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1./7. GILDE. 
Mandag den 7 september. 
Besøg hos Clausens Fiskehandel er an-
nuleret. Nærmere følger. 
 
4. GILDE  
Mandag d. 21. september kl. 19.30. 
Gildehal, i Langenæs Kirken.  
Housewarming i vore nye lokaler.  
Mandag d. 19. oktober kl. 18.30.  
Gildemøde på Moesgård hovedbygning, 
restaureringsarbejdet v/Torsten Hinge. 
OBS.  
4. Gilde holder fremover til i Langenæs 
Kirkens lokaler, den tredje mandag i 
måneden.  
 
5. GILDE 
Mandag den 21. september. 
Gildemøde hos 8. Gilde. 
Foredrag ved pastor Herluf Andersen. 
Mandag den 12. oktober. 
Fødselsdagsgildehal. 
8. Gilde er inviteret 
 
6. GILDE.  
Mandag d. 31. august 2009. 
Parkvandring i universitetsparken. 
Mødested: v/Steno Museet kl. 19.30. 

Derefter tager vi i Langenæs kirken. 
 

Lørdag d. 26. september 2009. 
Heldagsudflugt i private biler, 
til PAP Fabrikken i Bruunshaab 
og EL - museet. Yderligere  
oplysninger udleveres d. 31. august. 
 
9. GILDE 
Onsdag d. 9. september kl. 18.00. 
Gildehal  i Fredenskirken. 
Maden er bestilt udefra. 
Mandag d. 26. oktober kl.19.00. 
Foredrag med Carsten Mørch på Dia-
konhøjskolen, 
Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. 
 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 3. september kl. 19.15. 
Så er det tid til at komme på ’mærkerne’ 
igen efter en dejlig lang sommer med 
for det meste godt vejr. Indsamlet mate-
riale kan afleveres til indskrivning inden 
landsgildetinget. 
Vi mødes i DDS’s spejderhytte, Skov-
gårdsvænget 97A, Tranbjerg. 

Ridderår 
18-10-09 Steen Lydolff, 4. G.  25 år. 
Gildeår: 
04-09-09 Arne Dysted, 1./7. G. 45 år.  
11-09-09 Jytte Fink, 1./7. G.  30 år. 
Fødselsdage  
18-10-09 Jan Omøe, 4. G.  75 år. 

 

HEROLDEN 
udkommer næste gang 
ca. 1. oktober 2009 

Deadline 15. september. 
 

 

Redaktør Ole Andreasen, 
Grøndalsvej 170, 
8260 Viby J. 

Telefon 24 63 82 95 
E-mail: herolden@mail.dk 
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Ved 5. Sct. Georgs Gildes Udendørs Gildehallen den 8. juni 2009 blev Do-

nald Smith optaget som væbner. 
Væbnerspørgsmål til Donald Smith: I Sct. Georgs Gildernes vedtægter § 3, 

der handler om grundlaget for gildearbejdet, nævnes vor gildelov samt gildeløftet. 
I gildeløftet lover vi oprigtigt at stræbe efter at holde gildeloven, at hjælpe andre, 
samt ”at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv”. 

Denne ordlyd er uændret fra gildebevægelsens start og er en videreføring af 
spejderloven og spejderløftet. Er sprogvalg og ordlyd stadig aktuel, eller kan den 
med fordel moderniseres? 

Er der elementer i ordvalget der kan være en hindring for videreføring og 
vækst af Gildebevægelsen? I givet fald, på hvilke områder kan det ændres? 

 
Her er Donalds Væbnersvar: 
Kære gildesøstre og gildebrødre: Jeg er meget glad for, at være medlem at 

gildebevægelsen og at få mulighed for at lære alle jer alle at kende bedre. Alle 
voksne har mange opgaver og spiller mange roller. For eksempel er jeg nogle gang 
en farfar, nogle gang en handyman, nogle gang en ægtefælle, og nogle gange en 
forsker. 

Angående min rolle som forsker, betragter jeg det som en stor luksus at 
kunne få betalt min løn for at stille mange spørgsmål. Som forsker må man ikke 
tage noget for givet. Man må ikke feje noget under gulvtæppet. Alt skal vendes og 
drejes. 

Jeg husker tydeligt min første kontakt med gildebevægelsen. Det skete hos 
Birgit og Henning, som havde inviteret mig hjem til en snak om emnet. Henning 
forklarede mig nogle ting om gildebevægelsen og nævnte noget om gildeloven og 
gildeløftet. Birgit kiggede mig dybt ind i øjnene og sagde, at man skal føre et Sct. 
Georgs sværd mod det onde i sig selv. Jeg var noget forbløffet fordi, efter min me-
ning, var hverken Birgit eller Henning onde. Derefter begyndte jeg at undre mig 
over ordlyden i gildeløftet. Hvilket menneskesyn afspejlede det? Hvad var menin-
gen med det? Hvordan opstod det? Kunne man ændre det til det bedre? 

Efter at jeg nu har været aktivt medlem at 5. Sct. Georgs Gilde Egå i et par 
år, og efter at jeg har truffet alle jer, undrer jeg mig mere end nogensinde over ud-
trykket i gildeløftet, ”det onde i mig selv” fordi, indtil videre, har jeg ikke mødt et 
medlem at Gildebevægelsen som er onde. 

For at jeg kunne undersøge baggrunden for vores gildeløfte, har vores kans-
ler, Henning, givet mig kopier af nogle sider fra ”Den Lille Spejderbog og Søspej-
der-Haandbog udgivet i 1945. Jeg vil gerne understrege, at ordet ”ond” overhove-
det ikke forekommer hverken i Spejderloven eller Spejderløftet. Det tiende bud i 
Spejderloven er dog, - at ”En spejder er ren i tanke, ord og handling”. Den formu-
lering kan jeg tilslutte mig. 

Hvis man undersøger den historiske baggrund af ordet ”ond” i det danske 
sprog, støder man på mange citater fra biblen: F.eks. Mattheus 6.13 er ”frie os fra 

VÆBNERSVAR 
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det Onde!” og Romerne 7:19 siger ”det Gode, som jeg vil det giør jeg ikke; men 
det Onde, som jeg ikke vil, det giør jeg”. Et andet citat fra biblen er: ”Mennesket 
er godt, men Menneskene er onde”.  

Ifølge ”Ordbog over Det Danske Sprog er man ond hvis man optræder hjer-
teløst, er uvenligt over for andre, er ubarmhjertelig, er fjendtlig sindet, er hensyns-
løs og skadefro. Kære venner – sådan er I ikke! 
Som I kan høre, mener jeg at gildeløftet kunne trænge til en ansigtsløftning og der-
for har jeg indsendt følgende brev til vores Landsgildeledelse: 

Landsgildemester Hanne Borgstrøm. 
Af Infobrev nr. 5. kan jeg se, at landsgildet arbejder med en modernisering 

af gildeløftet. Jeg står overfor optagelse som væbner og skal netop tale om ”mit 
syn på gildeløftet”. I den anledning har jeg gjort mig nogle tanker, som du måske 
kan bruge i arbejde med udformningen af et mere moderne og tidssvarende gilde-
løfte. 

Mit forslag handler om en lille ”ansigtsløftning” af ordlyden i vores gilde-
løfte. Efter min mening, er hovedparten af gildeløftet udmærket og i klar overens-
stemmelse med principperne i Spejderbevægelsen. Men jeg har studset meget over 
en enkelt frase i vores gildeløfte, lige siden jeg først lærte om Sct. Georgs Gildebe-
vægelsen.  

Det forekommer mig noget mærkeligt, at man i Gildeløftet lover at føre et 
Sct. Georgs sværd mod ”det onde i mig selv”. Frasen ”det onde i mig selv” fore-
kommer mig særdeles urigtig i forhold til alle de medlemmer af Sct. Georgs Gil-
derne, som jeg har mødt i forbindelse med gildeaktiviteterne. Desuden mener jeg 
at frasen, ”det onde i mig selv”, afspejler et meget negativt menneskesyn, hvori 
man går ud fra, at alle mennesker, uden undtagelse, er onde, eller at man skulle 
være i besiddelse af en vis mængde ondskab for at kunne blive optaget som med-
lem i Sct. Georgs Gildebevægelse. 

Jeg vil derfor gerne forslå, at ordene ”det onde i mig selv” bliver udskiftet 
med ordene ”ondskab af enhver art”, så at gildeløftet for Sct. Georgs Gildebevæ-
gelsen efterfølgende vil være: 

Jeg lover oprigtigt at stræbe efter: 
at holde gildeloven, 
at hjælpe andre, 
at føre et Sct. Georgs sværd mod ondskab af enhver art og for det, som efter 
min overbevisning er ret og rigtigt. 
 
Jeg håber du kan bruge nogle af mine synspunkter og du er velkommen til 

at kontakte mig for yderlige kommentarer og en uddybning. 
Med venlig gildehilsen, 
 
Donald F. Smith. 
 
Tak til jer alle sammen, og tak fordi I vil høre mit svar på mit væbner-

spørgsmål. 
 
           Indsendt af 5.Gilde 
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Stadsgildets 60 års fødselsdagsfest 
Fredag den 5. juni mødte 68 fest-

klædte og feststemte gildebrødre op i 
Restaurant Friheden for at fejre Stads-
gildets 60 Års fødselsdag. Henrik Mejer 
var toastmaster og førte os flot igennem 
middagen. 

Hanne Brissing holdt festtalen og 
fortalte lidt om gildernes opståen for 70 
år siden og Stadsgildets start for 60 år 
siden. Hanne påpegede, at vi i dag var 
samlet for at fejre vores indbyrdes gilde-
venskab og for at hylde en fælles ven: 
Århus Stadsgilde. En ven, som mange af 
os har kendt og fulgt i op- og nedgange 
En ven vi nødig vil undvære og som vi i 
en vis grad har knyttet os til og som i 
høj grad har været med til at præge os. 
En ven som har givet os opgaver i tillid 
til, at vi sammen kunne løse disse.  

Hanne takkede Merete og Jørgen 
for deres fine causeri i Heroldens juni 
nummer om mange af de arrangementer, 
der i årenes løb har skabt penge til vel-
gørende formål 

En del af vennekredsen skaffer i 
dag penge til ”Flagfonden” ved på offi-
cielle flagdage at hejse flag ved ind-
faldsvejene til Aarhus. Aarhus kommu-
ne betaler et beløb for denne indsats og 
disse penge doneres 100 % til velgøren-
de formål for børn og unge i det århusi-
anske og østjyske område. 

I år har en flok østjyske spejdere, 
der har bestemt sig for at cykle til ”Blå 
Sommer”, der som tema skal være CO2 
neutral, fået penge til mad på cykelturen 

Alderen er så småt begyndt at 
trykke vores ven og der er ikke den sam-
me saft og kraft, som var kendetegnende 
i de yngre år, Ikke så mærkeligt – sådan 

går det jo de fleste af os. Men lur mig, 
sagde Hanne, om der ikke sker noget nu, 
hvor vores ven går ind i den såkaldte 
tredje alder. Det er i den alder, mange af 
os pludselig får lyst til at kaste os ud i 
store nye opgaver. Energien vender på 
forunderlig vis tilbage, når aktiviteterne 
bliver frivillige og måske dermed mere 
lystbetonede. – Jeg har ladet mig fortæl-
le, at vores ven har fået mod på og lyst 
til et stort arrangement i 2011. Som de 
gode venner vi gerne vil være, er der 
allerede givet håndslag på, at vi vil hjæl-
pe vores ven med dette store nye delmål. 
Jeg tror, vores ven har set rigtigt, og at 
det kan give fornyet energi og sammen-
hold. Et sammenhold, som jeg fornem-
mer, på nuværende tidspunkt slet ikke er 
så ringe endda. 

Og skal vi så ikke med et rungen-
de tjikker-likker ønske vores ven til lyk-
ke med de 60 år og god arbejdslyst. 

Jørgen Pedersen talte om tidligere 
tider, om mange spændende og sjove 
oplevelser.  

Efter middagen var der under-
holdning af de ”3 jyske tenorer” - der 
denne aften var blevet til 2 – på grund af 
sygdom. Men de to fremmødte opera-
sangere fangede vores fulde opmærk-
somhed i næsten en time. De sang og 
agerede til flere kendte sange fra for-
skellige operetter og vi nød deres dejlige 
sangstemmer. Derefter afslutte Henrik 
og der blev spillet op til dans – dansen 
gik lystigt og stemningen var rigtig fin. 

Kl. 24 blev der serveret natmad 
og derefter tog vi afsked med hinanden 
efter en rigtig hyggelig aften 

Jette, 4. G.  
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Mandag d. 2. juni afholdte vi vo-
res sidste gildemøde på Horsens Indu-
strimuseum, hvor vi mødte talstærkt 
op kl. 14.00, og så de forskellige afde-
linger, der var bl.a. en opgang med lej-
ligheder, der var indrettet fra 1870 og 
helt frem til et teenageværelse i toppen 
af ejendommen fra 1998. 

Et meget spændende museum, 
som bestemt er et besøg værd, og da vi 
jo alle er over de 60 var der rigtig man-
ge ting man kunne nikke genkendende 
til fra sin barndom/ungdom. I en af ejen-
dommene var der indrettet en bankafde-
ling, hvor man helt følte sig sat tilbage 
til matadortiden fra tv-serien, meget flot 
og velbevaret. 

Efter det kulturelle indslag tog vi 
til Boller Slot, hvor vi nød vores med-
bragte kaffe og fik en is fra gildet. 
I forbindelse med Boller Slot er der en 
fuschiahave og et fint indrettet lille ja-
pansk tehus, hvor vi efter kaffen vandre-
de lidt rundt. Desværre var fuschiaer-
ne ikke sprunget ud endnu, så det må vi 
have til gode til en anden gang. 

Efter rundgang i haven nød vi 
vores medbragte aftensmad og sluttede 
denne skønne sommeraften af omkring 
kl. 19.30, hvor vi kørte mod Århus igen. 

Birthe Lydolff 

Den 8. juni mødtes vi på Togger-
bo Spejdercenteret til friluftsgildehal.  

For os fra det gamle Hornslet 
Gilde har Toggerbo en ganske særlig 
betydning, idet vi altid afholdte vor årli-
ge friluftsgildehal på dette sted. Det var 

en skøn sommeraften, så det var et dej-
ligt gensyn. Erik Hennings, også tidlige-
re gildebror fra Hornslet fortalte om 
stedet. En kreds af Hornslet borgere, 
med bankdirektør Viggo Mørch i spid-
sen, gik i gang med at indsamle penge 
til at købe ejendom her, med tilhørende 
jorde, med det formål at indrette et spej-
dercenter. Det krævede megen frivillig 
arbejdskraft, før huset kunne bruges 
som spejdercenter. Der er siden sket 
udvidelser og forbedringer. Erik Hen-
nings og han og hans kone Lis, har væ-
ret med i arbejdet omkring Toggerbo og 
kender stedet. Efter indledningen guide-
de han forsamlingen rundt i det skønne 
område.  

Efter rundvisningen samledes vi 
om bålet til en festlig gildehal hvor Do-
nald skulle aflægge sit væbnerløfte. Af-
tenens musik var lagt i hænderne på 
Kim Sjøgren, vi indledte med ”Over the 
Rainbow”. Donalds væbnersvar handle-
de om vort gildeløfte og spørgsmålet 
var: kan eller bør gildeløftet modernise-
res? Donalds svar kan læses andet sted i 
Herolden. Donald er født og opvokset i 
USA og er forsker, derfor havde han 
valgt at den engelske gruppe Coldplay 
skulle spille og synge ”The Scientist”.   

I sin gildemestertale begyndte 
Erik Ravn med at minde os om D-dagen 
den 6. juni, hvor engelske og amerikan-
ske soldater gik i land i Normandiet, for 
at befri det besatte Europa fra Tyskerne. 
Churchill udtalte, "sjældent har så man-
ge haft så få at takke for så meget". 
Churchill ønskede et samlet Europa.  

Vi har nu EU med 27 stater og 
fred i Europa i 50 år. Tyrkiet er medlem 
af Nato, et muslimsk land søger fælles-
skab. Politikkerne bør først hjælpe Tyr-
kiet med at få demokrati.  
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Vi har i dag gæster fra Frimurer-
logen. Frimureriet dateres tilbage 
til1717, da den første frimurerloge dan-
nedes i England. I 1743 oprettedes den 
første frimurerloge i Danmark. I dag 
findes ca. 50 frimurerloger med ca. 11 
tusind medlemmer. 

Frimureriets formål er at gøre 
broderskabets medlemmer til gode sam-
fundsborgere, til forstående og hjælp-
somme medborger og til rent tænkende 
mennesker. Alle disse formål ligner jo 
Sct. Georgs Gildets. Frimurerlogerne er 
ofte blevet betegnet som hemmelige. 
Dette er forkert, idet frimurernes formål 
er åbent. Myten om hemmelighed stam-
mer fra frimurernes ønske om, at holde 
deres gamle ceremonier og symboler for 
sig selv. I Frimurerordenen findes for-
skellige grader, I Danmark er der 10 
grader. Det er en unik oplevelse, hver 
gang man stiger til en ny grad.  Efter 
gildemestertalen sang vi, " Vi ser de 
bøgelyse øer". Mens vi langsomt gik fra 
bålpladsen op mod huset nød vi igen 
Kim Sjøgren spille, denne gang "En 
spillemand på en Tagryg".  

Gruppe 51 stod parat med varm 
kartoffelsalat og nogle kæmpestore 
hjemmelavede pølser. Efter kaffe og 
chokoladekage kunne vi sige farvel til 
Toggerbo, med tak for en dejlig aften, 
og med ønsket om en god sommer. 

Hanne. 

Besøg af vort venskabsgilde fra 
Fredrikstad. 

Torsdag den 21. maj modtog vi 
sidst på eftermiddagen 10 gildebrødre 
fra 5. Sct. Georgs Gilde Fredrikstad til 
det traditionelle besøg. 

Vi samledes på patienthotellet på 
Århus Sygehus, hvor vi over en kop 
kaffe og en ostemad fik sagt velkommen 
og fordelt vore gæster til deres respekti-
ve værter. 

Fredag formiddag mødtes vi i 
”Den Gamle By”, hvor vi vandrede 
rundt i små grupper indtil vi ved fro-
kosttid samledes i ”Madkassen” for at 
indtage den medbragte frokost. Efter-
middagen var til fri disposition indtil vi 
mødtes i Langenæskirkens lokaler til 
gildehal. 

Sonja talte om tiden, som flyver 
af sted, og om at det gælder om at leve i 
nuet og nyde det. 5. min. Sct. Georg 
handlede om fællesskab og forskellighe-
der mellem vore to folk. 

I eftergildehallen var der efter 
middagen fotoforedrag af Arne Møller, 
hjerneforsker. Et flot sanghæfte blev 
flittigt benyttet og vi sang en sang skre-
vet til lejligheden af Kirsten og Johan-
nes. Inger Fauske fra Fredrikstad kvitte-
rede med en tale på vers samt en rigtig 
venskabssang. 

Lørdag morgen mødtes vi på hav-
nen i Hov og tog færgen til Tunø, hvor 
vi på en rundtur i øens ”traxaer” bl. a. 
besøgte et ægtepar, som opdrættede får. 

Efter middag på kroen bød pro-
grammet på guidet rundtur i byen med 
besøg i kirken og på museet. 

Dagen sluttede, efter færgetur til 
fastlandet, med sammenkomst i en spej-
derhytte i Odder med pålægsbord med 
diverse drikkevarer. 

Næste dag kl. 10 mødtes alle ved 
motel La Tour for at sende vore gæster 
af sted med heftig viften med flag. End-
nu en gang farvel efter et par hyggelige 
dage og med tanke på at der kun er to år 
til vi ses igen. 

Ole A. 
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Gruppe 61 stod for sæsonens sid-
ste arrangement, som fandt sted 8.juni, 
hvor vi mødtes ved spejderhytten Kulla 
ved Hansted. Elsebeth havde forsynet os 
med kørselsvejledning, så vi kunne fin-
de frem. 17 i alt deltog i aftenens tur. 
Vejrmeldingen lød ikke for godt, men 
endnu engang var vi heldige, det klarede 
op, solen skinnede, og det blev en dejlig 
aften. 

Naturvejleder Ole Schmidt, som 
også er gildebror, tog os med på en 
spændende vandring i området Egebjerg 
sø og Hansted å. Området blev efter en 
stor omlægning indviet sidste år. Det er 
nu hjemsted for flere fiskearter, mindre 
ynglefugle, rovfugle og vadefugle. Od-
deren har også fundet tilbage. På gåtu-
ren passerede vi et svanepar med otte 
unger. En mangfoldighed af træer, bu-
ske og vilde blomster gør stedet dejligt 
at færdes i. Ole Schmidt var en god og 
meget levende fortæller, så vi hørte om 
etableringen af området, økonomien, 
fej1 under arbejdet, f. eks. en bro som 
kun var for kort i den ene ende. Blom-
ster og planter blev vi belært om, sågar 
en troldehistorie hørte vi. 

Tilbage ved hytten fortalte Ole 
Schmidt, at Horsens-gilderne havde 
overtaget hytten for fem år siden, den-
gang i meget dårlig stand. Efter meget 
arbejde fremstår den i dag rigtig fin og 
ti1talende. Sonja takkede Ole for en 
dejlig tur i området og hans gode for-
tæl1inger. Vores medbragte aftensmad 
indtog vi ved de udendørs bænke og 
borde. Inden vi skiltes, fik vi det nye 
årsprogram med de nye gruppeopdelin-
ger. 

Vi ønskede hinanden god ferie og 
god sommer og kunne så køre hjem i 
den dejlige lyse sommeraften. 

Tove 

Sommerudflugt, 9. Gilde tog til 
Gl. Estrup. Gl. Estrup blev i sin tid 
grundlagt strategisk klogt på en bakket 
top i et ellers stort englandskab. De sto-
re vider med de mange vådområder gav 
et godt udsyn over de omkringliggende 
landskaber. Ingen kunne derfor let nær-
me sig gården, for slet ikke at sige uset. 

Men i dag kommer man let til Gl. 
Estrup på en god asfalteret landevej og 
parkerer på en grusbelagt parkerings-
plads. Dog sammen med de lange stier, 
den oprindelige borggård med toppede 
brosten, høje dørtrin og spindeltrappen, 
ja, så kan herregården stadig være svær 
at ”indtage”, hvis man, som mange af os 
i 9. Gilde, er blevet lidt gangbesværet. 

I 1340 har man den første omtale 
af gården. På denne tid ejes den af fami-
lien Brok. Den sidste i mandslinien, 
Eske Brok, kender vi en del til, da han 
skrev dagbog. Her skriver han bl. a. om 
drukgilderne med sin gode ven, kong 
Chr. D. 4. Festernes omfang markeres 
med et kors – op til 4 tværstreger for 
den største af dem alle. Ud for dette tegn 
står der ”Libera nos Domini!” (gud fri 
os vel!) Eske Brok var fuld, som ædru, 
også kongens rigsråd!  

Datteren, Jytte, giftede sig med 
en Jørgen Scheel. Det vil sige at spinde-
siden af Brok-familien førte gården vi-
dere i familiens eje i endnu 300 år.  

I 1926 blev man nødt til at sælge. 
Det skyldtes ikke, at der manglede ar-
vinger, tværtimod! Men en ny arvelov 
gjorde det umuligt for nogle af dem at 
købe de andre ud. I 1930 blev gården 
statens ejendom, og begyndelsen til hele 
det spændende herregårdsmuseum med 
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tilhørende landbrugsmuseum tog sin 
begyndelse. 

En stor park omkranser i dag her-
regården. Her finder man alt fra ynde-
fulde piletræer, der spejler sig i en sø, 
hvor andemor lærer de små at svømme 
til en abildgård, hvor alle de gamle æb-
lesorter gror. 

Vi kunne have fået flere dage til 
at gå med dette besøg, men sluttede af 
med en god, men særdeles forsinket, 
frokost i ”Den gamle stald”. En horde 
turister i et par busser havde invaderet 
spisestedet – også vores reserverede 
bord. Det blev da alligevel en dejlig 
afslutning på dagen, da maden var vel-
tillavet, priserne rimelige og pigerne, 
der serverede søde og hjælpsomme. 

Med store knus sagde vi farvel og 
på gensyn til efterårets nye sæson i vo-
res dejlige gilde! 

Birgit. 

Sommeren er iflg. kalenderen 
over os og vi holdt vores sidste gildemø-
de i Sumpen ved Lisbjerg hytten. 

Ja sumpen, det er godt sagt. Vej-
ret var så sumpet, at vi trak op i den sto-
re hytte. Vi var alle mødt op og hyggede 
os udenfor en tid indtil vi blev kaldt ind 
til Gildehal, som altid er meget stem-
ningsfuld på en anden måde end i et 
stort gilde. Gildemestertalen og musik-
ken var tilpasset årstiden og vejret. Vi 
trives godt i spejderhytterne, og denne 
gang havde vi en ny oplevelse. 

Vi så Erik Heides store billede, 
som han har malet i sin ungdom, var 

blevet sat op i hytten. Dejligt at det er 
kommet til ære og værdighed. Ilden bul-
drede godt i pejsen, vi sad alle trylle-
bundet og nød hinandens selskab bagef-
ter, sådan som vi plejer, hvor grupperne 
skiftes til at forkæle os på kreativ vis. 

En glad aften med ønsket om en 
god sommer med masser af solskin. 

Ulla K. 
 
Kursen er sat. 

Efter en forhåbentlig god ferie 
har vi alle set frem til at mødes igen. 
Det blev med indbydelse til: 

Lad os drømme sammen, drøm-
me at vi er på savannen under fremmed 
himmelstrøg. Dette gav os nogle for-
ventninger, og vi blev bestemt ikke 
skuffede. Vi mødtes hos en god ven, 
som har arbejdet og levet i Afrika i 7 år. 
Han har bygget en 8-kantet hytte på pæ-
le med udsigt langt ud over landskabet. 
Det er indrettet som afrikansk jagthytte 
med mange trofæer, zebra- og andre 
skind, buer, pile, billeder, lampeskærme 
lavet af kaffeposer, som gav et varmt lys 
osv. Han har bl.a. mødt Kenyata og be-
søgt Karen Blixens farm og huset Bodil 
Udsen under hendes besøg der. Hyttens 
akustik er helt fantastisk, hvilket vi erfa-
rede da vi sang en del sange. 

Vi svævede 3 meter over jorden. 
Aftensmaden stod på grill, og vi kunne 
alle sidde omkring et kæmpebord og 
nyde udsigten. Efter megen snak fortalte 
vores ven om sit liv og virke i Kenya og 
vi stillede mange gode spørgsmål. Her-
efter læste Poul Erik nogle af Karen 
Blixens første breve op, hvilket var me-
get interessant. Det var breve hun skrev 
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til sin mor, som tydeligt udstrålede me-
get af K.B.s karakter og holdning. Her-
efter nød vi i total stilhed Mozarts Clari-
nett koncert i A-dur. Den skrev han til 
sin gode ven Anton Stadler i 1791, det 
sidste han har skrevet. Mozart døde 
1791 kort efter færdiggørelsen. 

Gildebrødre taler meget. Det var 
gribende at sidde så mange i dyb tavs-
hed med netop det musik, som vi kender 
fra filmen "Out of Africa", hvor Karen 
Blixen sidder ude på savannen med sin 
elsker Denys Finch Hatton og nyder 
solnedgang ved en gedigen middag. Hun 
elskede ham så højt, at hun udtalte, jeg 
kan ikke andet end elske den jord han 
træder på. 

Jeg tror vi alle kørte hjem med et 
eller andet dejligt indeni os. 
God nat og tak! 

Ulla K 

Torsdag aften den 4. juni var Fri-
mærkelauget med gæster på virksom-
hedsbesøg hos Nordfrim A/S i Otterup 
på Fyn. Frimærkebanken sælger en del 

af de indsamlede frimærker til bl.a. 
Nordfrim. 

Det blev en meget spændende 
aften, hvor vi fik en flot velkomst og 
blev vist rundt på virksomheden, der er 
bygget op på og omkring ejeren Erling 
Daugaard’s fødehjem. En moderne 
’fabrik’ med kæmpestore lagerhaller og 
transportsystemer. Administrationen og 
distribution varetages fra Otterup, men 
der er - via opkøb de senere år - afdelin-
ger og datterselskaber i såvel i Norden 
som i mange andre europæiske lande, 
som indsamler og klargør salgsmateria-
let. 

I alt beskæftiges over 130 medar-
bejdere. Imponerende med en sådan 
drivkraft i en meget speciel branche. 
Aftenen sluttede med et traktement og 
gaveoverrækkelse. Med en sådan spæn-
dende aften i baghovedet gjorde det 
mindre, at der var en lang tur hjem.  

Uffe 
 

Landsgildeting 2011. 
 

Efter opbakning på stadsgildetinget blev det på stadsgilderådsmødet 27. maj 
vedtaget, at Århus Gilderne skal tilbyde at være værter for Landsgildeting 2011.  

IT-gruppen med Kjeld Hedelund, 4. G. i spidsen laver i samarbejde med Vi-
sit Århus et oplæg, som undertegnede skal præsentere på Landsgildetinget i Aal-
borg i år. 

På nuværende tidspunkt har ingen andre tilbudt at afholde LGT 2011, så 
sandsynligheden for, at det bliver os, er ret stor. Imidlertid er der forslag fremme 
om, at der af økonomiske årsager kun skal afholdes LGT hvert tredje år, og det bli-
ver således måske først i 2012, vi skal løse opgaven. – Alt det ved vi mere om efter 
LGT i Aalborg. 

Hanne Brissing 
SGM 
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Denne måneds forside 

viser et aftryk af et julekort malet på kidskind. 
Tilsendt af Erik Jungersen, 4. Gilde 

Jazz-Folk på Skt. Pauls Kirkeplads i Festugen 
  

  Jazz- og Folkteltet er et åbent arrangement, hvor man frit 
kan kigge ind og høre god musik.  
  Derudover kan skjoldmøer mødes over en dejlig frokost 
søndag den 30. august, mens der den 31. august er bengnav-
ning. 
  Som noget nyt har vi afslutningsjamsession søndag 
den 6. september. 
  Se program og vagtplan på: www.jazzfolk.dk  

Fellowship-Day 2009 
  

bliver afholdt i Langenæskirken i Århus onsdag den 28. oktober kl.19.00.  
  
Nærmere om program og pris vil blive annonceret i næste nummer af Herolden. 
  
Tilmelding kan ske til Elsebeth Rasmussen senest 14. oktober 2009: 
  
Mail:       er@keyaccount.dk 
Mobil:     23 60 24 87,  telefon:  86 15 77 12. 
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