Medlemsblad for Sct. Georgs Gilderne i Aarhus
80. årgang nr. 3

April 2022

GILDETID
April 2022

6. Gilde

22. april 2022 kl. 19:00
Sct. Georgs gildehal i Langenæskirken
sammen med 2. Gilde
2. maj 2022 kl. 19:00
Gildemøde i Langenæskirken.

1./7. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

2. Gilde

Mandag d. 28. marts kl. 19:00
Gildeting 2022. Indbydelse er udsendt.
Fredag d. 22. april kl. 19:00
Sct. Georgs gildehal i Langenæskirken
hos 6. Gilde

8. Gilde

Mandag d. 28. marts kl. 19:00
Gildeting 2022 i Ellevang Sognegård
Mandag d. 28. april kl. 19:00
Gildehal i Ellevang Kirke sognegård

4. Gilde

Lørdag d. 30. april kl. 12:30 - 17:00
Jubilæumsfest kun for 4.G. på Tranbjerg KroMandag d. 16. maj kl. 19:00.
Gildemøde i Langenæskirken.
Fhv. sognepræst v/Ravnsbjergkirken
Ejvind Nielsen

5. Gilde

4. april
Sct. Georgs Gildehal i sognegården Egå
Invitation følger.
2. maj
Gildemøde, foredrag v. Hans Clausen om
opvækst i tysk/dansk efterkrigstid.

10. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

Frimærkelauget

Torsdag d. 7 april kl. 19:15
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.
Der er sikkert noget, der skal sorteres i
Frimærkebankens sække.
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MEDLEMSNYT
Fødselsdage
14. april
Anders Mortensen

5. Gilde

70 år.

7. april
Jette Jørgensen
Uffe Jørgensen

4. Gilde
4. Gilde

25 år
25 år

23. april
Sonja Sørensen

6. Gilde

25 år

Gildejubilæum

Månedens forsidebillede
Sct. Georg og dragen
benyttet som en tatovering
på ukendt person
Fundet på internettet
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Ove er død
Et af 2. Gildes medlemmer med længst anciennitet Ove Nielsen er gået bort i en alder af
94 år d. 21. februar 2022. Ove var et af gildets bærende medlemmer. Altid parat når der
skulle arrangeres et møde eller arrangeres en event.
Ove havde aldrig selv været spejder, men da hans 2 drenge blev spejdere i DDS 1. Aarhus
trop først i 60’erne kom Ove hurtigt i Forældrerådet. Her lærte jeg Ove at kende, som et
medlem med sunde og gode holdninger til ”et rigtigt” spejderliv. Troppen var på det tidspunkt inde i sin livskamp. Bytroppene kunne ikke rigtig holde trit med forstads- og omegnstroppene. En fusion med en ligestillet trop var kun en udsættelse af lukningstidspunktet.
Til sidst var vi kun formand, næstformand, gruppeleder og undertegnede tilbage i ”forældrerådet”, ingen ledere og ingen medlemmer. Vi 4 blev enige om, at vi ville holde sammen,
hvorfor vi søgte optagelse i 2. Gilde, som gennem årene havde optaget mange tidligere
spejdere fra 1. Aarhus Trop. Så 3 af os blev optaget i 2. Gilde d. 15. maj 1972 og den 4, som
var optaget af et firmaarrangement, måtte vente en måned. Ove og jeg blev i gildet, mens
3. manden flyttede til Sjælland og senere sydhavsøerne og fortsatte medlemskabet af
gilderne der.
Igennem de mange år blev jeg trofast chauffør for Ove til mange møder, lejre og andre arrangementer indenfor gilde- og spejderbevægelsen. Mange af vore møder blev holdt privat,
hvorved også vore hustruer var med. Ingen tvivl om, at Ove vil blive husket og mindet i
2. Gilde, ikke mindst i kraft af, at har var forsanger, når vi sang til møderne, især til vores
gildesang og snapsesang til julefrokosterne. Vi vil savne ham.
Æret været Oves minde.
Klavs
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NYT FRA STADSGILDET
Indkaldelse til

Stadsgildeting

Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19:00
i Langenæskirkens lokaler, Kirkedammen 2, Aarhus
Dagsorden jfr. vedtægterne:
1. Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til stemmeudvalg.
2. Stadsgildemesters beretning, herunder referater fra udvalg.
3. Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
Stadsgildeledelsen vil fremlægge forslag om vedtægtsændring med udfasning af
funktionerne DIS og DUS.
5. Stadsgildeledelsen forelægger stadsgilderådets planer og ideer for det kommende år.
6. Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget for det følgende år, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Valg til stadsgildeledelsen.
8. Valg af uddannelsessekretær (DUS) og international sekretær (DIS).
Dette punkt bortfalder, hvis stadsgildetinget har vedtaget forslaget om udfasning af
funktionerne DIS og DUS.
9. Valg af
A. Suppleant for stadsgildemester
B. Suppleant for stadsgildeskatmester
C. Suppleant for stadsgildekansler
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Beretning fra fonde og laug.
12. Valg af fondsbestyrelser.
Civilstyrelsen har i brev af 23. februar 2022 givet tilladelse til opløsning af
Sct. Georgs Fonden i Århus.
13. Beretninger, der skal aflægges ifølge vedtægter.
14. Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter
15. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget, sendes til STGM Kjeld Hedelund senest
14 dage før stadsgildetinget.
Navne på gildernes stemmeberettigede repræsentanter skal meddeles fungerende STGK
Kjeld Hedelund inden den 15. april.
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1./7. Gilde sørger evt. for et let traktement. Af hensyn hertil, bedes gilderne give besked om
antal deltagere/navne i mail til kjeld_hedelund@stofanet.dk

Århus Stadsgildes Vadehavstur
torsdag den 16. juni

Program:
Kl. 7:45 Mødetid ved P-pladsen ved Viby Torv, Grundtvigsvej 3.
Kl. 8:00 Afgang i 50 personers bus.
På rastepladsen Skærup syd for Vejle, drikker vi kaffe/the (deltagerne medbringer egen kop
og kaffe/the). I prisen er inkluderet et rundstykke og en ”lille én” til halsen. Ved rastepladsen er der toilet.
Medbring Århus Stadsgilde sangbog,
deltagelse i den fælles skønsang er betingelsen for at få den ”lille én” halsen!
Vi kører videre til Ribe, hvor vi besøger domkirken og ser Carl-Henning Pedersens udsmykning og den flotte Sct. Georgs figur. Der vil være adgang til tårnet og op til 30 personer vil
kunne deltage i en guidet tur i selve domkirken, forudsat der ikke er kirkelig tjeneste på det
pågældende tidspunkt.
Derefter fortsætter vi til Holms Røgeri og Restaurant i Havneby på Rømø. Her spises frokost
med en øl eller vand/vin. Hvis tiden tillader det, kører bussen en rundtur på Rømø.
Tilbage på fastlandet følger vi vejen gennem marskområderne til Højer og Vidå Slusen, hvor
vi gør ophold (her er toilet). Her kan vi nyde den helt specielle natur i vadehavsområdet.
Husk en kikkert til betragtning af fugle.
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Sidst på eftermiddagen kører vi til Gram Slotskro, hvor vi spiser et let aftensmåltid med en øl
eller vand (her er toilet).
På hjemturen gør vi igen ophold ved en rasteplads med toilet.
Forventet hjemkomst kl. ca. 21.30.
Prisen er 400 kr. pr. deltager. Dog giver Århus Stadsgilde 200 kr. i tilskud til gildebrødre i Aarhus. Så i forbindelse med tilmeldingen indbetales efterfølgende 200 kr. pr. gildebror og 400
kr. for en ledsager. Der er plads til max. 50 deltagere, som forbeholdes gildebrødre i Aarhus
med ledsager efter ”først-til-mølle-princippet”.
(Turens bruttopris pr. deltager er ca. 825 kr.).
Der kan ikke reserveres faste pladser i bussen. Nogle af de forreste sæder vil være reserveret til de turledere, der skal bruge mikrofon i bussen. Ud over de kendte toiletmuligheder,
må vi som venner og gentlemen/ladies klare os med toilettet i bussen.
Alle deltagere skal være selvhjulpne. Det vil være muligt at medbringe sammenklappelig
rollator eller et lille adskilleligt køretøj til persontransport. Begge typer skal kunne anbringes
i bussens bagagerum.
Tilmelding, som er bindende og betinget af efterfølgende indbetaling af kr. 200 pr. gildebror
og kr. 400 pr. ledsager, skal ske senest torsdag den 12. maj.
Vigtigt: Alle skal medbringe:
• Kaffe/the og kop til dig selv og evt. ledsager til opholdet ved rastepladsen

• Århus Stadsgildes sangbog
• Evt. kikkert
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Se hvordan du tilmelder dig på næste side.
Stadsgildeledelsen
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Tilmelding til Vadehavstur
torsdag den 16. juni
Bindende tilmelding skal ske elektronisk efter ”først-til-mølle-princippet” på Stadsgildets
hjemmeside i perioden fra fredag d. 25. marts til og med torsdag d. 12. maj med
efterfølgende indbetaling af deltagerafgift via netbank på 200 kr. for gildebrødre i
Aarhusgilderne og 400 kr. for deres ledsager til: Danske Bank, reg. nr. 1535 kontonr.
4815115864 mærket med deltagernavn(e) og gilde.
Sådan gør du:
1. På Stadsgildet hjemmeside (sct-georg-aarhus.dk) vælger du menupunktet

”For medlemmer”, udfyld alle 4 felter på denne side og tryk ”Luk mig ind”.
Du får nu adgang til medlemssiderne.
2. På medlemssiderne vælger du menupunktet ”Vadehavstur”.
3. Herefter ser du et udførligt turprogram.
Herefter følger du anvisningerne herfra.
I forbindelse med tilmeldingen modtager du en bekræftelse på mail. Herpå fremgår også
hvordan du betaler for turen.
Husk at der er plads til maksimalt 50 deltagere.
Se yderligere information på side 6 her i HEROLDEN
Stadsgildeledelsen

Århus Stadsgildes strategi
På stadsgilderådsmødet den 22. februar drøftede man indgående Århus Stadsgildes fremtidige udfordringer og muligheder på baggrund af følgende:
 De syv Sct. Georgs Gilder i Århus Stadsgilde har, pr ultimo februar 2022, 86
gildebrødre med en gennemsnitsalder på 79 år. Fordelingen er 40 gildebrødre i alderen 62-79 år og 46 gildebrødre i alderen 80-94 år.
 Århus Stadsgilde har endnu en rimelig god økonomi. Den resterende formue på
omkring 180.000 kr. giver endnu et fornuftigt økonomisk råderum.
 På de seneste års stadsgildeting er antallet af udvalgs- og bestyrelsesposter, samt
repræsentation i andre organisationer blevet kraftigt reduceret.
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Alligevel kniber det med at få tilstrækkeligt med gildebrødre til at melde sig som kandidater til ledige ledelsesposter i både gilderne og stadsgildet.
Stadsgilderådet bemyndigede derfor stadsgildeledelsen til følgende:
 At udarbejde forslag, til det kommende stadsgildeting, om vedtægtsændringer som
udfaser DIS (Distriktets Internationale Sekretær) og DUS (Distriktets Uddannelses Sekretær).
 At stadsgildeledelsen skal:
o opsige samarbejdet med Østjysk Distrikt om Fellowship arrangementer,
o meddele LGs Fredslyskoordinator at Århus Stadsgilde trækker os ud af
samarbejdet om kontakt til Katolsk Vor Frue Kirke,
o meddele rette vedkommende at Århus Stadsgilde ikke fremover bringer
Fredslyset til Aarhus Rådhus og Vor Frue Kirke i Vestergade,
o meddele LGL, at Århus Stadsgilde ikke deltager i LG’ udviklings- og
hvervekampagner.
 At Århus Stadsgildes fremtidige arrangementer målrettes gildebrødre i Århus
Stadsgilde og tilpasses de fremover aktuelle menneskelige og økonomiske ressourcer:
o at større arrangementer som nytårsgildehaller og udflugter reduceres til, på
skift, hvert andet år, og planlægges af ad hoc nedsatte arbejdsgrupper,
o at der gives mulighed for at købe ”pakker” med alt fra lokale til fortæring,
klargøring og oprydning,
o at stadsgilderådet tager beslutning om arrangementerne og disses aktuelle
omfang og ressourceforbrug.
 Århus Stadsgildes strategi:
o Århus Stadsgilde overholder LG-vedtægternes krav om en distriktsgildeledelse
på tre.
o Århus Stadsgildes arrangementer målrettes nuværende gildebrødre i Århus
Stadsgilde og tilpasses de fremover aktuelle menneskelige og økonomiske
ressourcer.
o Århus Stadsgilde deltager ikke aktivt i udviklings- og hvervekampagner.
Ovenstående vil stadsgildemester orientere LGL og øvrige deltagere om på
Distriktsgildemesterstævnet i Middelfart den 26.-27. marts.
Stadsgildemester
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STADSGILDET’s regnskab
Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2021
Driftsindtægter
Kontingenter
Renteindtægter
Driftsudgifter
Herolden
Kontor m.v.
Møder / kørsel
Internet / hjemmeside
Porto
Landsgildeting / stævne
Stadsgildeting/ -rådsmøder
Gaver
Husleje til Spejdermuseet
Diverse
Overskud

2021
13.727
0
13.727

2020
14.282
0
14.282

0
2.354
0
500
350
2.016
1.120
480
4.000
0
10.820
2.907
13.727

450
65
0
880
300
0
184
829
4.000
1.238
7.946
6.336
14.282

1.163
0
1.163

1.700
0
1.700

15.000
1.045
1.640
92
0
17.777
-16.614
1.163

15.000
1.149
1.632
7.500
0
25.281
-23.581
1.700

Indtægter
Formueafkast
Diverse indtægter gaver m.v.
Udgifter
Gaver (bevilligede tilskud)
Forvaltningsgebyr
Kontingenttilskud (Konto 61)
Arrangementer
Diverse
Underskud
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Stadsgildets samlede resultat:
Overskud - alm. drift
Underskud - formueafkast
I alt

2.907
-16.614
-13.707

6.366
-23.581
-17.245

STADSGILDET’s regnskab

Balance pr. 31. december 2021
Aktiver

2021

2020

DB 4815115864
DB 3654003262

15.359
7

14.000
769

i alt

164.006
0
0
179.372

187.825
0
0
202.594

Passiver
Egenkapital primo
Kursregulering
Overskud - alm. drift
Underskud - formueafkast
Egenkapital
i alt

201.795
-8.716
2.907
-16.614
179.372

217.090
1.950
6.336
-23.581
201.795

Forudbetalt kontingent
Skyldig omkostning
Passiver

0
0
179.372

0
799
202.594

DB-invest Fonde
Tilgodehavende
Kontant beholdning
Aktiver

i alt
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NYT FRA GILDERNE
1./7. Gilde
Den 14. marts havde vi gildeting, som foregik hos Jytte og Hans i Tranbjerg.
Vi startede med en 3-retters menu med dejlige vine, som var en gave.
En rigtig dejlig middag.
Derefter gildeting, hvor den erfarende Hans igen blev valgt til dirigent og Jan til referent.
GM aflagde beretning, som blev godkendt tillige med regnskabet og budgettet
gennemgået af GS. Oles samlever Yrsa deltog som evt. stemmetæller, men denne funktion
blev ikke taget i anvendelse idet gildeledelsen blev genvalgt uden modkandidater.
Ole blev genvalgt til skriver (selvom han ser meget dårligt).
Jytte Sørensen blev genvalgt som revisor. Vi er kun 7 gildebrødre, og vi blev enige om
at fortsætte som hidtil.
Jan referede fra stadsgilderådsmødet. Vi sluttede af med et fint udførligt program for det
kommende gildeår.
En meget stor tak til Jytte og Hans for en rigtig dejlig og hyggelig aften.
ofk

4. Gilde
Den 21. februar kunne gildemester Jette Jørgensen (JJ) byde velkommen til årets første
gildehal.
Selv om vi var godt i gang med 2022, startede JJ med at ønske alle et rigtig godt nytår, og
håbede, at vi nu kunne se frem til lidt lysere tider. Det er jo ikke mange møder vi har haft
siden Mette Frederiksen lukkede landet ned i marts 2020. Sammenligner vi os med andre
lande, må man sige, at vi kom rigtig fint igennem den første tid, og meget af det, som vi fik
ind som vane, gør mange af os stadig brug af.
Gildemæssigt har det kun været muligt at holde to gildehaller, et gildemøde, og i december
måned sluttede vi af med en rigtig hyggelig julestue.
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Til sidst bad JJ os alle om at tænke meget grundigt over, om der er noget, der kan ændres i
forbindelse med grupperne og vores arrangementer.
Til allersidst refererede JJ fra en klumme hun havde set i avisen vedr. ”hen” er fint i stedet
for ”han” og ”hun” – men ”de” i entalsform giver sprogkvababbelse. ”De” er ellers en flertalsform eller staves med stor, som når man taler med dronningen. Men her skulle det
bruges i stedet for han eller hun, så får vi for eksempel en sætning som denne ”De tog sin
regnjakke på, men deres bukser blev våde alligevel” i stedet for ”Han tog sin regnjakke på,
men hans bukser blev våde alligevel.” Det er da en omskrivning, som umiddelbart skriger i
vores ører, men vi ser jo efterhånden, at det danske sprog bliver ændret en del fra vores
lærdom, hvilket nok også er rigtigt, og som vi må acceptere.
I stedet for musik sang vi herefter ”Jeg elsker den brogede verden”.
I sine 5 minutters Sct. Georg havde Gitte Lindvald (GL) valgt at tale om ensomhed.
Ensomhed er en ubehagelig følelse, og den kan være meget smertefuld. Ensomhed i
længere tid har både fysiske og psykiske konsekvenser og kan i svære tilfælde udvikle sig til
psykiske lidelser. Ensomhed er den største hæmsko for ældres trivsel. GL nævnte nogle gode
råd til at komme ud af ensomhed, bl.a. at anerkende ensomhedsfølelsen, tale med nogen
om sin ensomhed, tage kontakt til en gammel ven, saml mod til at gøre noget ved det, og
evt. opsøge hjælp for at man ikke skal stå alene med sine problemer.
Efter gildehallen kunne JJ ønske Mandrup Langhoff tillykke med 60 års ridderjubilæum
d. 19. februar 2022, og han fik overrakt nogle dejlige vinflasker.
Benny Aros (BA) kunne herefter påbegynde sit foredrag om forsvarsspejderne under 1.
verdenskrig, forsvarsspejdere var ikke med i frontlinjen, men de aflastede soldaterne så
meget som muligt bag kamplinjen. Forsvarsspejdernes hovedfunktion var at fungere som
cykelordonnanser. I forbindelse med sit foredrag fremviste BA en del billeder, et af
billederne viste de armbind, som forsvarsspejderne brugte, der findes to af dem på
Spejdermuseet, og de er ganske unikke. Så vidt det vides, er det de eneste, der er tilbage
fra dengang, og det groteske er, at det anede man intet om indtil for få år siden.
BA troede i starten, at armbindene havde noget med spejdernes hjælpekorps under
besættelsen at gøre, og de var derfor lagt sammen med effekter fra den tid, og var tilfældig
lagt ud på Spejdermuseets hjemmeside, som derefter fik en opringning fra en
spejderhistoriker fra København, der havde hørt om disse armbind. Han havde endda fotos
af dem, men aldrig set dem i virkeligheden.
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Det med spejdere og våben er selvfølgelig ikke noget de har opfundet på Østerbro omkring
1913, hvor det startede. Man skal tilbage til Glasgow i 1883 til en forretningsmand, som
hedder W. A. Smith, som var frivillig i et militært korps, og hjalp også til i en søndagsskole,
hvor det kneb med at holde skik på drengene fra byens arbejderhjem. For at løse problemet
oprettede han verdens første uniformerede drengekorps, Boys Brigade – der hurtigt bredte
sig i hele imperiet og herhjemme inspirerede til dannelse af FDF. En af dem, der var
imponeret og begejstret for arbejdet i Boys Brigade var en anden militærmand, BadenPowell, og der er ingen tvivl om, at den unge spejderbevægelse, som han startede i 1907 på
Brownsee Island, havde et betydeligt islæt af militærpersoner i ledelsen.
I december 1909 kom Baden-Powells spejderbevægelse til Danmark. Det sker på Gammel
Hellerup Gymnasium. Året efter skabtes Det Danske Spejderkorps med bl.a. premierløjtnant
Cay Lembcke, i samme periode opstår også KFUM spejderne med Jens Grane som leder, han
var militærmand ansat i flåden.
Lembcke laver en fordanskning af bogen Scouting for Boys. Bogen indeholder en instruktion
i at bruge spejderstaven som våben. Der er ikke instruktion i skydning, men Lembcke får
skrevet ”At alle drenge burde lære at skyde og adlyde befalinger”, og dermed er vejen banet
for det, der senere kom med forsvarsspejderne.
Da krigen brød ud 1. august, var spejderne straks klar til at hjælpe. Der blev sendt spejdere
ud på høstarbejde, ligesom de også var i front med at hjælpe Røde Kors, de udførte
ordonnanstjeneste og vagttjenester. De fik ikke udleveret personlige skydevåben, men
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korpsrådet accepterede, at de kunne deltage i skydeøvelser, og som våben fik de udleveret
en afskåret bajonet, som det desværre ikke har været muligt for BA at skaffe et billede af.
Til slut fortalte BA om to af forsvarsspejderne, den ene hed Poul Asmussen, en markant
spejder i Lyngby. Han var med i Kalø og delingsfører i Forsvarsspejderne. Samtidig med at
verdenskrigen sluttede meldte en ny og farligere fjende sig - Den Spanske Syge. Ingen vidste
hvad det var - i starten slog man det hen, men 2. bølge kostede mere end 15.000 livet
herhjemme. Poul meldte sig som frivillig, men fik selv smitten og døde som 20-årig. Den
anden hed Edvard Salling, og det er hans armbind og effekter, der findes her på
Spejdermuseet i Århus, Han var fra Skælskør, men tog til København for at læse teologi.
Han blev også grebet af spejderbevægelsen. Han var med i 1912 på en stor spejderlejr ved
de olympiske lege i Stockholm og på Kalø i 1913, som tropsfører for 2. Øbro, og da krigen
bryder ud, er han 19 år og melder sig straks som forsvarsspejder, hvor han bliver
delingsfører. I nogle år bruger han sin uddannelse som teolog til at undervise, men i 1930
foretager han lidt af et sporskifte og bliver præst og lærer på vadehavsøen Mandø, hvor han
oprettet en lille søspejderpatrulje.
Efter en del spørgsmål kunne JJ takke Benny for et meget spændende foredrag, som
”fanger” os, og også en tak til gruppe 44 for traktement. Endvidere fortalte JJ også at hun
glædede sig til vi skulle fejre vores 62-års gildejubilæum, og vi sluttede denne fine aften med
at synge ”Nu er jord og himmel stille”.
Birthe

5. Gilde
Gildeting den 7. marts 2022.
Efter gildemesters Alice’s velkomst sang vi Kaj Munks smukke sang
”Hvad var det dog der skete”.
Alice startede med at omtale de frygtelige begivenheder i Ukraine,
hvorefter der blev valgt en dirigent. Der blev peget på Henning, der
forventede en rolig og saglig aften fra den fremmødte flok på 12
gildemedlemmer, der var kun afbud fra en enkelt.
Gildemesters beretning var delt op i 4 afdelinger
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1. Beretning
2. Rammer for samarbejde med 8. Gilde.
3. Rammer for fremtidige glideture.
4. Nye grupper? En eller to grupper?
1. Beretningen indeholdt en gennemgang af året der gik, men som
bar præg af aflysninger på grund af Corona virus og Covid 19.
Det lykkedes dog at gennemføre gildeting i marts. Den efterfølgende
Sct. Georgs Gildehal blev aflyst og gennemført ved en udendørs Gildehal i Hornslet Spejdercenter.
En sommertur til Mols med efterfølgende middag i Aages
sommerhus, menuen bestod af ”Stegt Flæsk med persillesovs” Også
det planlagte besøg på Besættelsesmuseet blev gennemført.
Vores fødselsdagsgildehal blev afholdt i oktober sammen med 8. gilde.
Endelig havde vi vores sædvanlige ”Julefrokost” i december.
Den del af beretningen blev vedtaget uden bemærkninger.
2. Ved vores fødselsdagsgildehal luftede Nils Liljeberg, tanker om et nærmere, og mere
formaliseret samarbejde vore to gilder imellem. Efter en livlig debat blev alle enige om, at
vores gildeledelse skulle tage kontakt med 8. Gilde med henblik på en ordning der indeholdt, at vore gildehaller blev afholdt sammen, at vi delte gildemøder mellem os, så vi hver
især planlagde og afholdte hvert andet møde. Dette skulle sikre at vi blev flere til møderne,
og det blev lettere at finde gode emner til gode foredrag mv. Endelig ville arbejdet for begge
gildeledelser blive en mindre byrde med planlægning og gennemførelse.
Det er vigtigt at der ikke, som i dag, kan være to møder i samme måned, plus gruppemøde
og andre arrangementer. Altså en slags win-win-situation. Dette vil naturligvis betyde, at
årets gildekalender skal tilrettelægges i samarbejde.
Alice og gildeledelsen tager herefter kontakt til 8. gilde og fremlægger vores tanker.
3. Der var enighed om, at vi gennemfører en endags tur samt en todages tur med overnatning. Aage arbejder med en tur til Sønderjylland med overnatning
4. Vi fortsætter med to grupper.
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Skatmesters fremlæggelse af årets regnskab gav ingen bemærkninger. Sidste år blev kontingentet sat ned med 100 kr. som følge af det lavere aktivitetsniveau. Dette medførte et mindre underskud, så der budgetteres igen med fuldt kontingent, 800 kr. pr person.
Alle valg blev genvalg over hele linjen.
Tiden var nu kommet til aftenens traktement, der bestod af fantasifuldt smørebrød fra
SuperBrugsen Lystrup.
Aftenen sluttede med ”Nu er jord og himmel stille” og gildemesters ønske om et godt gildeår og en god Corona fri sommer.
Henning

6. Gilde
Mandag den 7. marts var 13 medlemmer mødt op til vores gildeting.
Henrik blev valgt til ordstyrer, og kunne konstatere, at indkaldelse og dagsorden var lovlig
indvarslet til medlemmerne.
Elsebeth blev valgt som protokolfører og to stemmetællere blev valgt (dem blev der heldigvis ikke brug for).
Gildemester Sonja aflagde beretning, som gik to år tilbage, idet mange gildemøder og
gildeting måtte aflyses pga. Coronaens rasen. Langenæskirkens lokaler kunne ikke benyttes,
så de gange vi havde mulighed for at mødes, blev det afholdt på Spejdermuseet.
Et enkelt gildemøde i maj måned blev holdt udendørs i en bålhytte.
Selvom mange af fællesmøderne blev aflyst, var det stadig muligt at afholde
gruppemøderne, og det blev flittigt benyttet.
Robin fremlagde regnskaber for 2020 og 2021 og de blev begge godkendt. Budget for
det kommende år blev også godkendt. Kontingentet blev fastlagt uden ændringer.
De tre grupper berettede om de sidste to år, og der havde været mange spændende
emner at tage fat på.
Ved valg til gildeledelsen var den eneste ændring, at Helge overtager tjansen som skriver.
Vi blev enige om at bibeholde tre grupper indtil videre.
Den 1. december 2022 har 6. gilde 60 års Jubilæum, og det skal selvfølgelig markeres. Gildeledelsen kommer med forslag til hvordan det bliver afholdt.
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Efter Henrik afsluttede gildetinget gik vi over til det store smør-selv smørrebrød, som gruppe
62 havde arrangeret. Det blev en fin aften med rimelig god ro og orden.
Inger R

8. Gilde
Der skulle gå en periode på flere år før det lykkedes at gennemføre vort arrangement om
”Arv og testamente” i Ellevang Sognegård. Den første kontakt til sagførerfirmaet blev gjort
at vores gildemester Nils Liljeberg allerede i 2019, men ikke mindst coronarestriktioner
lagde sin klamme hånd på en endelig dato.
Den 28. februar var vi så en halv snes deltagere inkl. gildebrødre fra de øvrige gilder under
Stadsgildet, der var indbudt, da vi havde forestillede os, at mange sikkert måtte være bagud
med at få lagt en plan for eget testamentes indhold.
Advokat Bjørn Schmidt Jensen (H) lagde ud med en række overordnede regler om arveret –
hvor tæt er man familiemæssigt på den, der skal arves efter, og hvordan med dem, der står
længere ude i arvelinjen. Bjørn Schmidt Jensen havde to medarbejdere med, og den ene,
Rikke, havde til opgave at forklare alle detaljerne, der kan opstå, mens den anden,
Frederikke, redegjorde for det, der kaldes en fremtidsfuldmagt, som beskriver, hvorledes
man i tilfælde af f. eks. demens overlader tredjemand at forvalte ens daglige dispositioner.
Alle tre rådgivere var velforberedte, og vi var sikkert mange, der blev overraskede over
detaljernes mangfoldighed. Hvordan f. eks. med prissætningen på den store
frimærkesamling, og hvordan med designermøblerne og øvrige værdier i hjemmet. Er det
hele noget bras og uden værdi, for det vil skattevæsenet jo gerne vide – ikke mindst, hvis afdøde boede i et stort hus på en prominent adresse.
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Endelig kan det være fornuftigt at orientere sig om, hvad prisen for testamente m.m. kan
løbe op i. Der findes advokater, der fastholder en timeprispris på 2500 kr. Andre har en fast
og langt lavere pris at tilbyde. Så vi blev rådet til at se os for.
Så konklusionen på denne gode aften må være at søge råd hos en advokat, hvis man skal sikre sig et skudsikkert testamente. Så har man også udvist rettidigt omhu eller med vort eget
motto, som jo er : VÆR BEREDT.
Kontakt til advokat Bjørn Schmidt Jensen på tlf. tlf. 3161 1330 eller
mail: bsj@knudsgaardadvokater.dk
I 8. gilde har vi, som i mange andre sammenhænge haft en periode, hvor vi i flere år har
måttet aflyse og udsætte, men nu håber vi på at komme tilbage.
Bekymringer slipper vi ikke for!
Vi slutter med et par strofer fra Iben Krogsdals sang om solsorten:
Hvem er du sorte fugl, der kvidrer her før det bliver lyst?
Du sidder på din nøgne gren og tigger
om sol igen, om forår og en lille smule trøst.
Du ved, at landet ligger, som det ligger.
Jeg tænder lys herinde, laver kaffe, kigger ud.
Det duver lidt i morgenmørkets grene.
Hvad vil du med din klage, er du nogens sendebud?
Hvorfor er du så vågen helt alene?
Går dine sukketoner over sø og land
og savner du en tid, du blev berøvet?
Jeg ser dit øjes timeglas med rødt oktobersand
der rinder ud i takt med sommerløvet.
Men se: det lysner sagte på de tusind blades jord,
du løfter vingen i din morgenkåbe
og hør! Nu stemmer flere fugle i dit enmandskor!
Er vi to ikke ene om at håbe?
Rigtig god påske!
Frits og Ellen
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10. Gilde
Fuld af optimisme har vi taget godt imod det nye år 2022. Hvad det vil bringe, ja det kan vi
kun drømme om. Det bliver spændende, da mange faktorer spiller ind, hvilket vi ikke har
indflydelse på.
Vi holdt årets første gildemøde i februar, hvor vi samtidig havde Gildeting, som blev et punktum og afslutning for 2021. Situationen har desværre ikke ændret sig så meget, så det er
bestemt, at nogle opgaver tager vi ad hoc og planlægningen bliver ikke på årsbasis, men
måske kvartalsvis. Skrøbeligheden lader hilse.
Skrøbeligheden lader hilse. Det blev diskuteret, om Gildet er levedygtigt og om det er det, vi
vil. JA, vi vil, og fortsætter på vores måde.
Vi er enige om, at vi skal ud i naturen, og ved lejlighed besøge et andet Gilde. Prøve at få
nogle oplevelser, vi må se hvad der byder sig.
Vi påtager os de opgaver der bliver pålagt 10. Gilde, vi deltager også i Stadsgildets
aktiviteter.
På gensyn her eller der!
Ulla K.
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FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 3. marts var der Laugsting, som som sædvanlig blev holdt hjemme hos Hans Fink.
9 ud af 11 var mødt op, og Hans-Erik Harboe's sang til de gule ærters pris lød også denne
gang højt i stuen. Stor tak til Jytte for de dejlige ærter.
Tinget blev afviklet efter dagsordenen og beretningerne blev godkendt uden mange kommentarer.
Regnskabet blev godkendt. Indtil videre uændret kontingent.
Der var genvalg på følgende poster: Laugsmester: Hans Fink, Skatmester: Uffe Jørgensen,
Skriver: Uffe Jørgensen og Revisor: Henrik Meyer.
Datoer for det kommende års 8 aktiviteter/møder blev fastlagt.
Hans Fink har efterfølgende udsende en skriftlig mødeplan.
Uffe

I en stille stund…
sad jeg og funderede over om Århus Stadsgilde skulle danne et ”Ungdomsgilde” af de
40 gildebrødre, der er under 80 år? Så kunne de 46 gildebrødre, der er 80 år og over,
danne et ”Amaronegilde”.
Khejø
Ordforklaring: Den kraftige amaronevin fremstilles af de ypperste fuldmodne og delvist indtørrede druer!
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Spejdermuseets
loppemarked 2022
”Loppehuset”, Søren Nymarks Vej 6 L, 8270 Højbjerg
Uge: 18, 19, 20
Salgsdage: Søndag, d. 8., 15. og lørdag 21. maj,
kl. 11 - 14
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,
- vi skal gerne være ca. 40 personer på salgsdage
- vi vil gerne trække på gildebrødre, spejdere og venner af museet,
til at tømme på Eskelund, sorterer og sætte op i ”Loppehuset”
og ikke mindst til at sælge på salgsdagene.
Salgsdagene: Søndag d. 8., 15. og lørdag d. 21 maj
(hjælperne møder kl. 10.00 – 14.30, oprydning)
Sortering i uge 18, 19, 20 - mandag, onsdag og fredag
(der kan evt. aftales et andet tidspunkt til sortering)
Tømning på Eskelund – Loppehusets trailer vejer 1.000 kg inkl. last
Tilmelding
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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HEROLDEN
HUSK, at HEROLDENs mailadresse er

Billeder og tekst fremsendes via mail til
HEROLDENs mailadresse.

HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk
Mailadressen er altid klar til at modtage
materiale, der ønskes i HEROLDEN.

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.

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.

HEROLDEN bliver tilgængelig online med
mulighed for at læse og printe fra
Stadsgildets hjemmeside
www.sct-georg-aarhus.dk

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)

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. april 2022
Deadline 15. april 2022

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