest grønne tæt på vandet
og flest blå tæt på himlen. Der er til
byggeriet brugt 900.000 mursten.
Murerarbejdet
har
været
meget
udfordrende. Normalt lægger en murer
800-1000 mursten om dagen. I
Fjordenhus nåede man kun 100-200
mursten om dagen. På nær nogle få
designermøbler er alt lavet specielt til
bygningen. Stueetagen er åben det meste
af tiden. Vil man se mere, må man
tilmelde sig en guidet tur. Det skal jeg
ned og opleve.
Derefter kørte vi til Hotel
Munkebjerg, hvor vi skulle spise frokost.
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Mandag den 3. juni mødtes 6.
Gilde til friluftsgildehal på Spejdermuseet. Vi holdt gildehallen udendørs.
Det var ikke det bedste vejr, men vi er
vel spejdere.
I gildehallen talte Sonja om valg.
Ikke EU eller Folketingsvalg, som vi
skulle til få dage efter, men de valg vi
tager hver dag igennem hele livet. I
barndommen valgte vore forældre for os,
men senere i livet var det os selv der tog
valgene eller var det måske tilfældigheder hvor vi fik arbejde, hvor vi kom
til at bo? En ting har alle vi her i aften
selv valgt nemlig at blive gildebrødre.
Ingen kommer igennem livet uden sorger
og bekymringer eller sygdom. Det er op
til og selv at forsøge at komme igennem
det på bedste måde. Nogle af os har
stadig modet og kræfterne til at rejse og
opleve. Vi skal bare huske at nyde og
føle glæde ved det vi vælger.
Metha holdt 5. min. Sct. Georg.
Hun havde altid haft lyst til at komme
med på en spejderlejr som hjælper, men
hun arbejdede altid, når de foregik. Et år
holdt KFUK-spejderne landslejr i
Assenbæk Mølle i nærheden af Varde og
her havde hun ferie så hun meldte sig
som hjælper. De var 10-12 piger i
alderen 8-10 år, 2 store spejdere og 2
hjælpere. Da de ankom, fik de tildelt en
græsmark og så var det med at få lavet en
lejrplads med borde og bænke i rafter,
indgangsportal, gravet bålplads og hejst
telte. Metha var imponeret over pigerne,
der næsten kunne selv.
De lavede mange ting i løbet af
ugen. De byggede en tømmerflåde og
sejlede på Mølledammen, lavede
hedepleje som bestod i at fjerne små
selvsåede træer Metha havde regnet med,
at hun skulle lave mad, men nej det
lavede spejderne selv på bål. Hun skulle
mest hjælpe med brevskrivning eller

Der var lige tid til en lille gåtur i det
smukke område. Man havde kunnet
vælge
mellem
Stjerneskud
eller
Pariserbøf. Jeg tog Stjerneskud og det
var stort, men lækkert. Jeg måtte give op
på halvvejen. Så skulle vi videre til
Snaptun, hvor vi skulle med færgen til
Hjarnø. Det var et hyggeligt sted og en
lille færge, der kun kunne have 4 biler
ombord. Helge havde taget bilen med
over til dem, der var dårligt gående.
Robin sagde til færgemanden at vi var
fattige pensionister, så vi fik rabat. Turen
over tog knap 5 minutter.
På Hjarnø skulle vi drikke kaffe i
cafe Den gamle Smedie og vi havde fået
at vide, at der var 10 min. gang. Det
holdt ikke helt stik, så Helge var så sød
at komme tilbage efter nogle flere af os
og på den måde nåede alle frem.

Der var dækket op udenfor under
et halvtag og der nød vi kaffe og
æblekage. Da vi skulle retur til færgen
kørte Helge også to gange. Os der kom
først ned, sejlede over og ventede på
havnen til de andre kom.
Så var det tid til at sige farvel og
vende næsen hjemad. Tusind tak til
gildeledelsen for endnu en dejlig udflugt.
Det er noget man glæder sig til hvert år.
Inger A.
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Ulfborg kirke, bygget i 1100 tallet og
udvidet flere gange i 14-1500 tallene,
takket være fremtrædende familier i oplandet, bl.a. slægten Gyldenstjerne, som
var blandt ejerne at den nærliggende herregård Nr. Vosborg. I Kirken så vi bl.a.
et kalkmaleri med Sct. Georg og Dragen.
Vi kiggede også indenfor på Nr.
Vosborg, som Hanne Eriksen har særlig
relationer til. Derfor kunne hun fortælle
spændende detaljer om slottets historie.
Idag er Herregården indrettet som hotelog konferencecenter med udstillings lokaliteter. H.C. Andersen fandt også vej
til Nr. Vosborg - nemlig et par uger i
1859, hvor han her skrev sine "Historier
fra klitterne" samt kreerede nogle af sine
kendte papirklip.
I Vemb gjorde vi ophold ved Elefantsøjlen med 72 elefanthoveder i keramik, og så kiggede vi indenfor i kirken i
Nees, som er præget af både renæssanceog barokstil. Herefter var vi ikke langt
fra Bøvlingbjerg, hvor landets eneste
hornvarefabrik har virket gennem mere
end 200 år. Den er faktisk "grundlagt" af
en dansk marinesoldat, der som krigsfange i England lærte sig kunsten at lave
hornskeer. Hjemme igen supplerede han
nemlig sin indtægt som hedebonde med
dette kunsthåndværk, som gennem årene,
under forskellige ejere har udviklet sig
med et langt mere alsidigt sortiment af
brugskunst i høj kvalitet. I dag benyttes
der udelukkende afrikanske horn. Mange
vil sikkert vide at virksomheden har en
flot forretning på Volden i Århus midtby.
Vi fortsatte til Nissum Fjords vel
nok største seværdighed nemlig Strandingsmuseet i Thorsminde, midt på landtangen ud mod Vesterhavet/Nordsøen et af verdens vanskeligste farvande at
navigere i. Museet er udvidet og moderniseret i 2017 og bygget op omkring en
af verdenshistoriens største strandingskatastrofer, som skete juleaften 1811, da to
engelske linieskibe, St. Georg og Defen-

trøste en, der havde hjemve. Metha
syntes at det at udføre frivilligt arbejde
giver en meget mere med hjem, end man
giver og det gælder også til daglig.
Derefter gik vi ind og fik hot dogs,
kaffe og kage, lidt sang og hyggesnak
inden det var tid til at ønske hinanden en
rigtig god sommer.
Inger A.
8. Gilde sluttede første halvår med
den årlige sommerudflugt over tre dage

fra søndag den 26. maj, hvor vi rykkede
vest på til fremmede græsgange, i hvert
fald for de fleste af os, nemlig med en
tur rundt om Nissum Fjord helt ude langs
den jyske vestkyst. Det var faktisk et
godt valg og mere spændende en forventet med mange gode oplevelser.
Vi var af sted i fire biler og mødtes
søndag sidst på eftermiddagen i Ulfborg,
hvor vi havde hovedkvarter med to overnatninger på byens hyggelig Gæstgivergård. Gode værelser, god forplejning,
madpakker med til udflugterne og aftenerne tilbragtede vi i en hyggelig dagligstue med thekøkken til rådighed og medbragt hjemmebag og sager.
Mandag blev dagen med flest stra-

badser. Først kørte vi 4 km. nordpå til
9
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ce, gik ned med 1391 engelske marinere.
De druknede blot 800 meter ude i det
frådende Vesterhav. Kun 17 overlevede
katastrofen. Plancher og storskærmer
fortæller, hvordan det hele skete, og fra
museets høje tårn får man et godt vue
udover hele området. Vi hørte også om
selve sluseværket ved Thorsminde, og
det havde Thøger sat sig ind i.
Lidt syd for Thorsminde gjorde vi
ophold ved Dødemandsbjerget, der er et
mindesmærke for ofrene.
Eftermiddagen gik på held, men vi
tog en afstikker ved Nørre Fjand ud til
Nissum Fjord. Herfra kunne vi se over til
Fjandø, der udelukkekende beboes af
vade- og svømmefugle. En flok får sørger for afgræsningen, således der er plads
for yngleområder. Nissum Fjord måler
70 kv. km. og er udlagt som vildtreservat, men benyttes også af erhvervs- og
lystfiskere samt windsurfere.
Trediedagen af sommerudflugten
benyttede vi til et besøg ved Tvind skolerne, der ligger 4 km sydvest for Ulfborg. En guide viste os rundt i selve
Tvind Møllen, der blev bygget i 1975-78
af lærere, elever og frivillige og med viden, som man opsøgte og lærte sig hos
fagfolk og institutioner over hele landet.
Den blev den første og med sin 54 meter
den højeste el-vindmølle i verden, på den
tid. Møllen leverer strøm til skolerne på
stedet. Under møllens runde fundament
så vi plancher og billeder som beskriver,
hvordan man greb tingene an i sin tid.
Vi forsatte vestpå ud til Vedersø
Kirke, hvor vi indenfor i kirken så hvor
digterpræsten Kaj Munk holdt sine prædikener og brandtaler mod uretten. Han
var præst her fra 1924, da han blev færdig med teologistudiet, og indtil han den
4. januar 1944 blev hentet af tyskernes
håndlangere, bortført og myrdet om natten i Hørbylunde Bakker ved Silkeborg.
Kaj Munk ligger begravet ved kirkens
østgavl.

Vi fortsatte ud mod havet, og her
ligger den firlængede præstegård, der
idag er indrettet som museum med plancher og billeder om Kaj Munks liv og
færden. Der er også foredragsal og et
cafeteria og på loftet i selve hovedbygningen så vi "Stærekassen", som Kaj
Munk kaldte sit arbejdsværelse. Det var
her han digtede og skrev sine skuespil,
brandtaler og prædikener, bøger m.m.
Inden vi indledte hjemturen rundede vi lige Retromuseet i Ulfborg, hvor vi
fik en meget veloplagt rundtur og fortælling om, alt hvad vi så lige fra gamle,
men fuldt i standsatte Folkevogne, som
var det oprindelige i samlingerne, til
gamle dagligvareemballager og skilte,
dåser, dukker, legetøj, husholdningsredskaber- og maskiner, knallerter, ja og
souvenir af enhver art m..m. En fantastisk samling, som startede som hobby,
men nu fylder tre store udstillingslader.
Vejen hjemad lagde vi henover
heden og ulveområdet mod Ørnhøj og
Vildbjerg til "Tre Høje", der når op i 102
meter og med en storslået udsigt. Sommerudflugten sluttede i Hørbylunde Bakker ved Kaj Munks lille "Mindelund".
Det var mange oplevelser at rumme, og enkelte var nok mætte af oplevelser, men var der nogen der kedede sig næppe.
En god tradition blev hold i hævd,
da hele gildet onsdag den 19.juni besøgte
Inger Margrethe Frislev i hendes sommerhus ved Skødshoved. En lun sommerdag med både sol og regn, hvor vi
heldigt kunne spise vore medbragte
klemmer udendørs, gå en lang tur langs
stranden lige neden for samt hyggesnakke omkring kaffebordet med hjemmebag
og søde sager.
/Frits

10

HEROLDEN

Den nye hjemmeside er nu helt klar på nettet.
Adressen er: sct-georg-aarhus.dk
Tidligere udgaver af HEROLDEN kan ses i arkivet
under disse links:
Læse:
sct-georg-aarhus.dk/heroldflash.php
Udskrive:
sct-georg-aarhus.dk/heroldpdf.php
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Sangen om Århus Stadsgilde
Melodi: Herlig en sommernat…

Engang i Aarhus stad,
mændene ikke gad
mødes med kvinder i gildet.
Ja, de mente at det kan
blive bedre mand til mand:
”pigerne får tid’n til at spildes”!

Ott'ne" i Aarhus Nord
skabtes ved gildebord,
januar, fjorten år efter.
Og på en Sct. Georgs Dag
hejser "Niende" sit flag,
ni år før millénium skifter.

En så alvorlig sag
endte så med et brag,
nogen blev rigtig nok vrede!
Syvogfyrre mand gik ud,
resten sad med ”blodig tud”,
tænkte på hvordan det skal reddes?

"Tie'ne" Gilde kan i år
fejr' femogtyve år
som spejder- og gildebrødre.
"Tred'ie" svandt dog hen igen,
"Første/ Syv’ne" blev til én!
Ja, såmænd, engang var vi større.

Men så tog Alstrup fat:
hvad er det for no'et pjat,
nu må vi hellere dele
gildet op i gilder tre,
når vi så igen får fred,
samles vi igen i et hele!

Minder dem har vi nok
af i vor gildeflok:
Molsvandring, natløb så mange,
Klitgaarden med sommerlejr,
loppemarked, stor ståhejr',
ble-laug’et, og laug’et med sange!

Heldigvis kan I tro,
faldt det igen til ro!
Året er nit'n-niogfyrre.
Stadens gilde det blev født
og fik fane hvid og rød,
glæden kom igen og blev større.

Spejdermuseet fint
samler på det og hint,
årbøger minderne bringer.
Jazz-telt støtter det så flot,
øllet smager rigtig godt,
pengene i kassen så klinger.

Lis-som i Paradis
skete det heldigvis:
Manden kunn' ikk' vær' alene!
Pigerne de være sku'
brødre som de er endnu,
sådan er det bedst, vil jeg mene.

Frimærkeporto, ja,
river vi altid af!
Det bli'r til ren, rå valuta!
Dåseringe ligeså,
om de så er nok så små,
bruges de til kunstige ben, da!

Så efter elve år
nyt gilde da opstår:
"Fjerde" blev kaldt for "de unge".
Året efter endnu to:
"Femte", "Sjette", vær-så-go',
sange i gildehaller runge.

Halvfjerdsindstyve år,
Stadsgildet nu formår:
Fejre sig selv her i salen!
Højbord festligt dækket op,
mens vi så i samlet trop
mødes her i stadsgildehallen.
khejø

Oktober treogtres
danner endnu en kreds
"Syvende" gilde i Aarhus.
Byggeplaner så opstod
og i syvogtres da stod
"Gildehuset" færdig i Aarhus.
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