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STADSGILDET 
Mandag d. 26. oktober kl.19.00. 
Foredrag med Carsten Mørch på Dia-
konhøjskolen. 
Se annonce på side 3. 
Onsdag d. 28. oktober kl. 19.00. 
Fellowship-day. 
Se annonce på bagsiden. 
 
1./7. GILDE  
Onsdag d. 28. oktober kl. 19.00. 
Fellowship-Day bliver afholdt i Lan-
genæskirken. Interesserede bedes give 
Edel besked for tilmelding. 
Mandag d. 16. november kl. 19.30. 
Langenæs. Ole viser film fra Beijing i 
Kina. Tilmelding til Birgitte og Jan. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 19. oktober kl. 18.30. 
Gildemøde på Moesgård hovedbyg-
ning, restaureringsarbejdet v/Torsten 
Hinge. 
Mandag d. 23. november kl. 19.30. 
Gildehal, i Langenæskirken. 
Hjertestarter/førstehjælp. 
 
5. GILDE. 
Mandag d. 12. oktober kl. 19.30. 
I Egå Sognegård  
Fødselsdagsgildehal. 
8. Gilde er inviteret. 
Torsdag den 5. november kl. 19.00.  
Mødested meddeles senere. 
Foredragsaften v/ folketingets tidlige-
re formand Christian Mejdahl  
8. Gilde er inviteret.  
 

6. GILDE.  
Mandag d. 5. oktober kl. 19.30. 
Gildemøde – Gr. 61 arrangerer. 
Underholdning v/Jørgen Skammeritz.  
 
8. GILDE 
Mandag d. 12. oktober. 
Fødselsdagsgilde hal hos 5. Gilde. 
 
9. GILDE 
Mandag d. 26. oktober kl. 19.00. 
Foredrag med Carsten Mørch på Diakon-
højskolen 
Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. 
Se annonce på side 3. 
Onsdag d. 28. oktober kl. 19.00. 
Fellowship-day  
afholdes i Langenæskirken 
Nærmere om program og pris se andet 
sted i Herolden. 
 
10. GILDE 
Tirsdag d. 6. oktober kl. 18.00. 
Gildemøde - Nærmere information 
følger. - blå gr. 
Tirsdag d. 20. oktober kl. 19.00. 
Fødselsdagsgildehal, Kongsvang. 
Nærmere information følger. - rød gr. 
 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 1. oktober. 
Sæt denne aften af til et hyggeligt fo-
redrag med Thorvald Halkjær. 
Emne???????? så det skal nok blive 
fornøjeligt. 
Vi mødes i DDS`s spejderhytte,  
Skovgårdsvænget 97 A, Tranbjerg 
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Ridderår: 
18-10-09 Steen Lydolff, 4. G.  25 år. 
 
Gildeår: 
18-11-09 Asger Haagen Jensen,  
          4. G. 60 år.  
Fødselsdage: 
13-10-09 Benthe Christoffersen,  
                 9. G.  70 år. 
18-10-09 Jan Omøe,       4. G.  75 år. 
18-11-09 Stine Underlien, 8. G.  70 år. 

  
Referat fra Stadsgilderådsmøde 
    Onsdag den 16. september 2009 
 
Tilstede: Hanne Brissing (SGM), Hen-
rik Mejer (DUS), Benny Aros (PR), 
Niels Blicher (4. g), Henning Holck 
Nielsen (5. g/stedfortræder for Erik 
Ravn), Sonja Sørensen (6. g), Henny 
Wilson (8. g), Grete Gjerullf (9. g), Ul-
la Charles (10.g), Helle Kristensen 
(Ridderudvalget) og Marianne Eskild-
sen (Spejderudvalget). 
 
Afbud fra: Uffe Jørgensen (SGS), Eli-
sabeth Møller (SGK), Elsebeth Ras-
mussen (DIS), Ole Andreasen 
(Herolden), Birgitte Bolhøj (1./7. g), 
Kirsten Randrup (2. g) og Nils Lilje-
berg (Flagblokke) 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde den 27.05.09 
Referatet godkendt uden kommentarer. 
 
2. 0yt fra Stadsgildet v/Hanne Bris-
sing – herunder info vedr. LGT 2009 
Gallafesten den 5. juni med 68 deltage-
re blev meget vellykket. Der var en god 
stemning og højt humør blandt delta-
gerne. Tak for en god aften. 
 
LGT 2009 
På landsplan bliver 171 ud af 197 gil-
der repræsenteret. Fra Århus deltager 
Hanne Brissing, Niels Blicher, Hen-
ning Holck Nielsen, Sonja Sørensen, 
Henny Wilson og Ulla Charles. Der er 
kommet et omfattende materiale både i 
Sct. Georg og pr. mail til ledelsesmed-
lemmer, men det virker rodet og uover-
skueligt. Det er også for dårligt, at den 
afgående ledelse ikke har stillet forslag 
til kandidater, der kan afløse dem.  
Sammen med dagsordenen for aftenens 
møde har alle modtaget resumé fra mø-
der i Gøngernes distrikt og på Fyn for 
udvalgte GM og DGM (samt Hanne). 
 
Af de mange ændringsforslag drøftede 
vi bl.a. disse: 
* Flytning af §§ fra Gildelov til proto-
kol (kan gøre det nemmere at rette/
manipulere) 
* Nedlæggelse af distrikter (vil betyde 
lang afstand fra gilde til top/intet bin-
deled) 
* Lov og løfte (måske behov for en to-
tal nyfortolkning i stedet for lappeløs-
ninger) 
* Rodbjerggård (udlejning eller salg – 
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økonomien skal kunne hvile i sig selv) 
* LGT hvert 3. år + evt. kun en enkelt 
dag (svært at nå alt på én dag – tilrej-
sende?) 
* Regnskab – årlig info til GM (god 
idé – mere synlighed)  
* Stop for salg af gaveartikler på 
Landsgildekontoret (bluser, smykker 
m.v. sælges i forvejen via enkeltgilder 
– DDS har netbutik/måske kan vi kob-
les på?) 
* Gildespejder (de fleste foretrækker 
betegnelsen gildebror) 
 
Konklusion: 
Enhver stemmer efter sin egen overbe-
visning. Det er vigtigt ikke at have låst 
sig fast på forhånd, da der kan komme 
gode argumenter frem eller nye for-
slag/ modforslag og nye kandidater. 
 
3. 0yt fra Kansler 
Elisabeth Møller var ikke til stede 
 
4. 0yt fra Skatmester 
Uffe Jørgensen var ikke til stede 
 
5. 0yt fra DUS ved Henrik Mejer 
Der har ikke været holdt møder hen 
over sommeren. 
 
6. 0yt fra DIS 
Elsebeth Rasmussen var ikke til stede. 
– Ifølge Hanne er Elsebeth kommet 
rigtig godt fra start. Endelig invitation 
til Fellowshipday kommer i Heroldens 
oktober nummer. Der bliver ingen gil-
dehal. I stedet vil Karin Boldsen for-
tælle om Gambia-projektet. 
 

7. Herolden 
Ole Andreasen var ikke til stede 
 
8. PR 
Ifølge Benny Aros er der kun 3 gilder, 
der har noget, der ligner en hjemme-
side. Øvrige gilder i Århus har enten 
slet ingenting eller mangler at få opda-
teret programmer m.v. (Det er for dår-
ligt med årsprogrammer tilbage fra 
2002!) Benny kan derfor kun bakke 
kraftigt op om Ole Andreasens gentag-
ne opfordringer til at få gjort noget ved 
hjemmesiderne! 
 
9. 0yt fra gilderne/gildemestrene 
4. Gilde: Flytter nu lokaler fra Tran-
bjerg til Langenæskirkens sognegård, 
hvor man kan få bedre faciliteter. I He-
roldens september måned har sætter-
nissen været på spil, da referat fra 2008 
fejlagtigt er blevet genoptrykt. 
 
5. Gilde: Sommerafslutning i Togger-
bo, der har en fin bålplads (kan anbefa-
les) 
13.08 sejltur på Århusbugten med ny 
Hjemmeværnskutter 
21.09 gildemøde fælles med 8. gilde 
(se nedenfor) 
05.11 foredrag ved Folketingets tidl. 
formand Chr. Majdahl  
har droppet sponsorat til SOS-
børnelandsbyer til fordel for støtte af 
Gambia-projektet. 
 
6. Gilde: 31.08 vandring i Universitets-
parken – en dejlig tur  
26.09 heldagsudflugt til Viborg, Pap-
fabrikken og El-museet 
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i november besøg af meget sang
(musik-?)glad foredragsholder 
 
8. Gilde: har haft friluftsgildehal med 3 
gæster fra frimurerlogen/herligt vejr 
21.09 møde fælles med 5. Gilde/
foredrag ved pastor Herluf Andersen, 
der har besøgt mange flygtningelejre  
alle grupper i gang med forberedelser-
ne til Nytårsgildehallen 
 
9. Gilde: 09.09 friluftsgildehal erstattet 
af alm. gildehal i Fredenskirken pga 
sygdom/stor gensynsglæde efter 3 
mdr.´s sommerpause 
26.10 deltagelse i spejderlederarrange-
ment med Carsten Mørch 
28.10 deltagelse i Fellowshipday 
04.11 foredrag ved Ebbe Schousen om 
Gambia 
 
10. Gilde: 11.08 møde i Hornbjerg ved 
Horsens på en gård, hvor ejeren har 
bygget en afrikansk hytte efter inspira-
tion fra Kenya – oplæsning fra Karen 
Blixens bog ”Den afrikanske farm” 
22.08 sommerhike aflyst pga sygdom 
om 14 dage kirkegårdsvandring/måske 
i mørke?! 
 06.10 gåtur i Landsudstillingens 
fodspor (tidspunkt ændres måske) 
desuden fødselsdagsgildehal i oktober 
 
10. 0yt fra flagblokke   
      Niels Liljeberg var ikke til stede 
 
11.  0yt fra Spejderudvalget 
Lederarrangementet med Carsten 

Mørch den 26.10. 

        Marianne har udsendt 70 breve 
til gruppeledere m.v. med indbydelser. 

Desværre kom brevene først af sted 
07.09, da vi har ventet på godkendelse 
af indkøb og levering af brevpapir samt 
trykning. Indbydelse også i Herolden. 
Tilmelding gerne direkte til Poul Kal-
lesø på poka.consult@gmail. com. Fo-
togruppen laver 15 minutters slideshow 
til visning før start og i pausen. Kon-
kurrence med tipskupon med 13 
spørgsmål om gildeemner i stedet for 
plancheudstilling. Hanne Brissing ud-
låner gildetørklæder til udvalget. Robin 
Andersen spørges om trykning af sang-
hæfter og tipskupon. Jan Bigum, 
2.Gilde eller Bent Sejersen, DDS kan 
evt. kontaktes om jobbet som fotograf. 
Marianne kontakter Ole Andreasen om 
Århus’ lokale PR-brochure. 
 
Kulturnatten den 09.10 

       Vi skal igen hjælpe spejderne på 
Rådhuspladsen og har ansvaret for pøl-
ser, (vikinge-)brød og skumfiduser. 
Marianne sørger for indkøb. Hjælpere 
p.t. Pia Stokholm, Poul Kallesø, Per 
Flemming Hansen, Grete Gjerulff og 
Marianne. Hvis behov evt. også Ulla 
Charles og Hanne Brissing. Vi mangler 
en vikingepande og en leverandør af 
billige pølser. Ulla har måske nogle 
kontakter, hvis andet glipper. 
 
12. 0yt fra Ridderudvalget 
       Helle Kristensen savner emner 
til nye riddere. Der har ikke været 
holdt møde i sommerens løb. 
 
13. Evt. 
      Ulla Charles har forespurgt Henrik 
Mejer om gildedrager til Bent Sejersen, 
DDS, 1. Tranbjerg. De kan få nogle 
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stykker. Henrik undersøger, hvor man-
ge han kan undvære. 
 
        Helge Rossen har fra Stadsgildet 
fået et gavekort på 500 kr. til præmie i 
Jazz-teltets konkurrence i stedet for en 
annonce i folderen. Helge meget glad 
herfor. 
 
        Folkene bag Sølvøkseløbet 2009 
har holdt evalueringsmøde, hvor bl.a. 
spørgeskemaerne fra deltagerne blev 
gennemgået. Overvejende ros til mad-
posten, som også blev kåret som én af 
de bedste poster. Næste år afholdes lø-
bet for 60. gang. Næste møde 18.11, 
hvor Erik Birkholm, Aage Mathiesen 
og Niels Blicher deltager. Hensigten at 
løbet skal kunne løbe rundt økonomisk. 
Man vil forsøge at få tilskud i stedet 
for underskudsgarantier fra sponsorer. 
Der bliver også i 2010 behov for 
hjælp fra flere gildebrødre!!! Nær-
mere følger. 
 
        IT-gruppen har lavet video om 
Århus med hjælp fra Visit Århus. Fil-
men varer ca. 5 min. Og skal vises på 
LGT 2009. 
 
Idéer til arrangementer på distriktsgil-
deplan efterlyses. Giv besked til Han-
ne. 
 
      Dato for stadsgildeting 2010 ligger 
endnu ikke helt fast. Man afventer til-
bage-melding på lokalereservation. 
 
Referent (i fravær af Elisabeth): 

Marianne Eskildsen 

Kolt, den 17.09.09 

en 20.06 har der været afholdt et 
hyggeligt sommermøde hos Jytte og 
Jack Sørensens sommerhus i Øer. 

Den 07.09 kørte vi ud for at se 
vores nye nationalpark Mols Bjerge, 
der blev indviet den 28.08.09 med 
overværelse af 3000 tilskuere. Birgitte 
og Jan havde lagt en spændende rute. 
Vi var 4 biler der mødtes ved ruinen, 
og drog ud i et af Danmarks mest ku-
perede og varierede landskaber med 
store bakkedrag. Landskabet fremstår 
som en udpræget vekselvirkning mel-
lem storbakket landområde og et hav-
område, der i form af brede vige skæ-
rer sig ind i landet og giver en lang 
kystlinje. 

Kystlinjen er jo også Syddjurs 
byvåben. Dette prægtige landskab er 
dannet af isen for mere end 10.000 år 
siden. Isen er kommet sydfra og har 
skubbet og transporteret store mængder 
af sten, grus, sand og ler frem til det, vi 
i dag kan se som et betagende, bakket 
landskab. Landskabet varierer i stil 
med store bakkedrag, der hæver sig 
helt op til 137 meter over havoverfla-
den – og forskellige naturtyper som he-
der, skove, moser, græsarealer og 
strandenge. 

Området giver levesteder for 
mange vilde planter og dyr – men det 
byder også på kulturhistoriske sevær-
digheder. Der er fundet mange spor af 
bosætning fra den tidligste stenalders 
bopladser langs kysten og skiftende 
forhistoriske og historiske agersam-
fundsperioder frem til i dag. Kirkerne 
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og herregården står sammen med de 
meget markante bronzealderhøje som 
de tydeligste tegn på agerlandskabets 
udvikling. 

Vi gjorde forskellige stop, hvor 
flere var ude for at bestige højderne og 
beskue den smukke udsigt. Vi sluttede 
med kaffe og tærte på Park hotel i 
Ebeltoft. Hans havde inviteret sin sø-
ster og svoger fra Sverige og Edel sin 
veninde med. Snakken gik livligt og de 
stolte bedstemødre fik udvekslet erfa-
ringer og kunne berette om de små po-
ders fremskridt. En dejlig tur i et af 
landets smukkeste landskaber. 

OFK 

Torsdag d. 14. maj havde Ny 2. 
Silkeborg kaldt til Gildekvem for 2. 
gilderne i Østjylland. Vi mødtes ved 
Kunstcentret Silkeborg Bad og kunne 
her vælge mellem en historisk eller en 
kulturel vandring rundt i det skønne 
område med de historiske bygninger 
og mange kunstværker. 

Mætte af disse oplevelser kørte 
vi til Rosengårdscentret, hvor der var 
hyggelig komsammen med snitter og 
sange. Ved bordene, hvor vi sad godt 
blandet, var der en god snak om gilde-
livet i de enkelte gilder. Sluttelig blev 
vandrepokalen (et rundt bræt fra Press-
salit) overdraget til det gilde, som skal 
arrangere næste års Gildekvem. 

 
2. Gilde afholdt sædvanen tro på 

den sidste mandag i maj vor traditio-
nelle friluftsgildehal. I år i og ved den 
dejlige spejderhytte BJØRNEBO i 

Adslev skov. Et næsten fuldtalligt gilde 
var mødt frem til en dejlig gildehal i 
det frie. Gildemester genfortalte legen-
derne om Sct. Jørgen (af os kaldt Sct. 
Georg). Det var egentlig rart at få disse 
genopfriskes fra kompetente kilder. I 
gildehallen blev Bente Bigum indsat 
som skatmester i stedet for Jan, som 
havde udtjent sin værnepligt. 

Efter en lille konkurrence med 
spejderfærdigheder, satte vi os til bords 
inden døre på grund af myg, vind og 
tiltagende mørke. Her nød vi et velfor-
tjent måltid med lidt drikkevarer til - vi 
skulle jo køre gennem en mørk skov 
hjem. 

 
Søndag d. 23. august drog 14 fra 

gildet og 2 gæster på Sommerudflugt. I 
år gik turen til Hjerl Hede, hvor mange 
af os havde været tidligere, men for de 
flestes vedkommende var det 20-30 år 
siden. Jeg havde som sædvanlig lagt en 
rute, der ikke gik den korteste og hur-
tigste vej, med indlagte opgaver, som 
bilholdene skulle løse på vejen. Den 
medbragte formiddagskaffe var henlagt 
til Kongenshus Mindepark, da der her 
var mulighed for at indtage kaffen og 
rundstykkerne i tørvejr. Det danske 
sommervejr in mente, men det blev 
dog ikke nødvendigt, men det var tæt 
på, da der kom en byge, umiddelbart 
før vi var ved Mindeparken. På vejen 
videre frem til Hjerl Hede gjorde vi 
holdt ved Sahl Kirke, som vel nok har 
et af landets flotteste og berømteste 
guldaltre. 

Desværre var det levende Hjerl 
Hede stoppet ved skolernes start i 
weekenden før, men der var alligevel 
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godt gang i mange af husene, da man 
holdt Høstmarked. Efter medbragt fro-
kost beså vi husene og de aktiviteter, 
der var i gang. Sidst på eftermiddagen 
vendte vi snuden hjemad efter en hyg-
gelig og oplevelsesrig dag. 

Klavs Klercke 
 

Torsdag den 13. august havde 5. Gilde 
sin sommerudflugt der markerer starten 
på det nye gildeår. 
Arrangementet i år var deltagelse i en 
af Marinehjemmeværnets øvelsesaftner 
på Århusbugten. Kontakten havde vi 
fået gennem Susannes mand, der er 
hjemmeværnsmand og medlem af be-
sætningsmedlem om bord. Vi mødtes 
på kajen foran MHV 908 ”Brigaden” 
der har sin plads mellem slæbebådene 
ved Århus åens udløb. Skibet er nyt, 
kun et år gammelt og navngivet af hen-
des majestæt Dronning Margrethe. 
 

Efter en kort velkomst og rund-
visning med anvisning af, hvor og hvor 
vi ikke måtte være. Da vi først havde 
fået smidt trosserne var der nærmest 
ingen begrænsninger. I det flotte vejr 
var det en smuk oplevelse at sejle stille 

ud på Århusbugten. 
Ved Koraldybet 
vendte vi og på til-
bagevejen overvæ-
rede vi en ”mand 
over bord øvelse”. 

Et besætningsmedlem sprang 
over bord, og en motorbåd blev sat i 
vandet. Besætningen her var vistnok 
ude på sin første øvelse udi denne di-
sciplin, og måtte gentage ”rednings-
aktionen” en gang mere før ”chefen” 
var tilfreds. Mand over bord manden 
viste sig at være blevet forbrændt på en 
hånd af en gigantisk brandmand, men 
skibets ”læge” havde en veludrustet 
medicinkassen klar. 

Herefter ankrede vi op og vi ind-
tog vore medbragte, i dagens maritime 
anledning, landgangsbrød. 

Nu var tiden kommet til at de 
nysgerrige kunne besøge skibets for-
skellige kroge. Det er utroligt hvad der 
kan blive plads til på så forholdsvis lil-
le plads. Det er virkelig skibsbygnings-
kunst. 

Der blev også tid til en grundig 
information om Marinehjemmeværnets 
opgaver og formål. Overvågning, sø-
redningsopgaver, miljøopgaver, oliebe-
kæmpelse samt suverænitetshævdelse. 

Alt i alt en stor indholdsrig ople-
velse sluttede da mørket faldt på og År-
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udkommer næste gang 
ca. 1. november 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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hus viste al sin pragt med vandet, og 
med lysene fra byen og havnen. 
                                   Referat Henning 

Mandag den 31.august begyndte 
vi på den nye sæson, men først skulle 
vi tage afsked med sommeren. 
Derfor mødtes vi ved Steno Museet for 
at gå på parkvandring i Universitets-
parken. Det er måske ikke lige stedet, 
hvor vi, som almindelige borgere i by-
en, kommer ret ofte. 

Men det er da en dejlig park og 
nogle fantastiske omgivelser. Hvor må 
det være et dejligt sted at få lov at stu-
dere. Det var gråvejr men tørt og lunt. 
Efter gåturen kørte vi til Langenæs kir-
ken. 

Robin, som altid er en god plan-
lægger, havde sørget for at placere de 
nydannede grupper ved hver sit bord, 
for der var sikkert noget, de skulle 
planlægge. Ganske rigtigt kalendere 
blev fundet frem og gruppemøder af-
talt. Gåturen havde givet appetit til 
smørrebrød m.v. 

Mest snak og lidt sang hyggede 
vi os med, før Robin afslørede, hvortil 
gildeledelsen havde planlagt, vores ud-
flugt den 26. september skal bringe os 
hen. 

Inden Sonja sluttede aftenen, 
forsynede hun hver gruppe med en hu-
skeseddel, som er en husorden for brug 
af de lokaler, som vi befinder os godt i 
og gerne vil passe på. 

Vi sang aftensangen og glæder 
os nu til udflugten. 

Tove 

Gildetur til Moesgaard 17. maj. 
Vi havde en dejlig, veltilrettelagt tur. 
Vejret var, så vi kunne sidde ude og 
spise de medbragte madpakker og der-
efter travede vi hele turen rundt på old-
tidsstien, 4 km. Med mange stop, hvor 
Per fortalte om alt, hvad vi mødte un-
dervejs, som hvordan man formede 
træerne, så de egnede sig til at lave bå-
de af, hvordan man kunne skaffe flere 
skove ved at lave terrasse marker, den 
mærkværdige runesten, der er skrevet i 
1998 og stavet bagfra, med teksten: 
”fortsat revolution”, og meget andet. 

Efter turen sad vi bænket med 
kaffe og kage, og vejret var mildt, så 
det var en god tur. 

 
Mandag den 8. juni ved Eng-

søen. Festligt, folkeligt, fornøjeligt, 
forsinkede runde fødselsdage. 

Vi mødtes på parkeringspladsen 
og gik, belæssede med tæpper, og alt 
godt til ganen, ud til samlingsstedet. 

Inge og Birgit havde samlet sig 
om at holde deres runde fødselsdage 
udendørs, og her var lige stedet, der 
passede, med læ, siddepladser og en 
pragtfuld udsigt – ikke mindst til den 
kulinariske del af sammenkomsten, 
hvor både mad og drikke, i rigelig 
mængde ventede. 

Vejret var pragtfuldt og appetit-
ten også, så det var en god aften, og før 
turen gik hjem fik vi rørt vores gode 
sangbog. 
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24. august var vi samlet til et 
dejligt friluftsarrangement. Det var i 
pigespejdernes hytte hvor der var en 
dejlig bålplads med ilden tændt og 
læplads mod strandsiden og plads til 
alle traditionerne. 

Gildemestertalen handlede me-
get om nu er det længe siden, fra Aak-
jærs ” Rugens sange”  og Henny kom 
ind på Hanne Reintofts seneste bog, 
hvor hun beskriver tiden i et sprog så 
levende at man nærmest kan se det he-
le for sig. 

Henny kom ind på, hvordan 
mange landes befolkning stadig lever  
under lige så dårlige vilkår, og hvor 
taknemmelige, vi må være for vores 
helt anderledes muligheder. 
 Vi vedligeholdt derefter vores tradi-
tion med, at alle fortalte om ferie-
oplevelser, så vi fik beskrivelser af det 
allernordligste punkt, hvor man kan 
komme med bil, og til Sydeuropa og 
hvilke sjove  tilskikkelser man havde  
mødt. Vi sang nogle bålsange og måtte 
pakke  sammen, da det var helt mørkt. 
 En dejlig aften. 

Anna Lise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gildehal og gensynsglæde. 
Vi plejer at starte efterårssæso-

nen op med et friluftsarrangement. Og 
selv om onsdag d. 9. sept. var en dejlig 
sensommerdag, så var aftenen kølig. 
Derfor var vi rigtig glade for, at vi for-
inden havde besluttet os for, at vores 
gildehal skulle være indendørs. Det 
blev afviklet i vores gode kendte loka-
ler, sognegården v. Fredenskirken. 
 Puks gildemestertale var som sæd-
vanlig klar i budskabet. Den går bare 
lige ind. Emnet var: ”Elektronisk tek-
nologi kontra åndelighed”. Talen kun-
ne sagtens være dagens filosofiske 
klumme i avisen! Musikken var som 
vanligt tilpasset talen. Ikke mindst 
”Op, al den ting, som Gud har gjort”, 
fortalte tankevækkende, at det er de 
samme overvejelser, mennesker går og 
har til hver en tid. 
 Eftergildehallen var i Pejsestuen. 
Gensynsglæden efter en lang sommer 
var stor. Snakken gik på kryds og tværs 
omkring det ovale bord, så det var lige 
ved, at vi ikke fik tid til at nyde det 
lækre traktement. 
 Vi sluttede af, som vi plejer, med 
”Nu er jord og himmel stille”. Findes 
der en bedre måde at afrunde en dejlig 
aften på?   
 PS! Vi var mødt 100 % frem, selv-
følgelig! 

Birgit 
 
 
 



Afsender: 
HEROLDEN 
Grøndalsvej 170 
8260 Viby J. 
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Forsiden denne måned 
er prydet af et foto af 
Frihedsmonumentet på 

det store torv i Buda, indsendt af 
Henny Bønding, 8. Gilde 

Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde 
Fellowship Day 

28. oktober 2009 i Langenæs kirken. 
 
Igen i år afholder vi sammen med Østjysk Distrikt Fellowship Day. 
Der vil være vandrehal kl.18.30-19.00. 
 
Kl. 19.00 vil Fellowship budskabet blive læst op. 
 

Se billeder fra - og hør om Gambia projektet 
 
Efter vi har hygget os med buffet, vil Karin Boldsen fortælle om Gambia projektet. 
Under kaffen kan der stilles spørgsmål til Karin. 
 
Aftenen forventes afsluttet ca. kl. 22.30. 
 
Pris kr. 125,- + drikkevarer 
 
Tilmelding senest 14. oktober 2009 til: 
Elsebeth Rasmussen 
Mail: er@keyaccount.dk 
Tlf.: 23 60 24 87 eller 86 15 77 12 


