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STADSGILDET 
Fredag den 8. januar. 
Stadsgildets Nytårsgildehal  
i Ellevang Kirke og Sognegård. 
 
1./7. Gilde 
Mandag d. 7. december kl. 18.00. 
Julemøde hos Birgitte og Jan. Husk 
pakke og drikkevarer. 
Februar. 
Gudstjeneste i Langenæskirken m/
kirkefrokost. Nærmere følger. 
 
2. Gilde 

Lørdag d. 5. december. 
Vores traditionsrige julefrokost. 
Søndag d. 13. december. 
Bringer vi Fredslyset til Hasle kirke. 
Fredag d. 8. januar. 
Stadsgildes nytårsgildehal. 
Mandag d. 25. januar. 
Vores nytårsgildehal. 
 
5. Gilde. 

Mandag den 14. december kl. 18.30. 
Egå Sognegård. 
Julestue med alt det sædvanlige. 
Fredag den 8. januar. 
Stadsgildets Nytårsgildehal  
i Ellevang Kirke og Sognegård. 
Se annonce i Herolden. 
Mandag den 8. februar kl. 19.30. 
Egå Sognegård. 
Gildemøde. 
 
 

6. GILDE. 
Mandag d. 7. december kl. 19.30. 
Julemøde - Gr. 63 arrangerer. 
Fredag den 8. januar. 
Nytårsgildehal. Se under Stadsgildet. 
Mandag d. 1. februar kl. 19.30. 
Gildemøde - Gr. 61 arrangerer. 
 
8. GILDE 
Lørdag d 5. december. 
Juletur, der udgår fra Ellens hus på 
Fedet. 
Fredag d 8. januar. 
Stadsgildets Nytårsgildehal ved 
Ellevang Kirke. 
Mandag d 25. januar. 
Fødselsdagsgildehal. 
5. Gilde er inviteret. 
Mandag d 22. februar. 
Gildemøde med besøg på  
AffaldVarme i Lisbjerg. 
 
9. GILDE 

Onsdag d. 9. december kl. 18.15. 
Julestue – Vi afholder gildet tradi-
tionsrige julestue med god mad, 
julehistorie og den fuldstændig 
asociale ”pakkeleg” (alle bedes 
medbringe en gave til max. 20 kr.). 
Fredag d. 8. januar.  
Århus Stadsgildes Nytårsgildehal 
ved 8. Gilde. 
Se nærmere i dette nr. af Herolden. 
 
 

 
 

 
Fortsættes på side 4 
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Indbydelse 

    
    
    
    
    

    
    

NytårsgildehalNytårsgildehalNytårsgildehalNytårsgildehal    
Århus StadsgildeÅrhus StadsgildeÅrhus StadsgildeÅrhus Stadsgilde    

Ellevang Kirke og sognegård 
Jellebakken 42, 8240 Risskov 

 
Fredag den 8. januar 2010 kl. 18.30Fredag den 8. januar 2010 kl. 18.30Fredag den 8. januar 2010 kl. 18.30Fredag den 8. januar 2010 kl. 18.30    

    
8. Sct. Georgs Gilde Århus Nord.8. Sct. Georgs Gilde Århus Nord.8. Sct. Georgs Gilde Århus Nord.8. Sct. Georgs Gilde Århus Nord.    

    
Program:Program:Program:Program:    

Kl. 18.30 Vandrehal 
Kl. 19.00 Nytårsgildehal v/Stadsgildet 
Kl. 20.00    Eftergildehal m/festbuffet og underholdning. 

 
Pris kr. 150,Pris kr. 150,Pris kr. 150,Pris kr. 150,---- pr. pr. pr. pr.    deltager (excl. drikkevarer).deltager (excl. drikkevarer).deltager (excl. drikkevarer).deltager (excl. drikkevarer).    

    
Tilmelding senest onsdag den 15. december 2009Tilmelding senest onsdag den 15. december 2009Tilmelding senest onsdag den 15. december 2009Tilmelding senest onsdag den 15. december 2009    
ved indbetaling til: 8. Sct. Georgs Gilde Århus Nord, 

reg. nr 1551 konto nr. 4059719reg. nr 1551 konto nr. 4059719reg. nr 1551 konto nr. 4059719reg. nr 1551 konto nr. 4059719    
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10. GILDE 

Tirsdag d. 8. december kl. 19.00. 
Julemøde i Kongsvang hytten. 
Jul i Jellinge / Haralds Blåtands borg. 
Tirsdag d. 19. januar kl. 19.00.  
Gildemøde i Kongsvang hytten. 
 
FRIMÆRKELAUGET 
Der er ikke møde i december måned, 
så alle ønskes hermed en glædelig jul. 
Torsdag 14. januar. 
Året starter som sædvanlig med den 
traditionsrige Takkefest.  
Nærmere om tid og sted følger separat 
i god tid inden. 

 

 
 

 
Ridderår: 
24-01-10 Jytte Sørensen 1./7. G. 45 år. 
Dec. 09 Hans Jessen Krongaard 
 Hansen, 9. G.     20 år. 
 
Gildeår: 
28-01-10 Per Flemming Hansen, 
 8. G. 25 år. 
 
Fødselsdag: 
04-01-10 Birgit Barfod 
 Christiansen, 9.G.   60 år. 
05-01-10 Birgit Jessen, 4. G.  75 år. 
10-01-10 Nina Jensen, 1./7. G.  95 år. 
16-02-10 Axel Bessing, 4. G.  70 år. 

Gildemøde d. 19. oktober. Vi 
mødtes allerede kl. 18.30 ved hoved-
bygningen på Moesgaard, så vi kunne 
nå at se den nye flotte renoverede ho-
vedbygning med sidepavilloner i dags-
lys. 

Vi blev budt velkommen af re-
staureringsarkitekt Torsten Hinge 
(TH), som kunne fortælle, at da der i 
Jyllandsposten blev skrevet, at man 
ville male hovedbygningen rød, kom 
der mange vilde protester, men rød det 
blev den, og TH kunne berette, at det 
havde den også været i 1778, og på det 
tidspunkt stod den i fin kontrast til de 
hvidkalkede ladegårde, så man tydeligt 
kunne se forskel. Moesgaard (hoved-
bygningen) er bygget i 1780-1784 af 
Christian Güldenkrone efter tegninger 

af C.J. Zuber i nyklassisk stil, Zubers 
mester var den franske arkitekt Jardin, 
som 20 år tidligere havde bygget Bern-
storffs slot, og Moesgaard skulle ligne 
det lidt, men som TH udtrykte det, er 
det et ”møj bette Bernstorff”. 

Moesgaard var frem til 1822 en 
del af baroniet Wilhelmsborg, men i 
1823 gik Güldenkrone fallit og Moes-
gaard overgår til staten, som drev det 
frem til 1838, hvor det blev overtaget 
af Torkild Chr. Dahl, en jurist, som var 
ivrig amatørarkæolog og som stiftede 
et selskab på Moesgaard, der senere 
dannede grobund for det lille museum 
i Århus, der 100 år senere flyttede til 
Moesgaard. I 1872 dør TD, konen dri-
ver det videre og datteren overtager 
det indtil 1952, hvor hun døde 92 år 
gammel. I 1960érne fik prof. Glob den 
geniale idé at slå arkæologi og historie 
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sammen til det forskningscenter, det er 
i dag. Arkitekt C.F. Møller restaurere-
de bygningerne, da det i 1960érne blev 
overdraget fra Århus Amt til daværen-
de forhistorisk museum, men desværre 
en elendig restaurering, og pengene 
slap op, da man nåede til hovedbyg-
ningen. 

Alle kvistene på hovedbygnin-
gen blev fjernet, men 1 uge efter fik 
han af skov- og naturstyrelsen besked 
på at sætte dem op igen. Efter denne 
udendørs introduktion til Moesgaard 
kom vi ind i den store foredragssal, 
hvor vi så arkitekt tegninger af Moes-
gaard og endvidere et flot maleri af 
Moesgaard, hvor det var gjort meget 
større end det var i virkeligheden, TH 
kunne fortælle, at Moesgaard faktisk 
kun er 8 m dybt, et almindeligt parcel-
hus er 9-10 meter. Moesgaard er re-
staureret for 14 mill., et meget stort be-
løb, men desværre var meget af træet 
råddent, da man først fik fjernet alle 
lag tapet og maling, og flere steder 
kunne man se at meget af tømmeret 
var genanvendt, da der stod årstal på 
brædderne, ligesom der også var rester 
af mønster, konklusionen er, at tøm-
mer, der er skjult, sagtens kunne gen-
anvendes. 

I pausen havde jourhavende 
gruppe sørget for lækre sandwich og 
hjemmebagt kage med kaffe til. Efter 
pausen gik vi alle over i hovedbygnin-
gen og så den indefra, bl.a. biblioteket 
på 1. sal, som var i et ovalt værelse, 
hvor der havde været 19.000 bøger, 
som har tilhørt Torkild Dahl, landets 
største herregårdsbibliotek. Man havde 

fået statsbiblioteket til at fjerne bøger-
ne og restaurerer mange af dem. De 
bøger, der står tilbage i biblioteket nu 
er fortrinsvis jurabøger. Aftenen blev 
sluttet af i kælderen, hvor vi så kontra-
sten mellem nyindrettede toiletter og 
den gamle gang i kælderen, hvor bl.a. 
vægteren havde boet.  Torsten Hinge 
kunne fortælle mange spændende ting 
om Moesgaard, en engageret og inte-
ressant fortæller, som virkelig kunne 
give en lyst til at fordybe sig meget 
mere i emnet, Niels Blicher sluttede 
også aftenen af med at takke TH man-
ge gange for et rigtigt spændende fore-
drag.  

Birthe     

 

Torsdag den 5. november. Gil-
deaften sammen med 8. Gilde. Aftenen 
var lagt i hænderne på en særdeles vel-
oplagt Christian Mejdahl. Aftenens fo-
redragsholder havde trukket en del gæ-
ster, hvilket vi er meget glade for. 

Det var også aftenen hvor vi 
skulle genoptage Anette Rasmussen 
som nyt medlem. Blandt andet derfor 
indledte vi aftenen med en kort og 
stemningsfuld gildehal. Gildehallen 
startede i kirken, hvor vi satte os under 
den imponerende lysekrone, hvor vi 
hørte kirkens præst Mogens Granlie 
fortælle om lysekronen og lyset som 
symbol i kirkelivet. Efterfølgende fort-
satte gildehallen som sædvanligt i det 
tilstødende lokale med optagelsen. 

Klokken 20.00 var vi klar til at 
høre Christian Mejdahl. Det blev en 
forrygende time med en meget inspire-
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rende Mejdahl. Han fortalte levende 
om sin barndom som præstesøn, sin tid 
i skolesystemet og landbrugsskolen. 
Hans første politiske erfaringer fra 
sognerådet i Løgstør, og som landets 
yngste borgmester også i Løgstør. 

Dog fyldte tiden som folketings-
politiker og ikke mindst hans for-
mandspost for folketinget den største 
del af tiden. Vi fik en levende indfø-
ring i livet på Christiansborg og de 
uskrevne regler der gælder. Alt krydret 
med humoristiske anekdoter. Det har 
været et spændende liv på tinge, hvor 
han har mødt personer fra alle partier 
og samfundslag, herudover besøg i 
mange lande og mødet med deres lede-
re. 

Efter et traktement der bestod af 
et ”Stjerneskud” gik vi over til spørgs-
mål fra salen. Vi kom langt omkring, 
og vi fik bl. a. svar på om der er paral-
lelitet mellem højrøstet tale, personlige 
angreb og usaglige fremtoning i folke-
tingssalen og indflydelse. Gæt selv 
svaret. 
                                                 Henning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. november kunne gildemester 
Sonja byde velkommen til første gilde-
hal i dette gildeår. Efter indledende 
musik fortalte kansler om giIdemeste-
røksen og skatmester om Sct. Georgs 
sværdet. 

Endnu engang havde Sonja 
skrevet en flot gildemestertale. Hun 
tog udgangspunkt i Allehelgensdag el-
ler Halloween den 31.oktober. Højti-
den udspringer i gammel hedensk skik 
helt tilbage til Kelternes mystiske og 
gådefulde religion omkring år 450 f. 
Kr. 

De keltiske præster holdt liv i de 
gamle skikke, som med tiden ændrede 
karakter og blev indlemmet i den krist-
ne kirke. Især katolikkerne i Skotland, 
Wales og Irland fejrede allehelgensaf-
ten med fakkeltog og lygter udskåret 
af roer. Da mange irere udvandrede til 
USA efter 1845, tog de højtider og 
skikke med sig. Således kom Hallo-
ween til den nye verden, hvor roerne 
blev erstattet med græskar, som ameri-
kanerne kendte fra indianerne. 

Således kom Sonja tilbage til 
Danmark og især til Samsø, hvorfra 
landmændene i år har leveret mere end 
300.000 græskar til fastlandet. Samsø 
er en foregangsø på klimaområdet i 
1997 udnævnt til Danmarks Vedvaren-
de Energi Ø. Vindmøller, solvarmean-
læg, træpillefyr m.v. betyder at øen i 
dag er se1vforsynende på energiområ-
det. Samsø har et Energiakademi, som 
hvert år besøges af mere end 4000 po-
litikere, journalister og skoleelever fra 
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hele verden, som ønsker at se og lære 
af Samsøs erfaringer. Klimaet optager 
alle lande, så det bliver, som Sonja 
sluttede, spændende at vente på udfal-
det af topmødet i København. 

I 5 min. Sct. Georg fortalte Lau-
rits om en bog "Deporteret til Sibirien" 
skrevet af Silvi Teesalu. Bogen hand-
ler om forfatterindens egen estiske fa-
milie. At familien er kommet igennem 
så ufattelige lidelser og har haft mod 
og vilje til at blive ved med at kæmpe 
og håbe er næsten uforståeligt. Laurits 
anbefalede at læse denne bog. Bodil 
Mortensen læste gildeloven, og Sonja 
lukkede gildehallen. 

I eftergildehallen havde vi be-
søg af Karin Hansen, som er smykke-
kunstner. Hun fortalte om sit liv og vi-
ste udvalg af sine sølvsmykker. 

Vi nød Birthe Christensens 
hjemmebagte landgangsbrød, sang lidt 
og snakkede meget. Vi sluttede en god 
gildeaften med indlæg, som gav stof til 
eftertanke. 

Tove 

Torsdag, den 5. november var 8. 
Gilde indbudt til Gildehal/gildemøde 
hos vores gildevenner i 5. Gilde. Det 
blev i alle måder en festlig og under-
holdende aften, der samtidig gav ind-
hold til eftertanke.  

Aftenen var, som noget nyt, 
henlagt til Skæring Kirke, hvor vi af 
præsten blev budt indenfor i den flotte 
nye kirke. Den er rigtig flot med 
lyskunst, der helt sikkert vil give en 

ekstra dimension under gudstjenester-
ne. Herefter blev vi budt ind til Gilde-
hal med genoptagelse af et nyt med-
lem. Det er jo altid festligt. 

I eftergildehallen havde 5. Gilde 
arrangeret et foredrag med tidligere 
formand for folketinget, Christian 
Mejdahl. Det blev virkelig et højde-
punkt, at høre denne jordbundne mand, 
der på sin vanlige Himmerlandske dia-
lekt og jyske humor, fortælle om sit 
livsforløb og folketingets arbejde. Det 
var en aften, der vil blive stående i vo-
res erindring.  

Så hermed en tak til vore venner 
i 5. Gilde for en uforglemmelig aften.  

PH 

Projekt ”GAMBIA” - hjælp til 
selvhjælp! Gildemøde i 9. Gilde. Ons-
dag d. 4. november. 

Vi så en film optaget i Gambia. 
Udover at den var meget spændende 
og interessant, gav den stof til eftertan-
ke ved den store glæde, der strålede ud 
fra alle de mange små selvhjælpspro-
jekter Filmen blev sendt af foredrags-
holderen, der desværre måtte sende af-
bud. 

Der blev fortalt en solstrålehi-
storie, men det var tilfældigheder og 
stærke hænder og gode viljer, der hav-
de fået ”Danida” til at gå ind i alt det-
te: et dansk par på sølvbryllupsrejse i 
Gambia fik kontakt med lokale spejde-
re. Her hjemme var parret i Sct. 
Georgsgilde og fik efter hjemrejsen 
hurtigt involveret mange gildebrødre- 
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og søstre. Og snart startede mange små 
produktionsværksteder i Gambia. Lige 
fra snedkere til sekretærer. Et hospital 
blev det også til - godt hjulpet på vej af 
brugt hospitalsudstyr herfra. 

Vi fik efterfølgende en god og 
bred diskussion, men måtte nok, om 
end nødtvunget, erkende, at lysten ikke 
er nok til at gå ind i sådan et hjælpear-
bejde. Alderen sætter sine begrænsnin-
ger rent praktisk. Men måske kan vi 
gøre det økonomisk? 

Vi sluttede aftenen af med hyg-
gelig snak og et par sange omkring det 
ovale bord pyntet med små græskar-
mænd og et velsmagende traktement 
bestående af røget ørred og kaffe. 

Birgit. 

Hvordan kan vi gå vinteren i 
møde uden en gildeaften i Jeksen? Det 
er en fast tradition i vores gilde, også i 
år. Vi mødtes kl. 18 ved Jeksen hytten, 
hvor vi fangede det sidste dagslys. Vi 
blev sendt i skoven, hvor vores færdig-
heder i mål, afstand og vægt blev sat 
på prøve.  Højt oppe i et træ fandt vi 
vores aftensmad, en sæk grillpølser. Vi 
snittede hver især en pind. 

Andet steds i skoven fandt vi 
lidt godt til kaffen i form af råmateria-
le, kagebund, blommesylte osv. + ½ l 
piskefløde, som vi på hjemvejen skif-
tedes til at bearbejde i en plastikpose. 
Vi fik en lækker kage med frisk 
”pisket” flødeskum. 

 Og vi ved jo alle, at mænd i gil-
derne elsker flødeskum. Vi sad om-

kring det buldrende bål nede i 
”gryden” med en stjernerig og klar 
himmel som vidne. Vi sang vores el-
skede bålsange og nød bare natten og 
stilheden i hinandens samvær. Det var 
så skønt at vi ikke kunne løsrive os. 

Vi kørte først hjem tæt på kl. 23. 
Hvor er vi heldige, at vi har mulighed 
for at opleve sådan en aften, det er ren 
mentalhygiejne. 

God nat. 
Ulla k. 

 
En aften i sprit! Vi var blevet 

enige om en aften nogle af os kendte 
for lidt til kryddersnaps, så derfor 
mødte vi belæsset med krydderurter, 
bær, vodka, Brøndum og div. flasker 
op i Kongsvanghytten den 6. oktober. 

Vi skulle have været på besøg i 
området ved Varna Palæet og have 
hørt om Landsudstillingen 1909, men 
vi havde ikke taget højde for at det bli-
ver tidlig mørkt allerede i oktober, så i 
sidste øjeblik blev det ændret til snap-
seaften. 

Nogle havde lavet kryddersnaps 
før, mens andre var novicer på områ-
det, men ved hjælp af div. håndbøger 
og mund til mund blev der sat forskel-
lige urter og bær på div. flasker, forde-
len når vi er flere så kan vi få lidt for-
skellige ingredienser af hinanden. 

Det blev til megen morskab og 
snak af div. sprit dunste, og vi sluttede 
aftenen af med kaffe og brød men 
uden tilbehør, skade det skal trække 1-
12 mdr. før det er drikkeligt, men vi 
glæder os til resultatet næste år. 

Poul-Erik Kodal 
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Hip, hip hurra, 10. Gilde fejrede 
15 års fødselsdag. Hvor blev årene af? 
Vi stopper op, fortid og nutid mødes 
og vi kigger ind i fremtiden med glæde 
og forventning, thi vi er stolte af vores 
gilde. Det kan vi tillade os, for vi har 
selv gjort gildet til det det er, vi skal 
ikke sige tak til nogen. For 15 år siden 
tog vi chancen, og det har vist sig, at 
det var en god beslutning. 

15 år er for os som en rund fød-
selsdag, så det blev fejret festligt i 
Kongsvang hytten, her hvor væggene 
smiler til os fyldt med dejlige spejder-
ting og billeder som giver os velvære. 
Gildehallen var smuk i al sin enkelt-
hed, afstemt efterårs løv kreativt enga-
geret på højbordet blandet med leven-
de lys og så skæret fra den flammende 
ild fra ildstedet. Dette varme skær 
gjorde Dannebrog endnu smukkere, 
hvis det ellers er muligt. 

Musikken var tilpasset årstiden 
og lejligheden. GM talen var bygget 
op over den første håndbog for drenge 
skrevet af BP 1908. Talen var blandet 
med filosofi, tanker og tankespind om, 
hvordan BP ville opleve i dag contra 
dengang og ville hans ideologi holde 
stik. Da håndbogen udkom vakte den 
stor opsigt og blev næsten sammenlig-
net med biblen og koranen. BP vidste 
meget om overlevelse, det er altså ikke 
kun forbeholdt B.S. 

BP fortalte dengang drengene, 
hvis der ingen vand er og du er tørstig, 
så sut på en sten. I eftergildehallen 
kom vi på prøve. Alle skulle medbrin-
ge et foto af sig selv med 0-3 år + et 
spejderbillede. De blev lagt op på bor-

det, og så skulle vi skrive ned, hvem 
der er hvem. Tro mig, det var overra-
skende svært, men spændende og 
sjovt. Bordet var pyntet med 15 lys på 
et spejl på en flot mørkeblå gildedug 
samt 15 små flasker med en rose i 
hver, som vi fik med hjem. 

Der er skrevet en fødselsdags 
gildesang, P.E. har skrevet første vers, 
og gruppen blev så sendt ind og skrive 
2. vers. Der skal tilføjes et vers hvert 
år. P. E. har haft rund fødselsdag, så 
han gav festkage. Lone og P. E. har 
været ridder i rigelig godt 25 år, dette 
blev også fejret og så var der jo os 
selv, det fejrede vi også med frisk fisk 
og champagne foræret af en fraflyttet 
gildebror. 

Snakken går og vi er nåede frem 
til, at nok er vi et lille gilde, men vi er 
alle bevidste om kvaliteten, som ikke 
har noget med kvantitet at gøre. Vi kan 
alle nå hinanden og der er plads til, at 
vi kan tage flere individuelle hensyn, 
når vi ikke er flere, det værdsætter vi 
meget, og det gør det muligt, at vi kan 
foretage os det, som vi gør. 

Tak for en dejlig aften. 
Ulla k. 

Torsdag 5. november var der 
månedsmøde i DDS’s spejderhytte i 
Tranbjerg. Der blev evalueret på de 
seneste aktiviteter og sorteret flittigt i 
nogle af Frimærkebankens indsamlede 
frimærker. 

Uffe 
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If you can dream it, you can do it!!!! 
 

Mandag den 26. oktober havde Spejderudvalget inviteret spejderledere og gilde-

brødre til et arrangement på Diakonhøjskolen. På forhånd var der tilmeldt 102 (heraf 60 

spejderledere), men der dukkede i alt 117 personer op, de sidste 15 formodentlig p. g. a. 

avisomtale.  

Efter velkomst og fællessang underholdte Rosenholm Tam-

bourkorps med udpluk fra deres repertoire. 22 erfarne og 

knap så erfarne musik-spejdere fik således lejlighed til at 

vise deres kunnen og løfte stemningen i salen. Desværre 

var akustikken ikke så god, når de høje fløjtetoner klinge-

de, hvorimod trommer og trompeter klarede sig fint. 

I pausen fik deltagere lidt at spise og drikke, og der blev tid 

til at snakke på kryds og tværs. Der var også mulighed for at løse en tipskupon med 13 

spørgsmål om Sct. Georgs Gilderne. Gildebrødre måtte ikke selv besvare tipskuponen 

og deltage i lodtrækning om 3 gavekort til Spejdersport, men det var tilladt for spejderle-

derne at spørge andre til råds. 

Fotogruppen havde også lavet et slideshow med en historisk kavalkade om forlø-

bet mejse/smutte/ulve – spejder – skovmand/rover – gildebror. Showet blev vist ved an-

komsten samt under tambourkorpset optræden. 

Efter pausen og endnu en fællessang tog tidligere jægersoldat Carsten Mørch 

over. Med en blanding af humor, provokation, eksempler fra sin militære karriere og fra 

vores egen hverdag kom han vidt omkring i de næste 90 minutter. Det er umuligt at gen-

give alle de emner, Carsten kom ind på, så her er blot et udpluk: 

 

• Vis respekt for og accept af, at vi mennesker er forskellige. 

• Succes er nået, man kan opnå – hvis vi vil det, kan vi også 

• Livets transportbånd fører os forbi mange bjerge (udfordringer). Det er 
op til os at turde springe af og på og udnytte de muligheder, vi får. 

• Det er vigtigt at være til stede og leve her og nu 

• En hel masse gode dage kan give os et godt liv 

• Vores viden er summen af tillært viden og de erfaringer, vi har gjort. Vi 
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kan hele tiden fylde mere på. Der er intet loft. 

• Selvtillid er en mangelvare i Danmark! 

• Hvis du vil opnå et andet resultat, end du plejer, må du gå nye veje.  

• Det er o.k. at lave fejl. Det giver dig mulighed for at rette dem, så giv 
ikke op for tidligt men hold fast i målet. 

• Lad andre mennesker inspirere dig. Vores mål kan være det samme, 
men vejen dertil forskellig. 

• Teambuilding gælder om at sammensætte en flok af stærke individuali-
ster/specialister, der kan fungere sammen og i fællesskab hæve niveau-
et. 

• Teamtræning er dagligdagen, hvor vi øver os. 

• Spejder- (og gilde-) bevægelsen skal være mere synlig. Vi har noget 
værdifuldt at tilbyde andre. 

Deltagerne fik også mulighed for at stille spørgsmål til 

Carsten Mørch, som fik et meget stort bifald for sit foredrag. 

Herefter var det tid til at gennemgå svarene på tipskuponen og 

uddele præmier til de 3 heldige vindere. Vi sluttede af med 

”Nu er jord og himmel stille”, før der blev sagt god nat og tak 

for i aften. 

Knap to års planlægning og forberedelser ligger forud.  Det så på et tidspunkt 

meget kritisk ud med antal tilmeldte, men en aktiv indsats og ”lobbyarbejde” har trods 

alt give bonus. 

Til slut en stor tak til Spejderudvalget, Stadsgilderådet for opbakning og økono-

misk støtte, til Robin og Ole for trykning, til Benny for PR, til Fotogruppen for slide-

show, til Mandrup og Bent for fotografering samt til Erik for teknisk assistance. 

Vi havde en drøm, som vi førte ud i livet. - Hvad er din drøm? 

 

              Marianne Eskildsen, Spejderudvalget 
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Arrangement for spejderledere & gildebrødre 26. 10. 09 
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Fotografer: 
Bent Sejersen, Mandrup Langhoff 

og Vibeke Pedersen 

 

Se flere fotos på  

www.sct-georgs-gilderne-aarhus.dk 
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Verdens ældste julekort er engelsk og fra 1843. De var tegnet af John 
Callcott, som havde fået en bestilling fra daværende direktør for Victoria & Al-
bert Museums direktør Henry Cole. Motivet var en engelsk familie, der holdt 
julefest, og teksten lød: ”A Merry Christmas and a Happy New Year to You” – 
og det kan jo ikke siges bedre den dag i dag. 

Det første kort blev trykt i ca. 1000 eksemplarer, men allerede året efter 
var antallet på 25.000 eksemplarer. I Danmark var det først i begyndelsen af 
1870erne, at man begyndte at sende julekort. Allerede i 1840 var det muligt at 
sende kort i England, mens det danske postvæsen først tillod at sende åbne kort i 
1871. 

De første julekort, der landede i de danske postkasser, var tyskproducere-
de. De første danskproducerede julekort kom først i handlen i 1882. Hvor de en-
gelske julekort typisk havde julemanden, juletræet og børn som motiv, var det 
nisserne, der dominerede de danske kort. Det er humoristiske kort med drillende 
nisser, der er fuld af spilopper. 

Siden 1880’erne er der blevet solgt mange julekort, med mange forskel-
ligartede motiver, men det er stadig de mere gammeldagsdags nostalgiske jule-
motiver med nisser, der er mest populære. Der bliver dog solgt stadig færre jule-
kort, idet mange i dag foretrækker at sende et e-julekort. En e-julekort savner 
dog den håndgribelighed og den eftertanke, der ligger i at sende et godt gammel-
dags julekort. 
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KAMPEN MOD DRAGEN 

1 renæssancen nåede den fyrstelige værdighed og magt nye højder. Men 
det var samtidig også på denne tid, at den almindelige borger blev sig sit eget 
menneskeværd bevidst. Derfor måtte fyrsten, hertugen, inere end nogensinde 
tænke på sin anseelse og sit renommé. For at sige det meget rnoderne - gå ind 
for public relations! 

Dette var formodentlig også grunden til, at hertug Albert V grundlagde 
skatkammeret i Miinchen, hvortil hans søn, Wilhelm V skænkede det her gen-
givne klenodie, som blev et af samlingens mest repræsentative: Statuetten af 
Den hellige Georg, eller St. Jørgen, som vi kalder ham. Den hellige ridder har 
brugt sin lanse, dens brækkede spids sidder i dragens hals, og nu vil han give 
det vingede uhyre dødsstødet med sværdet. 

Hele gruppen er af guld og prydet med emalje, ædelstene og tre store pæ-
reformede perler. Hestekroppen er af kalcedon med hoved, hals og ben i udskå-
ret agat. Ridder, hest og drage er anbragt på et lille skrin, på hvis sider ses to lø-
ver bærende det bayerske våbenskjold med kurfyr-stelig krone og insignieme til 
Den gyldne Vlies. Det var oprindelig meningen, at kunstværket skulle benyttes 
til opbevaring af Den Hellige Georgs relikvier. Georgsordenen, som Gottfried af 
Bouillon indstiftede under det første korstog, var den bayerske herskerslægt, 
Wittelsbach-ernes husorden. Det var derfor naturligt, at de bayerske hertuger 
ville ære deres ordensherre med et kostbart relikvieskrin. Allerede i 1612 vur-
derede den augsburgske kunstekspert, Philipp Hainhofer, skrinet til at være 
mindst sine 300.000 gylden værd. 

Værkets er lavet ca. 1590 af guld. kalcedon, agat, emalje. rubiner, perler. dia-
manter. og kaldes '"Sct. Georg med hest og drage". Gruppen måler 30 cm. skri-
net er 20 cm højt, 34 cm bredt og 19,8 cm dybt. 

Kunstnere : Hans Reimer. mester 1555, dod 1604 og Hans Schleich, mester 
1583. død 1616 

 
Forsiden denne måned 

er prydet af et foto af et skrin oprindeligt beregnet på at 
rumme den hellige Georgs relikvier. Kunstværket er lavet af 
Hans Reimer og Hans Scheich. 

Billedet er tilsendt af  Hugo Steensen, 4. Gilde. 

 
Læs en beskrivelse af skrinet ovenfor. 
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