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1./7. GILDE 
Februar: Evt. møde med 4. Gilde. 
Nærmere følger. 
Mandag d. 9. marts 2020 kl. 19.30 
Gildeting i Langenæs kirkens 
lokaler.  
Afbud til Birgitte og Jan. 
 
2. GILDE 
Mandag d. 3. februar. 
Møde sammen med 6. Gilde 
i Langenæs Kirken. 
Der kommer nærmere information. 
  
4. GILDE 
Mandag d. 17. februar kl. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken. 
”Digital fremtid” v/Martin Schmidt 
Mandag d. 16. marts. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken. 
 
5. GILDE 
Mandag d. 17. februar kl. 19.00. 
 (bemærk ny dato og sted). 
Vi mødes i Hjortshøj Sognegård. 
Foredrag ved Tobias Wang, professor, 
Aarhus Universitet, "Hvad kan vi lære 
af dyrenes fysiologi".  
8. Gilde inviteres. 
 
6. GILDE 
Mandag d. 3. februar kl. 19.30. 
Gildemøde i Langenæskirken. 
Mandag d. 2. marts kl.19.30. 
 gildeting i Langenæskirken. 
Dagsorden følger. 
 
8. GILDE 
Mandag d. 27. januar kl. 19.30. 
Fødselsdagsgildehal i Ellevang Sogne-
gård. 5. Gilde er inviteret. 

Mandag d. 24. februar kl. 19.30. 
Trygfondens Familiehus, Kirstines-
mindevej 8, ved Skejby Universitets-
hospital, 8200 Aarhus N. 
Alle gildemedlemmer under Aarhus 
Stadsgilde er inviteret 
Se annoncen i Herolden  
 
9.  GILDE 
Onsdag d. 12. februar kl. 13.30. 
Musik ved Arne. 
Onsdag d. 26. februar kl. 13.30. 
 Gildeting. 

FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 6. februar kl. 19.15. 
Møde på i spejderhytten i Tranbjerg. 
Vi hjælper Frimærkebanken med  
sortering af indkommet materiale. 

 
Gildejubilæum: 
06-02-20 Kjeld Hedelund Jørgensen, 
 4. G.  25 år. 
Fødselsdage:  
13-02-20 Birthe Lydolff,  4. G.  75 år 
19-02-20 Elisabeth Møller, 
 4. G.  75 år 
Overførsel: 
Walther Ørskov, 2. Gilde, 
er overflyttet til Kjellerupgildet  
 
Udmeldelse: 
Per J. Jensen , 2. G. 

HEROLDEN 
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Dagen randt 
Solen svandt 

bort fra himmel fra hav og fra land 
Hvil kun trygt 

Fred i sind 
Gud er nær 

(Retræte) 
 

 
Poul Erik Kodal er ikke blandt os mere. Den 20. december 2019 sluttede 

en ulige kamp med livet kort tid efter at Poul Erik var fyldt 80 år. Et led i 10. 
Gildes og Stadsgildets kæde er bristet, vi har mistet en gildebror med stort G og 
samtidig en trofast god ven, som har sat sit præg mange steder 

i Gilderne i Århus samt i Stadsgildet. Han har taget mange kampe, bl.a. 
salg af Gildehuset, altid med rejst pande og Poul Erik var utrættelig.  

Han har været med til at åbne flere nye gilder samt Spejdermuseum. Han 
har været Gildemester flere gange samt Stadsgildemester. Han holdt de flotteste 
ridderhaller med udsøgt fornemmelse for alle detaljerne. Poul Erik var humanist 
og gik ind i internationalt hjælpearbejde samt støttede det internationale 
spejderarbejde. Han var Gildemester da vores gilde twinnede med Grækenland, 
som alle Århus gilderne bakkede flot op om. Mange gæstede grækerne ved deres 
besøg i gildet og mange deltog omvendt i vores venskabsbesøg i Grækenland, 
som også hører med til højdepunkter. 

Det internationale betød meget for Poul Erik, og han var med, da 
Fredslyset kom til Århus, som han 20 gange var med til at bringe ind i arresten i 
Århus. 

Der kan skrives meget, men ud over gildet, var Poul Erik også en trofast 
loge bror. Han var afholdt på sit arbejde og elsket af patienterne. Han var 
enestående i sin omgang med mennesker, som havde brug for hjælp og 
opmuntring, altid på de svages side, hvor der var plads til både at grine og 
græde. 

10. Gilde har mistet en god og dejlig spejder ven. I tankerne sænker vi vor 
fane til Poul Eriks minde, som vi vil bevare og bøjer vort hoved ærbødigt for 
døden. I det stille prøver vi at sammenføje vores kæde, som ingen ved, hvor 
længe den kan holde. En kærlig tanke til Eva og familien. 

 
Æret være Poul Eriks minde 
 
Ulla Kerchlango 
10. Sct. Georg Gilde Århus  
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Den 10.12 havde vi julemøde, som 
igen blev afholdt hos Jytte og Jack. Vi 
kom hver især med lækker mad 
til julefrokosten. Drikkevarerne blev igen 
givet af Jytte og Jack. 

Der blev raflet om de medbragte 
gaver. Det passede så fint at hver person 
fik en gave med hjem. Utroligt at det kan 
passe så fint hvert år. Vi sang nogle jule-
sange, og kom i julestemning. 

En rigtig hyggelig dag, hvor vi 
takker Jytte og Jack for et godt arrange-
ment. 

ofk  
 
 
 
 
 
 

Den 18. november 2019 kunne 
gildemester Jette Jørgensen (JJ) byde 
velkommen til november gildehal i Lan-
genæs Kirkens Sognegård.  

I sin gildemestertale fortalte JJ om 
de forskellige højtider-festdage eller må-
ske snarere events, der de senere år er 
blevet meget tydeligere i vores samfund, 
bl.a. Allehelgensaften, der er aftenen før 
Allehelgensdag, som traditionen tro altid 
er første søndag i november. Mange ste-
der tændes der i kirken et lys, for hver 
person i sognet, der er afgået ved døden 
indenfor det sidste år.  

Allehelgensdag og -aften gik stort 
set i glemmebogen i den danske kultur, 
da den blev afskaffet ved helligdagsre-
formen af 1770. Den er senere dukket op 
igen under det amerikanske navn, og fej-
res i dag efter amerikansk model under 

Fredslyset i Hornslet Kirke. 
Onsdag den 7. december 2019 blev Fredslyset bragt til Hornslet 

kirke, hvor ca. 90 spejdere og andre sognebørn overværede den lille, ef-
terhånden traditionsrige ceremoni. 

Det var meget overvældende med så stort et fremmøde, og det 
gjorde aftenen særlig stemningsfuld. 

 I år var det tre spejdere i konfirmationsalderen, 
 der gennem et mørkelagt kirkeskib bar Fredslyset op 
til altret og tændte kirkens lys ved flammen. 

Ceremonien fortsatte med, at jeg fortalte om 
Fredslyset, præsten holdt en tale, og der blev sunget 
nogle salmer. 
 
Hanne Brissing 
4. Gilde 
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navnet Halloween.  Halloween kan sam-
menlignes med fastelavn i Danmark. 

Den næste ”festdag” er Mortensaf-
ten, historien om mortensaften kender vi 
alle, den startede i 300 tallets Romerrige 
med en ung mand, der hed Martin. Mar-
tin var en god mand med et varmt hjerte 
og kerede sig meget om de syge og fatti-
ge, så meget at befolkningen ville vælge 
ham til biskop. 

Det var han ikke interesseret i, og 
gemte sig i en gåsesti, gæssene røbede 
ham, og han blev tvunget til at påtage sig 
embedet som biskop. Som hævn påbød 
han, at alle husstande en gang om året 
skulle slagte en gås og spise den- den 
dag Martin blev afsløret.  

Herefter kommer adventstiden, 
med de 4 søndage, der går forud for jule-
festen. Og d. 13. december er Luciadag.  

Nu nærmer vi os den store højtid 
med hastige skridt, men hvad er julen 
egentlig for noget. Vi har mange forestil-
linger om den, vinterens højdepunkt og 
utallige er de ting, der knyttes til julen. 
Derefter fortalte JJ en lille julehistorie fra 
den gang der fandtes nisser. 

I sine 5 min. Sct. Georg fortalte 
Gitte Lindvald om menneskets påvirk-
ning af lyset. Lyset påvirker hjernens 
mængde af signalstoffet serotonin, der er 
med til at regulere humøret. Nogle men-
nesker er mere følsomme end andre 
overfor manglende lys, de bliver depri-
merede, trætte og oplagte. Så derfor er 
det vigtigt, at vi mennesker også kommer 
ud i lyset om vinteren. 

I eftergildehallen kunne JJ byde 
velkommen til sognepræst Preben Kok 
(PK), der som han sagde, havde fået lov 
til at sige noget om ”At slippe livet løs”. 
PK har skrevet to bøger, dvs. hvis man 
har en coachwriter og en ide, den første 
bog ”Skæld ud på Gud” tog 11 timer. 

PK er 71 år, voksede op på Elle-
marksvej, som er en kile med arbejderbo-
liger, hvor hans far havde et mejeriud-
salg, og PK var ofte med på mælketur. I 
1968 lavede de om på normerne under 
”ungdomsoprøret”, og i dag er vi den 
første generation, som siger, at børnene 
ikke skal arve vores normer. 

I PK’s optik er mennesket jo ble-
vet, som det er nu, efter syndefaldet, 
hvor den grænsesættende lidenskab 
(manden) mødte den grænsesprængende 
lidenskab (kvinden). Her forenes de to 
modsætningsfyldte lidenskaber, og sådan 
har det været lige siden. Det er blandt 
andet derfor PK siger, at der kræves 
mindst 2 sandheder, for at en helhed kan 
opstå. 

Indtil 1968 var det at blive syg 
ikke forbundet med skyld, men i dag fø-
ler man skyld, hvis man bliver syg, og 
det skal der laves om på. PK har netop 
fået et arbejde på Odense Sygehus, hvor 
han skal tage sig af stressede læger, in-
gen siger ikke, at noget er umuligt. 

Det lægerne trænger til, er at møde 
en, der kan sige, at det kan ikke lade sig 
gøre. PK har været sygehuspræst i Vejle 
i 40 år – lærte de ansatte, at komme af 
med deres stressede hverdag. 

Da han blev ansat i Odense fik han 
at vide, at det ikke var på grund af hans 
uddannelse, men på grund af hans erfa-
ring.  Efter et endnu længere og meget 
spændende og også morsomt foredrag, 
var der spisepause med lækker kartoffel-
salat og frikadeller, tærter og salat samt 
brieost. JJ kunne ønske Tove Colstrup 
tillykke med 25-års jubilæet, hun fik 25 
års nålen og en gave. 

Efter en del spørgsmål kunne JJ 
takke for en rigtig spændende aften, og 
også en tak til arrangerende gruppe. Ho-
noraret donerede PK til ”Børnehuset”, 
Skejby.                                            Birthe  

HEROLDEN 
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Traditionen tro afholdt 4. Gilde 
julestue d. 9. december 2019, også denne 
gang i ”Hoffmanns Have” i Brabrand. 
Gitte Lindvald fra arrangerende gruppe 
bød velkommen, hvorefter der blev ser-
veret dejlig julebuffet med alt hvad dertil 
hører, og snapsen manglede heller ikke, 
den gav Uffe og drikkevarerne gav Man-
drup. 

Til pakkespillet tror jeg, at næsten 
alle fik en julepakke med hjem, nok ju-
lens første. Julehistorien blev læst af 
Frans Ege Møller, som også spillede på 
klaver til de julesange, som blev sunget 
ind i mellem. 

Efter denne hyggelige aften takke-
de JJ jourhavende gruppe, og vi kunne 
herefter ønske hinanden en rigtig glæde-
lig jul. 

Birthe 

Mandag den 2. december var vi 
samlet til årets julemøde og 17 personer 
var mødt op både gildebrødre og gæster. 
Den arrangerende gruppe havde pyntet 
op og havde dækket et flot julebord i 
sognegårdens sal. Forsynet med uddelte 
halve bordkort lykkedes det at finde frem 
til vores plads ved bordet. 

GM Henning Holck bød velkom-
men og foreslog, at vi startede aftenen 
med ”5. Gildes Julesang” hvorefter de 
første retter af årets julemenu blev båret 
frem og vi kunne forsyne os med hjem-
melavede julesild og laks på surbrød.  

Dernæst blev flere herligheder sat 
på bordet, både sylte, medisterpølse og 
ribbensteg med sprød svær og desuden 
tilbehør af ”noget af det sunde” både rød-
kåls- og grønkålssalat.  

Donald havde også i år lavet spæn-
dende og udfordrende konkurrencer, som 
vi skulle løse imellem retterne. 

Den første krævende opgave viste 
os vist hver i sær, hvor lidt vi i grunden 
kendte til landene i Afrika og deres ind-
byrdes placering. Ingen kunne fremvise 
opgavens ”15 rigtige”, så der var sikkert 
noget at læse op på, når vi kom hjem. 
Efter et par julesange mere og mere mad 
”dansede” vi omkring træet imens vi 
sang fra julesanghæftet. 

Så var vi klar til næste opgave og 
opdelt i grupper skulle vi klippe, klistre 
og frembringe den længste guirlande. 
Alle gik op i papirklipperiet med stor 
opfindsomhed og den vindende gruppes 
guirlande nåede op på den flotte længde i 
nærheden af 17 meter. 

Efter denne opgave blev det tid til 
kaffe og risalamande. Også her var opga-
ven, at mandlen skulle findes og de hel-
dige fik chokolade mandelgaven over-
rakt. Så var vi klar til aftenens sidste un-
derholdning Donalds altid aktuelle spej-
der-bankospil, hvor gevinsterne var de 
medbragte pakker. Alle spillede med og 
alle fik sig en gave med hjem.  

Aftenen nærmede sig sin afslut-
ning og Henning sagde tak til den arran-
gerende gruppe og opfordrede alle til at 
læse Herolden, tilmelde sig og deltage i 
Stadsgildets Nytårsgildehal. Til sidst en 
tak for en dejlig aften og vi sluttede af 
med ”Nu er jord og himmel stille”.   

Alice 

Den 25. november holdt 6. Gilde 
julemøde i Langenæskirken. Vi mødte til 
et fint dækket bord og startede med en 
lækker kartoffelmad med sild og skøn 
dressing. Derefter fik vi laks med dejligt 
brød og sennepsdressing til. 

Vi havde hver især medbragt en 
gave, så nu skulle der spilles banko. Det 
er som altid sjovt og alle gaver blev da 

HEROLDEN 
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også vundet. Så blev der sunget julesan-
ge og hyggesnakket. Lidt senere fik vi en 
lille drillenisseopgave med 13 vrøvleord 
hvor vi skulle pusle ordene på plads igen, 
så de kom til at have noget med jul at 
gøre. Her er et par eksempler: SINEHU-
SE  som var nissehue og LIREJUGS som 
var julegris. Det var en meget sjov opga-
ve. Vi har da gemt opgaven. Den er altid 
sjov at have. 

Så var det tid til kaffe og hjemme-
bagte småkager inden vi kunne ønske 
hinanden Glædelig Jul og Godt Nytår. 

Inger A.  

Dette indlæg kom ikke med i de-
cember-nummeret, da det af en eller an-
den grund ikke kom frem. Red. 

 
Siden Heroldens sidste deadline 

har vi i 8. Gilde deltaget i Fellowship 
Day arrangementet den 23. oktober på 
Diakonhøjskolen, arrangeret af Aarhus 
Stadsgilde og Østjysk distrikt. Vi bidrog 
med seks deltagere, og foruden det faste 
program med stadsgildemestertalen og 
oplæsningen af Fellowship Day budska-
bet lyttede vi til Birthe Østmark, der for-
talte om sine oplevelser med spejdere 
under internationale himmelstrøg. 

Søndag den 3. november koordi-
nerede vi vel for 15. år i træk indsamlin-
gen til Dansk Flygtningehjælp i Risskov-
området. Vi er en gruppe på seks, og i 
vores område samlede 32 friske indsam-
lere, der tilsammen dækkede 34 ruter, 
42.269 kroner. Heraf var kr. 13.259 ind-
betalt som mobil pay, og udgjorde til-
sammen noget over de 1000 kroner, der 
gennemsnitligt forventes pr. indsamler. 
Det samlede resultat for Aarhus området 
lå på kr. 728.284 og for hele landet nåede 
man op på godt 11 millioner kroner.  

Vi har også deltaget i 5. Gildes 
hyggelige fødselsdagsgildehal og senest 
desuden i deres medlemsmøde om 
”Alderdommens muligheder”. Der er 
faktiske en forening der har arbejdet med 
disse muligheder gennem 40 år, og det 
var medstifter, psykolog Knud Ramian 
der gav os en spændende og forfriskende 
indsigt i, hvad der arbejdes med og det 
arbejde der foregår i temagrupper på mø-
derne, som bl.a. finder sted i Klostercafé-
en i Klostergade i Aarhus. Man kan finde 
oplysninger på adressen  www.fuam.dk 

Vores egne to grupper i 8. Gilde 
har også godt i gang i gruppearbejdet. 
Gruppe 8.1 tager sig af arkitekten Hack 
Kampmanns virke, og de mangeartede 
og særprægede bygninger han står bag 
såvel Aarhus, Randers, Ebeltoft og bl.a. 
også i København. 

Gruppe 8.2 har været på besøg i 
Skæring Kirke, som er opført i en meget 
særpræget skikkelse med mange spæn-
dende detaljer. Gruppen vælger forskelli-
ge emner og vil bl.a. søge klarlagt, hvad 
det præcist er med Månens såkaldte 
”bundne rotation”. For månen drejer jo 
rundt – eller hvad - selvom vi altid ude-
lukkende kun ser dens ene side. Jo – vi 
vil gerne vide det – ikke halvt, men helt. 

Frits 
 
Aktiviteterne i december måned 

samlede sig omkring fredslyset, hvor vi 
var repræsenteret ved afhentningen i Ka-
tolsk Vor Frue Kirke og efterfølgende på 
Aarhus Rådhus samt i Vor Frue Kirkes 
Kryptkirke. 

l. søndag i advent bragte vi freds-
lyset til familiegudstjenesten i Ellevang 
Kirke, og i år huskede præsten at fortælle 
menigheden, at fredslyset var et initiativ 
via Sct. Georgs Gildernes og lokalt altså 
via 8. Gilde. 

Vi sluttede 2019 af med vores 
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sædvanlige juletur, der som regel by-
der på en gåtur ud i naturen. De senere 
år har vi taget turen langs stranden i 
Risskov, ofte i barsk storm- eller sne-
vejr eller en tur rundt i Risskov Skov 
og vi har også flere gange været i dy-
rehaven i Marselisborg Skov med ef-
terfølgende frokost i nærheden, hvor 
det har kunnet ladet sig gøre. 

Den 11. december var vi lidt i 
Mollerup Skov, eller rettere i en lille 
flig af den, lige op ad Mollerup Golf-
klub, hvor vi havde besluttet at ønske 
hinanden en glædelig jul og et godt 
nytår med en lille frokost. Dette kan 
nemlig lade sig gøre, selvom om ikke 
nødvendigvis er aktivt medlem. 

Når vi nu var så tæt på banen, 
blev det også til en orientering om golf 
spillets mysterier, regler og mange 
begreber, og om alt værktøjet golf-
køller- og jern, jernenes loft eller 
vinkel og indflydelsen på hvor 
langt man har brug for at slagets 
højde og længde skal række. Vi 
hørte også om hvordan man slår i 
en bue rundt om forhindringer og 
om forskellen på banens beskaffen-
hed alt efter, om man er på green, 
fairway, roughen eller helt uden 
for. De første bolde var i læder 
stoppet med våde fjer, så mange 
der kunne være i en høj hat. Når 
fjerene blev tørre og bolden hård, 
så kunne den nå langt ud. 

Der har været spillet en eller 
anden form for golf siden 1200-
tallet og kineserne var vist de før-
ste. I begyndelsen af 1600-tallet 
blev der spillet efter ”hul”, som vi 
kender det i dag, og det var i Scot-
land. 

Kong Christian den 4. siges 
at have introduceret spillet i Dan-
mark, da han havde en søster der 
var gift med en konge af Scotland. 
Først omkring år 1898 kom man 
rigtig i gang i Danmark. Det skete 
på Lammefælleden i København 
(Fælledparken). Aarhus kom hur-
tigt med i år 1900 og har i dag fire 
baner. Golfsporten har for tiden ca. 
150.000 medlemmer i Danmark og 
er blandt de største sportsforbund 
herhjemme. 

Om besøget skabte nye po-
tentielle medlemmer til golfklub-
ben, vides ikke med bestemthed, 
men vi blev godt og gæstfrit mod-
taget – også i golf-shoppen, hvor 
interessen nok mest samlede sig 
om dame-golftøjet – for det var på 
udsalg.  

/Frits  
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udkommer næste gang 
ca. 1. marts 2020. 

Deadline 15. februar.. 
 

 

Redaktør Ole Andreasen, 
Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. 

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

Billedet er brugt første gang februar 2012 

HEROLDEN 

 

TÅGESNAK 
 

Den, der har let ved at glemme, 
har ofte en god hukommelse. 

* 
Hver eneste af himlens millioner af stjerner 

er et solsystem som vort. 
Og hvert eneste af disse har sikkert 

en klode på samme udviklingstrin som Jorden. 
Det er trist at tænke på. 

* 
Enhver festtale kunne nøjes med et enkelt ord 

 
HURRA. 
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