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GILDETID
Februar 2022

10. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

1./7. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

2. Gilde

Mandag d. 28. februar kl. 19:30
Gildemøde i Hasle.

4. Gilde

FOR ALLE GILDER

Mandag den 28. februar kl. 19:00
Gildemøde om "Arv og Testamente" i
Ellevang Kirkes sognegård.
Alle gilder er inviteret.
Se annonce på side 4 eller i
HEROLDEN december 2021.

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

5. Gilde

Frimærkelauget

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

Torsdag 3. februar kl. 19:15
Møde i spejderhytten i Tranbjerg.

6. Gilde

Vi hjælper bl.a. Frimærkebanken med
sortering af indkommet materiale.

8. Gilde

H. M. Dronning Margrethe II kunne den 14.
januar 2022 fejre 50 års regeringsjubilæum

Mandag d. 7. februar kl. 19.00
Gildemøde i Langenæskirken.
Mandag den 31. januar kl. 18:00
i Ellevang Kirkes sognegård.
40 års Fødselsdags Gildehal.
5. Gilde med ægtefæller er inviteret
Mandag den 7. februar
Gildemøde hos 5 gilde - Nærmere følger
Mandag den 28. februar kl. 19:00
Gildemøde om "Arv og Testatmente" i
Ellevang Kirkes sognegård
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MEDLEMSNYT
Fødselsdag:
8. februar 2022
Karin Blicher

4. Gilde

85 år.

16. februar 2022
Birthe Christensen

6. Gilde

40 år

16. februar 2022
Laurits Christensen

6. Gilde

40 år

4. Gilde

60 år

Gildejubilæum

Ridderjubilæum
19. februar 2022
Mandrup Langhoff

Månedens forsidebillede
Guldsmedkunst
Frimærker fra Deutches Reich
Udgivet 1. oktober 1943

Ændret mailadresse
Fra 2. december 2021
Frits Hindtoft
8. Gilde
Ny: fri.hin07@gmail.com

Indleveret til Frimærkebanken
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Husk tilmelding til Foredraget om Arv og Testamente som beskrevet i HEROLDENs december/januar nummer.
Det foregår i Ellevang Kirkes Sognegård
mandag den 28. februar 2022 kl. 19,00.
Indbetal 30 kroner pr. deltager til bankkonto 1535 4508439342
Mange nytårshilsener
fra 8. Gilde
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NYT FRA GILDERNE
1./7. Gilde

Den 7. december havde vi julemøde hos Jytte Sørensen.
Maden fik vi i år udefra, hvilket var fint. Vi havde hver en pakke med til pakkespillet.
Og helt “tilfældigt” viste det sig, at hver person fik en pakke med hjem.
Jytte gav drikkevarerne, hvilket var meget flot.
Vi havde en rigtig dejlig og hyggelig eftermiddag, og siger så mange tak til Jytte for
gæstfriheden.
ofk

2. Gilde
25. november 2021
Vores gildemøde var denne dag henlagt til et eftermiddagsbesøg i Besættelsesmuseet i
Aarhus, som opfølgning på temaaftenen d. 18. oktober om bombningen af Universitetet.
Museet har for nyligt gennemgået en større
renovering og optræder nu som er meget
spændende museum. Ikke de tidligere tiders
kedelige plancher og udstillede genstande, men
nu med moderne interaktive skærme med
’levende’ mennesker, film og tale. Museet har
ligeledes indrettet en dagligstue, så man får
fornemmelse af, hvordan en dagligdag har set ud
for en familie i byen på den tid.
Foto: Besættelsesmuseet

Et spændende museum, ikke mindst for os der aldrig har oplevet de 5 krigsår.
Eftermiddagen blev afsluttet med kaffe og kage i Kvindemuseets cafe.
28. november 2021 indledte vi vores aflevering af Fredslyset til de lokale kirker. Igen i år var
dette muligt efter vi sidste år tvunget af Coronaen var nødt til at springe over.
Denne 1. søndag i advent startede vi i Møllevangskirken til gudstjeneste kl. 10. Vi tænder
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alterlysene samt første lys i adventskransen.
Senere på eftermiddagen deltog vi i familiegudstjenesten I Brabrand Kirke kl. 16.
Ligeledes her blev alterlysene og adventskransens første lys tændt.
5. december 2021 var tiden til Gildets julefrokost. I år var Coronarestriktionerne færre end
sidste år, så planlægningen og frokosten kunne gennemføres uden sidste øjebliksændringer,
som sidste år. Et enkelt medlem måtte melde forfald pga. sygdom (ikke Corona!)
En som sædvanligt hyggelig eftermiddag med den mad, der hører til en bedre julefrokost.
12. december 2021 blev lyset sendt til Hasle Kirke i forbindelse med dagens gudstjeneste.
I alle de 3 kirker tændes ligeledes en olielampe, så flammen kan brænde her indtil
Hellig Tre Konger.
Jb

4. Gilde
Julestue 6. december 2021
Kjeld Hedelund bød velkommen til årets julestue i Hans Broges Have i Brabrand, og vi
indledte aftenen med at synge ”Nu har vi atter jul igen”,
dog med mundbind på i år.
Efter silden og laksen, der blev serveret som en platte, så
vi undgik buffeten af hensyn til coronaen, sang vi ”På
loftet sidder nissen med sin julegrød” og derefter kom
hønsesalaten og anden samt til sidst osten, en meget fin
og lækker anretning.
Af hensyn til coronaen var pakkelegen udgået, og i stedet
for en julehistorie fortalte Benny Aros om d. 6.12., Sankt
Nikolaus dag.
Sankt Nikolaus var biskop i Myra, en by i dagens tyrkiske
provins Antalya, født ca. 280 b.c. Historisk ved man ikke
andet om hans liv, end at han var biskop, men fra det 6. århundrede blev hans grav et søgt
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valfartssted, og hans rester blev i det 9. århundrede bragt til Vesteuropa af pave Nikolaus 1.
Hans dødsdag fejres d. 6. december, hvor der i flere lande er tradition for at give børn gaver i
al hemmelighed. Denne skik sættes i forbindelse med legenden om, hvordan han anonymt
skaffede tre fattige piger medgift, så de kunne gifte sig og undgå prostitution. Medgiften, der
bestod af en pung med penge, blev kastet ned gennem skorstenen, deraf traditionen med
gaver fra julemanden gennem skorstenen.
Der kendes også en 3. variant, hvor en datter havde vasket sine strømper og hængt dem til
tørre ved pejsen, og at pungen faldt ned i den ene strømpe, deraf traditionen med at hænge
strømper op.
Sankt Nikolaus dyrkes i dag, især i ortodokse og katolske lande.
I Holland, der har et flertal af protestanter, er Nikolaus dag en lige
så stor festlighed som juleaften for både unge og gamle.
Endvidere fortalte Benny også om nisser, hvem kan forestille sig en
jul uden nisser. I vikingetiden hed de vætter, og senere kom de til at
hedde gårdnisser, nisser er en skøn blanding af kristendom og
noget hedensk. Der er mere spræl i nisserne, og i dag er de
julemandens hjælpere. En julekalender i TV uden nisser, er vist ikke
en rigtig julekalender, og specielt drillenissen er blevet meget kendt
og brugt mange steder både på arbejdspladser og i skolerne.
Efter dette oplysende og muntre indslag kunne gildemesteren Jette Jørgensen ønske Kjeld
Hedelund tillykke med de 80 år og kvitterede med 2 flasker vin.
Vi sluttede denne hyggelige aften med at synge ”Dejlig er jorden”, og kunne herefter ønske
hinanden glædelig jul og et forhåbentlig coronafrit nytår.
Birthe

Foto: Valdemar Vedel, DR
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5. Gilde
Julemøde mandag den 7. december 2021
December er måneden hvor vi fejrer julen, men også måneden hvor vi siger farvel til de
lange mørke dage og hvor dagene igen længes. Desværre blev december også måneden
hvor Corona virussen igen tog fat, denne gang med en Omikron variant.
Det er også måneden hvor vi modtager Fredslyset, som efter en pause sidste år, igen i år
blev modtaget med en smuk og højtidelig sammenkomst på Aarhus Rådhus. På byens vegne
blev Fredslyset modtaget af rådmand Jette Skive.
I 5. gilde bliver Fredslyset skænket til Skæring Kirke og Hjortshøj Kirke.
Begge steder første søndag i advent. Den 17. december blev
Fredslyset overbragt til OK Centret i Hjortshøj.
Sidste rejse for Fredslyset skulle være til Egå Kirke, hvor den skulle
overrækkes i forbindelse med et arrangement med De Ni Læsninger
søndag den 19. december. Desværre havde Omikron fået godt fat i
Danmark, så dette arrangement blev aflyst.
December er også måneden hvor vi i 5. gilde holder vores traditionelle
julemøde, det var heldigvis før Omikron for alvor tog fat. Vi havde
desværre et medlem der var blevet testet positiv så vi manglede derfor
to medlemmer. Vi manglede desværre også Edel der døde den 12.
november. Gildemester Alice startede mødet med at mindes Edel og
bad os alle rejse os og mindes hende.
Som sædvanligt blev aftenen meget festlig. Gruppe 51 stod for løjerne og traktementet.
Efter vi havde fået tildelt borddamer og herrer satte vi os til bords. Ved fælles hjælp var der
skabt en overdådig buffet, med alt godt fra både havet og haven, samt staldene. Traditionen
tro havde Aage lavet sine meget anerkendte gravede laks. Som aftenen skred frem blev der
sunget adskillige julesange.
I forbindelse med en af sangene blev der omdelt en pose
med 4 sukkerknalde, hvorpå der var tegnet en sort streg.
Sukkerknalden skulle vi tage mellem læberne og derefter
synge en julesang. Der sad vi alle og lignede en bæver
medens sukkerknalden langsomt smeltede og sangen
blev mere og mere ulden. Et virkeligt festligt indslag.
Der var også papirklip, hvor vi skulle klippe et julehjerte
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og samle det så den påtrykte julesang kom til at stå rigtigt på det samlede hjerte, det var
svært, mit er stadig usamlet.
Alice læste juleeventyret om Søren Spidsmus og Mette Markmus. Et Eventyr om grænseløs
kærlighed og grådighed.
Inden vi gik hjem blev julesækken tømt. Og lykkeligvis var der en gave til alle.
Efter ”Nu er jord og himmel still” takkede Alice alle for en dejlig aften og ønskede Glædelig
Jul samt Godt Nytår.
Henning

6. Gilde
Mandag den 28. november mødtes vi i Langenæskirkens lokaler for sidste gang i 2021.
I programmet stod der julemøde, men det blev til meget mere
end det. Ugen før havde Inger og Robin fejret Guldbryllup med
morgensang og brunch i Voldum, og til julemødet blev vi
trakteret med lækkert julefrokostbord. Ingen julefrokost uden
risalamande og mandelgave.
Det havde Elsebeth sørget for, idet hun havde 25 års jubilæum,
og fik overrakt nålen på festlig vis.
Vi sang et par julesange undervejs og ønskede hinanden en glædelig jul og godt nytår.

Inger Rossen

8. Gilde
Selv om verden omkring os igen er usikker og nu trues af nye restriktioner, vil vi i 8. gilde
alligevel glæde os over, at vi har kunnet følge vore faste traditioner her ved afslutningen af
året.
Vi har taget imod FREDSLYSET i Ellevang Kirke, hvor flere gildebrødre var med, og vi har nydt
vor JULESTUE i vort faste lokale i Ellevang Kirke den 29. november, og i dag, den 15.
december, har vi gennemført JULETUREN.
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Julestuen følger de faste traditioner, som vi helst ikke rokker ved både hvad angår maden og
underholdningen, så der var sild, ribbenssteg og ikke mindst ris a la mande og diverse
drikkevarer, og det faste punkt, pakkelegen, myndigt ledet af Thøger, var også i år både
spændende og livlig, og de fleste var glade for deres udbytte, da stopuret ringede, og roen
igen sænkede sig. Vi sang de bedste af julens sange ledsaget af Dorthe på klaveret, men en
julestue uden en julehistorie er jo utænkelig, i hvert fald i 8. gilde, og her var Stinne klar med
en af Møllehaves bedste og naturligvis med en god slutning, så også den var med til, at alle
gik glade og fornøjede hjem efter en dejlig aften, hvor vi kunne glæde os over det varme,
trygge samvær i 8. gilde, hvor alle bidrager, så alt nærmest går af sig selv.
Juleturen var arrangeret af gruppe 8.1, og vi mødtes kl. 11 ved parkeringspladsen ved
Moesgaard Strand i helt mildt, klart decembervejr, hvor Per Holck bød velkommen og førte
an langs stien ved vandet hen mod det gule fiskerhus, som vi kendte så godt men blev gjort
klogere på i dag ved Pers spændende fortælling.
Fiskerhuset ejes af herregården Moesgaard, der ved en
ansat fisker tidligere har drevet fiskeri i havet her og i Giber
å lige så længe herregården var et landbrug. Vi gjorde holdt
ved den hyggelig bro, der fører over Giber å lige før
fiskerhuset, og her i den smukke natur ved kanten af
Kattegat mens vandet i åen under os nærmest skyllede ud i
havet, fik vi en interessant historie om tidligere tiders fiskeri
her. F. eks. leverede stedets fisker i 1805 over 1300 ørreder,
12 lispund ål, 2-3000 flyndere foruden hvillinger, makrel og
hummere til herregården fortalte Per, og sådan har der op
gennem årene været fanget fisk på stedet. Mange fisk
endda!
Lidt senere stod vi (varmet af et lille glas, der pludselig
dukkede op fra Pers taske) på den anden side af Fiskerhuset og følte næsten historiens
vingesus ved gennem Pers fortælling at høre om de fiskerfamilier, der havde levet her
gennem årene op til vor egen tid. Selv om det var et smukt sted at bo, har livsbetingelserne
for at brødføde en familie været hårde, så man måtte være kreative og finde på løsninger,
som f.eks. i 1900tallet i sommertiden at lade tre familier leje sig ind i det beskedne hus og
så selv flytte op på høloftet med adgang fra en stige udvendig ved gavlen, drive
udskænkningssted og leje robåde ud til sommergæster.
Den sidste fiskerfamilie, der drev fiskeri, ophørte hermed så sent som i 1975. Huset er også i
dag ejet af Moesgaard, men nu er det slut med både at servere kaffe til sommergæster og
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leje robåde ud og altså også med fiskeri, og huset lejes ud til privat beboelse.
Så supplerede Thøger Pers spændende tilbageblik på stedet
og fortalte om, hvordan der sandelig stadig kunne fanges
laks og havørreder på stedet, men kunne også grundigt
gøre rede for, hvordan disse ikke bare ”kom af sig selv” og
svømmede op gennem den 12 km lange Giber å.
Lystfiskerforeningen i samarbejde med dygtige engagerede
mennesker gør hvert år
et kæmpe arbejde, som
de så også får
belønningen for ved,
som Thøger selv,
gennem årene at have
fanget mange flotte laks
og havørreder. Mange af os blev en del klogere men også
nysgerrige efter at høre mere, og det kan vi måske senere
overtale Thøger til.
Jo, det var en tur med spændende oplysninger, og den
sidste var af Thøger på stedet at få vist, hvordan Giber
åens udmunding forandrer sig alt efter havets skiftende
påvirkning. Den udmunding er ikke det samme sted altid! Ja, hvor mange af os har tænkt på
det?
En hel del klogere travede vi den smukke tur langs stranden tilbage til bilerne og stod efter
få minutters kørsel i Kløverhytten, der var lunet op og klar til at modtage os, og snart stod
bordet dækket, og der var serveret ”Stjerneskud”, vin, kaffe og kringle, og snakken gik, og
Thøger fortalte og besvarede igen spørgsmål om fiskeriet og måderne på at sørge for, at der
stadig er gode muligheder for at fange laks og havørreder omkring Giber å. Et spændende
emne, ligesom Pers om Fiskerhusets historie. Begge dele kan vi måske få dem til at tage op
ved lejlighed.
Nu var eftermiddagen ved at være slut, så vi måtte sige farvel og glædelig jul efter en herlig
dag med spændende oplevelser i naturen.
Ingen ved, hvordan det hele ser ud i det nye år. Vi må være optimister.
Ellen
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9. Gilde
Kære Gildebrødre i Aarhus Stadsgilde!
Det er med stor beklagelse, at jeg er nødt til at skrive dette.
Nemlig at 9. gilde på grund af manglende medlemmer har set sig nødt til at lade sig opløse
pr. 31.12.2021.
Jeg vedlægger billeder af vore relikvier, som vi håber at andre gilder vil være interesseret i.
Skulle det være tilfældet, er I velkomne til at kontakte mig, så vi kan lave en aftale herom.
Mange hilsener til jer alle
Arne Hvid Christiansen

HEROLDSTAV
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Gæstebog – Bordstander m. Sct Georgsflag

Fane m. snor og kvaster samt hylster.

Sct. Georgs dørhammer – 2 Sct Georgs symboler
2 stk. Sct Georgs bogstøtter – 2 stk. Heroldkæder
Århus Stadsgildes sangbog m. nodehæfte – Gildeloven.

Fredslyset 2021

Dagen startede i Katolsk Vor Frue Kirke hvor vi sang ”I østen stiger solen op”,
hvorefter Lene Skriver læste Fredslysbudskabet og udleverede spande med lys
til de få, der var der mødt frem.
Grundet coronaen var koordineringen kogt ned så flere skulle have lyset med til mange
steder.
Vi sang et par salmer mere og så afsted.
Kl. 15 var turen så kommet til Århus Rådhus, hvor vi ikke blev modtaget af borgmesteren, da
han havde fået corona, men af rådmand Jette Skive. Jeg takkede for at vi måtte komme og
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læste den fredslystale, jeg havde fået tilsendt af Kjeld Hedelund. Jette Skive talte om fred og
sin tid som rådmand. Vanen tro blev vi godt forkælet med kaffe og småkager.
Kl. 17 var det så Vor Frue Kirke, hvor der blev holdt en lille andagt over lysets rejse fra
Betlehem og op til os, hvorefter vi gik ned i krypten for at tænde kirkens lys, og de
fremmødte fik tændt deres lys og sat i stagerne.
Til slut sang vi ”Blomstre som en rosengård”.

Alle syntes det havde været en hyggelig sammenkomst.
Helle

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 20. januar
blev den årlige Takkefest for Frimærkelaugets medlemmer og deres bedre halvdel afholdt i
Spejdermuseets lokaler.
Efter de dejlige retter – forret med laks, hovedret med oksesteg og kaffe med
makronlagkage – blev der udloddet 6 mødepræmier, hvor alle deltagere kunne vinde fine
frimærkepræmier. Herefter blev den traditionsrige pakkeleg afholdt.
Under hele arrangementet gik snakken lystigt på kryds og tværs mellem deltagerne.
Tak for en alt i alt dejlig aften arrangeret af Laugsmester Hans Fink og frue Jytte.
jb
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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 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. februar 2022
Deadline 15. februar 2022

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