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GILDETID 
September 2022

1./7. Gilde
I vil høre nærmere 

2. Gilde
Mandag d. 26. september kl. 19:00
Gildemøde.
Hasle Sognehus, Annekset.

4. Gilde
Mandag d. 19. september kl. 19:00
Gildemøde i Langenæskirken.
Fysioterapeut Helle Hammer
Mandag d. 17. oktober 19:00
Gildehal i Langenæskirken.
Video’er v/Jan Omøe

5. Gilde
Mandag d. 19. september 
fællesmøde med 8. gilde. 
8. gilde inviterer.
Torsdag d. 15. - fredag d. 16. september 
Gildetur til Sønderjylland 

6. Gilde
5. september 2022 kl. 19:00 
Gildemøde i Langenæskirken.

8. Gilde 
Mandag den 19. september kl. 19:00
Fælles gildemøde med 5. Gilde i Sognegården 
Ellevang.
Mandag den 26. september
Besøg hos 9 Gilde i Aalborg. 
Rundvisning og spisning i Gildeborgen samt 
efterfølgende gildehal.

10. Gilde
Ikke oplyst. 
Kontakt kansler.

Frimærkelauget
Torsdag d. 1. september kl. 19:15
Møde i spejderhytten i Tranbjerg.
Så er en lang og varm sommerferie forbi, så 
vi starter op igen med en ny møderække.

Stadsgilderådet
Tirsdag d. 13. september kl. 16:00
Stadsgilderådsmøde på Spejdermuseet. 
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MEDLEMSNYT

Fødselsdag
29. august 
Dorte Lietzen 8. Gilde 75 år. 

Adresseændring
Sonja Sørensen
Holme Møllevej 6 B, st.th.
8260 Viby J 
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Månedens forsidebillede

Fransk vinetikette



Olaf Saugbjerg, 8. Gilde, døde onsdag den 25. maj, efter Heroldens deadline før 
sommerferien. Derfor disse mindeord først nu.

Olaf var vores næstældste gildebror, og han blev 91 år. Han stammede fra Himmerland, hvor
han voksede op i Farsø, og det var også her, han havde sin første spejdertid, og i spejder- 
sammenhæng bar han siden navnet ”Gamle Egern”.

Han uddannede sig som tømrer, og han læste siden til ingeniør.

Han giftede sig med Asta og var i sine yngre år bosat i københavnsområdet. Han havde sit 
virke hos Shell og Mobil Oil, og har bl.a. stået for etableringen af utallige benzinstationer 
landet over. Han flyttede nemlig til Jylland, hvor han bosatte sig i Egå og siden 1976 i 
Skæring.

Olaf var knyttet til KFUM spejderne i Kaløvig-gruppen i Skæring. Han har deltaget i adskillige 
korpslejre, og i forbindelse med den lokale spejdergruppe var han gennem en årrække bl.a. 
hyttefar i Svejstruphytten.

Olaf var også en tid kirkeværge i Egå Kirke.

Han var med fra første færd i 8. Gilde, da vi blev stiftet i 1981, og han påtog sig gennem 
årene tillidsposter som gildekansler og skatmester samt dør- og flagherold og desuden som 
gruppeleder.
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Han var højt respekteret som den meget bestemte og retlinede, men også venlige og varme 
person, han var. Han havde sine faste holdninger i gildearbejdet, tog på højskole og deltog 
også i mandemøder ligesom han fulgte de lokale højskoleforedrag i Skæring lokalcenter. Da 
han ikke længere ville køre sin Toyota, fortsatte han selvhjulpen på en el-scooter.

Han mistede sin hustru for en halv snes år siden, men efterlader sig to døtre og svigersøn-
ner, fem børnebørn og et oldebarn. Han var, da han sov ind, 
omgivet af sin nærmeste familie, også af den del der er bosiddende i 
Australien.

Vi vil savne Olaf i 8 Gilde. Æret være hans minde.

Stinne/Frits
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Gildebror John Krarup Hansen er mandag den 15. august død, 85 år.

John voksede op i Randers, hvor han havde sin spejdertid, og han var blandt andet som 12 
årig med på den lokale trops tur til Frankrig med besøg og ophold hos en fransk trop.

Han fik sin uddannelse hos jern-, stål- og sanitetsfirmaet S.C. Sørensen i Randers, hvor han 
var ansat i 40 år i salgs- og eksportafdelingerne. Han flyttede til Aarhus, hvor han boede 
sammen sin hustru Vita i Klintegården, men i 1974 flyttede parret til Elmsager i Risskov.

I 2005 blev han medlem  af 8. gilde, og han var gennem en længere årrække med i registre-
ringsarbejdet på spejdermuseet, og han havde desuden en fin frimærkesamling.

John var meget afholdt blandt os i 8. Gilde, og vi vil savne ham.

Æret være han minde

Frits Hindtoft
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Alle byens gilder indbydes herved til et spændende foredrag hos 8.Gilde

Vi indbyder nemlig til et foredrag med

            Niels Albertsen, professor emeritus fra Arkitektskolen i Aarhus.

Han kalder sit foredrag for Arkitektur og Æstetik, med 
undertitlen: Hvad er arkitektur, 
hvorfor ser den ud, som den gør, og hvorfor synes vi, at noget er
smukt, andet grimt?
med eksempler fra Aarhus.

Foredraget finder sted mandag den 24. oktober kl. 13,30 i 
Ellevang Sognegård på Jellebakken 42, Risskov. 

Pris 50 kroner, som indbetales til 8. Gilde på 
reg.nr. 1535 kontonr. 4508439342. 
Herefter betragtes du som tilmeldt. 

Der vil blive serveret en kop kaffe m. brød i løbet af eftermiddagen.

Men gildehilsen 
Nils Liljeberg
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NYT FRA STADSGILDET

Vadehavsturen 16. juni

44 morgenfriske gildebrødre stod torsdag morgen klokken 7.45 parat til at stige ombord på 
PP-bussen på parkeringspladsen ved Viby Torv. Vejret var smukt og temperaturen var 
behagelig. Alle havde husket selv at medbringe kaffe og kaffekopper.

Ved pendlerpladsen ved Horsens N samlede vi Elsebeth op som deltager nr. 45. Vores 
chauffør, Per, fortsatte derefter sydpå mod næste stop ved rastepladsen ved Skærup V, syd 
for Vejle. Undervejs hertil gjorde alle sig fortjent, ved deres højlydte skønsang, til ”en lille 
én” og et frisksmurt rundstykke til kaffen på rastepladsen. 

Alle opgaver var på forhånd delegeret, så rundstykkerne blev 
smurt af Sonja, Jonna og Jette. Hans, som også var vognkom-
mandør havde sørget for ”den lille” samt øl og vand under hele
turen. Nils var ”overskænker” og passede på, at Kjeld ikke bød 
fremmede damer på ”en lille én”!

I god stemning fortsatte vi
turen til Ribe, hvor Aage havde bestilt to guider til at vise
rundt i Ribe Domkirke. Ud over den meget flotte figur af
Sct. Georg og dragen så vi Cobramaleren Carl-Henning
Pedersens udsmykning af kirkekoret. Guiderne var dygti-
ge og supplerede med at vise noget af den ældste del af
Ribe, som arkæologerne havde gravet frem i forbindelse
med omlægning af  domkirkepladsen for 7 - 8 år siden.
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Der er ikke mange bakker omkring Ribe, så turen til Rømø gav god anledning til at få indtryk 
af det flade land. Da vi kørte over dæmningen var der ebbe. Jan havde arrangeret frokost på 
Holms Røgeri i Havneby. Vi blev alle mærket med en etiket, med angivelse af den enkeltes 
valg af mad og drikkevarer: et kæmpestjerneskud på rugbrød eller franskbrød eller ”husets 
platte” med seks forskellige slags fisk. Hertil et glas øl eller et lille glas hvidvin! Det var på 
alle måder et meget lækkert og rigeligt måltid. Restauranten og omgivelserne var fine.

Der var tid til at køre en rundtur på Rømø, inden turen
skulle fortsætte til Vidå slusen ved Højer. Da vi kørte til-
bage til Jylland, over dæmningen fra Rømø var vandet
tydeligvis steget. Undervejs til og under opholdet ved
slusen fortalte Jan om vadehavets flora, fauna, geologi
og tidevand. 

Desværre var cafeen ved Vidåslusen lukket (den var sat
til salg), hvilket betød, at deltagerne ikke fik mulighed for
at købe is eller kaffe under opholdet. Der var til gengæld god mulighed for at besøge det lille
museum og fordybe sig i vadehavets topologi og historie.

Imponerende mange tog trappen helt op på toppen af udsigtsplatformen ved slusen. Herfra 
var der god udsigt over hele området. Det gode vejr kompenserede for den lukkede café, 
idet der var god mulighed for at sidde og hygge sig ved de opstillede borde/bænke. I dårligt 
vejr kunne 1½ times ophold godt føles lange!
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Præcis klokken 18 ankom vi til Gram Slotskro, hvor Nils havde sørget for Coq-au-vin med et 
glas øl eller et helt glas velskænket vin! Maden var god og blev serveret ved de veldækkede 
borde. Nogle havde fået ”ødelagt” appetitten med den lækre fiskemad på Rømø, men vi kan 
da så konstatere, at ingen deltagere led sultens kva-
ler. Personalet havde misforstået vores tidligere afbe-
stilling af kaffe efter middagen. Flere kunne godt
have brugt langt mere tid i de smukke omgivelser ved
Gram slot.

Turen nærmede sig sin afslutning. På vej hjem holdt
vi igen en kort pause ved rastepladsen ved Skærup Ø.
Kort før Horsens takkede Kjeld udvalget for det gode
samarbejde gennem 
2½ år. Takkede chauffør Per for tryg befordring og
alle opgaveholdere under turen, men sidst og ikke
mindst deltagerne for deres medvirken til at gøre dagen god. Vi sluttede med ”Nu er jord og 
himmel stille”. Klokken 21.30 kørte vi ind på parkeringspladsen ved Viby Torv.

Kjeld
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NYT FRA GILDERNE

1./7. Gilde

Den 25. maj var vi på besøg på Besættelsesmuseet i Aarhus.

Det ligger i Aarhus tidligere rådhus og politistation, hvor Gestapo havde hovedkvarter i 
1944-45 Her fortælles den dramatiske historie om Aarhus under besættelsen og om den 
besatte hverdag med mørklægning, rationering og bomber i natten.

Det blev ombygget for kort tid siden, og er virkelig et besøg værd. 
Interessant og spændende.

Derefter gik vi over på Cafe Casablanca og fik kage og kaffe.

Den 28. juni havde vi sommermøde hos Birgitte og Jan på Mols. Det var dejligt vejr så vi kun-
ne sidde ude. Vi fik en dejlig 3-retters menu, først ananas med skagensalat, grillstegt 
kylling og sluttede af med jordbær og is.

Vi havde igen en rigtig dejlig dag og med stor tak til Jytte og Hans og Birgitte og Jan.

Den 10. august havde vi en tur til Kongernes Jelling. Hans havde tilrettelagt en alternativ 
køretur. Vi stod midt i et stykke Danmarkshistorie, Danmarks dåbsattest - og det første af 10 
steder i Danmark, som kom på UNESCOs verdensarvsliste.

Museet Kongernes Jelling formidler i varieret og moderne
udstilling viden om Jellings fortid. Museet er international
anerkendt for dette. 

Ved Yding høje fik vi kaffe, rundstykker og en ’lille skarp’.

Vi sluttede af på Jelling kro, hvor vi fik frokost.

Igen en rigtig spændende og interessant tur.

En stor tak til Jytte og Hans, Birgitte og Jan.

Ole
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2. Gilde

Torsdag den 18. august

Sommertur  og  

hører sammen. Så er det tid til 2. Gildes sommertur.

I år rundt i det østjyske. Langs bugten til Egå Marina med udsigt til sejlbåde og havet til
morgenkaffe og en lille en til at vågne helt op på.

Ad de mindre veje forbi Rosenholm Slot, marker hvor høsten var i fuld gang, Clausholm Slot, 
bakker op og ned samt store skove.

Hvad der også hører til om sommeren er regnbyger,
så sådanne blev vi også beriget med, heldigvis kun
under køreturen frem til Spentrup Kirke og Kirke-
gård, hvor digterpræsten Steen Steensen Blicher og
hustru hviler.

Derefter 5 minutters køretur til Hvidsten kro, hvor 
den obligatoriske æggekage blev indtaget i den 
hyggelige krostue.

Efter havevandring ved kroen og optræk til mere 
regnvejr afkortedes sommerturen og vi vendte 
næserne hjemad

JB
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4. Gilde

Gildemøde den 16. maj i Langenæs Kirkens Sognelokaler

Gildemester Jette Jørgensen (JJ) bød velkommen og glædede sig over, at vi nu igen kunne 
komme i gang med et gildeliv. 
Herefter velkomst til aftenens foredragsholder Ejvind Nielsen (EN), som foreslog, at vi sang 
”Kom maj du søde milde”. EN takkede for velkomsten, ”Humor i tilværelsen” har han kaldt 
sit foredrag, og han er glad for at have ordet tilværelsen med i titlen, da han syntes det 
ligesom giver tyngde til humoren, så det ikke bare er sjovt det hele, men også har en vis 
alvor. 
På TV2 News sender de det samme 30 gange i døgnet, og det er som regel altid meget triste 
ting og alvorlige ting, så spurgte han os, om vi nogensinde havde oplevet en, der kom hen og
sagde ”jeg kender en der er rask”, nej vi taler altid om det dårlige, at det er op ad bakke, 
men aldrig ned ad bakke. EN syntes, der er så mange livsglæder, og at vi bør tale om det i 
stedet. 
EN er født i Blommenslyst på Fyn, hvor faderen havde 16,5 tønder land, meget vigtigt med 
den halve tønde, som barn stod han tidligt op om morgenen, malkede køer før han gik i 
skole, og han har prøvet at pløje med heste – ”det er helt vildt, hvad der er sket i vores liv”. 
Dem han snakkede mest med, var viberne, som kom når de hakkede roer, og han kender alle
blomsterne i marken - hele den oplevelse med naturen, er han vokset op med. Han var nr. 7 
af 8, og da han skulle lære at cykle, arvede han sin søsters cykel. Han forældre var knyttet til 
Indre Mission, men det skal de ikke høre for.  Hans lærerinde fortalte bibelhistorie i timerne,
EN gik i skole hver 2. dag, og da han var 14 år gammel, blev han konfirmeret, og gik lige ind i 
de voksnes rækker, men hvad skulle han dog der. I 5 år tjente han på 5 forskellige gårde, fri 
hver 14. dag. 
Cyklede en sommeraften i 1959 til Vejle, og der så han sig selv i et vindue - det han så var 
bare en stor bondeknold – og det ville han ikke mere, hvorfor han tog på session i Vejle, 
hvor de sagde ret dig op – og således blev han taget til garden. Han var rekrut i Nordsjælland
og herefter til Rosenborg, det var helt fantastisk, et fuldstændig nyt liv.  I militæret havde EN 
en kammerat som foreslog ham at tage på højskole efter militæret, hvorefter han kom på 
Haslev Højskole i 5 måneder. Det var den senere biskop i Ålborg, som var rektor på højskolen
på den tid. Her åbenbarede der sig en helt ny verden med litteratur og kunst, hvilket EN var 
meget begejstret for. Her mødte han en kammerat fra Thy, som ville være politibetjent, det 
ville EN også, men da han var farveblind og havde en antydning af skjult skelen kunne han 
ikke komme ind.  EN mødte en lærer, der foreslog om han ikke kunne tænke sig at læse til 
lærer, men det havde han slet ikke tænkt på og troede det slet ikke muligt med kun 7 års 
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skolegang hver 2. dag, men EN søgte ind på Haslev Seminarium. Der var 112 som havde søgt
ind, og der var kun 70, som kom ind, og EN var en af de heldige. 
Han tog med en kammerat på motorcykel til Tyskland, og da han kom hjem, var han 
dødtræt, men en anden kammerat ringede, om ikke han kom en tur til Vejle, og det gjorde 
han da heldigvis, for det var her han mødte sin kæreste og nuværende kone, hvor han tog 
hendes hånd på en skovtur, og det har han nu gjort i 55 år. Han blev færdig som lærer i 1969
og fik arbejde i Skjern, hvor han bl.a. har undervist Peter AG. Han ville videreuddanne sig og 
søgte årskursus på Københavns lærerhøjskole, og han har også været med til at synge ”Ali 
bali ali bali bi”. Fik sit første barn i København, og det var det år, der var ungdomsoprør, og 
her lærte han at sige ”Hej” – som i dag er blevet helt almindeligt – og hvem har fundet på 
det, der er såmænd Jeppe Åkjær i sangen ”Spurven sidder stumt bag kvist”. 
I 1970 blev han ansat på Samsøgade Skole, og efter 3 mdr. blev han lærerrådsformand for 
50 lærere. 
I 1971 var der præstemangel, og der blev skruet en uddannelse sammen for 
læreruddannede. Man skulle lære græsk og var til eksamen 6 gange i København og i 1978 
fik han sit eksamensbevis. 2 mdr. efter blev han fagkonsulent i kristendom og religion for alle
skoler i Århus. 
EN havde set Ravnsbjerg Kirken blive bygget, var færdig i 1976, og da han havde fået 
eksamensbeviset, søgte han stillingen som hjælpepræst, og blev ordineret ret hurtigt efter. 

Herefter var der pause med lækkert smørrebrød og kaffe.  

Efter pausen startede EN ud med en eller rettere sagt en del vittigheder, som han var rigtig 
god til, men som jeg desværre ikke kan huske så mange af. I 1986 gik sognepræsten ved 
Ravnsbjerg Kirken af, og EN blev opfordret til at søge stillingen, og var herefter sognepræst i 
18 år. 
I religionstimerne må man ikke forkynde, og EN startede derfor i 1987 med mini-
konfirmation, spurgte skolerne om 3. klasserne kunne få fri om onsdagen, og startede 
således som den første i Danmark. Underviste 1 uge om året på præsteseminariet, og nu 
skal alle præster tilbyde minikonfirmation. Herudover arrangerede EN udenlandsture for de 
ældre, og her følte han at han virkelig gjorde noget for nogen.  
Mange af de ældre sidder alene, er meget ensomme, og kristendommen er jo at gøre andre 
glade og hjælpe. Der er en sætning i det nye testamente: Gud er kærlighed, og hvad er 
kærlighed så!!! Sig godmorgen til dig selv, der står en, som vil give dig kærlighed. 
I 1991 ved et menighedsmøde blev det forslået, at de skulle lave en kunstudstilling og EN 
blev formand for kunstforeningen. Han mødte en kunstner fra Odder Ulrik Quist, som sagde 
at han skulle gå hjem og male 100 malerier, og således fik EN lavet et atelier, som han havde 
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i 27 år.  EN er også begyndt at lave skulpturer, har lavet 4 kirkeskibe, bl.a. et til 
Møllevangskirken. 
EN holder jo også som her foredrag, og lod sig førtidspensionere som 64-årig, syntes selv, at 
han har haft en fantastisk liv. Ja sikke et liv vi har – lad os opleve det -have gode samtaler  og
huske at tage imod kærligheden.
JJ takkede EN for foredraget og mindede om gilderådsmøde d. 9.6., en tur ud af huset d. 
20.6.22, og takkede til sidst arrangerende gruppe 42. 
Vi sluttede som vanligt med ”Nu er jord og himmel stille”. 

Birthe

Sommerudflugt den 20. juni
Vi mødtes ved Stifinderne Sø på Marselisborg Lystbådehavn, og startede med den 
medbragte kaffe udenfor i solskin, men måtte desværre rykke indenfor i hytten, da det 
begyndt af regne, og heldigvis havde vi den mulighed. 
Efter kaffen, hvor der var blevet tørvejr igen, gik vi en tur på havnen og mødtes med Nina fra
Marselisborg Havnekontor, som kunne fortælle, at havnen blev indviet i 1991 og d.d. har 
plads til 490 lystbåde. Efterhånden er der opført en række større bygninger på havnen, så 
der nu er flere restauranter, proviantbutikker samt forskellige liberale erhverv. I 2015 blev 
planer for en stor udvidelse af havnen offentliggjort. Projektet skal udvide kapaciteten med 
500 bådpladser, men da en del af infrastrukturen med Marselistunnelen, Tangkrogen, 
flytning af Molslinjen og miljøpåvirkningen endnu ikke er helt på plads, er der ikke sket så 
meget vedr. udvidelsen, men det kommer forhåbentlig senere. 
I Marlisborg Lystbådehavn er der mange aktiviteter, foruden diverse sejlklubber havde man 
på havnens dag i maj måned mulighed for at prøve SUP, stand up paddling. 

På vej tilbage til hytten blev der tid til en skøn is ved ishuset, og 
vi mødtes herefter med Niels Moeslund fra Århus Maritime 
Spejdercenter, der er en gren af KFUM-spejderne. De har 2 
både, hvor der kan være 9 i den ene og 5-6 personer i den 
anden, det fungerer som en sejlende spejderhytte og dermed 
kan 69% refunderes i hytteleje. Der følger en skipper med per 
båd, og de står for det praktiske. På sigt ville de gerne kunne 
udvide med et duelighedstegn, og således overlade ror og 
sejlads til spejderne, spejderne har 1. ret til at leje bådene. Niels 
er leder i Stautrup for flammegruppen. 
Århus Maritime Center har også et hus bag ved affaldsstationen,
hvor de har lagerplads. Det svinger meget, hvor tit de er ude at 
sejle, og ellers er det medlemmerne, der sejler. Har fået 
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sponsoreret 10 luftoppustelige redningsveste fra Trygfonden og også en redningsbåd. 
Gruppen glæder sig meget til at komme med på Spejdernes Landslejr, hvor de får mulighed 
for at eksponere sig og gøre reklame. Regner med at kunne aktivere ca. 600 om dagen på 
spejderlejren. Marselisborg Distrikt ejer bådene. 
De frivillige grupper i havnen forsøger at komplementere hinanden og ikke konkurrere mod 
hinanden, derfor har Århus Maritime Center kølbåde og ikke joller, som Stifinder Sø tager sig
af. 
Til sidst vendte vi tilbage til Stifinder Søs hytte igen, hvor Christian fra Stifinder Sø fortalte os 
om troppen, bl.a. at der var 16 medlemmer p.t., og når de tager på tur, overnatter de altid.  
Det er ikke noget problem at få spejdere, men at få ledere. 
Benny Aros fra arrangerende gruppe takkede for foredragene, og da gildemester Jette 
desværre ikke kunne deltage, vil jeg herigennem sige tak til arrangerende gruppe 43 for en 
særdeles skøn og dejlig eftermiddag med mange informationer og oplysninger. Herefter 
kunne vi ønske hinanden en rigtig god sommer og på gensyn til efteråret. 

Birthe

5. Gilde

Friluftsgildehal mandag den 13. juni 2022
I år blev friluftsgildehallen afholdt i Delfinspejdernes hytte i
Sorring. Af gildeledelsen var der lagt op til en anderledes 
gildedag. Vi fik besked på at stille i skovtøj, medbringe bestik
samt en skarp dolk. Vi skulle møde kl. 10.00, hvor vi i alle
skulle deltage i den fælles madlavning, nenuen var 
hemmelig.
Vel ankommet fuldtalligt og i højt humør med stor 
gensynsglæde, gik vi i gang med at starte to bål. Det ene 
for at bage nogle kæmpe bagekartofler, det andet til gryder
hvor der skulle steges en kaninragout.
Den skarpe dolk blev brugt til at partere kaninerne med og
gøre grøntsager i stand med. Der var indkøbt løg, rød peber,
forårsløg og rigelig løg. 
Gensynsglæden var som sædvanligt stor og snakken gik 
livligt under forberedelsen af middagen.
Anders havde haft fødselsdag og var den glade vært af 
resterne fra hans fødselsdags vinmenu.
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Med bålene godt i gang, og gryder over bålet var der nu det
tid til kaffe, et glas og masser af glad samvær. Til sidst skulle
der steges forårsløg omrullet med rigelig bacon. 
Nu var vi klar med et festligt selvgjort festmåltid.
Tiden var nu kommet til selve gildehallen, der på grund af
eftermiddagens regn blev afholdt i spejderhyttens 
samlingslokale, hvor gildeledelsen sad på etagesengenes 
fodender.
Gildemester indledte med at minde om, at vi med denne
gildehal tog afsked med foråret og at alle gik på 
sommerferie. Samtidig var det også slut med de gamle grupper og at der efter ferien skulle 
startes op i to nye grupper. 
Fra opstarten efter sommerferien vil det være tiden, hvor vi starter op på det mere formelle 
samarbejde med 8. gilde, med fælles møder og gildehaller. Vi vil i hvert gilde fortsat 
afholde eget Gildeting – Sct. Georgs Gildehal med eventuelle indsættelser – Årets sommer-
tur / udflugt samt Julestuen. Nu tager vi den derfra og ser hvordan det går.
Gildemesters gildemestertale handlede om skoven.
Alice tog udgangspunkt i Johannes Jørgensens dejlige sang ”Nu lysner løv i lund” Hvor 4 vers
lyder:

Du lyse, friske sommer-
Vor friheds unge brud, 
fra støv og støj vi kommer
til fred og stilhed ud.
Vort liv til lyst du vende
på dagens solskinsfelt,
og over os du spænde
de lyse nætters telt!

Jordens samlede skovareal dækker ca. 30 % af jordens landreal. I Danmark er det ca. 15 %.
Mange forskellige skovtyper betegnes på mange måder: bøgeskov – nåleskov - urskov – 
fredsskov – hundeskov – ungskov – økoskov – kulturskov – produktionsskov eller måske 
tangskov.
Er der urskov i Danmark? Ja i Sønderjylland ved Løgumkloster i Draved Skov. Her ligget der 
en skov der i ca. 7000 år er urørt af menneskehånd, derfor kaldes den en urskov
Regnskov som vi opfatter dem ligger i tropiske områder og påvirker klimaet overalt på jor-
den. Tidligere dækkede regnskoven ca.13 % af jordens areal, men på grund af skovhugst er 
der i dag kun ca. 5-6 % tilbage. Vi ved alle hvad det betyder for klimaet.
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I Danmark siges den ældste skov at være Stjær Stenskov. Den ligger i et 221 ha. fredet 
område. Stenskoven har aldrig været dyrket, derfor ligger der tusindvis af sten, hvor isen 
efterlod dem for mange tusinde år siden.
Danmarks yngste skov ligger mellem Risskov og Mollerup Skov og er ca. 100 ha. stor.
Blandt de mange forskellige skove ligger der en oplevelsesskov i Kibæk ved Herning. Her er 
der en 3 km lang tur i Deep Forest Art Land. Her kan opleves 80 unikke kunstværker. Kan 
stærkt anbefales.
Endelig opfordrede Alice os til at besøge en skov og tage et skovbad, at ligge på ryggen i 
skovbunden, at kigge op mellem trækronerne, nyde stilheden og lade tankerne flyve.
Alice sluttede med at ønske alle en god sommer.
På grund af dagens mange aktiviteter havde gildeledelsen aflyst 5. minutters Sct. Georg

Henning

6. Gilde

Friluftsgildemøde mandag den 13. juni kl. 19 

Sted Kulla, Sct. Georgs Gildernes hytte i 
Egebjerg ved Horsens.

Vejret var tørt og fint, så vi startede med en 
gåtur efter den enkeltes formåen. 
Bålet blev tændt i bålhytten.

Efter velkomst at Henrik Mejer fra den arran-
gerende gruppe fik gildemester Sonja ordret.
Hun fortalte med stor indlevelse om hentes
første cykler. Det startende med en 3 hjulet,
en næsten ny cykel ved skolestart. Til sin 
konfirmation fik hun så mange penge, at der
kunne købes en helt ny cykel..

Vi sang: ”Ti små cyklister” (1 vers) 

Derefter fik vi serveret frikadeller m/kartoffelsalat, og til kaffen dejlige hjemmebagte kager.
Vi fik program for næste periode, med nye grupper.
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Vi ønskede alle hinanden en god sommer og på gensyn i september 

Helge

8. Gilde

Den sidste dag i maj tog vi på årets gildetur, og selv om vi desværre måtte undvære flere 
gildebrødre, blev det alligevel en oplevelsesrig og hyggelig dag sammen i 8. gilde.

Turen gik først mod Jelling,
og Thøger havde planlagt
en meget naturskøn køre-
tur, hvor vi hurtigt drejede
fra motorvejen og i stedet
nød det smukke bakkeland-
skab med udsigten til Mos-
sø og de smukke gule raps-
marker. Vel ankommet til
Jelling sad vi snart bænket
ved et bord udenfor museet
”Kongernes Jelling” og nød
vor medbragte kaffe og
rundstykker. Altid en fin
start, men tiden skulle 
udnyttes, så vi fik oplevet
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det nye udstillingscenter i tre etager, hvor hele historien gennem 1000 år med Harald 1. Blå-
tands overgang til kristendommen bliver levende formidlet gennem plancher i lyd og tegnin-
ger. På den øverste etage kunne vi fra tagterrassen nyde udsigten over til Jelling Kirke, der 
ligger midt mellem Gorm og Thyras høje. De høje, som man aldrig bliver færdige med at op-
dage nye og interessante historier om, og dem måtte vi så over og se på og blive forpustede 
af at bestige, inden vi gik ind i den smukke, gamle kirke.

Jelling Kirke, der i år 2000 blev totalrestaureret af kunstneren Jørn Larsen, er bygget ovenpå 
flere tidligere trækirker. Den indeholder, mener man ganske sikkert, Gorm den Gamles grav, 
der i gulvet foran alteret er markeret med en sølvstribe, og desuden finder vi her Danmarks 
ældste kalkmalerier. Alene disse kalkmalerier er en historie i sig selv, der kunne fylde et helt 
foredrag, så det må man nå en anden god gang, men Jørn Larsens udsmykning af kirken om-
fatter gulv, ruder, bænke, knæfald og belysning og er hver især et kunstværk og tilfører, som 
der står i en bog om kirken ”rummet et asketisk og meditativt præg”. Jeg tror, vi var enige 
om, at der var kommet et meget smukt resultat ud af moderniseringen.

Således tanket op med åndelig føde satte vi kursen mod Brandbjerg Højskole, der ligger lidt 
nord for Jelling, og her blev vi modtaget med en både lækker og sund frokost, som vi indtog 
i lyse lokaler med unge højskoleelever, der tydeligt så ud til at nyde opholdet her. Højskolen, 
der er en grundtvigiansk folkehøjskole, er grundlagt i 1964 i den gamle herregård 
Brandbjerg, hvis historie kan føres helt tilbage til det 16. århundrede, og i dag ligger der 
midt i den frodigste danske natur som et minde om fortiden samtidig med, at der nu på 
højskolen satses klimavenligt på at påvirke elever i den nye retning. Det fik vi en meget fin 
introduktion til, da vi efter frokosten blev ført en tur rundt i omgivelserne ved slottet. Den 
helt store vandretur var der ikke tid til, men vi fik oplevet stemningen i den spændende skov
højskolen grænser op til, og fik undervejs historier om fordums liv på herregården af vor 
meget venlige og vidende guide, der tog hele skovturen med os rundt.

Kl. 15 - 16 skulle vi besøge Hover Kirke, der indtil 1947 hørte sammen i et pastorat med 
Jelling Kirke. Netop på det tidspunkt, det passede ind i vort program at ankomme, var der et 
pigekor, der øvede i kirken, men vi havde sikret os, at vi gerne måtte komme alligevel, og det
endte med at blive en fin oplevelse at høre koret øve og også selv få lov at synge med på et 
par af salmerne i den lille kirke, der ligger lidt ensomt der i det smukke landskab.

Hover Kirke er, ligesom Jelling Kirke, en af vore ældste stenbygninger og dermed en af vore 
ældste kirker og ligesom Jelling Kirke bygget af frådsten, et materiale, der netop findes i kil-
derne i skoven mellem Jelling og Hover.
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Som ved alle andre af vore gamle kirker er der bygget til 
og om og moderniseret, og vi kunne nu sidde her og ople-
ve kunstneren Mogens Jørgensens værk i Hover Kirke, der 
begyndte med den nonfigurative bemaling af loftet i 1955 
og sluttede med glasmaleriet i vestgavlen, hvor der både 
kan anes en engel og et løg, der ligger klar til spiring. 

Om man kan forlige sig med det moderne altermaleri og 
bemalingen af den fine gamle prædikestol, hvor alterbilledets farver går igen, kan bestemt 
diskuteres, og i sin tid var det også emner, der fyldte i medierne. 

Kunst og natur, begge dele fik vi, for da vi kom ud i våbenhuset havde naturen åbnet for sine
sluser, så vi måtte vælge mellem at blive forsinkede eller våde, og det blev vist en mellem-
ting, men da vi kørte ned og op ad bakkerne for at finde frem til næste stop på turen, var det
som om den sidste af salmerne fra kirken ”Det dufter lysegrønt af græs….” blev ved at synge 
i mit hoved. De smukke unge pigestemmer sammen med Nils´ fine tenor, det var da en 
oplevelse, vi fik forærende sådan en forårsdag på gildetur.

Nu gik turen ned i Grejsdalen, Danmarks største kløft, med skov på begge sider, og her skulle
vi finde et sted, som spejdere i landet har kendt i flere generationer, nemlig Spejderbakken, 
der ligger på Skrædderbakken. Det er en stor, fint holdt spejderborg, hvor flere i 8. gilde har 
været på lejr, og vi fik her mulighed for at bese stedet både inde og ude, og beliggenheden 
der midt i skoven kan dårligt være bedre. Heldigvis var det lettere at komme derfra end der-
til!

Nu var dagen ved at gå på hæld, og vi
kørte mod sidste stop, nemlig 
”Kystens Perle” ved Bygholm Sø ved 
Horsens, hvor et bord ventede os
med kaffe og lun kringle og en sidste 
hyggelig snak, inden vi fandt bilerne
igen og kørte mod Århus enige om, at
vi havde haft en god og lærerig tur
sammen i 8. gilde.

Allerede fredag i samme uge var vi
flere fra vort gilde, der mødtes igen
for sammen med gildebrødre fra
både syd og nord for byen at tage
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mod Dronning Margrethe, der kl. 10 kom til Århus med ”Dannebrog” og her blev modtaget 
af byorkesteret, borgmesteren, biskoppen, repræsentanter for det ene og andet i byen for at
blive fejret i anledning af sit 50 års regentjubilæum og begyndte dagen med at skridte hele 
flagborgen af sammen med borgmesteren. Festlig stemning at være en del af, var vi gilde-
brødre enige om, selv om der var lidt koldt der i vandkanten.

Det blev afslutningen på året i 8.gilde, og nu ser vi et nyt spændende år i møde, hvor vi dels 
har fået nye grupper og dels skal påbegynde samarbejdet med 5. gilde, men første gang 
mødes vi dog kun 8. gilde til Friluftsgildehal ved 1. Risskovs hytte på Fortevej i Risskov.

Ellen

FRIMÆRKELAUGET

Ingen aktivitet hen over sommerferie

Uffe

Redaktøren efterlyser stadig:

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 

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 tilgængelig online med 
mulighed for at læse og printe 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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Udkommer næste gang

25. september 2022
Deadline 15. september 2022

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

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


