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6. GILDE.
Mandag d. 7. juni kl. 19.30.
Friluftsgildehal – Gr. 61 arrangerer.
Giberhytten i Fulden.
Mandag d. 16. august kl. 19.30.
Gildemøde – Gr. 62 arrangerer.
Lørdag d. 18. september.
Heldagsudflugt i private biler.
Gildeledelsen arrangerer.
Program følger.

1.7. GILDE
Lørdag d. 19. juni kl. 14.00.
Sommerudflugt til Birgitte og Jans
sommerhus i Lyngsbæk.
Arrangører. Birgitte og Jan, Jytte og
Hans.
Juli og august sommerferie.

8. Gilde
Mandag d. 30. august kl. 19.30.
Friluftsgildehal ved Risskov Pigernes
Hytte, Fortevej 114, Risskov (ved
stranden).
Mandag den 30. august kl. 19.30.
Friluftsgildehal. Nærmere følger direkte til gildebrødrene.

2. GILDE
Mandag d.14. juni.
Friluftsgildehal ved gruppe 22.
Tirsdag d.15. juni kl. 19.00.
Valdemarsdag i Domkirken.
4. Gilde
Mandag d. 21. juni kl. 11.00.
Gildetur til "Forstbotanisk Have"
Mandag d. 20. september kl. 19.30.
Gildehal i Langenæskirken.

10. Gilde.
Tirsdag d. 8. juni.
"Rugård" m. ledsager.
Poul Erik sender invitation ud.
Tirsdag d. 17. august.
Lisbjerg - Spis naturen - Pia sender
invitation ud.

5. GILDE
Mandag den 14. juni kl. 19.00.
Friluftsgildehal. Som sidste år afholder vi gildehallen i Toggerbo Spejdercenter.
Vi starter med en gåtur i den dejlige
natur.
Lørdag den 14. august.
Sommerudflugt. Som det efterhånden
er blevet tradition arrangeres årets
sommerudflugt som en endagstur til
Fur, et besøg på Jenle (Jeppe Åkær
museet) og afslutning på Hvidsten
Kro.

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 3. juni
Besøg hjemme hos Arne Dysted.
Nærmere om tid og samkørsel blev
aftalt på sidste møde.
Kontakt evt. Hans Fink.
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ative aktiviteter og en træningssal med
diverse cykler og maskiner til at træne
arme og ben. Vi fik prøvet de forskellige maskiner, og Nina drønede rundt i
maskinerne, og demonstrerede dem,
som om hun aldrig havde lavet andet.
Vi fik set værelserne, som var
dejlig rummelige, og Nina havde gemt
lidt ”godter” bag gardinet som de to
hyggede sig med om aftenen. Efter
kaffe og kage, som Birgitte og Edel
havde medbragt, gik vi en tur til stranden og rundt i området. Det blev lidt
for meget for skriverkarlen, som blev
samlet op af Nina`s rollator.
En rigtig dejlig eftermiddag
med god information, som vi blev en
hel del klogere af. En stor tak til Nina
og Kirsten.
Ofk

Gildeår:
09-09-10 Ellen Boldreel, 8. G. 40 år.
Fødselsdage:
24-08-10 Ole Fjord Kirkegaard,
1./7. G. 70 år.
06-07-10 O. B. Jensen 2. G.
90 år.
27-07-10 Poul Kallesø, 4. G.
80 år.
Adresseændring:
Erik Birkholm Nielsen har fået ny
mailadresse:
erikbirkholmnielsen@gmail.com

Jubilæumsfest i anledning af 4.
Gildes 50 års jubilæum.
Den 23. april mødte 34 festklædte gildebrøde op i Langenæs Kirkes Sognegård for at fejre vores 50 års
jubilæum. Vi startede med vandrehal,
hvor vi fik en dejlig velkomstdrink,
herefter blev vi ført ind i gildehallen,
hvor gildemester Niels Blicher indledte med velkomst til alle gildebrødre og
gæster til denne særlige gildehal. NB
spurgte stadsgildemesteren Hanne
Brissing, som var i blandt os, om hun
ville føre øksen ved denne gildehal,
men det ønskede hun ikke.
Årstallet 1960 huskede NB tydeligt af private årsager, men tilknyt-

Den 10. april var vi en lille
gruppe på tur til Seniorcentret Saxild
Strand, hvor Nina Jensen og Kirsten
Sørensen havde indlogeret sig, og inviterede os andre til et besøg.
Det er et døgnophold til fortrinsvis ældre, der i en periode har behov for at komme hjemmefra og arbejde aktivt med egen sundhed. Som udgangspunkt varer et ophold 12 døgn
og koster 170,00 kr. pr. døgn. Der er
fastsat program for dagene med valgmuligheder.
Vi fik en rundvisning af Nina
og Kirsten. Der er flere opholdsrum
med TV mv., lokale til forskellige kre3
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ning til gildebevægelsen var dengang
meget fjern for ham, idet han stadig
var aktiv spejderleder på daværende
tidspunkt, men selvfølgelig kendte han
enkelte ledere, som havde kastet sig
over gildebevægelsen og én af dem
var den navnkundige Henry Allan
Rohbæk, bedre kendt under tilnavnet
Baloo. NB kendte ikke Baloo personligt, men alle spejdere i den daværende Århus division kendte Baloo, som
en særdeles farvestrålende person,
som både i størrelse og virke, gjorde
indtryk på de unge. Der blev ikke afholdt et lejrbål i større forsamlinger
uden det var Baloo, der på fornøjelig
og musikalsk vis spredte liv og glæde.
Det undrede derfor heller ikke
NB, da han ledte i de gamle arkiver og
fandt, at det netop var Baloo, som var
blevet udpeget til 4. Gildes første gildemester. Herefter læste NB det første
referat fra Herolden op, hvor 4. Gilde
blev omtalt første gang. Tiderne har
ændret sig siden da, men mange spejdere har haft deres gang og nære bekendtskabskreds i 4. Gilde. NB sluttede sin gildemestertale af med et ønske
om, at 4. Gilde fortsat må bestå i mange år med de samme positive idealer i
front og at sammenholdet fortsat må
være en af hovedbestanddelene og
selvfølgelig gerne med tilgang af nye
(gamle) medlemmer. NB læste herefter Sct. Georgbudskabet op for 2010.
Stadsgildemester Hanne Brissing, som havde 5 minutter Sct.
Georg, startede med at ønske 4. Gilde
hjertelig tillykke fra Århus Stadsgilde.
Herefter blev det en tur ad mindernes

sti, hvor hun fortalte om de 5 gildebrødre fra 3. Gilde, der tog initiativ til
at starte 4. Gilde under Århus Stadsgilde. 4. Gilde så dagens lys ved et
stadsgildearrangement d. 29. april
1960, 4. Gildes første ledelse var med
Baloo som GM, Mandrup som GK og
Lilo som GS og yderligere 18 gildebrødre blev overført til 4. Gilde, her i
blandt Grethe Langhoff og Erik Jungersen, som begge var til stede ved
jubilæet. Da gildet blev oprettet var
der 21 gildebrødre i alderen mellem
25 og 30 år, den laveste gennemsnitsalder i et gilde i Danmark.
Fra Århus Spejdermuseum
havde Hanne fået fat i Sct. Georgs
Budskabet fra 1960, som hun læste op.
Efter gildehallen gik vi til bords ved
de flotte pyntede borde og efter nogle
meget fantasifulde bordkort med
blomster og bier. Niels Blicher bød
endnu en gang velkommen til festen
og Hugo Steensen blev valgt til toastmaster. Kokken præsenterede herefter
den meget lækre mad, som var en rigtig fin buffet med vin ad libitum. Hugo præsenterede endvidere en hyggepianist, som var hos os hele aftenen,
og som spillede til alle de sange, der
blev sunget og til dansen sidst på aftenen. Aftenen igennem var der mange
taler, først Poul Kallesø, der fortalte
om undfangelsen til 4. Gilde, og herefter Mandrup Langhoff, der talte om
fødslen af 4. Gilde og herefter kom
der en festtale på mail fra Jan Omø i
Australien, han kunne desværre ikke
være til stede på grund af askeskyen,
4
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som han og Anne-Marie var blevet
fanget i.
Mandrup havde endvidere en
hilsen fra John Høst Schmidt tidligere
spejderkammerat og tropsfører fra Viby, han var medlem i 4. Gilde i 6 år,
og er nu i 1. Køge gilde. Sys Hanberg
holdt en festlig genbrugstale fra en
festbanket i 75 på ene af Fér, festens
forrygende finale, nej knap nok for
Erik Jungersen holdt også en tale for
både mændene og kvinderne. Ind i
mellem alle disse festlige indslag fik
vi også sunget en lille sang ledsaget af
klaverspil, da der var uddelt et rigtigt
fint sanghæfte, som blev rigt benyttet i
løbet af aftenen. Efter middagen blev
der spillet op til dans, som varede lige
til den lyse morgen, nej knap nok det
var jo et 50 års jubilæum, men vi havde i hvert fald en forrygende fest med
festligt fremmøde,
Referent Birthe.

Iflg. Gunna er ingenting tilfældigt i "Tryllefløjten", og med talrige
eksempler, både i musikken og historiske bøger, viste hun hvordan Mozart,
som var lidenskabelig frimurer, fik
flettet deres livssyn ind, og endda hans
eget forsøg på at få kvinderne med ind
i logen.
Datidens facination af ægypten
afspejler sig også i musikken, og
ægyptologen Jan Assmann's bog
"Tryllefløjten" viser at der kan drages
paralleller til Ægypten, hele operaen
igennem.
Selv en ballonopstigning i Wien
er kommet med (selvom den mislykkedes), og med er også fascinationen
af den tidligere slave, logebroder Alberto Holiman, som blev røvet som
lille i Etiopien, foræret væk i Messina,
indgik som en del af en arv i Østrig,
frigivet, men blev ved sin død udstoppet efter ordre fra kejser Franz den anden, som desuden lukkede alle frimurerlogerne.
Under en velfortjent kaffepause
undervejs, m/lækkert ta' selvbord kreeret af grp.43, blev Arne hyldet på sin
75 års dag, ligeledes Niels med de 75
år den 6. maj.
Med hovederne øre af musik og
historiske vingesus, sluttede aftenen
med "Natten er så stille" (dog ikke af
Mozart).
Erik

Mandag den 17. maj havde vi
besøg af musikpædagog og foredragsholder Gunna Knudsen, som fortalte
om Mozart (1756-1791) og underholdt
os med sin fortælling om "Tryllefløjten".
Efter velkomsten af GM Niels
Blicher og forårssangen "Kom maj du
søde milde" (Musik af Mozart), blev
det en forrygende aften, hvor vi i nogle timer fløj rundt i en verden af opera,
ægyptologi, frimurer, m.m.

Læs Sct. Georgs budskabet fra 1960 på side 10
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lyst, da der kun var tilmeldt 13 hold.
Et Sølvøkseløb skulle 5. Gilde ikke
snydes for, så hver gruppe fik tildelt
en shelter, fik udleveret: fars – tomater
– løg – burgerboller – servietter samt
2 pander med lang skaft. Fra et fælles
depot kunne lånes: smørebrætter skarpe knive - ketchup – peber – salt
samt gode råd.

Gildemødet i maj var henlagt til
Egå Engsø. Vi havde aftalt en travetur
sammen med naturvejleder Bjarne
Golles. De 5 shelters og bålpladsen
var reserveret, så der var alle muligheder for en god aften. Det var ret koldt,
men til gengæld var der klar blå himmel.
Vi mødtes på P-pladsen, hvor vi
blev modtaget af Bjarne, startede med
at fortælle om søen der blev indviet i
2007. De fleste opfatter søen som et
naturområde skænket af Århus Kommune, men nej, hele anlægget er et gigantisk rensningsanlæg der binder årligt ca. 90.000 tons kvælstof før vandet løber ud i Århus bugten og dermed
nedsætter risikoen for iltsvind. At vi
så i tilgift har fået et flot naturområde
med mulighed for at gå en 5.1 km.
lang vandretur rundt om søen. Midt i
søen er anlagt et antal øer hvor fugle
kan slå sig ned og yngle i fred. På
trods af sin unge alder er søen allerede
tilholdssted for rigtig mange fugle og
resteplads for mange trækfugle. Målt i
antal fuglearter indtager søen allerede
en 10’ plads i Danmark. Turen sluttede i Fugletårnet. På vejen derud stoppede vi adskillige gange hvor Bjarne
fortalte levende og vidende om livet
ved søen, det blev også til mange
anekdoter.
Turhavende gruppe havde arrangeret resten af aftenen som en
Sølvøksepost. Sølvøkseløbet er efter
genstarten sidste år nu igen blevet af-

Opgaven lød på at lave to Hamburgere pr. mand/kvinde. Al udleveret
materiale måtte benyttes efter fri fantasi og evner. Turhavende gruppe var
selvfølgelig spændte på hvad gildemedlemmerne ville sige til en sådan
selvbetjent aften. Der faldt dog også
enkelte spydige kommentarer, om at
de var vant til at blive serviceret. Helt
ærligt havde alle en hyggelig aften og
flere syntes at denne model gerne måtte benyttes oftere, det var rigtig sjovt.
Donald havde arrangeret en tips
konkurrence med fakta spørgsmål om
engsøen.
Da vi ved de sidste gløder fra
bålet sang ”Nu er jord og himmel stille” var det blevet helt vindstille og søen lå som et sølvspejl foran os, i baggrunden så vi søbredden med lysene
fra Lystrup mod den mørke baggrund,
6
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hvilken farvel og tak for i aften med
ønsket om at ses til friluftsgildehallen
i Toggerbo den 14. juni.
Referat kansler.

kring. Gravstene over berømthederne
H.C. Andersen og Søren Kierkegaard
og fra udlandet Jim Morrison og John
F. Kennedy havde Henning fotograferet.
Foredraget blev afsluttet med, at
vi sang en sang om de frygtelige barnemord i Tvis 23.07.1907.
Inden Sonja takkede af, sang vi
den smukke "Nu er jord og himmel
stille".
Alice

6. Gilde havde besøg af gildebror Evald Sønderby fra Herning, der
fortalte om Historien bag gravstenen.
Sonja bød os alle velkommen
og vi startede med at synge "Hvem
sidder der bag skærmen".
Herefter startede Henning sin
lysbillede-serie. Vigtigste gravsten af
alle er Jelling-stenen. Gravsten findes
i dag i forskellige materialer som sten,
træ og jern. Jernkorsene er i dag fredet. Der findes mange underfundige
påskrifter på gravestenene som f.eks.
"Hvalrossen", "Skroget", "Fruentimmer-haderen" og "Minde over aftægtskone". Henning er en livlig fortæller, der havde mange små anekdoter undervejs.
Efter en pause hvor der blev
serveret et par stk. smørrebrød samt
kaffe og småkager, startede vi med en
sang på anden del af lysbillede-serien.
Henning fortalte om tragedier
og fællesgrave. Den frygtelig tragiske
historie om moderen, der myrdede sine seks børn, mens det 7. barn var vidne til det samt moderens selvmord.
Den historie gjorde virkelig stort indtryk.
Der var også billeder fra flygtningekirkegårde og krigskirkegårde
samt hundegravsteder. Også jødiske
og muslimske gravsteder var vi om-

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge,
og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
Med disse smukke linjer citeret
fra salmen ”Det dufter grønt af græs”
indledte gildemester Henny Wilson, 8.
Gildes Sct. Georgs gildehal den 19.
april, som blev både højtidelig og
stemningsfuld. Der blev holdt skifte
på skatmesterposten, hvor Eva Leth,
efter to, tre års perioder, blev afløst af
Kirsten Thorndal.
I eftergildehallen fejrede vi Per
Hansen, der har været med i 25 år, og
det gik ikke stille af.
Henny tog sit udgangspunkt i
årstiden, hvor foråret med sit lys giver
liv, kraft og håb efter en lang, mørk og
kold vinter. Vi oplever det som et under, hvor bjerge af sne forsvinder, og
7
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forårsblomsterne kommer til live og
kæmper sig frem med deres farvepragt.
I det nordligste Skandinavien
og ikke mindst i Nordgrønland må de
første lysstrejf virke særlig stort og
stærkt efter mange måneder i mørke.
Det er klart, at naturen påvirker
mennesker. Det har mange af os også
følt i vinter, hvor sne og frost lammede trafikken.
Også længere nede i Europa oplever man længslen efter foråret. Henny fortalte, hvordan hun havde deltaget i en Begrüssungsabend fest i Østrig, en tradition som endnu opretholdes utallige steder, oprindeligt for at
man kunne mødes efter en lang og
vanskelig isolering i de små landsbyer
og på gårdene i bjergene.
Mange skandinaver søger i dag
i den mørkeste vintertid til varmere
himmelstrøg, sagde Henny, der herefter berettede om en rejse sammen med
sin mand til Gambia. Vi var af sted 14
dage i februar, hvor vi besøgte Gambia projektet. Dette støttes som bekendt af Sct. Georgsgilderne, og det
var en fornøjelse at opleve, hvordan
dette hjælpearbejde gør gavn. Det var
berigende at se, at der ikke behøves en
stor forkromet organisation til at stå
bag dette hjælpearbejde, og hvordan
hjælpen kommer lige fra os i Danmark
og ud til brugerne.
Gildemesteren kunne i øvrigt
røbe, at det kommende gildeår vil omfatte en aften med film og beretninger
fra Gambia.

Henny fortalte om flere andre
spændende oplevelser og slog til slut
fast, at nu er foråret kommet til Danmark. Det er ikke nemt at finde et sted
i verden, hvor det er smukkere end
her.
Ind imellem blev der spillet
stemningsfuld musik, Sct. Georgs
budskabet blev læst op, vi dannede
kæde omkring højbordet og aflagde
Gildeløftet.
Så fulgte skiftet i gildeledelsen.
Den nye skatmester Kirsten Thorndal
blev kaldt frem foran højbordet. Eva
løftede sin skatmesterkæde af, som
hun, med stor flid og akkuratesse bag
sig, herefter kunne hænge om halsen
på sin efterfølger.
Eftergildehallen blev usædvanlig festlig. Turhavende gruppe 8.2
med Per og Kirsten som arrangerende
eksperter stod for en spændende buffet, og de øvrige i gruppen gjorde sig
også nyttige på forskellig vis.
Anna Lise præsenterede tre store nybagte roulader til kaffen, og der
blev sunget flere sange.
Undervejs overrakte vores gildemester 25 års nålen til Per Hansen
og takkede ham for en trofast indsats i
gildet gennem de mange år.
Det viste sig at jubilaren har gode venner i Ålborg gilderne. Hele 4
gildebrødre mødte frem til vores gildehal, her i blandt Hugo Elmer fra 8.
Aalborg Gilde, som er kammerat med
Per helt tilbage siden barndomsdagene. Hugo holdt en festlig tale for jubilaren fyldt med sjove oplevelser og
gode minder fra dengang og indtil nu,
8
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for de har kunnet holde sammen alle
årene. De har også rejst sammen, fra
tid til anden, med deres ægtefæller,
som også blev bedste venner. Med var
desuden fra 11. Aalborg Gilde, Hanne
Thusgård samt Alice, der jo tidligere i
mange år var med i vores gilde i Århus Nord, og aldrig glemt.
Det kom tydeligt frem, da gamle meritter fra 8. Gilde tiden blev luftet
med nogle gevaldige historier. Det viste sig i øvrigt, at flere af vore medlemmer havde gode historier gemt i
ærmerne, så det blev ret sent, inden vi
kunne slutte af med ”Nu er jord og
himmel stille” og dermed også tage
afsked med gæsterne fra Aalborg.
Frits

for musikken. Så kunne vi vende os
mod det smukt pyntede lokale, hvor
der var dækket op og pyntet med roser
i mange farver. Roserne var, som man
let kan forestille sig, Benthes kreation.
Mad og drikkevarer stod klar til
servering, og der kom snart gang i
snakken. Jeg kunne høre, at andre ligesom jeg syntes, at det var hyggeligt en
gang imellem at mødes på tværs af gilderne. Vi nåede også at synge en del
sange, men som altid sluttende med;
"Nu er jord og himmel stille". Det var
en dejlig og varm aften.
Ruth

Torsdag d. 6. maj var der månedsmøde i DDS’s spejderhytte,
Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg med
et pænt fremmøde.
Der blev ydet en stor indsats
med sortering af rigtig mange af Frimærkebankens indsamlede frimærker.
Uffe

Traditionen tro var 2., 6. og 9.
Gilde samlet for at fejre Sct. Georgs
aften den 21. april. Da 9. Gilde i år var
vært, foregik festen i Fredenskirkens
lokaler, hvor 9. Gilde har til huse.
St. Georgs budskabet indgik i
vores gildehal og blev læst op af gildemester Sonja fra 6. Gilde. Vores gildemester knyttede kommentarer til,
hvoraf det fremgik, at det onde, som
dragen symboliserer for os, på ingen
måde er blevet mindre i dag, snarere tvært imod. Det tror jeg, alle var
enige i.
Efter gildemesterens tale bekræftede vi, stående omkring højbordet med hinanden i hænderne, gildeløftet. Kirsten fra 2. Gilde læste gildeloven. Gerda fra 9. Gilde havde sørget
9
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SCT. GEORGS BUDSKABET

1960

Kære gildebrødre!
Når vi i dag er samlede for at høre Sct. Georgs budskabet og for at bekræfte vort gildeløfte, lad os så tænke på, hvor mange vi faktisk er, der
samles Sct. Georgs dag både i Danmark og ud over hele jorden for at lytte til et Sct. Georgs budskab og for at bekræfte spejderløftet eller gildeløftet.
På en af årets mange hverdage har en eller anden af os måske stillet sig
selv dette spørgsmål: »Hvordan kan jeg, der så ofte glemmer mit gildeløfte, være med til at udbedre spejderidealerne? Hvad kan jeg dog gøre
for deres fremgang i denne hårde verden«?
Sct. Georgs dag skal fortælle dig, at du står ikke ene!
Vi er over 6000 gildebrødre i Danmark og mange flere i International
Fellowship, og sammen med os står alverdens drenge- og pigespejdere.
Baden Powells spejderbevægelse lever stadig og bringer år efter år nye
flokke af børn og unge ind under spejderløftets fællesskab og ind i spejdernes internationale kammeratskab, og der er stadig gamle spejdere, både i vort land og i mange andre lande, der ikke alene husker deres spejdertid med glæde, men som stadig vil stræbe efter - også som voksne - at
fastholde spejderidealerne.
Sct. Georgs dag skal også fortælle dig, at du ikke kan undværes i spejdernes og gildebrødrenes rækker!
Samarbejdet mellem nationerne er kun i ringe grad præget af fællesskabsfølelse og enigt samvirke til hele menneskehedens gavn og hjælpsomhed, og venlighed mangler alt for ofte i forholdet mellem mennesker.
Skal nationernes samliv forbedres, og det er nødvendigt i atomtidsalderen, må forandringen begynde i det enkelte menneske og vise sig netop i
hverdagens omgang med andre mennesker.
10
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Spejderidealerne kan forandre et menneske, der ærligt og med fast vilje
søger at efterleve dem, så at han eller hun bliver i stand til at møde sine
omgivelser med venlig hjælpsomhed, og hver gang kredsen af sådanne
mennesker vokser, øges muligheden for at nå det store mål: Fred og fordrageligt samarbejde mellem alle mennesker.
Opgaven er så stor og krævende, at enhver, der engang har aflagt et løfte
om at gøre sit bedste for at følge idealerne, stadig må søge at huske dette
løfte og holde det, og ingen af os må svigte, hvis målet skal nås.
Lad da budskabet på Sct. Georgs dag i år være dette: Du står ikke ene i
kampen for spejderidealernes virkeliggørelse og udbredelse, og du kan
ikke undværes i de kæmpendes broderkæde.

Kaj Korup

Denne måneds forside,
viser et træsnit, der bruges i gildehallerne hos 9. Gilde.
Det blev skænket os af Forums-Gilde Grossarl ved gildets start den 21.04.1991, hvor Erich Cevela og Gustav
Wurm også var tilstede og overrakte gaven.
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Redaktør Ole Andreasen,
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E-mail: herolden@mail.dk

udkommer næste gang
ca. 1. september 2010
Deadline 15. august.
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