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1./7. GILDE 
Mandag d. 23. maj kl. 17.30. 
Aftentur til Ravnsø. Madpakke/drikkevarer 
medbringes. Nærmere følger. Jytte og 
Hans. 
 
2. GILDE 
Mandag d. 23. maj. 
Friluftsgildehal med indsættelse. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 16. maj kl. 19.30. 
"Skovene omkring Århus"  
v/pens. skovfoged Svend Warming 
Mandag d. 20. juni. 
Gildetur. 
 
5. GILDE. 
Mandag d. 9. maj kl. 19.30. 
Gildemøde på Jagtslottet ved Kalø. 
Foredrag om Nationalpark Mols Bjerge. 
Mandag d. 6. maj kl. 19.30. 
Frilufts gildehal ved Kløverhytten. 
 
6. GILDE.  
Mandag d. 2. maj kl. 19.30. 
Gildemøde – Gr. 62 arrangerer. 
Fredag d. 27. – mandag 30. maj. 
Tager 11 gildebrødre til Fredrikstad 
for at besøger vores norske 
gildevenner. 
Mandag d. 20. juni kl. 18.30. 
Gildemøde – Gr. 63 arrangerer. 
Besøg forbrændingen i Lisbjerg. 
 
 
 
 

8. GILDE 
Mandag d. 2. maj kl. 19.30. 
Sct. Georgs Gildehal i Ellevang 
Sognegård. 
 
Ultimo Maj. 
Årets Gildetur som arrangeres af gruppe 
8.1. Nærmere følger. 
 
9. GILDE 
Onsdag d. 11. maj kl. 18.30. 
Rundvisning på Moesgård hovedgård 
V. Torsten Hinge. 
Onsdag d. 15. juni kl. 19.00. 
Valdemarsarrangement. 
Gudstjeneste i Domkirken. 
Afslutning i Fredenskirken. 

 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 5. maj kl. 19.15. 
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg. 
 
Ridderår: 
03-06-11 Elisabeth Møller, 4. G.  25 år. 
 
Gildeår: 
18-05-11 O B Jensen, 2. G. 60 år. 
19-06-11 Hanne Brissing, 4. G.  50 år. 
 
Fødselsdag: 
15-05-11 Arne Hvid Christiansen, 
 9.G.  60 år. 
04-06-11 Grethe Langhoff, 4. G.  75 år. 
 
Adresseændring: 
Birgit Jessen, 4. G har fået mailadresse:  
jessenbumm@gmail.com 

Reception på Spejdermuseet lørdag den 7. maj kl. 13. 

Med præsentation af Ole Berners bog: 

Mine spejderminder. 

Se annonce i HEROLDEN’s april nummer.  
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Allerede mandag den 28. febru-

ar afholdt gildet det årlige gildeting 

med stort set alle stole besat. Det var 

en måned tidligere, end det har været 

de sidste 40 år, men man skal jo være 

omstillingsparat, som det siges på et 

moderne sprog. 

Efter at undertegnede var valgt 

til dirigent, aflagde en veloplagt gilde-

mester Kirsten en beretning om vore 

aktiviteter i den forgangne år. Det 

kunne der jo ikke være mange kom-

mentarer til, da alt var foregået på 

bedste vis, og alle havde deltaget. 

Gildeskatmester Bente aflagde 

det reviderede regnskab, som selv med 

underskud blev godkendt. Et gildeting 

for år tilbage godkendte, at vi hvert år 

må spise lidt af formuen, som er ble-

vet vel stor. 

Efter beretningerne fra fonds og 

udvalg, gik vi over til valg af gildele-

delse. Gildemester Kirsten og gilde-

kansler Sven blev genvalgt, mens gil-

deskatmester Bente ønskede afløsning 

på posten. Her valgte vi Knud Chri-

stoffersen, hvilket bevirkede, at vi 

skulle have ny faneherold. Det var 

ikke noget problem, da vi har haft en 

udmærket substitut. Derfor blev Kre-

stian Bertelsen valgt. De øvrige valg 

forløb også uden problemer, idet dog 

det vigtigste af alle ”Julefrokost-

udvalget” blev sat fra bestillingen, og 

vi aftalte, at grupperne herefter efter 

tur arrangerer julefrokosten. 

Efter et således godt gildeting i 

harmoni og fordragelighed gik vi til 

bords, hvor de sædvanlige gode ben 

blev serveret og efter afgnavningen 

bortkastet i det sorte hul mellem bor-

dene. Mætte af gode tanker og ditto 

ben tog vi hjem sidst på aftenen i troen 

på, at vi atter får et godt år i gildet. 

 

Mandag den 28. marts havde 

gruppe 22 indbudt gildet til besøg på 

Århus Søfarts Museum, der ligger ude 

i Nordhavnen, cirka der hvor mågerne 

vender, og man ikke kan komme læn-

gere. Søfartsmuseet er meget spæn-

dende, alene af den grund, at det er 

meget ungt, oprettet i 2008, men også 

fordi der er mange ting, og der er en 

historie bag mange af tingene. 

”Lodsen” og tidl. Byrådsmed-

lem Karl Nøhr viste rundt og fortalte 

levende om museets historie og de 

udstillede genstande. Utrolig mange af 

havnens virksomheder har været posi-

tive ved oprettelsen af Museet og bi-

draget med billeder og effekter.  

Efter at have set alle lokaler og 

genstande gik vi til det tilstødende 

samlingslokale, hvor der var kaffe og 

kringle. Der var her mulighed for at 

stille yderligere spørgsmål, og vi fik 

den obligatoriske orientering fra gilde-

mester og de medbragte sømandsviser 

kom frem. Det viste sig, at vi land-

krabber var helt gode til at synge med 

på disse. 

Klavs 
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Mandag, d. 21. marts afholdt vi 

gildeting i Langenæskirkens lokaler, 

hvor 23 gildebrødre var mødt op. 

Efter velkomst af GM Niels 

Blicher og "Når vinteren rinder i grøft 

og i grav", blev Arne Pedersen traditi-

onen tro valgt til dirigent og overlod 

straks ordet til GM, som indledte med 

1 min. stilhed for Erik Jungersen, som 

vi havde den sorg at miste i februar. 

Herefter kommenterede han sin ud-

sendte beretning, hvor året blev ridset 

op, året hvor vi i april fejrede gildets 

50 års jubilæum. 

Ud over vore egne arrangemen-

ter, har der været stor tilslutning fra 

gildet til fællesarrangementerne, Fel-

lowshipdagen på Hadsten Højskole, 

modtagelsen af Fredslyset, foredraget 

med TV-lægen og Nytårsgildehallen i 

Frimurerlogen, desuden er vi pænt 

repræsenteret i udvalg, laug og som 

hjælpere ved museets loppemarked og 

Jazztelt. 

GS Tove Colstrup fremlagde et 

pænt regnskab, som trods jubilæet kun 

gav et mindre underskud. 

Grupperne kunne igen i år for-

tælle om mange hyggelige/interes-

sante møder, som varierede fra fremti-

dens energiforsyning/teknologi, gamle 

spejder magasiner, høflighed og om-

gangstone, Landsudstilling 1909, graf-

fiti i romernes Pompei, Musikhusets 

nye orgel, Brabrands lokalhistorie, 

slotte/herregårde omkring Århus, cam-

pingture i Europa, til spejdernes blod-

donorkorps 1934 -54. 

Herefter berettede Litta om gil-

dets faderskab, til en i dag ung mand 

på 16 år, to breve fra den unge mand, 

hvori han takkede for den hjælp han 

havde modtaget, cirkulerede efterføl-

gende rundt. 

Indkommet forslag fra gildele-

delsen, om indførelse af en bestem-

melse i gildet, angående omsorg for 

efterladte til gildebrødre, blev efter 

nogle opstramninger af teksten, vedta-

get. 

Gildeledelsen blev genvalgt, og 

ligeledes blev de øvrige der var på 

valg, eneste udskiftning var WEB-

ansvarlig, hvor Poul Kallesø blev af-

løst af Jan Omøe. 

Aftenens dejlige traktement fra 

Gruppe 45 side, var vendt tilbage til 

fordums tiders forloren skildpadde 

med hele tilbehøret, æg, brød og sher-

ry, den efterfølgende kaffe og småka-

ger manglede skam heller ikke. 

       Erik Birkholm Nielsen 

Den 11. april samledes 5. Gilde 

til Sct. Georgs gildehal i Egå Sogne-

gård. 

Efter gildemesterens velkomst 

sang Kurt Ravn ”En Sommerdag”. 

Senere sang vi "At række hinanden 

hånden" i anledning Kirsten Thom-

sens genoptagelse. Kirsten har tidlige-

re været medlem af 5. Gilde. Men har 

af forskellige årsager holdt en pause. 
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Kirsten ville gerne genoptages, og det 

er vi alle meget glade for.  

G.M. ville med sin tale give os 

et kursus i kvægavl. Målet med kvæg-

avl er, at skabe nogle gode og sunde 

køer med stærke ben og nogle gode 

mælkeorganer, og så samtidig, at und-

gå indavl. Det er målet. Midlet er ty-

ren. Stort set al befrugtning sker ved 

insemination med nedfrossen sæd fra 

tyrestationerne. Der er samarbejde 

mellem Danmark, Sverige og Finland. 

Teknikken med at nedfryse sæd kom i 

50erne. Tyrene deles i ungtyre, vente-

tyre og brugstyre. Kun ca. 2-5 % af 

ungtyrene bliver til brugstyre, resten 

bliver til bøffer. 

Ungtyren er kønsmoden når han 

er ca. 1 år. Så tappes 2-3.000 portioner 

sæd, der bruges til kvier, derefter er 

han ventetyr. Når så de deraf fødte 

kalve (halvdelen kvier og halvdelen 

tyre), er et år bliver tyrekalvene slag-

tet. Vægt og kvalitet kontrolleres. Det 

er tyrens 1 indeks. Kviekalvene bliver 

inseminerede. De føder hver en kalv, 

som er enten dødfødt, lille, normal 

eller stor. Disse kalve bliver kontrolle-

rede. Det bliver til tyrens fødselsin-

deks. Mælkeydelsen og mælkens kva-

litet bliver kontrolleret. Sygdom, 

sundhed o. s. v. kontrolleres. Hvis 

summen af alle disse indeks er gode 

nok bliver tyren til en brugstyr, og der 

tappes så meget sæd af tyren som mu-

ligt, til brug i besætningerne. 

Sådan en afprøvning tager 6 år, 

så kvægavl er langsigtet. Der er nævnt 

indavl. Det er jo nært beslægtede indi-

vider, som bliver parret. Tegn på ind-

avl er, når kalvedødeligheden vokser. 

Det skete med "den røde malkerace". 

Dødeligheden steg op til 20 %. Så går 

man til en lignende race, og henter ny 

sæd, og kalvedødeligheden falder til 1

-3 %. Det er nu de samme tyre, som 

bruges over hele verden, så der skal 

nyt blod til på en måde. Alle store pat-

tedyr får som regel kun en unge, me-

dens rotter og mus får mange unger, 

de uddør ikke. De må have andre ge-

ner. 

I de europæiske kongehuse og i 

adelen har der været megen indavl. 

Den Oldenborgske race uddøde af sig 

selv. Meget værre er det i den muslim-

ske verden, hvor fætter/ kusineægte-

skaber er mere reglen end undtagel-

sen. Det er en side af den muslimske 

verden, som der burde fokuseres mere 

på. Det er en ikke ufarlig sag både for 

muslimer og vi andre. 

Efter gildemestertalen hørte vi 

"I Danmark er jeg født, der har jeg 

hjemme", spillet af Per Nielsen i en 

nyfortolkning af Sebastian.  

Alice læste Sct. Georgs budska-

bet, som er fra et finsk medicinsk fag-

tidsskrift fra 2005.(det sendes i Sct. 

Georg). Efter læsningen af budskabet 

sluttede vi kreds om højbordet, og 

gentog vort gildeløfte. 

Før gildehallen blev lukket læ-

ste Kirsten Gildeloven og gildehallen 

blev lukket.  

I eftergildehallen var det gruppe 

51 som stod for det kulinariske, en 

fantastisk dejlig salat, og dertil grønne 

asparges i svøb med skinke, lagt i pi-

skefløde og drysset med parmesan i 
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tynde skiver (bages i en ovn i 25 mi-

nutter ved 2250) derefter kaffe med 

lækker drømmekage og is.  

Vi snakkede så hyggeligt, og 

pludselig var klokken 22,30, og vi 

sluttede med vores aften sang. 

Hanne. 

Mandag den 21. april var 8. Gil-

de samlet til gildeting i Ellevang Kir-

kens sognegård. Thøger var traditio-

nen tro ordstyrer, og han sørgede for 

at alt foregik smidigt og i henhold til 

vedtægterne. 

Gildemester Henny Wilson ind-

ledte med en kort stille stund, hvor vi 

mindedes Henny Bønding, som var 

med fra starten af gildet i 1981, samt 

Per Hansens datter, der fra tid til an-

den havde deltaget i gildets sammen-

komster. 

Henny fandt, at gildeåret var 

forløbet planmæssigt, og hun nævnte, 

at alle aktiviteter var blevet omtalt 

fyldigt i Herolden, så derfor ville hun 

gøre beretningen kort. 

Gildet havde været samlet til 17 

arrangementer i årets løb, omfattende 

gildetinget samt tre gildehaller for-

uden en fødselsdagsgildehal hos 5. 

Gilde samt nytårs gildehallen hos 

Stadsgildet. 

Gildet havde også været repræ-

senteret ved Fellowship Day arrange-

mentet i Hadsten samt ved modtagel-

sen af Fredslyset og det efterfølgende 

arrangement på Rådhuset og i Frue 

Kirke. 

Fredslyset blev afleveret til 1. 

søndag i Advent gudstjenesten i Elle-

vang Kirke. Gildet havde traditionen 

tro holdt julestue hos Ellen Møller i 

hendes smukt julepyntede stuer, og 

efterfølgende spadseret langs stranden 

ud til Egå Marine til et lille måltid og 

et godt glas øl.  

Årets gildetur gik til Hjerl Hede 

med diverse stop undervej ved et par 

seværdigheder. 

Der havde været holdt to udvi-

dede ledelsesmøder, hvor i også grup-

pelederne og herolderne deltog. 

Gildet havde igen i år koordine-

ret Dansk Flygtningehjælps indsam-

ling i Risskov og på Fedet med 39 

indsamlere og et resultat på kr. 

48.558. 

Gambiamødet med 5. Gilde 

som gæster var også velbesøg, og jule-

mødet med pakkeleg var atter et til-

løbsstykke. Henny nævnte også, at 

samarbejde med 5. Gilde er både hyg-

geligt og udbytterigt, herunder mødet 

med juraprofessor Gorm Toftegaard 

Nielsen. 

Kirsten Thorndal fremlagde 

regnskaberne som godkendtes. Gildet 

vedtog at forhøje sit bidrag til Gambia 

projektet til et helt sponsorat. 

Der arbejdes godt i grupperne 

med emner som slotte og herregårde, 

og en weekend udflugt til Samsø i den 

forbindelse er under planlægning. An-

den gruppe har dyrket udendørs arran-

gementer herunder en svampetur og et 

besøg på Naturhistorisk Museum. 

Gruppen er gået over til at holde sine 

møder om eftermiddagen. 
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Tredje gruppe havde samlet sig 

om kunstudstillinger med diverse be-

søg, og har desuden, som afslutning på 

to års gruppesamvær, planer om et 

besøg i Han Herred hvor Stine og Fro-

de har sommerhus. 

Der blev ligeledes aflagt rap-

porter fra de forskellige udvalg. 

Gildemesteren konstaterede, at 

Gildets havde været talstærkt repræ-

senteret ved Jazzteltet under festugen 

og i Spejdermuseets loppemarked. 

Begge tiltag havde givet pæne tilskud 

til museets økonomi. 

Per Holch gik af som gildekans-

ler efter 4 års fremragende arbejde på 

denne post. 

Grupperne havde i alt 7 forslag 

til en afløser, dog uden held. I sidste 

ende indvilgede Hanne Eriksen i at 

påtage sig opgaven, og hun valgtes 

enstemmigt og med stor applaus. 

Gildet genvalgte Ellen Møller 

til ridderudvalget og hun suppleres af 

Nils Liljeberg. Til de øvrige udvalg 

blev alle genvalgt. Gildetinget sluttede 

således med alle tillidsposter besat og 

intakte. 

Efterfølgende nød vi, velfor-

tjent, Per og Kirstens flotte sildebord 

suppleret med diverse oste, kaffe og 

kage. 

Frits 

Så er det vist på tide vi sender 

lidt til Herolden. Vinteren er gået med 

mange spændende ting både spejder 

og ikke spejder relaterede ting. 

I efteråret var vi i Horsens og 

følge en stenkunstners arbejde med 

store skulpturer op til ca. 30 tons sten-

blokke der bl.a. kom fra Portugal og 

de blev så forvandlet til de flotteste 

monumenter, og hvor vi så hvor en 

iver hans ansatte arbejdede med, de 

mødte alle op om aftenen og fortalte 

om deres værker. 

Vores nytårsmøde måtte vi for-

lægge til Jonnas stuer, da kommunen 

er ved at lave en stor ombygning ved 

og omkring Kongsvanghytten, så det 

var umuligt at komme dertil, derefter 

måtte vi, til næste møde på Elverdals-

vej hvor vi lånte De Blå Pigespejders 

dejlige hus, der er også en stor fordel i 

at rokere rundt, så får vi set de forskel-

lige spejderhytter der ligger omkring 

Århus. 

Til dette møde, som Hanne stod 

for, var vi lidt kongelige idet vi lave 

decoupage, dog blev det ikke helt som 

Dronning Margrethes arbejder, men 

der kom mange flotte ting ud af afte-

nens tema. I marts afholdte vi et meget 

hyggeligt gildeting og ledelsen består 

fortsat af Ulla Charles som GM. Jonna 

Lyhne som GSM. og Pia som GK. 

Vores møde her den 12. april 

afholder vi på Nordre Kirkegård, hvor 

det er lykkedes os at få en meget dyg-

tig guide til at føre os rundt til berømte 

gravsteder samt bevaringsværdige 

gravmonumenter, aftenen bliver run-

det af på cafe i Tordenskjoldsgade. I 

juni måned drager vi alle med ægte-

fæller på weekend til Skagen hvor 

Ulla har lavet et meget flot program, 

men derom nærmere næste gang. 



 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. juni 2011 

Deadline 15. maj. 

Redaktør Ole Andreasen, 

 

 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon 24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 

Til slut vil 10. Gilde øn-

ske alle en rigtig god sommer 

og med ønsket om et godt 

landsgildeting til september. 

                         Poul-Erik 

Afsender: 

HEROLDEN 

Grøndalsvej 170 

8260 Viby J. 
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Denne måneds forside 

viser  en skulptur, der står i  

Teuen Kirke, Prag. 

Fotograferet af  

Elisabeth Møller, 4. Gilde. 

Næste nummer af  

HEROLDEN dækker 

juni, juli og august 


