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1./7. GILDE 
Mandag d. 18. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Langenæs. 
Afbud til Birgitte og Jan. 
 
2. GILDE  
Mandag den 25. marts kl. 19. 
Gildeting i Hasle Sognegård. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 18. marts, kl. 19.00. 
Gildeting, i Langenæskirken.  
Mandag d. 15. april, kl. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken 
"Sct. Georgs budskabet". 
 
5. GILDE 
Mandag d. 4. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Egå Sognegård. 
Mandag d. 8. april kl.19.00. 
Gildehal i Egå Sognegård 
med foredrag af Børge Schmidt. 
8. Gilde inviteres. 
 
8 GILDE 
Mandag den 18. marts. 
Gildeting i Ellevang Sognegård. 
Nærmere følger. 
 
9. GILDE 
Onsdag den 13. marts kl. 19.00. 
Gildeting - husk at medbringe møde-
indkaldelsen med dagsorden  
 
10. GILDE  
19.-03.  
Gildeting med indsættelse. 
09.-04. 
 Sct. Georgs gildehal / " Story Tells ". 
 

FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 7. marts kl. 19.15. 
Møde i DDS’s spejderhytte i Tran-
bjerg. Vi sorterer bl.a. frimærker for 
Frimærkebanken. 
 

Gildeår: 
23-04-13 Arne Pedersen, 4.G. 50 år. 
 
Ændringer/tilføjelser medlemsliste: 
Ny mail-adresse: 
Frits Hindtoft, 8. G. 
f.h@pc.dk 
 
Adresseændring: 
Ole Fjord Kirkegaard 
Vestre Fasanvej 5, 8410 Rønde. 
 
Dødsfald: 
17-02-13 Ole Rhein- Knudsen,  
              6. Gilde 
 

HEROLDEN 

 
HEROLDEN 

udkommer næste gang 
ca. 1. april 2013. 

 

Deadline 15. marts. 
Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 
8260 Viby J. 

Telefon 86 28 17 98 
E-mail: herolden@mail.dk 
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Århus Stadsgildes økonomi, HEROLDEN 

og optimering af hjemmesiden 

I løbet af foråret vil vi blive præsenteret for landsgildets nye hjemmeside. 
Mulighederne i IT bliver stadig flere og bedre. Ved at udnytte de nye facilite-
ter vil der kunne reduceres nogle omkostninger. Det stadig faldende med-
lemstal og dermed faldende kontingentindtægter, tynger mere og mere på 
driftsbudgettet. 

Det gælder også for Århus Stadsgilde. Indtægterne rækker ikke længere til at 
dække driftsudgifterne. Derfor er det nødvendigt at reducere driftsomkostnin-
gerne. Eneste langsigtede alternativ er at opkræve mere i kontingent fra gil-
derne til Århus Stadsgilde. 

En stor udgiftspost i Århus Stadsgilde er trykning og forsendelse af HEROL-
DEN. En væsentlig reduktion af disse omkostninger er opnåelig ved at gøre 
HEROLDEN til et elektronisk medlemsblad, som læses og udskrives via År-
hus Stadsgildes hjemmeside. "Besked om nyt blad" til gildebrødre med e-
mail, vil indeholde et direkte link til seneste nummer af HEROLDEN. Gilde-
brødre (ca. 20) uden e-mail vil indtil videre kunne få tilsendt HEROLDEN i 
papirudgave som frankeret post. 

Århus Stadsgildes hjemmeside trænger, på samme måde som landsgildets 
hjemmeside, til både "modernisering og hyppigere opdatering". Stadsgildele-
delsen ønsker en decentral løsning, hvor det enkelte gildes 
"hjemmesideansvarlige" selv kan gå ind og opdatere oplysninger om eget gil-
de. 

Stadsgildeledelsen nedsætter derfor en arbejdsgruppe med udvalgte it-
kyndige gildebrødre og repræsentanter fra STGL. Arbejdsgruppen, som i gi-
vet fald vil kunne indhente frivillig bistand "udefra", får til opgave at komme 
med oplæg til modernisering af Århus Stadsgildes hjemmeside. Det er mig en 
stor glæde at redaktøren af HEROLDEN, Ole Andreasen, vil gå aktivt med i 
arbejdsgruppen og der stille sin store viden og erfaring til rådighed. 

Gilderne opfordres til, i de nært forestående gildeting, at drøfte ovenstående 
og derigennem give gildemestrene det bedst mulige mandat til kommende be-
slutninger i stadsgilderådet. 

Kjeld Hedelund 
STGM 
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 Denne måneds forside 
 

viser et maleri fra 
St John’s CO-Cathedral i Valetta, Malta:  

”St. George killing the Dragon”  
malet af Mattia Preti indsendt 

af Kirsten Kristiansen, 6. Gilde. 

Fra redaktøren. 
 
Når ændringen af HEROLDEN’s distribution slår igennem 
vil der fra redaktionen udgå en mail med et link til bladets 
placering på stadsgildets hjemmeside. Adressen er: 
http://sct-georgs-gilderne-aarhus.dk/stadsgildet/Aktuelt-
blad/FLASH/index.html 

Man kan allerede nu afprøve linket og/eller udforske hjemmesiden: 
http://sct-georgs-gilderne-aarhus.dk, prøve knapperne ”HEROLDEN” med 
det aktuelle blad og ”Heroldens arkiv” med bladre- og pdf-udgaver af årgan-
ge 2008 – 2013 og se hvad hjemmesidens andre knapper ellers byder på, og 
eventuelt lade sig inspirere til at bidrage med indlæg til såvel blad som hjem-
meside. 

Gildebrødre uden PC/e-mailadresse vil modtage bladet som post. 
 

 
Lån af Århus Stadsgildes projektor, lydanlæg og bannere 
Århus Stadsgilde udlåner meget gerne følgende udstyr til arrangementer i 
Sct. Georgs Gilder i Aarhus: 

· Projektor der kan anvendes i forbindelse med "egen" PC. 
· Lydanlæg med to trådløse mikrofoner, forstærker og højttaler. 
· 2 bannere (beach-flag) med fod til indendørs brug. Påtrykt "Sct. 

Georgs Gilderne i Aarhus" og to gildelogo. 
 

Kan lånes ved henvendelse til Uffe Jørgensen (tlf. 86 29 47 19) 
eller Kjeld Hedelund (tlf. 86 26 11 72).  
Udstyret afhentes/returneres af låner. 
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Grossarl 2013 
 

I mit indlæg til nytårsgildehallen fortalte jeg om Europæisk Gildeforum i 
Grossarl, som jeg har deltaget i for år tilbage. Hvis det skulle have givet dig 
lyst til selv at (gen-)opleve Grossarl, er det NU du skal gribe chan-cen. Det 
er formodentlig sidste gang, at der bliver afholdt gildeforum i Grossarl. Jeg 
kan derfor kun opfordre dig til at springe ud i det. 
 
Lidt info:  
 
Arr.    45. Europæiske Gildeforum i Grossarl 
Tid:    15. – 22. juni 2013 
Sted:     Grossarl, Østrig (ca. 60 km syd for Salzburg) 
Gebyr:    EUR 97,00 
Tilmelding: se link via www.forumgrossarl.at 

Her sker såvel tilmelding til forum samt bestilling af hotel 
med halvpension, pensionat eller privat indkvartering 

Sidste frist:   15. april 2013 
 
Du kan se program for det kommende forum samt fotos fra tidligere år på 
www.forumgrossarl.at og/eller på Grossarlerlaugets hjemmeside under 
landsaktiviteter på www.sct-georgs-gilderne.dk.  
 
Du kan også få flere oplysninger ved at kontakte Grossarlerlaugets laugsme-
ster Arne Gottlieb på mailadressen gottlieb@mvbmail.dk. Her kan du også 
få oplyst, hvornår Grossarlerlauget arrangerer træf i foråret 2013 for nye og 
gamle forumsdeltagere fra Danmark. 
 

        Marianne Eskildsen, 9. Gilde 

http://www.forumgrossarl.at
http://www.forumgrossarl.at
http://www.sct-georgs-gilderne.dk
mailto:gottlieb@mvbmail.dk
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2. Gilde – opsamling 
Det er efterhånden et stykke tid 

siden, at 2. Gilde har ladet høre fra 
sig, men selvom vi er få, så lever gil-
det i bedste velgående, som det vil 
fremgå af efterfølgende. 

Den 26. november havde vi 
gildemøde i Hasle, som gruppe 22 
havde arrangeret. Det blev en hygge-
lig aften, hvor jeg fortalte og viste 
billeder fra det store vej- og brobyg-
geri på Åhavevej med Ringvejsbroen 
og jernbanebroerne, som hver især 
blev udskiftet på en weekend fra fre-
dag aften til mandag morgen, således 
at lands-tog-trafikken blev generet 
mindst muligt. Jeg har fulgt byggeriet 
intenst fra det startede i juni 2010 og 
samtidig byttet billeder med kommu-
nens Vej- og trafik kontor, som står 
for projektet, bl.a. luftfotos, der viser 
de enkelte arbejder, men også hele 
området ved åen, vejprojektet og Bra-
brand sø. 

Derefter havde Jan arrangeret 
en quiz, hvor det drejede sig om at 
holde liv i sine lys længst muligt. Et 
forkert svar, og et lys skulle pustes 
ud. Den der havde det sidste lys 
tændt, havde vundet. Vi sluttede afte-
nen med et pålægs-ta’-selv-bord.  

Gruppe 21 havde ansvaret for 
årets julefrokost d. 1. december 2012, 
og den blev lige så god, som sådanne 
har været det formentlig siden gildets 
start – i hvert fald mere end 40 år. 
God julemad, sange, historier og kon-
kurrencer, som alle blev skyllet ned 

med de rette drikkevarer. Julefroko-
sten blev afholdt i den gamle præste-
bolig ved Hasle Kirke.  

Mandag d. 28. januar holdt vi 
vores egen Nytårsgildehal. Gildeme-
ster holdt en gildemestertale om Nyt-
året, hvor vi ikke kun ser frem, men 
også tilbage. Mester var meget glad 
for det, Gilderne i Aarhus havde ud-
rettet i 2012, også det hans eget gilde 
havde nået med de begrænsede res-
sourcer, som vi havde til rådighed.  

Gildemester gav os nogle stjer-
ner, som vi kan tage med ind i det 
nye år. Stjernesymboler for menne-
skelige egenskaber, som kan gøre det 
lettere og lysere for os selv og for an-
dre. Jeg skal nævne nogle af de stjer-
ner, som Jan gav os: hjælpsomhedens 
stjerne, ærlighedens stjerne og den 
flittige stjerne. Jan gav os yderligere 
6 stjerner, så vi fik virkelig noget 
godt med hjem at arbejde med.  

I eftergildehallen fik vi resulta-
tet af vores gæt på Jyllands-Postens 
25 spørgsmål om 2012, som vi alle 
gættede på i januar 2012. 2 havde 20 
rigtige, 2 havde 19 rigtige, så det var 
flot. Vi foretog også et gæt på 2013, 
så det bliver spændende at se, om vo-
re forudsigelser holder stik. Aftenen 
sluttede med lidt godt til ganen og 
den obligatoriske snaps.  

Klavs  

Årets julegildemøde blev af-
holdt i Egå Sognegård den 10. de-
cember, i alt 20 gildebrødre og gæster 
var mødt op, festklædte, sultne og 
forventningsfulde. Så stort skulle 
traktementet være i år, at der var 2 
grupper, der havde slået sig sammen 
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for at kunne opfylde forventningerne.  
Vi blev ikke skuffede. Lidt efter lidt 
blev de dejligste retter båret ind på 
det flot dækkede julebord: Sild, både 
de marinerede og stegte, store skiver 
skinke, salater, varm leverpostej og 
æbleflæsk med bacon, stegt ande-
bryst og meget mere.  

I løbet af julemiddagen sang vi 
et par julesange og morede os igen-
nem flere af Donalds konkurrencer 
og opgaver. Hvem kunne fremstille 
den længste hele skræl ved skrælning 
af et æble? Alle prøvede og Donald 
foretog til sidst selv den retfærdige 
opmåling af de mange kortere/
længere stykker. Eller kunsten, at 
skulle placere den ”røde tud” på Ru-
dolf? Det er sandelig ikke nemt, når 
man har bind for øjnene og er blevet 
drejet rundt et par omgange. 

Der blev også spillet Bingo her 
med de forskellige kendte og nogle 
ukendte spejdersymboler.  Endelig 
skulle to store skåle med risalamande 
med kirsebærsovs tømmes inden 
mandelgaven kunne uddeles. Pludse-
lig og helt uventet kom så selve jule-
manden forbi med gaver til alle og 
senere underholdte han med sin sjove 
og oplysende historie om køer!  

Så var det blevet tid til dans 
omkring juletræet og alle sang med 
på de smukke, velkendte julesange, 
Nu følte vi endelig, at julen med dens 
glæder og forventninger var kommet 
til os alle. 

Aftenen sluttede med vores 
”Aftensang” og gildemesterens ønske 
om en glædelig jul og et godt nytår til 
alle. 

Alice 
 
 

Mandag den 11. februar havde 
vi gildemøde i Egå Sognegård, hvor 
Henning ville vise et par film dels om 
det hedengangne Sølvøkseløb, dels 
om Lord Baden Powell. 

Aage lagde for med at fortælle 
lidt om sine oplevelser på og med 
Sølvøkseløbet, hvor han efter flere 
års deltagelse, sluttede som leder af 
madposten. 

Henning fortsatte med at for-
tælle om nogle af sine oplevelser ved 
Sølvøkseløbet, bl.a. at da han var 
med på madposten, var han den, der 
lavede skipperlabskovs til hele hol-
det. 

Derfor lød aftenens måltid og-
så ved dette møde på skipperlabskovs 
med det hele. Og det smagte rigtig 
godt. Da middagen var overstået i ro 
og orden, berettede Henning, at han i 
2005 havde optaget, den film vi nu 
skulle se. Ideen havde han fået, da 
han fornemmede, at det ville være et 
af de sidste Sølvøkseløb på grund af 
manglende tilslutning. 

Det første løb var startet af 10. 
Aarhus Pigespejdertrop i 1949 som 
en natmanøvre, hvor også Sct. 
Georgs gilderne hjalp til. Vi hørte om 
en rapport fra det første løb, skrevet 
af Nené, som var med i rigtig mange 
år. Efter 57 løb var det desværre slut. 
Hennings fortælling og film gav os 
en god oplevelse af, hvad et Sølvøk-
seløb egentlig var for en størrelse. 

Efter kaffe og hjemmebagt 
kringle gik vi over til at se filmen om 
Lord Baden Powell. Nærmest en lev-
nedsbeskrivelse af hans liv og det 
kæmpe arbejde, han gjorde for at ud-
brede spejderbevægelsen, som han 
”opfandt” i begyndelsen af 1900 tal-
let, til hele verden. Baden Powell dø-
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de i Kenya i 1941, 84 år gammel efter 
et begivenhedsrigt liv. 

Det var en meget interessant 
film, som, sammen med filmen om 
Sølvøkseløbet, i dag findes på Spej-
dermuseet. 

Erik fortalte kort om, at man 
også i Hornslet igennem mange år 
havde haft et ”Måneløb” for de ældre 
spejdere og et ”Musløb” for ulveun-
ger. Også der havde Sct. Georgs gil-
derne været involveret. 

En dejlig aften sluttede som 
sædvanlig med sangen ”Nu er jord og 
himmel stille”. 

    Ref. 
Kirsten 

 

Første gildemøde i 2013 den 
4.februar. Pænt fremmøde og det pas-
sede fint, da aftenen lød på planlæg-
ning af kommende arrangementer. 

Vi blev fordelt gruppevis ved 
tre borde. Aftenens bordleder Bent 
bød velkommen. Hver gildebror fik 
en hilsen fra stadsgildemesteren og et 
tørklæde med logo med opfordring til 
at bruge det ved passende lejligheder 
for at synliggøre gildebevægelsen. 

Vi sang "Det er hvidt derude", 
og det var det og ret koldt. Meget 
passende blev vi herefter budt på Pias 
"Himmelsuppe" med dejligt brød til, 
og det smagte rigtig godt. 

Så var vi parate til diverse 
planlægninger. Til vores jubilæum 
havde 9. Gilde foræret os en intro-
duktion til Edvard Munch udstillin-
gen på ARoS. det var lykkedes at få 
plads lørdag den 9.februar, så interes-
serede tegnede sig på listen hertil. 

Vores gildemester Inger læste 
en hilsen op fra vores norske gilde-
venner. Birthe Rhein-Knudsen havde 
også skrevet til gildet og meddelt, at 
hun ville udmelde Ole, som nu er 
flyttet på plejehjem. Vi håber, det er 
det bedste for Ole og også for Birthe, 
som har lovet at komme i gildet igen. 
Vemodigt, at Ole ikke længere er en 
del af 6. Gilde. Ole blev gildebror i 
februar 1949 og har haft utallige po-
ster i gildebevægelsen og har altid 
optrådt med værdighed og stor indsigt 
i alt, hvad han har påtaget sig. Hel-
digvis har vi mange gode minder. 

Robin uddelte indkaldelser til 
gildeting efterfulgt af et skema over 
posterne i gildet, hvis der var nogle, 
som havde særlige ønsker om en be-
stemt post. 

Robin fortalte, at kontingent til 
landsgildet og stadsgildet stiger med 
henholdsvis 32 og 8 kr. Efter afsyn-
gelse af "Sneflokke kommer vrimlen-
de" drak vi kaffe og spiste fastelavns-
boller. 

Igen brev fra Fredrikstad gil-
dets udenrigskorrespondent, som tak-
kede for indbydelsen til at besøge os 
fra 10.-13. maj, de regner med at 
komme otte personer. Et udvalg blev 
nedsat for at tage sig af planlægnin-
gen af besøget. 

Alice fortalte om flagblokkene, 
at vi nu kun har en blok, da en blok er 
nedlagt. Tak for indsatsen fra forman-
den Nils Liljeberg. 

Endnu en vintersang "Når vin-
teren rinder i grøft og i grav", og det 
må den gerne gøre snart. Henrik tak-
kede for besøg og blomster i anled-
ning af pludselig opstået sygdom, 
som han er kommet godt over. Tak til 
arrangerende gruppe sagde Inger, og 
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vi sang aftensang og gik hver til sit 
efter en aften, hvor vi også fik lejlig-
hed til at tale sammen. 

Tove 
 

Lørdag den 9. december tog 11 
gildebrødre til ”Aros”, for at nyde 
den gave vi havde fået til vores jubi-
læum. Det var en halv times introduk-
tion til Munch udstillingen. Det var 
en rigtig god oplevelse. Hende der 
fortalte var så engageret og fortalte så 
levende, så man meget bedre forstod 
hele baggrunden for hans mørke bil-
leder.  

Bagefter var vi så inde og se 
udstillingen og jeg syntes, jeg fik me-
get ud af hans billeder, da man havde 
fået en forklaring på hans dystre sind. 
Derefter gik nogle af os i cafeen og 
fik en kop kaffe og så var nogle dejli-
ge timer slut. 

Inger 

Den 28. januar holdt vi 32 års 
fødselsdags gildehal i Ellevang Sog-
negård, og traditionen tro havde vi 
indbudt 5. Gilde, der ligesom vores 
eget gilde mødte talstærkt op. 

Budskabet i gildemester Henny 
Wilsons tale var, at vi skal værne om 
det danske sprog, vores rigssprog 
gennem flere hundrede år. 

Henny indledte med første vers 
af H.C. Andersens smukke sang ”I 
Danmark er jeg født”, hvor der bl.a. 
andet står: ”Du danske sprog, du er 
min moders stemme, så sødt velsignet 
du mit hjerte når. 

I dag kan jeg godt komme i 
tvivl, for efterhånden lider vores 
sprog, som jo er vores varemærke og 

identitet, af engelsk syge. Årsagen er, 
at unge danskere vokser op i sprogligt 
og kulturelt brogede omgivelser, der 
føjer træk og gloser til sproget. 

Radio og tv samt andre medier 
bidrager med udtryk og dårligt sprog-
brug, ligesom internettet og sms’erne 
med deres sproglige forkortelser, og-
så gør det. 

Landets førende ledere taler 
ofte et dårligt dansk, og jeg føler, at 
det vidner om manglende ekspertise. 
Skrivelser fra offentlig myndighed 
kan også være formuleret uforståeligt. 
Måske skulle man gå tilbage til kan-
cellistilen, hvor der ikke kan drages 
tvivl om indholdet, i hvert fald rent 
retsligt. 

Danmark er rigtig nok et lille 
land, men vi skal ikke gøre os min-
dre, end vi er. Det vil gøre os identi-
tetsløse og dermed fattige på ånd. Vi 
skal værne om vores kultur, vores 
musik og sprogets tone og farve. 

Der er kommet mange fremme-
de til vores land, og for at undgå en 
kløft mellem dem og os, skal vi vise 
hvem vi er. De skal forstå vores sprog 
og måde at udtrykke os på. De skal 
lære at udtrykke sig skriftligt og 
mundtligt, og det lærer de ikke, hvis 
f.eks. speakere i radio og TV samt læ-
rere, for den sags skyld, ikke kan tale 
et ordentligt dansk. 

Der er for meget slang i vores 
sprog og e udtales ofte som a. I fram-
tiden, vil jeg derfor håbe, at vi ikke 
bare kritikløst tilpasser os de dårlige 
sprogvaner, som jeg eksempelvis hør-
te en præst benytte ved en barnedåb, 
da han henvendt til fadderne om de-
res pligter kaldte disse en guideline. 

Vi har pligt til at videregive 
vores danske sprog og traditioner til 
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børn og unge og ikke blot tilpasse os, 
for vi er de eneste, der har mulighed 
for det, og måske også de sidste der 
har lært det. 

Under gildehallen overrakte 
gildemesteren en 25 års nål for opta-
gelse i 8. Gilde til Stinne Underlien 
og Inger Margrethe Frislev med en 
personlig tak for deres aktive virke og 
bidrag til gode oplevelser og minder 
indenfor gildet.  

Inger Margrethe holdt 5. mi-
nutters Sct. George. Jeg overvejede, 
sagde hun, at sige nej tak til denne 
opgave, for det havde jeg vist ikke tid 
til. Ved nærmere eftertanke blev jeg 
enig med mig selv, at jeg vist godt 
havde tid alligevel og lyst til at påtage 
mig denne udfordring. Sådan er det 
vist med meget her i livet. Det er let 
at afvise, men mere spændende at ta-
ge imod. Det er et spørgsmål om at 
prioritere sin tid, og at bidrage i de 
sammenhæng man er med i. Men rig-
tigt nok, sluttede Inger Margrethe 
med sin gode humor i behold, er der 
jo mange ting vi skal tænke på, så 
som at holde hovedet koldt, holde 
begge ben på jorden, holde mund, 
holde gode miner til slet spil, smede 
mens jernet er varmt, at give en hånd 
med, at komme til hægterne, ikke at 
stikke hovedet i busken etc. 

Eftergildehallen styrede arran-
gerende gruppes Nils Liljebjerg med 
sikker hånd, mens Hanne Eriksen og 
Anna Lise Nielsen sørgede for under-
holdningen med spørgeskemaer, hvor 
det gjaldt om at kunne huske de fleste 
detaljer om dette eller hint i Matador 
serien. 

Stemningen var fin, og der blev 
talt af 5. Gildes Henning Holck og af 
gildemester Erik Ravn, der varslede 

deres gildes kommende 25 års jubilæ-
um i løbet af efteråret. Forberedelser-
ne er i fuld gang  

Frits 

Sangaften i 9. Gilde. Med 2 
fødselarer og 1 kommende gildebror. 

Den 6. februar skulle vi ifølge 
programmet ”bare” have en alminde-
lig sangaften ud fra gildesangbogen. 
Men denne aften blev til andet og me-
re! 

Tage havde fødselsdag på selve 
dagen, d. 6. februar og Grete havde 
haft rund fødselsdag sidst i januar. Så 
selvfølgelig sang vi ”--- med dejlig 
chokolade og boller til!”. Det var dog 
ikke det, de serverede for os. Men 
derimod smørrebrød! (Tak, Grete og 
Tage!) 

Rundt om det hyggeligt pyntet 
fødselsdagsbord havde vi en hyggelig 
aften sammen med vores gæst, Sol-
veig, der tænker på at blive optaget i 
9. Gilde – og lige skulle se, hvad vi 
da var for nogle. 

Sang gør noget ved mennesker! 
Man bliver glad af at synge. Og, har 
forskerne påvist, man sætter gang i 
dels hormoner, der skaber glæde, dels 
hormoner, der skaber en social fæl-
lesfølelse. Der er i vores gilde en stor 
sangglæde og engagement 

Gerda kom med en klumme fra 
”Ældre Sagen”. Her blev der alvorligt 
men også humoristiskfortalt om vores 
farlige barndom, som vi har overle-
vet! Tænk, vi har overlevet plastic 
med ftalater, brød med smør på, leg i 
al slags vejr - udenfor, selvfølgelig 
gulerødder, der bare lige var trukket 
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op af jorden og så spist – osv. osv. - 
Et godt indslag fra Gerda! 

Birgit 

Tirsdag den 15. januar mødtes 
vi til nytårsgildehal i Gråstengade. 
Efter at have ønsket godt Nytår med 
et glas champagne, serverede rød 
gruppe en dejlig nytårs menu. 

Kl. 21 blev der kaldt til Gilde-
hal. GM causerede i GM-talen over 
året der vender rundt, det nye og 
ubrugte år, som det er op til den en-
kelte at bruge på en god og spænden-
de måde. Forskelligheder gør, at vi 
ikke bruger det nye år ens, det er net-
op det, der gør livet spændende med 
lys, mørke, blæst og storm.  

Som altid giver et nyt år anled-
ning til en del tanker, hvad mon året 
vil bringe, vi ved det heldigvis ikke. 
Tænk på fremtiden, på mulighederne, 
gå på opdagelse, få det bedste ud af 
livet, vær positiv og vis respekt for de 
mennesker du møder på din vej. 

GM læste et digt skrevet at en 
85 årig ukendt kvinde, ”Hvis jeg 
skulle leve mit liv om” citat: - ”jeg 
ville leve lettere, ville gå barfodet tid-
ligere om foråret og blive ved med 
det længere om efteråret. danse mere, 
køre mere i karrusel, plukke flere tu-
sindfryd”. 

Annemarie (AF) holdt 5 min. 
Sct. Georg. AF havde i Spejdermuse-
ets skrift 2012, fundet nogle artikler 
der mindede hende om sin spejder tid. 
Gildehallen sluttede med H. C. Lum-
bys ”Champagne galop”. Aftenen 
sluttede med kaffe og kage. 

Tak til rød gruppe for er god 
aften.             UC                                                                                                        

Torsdag den 7. februar var der 
fremrykket Laugsting, som igen blev 
holdt hjemme hos Hans Fink.  

Der var også denne gang et 
stort fremmøde og Hans-Erik Har-
boe’s sang til de gule ærters pris lød 
endnu en gang i stuen. Tak til Jytte 
for de dejlige ’ærter’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tinget blev under ledelse af 

undertegnede afviklet efter dagsorde-
nen og beretningerne blev godkendt 
uden mange kommentarer. Regnska-
bet blev godkendt. Økonomi og pro-
cedurer blev drøftet. Indtil videre 
uændret kontingent. 

Der var genvalg på følgende 
poster: Laugsmester: Hans Fink, 
Skatmester: Jan Omøe, Skriver: Uffe 
Jørgensen og Revisor: Henrik Meyer.  

Datoer for det kommende års 9 
aktiviteter/møder blev fastlagt. Hans 
Fink vil efterfølgende udsende en me-
re detaljeret mødeplan, der også inde-
holder hvem der medbringer møde-
præmier til de forskellige møder. 

Uffe 
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