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1./7. GILDE 

Tirsdag d. 10. februar. 
Besøg på Bymuseet. Besøget er ikke helt i 

orden endnu, og nærmere følger.  

Mandag d. 16. marts kl. 19.30. 

Gildeting i Langenæs. 

 

4. GILDE  

Mandag d. 2. februar kl. 19.30. 

Gildehal hos 6. Gilde i Langenæs kirke's 

Sognegård.  

Eftergildehal: "Kender du Århus?"  
v/IT Billedbehandlingsgruppen. 

Mandag d. 9. marts kl. 19.30. 

Gildeting i Tranbjerg Sognegård.  

 

5. GILDE. 

Mandag d. 9. februar kl. 19.30. 
Foredragsaften i Egå Sognegård ved jour-

nalist og tidligere oplæser på Tv-avisen i 

DR, Claus Jacobsen. 

Mødet afholdes i samarbejde med 8. Gilde. 

Mandag d. 9 marts kl. 19.30. 
Gildeting i Egå Sognegård. 

 

6. GILDE 

Mandag d. 2. februar kl. 19.30. 

Gildehal for 4. og 6. Gilde i Langenæskir-

kens lokaler. 

Mandag d. 2. marts kl. 19.30. 

Gildeting i Langenæskirkens lokaler. For-

slag, der ønskes behandlet på gildetinget, 

skal være gildemester i hænde senest 3 

uger før gildetingets afholdelse. 

 

8. GILDE 

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 Skan-

derborg. Indbydelse følger. 

 

9. GILDE 

Onsdag d. 18. februar kl.19.30. 

Gildehal – Eftergildehal om 9. Gildes hi-

storie. 

Onsdag d. 4. marts kl. 19.00. 

Gildeting. 

 

10. GILDE 

Tirsdag d. 17. februar kl. 19.00. 

Kongsvangshytten (blå gr.) 

Fredag/lørdag d. 6.-7.marts. 

Vinterhike.(rød gr.)  
 

FRIMÆRKELAUGET 

Torsdag d. 5. februar kl. 19.15. 

Årets første møde i DDS’s spejderhytte, 

Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg. 

Det meste af aftenen skal gå med sortering 

af en del indsamlede mærker for Frimærke-

banken. 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. marts 2009 

Deadline 15. februar. 

 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon 24 63 82 95 

E-mail: herolden@stofanet.dk 
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Ridderår 

06-03-09 Asger Haagen Jensen, 

 4. G. 50 år. 

Gildeår 

24-01-09 Jytte Sørensen, 

 1./7. G. 45 år. 

14-02-09 Inger Lise Henningsen, 

 1./7. G. 25 år. 

14-02-09 Hans Fink, 1./7. G.  25 år. 

20-02-29 Metha Christensen, 

 6. G.  25 år. 

Fødselsdag 

27-01-09 Robin Andersen, 

 6. G. 60 år. 

10-02-09 Hans Jørn Hansen, 

 4. G. 70 år. 

Medlemsliste 

Der er opgivet forkert mail-adresse for 

Jytte og Hans Fink, 1./7.G. 

Den korrekte er: finkco@mail.tele.dk  

Arrangementet for Fredslyset, 

onsdag den 26. november 2008 forløb 

planmæssigt med afhentning af lyset på 

banegården ved 14.00 tiden.  En repræ-

sentant fra DSB var til stede og modtog 

et bloklys til placering i billetkontoret. 

Herefter tog vi til Rådhuset, 

hvor vi med fyrfadslys dannede ordet 

”Fred” på gulvet i ankomsthallen og 

uddelte en salme. Ved 15.00 tiden ind-

ledte Hanne Brissing sin velkomsttale 

og overlod herefter ordet til Rådmand 

Flemming Knudsen, der bød velkom-

men med ordene: 

Kære gæster. 

Jeg vil gerne starte med at byde 

alle rigtig hjertelig velkommen her til 

rådhuset. 

Jeg vil selvfølgelig også gerne 

benytte lejligheden til at takke Sct. 

Georgs Gilderne for initiativet til at 

bringe "Fredslyset" fra Bethlehem - 

ikke kun til Århus, men til en masse 

byer rundt om i landet. 

Traditionen der oprindelig opstod 

i Østrig i starten af 1980'erne og blev 

gennemført under navnet "Lys i mør-

ket" var den gang til fordel for nødli-

dende og handicappede mennesker. 

Fredslyset kommer fra fødsels-

grotten i Betlehem - og vi ved alle, at 

netop i den del af verden, er der alle 

grunde til at tænde fredslys.  

Fred betyder fravær af krig og 

vold. Selvom vi har fred i Danmark, og 

kan være stolte af at være et af de bed-

ste og mest rummelige demokratier i 

verden, ja - så præger volden i større 

og større grad vores hverdag.  

Derfor er der også brug for at tæn-

de Fredslyset i Danmark. Et lys for 

tolerance og accept af alle mennesker i 

denne verden. 

Men mest tænder vi  

 Et lys for fællesskab  

 Et lys for venskab  

 Et lys for nødlidende  

 Et lys for aktivt hjælpende  

Fredslyset er en gave med budskabet:  
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Fred på jorden.  

 Og det er netop det, vi er stolte af 

at have i Danmark.  

 Det vil være meget forstemmende 

og uværdigt for det danske samfund, 

hvis vi lader det blive løbet over ende.  

De budskaber som Fredslyset fra Beth-

lehem bringer er vigtige.  

For det er budskaber som: - et lys for 

fællesskab  

- et lys for forståelse for hinanden  

- et lys for fred og venskab  

- et lys for uafhængighed  

- et lys for nødlidende og ensomme  

- et lys for aktivt hjælpende  

 Jeg vil slutte med endnu engang at 

takke Set. Georgs Gilderne for dette 

gode og smukke initiativ og ønske, at 

rigtig mange i dag vil tænde et lys for 

"Fred på Jorden". 

 

Herefter sang vi salmen ”Et barn 

er født i Betlehem” og tændte rådhu-

sets lygte. 

Til slut arrangerede rådhuset 

kaffe og kager – ekstra forsyning var 

nødvendig, da der var mødt væsentlig 

flere op ind tidligere - det var helt rart 

at opleve 

Til sidst vandrede vi i spredt 

flok til Vor Frue Kirke, hvor vi ved 

17.00 tiden havde denne dejlige kirke-

lige oplevelse med først andagt i kirken 

og derefter tænding af lys og kirkens 

fredslys i krypten og efterfølgende 

”Fredsbudskab” og salmesang. 

En rigtig god dag 

Tage Hansen 

 

 

Fredag d. 9. januar 2009 mødte 

knap 90 festklædte gildebrødre op til 

nytårsgildehal i Hasle kirke og sogne-

gård. Hanne Brissing talte i sin gilde-

mestertale om venskaber. Med hjælp 

af en fabel af Fontaine, der handlede 

om fire venner (en skildpadde, en ga-

zelle, en ravn og en rotte) belyste hun, 

at enhver bidrager til et venskab ud fra 

de evner og kompetencer, de er i be-

siddelse af. Hvis evner der er de vig-

tigste, det er ikke til at sige. 

Fabelen starter og slutter såle-

des: Jeg tror, det smukkeste, jeg ken-

der, er sammenholdet mellem venner. 

En af de spejdere, som fik et 

tilskud fra gilderne til at komme til 

Verdensjamboree i England i 2007, 

Anne Stidsen, KFUM spejder i Åby-

høj holdt 5 minutter Sct. Georg om det 

at få venner både i forbindelse med 

forarbejdet herhjemme og senere på 

selve jamboreen. Man ser dem måske 

aldrig mere, men hvis man var så hel-

dig at møde dem senere, er de ens ven-

ner stadigvæk. 

I eftergildehallen kom uddannet 

skuespiller ved Århus Teater, Caspar 

Koch, og fortalte om Kaj Munk. Han 

gav et nuanceret billede af Kaj Munk 

og citerede bl.a. nogle af hans prædi-

kener.  

Et meget spændende indslag i 

en dejlig og vellykket aften arrangeret 

af 2. Gilde. 

 

Ref. Elisabeth Møller 
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     I december er der mange 

julefrokoster og julestuer. For mig er 

der stor forskel på betydningen af or-

dene julefrokost og julestue/julegilde. 

Julefrokost signalerer masser af dejlig 

mad øl og snaps. I julestuen/julegildet 

findes samme dejlig mad, men der er 

noget mere. Julestuen og julegildet 

stammer fra gamle dage på landet. Det 

er juletræ, julesange, julegaver, julehi-

storie og julehygge. 

     5. Gilde blev af gruppe 53 

inviteret til et rigtigt julegilde den. 8. 

december i Egå Sognegård. Vi mødte 

forventningsfulde op, iført vort fineste 

juledress. Bordkortene bestod af to 

vers eller verselinjer af en kendt jule-

sang eller salme. Damerne fik det ene 

vers og mændene det andet. Endelig 

blev døren åbnet, og vi strømmede ind 

til det smukt pyntede julebord. Sct. 

Georgs Gildet har sine egne julesang-

hefter, og forrest står 5. Gildes egen 

julesang, som vi startede med at syn-

ge. 

Derefter gik vi i gang med alle 

de lækkerier, som hører til et julegilde. 

Alt var så velsmagende, at det var 

svært at stoppe. Der var også ris a l'a-

mande med mandel og mandelgave. 

Julemanden kom med gaver til os alle, 

og som sædvanlig fortalte han en 

spændende julehistorie for os. Så var 

det tid til at gå omkring det fine jule-

træ og synge nogle julesalmer. Vi slut-

tede med, "Nu er det jul igen ", hvor 

man i en lang række løber rundt igen-

nem hele huset. Udmattede sank vi 

ned på vore stole til den ventende kaf-

fe og småkagerne.  Snart var det tid til 

at slutte med vor sædvanlige aften-

sang. Vi ønskede hinanden " glædelig 

jul og godt nytår ", og takkede gruppe 

53 for et dejligt julegilde.                           

                                                    

Hanne. 

Mandag den 8. december var vi 

inviteret til det årlige julemøde. I år 

med emnet: "Tror du på nisser". 

Det er da et stort spørgsmål, 

men mon ikke de fleste må indrømme, 

at det gør vi da, for det er vist de fær-

reste hjem, som ikke har nisser i for-

skellige størrelser, de dukker frem i 

december måned, så selvfølgelig tror 

vi på dem. 

Efter lodtrækning blev vi fordelt 

ved et rigtig fint nissebord. En lækker 

juleanretning stod klar med sild, fiske-

filet, hamburgerryg m/grønlangkål, 

leverpostej og ost. Elsebeth var bord-

leder og begyndte aftenen med at væl-

ge en sang fra det fine sangblad. Her-

efter måtte vi tage fat på bordets glæ-

der. 

Kirsten havde en nissefilm med, 

og hvis vi var i tvivl om troen på nis-

ser, blev vi overbevist, de findes, er 15 

cm. høje og bliver op til 400 år gamle. 

Vi drak kaffe, spiste småkager, sang 

og Metha læste julehistorie. 

Den handlede om to små drenge 
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Ib og Kristian, og især Ib troede på 

nissen så meget, at han ville besøge 

ham, for han boede i huset henne på 

hjørnet. Udstyret med en skål risen-

grød gik Ib på besøg. Det viste sig 

imidlertid, at det var en ældre herre 

ved navn Nissen, som boede i huset. 

Men det kom der naturligvis et godt 

veskab ud af. 

Sonja læste julehilsen fra vort 

norske venskabsgilde, og vi fik skre-

vet vores hilsen til det norske gilde. Vi 

ønskede hinanden glædelig jul og godt 

nytår.  

Mon ikke, når de 11 måneder er 

gået, vi igen finder nisserne frem fra 

deres skjul i skuffer og skabe? 

Tove 

 

Mandag den 24. november af-

holdtes 8. Gildes traditionsrige jule-

fest. Gruppe 8.1 havde dækket de 

smukkeste borde og havde udvist stor 

kreativitet med hensyn til bordpynt. 

Smukke dekorationer – lys og alt hvad 

der hører til et julebord. 

Frits bød velkommen til de 30 

fremmødte gildebrødre og pårørende. 

Da der denne aften samtidig var to 

runde fødselsdage at fejre, omhandle-

de velkomsttalen også lykønskninger 

til Ellen Boldreel samt Henny Wilson, 

der fik overrakt gaver fra grupper og 

gildet. Desuden lykønskede Frits Lars 

med oprykningen til ridder tidligere på 

måneden. 

Herefter gik vi over til det kuli-

nariske, som fødselarerne havde stået 

for. Der var bl.a. en spændende silde-

salat, hertil hjemmebagt rugbrød og 

smør, kold kartoffelsalat med Ellens 

mange hjemmelavede frikadeller samt 

rødkål. Desuden 2 store lune leverpo-

stejer. Der var mad i store mængder, 

men alt forsvandt som dug for solen. 

Til kaffen havde Ellen fremstillet 2 

lækre fødselsdagslagkager. Nils styre-

de slagets gang med stor myndighed 

og munterhed. Der blev sunget blan-

dede julesange til Jørgens klaverak-

kompagnement. 

Sådan en aften er der flertal for, 

at traditionerne følges, så Ellen Møller 

oplæste en anden slags julehistorie, og 

det er noget af det, som Ellen også 

kan. Jørgen Juel styrede med hård 

hånd pakkelegen, hvor alle lader hånt 

om diverse fysiske skavanker og med 

lynets hast raner hinandens små pak-

ker. 

Inden aftenen sluttede var der 

heldigvis mulighed for at udveksle 

aftaler og nyheder grupperne imellem, 

men aftenen gik alt for hurtigt, og vi 

sluttede med at synge ”Dejlig er Jor-

den” og ønske hinanden ”på gensyn til 

juleturen den 6. december. 

 

Den 26. november var Århus 

Hovedbanegård præget af at en stor 

flok gildebrødre fra mange gilder var 

mødt op for at modtage Fredslyset. 

Det var dejligt at se så mange bakke 

op om denne tradition. Vi fik alle 

tændt vore lygter ved Fredslyset, hvor-

efter vi i samlet flok gik til Rådhuset, 

hvor stadsgildemesteren fortalte om 
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meningen med Fredslyset og dets be-

tydning. 

Herefter fik Rådmand Flem-

ming Knudsen ordet og udtrykte bl.a. 

sit ønske om, at denne lille flamme fra 

Bethlehem må minde os alle om, at vi 

hver især har ansvar for at bringe lys 

og glæde omkring os. Selv om vi ikke 

kan stoppe ufred og krige, kan vi være 

opmærksomme på ikke selv at medvir-

ke til stridigheder. 

Kl. 17 mødtes vi alle i Vor Frue 

Kirke, hvor præsten bød velkommen 

og afholdt en kort gudstjeneste. Heref-

ter gik vi alle ned i Krypten, som kun 

var oplyst af levende lys. Højtidelig-

heden sluttede med at vi sang: Dejlig 

er Jorden. 

 

Søndag den 30. november blev 

lyset bragt til Ellevang Kirke. Rigtig 

mange gildebrødre var mødt op til 

denne festlige 1. adventsgudstjeneste, 

hvor børn fra flere skoler afsluttede 

deres kristendoms-undervisning: Kend 

din kirke. 

 Kirken var denne solskinsmor-

gen fyldt med glade børn og forældre, 

og sognepræst Pia Elisabeth Pedersen 

fortalte på en dejlig måde til både børn 

og voksne om budskabet om Verdens 

Lys. Det er hvert år en god oplevelse 

at deltage i dette arrangement, som 

starter med, at alle børnene med lys i 

hænderne spadserer op til alteret, og 

hvor Eva igen i år danner bagtrop med 

vores tændte lygte. 

Efter gudstjenesten er der kaffe/

saftevandsbord med kager, og alle får 

mulighed for at lave sin egen julede-

koration. 

 

Den 6. december var tilstrøm-

ningen stor til julearrangementet hos 

Ellen på Strandmarksvej, og jeg vil 

indrømme, at det er som om vi alle 

bliver børn på ny, for vi skal lige tjek-

ke, at alt er som det plejer hos Ellen 

ved juletid, og vi blev ikke skuffet. 

Allerede i den store have blev vi mødt 

med nisser og juleudsmykning. Inden-

døre var alle kerterne tændt og det 

duftede af jul i de varme stuer. 

Her blev vi budt på diverse hjer-

testyrkninger både i fast og flydende 

form. Stemmerne blev varmet op, og 

da Ellen satte sig til klaveret og spille-

de de kendte julesange var alt som det 

skulle være. Regnen havde dryppet 

hele morgenstunden, men da vi skulle 

bryde op og starte på vandreturen 

langs stranden til Egå, brød solen 

frem. 

På en dejlig vandretur får man 

rig lejlighed til at drøfte forskellige 

emner vedrørende vores gilde, og da 

vi nåede til Egå Marina var vi alle 

sultne og klar til den ventende frokost. 

Endnu et vellykket gildearran-

gement,  og vi kunne ønske hinanden 

en glædelig jul. 

HW 

 

Førstehjælp. 9. Gilde har fået 

førstehjælp. Til gildemødet onsdag 

den 19. november havde vi inviteret 

Poul Erik Madsen for at give os nogle 
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gode tips til den hurtig og effektiv før-

stehjælp. Poul Erik Madsen har i mere 

end 25 år været instruktør i dette for 

”Røde Kors” og tog med glæde denne 

opgave op, nemlig, at lære os på et par 

timer kort og præcist førstehjælpens 

ABC. 

Og lært noget! Ja, det gjorde vi: 

stands ulykken og alarmer 112. Sådan 

giver du kunstigt åndedræt til en vok-

sen og til et barn. Sådan gør du, når 

nogen har fået ”noget i den gale hals”. 

Nyt for os og nok mest interessant var 

demonstrationen af, hvordan man bru-

ger en hjertestarter.  Det fortalte og 

viste Poul Erik så illustrativt, at ingen 

i 9. gilde vil tøve med at bruge en 

hjertestarter, hvis det skulle være. Er 

det så let, sagde vi med forbavselse. 

Og spejderånden kom straks frem i os 

alle. Det er vi beredt på nu. (Selv un-

dertegnede, som absolut ikke har for-

stand på teknik, vil turde!) 

Det blev en god og lærerig af-

ten, hvor der også var plads til humor i 

det ellers så alvorlige emne. Mange 

spørgsmål blev det også til. ”Er ens 

kultur og religion afgørende for, hvor-

dan man opfatter førstehjælp?”. Etik 

er vel etik og næstekærlighed i form af 

førstehjælp er vel bare en selvfølgelig-

hed, skulle man tro. Men Poul Erik 

svarede meget alvorligt, at sådan er 

det ikke Nok lever vi i en tid, hvor vi 

siger, at der hersker stor ligegyldighed 

over for medmennesker, men når kul-

tur og religion sætter grænser for at 

yde og modtage førstehjælp er vi ude i 

nogle store etiske dilemmaer, forklare-

de Poul Erik kort. Der var jo kun afsat 

en aften til hans undervisning. 

Vi kan fra 9. Gilde varmt anbe-

fale sådan en førstehjælpsaften! 

Julestuen. Vi elsker vores jule-

stue i 9. gilde - ganske enkelt sagt. 

Selvom den også i år var ligesom sid-

ste og sidste jul igen, er den eneståen-

de for os. Alle mand af hus. Der er 

ingen undskyldning. Vi siger nemlig: 

 

”Drej kun hele universet helt omkring. 

Vend kun op og ned på alle ting. 

Jorden med, for den er falsk og hul, 

Rør blot ikke ved min gamle jul” 

 

Sådan siger vi hvert år og vores 

julestuer er alle bygget over samme 

læst. Også i år: God julemad, hygge-

ligt pyntet julebord, julesalmer og – 

sange, julehistorie og totalt asocial og 

anarkistisk pakkeleg. 

Sent, meget sent sluttede vi med 

røde kinder, glade og trætte efter alle 

tiders julestue og ønskede hinanden 

”Glædelig jul og godt nytår”  

Birgit 

Julemøde. Dette møde blev en 

rigtig hyggelig optakt til julen. Alle 

skulle møde op med noget rødt på og 

en nissehue + alle skulle medbringe en 

lille juleting eller –pynt, som har be-

tydning for dig. Vi blev modtaget med 

blus hele vejen ned til hytten og vi 

blev mødt med stille julemusik og  

gløgg. 
Nu skulle vi arbejde. Hver 

”patrulje” skulle lave julekonfekt, som 
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vi skulle have til kaffen. Det er da utro-

ligt så mange varianter der kan frem-

trylles af få ingredienser – hyggeligt. 

Der var dækket et flot julebord 

med alt det smukke fra skoven og så 

masser af stearinlys. Midt i maden ban-

kede det på døren, og hvem trådte ind, 

Niels Rosenbom, som skulle til møde, 

bare ikke hos os eller i vores hytte, jo, 

overraskelsen var gensidig. Han fik en 

snaps og en sildemad, og så sluttede 

det franske besøg. 

Mellem julesangene havde vi 

små indlæg. Vi præsenterede på skift 

den lille ting vi havde med, og fortalte 

hvorfor netop den betyder så meget for 

den enkelte. Det var meget rørende og 

personligt. 

Poul Erik læste julehistorier op, 

og det var ikke kedeligt. Guderne må 

vide, hvor han får det fra, vi hylede af 

grin, og de var godt krydret med sort 

humor, som der gudskelov også er gro-

bund for hos alle i vores gilde. Aftenen 

kunne nemt have haft flere timer, men 

det er godt at slutte mens legen er god. 

Med ”Nu er jord og himmel stille” øn-

skede vi hinanden en glædelig jul og 

kørte glad hjem. Flere i gildet har en 

meget lang vej. 

10. Gilde ønsker alle i Århus 

gilderne et godt og sundt Nytår med 

nye glade forventninger. 

 

Dagen før vores julemøde, var 

den samme lille flok fra gildet for 11. 

gang i Århus arrest med fredslyset. Vi 

bliver ventet med gode forventninger, 

og alt kører efter de samme ritualer 

som ved vores første besøg. Vi bliver 

låst inde i et lille rum på 2.sal med 6-8 

indsatte samt den kvindelige præst et 

par timer. Vi hygger, fortæller, lytter 

og synger alle de gode julesange, som 

de indsatte næsten ikke kan løsrive sig 

fra. Der vises os stor tillid og fortrolig-

hed. Det er nogle spændende timer, da 

det er en meget, meget ukendt verden 

for os, hvor vi er i spændende og lære-

rige diskussioner. Begge parter giver 

udtryk for holdninger i gensidig re-

spekt. 

Da vi har været der så mange 

gange, er vi efterhånden lidt hærdet og 

alligevel lige rystet hver gang. Vi bru-

ger hinanden bagefter, og taler om vo-

res oplevelse, som er vidt forskellige, 

da vi blander os med de indsatte, som 

ofte betror sig til os. Det giver hver 

gang meget til eftertanke, positivt såvel 

som negativt. Vi slutter altid af med at 

stå i kreds med dem og vi holder hinan-

den i hånden og synger ”Spejderbror”. 

Det er et meget rørende øjeblik for os 

alle. 

Ulla K 

 

. 

 

 

Torsdag 15. januar startede vi 

året op med en hyggelig ’takkefest’ 

med ledsager, Denne gang på den tyr-

kiske restaurant Ankara på Sct. Knuds 

Torv. Selv om der ikke var 100 % til-

slutning, havde vi som sædvanlig en 

hyggelig aften. 

Uffe 
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Normandiet 7. – 13. juni  2009 
Tur for gildebrødre med familie og venner 

 

Turen er arrangeret i samarbejde med Gislev Rejser, efter vore ønsker. Fly til 

Paris, hvor vor egen franske bus venter os til en rundtur i dette flotte og histori-

ske område af Frankrig. 

Første overnatning i Honfleur. Efter morgenmad til Caen, Memorial, Bayeux, 

hvor vi har 3 overnatninger. Udflugter til invationskysten, Bayeuxtapetet og 

Mont St. Michel. Efter en byrundtur kører vi videre og ser ostefremstilling, 

calvadosfremstilling og til Rouen by. 2 nætter. Udflugt til Fecamp, Etreat og 

Rouen by. På turen til lufthavnen besøger vi Monet’s Have. 

På hele turen har vi vor danske guide Jan Arndt med, som mange kender fra 

turen til Irland. 

 

Prisen er kr.  8.925 og dækker flybilletter, skatter, buskørsel, hotelophold på 

dobbeltværelse i 6 nætter med halvpension fra aftensmad 1. dag til og med 

morgenmad sidste dag. Desuden dansk rejselederassistance. Tillæg enkeltvæ-

relse kr. 1.390,-. 

 

Oplysning,  program  og tilmelding: 

Birthe Mikkelsen, Odder Gildet. tlf. 86 54 54 83. 

e.mail: birthe.riis@mikkelsen.mail.dk. 

 

Denne måneds forside 

 

prydes af et foto fra 

Broager Kirke. 

 

Indsendt af Elisabeth Møller, 4. Gilde. 
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AproposAproposApropos   
 
Folk over 25 burde være døde! 
Ifølge dagens lovgivere og bureaukrater burde de af os, som var børn i 

40'erne, 50'erne, 6O'erne.7O’erne, ja til og med tidligt i 80'erne ikke have overle-
vet. Vores børnesenge var malet med blybaseret maling. Vi havde ingen børnesik-
ring på medicinflasker, døre eller skabe, og når vi cyklede bar ingen af os hjelm. 

Som børn kørte vi i biler uden sikkerheds-seler eller airbags. 
Vi drak vand fra haveslangen og ikke af flasker. Skræk og rædsel! 
Vi spiste brød med smør, drak sodavand med sukker i, men blev aldrig over-

vægtige, fordi vi altid var ude at lege. Vi delte gerne en sodavand med andre og 
drak af samme flaske, uden at nogen rent faktisk døde af det. 

Man brugte timer på at bygge sæbekassebiler af ting, der var kasseret, og 
ræsede i fuld fart ned ad bakken bare for så at finde ud af, at vi havde glemt at 
sætte bremser på. Efter nogle ture i grøften lærte man at løse problemet. Vi tog 
hjemmefra tidligt om morgenen for at lege ude hele dagen og kom først hjem, når 
gadelygterne blev tændt. Ingen kunne få fat i os i løbet af dagen - ingen mobiltele-
fon. Utænkeligt! 

Vi havde ingen Playstations, Nintendo 64 eller X-boxe - i det hele taget in-
gen TV-spil, ikke 99 TV-kanaler, ingen videofilm, sur-round-sound, mobiltelefoner, 
hjemme-PC'er eller chatrooms på Internettet. Vi havde venner! Vi gik ud og fandt 
dem! 

Vi faldt ned fra træer, skar os, brækkede arme og ben, slog tænder ud. Men 
ingen blev sagsøgt efter disse uheld. Det var uheld. Ingen andre kunne få skylden - 
kun os selv. Husker du uheldene? Vi sloges, blev gule og blå og lærte at komme os 
over det. 

Vi fandt på lege med pinde og tennisbolde og spiste jord og græs. Til trods 
for advarslerne var det ikke mange øjne, der blev stukket ud, og græsset voksede 
ikke inden i os resten af vores liv. Vi cyklede og gik hjem til hinanden, bankede på 
døren, gik lige ind og blandede os i samtalen. 

Nogle elever var ikke så kvikke som andre i skolen, så de dumpede og måtte 
gå et år om. Frygteligt! 

Denne generation har fostret nogle af de mest risikovillige, de bedste pro-
blemløsere og investorer nogensinde. De sidste 50 år har været en eksplosion af 
nyskabelser og nye ideer. Vi havde frihed, fiaskoer, suc-ces'er og ansvar, og vi 
lærte at forholde os til det alt sammen. 

Og du er en af dem.  
 
Til lykke! 

 

Kopieret fra Odder-gildets blad ”Centrum”, indsendt af Hans-Erik Harboe. 

 



Afsender: 

HEROLDEN 

Grøndalsvej 170 

8260 Viby J. 

   B 

 

 

Godt nytår 2009 

ønskes alle gildebrødre i Århusgilderne. 

 

Tak for et flot fremmøde til den netop afholdte nytårsgildehal og tak til 2. 

Gilde for et fint arrangement. 

 

Som det sikkert er alle bekendt, afholdes ekstraordinært SG-rådsmøde den 

28. januar med kun ét punkt på dagsordenen, nemlig forslag til anvendelse 

af de frigivne midler fra ”husformuen”. Jeg håber, alle i gilderne har haft 

mulighed for at give deres mening tilkende. Skulle det ikke være tilfældet, 

er I meget velkommen til at sende jeres kommentar eller forslag til SG-

ledelsen inden 21. januar. 

 

Et andet spørgsmål, der presser sig på, er, om Århus Gilderne skal tilbyde 

at afholde Landsgildetinget 2011. – Århus Gilderne har ikke været vært 

herfor siden først i 70-erne. I givet fald skal der udarbejdes materiale til 

præsentation på landsgildetinget i september 2009.  

Har vi lyst, og kan vi magte det? Det ville være rart at få tilkendegivelser 

herom. Tal om det i gilderne og grupperne. God arbejdslyst i det kommen-

de år. 

 

Stor gildehilsen 

Hanne Brissing 

SGM  


