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STADSGILDET 
Fredag d. 9. januar kl. 18.30. 
Nytårsgildehal. Hasle Kirke og sog-

negård. 

 

1./ 7. GILDE 

Mandag den 8. december kl. 18.00. 

Julestue hos Birgitte og Jan. Husk 

pakke til ca. 20 kr. 

 

4. GILDE 

Mandag d. 1. december kl. 18.00.  
Julestue i Tranbjerg Sognegård. 

Mandag d. 2. februar kl. 19.30. 

Gildehal hos 6. Gilde i Langenæskir-

kens lokaler. Eftergildehal: "Kender 

du Århus"  v/Fotogruppen . 

 

5. GILDE 

Mandag d. 8. december. 
Julestue i Egå Sognegård med "lidt" 

godt til mund og mave samt godt hu-

mør med juletræ, julemand og jule-

sange. 

 Fredag d. 9. januar. 

Nytårsgildehal fejres i Århus Stads-

gilde i Hasle Kirke og Sognegård. 

Se Herolden, seneste tilmelding ons-

dag d. 31. december. 

Mandag d. 26. januar. 
Fødselsdagsgildehal i 8. Gilde. 

Vi er inviteret og indbydelse følger 

senere. 

 

 

 

6. GILDE   

Mandag d. 8. december kl. 19.00. 

Langenæskirkens lokaler. 

Emne: Tror du på nisser? 

Mandag d. 2. februar kl. 19.30.  

Gildehal for 4. og 6. gilde. 

i Langenæskirkens lokaler. 

Efter gildehallen: Kender du din by? 

 

8. GILDE 

Søndag d. 30. november kl. 10.00. 

Fredslyset bringes til Ellevang Kirke 

Lørdag d. 6. december. 

Juletur med start fra Ellens hus, Fedet. 

Fredag den 9. januar kl. 18.30. 

Stadsgildets Nytårsgildehal. 

Mandag den 26. januar kl. 19.30. 

Fødselsdagsgildehal – 5. Gilde er invi-

teret. 

Mandag den 9. februar kl. 19.30. 

Gildemøde hos 5. Gilde. 

En spændende foredragsholder beretter 

om Danmarks Radio. 

Mandag den 23. februar. 

Gildemøde – Tur til Frihedsmuseet i 

Skanderborg. 

 

9. GILDE 

Onsdag d. 3. december kl. 19.00. 

(bemærk klokkeslæt). 

Vi afholder Gildet traditionsrige jule-

stue med god mad og den fuldstændig 

asociale ”pakkeleg” (alle bedes med-

bringe en gave til max. 20 kr.). 

Fredag d. 9. januar kl. 18.30. 

Nytårsgildehal i Hasle kirke og sogne-

gård – Husk tilmelding senest d. 31.12. 

(se nærmere i Herolden). 
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Onsdag d. 18. februar kl. 19.30. 

Gildehal – Eftergildehal om 9. Gildes 

historie. 

 

10. GILDE 

Tirsdag d. 2. december kl. 19.00. 
Kongsvangs hytten. Gammeldags jule-

stue med drillenisser og julemad,  

-historier og -sange. (Blå gr.). 

Tirsdag d. 6. januar kl. 19.00. 

Kongsvangs hytten. Gildemøde – 

”Hellig 3 Konger”. (Gildeledelsen). 

Fredag d. 30. januar. 

Nytårsgildehal med ledsager – indby-

delse sendes primo januar. (Rød gr.) 

Tirsdag d. 17. februar. 

Kongsvangs hytten. Spejderaktivitet. 

(Blå gr.) 

 

FRIMÆRKELAUGET 

Der er ikke møde i december måned, 

så alle ønskes hermed en glædelig jul. 

Torsdag d. 15. januar. 

Året starter som sædvanlig med den 

traditionsrige Takkefest. Nærmere om 

tid og sted følger separat i god tid in-

den. 

 

 

 

 

Nye riddere 

Optaget d. 12. november. 

Lars Thue Hansen, 8. Gilde 

Gudrun Østbye, 9. Gilde 

 

Gildeår 
12-01-09 Erik Jungersen, 4.G.  50 år. 

 

Fødselsdage  
04-12-08 Kaj Andersen, 4.G.  80 år. 

01-01-09 Else Hansen, 4.G.  70 år. 

10-02-09 Hans Jørn Hansen, 4.G. 

     70 år. 

Onsdag d. 12. november blev der 

afholdt stadsgildehal med ridderopta-

gelse. 

Gudrun Østbye fra 9. Gilde blev 

slået til ridder. Hun havde fået spørgs-

målet: ”Du er gammel spejder, og dette 

har ført dig ind i gildebevægelsen. Har 

du fundet noget af den ånd, der svarer 

til din erindring om spejderånden?” 

Gudrun svarede bl.a. at hun følte sig 

godt hjemme i gilderne og at hun i høj 

grad havde genoplevet ånden fra spej-

dertiden. Det havde været med til at 

give hende mod på at kaste sig over 

opgaver både i gilderne men også uden 

for gilderne. Gudrun lovede fortsat at 

være aktiv i gilderne. 

Lars Thue Hansen fra 8. Gilde 

blev også slået til ridder. Han havde 

fået spørgsmålet: ”Hvad forventninger 

har du til at blive ridder på fire hjul?”. 

Lars fortalte bl.a. om sin spejdertid, 

hvor han nævnte at det havde været lidt 

mærkeligt for de såkaldte ”normale” 

drenge at opleve en spejder med et 

(Fortsættes på side 5) 
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stærkt fysisk handicap, men at han op-

levede et stærkt sammenhold i patrul-

jen ”Sort bande”. Som ridder forventer 

Lars at kunne være med til at udvikle 

gildernes tilbud, da han mener, de hal-

ter 50 år bagefter. 

I sin gildemestertale gik Hanne 

ud fra de 5 ridderdyder og legenden om 

Sct. Georg. Hun nævnte bl.a. at vi ikke 

kan dræbe det onde – det vil altid være 

der – men vi kan tæmme det og holde 

det i kort snor, så det ikke får sit grim-

me ansigt frem og udvikle sig. 

Aftenen sluttede med et dejligt 

traktement og hyggeligt samvær.  

Tak til ridderudvalget for en me-

get fin aften. 

Ref. Elisabeth Møller 

Gildehal 3. november 2008. 

Gildemester Niels Blicher (NB) 

indledte gildehallen med at mindes en 

kær gildebror Asger Jessen, som vi 

havde taget afsked med fredagen før. 

Asger var en favnende person, vittig og 

fornøjelig med en kvik bemærkning. 

Asger lagde et stort arbejde i 4 Gilde, 

vi vil savne ham i vore rækker, men 

mindes en person, der holdt spejder- og 

Sct. Georgsgildernes idealer højt. Vi 

sang herefter ”Det haver så nyligen 

regnet” en sang som vel betragtedes 

som Danmarks Nationalsang under 2. 

verdenskrig, og som også har nutidigt 

aspekt. 

I gildemestertalen kom NB ind 

på, at vi netop havde stillet havemøb-

lerne ind, da vi skulle skrue tiden 1 

time tilbage, så vi i dag har det man 

kalder dansk normaltid, vintertid, hvor 

man øger de indendørs aktiviteter. Man 

rykker ligesom lidt nærmere hinanden, 

men det gør vel heller ikke noget. Tid 

er mange begreber. Endv. fortalt NB 

om den nyligt overstået fellowship day 

i Skanderborg, hvor Lars Kolinds hu-

stru, Vibeke Riemer indledte en debat-

aften med temaet ”Har Sct. Georgsgil-

derne en fremtid?” et provokerende 

oplæg, der gav anledning til megen 

diskussion. Det er bl.a. ikke nok at tale 

om gamle dage, men en positiv indstil-

ling til omgivelserne og en social sam-

hørighed vil være med til at styrke for-

holdet og skabe interesse for det, at 

være med i et fællesskab. Konklusio-

nen var, at Sct. Georgsgilderne har en 

fremtid. 

I 5. minutters Sct. Georg fortalte 

NB om ”Flagermuselygteløbet” et nat-

løb, som han havde været ude at se ved 

Moesgaard, der var ca. 150 unge og ca. 

40 hjælpere. Indledningen foregik på 

storskærm, temaet var Siriuspatruljen 

fra Grønland, og der var en hundeslæ-

de, sågar rigtig sne og 4 mænd, der var 

klædt ud som personer fra Siriuspatrul-

jen. 8 levende poster plus døde poster, 

og selvfølgelig en madpost, hvor man 

skulle koge suppe på tørret grønsager 

og røget kød, som var ophængt, og i 

baggrunden en ”indfødt grønlænder” 

m. trommedans.  En herlig oplevelse, 

som NB tror alle deltagerne vil huske, 

og som også giver en tro på, at der sta-

(Fortsat fra side 3) 
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dig findes ”rigtige spejder”. 

I eftergildehallen havde vi besøg 

af fhv. viceskoleinspektør Olaf B. 

Knudsen (OBK) fra Tranbjerg Lokal 

Historiske Forening, der fortalte meget 

spændende om Tranbjergs historie. 

Han inddelte foredraget i 4 punkter: 

Kirken. Skolen. Odderbanen og Have-

byen. Inden en byggegrund modnes 

kommer Moesgaad for at grave, og 2 

steder i Tranbjerg har man fundet jern-

alderbopladser, så der har været men-

nesker der i mange, mange år. For-

sorgshjemmet på ”Fattiggårdsbakken” i 

Århus blev flyttet til Holme-Tranbjerg 

i 1970 efter næsten 7 års diskussion 

om, hvor det skulle ligge. Kirken i 

Tranbjerg er bygget i 1100-1250, og 

placeret således at alle havde lige langt 

til kirken i hvert fald på det tidspunkt. 

Kongen gav grev Gyldenkrantz på Wil-

helmsborg lov til at bygge skolen i ca. 

1737. 

I 1814 kom folkeskolen, der var 

da 78 elever og 1 lærer. I 1928 en gym-

nastiksal, efterhånden voksede byen, 

og der blev bygget en ny skole. Og i 

1976  ko m d en  næ s t e  s ko l e 

”Grønlykkeskolen”. Odderbanens be-

liggenhed tæt på Tranbjerg har haft en 

kolossal betydning for byen. Efterhån-

den som folks økonomi blev bedre og 

bedre blev der også bygget flere og 

flere huse bl.a. Kochs huse i Tranbjerg. 

OBK sluttede af med et billede af fa-

stelavnsdrenge, der gik og samlede 

penge ind til en fest. Den gang blev der 

også holdt en juletræsfest for hele 

landsbyen, men da der blev 4 rækker 

omkring træet måtte man holde op.  Et 

meget interessant foredrag, hvor vi 

kunne få lidt baggrundsviden for den 

sognegård, vi holder vores møder i. 

Under det efterfølgende trakte-

mentet overrakte stadsgildemester 

Hanne Brissing 50 års jubilæumsnålen 

til Grethe Langhoff og holdt en flot tale 

til Grethe, som i sin tid havde anbefalet 

4. Gilde til Hanne. NB ønskede også 

Hanne og Jørgen Christiansen tillykke 

med deres 25 års jubilæum. 

Birthe 

 Gildemøde tirsdag d. 11. no-

vember med foredrag ved overlæge og 

leder af Traumecentret og Akut Medi-

cinsk Koordination ved Århus Univer-

sitetshospital, samt formand for Læge-

foreningen i Danmark, Jens Winther 

Jensen som foredragsholder. 

Gildemester præsenterede Jens 

Winther Jensen, som er fra Egå og er 

søn af Ellen og Jørgen Winther Jensen, 

medlem af vort gilde. Jens har været 

spejder hos Delfinerne i Egå og er ud-

dannet læge med speciale i Anæstesio-

logi og tilknyttet Traumecentret i År-

hus, som er på niveau med de bedste i 

U.S.A.  

Jens opdelte sit foredrag i 2 dele:  

1.Traumecentret  

2. Lægeforeningen.  

Traumecentret er et selvbestaltet, 

selvorganiseret projekt, et strukturelt 

samarbejde mellem flere afdelinger. 

Centret er beregnet for patienter fra 
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trafikulykker, eller andre ulykker. Pati-

enter der er svært tilskadekomne med 

flere brækkede arme eller ben, med 

indre blødninger i bryst eller mave 

samt med hoved og halslæsioner. Det 

kan også være patienter med hjerne-

blødning eller blodprop i hjernen.  

I Danmark indlægges der årligt 

23.000 patienter, hvoraf 2.200 dør. Af 

tilskadekomne fordeler arme og ben, 

hoved og hals, samt brystkassen sig for 

langt den største del, efterfulgt af mave 

og blødninger.  Dødsårsager: Kvæstel-

ser i hoved 40 %, blødning 30 %, ryg-

marven 1,8 %. Ved en ulykke med fle-

re tilskadekomne må lægen på ulykkes-

stedet prioriterer hvilken rækkefølge 

patienterne skal med ambulancen til 

hospitalet.  

Alle patienter scannes fra top til 

tå, det er nødvendigt for en hurtig og 

sikker prognose. Hvis en patient er 

ustabil i modtagelsen skal vedkom-

mende være stabil før vedkommende 

kommer på afdelingen til videre be-

handling. Det kan i nogle tilfælde dreje 

sig om flere uger på intensiv afdeling.  

Hvis der er konstateret en blod-

prop i hjernen, kan man give medicin, 

som opløser blodproppen, behandlin-

gen skal dog igangsættes inden for 3 

timer. Ved hjerneblødning er det meget 

vigtigt at komme i gang med genoptræ-

ning så hurtigt som muligt. Patienten 

kommer derefter til videre genoptræ-

ning på Hospitalet i Hammel. Man træ-

ner i teamsamarbejde, d.v.s. at læger 

og sygeplejersker fra forskellige speci-

aler arbejder sammen, for at give pati-

enten den bedste behandling og livs-

kvalitet.  

Lægeforeningen i Danmark er 

danske lægers fagorganisation, opdelt 

i: Yngre læger, Praktiserende læger og 

Speciallæger. 15. januar 2008 var der i 

alt 23.758 medlemmer. Foreningen 

arbejder bl. andet med lægefaglig poli-

tik, for eksempel om akutmodtagelse.  

Patienter har krav på akutbetje-

ning af høj kvalitet. Akutberedskabet 

skal være parat til at yde tilskadekom-

ne hurtig og ensartet behandling af høj 

kvalitet. Der skal være en speciallæge 

på vagt hele døgnet på hver af de 4 

specialafdelinger. Der skal være en 

akut hospitals modtagelse, også falck-

reddernes kompetence skal styrkes. I 

hver ambulance skal der være en red-

der og en behandler. I Sønderjylland 

står der en helikopter i Niebüll lige syd 

for grænsen. Den kan på 20 minutter 

nå hele landsdelen med et akut læge og 

redder team. På Finansloven er en læge 

helikopter på budgettet i 2011. Vort 

skønnede behov er 3 - 4 helikoptere i 

Danmark. Der er bevilget 25 millioner 

til styrkelse af lægecentre og skade-

stueklinikker. Man ønsker, at praktise-

rende læger påtager sig mere arbejde af 

dens slags, som ellers går til skadestu-

erne. 

Det kræver mere hjælpepersona-

le, f. eks. sygeplejersker, diætister, se-

kretærer, terapeuter mv. Den behand-

ling man levere i dag, er meget bedre, 

end den behandling man leverede for 

bare 10 år siden, og alt peger på højt 

specialiseret personale samlet på færre 
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sygehuse, samt altså en opprioritering 

af almene lægers praksis. For år tilbage 

besluttede 4 amter i Jylland at bygge 

udbygge Skejby Sygehus for rundt reg-

net 8. milliarder kr. til Nordeuropas 

største Hospital. Middellevetid i Sveri-

ge er 79 år, i Danmark er den 75 år, 

årsagen fremgår af en døds statistik der 

klart viser en overdødelighed som føl-

ge af tobak og alkohol. I Danmark er 

der store variationer, f.eks. i Søllerød 

er middellevetiden 78 år men på Nørre-

bro kun 71 år. Forskellen kan også her 

forklares med forskellen i levevis. Vi 

ved godt at Jeppe drikker, men hvordan 

får vi Jeppe til at holde med at drikke 

og ryge, først og fremmest for børne-

nes skyld, de kan simpelt hen ikke tåle 

passiv rygning. 

Efter en pause kunne man stille 

spørgsmål til Jens.  

I pausen serverede gruppe 52 

Mexicansk mad, som var de to herre 

Donald og Ebbes ide. Og det fortjener 

de stor ros for. Til kaffen havde Hanne 

bagt 3 forskellige slags kager at vælge 

imellem. 

Velforsynede gik vi i gang med 

at stille spørgsmål til Jens, det er jo 

emner, som interesserer os alle, så det 

blev lidt sent, inden vi sang vores af-

tensang, som afslutning på en spæn-

dende aften. 

                                      Hanne. 

 

 

 

 

 

 

Gildehal 3. november 2008. Gil-

demester Sonja åbnede gildehallen og 

bød velkommen til vores gæst præst 

Karin Ladegård Jensen og et fint frem-

møde af gildets medlemmer. Vi sang 

“Det lysner over agres felt”, som be-

skriver den efterårsstemning, vi netop 

nu befinder os i. 

Sonja tog emnet op i sin gilde-

mestertale, hvor hun nævnede novem-

bers gamle navn slagtermåned optakt 

til vinteren. Bortset fra allehelgensdag, 

halloween og “Syng dansk” markering 

er november fattig på mærkedage, men 

vi kan da glæde os over det farverige 

efterår. Sonja tog et tilbageblik på sin 

ferie i Rumænien. Et stort flot land, 

fattigt men med et folk som er stolt af 

sprog, kultur og historie og nu også 

medlemskab af EU. Sonja deltog i et 

rejseselskab på 45, som i bus kørte på 

tværs af Rumænien. Overalt blev de 

mødt med stor gæstfrihed og venlig-

hed. Netop gæstfrihed fik Sonja til at 

stille spørgsmålet: ”er den gæstfrihed, 

som var en selvfølge i vore forældre og 

bedsteforældres tid, ved at forsvinde?” 

Laurits tog sig af 5 min. Sct. 

Georg. Uden at have konfereret med 

gildemesteren kom hans indlæg til at 

følge samme spor. Laurits fortalte fra 

den næsten tre uger lange rejse, han og 

Birthe havde foretaget i Canada. Det 

var et familiebesøg hos Laurits’ bror, 

hvor de den første uge var i familiens 

hjemby i staten Saskatchewan og sene-
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re kørte rundt i det smukke land, især 

Rocky Mountains havde været impone-

rende. Familien havde boet i Canada i 

40 år. I den periode er der indvandret 

15 millioner fra mange forskellige lan-

de. Integrationen forløber godt i Cana-

da. Indvandrerne betragtes som en be-

rigelse, man respekterer hinanden, læ-

rer af hinanden og ikke mindst taler 

med hinanden. Musikken i gildehallen 

var fra en nyindspilning af Rasmus 

Skov Borring med nye danske sange 

fra Højskolesangbogen. 

I eftergildehallen fortalte syge-

huspræst Karin Ladegård Jensen om, 

hvad en sygehuspræst laver. Karin har 

været præst siden begyndelsen af 80-

erne og arbejdet i Gjellerup til 1995. 

Men i takt med at antallet af konfir-

mander faldt, blev der overskud til an-

dre gøremål, og hun blev så sygehus-

præst på onkologisk afd, i begyndelsen 

på børneafdelingen. I starten måtte 

præsterne ikke gå på afdelingen til pa-

tienterne, men vente på at pårørende 

opsøgte dem. 

Det har ændret sig, så der i dag 

er et fint samarbejde mellem psykolo-

ger, læger, sygeplejersker og præst. For 

alle magter ikke sproget til at tale om 

de store ting i livet og især døden. 

Hvor kommer vi fra, og hvor går vi 

hen? Skæringspunkter i livet kan blive 

en berigelse, især hvis man har nogle at 

tale med. På den måde kan præsten 

blive en rejsefælle, som kan give håb 

og trøst og ændre angst til ro. Det var 

et fint og varmt foredrag, som vi vist 

alle blev berørt af. 

Vi sang nogle af efterårets sange 

og nød en god osteanretning. Det var 

en rigtig god gildeaften. 

Tove 

Søndag den 9. november stod 8. 

Gilde for indsamlingen til Dansk Flygt-

ningehjælp på Strandskolen i Risskov. 

Frits har i lighed med tidligere år stået 

for koordineringen og kontakten til 

organisationen. Der var i år tilmeldt 55 

indsamlere, hvoraf de 54 mødte op – 

fik udleveret rutekort og bøsser. Des-

værre var vejret det værst tænkelige 

med vedvarende regn og storm, men 

humøret var som vanligt højt og velvil-

jen stor.  

Der var mange gengangere fra 

tidligere år. Indsamlerne repræsenterer 

et bredt udsnit af Risskov-borgere i alle 

aldre. Der var familier med børn, unge 

og gamle, den ældste tilmeldte indsam-

ler var 82 år. Præcis kl. 14 var alle til-

bage – drivvåde men stadig med humø-

ret i behold. Alle blev budt på varm 

kaffe eller te samt småkager og bolcher 

til børnene i Inger Margrethes café, 

som var indrettet i et hjørne af gymna-

stiksalen, hvor vi samtidig fik mulig-

hed for at agitere for Sct. Georgsgilder-

nes aktiviteter, så man kan sige at ”Når 

det regner på præsten, drypper det på 

degnen”. 

Indsamlingsresultatet var flot 

knap 60.000,- kr., hvilket det dårlige 

vejr kan have medvirket til, da mange 

givere havde udtrykt sympati for de 
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våde indsamlere, til gavn for de mange 

flygtninge i verden. 

HW       

Fødselsdagsgildehal. Vi er glade 

hver gang der kan tilføjes et år til livet, i 

gildet er det ikke anderledes. Vores fød-

selsdagsgildehal var anderledes og me-

get smuk i al sin enkelthed. Gildemester 

havde stor sans for denne aften med gil-

dehal uden højbord. Vores smukke dug 

var lagt hen over en bænk, vores sølvi-

kon fra Grækenland og gildeloven som 

eneste pynt stillet op ad dugen på gulvet 

og foran en stor rund blikbakke fyldt 

med bloklys og skovens efterårspragt, 

og ild i pejsen. Her sad vi i en halvkreds 

og nød rummet, musikken og en spæn-

dende gildemestertale, alt var afstemt. 

Talen var bygget op over kaffe, 

og hvem tænker egentlig over kaffens 

historie. Den kom til Europa i det 

17.årh. og bliver brugt i alle sammen-

hæng og nydes på vidt forskellig måde. 

Meget kort sagt, kaffen er sort som 

djævlen, hed som i helvede, ren som en 

engel og sød som kærlighed. 

Vi hørte J.S. Bach´s kaffekantate. 

Jeg kan ikke lade være med at tilføje, at 

den blev skrevet for at blive opført i 

Zimmermanns Caffeehaus i Leipzig og 

at Bach som musikalsk spøg startede 

kantaten på tonerne  C A F F E E, deraf 

teksten ”caffee tut der Menschen immer 

weh…” Jo, vore tanker blev virkelig 

bragt ind i en anden verden. 

Festligt skulle det være, og det 

blev det. Et smukt dækket bord med lys 

og efterårsløv i varme farver bød os vel-

kommen. I dagens anledning fik vi 

champagne og laksetatar. Ulla læste en 

stil op fra hendes skoletid i 4.kl. Emnet 

var, fortæl om en person du beundrer. 

For mig blev det BP. Sjovt at høre, hvil-

ke tanker der var så mange år tilbage. 

Poul-Erik læste fra ”takt og nye toner” 

skrevet af Inge Corell, afsnittet om fri-

luftsliv. Her fik vi nok vores holdning til 

naturen bekræftet. En sjov sang bragte 

meget grin ind i selskabet. Der var lavet 

en sang som origami, hvor et stk. papir 

blev til et sanghefte, som man skulle 

bladre i, ikke nogen let sag, men mor-

somt. 

En dejlig aften, hvor der også 

blev plads til diskussion på det åndelige 

plan. ” Nu er jord og himmel stille” blev 

afskeden, som altid. 

 

Gildemøde 11. november. Den 

mørke tid er over os, og den tid anime-

rer os til hyttemøder med spejderaktivi-

teter, som alle i vores gilde holder me-

get af. Forbavsende hvor meget vi kan 

endnu. 

Dette møde startede med spand, 

skrubbe og ajax. De, der havde mulig-

hed for at være tidligere til stede, gjorde 

hele hytten godt og grundig ren, vores 

bidrag til Kongsvang hytten + vores 

patrulje rum blev overmandet af opryd-

ning. Her har vi et rigtigt hyggeligt rum, 

som er fint indrettet så vi alle kan være 

her, jo, vi er godt udrustet. 

Herefter lavede vi knobarbejde, 

og det blev bælteflet, som vi piger om-

satte til flotte moderne armbånd med 

indflettede perler, helt på højde med de 
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stærkt opreklamerede armbånd fra Hin-

gelberg. 

Vi havde en opgave mere med 

skind, men på grund af manglende tid 

har vi det til gode. Som en sjældenhed, 

var vi meget tavse mens opgaven stod 

på, fuld koncentration. 

Bagefter luftede vi stemmebåndet 

med sange, diskussioner og fødselsdags-

tale for Annemarie. 

God nat og tak 

Ulla K. 

Fodnote: 

Ved denne lejlighed har jeg stor 

lyst til en lille bemærkning til det netop 

afholdte ridderengagement i Stadsgildet. 

Helt ærlig, så hører jeg til den gamle 

ridder ”garde”, og ville egentlig ikke 

deltage, men efter nærmere overvejelse, 

da jeg anser mig selv som et moderne 

menneske med plads til forandring, ja, 

så overvandt jeg mig selv og gik. 

Jeg kan kun sige, det var en me-

get smuk gildehal med utrolig smuk 

musik og en tankevækkende og flot gil-

demestertale. 

TAK for en flot aften med samti-

dig appel til alle gildebrødre i Århus, 

und jer selv den oplevelse og gå næste 

gang. Også en lille tak til mig selv fordi 

jeg, ”på trods”, gik og fik en smuk ople-

velse med hyggeligt samvær med andre 

gildebrødre en mørk novemberaften. 

Ulla K. 

Torsdag 6. november var må-

nedsmødet flyttet til Spejdermuseets 

lokaler i Vestergade. Der var et flot 

fremmøde med flere gæster. 

Aftenens emne var ”russisk post-

historie”. Det blev en meget spændende 

aften. En stor tak til Torben Adamssson, 

der fortalte engageret og underholdende 

om dette emne. De fleste har nok ikke 

dette som samlerområde, men man kun-

ne måske så blive inspireret til at begyn-

de. 

Bagefter var der rig mulighed for 

at erhverve ældre breve fra en medbragt 

kasse. Det benyttede de fleste sig af.  

Uffe 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. februar 2009 

Deadline 15. januar. 

 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon 24 63 82 95 

E-mail: herolden@stofanet.dk 

 

Denne måneds forside 

indsendt af Henrik Mejer, 6. G., viser 

et banner på en husfacade i byen 

Sélestat i Alsace. 



Afsender: 

HEROLDEN 

Grøndalsvej 170 

8260 Viby J. 

   B 

HEROLDEN  
ønsker sine læsere 

glædelig jul og godt nytår. 

Nye medlemslister for gilderne i Århus er udleveret til 

gildernes repræsentanter ved stadsgilderådsmøde den 

18. november. 


