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4.GILDE  

Mandag d. 9. marts kl. 19.30. 

Gildeting. 

Torsdag d. 23. april. 

Friluftsgildehal, Himmeriggården v/ 

Søften. 

 

5. GILDE 

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

Mandag d. 20. april kl. 19.30. 
Sct. Georgs Gildehal. Med Sct. Georgs 

budskabet og væbneroptagelse. 

 

6. GILDE 

Mandag d. 2. marts kl. 19.30. 

Gildeting i Langenæskirkens lokaler. 

Forslag, der ønskes behandlet på gil-

detinget, skal være gildemester i hæn-

de senest 3 uger før gildetingets afhol-

delse. 

Onsdag d. 22. april kl. 19.30. 

Sct. Georgsaften med 2. og 9. Gilde. 

 

8. GILDE 

Mandag den 30. marts 2009. 

Gildeting. 

 
9. GILDE 

Onsdag d. 4. marts kl. 19.00. 

Gildeting. 

Onsdag d. 22. april kl. 19.30. 

Sct. Georgsaften med 2. og 6. Gilde – 

6. Gilde vært. 

 

10. GILDE 

 Fredag/lørdag d. 6./7.marts. 

Vinterhike. (rød gr.) 

Tirsdag d. 31. marts kl.18.00. 
Gildeting, evaluering, spisning (blå gr.) 

 

FRIMÆRKELAUGET 

Torsdag d. 5. marts kl. 18.00. 
Laugsting ifølge vedtægterne. Dagsor-

den er separat udsendt. Vi mødes også 

denne gang hos Hans Fink, Skov-

gårdsvænget 8, Tranbjerg. Traditionen 

tro er der igen i år gule ærter på menu-

en, så deter nødvendigt, du melder dig 

til hos Hans på tlf. 86 72 00 40 senest 

fredag 27.02. 

 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. april 2009 

Deadline 15. marts 

 

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 
27-02-09 Meta Elsborg, 2. G.  25 år. 

 

Adresseændring  
Stadsgildemester Hanne Brissing 

Tingvej 6, 1. 3, 8543 Hornslet.  

 

 

Medlemsliste 
Der er opgivet forkert adresse for 

Arne Dysted, 1./7. G.  

Korrekt adresse er: 

Højvangsvej 29, Harridslev, 

8930 Randers NØ 

 

Mange  tror det næppe, men 2. Gilde 

lever i bedste velgående med et varierende 

gildeliv og stor mødeprocent. Når nogen kun-

ne tro, at vi ikke eksisterede eller intet foretog 

os, skyldes det nok, at vi ikke har ladet høre 

fra os i disse spalter de senere år. Det vil der 

blive rådet bod på fremover. 

Mandag d. 26. januar samledes samt-

lige gildemedlemmer (på nær en eksileret på 

Fyn) og 2 gæster til festgildehal i anledning af 

gildets 60 års fødselsdag dagen efter. Gilde-

mester talte i gildemestertalen om gildets 

levedygtighed, den nyligt afholdte Stadsgilde-

nytårsgildehal i Hasle Kirke, hvor vi havde 

Gallafest. 
På ekstraordinært stadsgilderådsmøde den 28. januar med det ene punkt 

på dagsordenen at koordinere de enkelte gilders prioritering af forslag til an-
vendelse af de frigivne midler fra ”Husformuen”, blev det bestemt, at stadsgil-
deledelsen skulle arrangere en stor fest for gildebrødre i Århus Gilderne - na-
turligvis med ledsagere. 

Århus Stadsgilde har i år 60 års jubilæum, så hvorfor ikke fejre det med 
et brag af en fest. 

 
I bedes derfor reservere fredag den 5. juni 09. 
 
Endelig indbydelse med sted, program, pris og tilmelding vil blive 

bragt i Herolden i april. 
 
Det vil blive en aften med underholdning, middag og dans. Århus 

Stadsgilde betaler for underholdning, medens fortæring betales af den enkelte 
deltager.  

 
Med stor gildehilsen 
 
Århus Stadsgildeledelse  
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ydet et pænt bidrag, samt ikke mindst om 

TIDEN. Hvor bliver den af? 60 år er både 

kort og lang tid - alt efter hvilke dimensioner, 

man måler den med. Gildemester Kirsten 

sluttede af med Benny Andersens digt: TI-

DEN, som er meget tankevækkende om et 

langt tidsforløb, der går alt for hurtigt. 

Gildets GHIST og medlemmet med 

størst anciennitet i gildet - undertegnede - 

holdt lidt mere end 5. min. Sct. Georg om 

gildets historie, herunder hvilke aktiviteter, 

som vi selv havde afholdt og hvilke vi havde 

ydet bidrag til i Stadsgilderegi. Jeg omtalte 

også gildemestertaler i forbindelse med 25 og 

35 års fødselsdagene. I 1974 (25 år) Sagde 

GM Lai A: 25 år er lang tid, når man ser 

frem, men ser man tilbage, hvor er de 25 år 

blevet af? I 1984 (35 år) sagde GM Aage 

Hansen bl.a. at 2. Gilde i modsætning til de 

øvrige gilder aldrig havde været modergilde, 

men det kunne man vel heller ikke forlange af 

et mandsgilde. Det kunne man vel nok i dag 

år 2009, hvor en mor godt kan være mand!! 

Men nu er det jo uaktuelt, da 2. Gilde i dag er 

en blandet gilde. 

Gildeledelsen havde revet sig med 

Stjerneskud til billige penge og gratis vin og 

øl, så det blev en festlig aften, som gruppe 21 

ledte os fint igennem. Eneste minus var den 

manglende slagsang, som ingen huskede på. 

Vi sluttede heldigvis af med ”Skuld gammel 

venskab rejn forgo”, som traditionen påbyder, 

og ikke som en referent i 1975 skrev i HE-

ROLDEN: Traditionen blev brudt. Vi slutte-

de af med en pladderromantisk sang om him-

mel og jord.  

Klavs 

 

 

 

 

Mandag d. 2. februar  havde 6. og 4. 

Gilde indbudt til gildehal og eftergildehal i 

Langenæs Kirke’s sognegård. 6. Gilde stod 

for gildehallen – se referat andet steds. 

Eftergildehallen var under temaet 

”Kender du Århus”, hvor 4. og 6. gilde blev 

blandet godt ved bordene under forskellige 

forstæder til Århus, som vi havde trukket, da 

vi kom. Herefter blev der udleveret et lille 

hæfte med 12 flotte farvebillleder fra forskel-

lige bygninger i Århus, opgaven gik nu ud på, 

at man i fællesskab ved bordet skulle gætte, 

hvilke bygninger billederne tilhørte. Det gav 

meget hovedbrud ved bordene og mange 

forskellige forslag til løsninger, som blev 

diskuteret godt og grundigt. 

Efter et dejligt traktement med smør-

rebrød og lækker lagkage til kaffen, som var 

sponsoreret af Robin Andersen fra 6. Gilde i 

anledning af hans 60 års fødselsdag, kom IT-

gruppen fra 4. Gilde på banen med skiftevis 

Mandrup Langhoff og Flemming Lindvald, 

der ved hjælp af flotte billeder fortalte om de 

forskellige bygninger i Århus, meget professi-

onelt og interessant gjort, og ikke mindst tak-

ket være Kjeld Hedelund, der projicerede de 

fine billeder op, så vi alle kunne se, hvilke 

bygninger, det drejede sig om, og samtidig 

kunne vi andre sidde og se, hvilke vi havde 

rigtige og hvilke der var forkerte. Der var kun 

1 bord, der havde alle 12 rigtige, det var Be-

derbordet, så de fik en flot præmie. 

 Ind i mellem sang vi også en lille 

sang fra det omdelte sanghæfte, der var fra 

Mejlborgs Brand den 18. august 1899 på 

melodien Julia Julia Julia Julia hopsasa, en 

melodi, hvor vi i hvert fald kendte omkvædet. 

Under kaffen overrakte Hanne Bris-
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sing 4. Gilde 50 års nålen til Erik Jungersen 

og takkede ham for hans store hjælpsomhed 

og betegnede ham som en ”rigtig gildebro-

der”.  Erik takkede for nålen og syntes det var 

lidt vemodigt, at man nu kunne kigge tilbage 

på et gildeliv, hvor man tidligere havde været 

mere aktiv, men det er jo en del af livet. Erik 

fik et tikkerlikker. Sonja gildemester fra 6. 

Gilde, overrakte også en jubilæumsnål til 

Metha i anledning af hendes 25 års jubilæum 

og takkede hende for godt samarbejde i gil-

det. 

Niels Blicher, gildemester i 4. Gilde 

ønskede også Erik tillykke med 50 års jubilæ-

et, Niels har kendt Erik siden barndommen i 

Risskov samtidig takkede Niels 6. Gilde for at 

have forestået gildehallen og gruppe 41 for 

arrangementet og IT gruppen for oplægget til 

”Kender du Århus”. Sonja afsluttede med en 

stor tak til 4. Gilde for en flot eftergildehal. 

Ja i sandhed en rigtig spændende af-

ten, hvor vi vist alle lærte meget om vores by, 

hvilket nok vil præge os næste gang vi kom-

mer til Århus og går forbi de forskellige byg-

ninger, nu ved vi jo noget om mange af dem. 

Birthe  

 

Mandag den 26. januar var vi inviteret 

til 8. Gildes fødselsdagsgildehal. Vi vil gerne 

her sige tak for invitationen og en virkelig god 

aften. Ikke mindst en flot gildehal og en gilde-

mestertale med et stort og aktuelt emne for vi 

unge gildebrødre under 70, der skal til at tæn-

ke på den tredje alder, og hvad så? 

 

Mandag d. 9. februar afholdtes gilde-

møde i Egå sognegården med gæster fra 8. 

Gilde. Vi var vidne til et overordentligt inspi-

rerende foredrag af journalist Claus Jacobsen, 

kendt fra DR-TV som første oplæser på den 

nystartede TV-Avis i 1963. 

Som dreng var han spejder, skov-

mand og Rover. Efter endt skolegang blev 

han journalistelev i Haderslev. Efter en perio-

de som bl.a. journalist på BT med opgaver i 

Sønderjylland blev han tilknyttet DR i 1963. 

Med bopæl i Aarhus fik han præliminær ek-

samen på aftenskursus medens han passede 

sit arbejde på TV, dette gav ham adgang til at 

studere statskundskab ved Aarhus Universitet 

og han gennemførte dette samtidig med ar-

bejdet ved TV. 

Derpå sendt til Ungarn som TV-

reporter og TV-rapportør  

Deltog ved adskillige olympiader: 

I 1972 OL i München hvor han bl.a. 

rapporterede fra overfaldet mod de Israels 

idrætsfolk  

I 1976 deltog han i et producerkursus i 

TV- Århus afdelingen 

I 1984 gik turen til OL i USA hvor 

han bl.a. dækkede sejlsport og var tæt på den 

store danske medaljesluger Poul Elvstrøm  

Senere deltog han i 1992 ved OL i 

Barcelona  

Derpå et par år som redaktør af have-

selskabernes fælles medlemsblad ”HAVEN”  

De følgende år slog han sig ned i Ska-

gen hvor han blev redaktør for Skagen fisker-

nes blad der omhandler fiskeindustrien. I den 

periode skrev og udgav han bøger om ska-

gensmalerne, bl. a. om P.S. Krøger og Anna 

og Michael Ankers produktion.  

For at fuldende billedet af en meget 

spændende og aktiv journalist og TV-mand, 

skal blot nævnes, at han har sejlet 3 måneder 

med Skoleskibet Danmark hvorfra han har 

lavet en film. 

Der blev også tid til en ansættelse ved 
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Mellemfolkelig Samvirke med udsendelser til 

Asien og Afrika. Har også været Informati-

onschef ved Nordisk Råd, hvorfra han også 

har lavet film. På det seneste er han Kommu-

nikationsrådgiver ved Århus Universitet. Er i 

forpustet?, det blev vi af et lytte til dette inspi-

rerende energibundt.  

Tak for en fantastisk aften. 

Aftenen sluttede med en let frokost 

ret, med kaffebord- og aftensang. 

                                                      Jørgen 

Gilderne er ofte blevet opfordret til at 

lave lidt tværgående samarbejde for at lære 

hinanden at kende. 4.og 6. Gilde havde derfor 

besluttet at lave et fællesarrangement den 2. 

februar i Langenæs kirkens lokaler. Aftenen 

skulle indledes med gildehal efterfulgt af et 

elektronisk byløb "Kender du Århus". 

61 gildebrødre var mødt til en spæn-

dende aften. Da alle havde fundet plads i gil-

dehallen, bød gildemester Sonja velkommen 

og mindede om, at netop den 2. februar er 

Kyndelmisse, vinterens midtpunkt. I gildeme-

stertalen tog Sonja aftenens emne op, for hvor 

godt kender vi egentlig Århus. Vi rejser til 

Europas storbyer og ser på arkitektur, men 

gør vi det samme i Århus? 

Byen rummer utrolig mange smukke 

bygninger med facader og udsmykninger af 

stor fantasi. De mange kendte århusianske 

arkitektfirmaer har sat deres præg på byen. 

Sonja fortalte kort om den store udvikling i 

Århus, som begyndte for godt hundrede år 

siden, hvor der blev udarbejdet byplaner, og 

de markante bygninger blev opført. Arkitekt 

Hack Kampmann har sat sit præg på mange 

af disse bygninger. 

Smukke bygninger for øjet og dejlig 

musik for øret. Sonja fortalte om musikken i 

Århus. Om Thomas Jensen, dirigenten som 

var leder af Aarhus Byorkester, senere Aar-

hus Symfoniorkester, i mere end 30 år. At 

lytte til visse former for musik er videnskabe-

ligt påvist, at vi seniorer bliver bedre til at 

indlære, huske og løse problemer, for indlæ-

ringsevnen ophører ikke, selv om antallet af 

hjerneceller daler. Kloge ord som er værd at 

huske. 

5 min. Sct. Georg var denne aften 

udeladt, da vi havde et langt program foran 

os. Men gildeloven skulle vi lige mindes om. 

Musikken i gildehallen var indspillet af Aar-

hus Byorkester i årene 1948 og 1951. Gilde-

hallen blev herefter lukket. 

Eftergildehallen havde 4. Gi1de og 

Kirsten fra 6. Gilde påtaget sig at stå for af-

viklingen af. Metha har 25 års gildejubilæum 

og Robin 60 års fødselsdag i disse dage, hjer-

telig tillykke til jer begge. 

Tove 

 

.Mandag den 26. januar var der fest-

stemning i vore lokaler i anledning af 8. Gil-

des 28-års fødselsdag. 5. Gilde var inviteret 

og herfra mødte de talstærkt op, så snart var 

lokalerne fyldt til bristepunktet af feststemte 

gildebrødre samt ledsagere, som herefter af 

herolden blev bedt om at tage plads i gildehal-

len. 

Nils var musikarrangør og medens vi 

hørte Renée Flemming synge en arie fra 

Carpentier’s ”Louise” sænkede andægtighe-

den sig over gildehallen. Gildemesterens, som 

altid velformulerede tale, var både smil og 

minder fra fortiden. Talen handlede denne 

gang om gruppearbejde – runde fødselsdage 

og hvordan det også kan være at blive gam-
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mel. Desuden hørte vi om Helsingør Teater, 

som gruppe 8.1 i det forløbne år har arbejdet 

med og sluttede med visdomsord om at blive 

gammel, f.eks. sagt af Ingrid Bergman: 

”Alder er som at bestige et bjerg, man bliver 

nok lidt forpustet, men får en langt bedre ud-

sigt.” 

En anonym mener: ”At rigtige mænd 

er ved at blive gamle, når de kigger på menu-

kortet, før de kigger på serveringsdamen”. Så 

blev gildehallen lukket. Som udgangsmusik 

hørte vi Tom Trauberts blues, måske bedre 

kendt som Waltzing Mathilda sunget af Rod 

Stewart, og vi kunne begive os ind til de 

smukt pyntede borde, hvor gruppe 8.2 havde 

stået for hele arrangementet. 

Der var lækker buffet – taler, sange og 

diverse konkurrencer, og i godt selskab fløj 

timerne som sædvanligt af sted. aftenen slut-

tede traditionen tro med sangen: ”Nu er jord 

og himmel stille.” 

 

 

Mandag den 9. februar var 8. Gilde 

inviteret til foredragsaften med Claus Jacob-

sen i 5. Gilde. Gildebrødre var mødt op i stort 

tal og efter at gildemesteren havde budt vel-

kommen startede journalist Claus Jacobsen et 

spændende og inspirerende foredrag om sit 

livs lange karriere, bl.a. som den første oplæ-

ser af Tv-avisen i DR samt som informations-

chef i Nordisk Råd. I dag som kommunikati-

onsrådgiver ved Aarhus Universitet. Claus 

Jacobsen fortalte levende og humoristisk om 

spændede oplevelser i forbindelse med opga-

ver i mange lande. 

Således beriget kunne vi sætte os til de 

smukt pyntede borde og nyde det lækre trak-

tement, som gruppe 51 havde stået for. Når 

vore to gilder er samlet er stemningen høj. Vi 

har alle brug for at udveksle diverse nyheder 

siden sidst, og vi får alle en følelse af at være 

del i en større sammenhæng inden for gilde-

bevægelsen til gensidig inspiration og hjælp. 

Tak for en dejlig aften. 

HW  

Torsdag 5. februar var der møde i 

DDS’s spejderhytte, Skovgårdsvænget 97A 

med et beskedent deltagerantal. Det meste af 

aftenen gik med at sortere nogle af de frimær-

ker, der var indleveret til Frimærkebanken. 

Uffe 

 

Her er anti-janteloven: 
1. Du skal tro, du er enestående. 

2. Du er mere værdifuld, end du tror. 

3. Du har evnen til at lære alt. 

4. Du er på flere områder bedre end så 

 mange andre. 

5. Du véd meget, som andre ikke véd. 

6. Du har meget at være stolt af. 

7. Du kan alt. 

8. Du skal smile til os. 

9. Du véd, at nogen holder af dig. 

10. Du har en viden, som du lærer fra dig. 



Afsender: 

HEROLDEN 

Grøndalsvej 170 

8260 Viby J. 

   B 

 

 
Jazz-& Folkteltet på 
Skt. Pauls Kirkeplads 

 

Opstartsmøde for hjælpere 
Fredag den 17. april 2009 

kl. 18:00 – ca. 22:00 
 
Vi mødes i Frivillighuset - Skt. Pauls Gade 25 - til spisning, præ-
sentation af årets program og underholdning. 
Du får samtidig mulighed for at tilmelde dig som hjælper i Fest-
ugen. 
 
Tilmelding senest den 10. april til Helge Rossen på tlf. 40 38 
88 83 eller e-mail: ing-hr@stofanet.dk 
Fra omkring 1. maj vil programmet for 2009 være opdateret på: 
www.jazzfolk.dk 
 
Med venlig hilsen 
Helge Rossen 

 

Denne måneds forsidemotiv 
viser Hjemmeværnets emblem  

til uniformsbaret. 


