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1./7. GILDE 

Mandag d. 6. december kl. 18.00. 

Julemøde hos Birgitte og Jan. 

Husk en lille gave til vores juleleg. 

Mandag d. 14. februar. 

Åbent arrangement.  Aftales senere. 

Jytte og Hans. 

 

2. GILDE 

Lørdag d. 4. december. 

Stor julefrokost. 

Søndag d. 12. december. 

Fredslyset i Hasle Kirke. 

Fredag d. 7. januar. 

Stadsgildenytårshal. 

Mandag d. 24. januar. 

Gildemøde. 

Mandag d. 28. februar. 

Gildeting. 

 

4. GILDE 

Mandag d. 13. december. 

Julestue i Langenæskirken. 

Mandag d. 21. februar kl. 19.30. 

Gildehal, i Langenæskirken. 

”Kun løs er al fremmed tale” v/

Benny Aros 

 

5. Gilde. 

Fredag den 7. januar kl. 18.00. 

Stadsgildets Nytårsgildehal. 

Se annonce andet steds i Herolden. 

Mandag den 31. januar kl. 19.30. 

8. Gildes fødselsdagsgildehal, 

hvortil vi er inviteret. 

 

Mandag den 21. februar. 

Gildemøde i Egå Sognegård. 

Foredrag ved juraprofessor  

Gorm Toftegaard Nielsen. 

 

6. GILDE.  

Mandag d. 6. december. 

Julemøde – Gr. 62 arrangerer. 

Fredag d. 7. januar. 

Nytårsgildehal 

Mandag d. 7. februar. 

Gildemøde – Gr. 63 arrangerer. 

 

8. GILDE 

Mandag den 29. november kl. 

19.30. 

Gildets traditionsrige julemøde. 

i Ellevang Sognegård. 

Lørdag den 4. december kl. 10.00. 

Julehygge hos Ellen Møller, Strand-

marksvej 7 Risskov. 

Herefter drager vi til Egå Marina, 

hvor vi spiser et let måltid. 

Fredag den 7. januar. 

Århus Stadsgildes Nytårsgildehal. 

Frimurerlogens bygning i Christians-

gade. 

Mandag den 31. januar. 

Fødselsdagsgildehal i Ellevang Sog-

negård. 5. Gilde inviteres. Nærmere 

følger. 

Mandag den 21. februar. 

Vi besøger 5. Gilde, Egå Sognegård. 

Foredrag af juraprofessor Gorm Tof-

tegaard Nielsen. Nærmere følger. 

Mandag den 28. februar kl. 13. 

Besøg på Beder Gartnerskole. 

Nærmere følger. 
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HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. februar 2011. 

Deadline 15. januar. 

 

 
 

 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon 86 28 17 98 

eller  24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.tele.dk 

 

 

9. GILDE 

Onsdag d. 8. december kl. 19.00. 

Julestue - HUSK!!!  gave til pakkeleg 

- max. pris 20 kr. 

Fredag d. 7. januar. 

Stadsgildets Nytårsgildehal arrange-

res af 5. Gilde og afholdes i Fri-

murelogen – se nærmere på bagsiden. 

Onsdag den 9. februar. 

er det igen lykkedes os at få i Nils 

Villemos som foredragsholder.  

De, som har hørt ham før, glæder sig 

til gensynet, og til de øvrige kan vi 

sige, at de har noget spændende til 

gode. Aftenen koster inkl. mad 50 

kr., og af hensyn til traktementet, vil 

vi bede om tilmelding senest fredag 

den 4. februar til Merete og Jørgen på 

tlf. 86 14 70 45 

eller mail til mj.p@nypost.dk. 

 

10. GILDE  

Tirsdag d. 7. december kl. 18.00. 

Julemik i Kongsvangs hytte. 

Tirsdag d. 18. januar. 

Nytårsmøde. Indbydelse sendes ud. 

 

 

Tirsdag d. 15. februar. 

Masker og ”overraskelser”. Indbydel-

se sendes ud. 

FRIMÆRKELAUGET 

Der er ikke møde i december måned, 

så alle ønskes hermed en glædelig 

jul. 

Torsdag 13. januar. 

Året starter som sædvanlig med den 

traditionsrige Takkefest.  

Nærmere om tid og sted følger sepa-

rat i god tid inden.  

 

 

Fødselsdage 

01-02-11 Erik Birkholm Nielsen,  

     4. G. 60 år. 

Adresseændring 

Axel Bessing, 4. G. 

har fået ny mailadresse: 

axel.bessing@gmail.com 
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Se annoncen for Stadsgildets 

nytårsgildehal på bladets bagside 
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Glædelig jul og godt nytår. 

 

Gildebrødre i Århus gilderne med familie ønskes en rigtig glæ-

delig jul og et godt nytår 2011. 

 

Det er mit store håb, at rigtig mange vil benytte sig af lejligheden 

til personligt at ønske hinanden et godt nytår ved at deltage i Århus 

Stadsgildes nytårsgildehal den 7. januar 2011 i Frimurerlogens  lokaler 

i Christiansgade. Det er helt unikt, at 5. Gilde med GM Erik Ravn i 

spidsen har fået tilsagn om at benytte disse smukke lokaler, som jeg er 

overbevist om, vil danne en helt speciel og højtidelig ramme om såvel 

selve gildehallen som den festlige sammenkomst i eftergildehallen. 

 

Jeg vil også i denne jule- og nytårshilsen rette en stor og glad tak 

til alle gilderne i Århus, der med stor iver og interesse har kastet sig ud 

i opgaverne med tilrettelæggelse af landsgildeting 2011. Også en stor 

tak til projektgruppen med Kjeld Hedelund Jørgensen i spidsen som en 

streng men retfærdig indpisker. – Jeg er sikker på, at landsgildetinget 

vil blive noget, vi i Århus Gilderne vil se tilbage på med glæde og en 

klædelig portion stolthed. 

 

Jeg ser med stor glæde og forventning frem til samarbejdet med 

jer alle omkring LGT 2011 og øvrige opgaver i årets løb. 

 

Stor og varm gildehilsen 

Hanne Brissing 

SGM Århus 
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LGT 2011 JOBBANK 

Når Århus Stadsgilde er vært for Sct. Georgs Gildernes landsgildeting 16.-18. 

september 2011 vil der være brug for at alle gildebrødre hjælper til. Mange 

har allerede meldt sig, men der er brug for endnu flere til de mange forskellige 

jobs der skal udføres. Nogle opgaver stiller større krav til fysikken end andre, 

men der er også opgaver som vil kunne udføres af stort set enhver. For at få 

"rette person til rette job" har vi oprettet en jobbank til at formidle kontakten 

mellem projektgrupperne og de gildebrødre som vil påtage sig en opgave. Ar-

ne Pedersen fra 4. Gilde har påtaget sig opgaven som "bankchef". 

Der vil være opgaver på forskellige tider fra fredag den 16. om eftermiddagen 

til søndag den 18. om eftermiddagen. Du kan tilmelde dig i få timer eller flere, 

alt efter opgaven og tidspunktet. Det aftaler du i sidste ende med den projekt-

gruppeleder der er ansvarlig for arbejdets udførelse. 

Det efterfølgende skulle kunne hjælpe dig med at vælge opgavetype og hvor-

når du kan deltage: 

 

Fredag:  Eftermiddag: borddækning mv., guide gæsterne ved 

 ankomst til hotellerne, opstilling af borde i forhallen ved 

 auditoriet, samle deltagermapper og meget andet 

 Aften: servering, garderobe, oprydning, P-guide mv. 

Lørdag:  Formiddag og eftermiddag: guide gæster ved ankomst til 

 hotellerne, P-guide, guide gæsterne ved ankomst til selve 

 LGT, diverse oprydning og servering ved auditoriet,  fore-

faldende opgaver for sekretariatet og mødeledelsen. 

Søndag: Formiddag; diverse oprydning og servering ved auditoriet, 

 forefaldende opgaver for sekretariatet og  mødeledelsen. 

 Eftermiddag: oprydning og meget andet 

 

Tilmeld dig nu: 

Kontakt Arne Pedersen på tlf. 86 26 11 64, eller send en e-mail til hanneogar-

ne@holtens.dk med besked om hvornår du kan hjælpe og hvilken type arbejde 

du kan påtage dig. 

Efterfølgende vil du så blive kontaktet af den ansvarlige for det pågældende 

arbejde 
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Den 25. oktober holdt Arne 

Dysted foredrag om sit indtil videre 

86 års lange liv. På grund af sine 

mange detaljer og fordybelser, nåede 

Arne kun at komme igennem første 

halvdel af sit liv. Vi har derfor den 

anden halvdel til gode til en anden 

god gang. Arne er en glimrende for-

tæller og medlevende i alt hvad han 

beretter, og det opleves som han næ-

sten glemmer tid og sted. Trods sin 

høje alder mærkes det som om Arne 

kan blive ved i timevis. Godt gået. 

Til slut forærede Arne en flot 

platte af Baden Powell til Gildet, 

som GM Birgitte tog imod. Til Gil-

dets mest aktive gildebroder gennem 

tiderne overrakte Arne en platte af 

Sct. Georg, naturligvis til Edel 

Schulz. En meget flot gestus. Vi si-

ger en rigtig stor tak til Arne for fo-

redraget og for platterne. 

ofk 

 

 

 

Mandag d. 18. oktober kunne 

Poul Kallesø, i gildemester Niels 

Blichers fravær, byde velkommen til 

Bjarne Haahr (BH) kendt i brede 

folkelige kredse fra sangaftner landet 

over, rigt repræsenteret i vore sang-

bøger fra højskolesangbogen til 

”Lystige viser”.  BH modtog ”Den 

folkelige sangs pris” i 1999, og BH 

har været lærer ved Nim Gl. Skole 

ved Brædstrup. BH var heldigvis 

meget begejstret for klaveret i Lan-

genæs og startede ud med at rose 

det, og syntes ligeledes, at det var 

rigtig godt, at den jourhavende grup-

pe havde stillet 3 rækker stole i en 

halvcirkel rundt om klaveret, så hav-

de BH bedre oversigt, og vi kunne 

alle se ham. 

BH startede med at foreslå 

”Nu falmer skoven trindt om land” 

selv om det var lidt langt henne på 

sæsonen. Herefter fortalte BH om sit 

samarbejde med forfatteren Ester 

Bock, som nogle måske kender fra 

hendes romaner om en dyrlægefami-

lie, men Ester Bock har også skrevet 

digte, og BH ønskede at sætte musik 

til disse dejlige digte og kontaktede 

derfor EB, som i første omgang ikke 

reagerede på hans henvendelse, men 

da BH ringede hende op måtte hun 

erkende, at hun desværre ikke var 

særligt musikalsk, hvorfor de aftalte 

at hun skulle besøge ham, og han 

ville så spille sine melodier for hen-

de, og dette blev således indlednin-

gen på et meget langt og rigt samar-

bejde. Vi fortsatte herefter med at 

synge ”Septemberluften er så klar” 

og endvidere ”Godmorgen lille 

land”, den sang, som vandt, da Sto-

rebæltsbroen blev indviet i 1998, en 

sang som kan synges igen og igen. 

Herefter sang vi nogle sange 

af Nis Petersen og mange mange 

flere bl.a. andet nogle af Frank Jæger 

og I.P. Jakobsens ”Stille du elskede 
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 kvinde”, og også nogle af Johannes 

Møllehave, bl.a. ”Alle skal skrives i 

mandtal”, hvor det for gud er menne-

sket der gælder, mens kejseren tæller. 

Halfdan Rasmussens ”Min skygge går 

i mine sko, det er så rart at være 2, 

den følger mig fra solopgang, snart er 

den kort snart er den lang. Men når 

jeg sover trygt om natten, så ser man 

ikke skyggen af den” dette digt havde 

BH også sat musik til.  BH har fået 9 

sange i den nye højskolesangbog, og 

det er han meget glad og stolt over, 

tidligere var det 7, men nu er der 

kommet 2 mere til. 

I pausen under vores flotte 

sangpræstation fik vi meget, meget 

lækker tapas, endda med vin til, som 

jourhavende gruppe havde sørget så 

flot for og til kaffen lækker ”Quality 

street” en gave fra Spejdermuseet, 

som vi fik til vores 50 års jubilæums-

fest, rigtig, rigtig dejligt. Efter endnu 

nogle dejlige sange og digte kunne 

Poul Kallesø takke for en rigtig dejlig 

aften til både BH og jourhavende 

gruppe, hvor man nok må sige, at man 

efter sådan en aften kunne gå glad og 

opstemt hjem med lys i sindet. 

Birthe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag den 8. november hav-

de vi gildemøde, der blev afholdt på 

Århus Sygehus. Vor egen Donald, der 

er forsker havde lovet at vise og for-

tælle hvad han går og sysler med, 

samtidig havde han inviteret sin kolle-

ga overlæge Jens Christian Sørensen, 

der neurolog.  

Donald der specielt interesserer 

sig for depressioner, fortalte at man 

ved skanning af hjernen kan man se 

forskellige områder lyse op, og der-

med vise særlig aktive områder. For 

at forstå teknikken af skanninger gen-

nemgik han alle former for skannin-

ger, lige fra røntgen billeder, over de 

ældre CT- skanninger, over MR- 

skanninger, der hviler på magnet tek-

nik. 

Til sidst fortalte han om de ny-

este PET- skanninger der fungerer på 

den måde, at radioaktive partikler 

sprøjtes ind i kroppen, et billede viser 

særlige områder med koncentreret 

radioaktivitet, og således afsløre 

kræftknuder, Parkinsons syge mm. 

Jens Christian Sørensen fortalte 

herefter levende og let forståeligt om 

at omsætte oplysninger fra skannings-

billederne til helbredende medicinske 

og kirurgiske indgreb. Bl. andet for-

talte han om, hvordan man kan ind-

sætte sonder, der fra en pacemaker 

kan stimulere eller nedsætte aktivite-

ter i hjernen. Forud for disse indgreb 

foregår der utallige forsøg med for-
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søgsdyr, fortrinsvis specielle grise, 

der om vi vil det eller ej, ligner os 

mennesker indeni. Der forskes også i 

Fantomsmerter. Det er sådan at 

smerte opleves fra hjernen i særlige 

smertecentre. Ideen er at blokere for 

signaler fra amputerede lemmer alle-

rede i nervebanerne fra amputatio-

nen til hjernen. 

Et spørgsmål til Jens Christian 

lød på, om der også kunne blokeres 

for smertende Migræne.  Svaret er at 

migræne er noget helt andet og stam-

mer fra sammentrækninger i blodba-

nen.  

Fra sygehusets kantine havde 

vi købt en dejlig kylling og tun salat. 

Aftenen sluttede med at se 

skannerne i de stuer hvor de er op-

stillet, meget interessant. Der var 

ingen af os der haver lyst til en tur i 

maskineriet. 

En stor tak til Donald og Jens 

Christian. 

                      Referat Henning 

Mandag den 1. november gil-

demøde med foredrag. Desværre var 

den annoncerede foredragsholder 

blevet syg. Gruppe 61 havde fundet 

en stedfortræder, det blev H. C. Var-

tenberg. 

Efter velkomst og en sang ind-

tog H.C. "gulvet", og det blev mor-

somt. Født, opvokset og stadig bo-

siddende i Trøjborg området, var det 

en ægte århusianer, vi havde på be-

søg. 

I det karakteristiske århusmål, 

hvor d’et er lydløst, fortalte H. C. 

om sin barndom i Abildgade og be-

gyndte med at beskrive hjemmets 

indretning med datidens "rædsler", 

vi nikkede genkendende til beskri-

velserne. 

Tiden på Skovvangsskolen, 

konfirmationstiden og saksofonen, 

som blev indgangen til det århusian-

ske musikliv. Vi hørte om Vester-

gade 58 - Jazzklubben - Kærneorke-

stret - Promenadeorkestret 1972 i 

Friheden. 

Det førte til optræden i Dansk 

Fjernsyns eneste kanal, hvor H.C. 

mødte kendte kunstnere og blandt 

andet lavede dansktopparodier med 

Niels Hausgaard. Vi hørte monolo-

ger og historier, som måske stammer 

fra H. C.’s mange år sammen med 

Østjysk Musikforsyning. H. C. sang 

for os, vi sang med så godt vi kunne. 

I en helt speciel udgave af "Den 

gamle gartner" sang Vartenberg duet 

med sig selv. Det lød anderledes end 

når vi hører sangen i giro 413. Det er 

sundt at grine, og det gjorde vi, og så 

er det altid sjovt at gå en tur ad 

"Mindernes allé" så tak for det. 

Det skulle have været et mari-

timt foredrag, derfor stod trakte-

mentet på sild, laksepaté og rejesalat, 

kaffe og småkager, men det passede 

også fint til gode historier og sange. 

Robin var i god tid med vores jule-

hilsen til de norske gildevenner. 

Sonja havde en hilsen fra Elsebeth, 
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som vi håber snart er på benene igen. 

Vi sluttede med aftensang og tak for 

en god aften. 

Tove 

Den 25. oktober var tre mand 

fra vores gilde på Hadsten Højskole 

til Fellow Ship Day, som i år blev 

arrangeret af Østjysk Distriktsgilde. 

Det blev en interessant aften 

med tyrkisk fødte Hüseyin Arac, der 

meget engagerende fortalte os om sit 

spændende liv som immigrant i Dan-

mark, og nu som dansk statsborger, 

hvor han efter en slidsom og flittigt 

ungdom har uddannet og etableret 

sig til en position i Danmark hvor 

han bl.a., som meget benyttet tolk, 

hjælper og rådgiver sine oprindelige 

landsmænd med at integrere sig i det 

danske samfund. 

Hüseyin Arac, der er bosat i 

Århus, har gennem flere år været 

socialdemokratisk medlem af Århus 

Byråd, og er nu, for ikke så længe 

siden, blevet medlem af Folketinget. 

Det var meget bekræftende at 

lytte til hans meget positive holdnin-

ger til det danske samfund og dansk-

heden, som han gennem sin position 

søger at videregive til de mange ind-

vandrere og flygtninge, der søger at 

finde sig til rette i Danmark. 

Ellers har aktiviteterne mest 

foregået i grupperne, hvor der arbej-

des med forskellige temaer og eks-

kursioner ud i de flotte efterår. 

Gildets udvidede ledelse har 

været samlet for at evaluere samt 

detailplanlægge kommende aktivite-

ter. Der skal vælges ny gildekansler, 

når vi når frem til gildetinget i marts 

måned, og grupperne er blevet bedt 

om at udpeget kandidater til denne 

vigtige post. Desuden skal der jo, 

efter to år, også sammensættes nye 

grupper. Så gildeledelsen har nok at 

se til. 

Endelig har vi i 8. Gilde koor-

dineret Dansk Flygtningehjælps Ind-

samling i Risskov og Fedet og 39 

indsamlere kom hjem med kr. 

48.558. Et flot resultat. 

 

Frits 

 

 

 

 

NU ER DET JUL IGEN! 

Onsdag d. 3. november starte-

de julen så småt i 9. Gilde! 

Vi havde nemlig besøg af for-

manden for Julemærkesagen. Ingolf 

Romlund fortalte først om Julemær-

ket, som er mere end 100 år gammelt 

og er en dansk opfindelse, der nu har 

spredt sig til mange andre lande. Ind-

tægten fra salget af Julemærket (og i 

dag også fra en af tv. julekalenderne 

m.m.) går til driften af de forskellige 

Julemærkehjem rundt omkring i lan-

det. 

Alle synes at kende begrebet 

”Julemærkehjem”, men hvad er det 

egentlig for noget? Jo, lige siden det 

første julemærkehjem startede, er det  
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Denne måneds forsidemotiv 

 

er tilsendt af Jan Omøe, 4. Gilde og er  

et fotografi af et mosaikbillede i 

Gedächtniskirche i Berlin. 

 

et sted, hvor socialt svage børn kunne 

få et fristed og hjælp i nogle måne-

der. 

Der er 4 Julemærkehjem og 

der er lang venteliste til dem alle. En 

udløber af Julemærkesagen er de årli-

ge Julemærkemarcher, der i disse år 

bliver mere og mere populære at gå! 

Det var svært at få mødet slut-

tet, da Ingolf Romlund talte så enga-

geret og vi spurgte så meget og stod i 

kø for at købe årets Julemærke og 

meget andet med tilknytning til sa-

gen. 

Birgit 

 

 

 

 

 

 

PS! 

Årets julemærkemarch er søn-

dag d. 5. december kl. 9.00 til 11.00.  

Starten i Århus er fra Rosenvang-

skolen. Turene er på dels 5 km. og 

dels 10 km. Hvis man ønsker det, kan 

man få en medalje med årets jule-

mærke, som bevis på at man har gen-

nemført marchen.  

 

 

 

 

Torsdag den 4. november var 

der månedsmøde i DDS’s spejderhyt-

te i Tranbjerg. Der blev evalueret på 

de seneste aktiviteter og sorteret flit-

tigt i nogle af Frimærkebankens ind-

samlede frimærker. 

Uffe 

 

HEROLDEN 

ønsker sine læsere 

glædelig jul og godt nytår 
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Julens takt og tone  

Emma Gad 
 

Julen er en Ting, som Folk i de elleve Maaneder af Aaret ikke skænker 
en Tanke eller højst er enige om, er en meget besværlig Ting, men som den 
tolvte rejser sig som en Kæmpe, som det er umuligt at diskutere med eller 
om. Grunden dertil er naturligvis den, at Julen endog fra Hedenskabets Tid er 
Nordboernes største Fest, saa at ethvert Forsøg paa at afskaffe selv dens 
uheldige Egenskaber, saasom Udveksling af Gaver, vil falde frugtesløst ud, 
særligt fordi Børnene har bemægtiget sig den. 

Julegaver Allerede i November begynder de kære Smaa at lade Vink 
falde om, hvad de kan tænke sig at ville modtage, og inden Juleaften ar naa-
et, er Gavelavinen svulmet op til en svulmende finansiel Katastrofe i mange 
Huse. 

Spørgsmaalet vil for de Flestes Vedkommende være: Hvem skal man 
give gaver? Det vil naturligvis afhænge af Temperament og Familietradition 
og særlig af, hvor mange Gaver, man selv faar. I fornuftigere Kredse har dog 
Urimeligheden ved, at voksne Mennesker giver hverandre Overraskelsesga-
ver, gjort sig saa vidt gældende, at man indskrænker sig til Bagateller og 
spøgefylde Ting, og man maa haabe, at denne Opfattelse vil bredde sig, hvor 
meget end de Handlende anstrenger sig for at holde Skikken vedlige. 

De bør ikke give Den, hvis Smag og Vaner De ikke nøje kender, en 
Genstand af speciel Art eller af stort Omfang. En uhyre Majolikavase, man 
ikke har plads til, er slem at faa til Huse, hvorimod et Silkesjal eller et Par 
Hansker, der lægges i en Skuffe, aldrig kan genere. 

Hvis man har ondt ved at finde paa Gaver til sine Kære, er man som 
oftest paa den sikre Side, naar man holder sig til det, der kan spises, drikkes 
eller ryges. En Høne, en Æske Konfekt eller en Flakse Likør kan virke beske-
dent men aldrig uvelkomment. Spisevarer er at foretrække frem for Blomster, 
der sendes rundt efter en stor Maalestok. 

Naar De faar noget, De finder forfærdeligt, brug da hele Deres Aands-
nærværelse for ikke at røbe det, selv med mindste Trækning. Glem ikke, at 
Giveren synes om det. Giv ikke Deres Børn kostbare Julegaver. Barnefanta-
sien har den lykkelige Ævne at gøre det tarveligste Legetøj illuderende, og 
Luksus bidrager kun til, at Julen, modsat af, hvad den skulde, gør Børnene 
fordringsfulde og mindre elskværdige. 

At lade Gaver, man ikke bryder sig om, gaa videre, er behageligt og 
besparende, men farligt. Hvem kan i Juleundersøgelsen af Skabe og Skuffer 
huske, af hvem man har faaet en Tegnebog eller Krukke i Fjor. Men Giveren 
kan saa glimrende huske det, og en drilsk Skæbende vil undertiden lade det 
blive ham eller hende, man lyksagliggør med Tingen, og det er ikke Enhver, 
der kan tage det spøgefyldt. 
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Naar De derfor lagrer en Genstand med denne Brug for Øje, bør De 

udstyre den med en oplysende Seddel.  
Glem ikke ved Juleudgifterne, at der efter Juleaften er endnu fuldt en 

Uge tilbage af den endeløse December. Hvis De i Deres Hjertes Godhed 
lader Dem friste til at støvsuge Deres Pengeskuffe c. den 23de, bliver det 
vanskeligt for Dem ved de sidste Juletræer at synge: Glade Jul, dejlige Jul 
med den rette Overbevisning. 

Helligdage Julen er helliget til Familiesammenkomster. Der er ganske 
vist lidt for mange af dem, fordi Helligdagene er for mange. Det morer ikke 
de Unge synderlig Dag efter Dag at spille Lotteri om Smaating med gamle 
Tanter, hvorfor de stræber, hvad de kan, for at komme afsted til Juleugens 
Dansefester paa de store Hoteller. Det virker ikke helt elskværdigt, idet Jule-
sammenkomsterne har deres virkelige Beretigelse som et Samlingsmærke 
for Familien. Til anden Adspredelse er Aaret langt nok. 

Nytaar. Overgangen fra det svundne Aar til det kommende, Nytaars-
aften, vil de Fleste helst tilbringe sammen med deres Nærmeste. Naar klok-
ken slaar tolv, føler man Trang til at tømme sit Glas for det nye og ukendte 
Aar med dem, man har støttet sig til, fordi man er forvisset om, at de vil tage 
Del i Ens Sorger og Glæder.  

Glem ikke Nytaarsdag at aflægge et Besøg hos de Ældre i Slægten, 
særligt Forældre og Søskende, som De ikke var sammen med Nytaarsaften. 
En ukærlig Forsømmelse at et saadant Hensyn føles ofte stærkt. De Yngre 
gaar den Dag til de Ældre. Iøvrigt aflægges Nytaarsdag Høflighedsbesøg til 
Principaler og Chefer desuden til Husets Frue af Herrer, der nyder megen 
Gæstfrihed i et Hjem. Dog er denne Skik noget i Aftagende. 
Der serveres ved saadane Besøg et Glas Vin og Smaakager.  

Jule-og Nytaarskort bruges i stedse stigende Grad, til største Besvær 
for Postvæsenet og ikke til synderlig Glæde for dem der udveksler dem. 
Der lægges mest Vind paa Julekort, hvilket for saa vidt er urimeligt, da gode 
Ønsker for et helt Aar dog har større Rækkevidde end en Julehilsen. 
Hvis man har faaet Julekort fra Venner, hvem man ikke har gjort Gengæld, 
sender man et Nytaarskort. 

Sæt ikke stor Bekostning paa Jule- og Nytaarskort. Den er ret spildt. 
Det er jo ikke Litografens Opfindsomhed, man sætter Pris paa, men Deres 
personlige Indsats, det lille Ord, der kommer fra Hjertet og derfor gaar til 
Hjertet. Det kan De lige saa godt skrive paa et blankt, hvidt Kort. 

 
(Kopieret fra internettet) 
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Afsender: 

HEROLDEN 

Grøndalsvej 170 

8260 Viby J. 

 

B 

 

5. Gilde indbyder til 

Århus Stadsgildes Nytårsgildehal. 
Fredag den 7. januar 2011. kl. 18.00 

Det er med stor glæde at 5. Gilde arrangerer 

Århus Stadsgildes Nytårsgildehal. 

 

I kan allerede nu begynde at glæde jer. 

Stadsgildet og 5. gilde har lagt sig i selen for at skabe en festlig og glad 

aften for alle medlemmer af Århus Stadsgilde og ægtefæller. 

Vi har lånt Frimurerlogens smukke lokaler og har helt ekstraordinært 

fået lov til at holde festgildehallen i en af logesalene. Middagen nydes i 

spisesalen og kaffen serveres i kaffesalen med de berømte malerier. 

 
 Mødested: Frimurerlogen Christiansgade 6 
 Program: 
 Kl. 18.00 Vandrehal med velkomstdrik. 
 Kl. 18.30 Festlig Nytårsgildehal v/ Stadsgildet. 
 Kl. 19.30 Eftergildehal med middag og musikalsk 
 underholdning.  
 Kaffe med småkager i kaffesalen, herunder musik-
 og sangunderholdning. 

 Pris kun kr. 225,00,  
 inkl. drikkevarer: Øl, vand og vin. 
 

 Tilmelding senest onsdag den 15. december, 
 ved indbetaling til: 5. Gilde, Egå (også gæster). 
  

 Danske Bank reg. Nr. 3719 konto nr. 328393. 
 

 Husk at mærke indbetalingen med gilde og navn. 
    Medbring venligst kvittering, for hurtig aftjekning. 
        Påklædning: Festtøj. 

Glasmosaik fra indgangen 
i Logebygningen 


