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GILDETID 
December 2021 og
januar 2022

1./7. Gilde
Tirsdag d. 7 december 2021 kl. 13:00
Julemøde hos Jytte Sørensen.
Husk gave.

2. Gilde
Torsdag d. 25. november kl. 13:30
Besøg på Besættelsesmuseet.
Søndag d. 28. november kl. 10:30
Fredslyset til Møllevangskirken
Søndag d. 28. november kl. 16:00
Fredslyset til Brabrand Kirke
Lørdag d. 4. december kl. 13:00
Julefrokost. Indbydelse er udsendt.
Søndag d. 12. december kl. 10:00
Fredslyset til Hasle Kirke
Mandag d. 24. januar kl. 19:30
Gildemøde

4. Gilde
Mandag d. 6. december.
Julestue i Hans Broges Have

5. Gilde
Mandag d. 6. december
Julefrokost. Vi slutter året med fest  😋
Indbydelse følger.

6. Gilde
Mandag den 29. november kl. 19.00
Julehygge i Langenæskirken

7. februar 2022 kl. 19:00 
Gildemøde i Langenæskirken.

8. Gilde 
Søndag den 28. november kl.10:00
8 Gilde bringer Fredslyset til Ellevang Kirkes 
familiegudstjeneste
Mandag den 29. november kl. 19:00
Julemøde med pakkeleg i Ellevang Sognegård
Onsdag den 15. december
Juletur til Kløverhytten - nærmere følger
Mandag den 31. januar kl. 19:00
Fødselsdagsgildehal i Ellevang Sognegård.
5. Gilde inviteres.

9. Gilde
Lørdag d. 27. november
Bazar i Fredenskirken
Onsdag den 15. december kl. 13:30
Julearrangement 

10. Gilde
Ikke oplyst. Kontakt kansler.

FOR ALLE GILDER
Fredag d. 14. januar 2022
Stadsgildets Nytårsgildehal
Se side 5

(Gildetid fortsættes)
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Frimærkelauget
Der er ikke møde i december måned, så alle 
ønskes hermed en glædelig jul.

Torsdag 20. januar 2022
Året starter som sædvanlig med den 
traditionsrige Takkefest, der også denne gang 
holdes på Spejdermuseet. Nærmere følger  
separat i god tid inden. 

MEDLEMSNYT

Gildejubilæum

27. januar 2022 
Krestian Bertelsen 2. Gilde 25 år
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Månedens forsidebillede 
 

Sct. Georgs Gildernes jubilæumsplatte 1979 
 

Royal Copenhagen



Fredag morgen den 12. november sendte Viggo Pedersen den sørgelige meddelelse, at hans
kære Edel var afgået ved døden om natten i deres hjem på Skæring Strandvej. Edel blev 84 
år og havde været syg i flere år, hvor sygdomsforløbet trak ud i længere tid på grund af 
hendes viljestyrke og sejhed. I oktober måned var hun en kort periode på hospice i Rønde, 
men blev sendt hjem til videre ophold og pleje i hjemmet.

Edel havde i en periode fra 1978 til optagelse og starten af 5.Gilde i 1988, haft tilknytning til 
DDS på Spejdercentret Lykkegården i Skæring. I nogle år fungerede Edel som kansler i gildet 
og hun var altid en ihærdig og engageret gildebror, altid med en hjælpende hånd ved møder
og arrangementer. Vi ved alle, at hendes hjerte brændte for Spejdermuseet og det årlige 
loppemarked, hvor hun altid trofast stillede op og hjalp til.

I mange år var Edel med i bestyrelsen for Kløverhytten i Højbjerg. Det var til stor glæde for 
os når vi holdt årets Friluftsgildehal. Her kunne vi holde møderne først med lejrbål og senere
traktement enten ude eller inde og alt sammen fordi Edel kunne arrangere det i de dejlige 
omgivelser.

Vores tanker går til Viggo, der nu har mistet sin livsledsager gennem mange år og familien 
deres mor, svigermor og farmor.

Æret være Edels minde.

Alice Dyrskov

Gildemester i 5. Gilde
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Nytårsgildehal
Godt Nytår

Århus Stadsgilde inviterer til nytårsgildehal

i Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C

Fredag den 14. januar 2022 kl. 17:30

Arrangerende gilde er 4. Gilde

Kl. 17:30 Ankomst og vandrehal med velkomstdrink
Kl. 18:00 Nytårsgildehal
Kl. 19:00 Eftergildehal med 3 retters menu og 
underholdning
Kl. 22:30 Tak for i aften, god nat og kom godt hjem

Drikkevarer til populære priser

Prisen pr. deltager er kun 200 kr.

Beløbet, der samtidig er tilmelding, skal indbetales til 
konto 1551    3617079933 - senest 15. december 2021

Husk at påføre navn og gilde

Påklædning: festlig

Medbring Stadsgildets sangbog

På festlig gensyn
4. gilde

PS: Spørgsmål eller underretning om særlig forhold, f.eks. allergi 
kan rettes til Jette Jørgensen, mail:  jettesamsoe@stofanet.dk
eller tlf. 2425 5713.
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Loppehuset, Søren Nymarks Vej 6a, 8270 Højbjerg

Uge: 48, 49 og 50 2021 

Salg kl. 11 - 14: 
Søndag d. 5., d. 12. og lørdag d. 18. december

Formålet er at skaffe midler til driften af Spejdermuseet Århus, 
som spejderkorpsene og Sct. Georgs Gilderne i Århus, etablerede i 1989.

Det er en aktivitet, der kræver hjælpere, 
så vi skal gerne være ca. 40 personer på salgsdagene.

Vi vil gerne trække på gildebrødre, spejdere og venner af museet, 
til at tømme på Eskelund, sortere og sætte op i "Loppehuset", 

og ikke mindst som sælgere på salgsdagene.
 

Salgsdagene:
 Søndag d. 5. og 12. og lørdag d. 18. december kl 11.00 – 14.00

(hjælperen møder fra kl. 10.00 – 14.30 (oprydning)

Sortering i uge 48, 49 - mandag, onsdag og lørdag, 
og i uge 50, mandag, onsdag, fredag.   Fra kl. 13.00 – 18.00

Der kan altid aftales andre tidspunkter til sortering. 

Tømning på Eskelund (Loppehusets trailer vejer 1000 kg, inkl. last)

Tilmed dig til:

 Erik Birkholm:  SMS 2040 8663,    mail: erikbirkholmnielsen@gmail.com 

        Ulla Charles:    SMS  2216 7503,    mail:  ulla.charles@gmail.com         

Vi glæder os til at se dig 
På forhånd tak - spejderhilsen, Loppeudvalget
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Foredrag om Arv og testamente
i Ellevang Sognegård, Risskov

for alle gilder under Aarhus Stadsgilde

mandag den 28. februar 2022 kl. 19:00

Vil du vide mere om arv og testamente?

To advokater, med samlet omkring 25 års erfaring på advokatkontor, holder foredrag om, 
hvad der sker med arven efter dig, når du dør, hvordan du kan have indflydelse på 
fordelingen af arven efter dig samt, hvad du kan gøre for at sikre dig, at der ikke opstår 
problemer med forvaltningen af dine økonomiske anliggender eller med beslutninger af 
personlig karakter, så længe du fortsat er i live.

Foredraget vil tage udgangspunkt i gældende lovgivning, vejlede om muligheden for 
oprettelse af testamente og hvilke forhold man heri kan bestemme over, samt informere om
betydningen af at udarbejde fremtidsfuldmagter.

Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål og foredraget vil i høj grad forme sig efter de 
tilhørendes spørgsmål og interesser.

Ægtefæller og gæster er selvfølgelig også meget velkomne til at deltage. Der serveres kaffe 
og småkager.

Tilmelding gildevis til gildeskatmester Kirsten Holck Nielsen ved indbetaling af 30 kroner 
pr. deltager til bankkonto, reg.nr. 1535 konto nr. 4508439342 senest tirsdag den 15. februar 
2022.

Med venlig gildehilsen

Nils Liljeberg

Gildemester, 8. gilde
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NYT FRA GILDERNE

Fellow Ship aften

Vi var d 25. oktober til Fellow Ship aften sammen med Østjydsk distrikt i Kirkecentret 
Højvang i Skanderborg. Vi mødtes og blev budt velkommen af Karen Bodil Ravn, som også 
læste FellowShip budskabet for os.

Derefter fortalte Birthe Ømark om det internationale arbejde der var
i gang, hjælp til piger i Sri Lanka, så de kan få en uddannelse og
hjælpe familie og samfund.

Så til aftenens højdepunkt, foredrag af Forfatter Annette Foth-
Jakobsen, en fantastisk fin fortælling om den tyske flygtningelejr i Ry 1945-48 om hvordan 
de fik etableret skoler og systuer og andre fornødenheder for at få en hverdag til at fungere.

I lejren var der jo naturligvis flest kvinder, men og så børn og nogle få ældre mænd, som på 
fineste vis fik klaret tingene. I lejren var det forbudt at omgås danskere så det kunne ofte 
give problemer, og det var heller ikke muligt at få dansk lægehjælp, så der var mange 
dødsfald. Annette Foth-Jakobsen har senere fundet nogle af de beboer, der havde været i 
lejren og hørt deres beretninger om opholdet, som de trods tiden syntes havde været en 
god tid.

Nogle af disse har været inviteret til Ry for at se stedet og naturligvis også på kirkegården 
hvor pårørende blev begravet.

I pausen fik vi smørrebrød og kaffe.

Afslutning og tak for en rigtig god og fin aften.

Helle Kathrine
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4. Gilde

Gildemøde 18. oktober

Gildemester Jette Jørgensen (JJ) bød velkommen, og vi indledte mødet i Langenæs 
Sognegård med at synge ”Nu falmer skoven trindt om land”. Herefter kunne Hanne Brissing 
byde velkommen til aftenens foredragsholder Poul Smedegaard Andersen, som skulle 
fortælle om ”Hornsletgruppen”. 

Poul Smedegaard Andersen (PSA) syntes det var stort at 
være her i aften hos Sct. Georgs Gildet, da det største han 
forbinder med Sct. Georgs Gildet er et møde i 1943 i 
Randers Sct. Georgs Gilde, der startede med at sætte gang i 
nedkastningerne. 

Hornslet gruppen har flere fælles træk med 
Hvidstengruppen, og de arbejdede også sammen, men 

Hornsletgruppen er langt mindre kendt. Begge grupper opstod i ”modstandsbevægelsens 
pionertid” i 1943 og begge var med til at forsyne sabotørerne med sprængstof og våben og 
dermed også med til at fremprovokere Danmarks endelige brud med den tyske 
besættelsesmagt. 

Hornsletgruppen er udløbere fra Hornsletspejderne, der startede i 1913. I 1914 kom lægen 
Holger Thomsen til Hornslet, og i 1919 købte de et hus ved åen, hvor de lavede den første 
tropshytte, ligesom Holger Thomsen overlod sin kælder til spejdergruppen, hvor også hans 2
sønner Svend og Bjørn var medlem. 

Svend B. Thomsen tog til Finland, da vinterkrigen brød ud i 1939, den sluttede i 1940, og 
Svend kom til Danmark igen. Han var meget deprimeret over 9. april 1940, syntes det var 
meget sørgeligt, at der ikke blev gjort mere modstand. Den 9. april rammer også Hornslet, 
det blev helt mørkt på himlen, da de tyske fly kom. 

I Hornslet var der to steder at spise ”Den gamle Kro” og Gæstgivergården, hvor Frits 
Clausen, lederen af Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, ofte kom, og så blev der 
holdt vagt af uniformerede mænd i lange sorte støvler og spidsbukser, hvilket ikke faldt i god
jord hos Hornslets borgere. En lille dame Grethe Klat gik rundt med en bambusstang med en
nål i enden, og stak Frits Clausen i bagdelen lige da han steg ind i bussen. Der var ikke meget
sympati for nazismen i Hornslet.
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En del af de folk, som skulle skjules, blev skjult på epidemiafdelingen i lægehuset, for her 
ville tyskerne ikke gå ind.
Selve nedkastningen begyndte 11.3.43. Konsekvenserne var arrestation, krigsret og 
henrettelse. Tre fra gruppen i Hornslet blev henrettet. Yderligere to omkom. Intet af dette 
kuede dog modstandsviljen: når en gruppe optrevledes, dannedes en ny. 
Den nævnt lægefamilie fra Hornslet var i det hele taget centralt placeret i 
modstandskampen, datteren Pie gik bl.a. med illegale blade.

En anden mand, der havde stor betydning for modstandskampen i
almindelighed og for gennemførelsen af våbennedkastningerne på
Djursland i særdeleshed, var faldskærmsagenten Ole Geisler
(officer i det britiske SOE) med tilnavnet Lange Aksel.  En gang
havde han glemt den røde klud til lygten, men han skar sig i
fingeren for at få en rød klud, herefter gik han altid med rødt slips

I begyndelsen af 1944 blev to faldskærmsagenter arresteret i
Århus, og det lykkedes Gestapo at få en lang række navne ud af dem, hvilket forårsagede, at 
både Hvidstensgruppen og Hornsletgruppen blev arresteret, og som nævnt blev tre unge 
mænd fra Hornslet dømt til døden og senere henrettet.  
Men det fik kun modstandsbevægelsen i byen til at blomstre op, og en ny gruppe blev 
organiseret. Både Bjørn og Svend, lægesønnerne fra Hornslet, kom i tysk fangenskab, og 
Bjørn døde i en alder af 88, hvorimod Svend begik selvmord i 1956. Hans oplevelser under 
krigen blev for meget for ham.  

I 2012 blev der rejst en mindesten i Hornslet for byens og egnens modstandsgruppe, og for 
nogle år siden er der udkommet en bog, af Kim Lykke Jensen, som hedder Hornsletgruppen, 
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en læseværdig bog om en lidt overset gruppe. 
Som afslutning sang vi ”Altid frejdig, når du går”, PSA spillede klaver til og sluttede med 
Steen Steensens Blichers ord ”For at forstå sin fremtid, må man kende sin fortid”.  

JJ takkede for et meget interessant og spændende foredrag, og takkede også gruppe 41 for 
dejligt traktement. JJ gav drikkevarer i anledning af sin fødselsdag. 
Næste gang ses vi d. 15.11.21 til Gildehal.

Birthe

5. Gilde

Den 4. oktober var 5. Gilde på besøg på

Gildeledelsen havde arrangeret turen, der startede med fælles spisning på Landcafe i 
Studsgade. Sammen med indbydelsen blev vi præsenteret for et righoldigt menukort, 
alligevel havde alle bestilt pariserbøf.
Ingen kendte stedet der viste sig at ligge i en baggård i Studsgade. Det
viste sig, at det var et rigtig hyggeligt sted med en særpræget
indretning, og med en masse spændende menuer og drikkevarekort,
samt alternative tilbud, alt til fornuftige priser. Et sted vi gerne
anbefaler.
 
Vi startede kl. 12.00 og forlod stedet kl. 13.45 for at sætte skub i de
fyldte maver og være på Besættelsesmuseet kl. 14.00. Af forskellig grunde, sygdom og ikke 
sammenfaldende interesser, var vi en mindre flok på 8 personer. Det viste sig at være en 
fordel på museet. Det ville have været svært med et stort selskab. Der var da også sat en 
max grænse på 15 deltagere, hvilket jeg synes det ville have været rigeligt. På museet blev vi
modtaget af en veloplagt guide i skikkelse af Poul Boye fra 2. gilde, der er guide på museet, 
og fortalte han, den ældste modstandsmand, der stadig lever. Efter introduktionen gik vi i 
gang med rundvisningen på det nyrenoverede museum. Museet er indrettet på en helt 
anden og moderne måde. Museet er indelt i forskellige interesse områder, ledsaget af 
spændende beskrivende plancher og aktive opsætninger, hvor den enkelte selv har 
mulighed for at stille spørgsmål og få svar.
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Det første der mødte os var et forhørslokale, hvor vi oplevede et 
indledende forhør af en hårdt udseende officer, dernæst mødte vi, i en 
celle, en frihedskæmper der havde været igennem den næste fase af 
brutale forhør. Alt sammen spækket med billeder og navne. 
På samme måde blev vi ledt igennem illegale våbennedkastninger og 
trykkerier. Der var indretning af datidens køkkener og stuer, nogle steder 
hvor der blev gemt våben og sprængstof. Der var et område hvor der blev

vist våbentyper, der blev benyttet under 2. verdenskrig. 
Alt i alt en fin eftermiddag, men her som i alle museer hvor der arrangeres rundvisninger, er 
der en hale af deltagere der kaster sig over forskellige plancher eller billeder. Det har fået 
mig til at tænke, at dette besøg betyder endnu et besøg, hvor der er tid til at læse og 
studere det materiale, der er opsat alle steder.

Så er det en fordel med et medlemskab af den Gamle By, der giver ubegrænset gratis 
adgang. 

Henning

6. Gilde

Mandag den 1. november 
havde vi besøg af Kim Bredahl Kristensen, som skulle fortælle om foregangs-/fremsynede 
mænd i Aarhus. Temaet var ”Store mennesker = Store gerninger”

I dag ville vi kalde dem iværksættere, som har sat deres præg på Aarhus. 
Kim kom omkring følgende:

Ove Høegh-Guldberg (1731-1808)
Han kom fra Horsens og var fattig lærer for Frederik V’s søn
arveprint Frederik. Efter Struenses fald blev han rigets mægtigste
mand. Han blev Stiftsamtsmand 1802, og huskes bl.a. for
Vestergade, byens første sygehus, Rosengade. Havnen. Han var
outsideren som problemløser, og så skaffede han 5 gange så meget
i fattigkassen, som andre prominente borgere.
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Hans Broge (1822-1908) ”Kong Hans af Jylland”
Han kom i handelslære, og bosætter sig tidligt i Hamborg, hvilket 
muliggør handel med Tyskland. Han blev valgt til byrådet i 1864 med 
205 af 214 stemmer. Han muliggør export af landbrugsvarer til 
England (OMA) og gør Aarhus til førende jysk handelsby med 
jernbanen og udvidelse af havnen, som blev knudepunktet for Jysk-
Engelsk og Aarhus-København Dampskibsselskab. Han huskes også for
Clemensbro, jernbane til Odder, Handelshøjskolen – og en statue på 
Tietgens Plads.

Otto Mønsted (1838-1916) 
”Prins Otto” Kendt for oprettelse af margarinefabrikken OMA. 
Han tegner sig for en stor aktiepost i Aarhus Teater, som senere 
foræres til byen sammen med stor kunstsamling.

Christian Götszhe Filtenborg (1852-1919) købmand/grosserer
Kendt for: Villa Alba til landsudstilling 1909. Skubber på universitetssagen og 
testamenterer 1 million kr., selvom universitetet først åbner 7 år senere.

Martin Frederik Lausen (1866-1969) Odense
Aarhus Oliefabrik blev stiftet i 1871, i folkemunde kaldt ”oliemøllen.” 
Da virksomheden Aarhus Oliefabrik i 1892 skiftede navn fra Aarhus
Palmekærnefabrik til Aarhus Oliefabrik, blev Martin Frederik Lausen
ansat som direktør, kun 25 år gammel.

Efter foredraget fik vi sunget en efterårssang. Gruppe 62 havde sørget for lidt til ganen, 
og vi sluttede som sædvanligt med ”Nu er jord og himmel stille”. 
Næste gang står det i julens tegn som afslutning på 2021.

Inger Rossen
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8. Gilde

I 8. gilde er vi kommet ganske godt i gang med gildelivet efter den lange nedlukning, og det 
nyder vi. Selv om den sidste måned har været stille med arrangementer samlet i vort gilde, 
er arbejdet fortsat i mindre sammenhænge.

Gruppe 8.1 arbejder videre med Hack Kampmanns bygningsværker, og gruppe 8.2 har været
på en vellykket vandretur i Århus ledet af Doron Haahr og har desuden i forbindelse med 
arbejdstemaet Museer besøgt vort interessante Besættelsesmuseum.

Et par gildebrødre har deltaget i Fellowshipdagen i Skanderborg den 25. oktober., der nu 
kunne gennemføres efter aflysningen i 2020. Ligeledes havde vi også to deltagere med til 
Landsgildeting i Middelfart, hvor man bl.a. vedtog, at hvert gilde i landet fremover kan 
sende en deltager gratis. 

Så nu, hvor vi igen med de stigende smittetal bliver mindet om at være påpasselige, er vi 
ved at nærme os normale tilstande. Vi har fuld gang i planlægningen af vore festlige 
julearrangementer i gildet. De vil blive nydt ekstra, fordi vi pludselig måtte aflyse sidste år, 
ligesom flere af os også har meldt os til arbejdet på Spejdermuseets loppemarked i 
december. Jo, vi håber, det hele bare går uden nedlukninger.

Til slut skal lige nævnes, at vi planlægger et foredrag om ”Arv og testamente” for Sct. Georgs
Gilderne i Århus. Det afholdes i Ellevang Kirkes Sognegård den 28. februar 2022 kl. 19:00.
Pris for deltagelse er kr. 30 inkl. kaffe og kage. Se side 7.

Rigtig god juleforberedelsesmåned!

Ellen
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10. Gilde

Et lille smil til alle gildebrødre i Århus med tak for
hyggelige momenter i år.

Julen nærmer sig og den har stor betydning, men mon
ikke mange af os har sagt fra i gaveræset og er bevidste
om, at de største gaver her i livet er dem, som bliver givet
i det stille, så som venskab, kærlighed, glæde, blomster,

solopgang, tien, som en dyb dimension af forståelse osv. ubetalbare gaver.

Gildebrødre giver gerne og modtager gerne og det at være i Gilde er en stor gave.

Med disse beskedne juletanker ønsker 10. Gilde alle en Glædelig Jul samt et sundt og Godt 
Nytår med mange smil og på glad gensyn i håb om bedre muligheder for at vi kan mødes 
”frit”.

Ulla

  FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 4. november
var der møde i spejderhytten i Tranbjerg.
Fremmødet var lidt mindre end normalt, men vi fik alligevel sorteret en pæn del af 
Frimærkebankens indsamlede frimærker.

Vi evaluerede også på byttedagen i Bellevue-Hallen. Frimærkebankens stand var pænt 
besøgt og der var generelt tilfredshed med indtægterne fra salget.
Uffe
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HEROLDEN 

HUSK, at HEROLDENs mailadresse er 

HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk

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)

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

Billeder og tekst fremsendes via mail til 
HEROLDENs mailadresse. 

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. 

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.
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HEROLDEN
Udkommer næste gang

25. januar 2022
Deadline 15. januar 2022

Redaktør Jan Bigum
H. C. Andersens Vej 1, 8230 Åbyhøj

Tlf. 4119 3676
Email: HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk

mailto:ulla.charles@gmail.com

