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GILDETID 
Oktober 2022

1./7. Gilde
Ikke oplyst. 
Kontakt kansler.

2. Gilde
Mandag d. 24. oktober kl. 19:00
Gildemøde.
Hasle Sognehus, Annekset.

4. Gilde
Mandag d. 17. oktober 19:00
Gildehal i Langenæskirken.
Video’er v/Jan Omøe
Mandag d. 21. november. 19.00.
Gildemøde i Langenæskirken.
Tilst Kirke v/Peter Tast

5. Gilde
Mandag d. 3. oktober 
Fødselsdagsgildehal. 
8 gilde inviteres.
Mandag d. 7. november
Gildemøde. 
Foredrag ved historiker Børge Schmidt

6. Gilde
3. oktober 2022 kl. 19:00 
Gildemøde i Langenæskirken.

8. Gilde 
Mandag den 26. september
Besøg hos 9 Gilde i Aalborg. 
Start fra Ellevang Kirkes 
parkeringsplads kl. 16:00
Mandag den 3. oktober kl. 19:00
Fødselsdagsgildehal hos 5. Gilde i Egå
Mandag den 24. oktober kl. 13:30
foredragsaften for alle byens gilder
med professor emeritus Niels Albertsen.
Ellevang Kirkes sognegård.

10. Gilde
Ikke oplyst. 
Kontakt kansler.

Frimærkelauget
Torsdag d. 6. oktober kl. 19:15.
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.
Vi får besøg af Tom Petersen fra Lauritz.com, 
som vil fortælle nærmere om vurdering af fri-
mærker og samlinger. Det bliver spændende 
om vores egne samlinger egentlig er så værdi-
fulde, som vi måske selv tror.
Søndag d. 23. oktober er der planlagt 
byttedag i Bellevue-Hallen. Frimærkebanken 
har som sædvanlig en stand.

ALLE GILDER
Fellow Ship Day 2022 
Mandag d. 24. oktober kl. 13:30
Foredrag.
Se side 5 for yderligere oplysninger. 
Tirsdag  d. 25. oktober 2022 kl. 18:30
Fellow Ship Day
Se side 6 for yderligere oplysninger.
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MEDLEMSNYT

Fødselsdag
10. november  
Tove Colstrup 4. Gilde. 80 år 
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Månedens forsidebillede

25 års jubilæumsplatte
Dagbladet Politiken, 1. oktober 1909
Udstillet på CLAY Keramikmuseum, 

Middelfart 

HUSK...

at du på Stadsgildet hjemmeside under 
’Refrerater fra’ kan finde referater fra 

Stadsgildeting, 
Stadsgilderådsmøder og fra 
Landsgildeting



Bent Vase er ikke blandt os mere.

Den 31. august 2022 døde Bent pludselig i hjemmet, 68 år gammel, efter ni måneders 
alvorlig og uhelbredelig sygdom, og med sin elskede Tove ved sin side.

Bent og Tove havde sammen klaret sygdomsforløbet og nydt den sidste sommer i deres 
dejlige og ugenerte have. De var begge friluftsmennesker.

Bent voksede op i Ribe med sine forældre og to søskende, og havde sin skolegang og 
gymnasietid her. Og da en af hans store interesser var skibe, måtte den videre uddannelse 
blive skibsingeniør. Bents spejdertid gik videre til Sct. Georgs Gilderne, og den 10.02.1982 
blev han optaget i 1. Helsingør Gilde. Her var han gildebror til den 01.09.1998, hvor arbejde 
og flytning bragte ham og Tove til Aarhus/Viby.

Her blev han overflyttet/optaget den 20.11.2000, og påtog sig i tiden efter flere hverv, bl.a. 
faneherold i tiden 2001-2012, kansler fra 2012-2016 og i spejderudvalget 2002-2003. 

Bent deltog aktivt i gildeledelsen, bl.a. med tilrettelæggelse af Gildets årlige udflugt. I den 
deltog Tove også, såvel som ved andre større arrangementer. 

Bent og Tove var også meget glade for at rejse, og vi andre i gildet fik også ved flere 
lejligheder mulighed for at høre og se om deres oplevelser.

Tove og Bent var der for hinanden lige til det sidste, og vore kærligste tanker går derfor til 
Tove, som har mistet sin livsledsager – sin elskede Bent.        

Æret være Bents minde

På 6. Gildets vegne
Sonja Sørensen
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HUSK
8. Gilde indbyder alle byens gildebrødre

til foredrag om

Arkitektur og Æstetik med

Niels Albertsen

professor emeritus fra Arkitektskolen i Aarhus.

Se yderligere oplysninger i Herolden, september 2022.

Foredraget holdes mandag den 24. oktober kl. 13:30

i Ellevang Kirkes sognegård.

Pris kr. 50 som indbetales til 8, Gilde på

reg. nr. 1535  kontonr. 4508439342

senest den 20. oktober

Der serveres en kop kaffe med brød i løbet af eftermiddagen

Med gildehilsen Nils Liljeberg, gildemester
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Østjysk Distrikt 

Kære Gildebrødre

Østjysk Distrikt indbyder til Fellow Ship Day 2022 

Tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 18:30 i Sct. Georgs Gildernes lokaler i 
Fr. Bajersgade 28, 1. sal, 8700 Horsens 

Kl. 18:30 Ankomst, betaling og vandrehal

Kl. ca. 18:45 velkomst og Fellow Ship budskabet oplæses.

Kl.ca, 19:15 Tapasanretning, vin, øl og vand

Kl. ca. 20:00:Foredrag ved Roman Buichuk, han er formand for forenin-
gen «Bevar Ukraiene»
Han vil fortælle om foreningens arbejde, med at sende humanitær 
hjælp til det østlige Ukraine.

Efter foredraget serveres der kaffe, te med noget sødt til

Kl.ca. 22:00 Aftensang og tak for i aften

Pris for denne aften: 125,00 kr. excl. drikkevarer.

Tilmelding med oplysning om gilde og navn til DIS i Østjysk distrikt:
Karen-Bodil Ravn, mail: karen-bodil@outlook.dk, 
tlf.  25 36 34 91

senest fredag d. 14 oktober 2022

Vi ser frem til en rigtig god aften med Gildehilsen 

Østjysk Distrikt 
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 NYT FRA GILDERNE

8. Gilde

I 8. gilde nyder vi at være i gang efter sommerferien, og en herlig begyndelse var det 
mandag den 22. august at mødes til friluftsgildehal ved Risskov Drengegruppes spejderhytte
ved stranden i Risskov.

Det var en lun og smuk sommeraften, og som vi samledes der omkring bålet, kunne spejder-
stemningen slet ikke undgås! Her føler vi os hjemme, og alle virkede glade efter den solfyld-
te sommer, hvor det ikke havde været nødvendigt at ”rejse sydpå” for at få sommerkulør.

Så førte Thøger fanen frem, flagsangen blev afsunget, gildehallen blev åbnet, og Nils kunne 
byde velkommen. Først holdt vi et øjebliks stilhed, hvor vi mindedes hele to respekterede og
afholdte gildebrødre, nemlig Olaf Saugberg og John Krarup Hansen, som vi desværre har 
måttet tage afsked med i løbet af denne sommer.

Nu holdt Nils en veloplagt gildemestertale, der koncentrerede sig om, at flere i vort gilde 
burde tage sig sammen til at lade sig udnævne til ridder – Nils håber, at i hvert fald et par i 
løbet af efteråret/vinteren gør alvor heraf. Det er bestemt ikke første gang, Nils tager dette 
emne op i vort gilde, og Nils underbyggede sin kraftige opfordring med, at det for ham selv 
var en god og stor oplevelse i sin tid – det var i 1987 på Gl. Estrup Slot i Riddersalen.

Så blev fanen igen ført frem, mens flagsangen blev sunget, og gildehallen blev lukket.

Nu var solen ved at være gået ned i havet bag os, men flammerne og gløderne fra bålet 
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lunede behageligt, og vi nød dels at synge en række sange fra vor sangbog og dels at høre 
ferieberetninger fra hele landet. Kun få havde været i udlandet, men kunne man opleve 
sommeren bedre end herhjemme? Nej, var vi vist enige om. 

Det var rigtig svært at tage sig sammen til at forlade den spejderstemning om bålet og gå 
ind i spejderhytten, men det endte alligevel med, at vi rejste os fra de brede træstammer og 
bænkede os inde i hytten omkring boller, pålæg og kage, og her fortsatte den gode snak 
mellem gildebrødrene, inden vi sang vor aftensang og sagde tak for en god aften, en rigtig 
spejderaften.  

Ellen

 

FRIMÆRKELAUGET

Torsdag d. 1. september 

Første møde efter sommerferien. Alle 10 medlemmer var mødt op. 
Dejligt at se hinanden igen. Vi råhyggede med sortering af frimærker og snak.

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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HEROLDEN
Udkommer næste gang

25. oktober 2022
Deadline 15. oktober 2022

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

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


