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GILDETID
for oktober 2021

8. Gilde

1./7. Gilde

Mandag den 27. september
Besøg på Aarhus Rådhus
5. Gilde er inviteret.
Se udsendte indkaldelse
Mandag den 4. oktober kl. 19:00
Egå Sognegård
5. Gildes fødselsdags gildehal.

2. Gilde

9. Gilde

Torsdag d. 28. oktober kl. 19:00
Foredrag om bombning af Universitetet
under besættelsen.
Se nærmere side 4

Onsdag den 13. oktober kl.13:30
Gildemøde
Onsdag den 27. oktober kl.13:30
Gildemøde

4. Gilde

10. Gilde

Torsdag d. 28. oktober kl. 19:00
Foredrag hos 2. Gilde om bombning af
Universitetet under besættelsen.
Se nærmere side 4.

Mandag d. 18. oktober kl. 19:00
Gildemøde i Langenæskirken
”Hornsletgruppen”v/
Poul Smedegaard Andersen

5. Gilde

Mandag d. 4. oktober kl. 19:00
Fødselsdagsgildehal
8. gilde er inviteret med.
Indbydelser er sendt.

6. Gilde

4. oktober 2021 kl. 19:00
Gildemøde i Langenæskirken.
1. november 2021 kl. 19:00
Gildemøde i Langenæskirken.

Ikke oplyst. Kontakt kansler.

ALLE GILDER

Mandag den 25. oktober kl. 18:30
Fellowship Day. Se nærmere side 5.

Frimærkelauget

Torsdag d. 7. oktober kl. 19:15
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.
Vi giver Frimærkebanken en hånd med
sortering af indleverede frimærker fra
Landsgildetinget.
Søndag d. 24. oktober er der planlagt
byttedag i Bellevue-Hallen. Frimærkebanken
har som sædvanlig en stand.

Fredslyset

Onsdag d. 24. november
Se side 6.
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MEDLEMSNYT
Fødselsdage:
27. september 2021
Jan Bigum

2. Gilde

70 år

29. september 2021
Birgit Nielsen

5. Gilde

80 år

1. oktober 2021
Anna Ravn

5. Gilde

85 år

Månedens forsidebillede
Ukendt kunstner
Hentet fra internettet
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Alle gode gange 3, vi forsøger igen!

2. Gilde inviterer til foredragsaften
Torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 19:00

i Hasle Sognehus, Viborgvej 158, 8210 Aarhus V

Angrebet på Aarhus Universitet 31. oktober 1944
Carsten Petersen fortæller om baggrunden for og gennemførelsen af luftangrebet på det
tyske sikkerhedspolitis hovedkvarter i Jylland.
Carsten Petersen har studeret angrebet i mange år, hvilket har ført ham vidt omkring i
arkiver i England og Tyskland. Derudover har han indsamlet personlige beretninger fra nogle
af deltagerne og resultatet er overraskende i forhold til den almindelige opfattelse af
angrebet.
Pris: 30 kr. for kaffe/kage.
Tilmelding er nødvendig senest 15. oktober
via mail: jan.bigum@stofanet.dk eller tlf. 41 19 36 76
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Fredslyset 2021 i Aarhus

Onsdag den 24. november 2021
Kl. 10:00

Der afholdes en andagt i Katolsk Vor Frue Kirke, Skt. Knuds Torv, Aarhus. Som en
del af andagten kan alle, som har medbragt deres egen lygte få overført
Fredslyset. Det er fra denne andagt, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark sender
Fredslyset rundt i landet i form af ”stafetter”.

Kl. 15:00

Ankomst Aarhus Rådhus, hvor en af rådmændene vil tage imod. Her vil der
desuden blive serveret kaffe, og ligeledes vil der være mulighed for at få tændt
Fredslyset i medbragte lamper.

Kl. 17.00

Modtages Fredslyset i Vor Frue Kirke, Vestergade. Efter andagten her, vil
Fredslyset blive tændt i krypten, som er resterne af den oprindelige domkirke i
Aarhus. Også her vil der blive mulighed for at få tændt Fredslyset i egne
medbragte lamper.

Alle er velkomne!
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NYT FRA GILDERNE
1./7. Gilde
Den 14. september havde vi vores efterårsudflugt til Viborg.
Vi kørte først til Tange sø, hvor vi fik rundstykker og kaffe.
Derefter kørte vi til Søndermarkskirken i Viborg for bl.a. at se Hærværkstæppet.
Det er ti gange en meter stort, og viser vore forfædres liv og færden gennem skov og krat,
eng og mose, fra Viborg til Dannevirke.
En snes flittige kvinder har i Todbjerg Sognegård udfærdiget det flotte tæppe.

Det har taget dem 5 år at skabe hærvejstæppet - et både smukt og unikt kunstværk.

Søndermarkskirken blev indviet i 1981.
Den er bygget i flere etaper.
Et enestående smukt bygningsværk.

Vi kørte derefter til Mønsted kro for at spise frokost. Kroen er den sidste på vejen fra
Grenå til Holstebro.
Til slut kørte vi til Dollerup bakker.
En rigtig dejlig og berigende tur.
En stor tak til Hans og Jan.
ofk
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2. Gilde
2. Gildes traditionelle sommertur 2021 startede i rent efterårsvejr godt pakket ind i frakker
m.v. Vi drog afsted fra Viby Kirkes P-plads søndag d. 29. august i 2 biler. Vi var 5 gildebrødre,
1 ægtefælle og 1 gæst, der gerne ville lære os bedre at kende i forbindelse med en
forventelig konvertering.
Vejret var rent efterårsvejr, koldt og blæsende, men vi gamle spejdere er jo hårdføre og
vejrudgiften lovede bedre vejr med sol og ingen vind. Vi startede mod Moesgaard og fandt
her kystvejen mod syd over Fløjstrup til Norsminde. På Havnen i Norsminde fandt vi et bord
på den nordlige mole, hvor vi fik rundstykker med pålæg og marmelade samt en lille skarp
til det ene ben og drak den medbragte kaffe/te til.
Efter at være blæst godt igennem fortsatte
turen mod Saksild Strand, Dyngby, Hou og
Gylling og så ind langs Horsens Fjord, gennem
byen til Boller Slot. Her var der en
madpakkeplads til gæster. Vi tog en
udendørs, da solen var på vej til at slå
igennem.
Den medbragte mad blev spist med en
øl/vand og dram til. Vejret var blevet bedre
og vi nød de pæne og frodige omgivelser i
slottets park. Herefter gik turen tilbage til Horsens, hvor der var besøg på Industrimuseet,
hvor især de gamle små lejligheder i ”boligejendommen” gør indtryk på os i store villaer.
Så var det på tide at vende næsen hjemad. Vi var nemlig stillet i udsigt, at der var kager,
kaffe/the hos gildemester og turens tilrettelægger Bente i Åbyhøj.
Atter en god og interessant tur, hvor vejret dog godt kunne have været bedre på den første
del af turen, så vi have fået nydt naturen mere på strækningen Aarhus-Gylling-Horsens. En
vej vi jo ikke kommer så tit.
Tak til Bente for en god tur.
Klavs
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5. Gilde
Mandag d. 6.september var vi samlet i Egå Sognegård til foredrag. Vi var 25 i alt både
gildebrødre, gæster og medlemmer fra 8. Gilde. En aften hvor Bo Nielsen skulle fortælle
både i ord og billeder om sin tur ”Kajak i Østgrønland”.
I juni måned i 2019 rejste han og fire andre kajakroere til den østgrønlandske by Tasiilaq.
Byen ligger næsten på samme breddegrad som Island.
Rejseplanen var nøje gennemgået hjemmefra i alle de detaljer man kunne forestille sig at komme
ud for. Således blev en dyrepasser i Skandinavisk Dyrepark kontaktet, han havde særlig forstand på
isbjørne og deres adfærd. De blev af ham rådet til at have både rifler og pumpguns med.
Således godt forberedte tog man afsted. I Tasiilaq blev ekstra nødvendigt udstyr, grej og madvarer
indkøbt lokalt til turen, der skulle vare 15 dage. Turen var planlagt med sejlads omkring en ø og ind
i en fjord. En strækning på ca. 220 km. Sejladsen foregik blandt isbjerge og gennem enkelte slugter
og både i regn og sol med en behagelig dagtemperatur på op til 19-20° når solen skinnede, men så
ned til frysepunktet om natten..
Bo Nielsen viste noget af det udstyr frem han havde haft med. Det vigtigste var en speciel
amerikansk tørdragt med både hætte, sokker og handsker. Den var obligatorisk når man sad i
kajakken. Telt, sovepose mv. skulle være af det letteste materiale for at det skulle fylde så lidt som
muligt når det skulle stuves ned i kajakken. De medbragte madvarer bestod af pulverkartoffelmos
og færdigretter, hvor posen bare skulle tilsættes kogende vand for at blive til et spiseklar måltid.
Overalt havde de adgang til frisk og velsmagende vand.
Turen gik godt og havde været en enestående oplevelse.
Efter foredraget og efter et traktement bestående af laks, ost, kaffe og kage sluttede vi den dejlige
aften af med at synge ”Nu er jord og himmel stille”.

Alice

6. Gilde
Den 6. september holdt 6. Gilde møde i Langenæskirken. Det var lang tid siden vi sidst
havde mødtes i kirken. Sonja bød velkommen. Vi havde bestemt at grupperne skulle fortælle
om deres udflugter i år.
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Gr. 61. var taget til Trapholt Kunst og Designmuseum. Der er mange både permanente og
skiftende udstillinger, men den de brugte mest tid på var GRÆNSELØSE STING: I anledning af
100 året for den Nordschleswigske genforening med Danmark havde Trapholt inviteret
tekstilkunstner Iben Høj til at skabe et kunstværk, som rummede refleksioner over, hvad vi
forstår ved grænser i dag. 778 borgere fra Danmark og Nordtyskland var inviteret til at
brodere, hvad de personligt forstod ved fysiske og mentale grænser i dag. Konceptet tog
udgangspunkt i ældre falmede og hengemte Dannebrogsflag med et vælg af røde nuancer,
hvor man kunne fornemme historien.
Broderi har traditionelt været et vigtigt udtryksmiddel i Sønderjylland. Før ferniseringen blev
de 717 indleverede broderier syet sammen og monteret i en 6 meter høj mobile af
kunstneren. De havde reserveret bord på Cafe Gustav Lind, hvor de spiste frokost. Der blev
også tid til en lille tur i den flotte skulpturpark inden de vendte næsen hjem.
Gr. 62 havde valgt Silkeborg bad. De havde bestilt bord i cafeen, men da ikke alle havde
Corona pas med måtte det opgives. Så efter en tur rundt i skulpturparken fandt de en rund
bænk, hvor de kunne spise de håndmadder, de havde købt fra en vogn i nærheden. Der var
en god udsigt over søerne og da vejret var godt kunne de nyde det.
Gr. 63 tog en tur til Holstebro. De mødtes på Kalbygård
rasteplads, hvor de fik morgenkaffe og rundstykker. Derefter
kørte de gennem Herning til Holstebro. Holstebros mest kendte
borger hedder Maren. Eller rettere sagt bliver hun kaldt Maren.
Den officielle titel på hende har altid været ”Kvinde på Kærre”.
Skulpturen er skabt af en schweiziske kunstner Alberto
Giacometti og blev købt af kommunen for 210.000 kroner i
1966. Så mange penge for sådan en bette en, lød folks dom
dengang. Der blev lagt madpakker til hende, så hun kunne tage
lidt på. Kvinde på Kærre indgik i Louisianas 50 års
jubilæumsudstilling og der fandt man ud af hvad figuren er
værd. Den er i dag vurderet til 17 millioner kroner så det må
siges at være et godt køb. Til daglig står hun på torvet foran det
gamle rådhus. Hun kan ses dagligt fra kl. 10 til kl. 21, hvorefter
hun bliver sænket ned i et trygt og sikkert natteleje.
Af andre ting vi så kan nævnes Sct. Jørgen og Dragen, kirken og Holstebros mindste hus
(Bomhuset). Efter en dejlig frokost, var det tid at vende hjemad. Vi kørte mod Viborg, hvor vi
– 10 –

så stenen der viser midtpunktet i Jylland. På stenen står der: Jyllands midtpunkt mellem
Vesterhav og Kattegat og mellem Skagen og grænsen.
Sonja fortalte lidt om Holstebros historie og så var det tid til kaffe og landgangsbrød.
Efter ”Nu er jord og himmel stille” kunne vi skilles efter en dejlig aften.
Inger A.

8. Gilde
I 8. gilde fik vi med Friluftsgildehal og Gildeting den 23. august en rigtig god begyndelse på
det nye år.
Da vi ankom til Risskov
Drengegruppes spejderhytte ved
Bellevue Strand kl. 18,30, havde
Thøger smukt gang i bålet, og røgen
steg næsten lodret op mod den høje,
blå himmel. Befriet for mundbind og
store bekymringer om smitte var der
hjertelige gensyn efter
sommerferien, og vi satte os glade
omkring bålet på de behageligt brede træstammer, hvor gildemester Nils bød velkommen til
en næsten fuldtallig gruppe, kun måtte vi desværre denne gang undvære Inger Margrethe.
Til gengæld kunne Nils byde velkommen til et potentielt nyt medlem, Dorthe Lietzen, der
tidligere har været gildebror i Aalborg og nu bor i Århus, og vi håber, det ikke er sidste gang,
vi ses.
Mens solen langsomt bevægede sig ned mod havet bag os, blev fanen ført frem og ”Der er
ingenting, der maner..” blev sunget, og sjældent har Dannebrog haft en smukkere placering
end her ved bålet i den tidlige aftensol, hvor ikke en vind rørte sig.
Gildehallen blev åbnet, og Nils talte i sin gildemestertale ud fra emnet STABILITET, som er
nødvendig, for at livet kan fungere på bedste vis, det være sig i sportens verden, i politik, i
trossamfund, i foreningsliv som Sct. Georgsgilderne og selvfølgelig i familierne.
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Et nærliggende eksempel er i dag at nævne, at uden stabilitet var vi, som Nils siger, aldrig
kommet så forholdsvis skadefrit gennem covid 19 pandemien her i landet, og han rundede
talen af med at konkludere, at kortvarig ustabilitet også kan have en positiv virkning, kan
føre til fornyelse for så til sidst at ende på stabilitet. Nøgleordet er, at man hver især må
finde sin balance.
Et flot eksempel på stabilitet oplever vi her i 8. gilde, idet vi netop i aften kan fejre, at hele
fire gildebrødre får overrakt 40 års nålen og i januar måned havde kunnet se tilbage på 40 år
i 8. gilde. Det var Nils Liljeberg, Hanne Eriksen, Inge Kiel og Olaf Saugbjerg. Olaf havde ikke
mulighed for at være med her i aften, men vi sendte en hilsen fra gildehallen med Stinne,
som lovede at overrække Olaf udmærkelsen ved et besøg snarest.
Mens solen nærmede sig havoverfladen, blev fanen ført frem foran højsædet og rullet
sammen på behørig vis, flagsangen sunget og gildehallen lukket, mens de sidste flammer fra
bålet stadig lunede.

Nu var der tid til, at vi hver især kunne bidrage med fortællinger fra sommerferien, og
sikkert inspireret af den varme stemning omkring bålet var der også adskillige, der tog imod
tilbuddet. Det var i år ikke de store udenlandsrejser, man havde været på, men alle de
tilstedeværende lod til at have nydt den danske sommer, der også lige i år havde vist sig fra
sin allerbedste side. Danmark var blevet besøgt fra nord til syd og fra øst til vest, på øer, på
badestrande og på museer, og vi fik også eksempler på sjove oplevelser bare på en gåtur i
skoven i ens eget nærområde.
Det var svært at bryde op fra det lune bål, hvor vi følte os fristet til at blive siddende og spise
den medbragte mad, men vi endte alligevel inde i spejderhytten, hvor vi også følte os godt
hjemme. Mens vi nød lidt mad og drikke, gik snakken livligt. Der var meget at indhente med
al den tid, hvor vi ikke havde haft vore jævnlige møder, men der var et gildeting, der
ventede.
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Der blev valgt en referent, Eva, og der blev taget hul på dagsordenen, der startede med
gildemesterens beretning, der jo understregede det særlige år, hvor vi havde måttet aflyse
det ene efter det andet af vore planlagte arrangementer. Inden 2. nedlukning nåede vi et
spændende besøg på Kalø Gods, hvor gruppe 8.1 havde inviteret os alle med, vi var endnu
en gang inviteret til Stinne og Frodes sommerhus, hvor vi oplevede Nordjylland og
Vesterhavet et par dage og nød bl.a. godt af Frodes rundvisning og tilbageblik på hans
ungdoms egn og besøget i deres herlige sommerhus i klitterne. Da vi igen måtte være flere
sammen, nåede vi sommerens gildetur, i år til Fussingø.
Under indkomne forslag endte vi med at beslutte, at fremtidige aftenmøder skulle begynde
kl. 19.
Skatmesterens fremlagte regnskab blev vedtaget og ligeledes budgettet.
Fra udvalgene var der i gruppe 8.1 blevet arbejdet videre med Kampmann, og der er stadig
nok at gå videre med. Gruppe 8.2 havde nået et interessant besøg på Spejdermuseet med
Thøger som meget engageret guide, og man vil også i denne gruppe gå videre med samme
emne, nemlig museer i Århus.
Hanne gav et fyldigt og imponerende referat som vort gildes internationale medarbejder, og
den post lovede hun (heldigvis) at blive på, ligesom alle andre valg også endte som genvalg.
Ikke fordi vor gildemester ikke gerne ville afgive posten, men han havde ”sonderet terrænet”
og var kommet til, at det nok var bedst at blive siddende i hvert fald til næste valg, og så
kunne vi ånde lettede op.
Eva afsluttede gildetinget, og vi kunne nyde kaffe og kage, inden vi sang vor aftensang og gik
ud i den nu helt mørke sommeraften. De lyse aftener er på retur, men vi øjner alligevel lys
forude igen i 8. gilde og har masser af spændende planer for fremtiden.
Ellen
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9. Gilde

I vores tema om Danske Søhelte valgte Grethe Strange at tale om en anden form for søhelte,
end de som er kendte for deres indsats i søslag. Nemlig ganske almindelige mænd der er
kendt for deres helteagtige indsats som redningsmænd langs Den Danske Vestkyst.
Hun tog udgangspunkt i Alex Secher´s bog: ”Æ Haw” hvor han ikke blot har skrevet
beretningen, men også lavet nogle fantastiske illustrationer til.
Det er en bog, som handler om livet ved Vesterhavet og Den Jydske Kyst. Selve bogen
begynder med beretningen om, hvordan en båd forliste og alle ombordværende var
tilsyneladende døde. Dog fandt redningsfolkene én mand, som havde overlevet, og det
lykkedes at få ham med i land. Han slog sig ned iblandt dem og blev selv redningsmand og
var med til mange redningsaktioner.
Hans søn blev også redningsmand og det er gennem ham fortællingen er blevet til. Han
fortæller her om redninger og arbejdet på en redningsstation, om hvor mange
redningsstationer der var langs Vestkysten og hvad de bestod af, hvor tit de holdt øvelser
o.s.v.
Arbejdet som redningsmand var farligt og de som deltog havde høj status i samfundet. Det
var et hverv, som ofte gik i arv og hvor flere fra den samme familie deltog, hvad der gjorde
evt. katastrofer ekstra ulykkelige.
I 1925 var der 33 redningsstationer i Jylland (i dag er der 21 i hele landet).
De bestod af: 10 – 12 mand, 6 – 8 heste samt raketapparater.
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Der blev afholdt øvelse ca. 4 x om året, hvor hestene også trak båden gennem
klitterne og udstyret efterset og evt. repareret.
I 1882 deltog Christian d. 9. i en redningsøvelse.
Det bevirkede, at han gav han redningsvæsnet ret til at føre Splitflag (statens flag).
Arne

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 6. september
Første møde efter sommerferien. 8 medlemmer var mødt op. Dejligt at se hinanden igen. Vi
råhyggede med sortering af frimærker og snak.
Uffe

Husk at melde dig til
SPEJDERMUSEETS LOPPEMARKED 2021

28. november – 18. december
i Loppehuset på Søren Nymarks Vej 6
Vi får brug for al den hjælp vi kan få, til sortering og salg.
Med Spejderhilsen, Spejdermuseet
Kontakt Erik Birkholm Nielsen, 4.Gilde, mobil 20408663

– 15 –

HEROLDEN
HUSK, at HEROLDENs mailadresse er

Billeder og tekst fremsendes via mail til
HEROLDENs mailadresse

HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk

Har I behov for hjælp til indlæg er I
selvfølgelig altid velkommen til at kontakte
mig via min normale mailadresse eller min
telefon, som I finder nedenfor.

Mailadressen er altid klar til at modtage
materiale, der ønskes i HEROLDEN.
Der kan ikke laves noget blad uden jeres
input. Jeg modtager gerne både tekst og
meget gerne relevante billeder, for at gøre
bladet lidt mere spændende. Billeder af Sct.
Georg med drage modtages også meget
gerne.
Tekst (ikke nødvendigvis gilderelateret), der
ikke kommer i førstkommende blad vil blive
gemt midlertidigt i skuffen ”tekstfyld”og
blive benyttet senere. De kan måske udover at fylde i bladet – også være
inspirerende for andre.
Indlæg (tekst) modtages i filformaterne
.doc, .docx, .odt og .pdf
Papirformat til tekst A4 lodret (også kaldet
portræt-format)

HEROLDEN bliver, som før, tilgængelig online
med mulighed for print fra Stadsgildets
hjemmeside www.sct-georg-aarhus.dk
Deadline for indsendelse til hvert nummer er
uændret d. 15. i måneden før udgivelse.
Bladet vil herefter normalt være tilgængelig
på Stadsgildet hjemmeside (HEROLDEN /
Læs/Print bladet) fra d. 25. i måneden før
udgivelsesmåneden.
Fremover vil papirudgaver af HEROLDEN til
medlemmer uden e-mail og andre ikke blive
udsendt fra central side. Opgaven varetages i
de enkelte gilder.

Billeder modtages helst i filformat .jpg og
gerne vedhæftet i en email.

HEROLDEN
Udkommer næste gang
25. oktober 2021
Deadline 15. oktober 2021

Redaktør Jan Bigum
H. C. Andersens Vej 1, 8230 Åbyhøj
Tlf. 4119 3676
Email: HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk
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