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2. GILDE 
23. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Hasle Sognehus. 
22. april. 
Sct. Georgs gildehal. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 16. marts. 19.00. 
Gildeting i Langenæskirken. 
Mandag d. 20. april. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken. 
60 års Jubilæum 
 
5. GILDE 
Mandag d. 2. marts kl. 19.00. 
Gildeting i Egå Sognegård. 
 
6. GILDE 
2. marts kl.19.30. 
Gildeting i Langenæskirken. 
22. april. 
Sct. Georgs gildehal hos  
2. Gilde. Se tid og sted under 2. Gilde. 

8. GILDE 
Mandag d. 30. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Ellevang Sognegård. 
 

FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag 5. marts kl. 18.00. 
Laugsting ifølge vedtægterne. 
Dagsorden er separat udsendt. 
Vi mødes som sædvanlig hos laugsme-
ster Hans Fink, Skovgårdsvænget 8, 
Tranbjerg. Traditionen tro er der igen i 
år gule ærter på menuen, så der er nød-
vendigt, at de der ikke allerede har 
gjort det, tilmelder sig til hos Hans på 
tlf. 86 72 00 40 eller 21 39 50 20 
senest søndag 27.02. 
 

Fødselsdag: 
17.03.2020 Jytte Fink,  
 1./7. Gilde  75 år 

HEROLDEN 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 
ca. 1. april 2020. 

Deadline 15. marts.. 
 

 

Redaktør Ole Andreasen, 
Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 
e-mail: herolden@mail.dk 
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Mindeord ved Kjeld Gade Sørensens død. 
 
Mandag den 27. januar indløb det triste budskab, at gildebroder Kjeld Ga-

de Sørensen, 4. gilde, Aarhus, samme dag var afgået ved døden i sit hjem i Tilst 
omgivet af sin familie. Datteren, Stine, havde taget plejeorlov for at være sam-
men med sin far i den sidste tid. Kjeld og familien var afklaret omkring hans 
sygdom og død.  

Kjeld fik i december konstateret akut leukemi, og vi var godt klar over, at 
Kjeld var uhelbredeligt syg, men at han kun levede så kort efter diagnosen, kom 
alligevel bag på mange af os.  

Kjeld og jeg blev begge optaget i 4. Sct. Georgs Gilde i Aarhus i 1961. 
Min daværende mand, Kurt Bøje, der havde været spejderkammerat med Kjeld i 
9. Aarhus, blev ligeledes gildebroder i 1961. Vi kom ret hurtigt i gruppe sam-
men, og der opstod et venskab mellem os og Kjeld og hans kone, Mette.  I 1964 
flyttede Kjeld og hans familie til Grønland, hvorfra de i 1970 vendte hjem og 
bosatte sig i Tilst. 

Kjeld var også broder i Frimurerlogen, de seneste år i Randers. 
Det var altid spændende og givtigt at være i selskab med Kjeld, der havde 

mange interesser og var meget vidende. Både han og Mette havde evnen til at 
formidle det, de brændte for. 

 
”Tænk at livet koster livet! 
Det er altid samme pris. 
Kom med glæde! Vær til stede!” 
 
Sådan lyder de første linjer i Jørgen Gustava Brandts salme. 
 
I mindetalen til sin far sagde Stine, at Kjeld hele livet samlede på venner. 

Kjeld evnede virkelig at være til stede og komme med glæde.  Der var noget 
trygt ved hans fremtoning, og selv om han også kunne fremkomme med kontan-
te meninger, gjorde han det med vid og lune og med respekt for andres holdnin-
ger.   

Henrik Ibsen skrev: ”Evigt ejes kun det tabte.”  
Benny Andersen skriver i sin digtsamling ”Vendinger”, hvor han drejer 

gamle vendinger en halv omgang, ”Evigt tabes kun det ejede.” Den drejning kan 
jeg godt lide. Vi mennesker ejer ikke hinanden, vi har ikke krav på et andet men-
neskes kærlighed eller venskab, og vi ejer det ikke – vi skal hele tiden gøre os 
fortjent til det.  Kærlighed og venskab er en gave, og Kjeld var gavmild med den 
kærlighed og det venskab, som vi skal varme os ved i tiden, der kommer, i tak-
nemlighed over på forskellige måder at have været en del af Kjelds liv. Han vil 
blive savnet. 

 
Æret være Kjelds minde. 
Hanne Brissing 
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Den 3. februar holdt 6. Gilde møde 
i Langenæskirken med besøg fra 2. gilde. 
Metha havde lavet bordkort hvor man 
skulle parre kendte personer. Jeg fik Isol-
de og skulle så ud og lede efter Tristan. 
Et andet eksempel var Romeo og Julie 
osv. Det var vældig fornøjeligt. Sonja 
fortalte om Helbergskov. Det er en lands-
by med 100 indbyggere, som ligger ved 
foden af en 24 m. høj bakkeø – kaldet 
”Bjerget”, 1,5 km. Nord for Als Odde 
ved mundingen af Mariager Fjord. 

Under anden verdenskrig havde 
tyskerne et militært støttepunkt og lytte-
station på ”Bjerget”, men ved kapitulati-
onen den 4. maj om aftenen, ville den 
tyske kommandant ikke overgive sig til 
den danske modstandsbevægelse. Kom-
mandanten troede ikke på frihedsbudska-
bet. Han og en del af hans folk gravede 
sig yderligt ned i ”Bjerget” og forstærke-
de befæstningen. Han tillod heller ikke at 
Helbergskovs borgere begyndte at fejre 
frihedsbudskabet. 

Den lokale købmand hejste i glæ-
de Dannebrog, men tyskerne savede flag-
stangen over og truede befolkningen med 
repressalier hvis de foretog sig handlin-
ger, som tyskerne kunne opfatte som de-
monstration. Det gik så galt at en af lod-
serne på Als Odde, blev fundet skudt den 
6, maj. Han var blevet skudt bagfra med 
ni skud på klos hold. På stedet hvor han 
blev fundet, ligger en natur sten med 
hans navn på. For at få en ende på alt 
dette måtte man tilkalde en engelsk pan-
serkolonne fra Randers. 

Så endelig den 10. maj kl. 14.00 
overgav tyskerne sig og begyndte deres 
march mod Tyskland. Sonja husker at 
hun som 3. årig var ude at cykle med sin 
far, sammen med mange andre fra byen. 
Hun vidste ikke, hvad der skulle ske, 
men pludselig kom de engelske soldater i 
panservogne og jeeps. Danskerne viftede 
med Dannebrog og bøgegrene og råbte 
Hurra. 

På Bornholm nægtede tyskerne 
også at overgive sig til russerne, som 
derefter bombarderede Rønne og Nexø 
fra luften den 7. og 8. maj. Byerne blev 
evakueret efter det første angreb, så der-
for begrænsede tabet sig til 10 dræbte 
bornholmere, men et ukendt antal tyskere 
og flygtninge mistede livet. Den 9. maj 
overgav tyskerne sig til Den Røde Hær, 
som dog først forlod Bornholm de 5. maj 
1946. 

Efter dette gode indlæg gik vi over 
til tarteletter, kaffe og fastelavnsboller. 
Så blev der ellers hyggesnakket  

Og alle var enige om, at det ikke 
var sidste gang vi besøgte hinanden. Så 
var en dejlig aften ved at være slut og vi 
sang ”Nu er jord og Himmel Stille”. 

Inger A. 

 
Mandag den 27. januar holdt vi 39

-års fødselsdags gildehal i Ellevang Sog-
negård. Enkelte var sygemeldte, men 
ellers var vi fuldtallig, og vi havde gæ-
ster med samt vore venner fra 5. Gilde i 
Egå. 

På dagen hyldede vi også to af 
vores højt skattede gildebrødre – Hanne 
Eriksen og Stinne Underlien, som begge 
netop havde rundet deres 80-års fødsels-
dage. Begge byder ind med gode ideer 
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og aktivt virke i det daglige gildearbejde, 
og når de synes, det er nødvendigt, også 
med positiv kritik og kritisk røst. 

Gildemester Nils Liljeberg hæfte-
de sig i sin gildemestertale ved det, han 
kaldte ”underlig adfærd”, det, at unge 
mennesker og måske også de ikke helt 
unge, ved nytårstide næsten terroriserede 
udsatte områder ved overtrædelser at de 
mest grundlæggende regler for håndte-
ring af fyrværkeri. De affyrede helt be-
vidst raketter mod trafikanter og øvrige 
forbipasserende, her i blandt også mod 
politi og brandvæsen, der var på arbejde i 
området. Det er uhyrligt, hvis man skal 
finde sig i sådanne drenge- og måske 
også voksenstreger! 

Begrebet, at ”Opføre sig ordent-
ligt!”, har ændret sig noget. Vi har sik-
kert selv benyttet begrebet og måske og-
så tilføjet et ”Tal ordentligt til hinanden” 
til vores egne børn for år tilbage, men om 
vi skal bruge det overfor de unge menne-
sker - altså vores børnebørn - er nok et 
spørgsmål, for det må deres forældre san-
delig selv klare - og det gør de som oftest 
også – heldigvis. 

I nyere tid er der dog en forventet 
tendens til, at det er pædagogerne i bør-
neinstitutioner og skolerne, der skal stå 
for opdragelsen, og det lykkes ikke i alle 
tilfælde specielt godt. Det er ligeledes 
mit indtryk, at når der bliver blandet an-
dre landes kulturer og leveregler ind i de 
unges adfærd, bliver det ikke lettere at 
håndtere. 

Vi ser i de såkaldte ghettoområder 
rundt om i landet, at forholdet mellem 
”dit og mit” og behandlingen af hinanden 
og hinandens ting er anderledes, og må-
ske med uro i områderne døgnet rundt. 
Der kan også være tale om narkotiske 
stoffer og påsatte brande i containere, 
eksempelvis. 

Hvorfor denne forråelse. Jeg er 
sikker på, at en stor del skyldes den vold-
somhed, vi oplever i biograffilm og Tv-
serier, hvor man jo slår, sparker og sky-
der mennesker for et godt ord, og vi ser 
det i den nye Tv-sportsgren 
”Counterstrike”. Det er en kunstig ver-
den, der bydes på der. 

Nils nævnte også bogen ”Ser du 
månen, Daniel”, hvor DR’s Mellemøsten 
korrespondent Puk Damsgaard beskriver 
en danskers ophold som krigsfange i sy-
riske fangelejre. Det er ikke artige sager, 
der beskrives, men selvfølgelig foregår 
det også under andre omstændigheder. 

Nils opsummerede, at når man i 
fredstid oplever, at det kan være utrygt at 
færdes på åben gade, så skal man lige 
standse et øjeblik og gøre op med sig 
selv: Er det her rimeligt – skal der ikke 
råbes ”Vagt i gevær”? 

Jeg vil håbe, at de sociale myndig-
heder, med flere, vil se alvoren i disse 
ting, og at de bevilges værktøjer, som 
kan løse problemerne. Det må vi håbe 
alle sammen. 

Per Holch havde tilrettelagt musik-
ken under gildehallen. Vi sang flere san-
ge og Hanne Eriksen oplæste gildeloven. 

I eftergildehallen havde Thøger 
Jensen tilrettelagt fem runder festligt 
bankospil, som han styrede med fast 
hånd, og Henny Wilson uddelte rundhån-
det små gaver til vinderne. 

Eva Leths turhavende gruppe stod 
for festligt pyntede borde med masser af 
flag, og vores nyeste medlem Ellen Me-
jer, der inden længe optages som væbner, 
havde til lejligheden fremstillet en flot 
lagkageroulade. 

Fødselarerne Stinne og Hanne 
sponserede en lækker Lakse Mouse med 
hjemmebagt brød, henholdsvis en kæmpe 
lagkage fra Lagkagehuset. Der blev holdt 
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tale for dem begge to og overrakt blom-
ster og vingaver. 

Gildemester Henning Holck, 5. 
Gilde, gratulerede os med vores 39. år 
som gilde og spurgte, om der måske kun-
ne være en 40 års fest i sigte.  

Han mindede om, at det netop d.d. 
den 27. januar er 75 år siden at koncen-
trations- og udryddelseslejren Au-
schwitz, i det sydlige Polen, blev befriet 
af de sovjetiske tropper, men hvor, anslå-
et, 1,1 millioner jøder, polakker, romaer 
og sovjetiske krigsfanger blev udryddet. 
Det er forfærdeligt, at det kunne ske, og 
vi må alle medvirke til, at det aldrig 
kommer til at gentage sig, opfordrede 
han. 

Vi klarede også ind i mellem nogle 
årstidebestemte sange og sluttede af med 
”Nu er Jord og himmel stille”, inden Nils 
takkede af med ønsket om, at alle måtte 
komme godt hjem. 

/Frits 

Torsdag 16. januar blev den årlige 
takkefest afholdt i Spejdermuseets loka-
ler. 

Som sædvanlig en rigtig hyggelig 
aften med ledsagere og rigtig dejlig mad, 
mødepræmier og pakkespil. Meget høj 
mødeprocent. 

 
Torsdag 6. februar var mødet i 

spejderhuset i Tranbjerg. Denne gang var 
10 mødt op og vi arbejdede ihærdigt med 
sortering af Frimærkebankens indsamle-
de materiale. 

Tiden går hurtigt sådan en aften. 
Uffe 
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Denne måneds forside 
er også denne gang genbrug 

nemlig fra marts 2010 
Og viser en kopi af en ikon fra 

Grækenland hentet 
i HEROLDENS arkiv. 
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DA JEG EFTERHÅNDEN HAR UJDTØMT MIT LAGER AF ”TEKSTFYLD”  

MÅ I DESVÆRRE SE BLANKE SIDER I DENNE UDGAVE 
OG MÅSKE OGSÅ I KOMMENDE. 

 
HVIS DU SOM LÆSER HAR EN HISTORIE  

(IKKE NØDVENDIGVIS GILDERELATERET) 
SOM KUNNE VÆRE UNDRHOLDENDE VIL JEG VÆRE 

MEGET TILFREDS MED AT MODTAGE DEN/DE TIL 
BRUG I KOMMENDE BLADE. 

 
VARIATIONEN AF REFERATER SVINGER MEGET I ANTAL 

OG LÆNGDE, SÅ KAN DET SELVFØLGELIG SKE AT 
EVENTUELLE BIDRAG KOMMER I SKUFFEN 

”TEKSTFYLD” 
MEN DE KUNNE MÅSKE - UDOVER AT FYLDE I BLADET - 

VÆRE INSPIRERENDE FOR ANDRE. 
 
 
 
 
 


