
Medlemsblad for Sct. Georgs Gilderne i Aarhus

80. årgang nr. 9 December 2022

                                                                       



GILDETID 
December 2022 og 
januar 2023

1./7. Gilde
Tirsdag den 6. december 2022 kl. 13:00
Julemøde hos Jytte Sørensen.
Jytte sørger for drikkevare.
Husk gave til spillet.
Afbud til Jan

2. Gilde
Søndag den 27. november kl. 10:30
Fredslyset bringes til Møllevangskirken
Søndag den 27. november kl. 16:00
Fredslyset bringes til Brabrand Kirke
Mandag d. 28. november kl. 19:00
Gildemøde i Hasle Sognehus, Annekset
Lørdag den 3. december kl. 13:00
Julemøde med spisning
Søndag d. 11. december kl. 10:00
Fredslyset bringes til Hasle Kirke
Mandag den 23. januar 2023 kl. 19:00
Gildemøde.

4. Gilde
Mandag den 5. december.
Julestue på Spejdermuseet

5. Gilde
Mandag den 5. december 
Julegildemøde i Egå sognegård
Mandag den 16. januar 2023 kl. 19:00
Fødselsdagsgildehal i Ellevang sognegård.
Se hos 8. Gilde

6. Gilde
1. december 2022 
Gildets 60 års jubilæum. Der er sendt 
indbydelse til gildets medlemmer.
6. februar 2023 kl. 19:00
Gildemøde I Langenæskirken.

8. Gilde 
Søndag den 27. november kl. 10:00
Fredslyset bringes til Ellevang kirke til 
familiegudstjeneste
Mandag den 28. november kl. 19:00
Julemøde i Ellevang Sognegård
Onsdag den 14. december kl. 13:00
Juletur med spisning. Nærmere følger
Mandag den 16. januar 2023 kl. 19:00
Fødselsdagsgildehal i Ellevang sognegård.
5. Gilde inviteres

10. Gilde
Ikke oplyst. 
Kontakt kansler.

Frimærkelauget
Der er ikke møde i december måned, 
så alle ønskes hermed en glædelig jul.

ALLE GILDER
Nytårskur den 13. januar 2023 kl. 13:00
Se side 5
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MEDLEMSNYT

Gildejubilæum

1. december 2022 6. Gilde 60 år
 

Nye mailadresser
Jan Bigum 2. Gilde jan@bigums.dk
Bente Bigum 2. Gilde bente@bigums.dk
Krestian Bertelsen 2. Gilde krestian20a@gmail.com
Tove Colstrup 4. Gilde tove.colstrup@icloud.com
Uffe Jørgensen 4. Gilde uffejorgensen62@gmail.com
Jette Jørgensen 4. Gilde jettesamsoe8260@gmail.com  

De nye mailadresser finder du også i Stadsgildets medlemsoversigt på hjemmesiden.

Ændret telefonnr.

Benny Aros 4. Gilde 2870 4048
(fastnetnr. nedlagt)
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Månedens forsidebillede

Sct. Georg og dragen

Fra internettet

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

Stadsgildeting, 
Stadsgilderådsmøder og fra 
Landsgildeting



OBS 1. december 2022

Er du så uheldig at være blandt de medlemmer af Stadsgildet, der 
skal have skiftet mailadresse pr. 1. december 2022, og du endnu ikke 
har meddelt denne nye til os, skal du huske at give besked om den  
både til Stadsgildekansler og til HEROLDEN hurtigst muligt.

Det gælder ligeledes for alle,  at hvis du har ændringer til dine navne- og adresse-
oplysninger, mail samt telefonnr. Du skal også meddele dette hurtigst muligt til 
Stadsgildekansler og til HEROLDEN!

 BREAKING NEWS   (18. november)
Jeres adgang til Stofa Mail bliver forlænget til den 31. maj 2023. 
Det betyder, at du kan bruge din Stofa Mail indtil den 31. maj 2023. Herefter vil din 
e-mailadresse og alt indhold på din mailkonto blive slettet. 
Dette har ingen betydning for Stofa TV. Lukkes stadig pr. 1. december
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I sne står urt og busk i skjul. 
En måned for tidligt for rigtig julestemning.
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NYT FRA GILDERNE

2. Gilde

Gildemøde 24. oktober

En hyggelig aften, som var henlagt til gildemesters private bolig.
Aftenens program var fejring af Knud Christoffersen, der fyldte rundt dagen før.

Herudover en snak om de næste møde i gilderegi. En sådan aften kan gå meget hurtig med 
gildebrødre omkring bordet.

4. Gilde

Gildehal den 17. oktober 2022 i Langenæs Kirkes Sognegård.

Gildemester Jette Jørgensen (JJ) bød velkommen til oktobers gildehal. Det er første gang vi 
holder gildehal i oktober måned, hvilket blev aftalt på gildetinget, men nu må vi se, om vi 
kan affinde os med kun at holde 2 gildehaller om året. Føler vi det er for lidt, må vi tage en 
snak om det til næste gildeting pointerede JJ. 

I sin gildemestertale refererede JJ til et indlæg af Lotte Heise, hvor hun fortæller om årets 
gang, om hvordan hun nyder de forskellige årstider, og om hvordan hun bliver påvirket af 
årets gang. Når efteråret kommer, synes vi alle, at farverne er så flotte, men-men-men det 
betyder efterår, og hurtigt falder bladene af træerne og Danmark vil stort set være uden 
farver i mange, mange måneder. Noget af det gode ved vinteren er, at det inden længe er 
jul, og så skal der hygges. Vinteren kan for mange være meget svær at komme igennem, 
især januar og februar, som kan være triste og mørke, men heldigvis så kommer foråret 
snart.  JJ håber vi alle kan komme godt igennem vinteren og undgå at bliver smittet, især 
hvis pandemien skulle bryde op igen. Vi må have tiltro til ”de kloge” mennesker, der trods 
alt hjalp os gennem 2020 og 2021. 

I 5 minutters Sct. Georg fortalte Else Hansen om den 1. juni 1919, hvor hendes far kom hjem
til Århus sammen med 160 sønderjyske krigsfanger fra Hull i England, hvor de havde været i 
fangelejren Feltham ved London. Elses far blev i 1915, 20 år gammel indkaldt som være-
pligtig til Lübeck, og samme år sendt til østfronten, hvor han var til maj 1917, så vestfronten,
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Verdun, Reims og blev taget til fange i Somme september 1918.  Ved ankomsten den 1. juni 
1919 skulle samtlige soldaterforeningers faner i Århus danne æresvagt og efter badning, 
gratis barbering og klipning af frisørforeningen, og restauratørforeningen havde hjulpet med
den værste sult, blev fangerne ledsaget til deres værtsfamilier her i Århus Dagen efter var 
der takkegudstjeneste i Domkirken og om aftenen stor fest i eksercerhuset for 800 
mennesker.  En rørende velkomst til Danmark, som aldrig blev glemt. 

Vi sluttede med at synge ”Jeg elsker de grønne lunde”, som også var blevet sunget af 
fangerne, da de anløb Frederikshavn.

I eftergildehallen viste Jan Omøe (JO) hvordan man laver film, så andre gider se på det. I 
dag, hvor alle har en mobiltelefon, som kan tage billeder og film, mangler vi ikke udstyr.  
JO indledte med at vise en lille film, hvor hans barnebarn sammen med nogle andre, som 
lige efter de har spillet fodbold, kastede sig ned på græsset og gled i en kæmpe mudderpøl, 
moralen var at sådan en film selvfølgelig skal tages vandret, hvorimod en film af Maren på 
kærren i Holstebro skal filmes på højkant. 

Det er meget vigtigt, hvordan man vender telefonen, når man optager. Det er også vigtigt 
at holde kameraet stille, også når det er glidende bevægelser. Vi lærte om blænden og fo-
kus, men også at der kan justeres. Herefter blev der vist nogle film fra videoskolen vedr. bl.a.
beskæring og det gyldne snit, hvor man placere objektet, ligesom vi lærte at lyden også kan 
renses. Vi hørte nogle eksempler med Sigurd Barrett til stor morskab for forsamlingen. 

JO fortalte også om redigeringsprogrammer, hvor man kunne fokusere på forskellige ting 
på billedet, og få det til at ryste og meget andet. Vi hørte og så mange forskellige ting, som 
vi alle kunne lære af, og så er det kun at håbe på, vi kan huske det til næste gang vi skal 
optage en film på vores telefon. 

Efter lækkert traktement med importerede boller fra Hornslet, så
vi en film med udviklingen af PC’en fra Epson til bærbar computer,
som vi kender det i dag. Vi sluttede af med at se en smuk film fra
Kappadokien fra en ballontur. Jette takkede Jan for det flotte fored-
rag og kvitterede med nogle flasker.  

JJ mindede endvidere om det næste møde den 21. november 2022
med sognepræst Peter Toft, og fortalte at julestuen bliver afholdt på Spejdermuseet, takke-
de gruppe 41 for arrangement, og så sluttede vi som vanligt af med at synge ”Nu er jord og 
himmel stille”.
Birthe
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5. Gilde

5. og 8. Gilders gildemøde 

Mandag den 7. november var det 5. gilde der arrangerede gildemødet. Mødet blev afholdt
i Egå Sognegård. Aftenens emne var Sønderjylland og genforeningen.

Gildemester Alice Dyrskov bød velkommen til den store opbakning, Vi var stort set alle 
mand af huse, som man siger. I alt 29 inkl. et par interesserede gæster.

Alice mindede os om, at Stadsgildet havde arrangeret en fælles sommertur til det vestlige 
Sønderjylland, og at 5. gilde havde arrangeret en to dages tur til det østlige Sønderjylland. 
Nu var der tid til at se og høre om Sønderjylland, og historien om genforeningen i 1920. 
Dertil var inviteret historiker Børge Schmidt fra Skæring.

Jeg skal love for at vi blev ført godt og grundigt igennem historien, der viste sig at være 
meget mere kompliceret, en de fleste af os kendte til.

Lad os først introducere Børge Schmidt. Han er en af vore egne, han bor i Skæring og har 
været engageret i FDF-bevægelsen, både som ”spejder” og på ledelsesplan, har han været 
Forbundssekretær. 

Børge er fra Højer, hvor han først kom i boghandlerlæ-
re, for siden at tage en lærereksamen fra Tønder Stats-
seminarium. Han har været ansat som Mediakonsulent
hos Kirkelig Mediecenter, hvor han bl.a. arbejdede
med kirkelig kommunikation. Har været lærer på Kon-
geå-dalens Efterskole. Med hans store 
viden og baggrund som Sønderjyde fortalte kan meget
engagerende om genforeningen og hvad der lå bag.

Helt nyt for os var, at Sønderjylland faktisk aldrig har
været en del af Danmark. Hele Tyskland har tidligere
været opdelt i en række selvstændige hertugdømmer. 
Således også Slesvig og Holsten, hvor Slesvig bestod af
et Nord- og et Syd Slesvig. Områderne var altså hertugdømmer. Slesvig havde dansk konge, 
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på lige fod med Færøerne, Grønland og Island. Altså med et fælles kongehus. 

Der blev ført krige i forsøget på at indlemme Slesvig og Holsten i det danske rige. Den første 
krig i 1848 vandt vi, uden at det medførte den store forandring. Til gengæld gik det helt galt 
i 1864, hvor vi igen forsøgte at indlemme hele Slesvig og Holsten i det danske rige. Denne 
gang stod hele det tyske rige sammen om lille Danmark. Ingen i Europa havde lyst til en krig 
på Danmarks vegne. Nu blev det slået fast, at Slesvigs grænse lå ved Kongeåen. Det er sådan
at være taber af en krig.

Slesvig var stadig tysk, det betød at mange dansksindede blev indkaldt til soldatertjeneste i 
den tyske hær, under 1. verdenskrig. Tusindvis af Sønderjyske mænd blev dræbt eller krigs-
invalider. Tyskerne arbejde målrettet efter at nedbryde danskheden i Nordslesvig, med en 
lang række forbud, mod at tale dansk i skolerne og flagning med Dannebrog. Hvis en dansk-
sindet nægtede at gå i krig, blev der frataget ham retten til eget landbrug eller egen virk-
somhed, så der var tale om moralsk tvang. 

Efter 1. verdenskrig blev Tyskland tvunget til at afholde en folkeafstemning, der resulterede 
i at grænsen blev flyttet fra Kongeåen og ned til den nuværende grænse. Afstemningen blev 
afholdt i forskellige zoner. Der var mange og bitre forhandlinger om inddelingen af disse 
zoner. Genforeningen medførte store frustrationer, både nord og syd for grænsen. Der var 
jo tale om både et tysk mindretal i Sønderjylland og et dansk mindretal i Nordslesvig.

Efter afslutningen af 2. verdenskrig, blev Danmark nærmest tilbudt et ”Ta selv bord”, vi 
kunne flytte grænsen så langt sydpå, som vi ønskede, det var fristende. Efter Børges mening 
var det en klog beslutning, at sige nej tak, og opretholde den eksisterende grænse. 

Spændingerne mellem de to befolkningsgrupper blev gradvist udvisket, bl.a. ved 
vedtagelsen af mindretalsstøtte både fra dansk- og tysk side.

Efter det spændende foredrag, havde arrangerende gruppe lavet en dejlig tomatsuppe. 
Til kaffen havde Anna lavet hendes berømte æblekage, fremstillet af bl.a. Filippaæbler.

Alice takkede for fremmødet og mindede om næste måneds julemøde (frokost), samt 
Fredslyset der kommer til at brænde i Egå, Hjortshøj og Skæring Kirker, samt på OK centret 
i Egå.

Henning
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6 gilde

Gildemøde den  7. november

Temaet for gildemødet var hjernetræning. Gildebrødrene (søstre) blev inddelt i hold af to, 
som skulle løse en sudoku og en tectonic. Efter vi havde fået et pølsebord, skulle de besvare 
en Quiz med 29 spørgsmål, og vinderne af de enkelte opgaver fik en præmie.

Mange havde ikke prøvet de to første opgaver før, så nogle havde store problemer med at 
løse dem.

I anledning af Halloween, på dansk Allerhelgen, fortalte Inger Rossen om græskarlygterne, 
som udskæres af orange græskar med skræmmende ansigter. Inger fortalte også om et irsk 
sagn (Stingy Jack) som narrede djævlen to gange.
Halloween er blevet meget populært i Danmark, og det kan bl.a. ses på produktionen af 
græskar, som på få år er er steget fra 400.000 til 800.000. 

Vi sluttede af med kaffe og kage.

Helge
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10. Gilde
Om kort tid banker julen på døren hos os alle.

Det er en eftertænksom tid, hvor mange tanker skal gennemtænkes 
og sorteres. 
Vi har alle oplevet 2022 på forskellig vis.

Vi lever i en travl verden, hvor selvfølelsen er vaklende i den svære tid
vi netop lever i .

Hvordan kan vi få det bedre?

Der er ingen forud fastlagt vej i vores liv, vi skal være parate til at ændre vejen….. og det gæl-
der også for vores Gilde.

10. Gilde har haft et svært år, men vi er her endnu.

Vi har selv lagt vejen, uden at vide hvor den fører hen og hvornår den ender, men uden at 
vove noget havde og har vi ikke haft de mange gode oplevelser til dato.

Vi er kun 4 i gildet. Sygdom m.m. har sat sine spor , men vi vover og vil hermed ønske jer 
alle en rigtig god og fredfyldt

Jul samt et godt og sundt Nytår med gode forventninger til det nye Gilde år.

De bedste gildetanker til jer alle fra 10. Gilde

Ulla 

FRIMÆRKELAUGET

Torsdag 3. november var der møde i spejderhytten i
Tranbjerg.

Fremmødet var næsten fuldtalligt, så vi fik sorteret en
pæn del af Frimærkebankens 
indsamlede frimærker.

Vi evaluerede også på byttedagen i Bellevue-Hallen. Fri-
mærkebankens stand var rigtig pænt besøgt og der var stor tilfredshed med indtægterne fra 
salget.

Uffe
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En uforglemmelig bevægende nat

Jeg har haft mange flotte oplevelser i mit lange liv. Af og til, når jeg vandrer alene ude på 
heden eller går langs havet spørger jeg mig selv i det stille hvilke oplevelser har været 
noget specielt og har beriget mit liv og dermed efteladt uudslettelige spor.

I 1990 deltog jeg i International Guide-Pfadfinder Forum Grossarl, Østrig med deltagere 
fra 15 nationer.  

I den gamle Barockkirche. Meget smukt, hvor hvert land fører fane ind og til slut synger 
vi stående Eeuropahymnen. Meget højtideligt og så mange sprog, der blev sunget på 
samtidigt.

Herfra gik turen til Europatisch, som ligger inde i dalen lidt oppe på bjergsiden. En 
ganske fin vandring. Da vi ankom blev vi ved ”nedgangen ind i en lille lund” modtaget 
med Alphornbläser. Det er meget andægtigt og det berører følelserne. Her bliver der 
ikke talt, det er storhed i stilheden.

Her står en buste af Baden-Powell og der er et stort rundt bord, hvor betonbordpladen 
er ene hænder, der griber ud efter hinanden. Omkring bordet er de små betonstole, hvor 
deltagerlandenes fane er slået ud over stolen. Det er et Meditationssted for Europas 
voksne spejdere, symbol på Menneskelighed, spejdertænkeaktiv og ubrydelig samhørighed. 
Opfordring til at tænke over sammenhold ved skæbne samt de europæiske folks fremtid. 
Det var en smuk højtidelighed.

Det var en frostklar nat. Klar høj himmel med lys fra stjernerne. Stille og sneen glitrende 
som krystaller.
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Hjemturen blev mit livs smukkeste oplevelse. Hertil hører lidt forklaring. For første gang var 
der deltagere fra Ungarn. I Ungarn blev spejderbevægelsen forbudt. Ingen uniformer, ingen 
sange, ingen faner, ingen samling/møder. INGENTING. Nu inviterede Forumgildet dem til 
Grossarl med alt betalt, da de ikke havde noget. Nu måtte de rejse ud. Der kom 3 meget 
voksne mænd. De havde under forholdene i Ungarn gemt alt, så de kom i meget gamle 
uniformer.

Da jeg er godt kendt i Grossarl og taler sproget ledsagede jeg de 3 gamle spejdere op og 
ned fra bjerget. De var meget berørte af hele situationen, landskabet, gamle spejdere, 
frihed. Da vi gik hjem lod vi de andre gå foran os, de havde travlt. Vi fik nu den smukke 
stjernefrostklare nat for os alene. Vi vandrede med fakler og sagde ingenting. 
Vi kunne høre stilheden. Pludselig stoppede ”de gamle spejderdrenge” op og begyndte at 
synge 3-stemmigt gamle spejdersange, som de alle de mange år, ikke havde turde synge og 
ikke havde sunget. Det var så smukt og gik lige til hjertet. Vi blev stående længe og kiggede 
på stjernerne, omarmede hinanden, sagde ingenting og så græd vi. Her stod vi længe. Vi 
slog armene om hinanden og vandrede stille melankolsk ned ad bjerget, hjem uden at sige 
et ord og med faklerne.

Denne oplevelse er printet ind i mit indre og jeg fyldtes med ydmyghed og føler mig samti-
dig inderlig beriget.

Jeg er dybt taknemmelig over at netop jeg måtte få den oplevelse.

Med venste hånd

Ulla K, 10. Gilde
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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 den 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. januar 2023
Deadline for indlæg 15. januar 2023

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

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


