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Juni 2022

GILDETID
Juni, juli, august 2022
1./7. Gilde

Onsdag d. 25. maj 2022
Besøg på Besættelsesmuseet i Aarhus
(nærmere følger).
Evt. afbud til Jan eller Hans.
Tirsdag d. 28. juni 2022 kl. 14.00
Sommermøde hos Birgitte og Jan
på mols. Husk drikkevarer.
Evt. afbud til Birgitte og Jan

2. Gilde

Torsdag d. 18. august kl. 9:00
Sommerudflugt.
Program udsendes primo august.

4. Gilde

Mandag d. 20. juni 2022
Arrangerende Gruppes fantasi

5. Gilde

Mandag d. 13. juni
Friluftsgildehal Sorring hytten.
Indbydelse følger.

6. Gilde

13. juni 2022 kl. 19:00
Friluftsgildehal i hytten Kulla, Skovvej 44,
Egebjerg Horsens.
Sangbog og sko/tøj til en evt. kort gåtur.
5. september 2022 kl. 19:00
Gildemøde i Langenæskirken.

8. Gilde

Tirsdag den 31. maj kl. 8:30
Sommertur til Jelling Oplevelsescenter.
Start fra Ellevang Kirkes P-plads.
Mandag den 22. august
Friluftsgildehal
Nærmere oplysninger om tid og sted
udsendes

10. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

Frimærkelauget

Ingen møder i perioden

FOR ALLE GILDER

Torsdag d. 16. juni 2022 kl. 07:45
Vadehavstur 2022
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MEDLEMSNYT
Fødselsdage
20. juli
Hans Fink

1./7. Gilde 75 år
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NYT FRA STADSGILDET

Husk at deltage i

Århus Stadsgildes Vadehavstur 2022
torsdag den 16. juni kl. 07:45 fra Viby Torv!
Med besøg i Ribe Domkirke,
frokost på Holms Røgeri på Rømø,
derefter Højer Sluse / Vidå Slusen og
om aftenen middag på Gram Slotskro.

HUSK kaffe/te og kop til eget brug,
samt sangbog og evt. kikkert!
Hjemkomst ca. kl. 21:30.
Der modtages ikke flere tilmeldinger.

–4–

Stor donation fra Sct. Georgs Fonden
til Familiehuset ved Skejby Sygehus

Fra overrækkelsen af donationen på 218.000 kr. fra Sct. Georgs Fonden i Aarhus ses fra
venstre lederen af Familiehuset Vinni Stenholt og bestyrelsen for fonden, formanden Jonna
Lyhne, Jan Bolhøj, Tove Colstrup, Inger Rossen og Uffe Jørgensen. I baggrunden ses en særlig
udsmykning, hvor børn, der har boet på Familiehuset, kan sætte deres håndaftryk.
Sct. Georgs Fonden i Aarhus har indstillet virksomheden. Fondskapitalen har de senere år
ikke kunnet give et afkast, der gjorde det muligt at fortsætte med uddeling af den årlige Sct.
Georgs pris. Derfor søgte man og fik i februar lov til af Civilstyrelsen at opløse fonden.
Det er nu sket med maner. Fondsbestyrelsen valgte at give hele restformuen på 218.000 kr.
til et projekt, hvor den virkelig kunne gøre en forskel. Pengene er tilfaldet Familiehuset i tilknytning i Universitetshospitalet i Skejby, der vil bruge dem til at nyindrette og forbedre de
fysiske rammer i opholds- og legerummene, så de i højere grad favner hele familiens behov.
Det er et projekt, der står højt på ønskesedlen, og med denne støtte fra Sct. Georgs Fonden
er der udsigt til, at man kan komme i gang, fortæller husets leder Vinni Stenholt. Sct. Georgs
Fonden har tidligere givet mindre donationer til Familiehuset, og bestyrelsen var ikke i tvivl
om, at denne sidste donation skulle være en hjælp til det fortsatte fantastiske arbejde på
stedet, hedder det i begrundelsen.
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Trygfondens Familiehus har eksisteret i 10 år. Huset råder i dag over 22 værelser, og gennem
årene har man kunnet hjælpe omkring 4.000 familier fra hele landet gennem en svær tid
med alvorligt syge børn på sygehuset. Der er også kommet børn fra udlandet, fordi Skejby
sygehus kan tilbyde kræftramte en særlig partikelterapi. Familierne kan dermed få en så
normal hverdag som muligt, og ofte kan de indlagte børn også bo ”hjemme” hos søskende
og forældre i Familiehuset i stedet for i en hospitalsseng. Familierne kan leje et værelse for
kun 100 kr. i døgnet.
Huset er en selvejende institution, der er afhængig af tilskud og donationer både til fysiske
forbedringer og til drift. Det anslås, at der skal skaffes et sted mellem 2,5 og 3 millioner kr.
om året. Driften varetages af ganske få ansatte, men dertil kommer en stab på ikke mindre
end 70 frivillige. De klarer en række praktiske opgaver, hjælper med madlavning, sørger for
aktiviteter med børnene, ordner udendørs arealer med meget mere.
Benny Aros

NYT FRA GILDERNE
2. Gilde
Gildemøde mandag d. 23. maj
Dette møde var ikke et helt almindeligt gildemøde i 2.
Gilde!
Der var meget at fejre denne aften – 2 runde fødselsdage og et usædvanligt jubilæum for en gildebror.
Aftenen blev indledt med en sang - ’Kom maj du søde
milde’.
Dernæst indledtes fejringen af 2 gildebrødre.
Til festaftenen var ud over gildets egne gildebrødre inviteret Klavs’ hustru Tove og SGM Kjeld Hedelund, som
mødte op med en hilsen + en 50års nål fra Landsgildet samt en hilsen fra Stadsgildet.
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Dernæst overtog undertegnede scenen med fejring af de to fødselarer.
Først blev der overrakt gildets gave til gildets nyeste medlem Gudrun Østbye, der runde
mærkedagen 90 år i april.
Dernæst mere fejring af Klavs, der 22. maj rundede 80 år og 15. maj havde været medlem af
2. Gilde i 50 år! Gildets gave blev overrakt.

Herefter blev der serveret smørrebrød og hvidvin. Efterfølgende kaffe med Othellolagkage.
Tak til sponsorerne.
Undervejs gik snakken om løst og fast – ikke mindst mange oplevelser og historier fra gildelivet og fra ferieminder. Disse minder blev krydret med et par sange undervejs.
Aftenen sluttede traditionelt med ’Nu er jord og himmel stille’.
En festlig og hyggelig aften var slut.
Jan

4. Gilde
Jubilæumsfest 30. april 2022
Endelig lykkedes det os at få fejret vores 60 års
jubilæum, som i mellemtiden var blevet til 62 år.
Jubilæet blev holdt på Tranbjerg Kro med 25 deltagere, som alle nød de dejlige lokaler og den dejlige mad.
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Der blev holdt flere taler, muntre, som alvorlige, med et tilbageblik på alle de år der var
gået.
Og Frans sørgede for at de gamle sange, der var
fundet frem til lejligheden, blev sunget på den rette
melodi.
Jette og Uffe fik begge overrakt 25 års tegnet.
Efter kaffen og Petit Fours i rigelige mængder sluttede
en uforglemmelig eftermiddag.
Erik

5. Gilde
Gildemøde mandag den 2. maj 2022
Aftenens emne var dansksindet i Slesvig Holsten.
Vi fik en fantastisk aften, ikke mindst fordi vi var sammen med 8.
gilde samt enkelte gæster. I alt var vi 26 deltagere.
Vi hører ofte om danske tysksindet i Sønderjylland. I aften skal vi
høre om danske tysksindede i Slesvig.
I den lille landsby Skørring bor kunstmaler Hans Clausen. Efter
introduktionen startede Hans med at fortælle, at han normalt
ikke tager ud og fortæller om sit liv, men da han boede som
nabo til Aase Ravn turde han ikke sige nej til en invitation.
Det blev en kanon aften. Hans viste sig at være en fremragende fortæller, der med lune fortalte om livet som tysker, med danske rødder i tiden efter 2. verdenskrig.
Hans blev født i Slesvig der ligger i bunden af Slien Fjord.
Han voksede op i fattige kår, sammen med en søskendeflok.
Det var svært at skaffe mad til alle, men de klarede sig. Fra Danmark kom der både fødevarepakker og hjælp i form af danske lærer og sundhedsplejersker. Hele børneflokken kom i
børnehave, men Hans gemte sig i haven, det endte med at han blev undtaget fra børnehaven, i stedet besøgte han gadens håndværkere, hvor han både lærte håndværket og at tale
bade højtysk og plattysk. Det lykkedes ham både at bestå studentereksamen på tysk og
dansk. Hans fortalte om de tyske børn der blev sendt til Danmark på sommerferie og blev
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fedet op. Mange af disse besøg udviklede sig til livslange venskaber. Han fortalte også om
det grusomme syn, da tyske soldater kom hjem fra russiske krigsfangelejre, udsultede
fortabte. De kunne ofte slet ikke fungere sammen med tyske familier, herunder ægtefæller.
Mange begik selvmord.
Da han blev voksen og skulle på session, blev han udtaget til soldatertjeneste, nu meddelte
han sin mor at han ville "flygte" til Danmark, han ville under ingen omstændigheder være
soldat og lære at slå mennesker ihjel. I Danmark fik han dansk Statsborgerskab. Nu måtte
han på session igen, her havde han tre muligheder: at
blive soldat, at trække frinummer eller at blive militærnægter, hvilket han valgte. Først kom han på et skoleophold, hvor de, som han sagde, lærte at drikke øl. Efter ølkruset aftjente han sin militærnægter tid i "Den
Gamle By", hvor han gik til hånde med forskellige gøremål. En tilværelse der passede han rigtig godt.
Et par af hans kammerater skulle til optagelsesprøve
på Silkeborg Seminarium. De spurgte ham om det ikke
var noget for ham. Han tænkte, hvorfor ikke, han havde jo både dansk og tysk studentereksamen. Til prøven skulle de op i dansk, tysk og matematik. Hans bestod og blev senere færdig som skolelærer og fik arbejde i Harboøre. Nu indtrådte det der sker for de fleste, han fandt sin livsledsager. De blev gift og flyttede til Skørring, hvor de lejede sig ind i en
nedlagt skole. Hans kastede sig nu over sin store lidenskab og blev kunstmaler. Efter at have
deltaget på Kunsthåndværkerskolen blev han fuldtidskunstmaler.
Nu købte ægteparret den nedlagte skole og indrettede et atelier. Hans er nu en anerkendt
kunstner og udstiller på mange gallerier. Vi blev alle inviteret til at besøge hans atelier og
ved selvsyn se hans arbejder.
Under det efterfølgende traktement foreslog jeg Aase, at vi tog på en gildetur til atelieret i
Skørring, måske med et efterfølgende besøg hos
glaskunstner Bettina Vahle i hendes kunstbutik i Fausing. Vi får se.
Efter en livlig debat og spørgelyst sluttede vi aftenen med aftensang og et tak for i aften og
kom godt hjem.
Henning
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6. Gilde
Mandag d. 22. april

Sct. Georgs Gildehal med 2. gilde i Langenæskirken.
Gildemesteren Sonja Sørensen bød velkommen, og under gildemestertalen tog hun udgangspunkt i en af legenderne om Sct. Georg, som led martyrdøden ca. år 300. Hun sluttede
talen med at snakke om lykken, og hvorfor Danmark er et af verdens lykkeligste folk, der baserer sig på, at vi har tillid til hinanden.
Sct. Georgs budskabet blev læst op at Jan Bigum fra 2. gilde. Budskabet var fra landsgildemesteren i Finland, og det tog sit udgangspunkt i den nuværende situation som er i Europa
(jeg formoder at budskabet bringes i sin helhed i Herolden eller Sct. Georg).
Eftergildehallen startede med lidt smørrebrød, og derefter fortalte Helge om 2 af de 5 mindretal, som bor i Tyskland. Han fortalte om Friserne og Sorberne. Friserne som bor ud mod
Nordsøen, og Sorberne i Spreewald, som ligger ca. 100 km sydøst for Berlin. (yderligere information kan hentes på nettet).
Under kaffen vendte vi spørgsmålet om, at flere gilde skulle gå sammen om Sct. Georgsaften, set i lyset af antallet at gildebrødre, og idet det ville være festligere når vi er flere samlet, f. eks. som ved nytårsgildehallen.
Helge
Gildemøde den 2. maj 2022
Foredrag ved Anne Helene Jensen fra Vildbjerg.
Emne: Vandretur fra Skagen til Kruså med barnevogn.
Årsagen til turen tager sin begyndelse i 2003, hvor Anne Helene
får en blodprop i hjernen, som bevirker at hun mister evnen til
at gå.
Under genoptræningen tager hun en beslutning om, at hun vil
gå fra Skagen til Kruså, såfremt hun får genvundet evnen til at
gå.
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2007 er det nået så vidt. Hun går de ca. 400 km på 4 uger. Hun var en eventyrlig fortæller og
tryllebandt os i ca. 2 en halv time. Jeg vil ikke skrive mere om foredraget, hun skal opleves
tlf. 61364524.
Til afslutning sang vi efter hendes ønske ”Du som har tændt millioner af stjerner”.
Helge

8. Gilde
Den 28. april mødtes 8. gilde til gildehal i Ellevang Sognegård. Alt var på sin plads og både
lidt højtidelige og feststemte blev vi af herolden, Stinne, ført ind i salen, hvor ledelsen sad og
tog imod os ved højbordet.
Efter de indledende ritualer og Dortes dejlige musik fra flygelet, sang vi ”Hvor smiler fager
den danske kyst”. Det er nyt for os med musikken fra flygelet, men den er med til at gøre gildehallen ekstra festlig på samme måde, som den højner glæden ved vor fælles sang.
I anledning af spejderbevægelsens fødselsdag læste Hanne herefter Sct. Georgs Budskabet
2022 for os.
Sct. Budskabet 2022 er skrevet af den finske landsgildemester Juha Kosonen, der meget oplagt tager emnet krigen i Europa op og siger, at det ukrainske folk lige nu jo er helt fremme i
vore tanker. Indtil i dag har vi bygget vores liv på et fundament af aftaler og overenskomster
med en voksende velstand som resultat og en fremtid fuld af håb. Nu må mange desværre
spørge sig selv, om der overhovedet er en fremtid, siger Kosonen, der kommer frem til, at
spejdernes opgave er at række en hjælpende hånd også til dem, der ikke har bedt om det.
Kosonen slutter med at sige, at en bedre verden kun bygges på et fundament af tillid og ønsker os alle en god Sct. Georgs Dag.
I sin gildemestertale tog gildemester Nils nu udgangspunkt i
en
legende om Sct. Jørgen og dragen i Holstebrovariationen, og
sjovt er det, at allesteds nærværende er han - Sct. Jørgen,
der jo er det samme navn som Georg. Hvor mange af os har
tænkt på Sct. Jørgen, når vi har været i Holstebro og gået
ned ad Sct. Jørgens Bakke, besøgt værtshuset Sct. Jørgen
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eller gået forbi Sct. Jørgens Skole for blot at nævne et par af de steder, hvor man støder på
denne drage, som Nils nu siger i sin tale. I denne Holstebrovariation blev den frygtelige
drage, der huserede ved Storåen, dræbt af en rytter ved navn Holst, og ganske naturligt kom
broen til at hedde Holsteds Bro, og senere fik hele byen navn deraf, altså Holstebro.

Drageforestillingen stammer, som Nils sagde, helt tilbage til oldtidens mennesker men er så
alligevel med os i dag, hvor den i den tidlige kristne kultur symboliserer ”mørkets magter”.
Så ikke underligt, runder Nils af, at Sct. Jørgen/Sct. Georg blev en af de mest populære skikkelser, når der skulle males kalkmalerier i de danske kirker.
Så blev gildehallen lukket, Per læste gildeloven for os og herolden førte fanen frem foran
højbordet og vi sang sidste vers af ”Fra himlen er du faldet..”, mens herolden, Thøger, rullede fanen sammen. Helt højtidsstemte gik vi fra gildehallen ind til et smukt dækket bord med
lækre laksemadder efterfulgt af kage og kaffe, og som det helt ekstra kunne vi nyde en
overdådig kurv skænket os af 5. gilde til vort jubilæum i januar! Her orienterede Frits som
kansler lidt om årets udflugt, der ender som en endagstur den 31. maj, og Nils gav besked
om vore nye grupper, hvilket altid er spændende.
Heldigvis nåede vi også igen at synge, kendte sange som ”Lev dit liv..” og ”På det jævne..”,
men pludselig var tiden så fremskreden, som den let bliver i godt selskab, og vi måtte tage
afsked med at synge vor aftensang ”Nu er jord og himmel stille”. Endnu en festlig og hyggelig
aften sammen i 8. gilde.
Allerede en uge efter mødtes de fleste af os igen, idet 5.gilde havde inviteret til et foredrag i
Egå, hvor de havde været så heldige at finde en Hans Clausen, der holdt et interessant og
meget livligt diasforedrag om sin opvækst i Slesvig i efterkrigstiden. Vi takker 5.gilde for en
rigtig fin aften, hvor vi også nød lækker mad, kage og tilhørende drikke.
Hvor herligt, at gildelivet igen er i gang, siger vi til hinanden.
Ellen
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FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 5. maj
Møde i spejderhytten i Tranbjerg.
Der blev sorteret frimærker og hygget i stor stil.
Uffe

Redaktøren efterlyser:
Har du en eller flere nye/gamle/sjove/alvorlige/pudsige oplevelser fra dit liv i
Sct. Georgsgilderne du vil dele med alle os andre, modtages disse meget gerne, så
der kan laves lidt ekstra ud af HEROLDENs jubilæumsudgave i december 2022.
Send en mail med oplevelserne til HEROLDENs mailadresse.
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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. august 2022
Deadline 15. august 2022

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