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1./7. GILDE 
Søndag d. 8. februar kl. 10.00. 
Gudstjeneste med efterfølgende kirkefro-
kost i Langenæskirken. Tilmelding til Bir-
gitte og Jan senest den 2. februar. 
 
4.GILDE 
Mandag d. 16. februar kl. 19.00.. 
Gildehal i Langenæskirken. 
"Arv og testamente" v/ 
advokaterne Bjørn Høgh og  
Søren Usaksen 
Mandag d. 16. marts 19.00. 
Gildeting i Langenæskirken. 
 
5. GILDE 
Mandag d. 9. februar kl.19.00.  
Gildehal i Egå Sognegård. Foredrag 
af tidligere beredsskabschef i Aarhus  
Knud Aage Eriksen.  
Mandag d. 9.marts kl.19.00.  
Gildeting i Egå Sognegård.  

 
6. GILDE 
Mandag d. 2. februar kl. 19.30 . 
Gildemøde i Langenæskirken. 
Foredragsaften med Birgit Barfod fra 9. 
Gilde der vil berette om sin tur på Cami-
noen. 
Mandag d. 2. marts kl. 19.30. 
Gildeting. 
 
8. Gilde 
Mandag den 23. februar 
Foredrag om Neuengamme ved Mads Fre-
deriks Madsen (Nærmere følger). 
 
9. GILDE 
Onsdag d.11. februar kl. 18.30. 
Gildemøde hvor vi skal høre om første-
hjælp 
 

10.GILDE 
Tirsdag d. 3. februar. 
Lave drage. 
Tirsdag d. 24. februar. 
Byløb. 
 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag 5. februar kl. 18.00. 
Laugsting ifølge vedtægterne.  
Bemærk: Tinget er fremrykket fra marts 
måned. Dagsorden er separat udsendt. Vi 
mødes også denne gang hos Hans Fink, 
Skovgårdsvænget 8, Tranbjerg. 
Traditionen tro er der igen i år gule ærter 
på menuen, så det er nødvendigt, at de der 
ikke allerede har gjort det, tilmelder sig til 
hos Hans på tlf. 86 72 00 40 eller 
21395020 senest mandag 02.02. 

Fødselsdage  
13-02-15 Birthe Lydolff, 4. G.  70 år. 
19-02-15 Elisabeth Møller, 4. G. 70 år. 
 
 
 
 
 
Udmeldelse 
Axel Bessing, 4. Gilde 
 
Mailadresse 
Grete Gjerulff, 9. Gilde 
Korrekt adresse: 
gretegjerulff@gmail.com  
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Fredslyset i Hornslet Kirke. 
  
 
 

Trods pludselig ændring i transportform, lykkedes det atter i 2014 at få 
Fredslyset sendt rundt i Danmark. 

Det er en af de aktiviteter, der er med til at gøre Sct. Georgs Gilderne 
kendt ude i samfundet, og derfor er det noget, vi skal værne om.  

Igen i 2014 havde jeg fornøjelsen at overbringe flammen til Hornslet Kir-
ke. Det er en tradition, som såvel kirken som jeg er meget glade for, og vi ople-
ver, at flere og flere kommer i kirken for at tage del i højtideligheden.  

Lyset i kirken dæmpes, og til tonerne af ”Kimer i klokker” blev Fredslyset 
igen i år båret frem af mikrospejder Noah.  

Når hverken præst eller undertegnede (begge tidligere spejdere) formåede 
at tænde flammen i kirkens lygte, ja, så er det rart med en kvik spejderdreng. 

På billedet ses vores fælles kamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Da flammen var tændt, viste sognepræst Carsten Tranberg-Crab en video 

om lysets betydning for vi mennesker. Der blev sunget endnu et par salmer, in-
den vi gik hver til sit. 

Som et lille kuriosum kan nævnes, at Noah havde spurgt præsten, om der 
var et duelighedstegn i forbindelse med Fredslyset. I mangel af et sådant over-
rakte jeg gildernes lille stofmærke med Fredslyset til Noah, og det blev han syn-
ligt stolt af.  

I Hornslet håber vi alle, at Fredslyset også vil komme fremover. 
 
Hanne Brissing 
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Nytårsgildehal 2015 med 9. 
Gilde som vært. En hyggelig og 
stormfuldaften hos os i 9. Gilde i 
Fredenskirkens rammer. "Hyggelig 
og god", sagde mange på forskellig 
måde, da de gik ved 22.30 tiden, 
"Stormfuld", fordi stormen ”Dag-
mar", hærgede udenfor og gjorde, at 
meget blev anderledes en forventet 
og planlagt! For eksempel kunne vo-
res nye landsgildemester, Helmut 
Werth, ikke komme, da stormen hav-
de lukket ham inde i Tydal på grund 
af væltede træer, også megen teknik 
gik i sort denne aften. Det var lige 
ved, at vi kunne sige, at "alt, hvad 
der kan gå galt, går galt". Men som 
gammel spejder er det jo mere en ud-
fordring end en hæmsko.  

I nytårsgildehallen talte stads-
gildemesteren om ønsket om mere 
fred i verden i år, men kom i en stor 
parentes ind på den frygtelige terror-
sag i Paris. Sidste halvdel af Kjelds 
tale var om den nye sangbog, som vi 
denne aften fik til låns, altså! Kjeld 
causerede over sangens betydning, 
som det, der kan skabe glæde og fæl-
lesskab, om sangen, der bruges i li-
vets forskellige skelsættende situati-
oner. Til sidst fortalte han, at stads-
gildeledelsen forberedte to sangaft-
ner i løbet af året, som var for alle 
gildebrødre i byen.  

De 5 min Sct. Georg, tog un-
dertegnede sig af. Jeg fortalte om 
Caminoen, dels lidt om det histori-
ske forløb, dels fortalte jeg også lidt 
om min personlige vandring og hvad 

den gør ved en holdningsmæssigt.  
Asger havde 65 års jubilæum 

og blev lykønsket af stadsgildeme-
steren, der opremsede bare nogle af 
Asgers mange poster og gøremål i 
gildernes regi. Gildemester, Jette, 
holdt også en tale, fin og personlig, 
Under eftergildehallen fortalte Asger 
selv om de mange spændende ting, 
han gennem de 65 år havde beskæfti-
get sig med i Sct. Georgs Gilderne. 
Eftergildehallen blev afholdt i Fre-
denskirkens 2 konfirmandlokaler, 
der var slået sammen til et stort fest-
lokale. Vi sad ved småborde, der var 
dækket med blå duge og hvide for-
årsblomster. Stilrent og enkelt.  

Stemningen var god og hygge-
lig. Snakken gik let hen over borde-
ne. Men festtalen fra Landsgildeme-
steren manglede jo. Kjeld fortalte 
med et glimt i øjet om alle sine 
trængsler for at få en anden festtaler. 
Han endte med at kontakte 
"Brissings fest service bureau". Og 
det var ingen dårlig løsning! Hanne 
Brissing causerede over" ham og 
hende og så den berømte støre for-
skel". Indslaget fik stor applaus og 
mange smil med på vejen. Efter kaf-
fen og "Nu er jord og himmel stille" 
var der ved 22.30 almindelig opbrud. 
Det var en flok trætte gildebrødre fra 
9. gilde, der tog hjem efter oprydnin-
gen ved midnatstid. Men det varmer 
og gør hele arbejdet til en glæde ved 
at arrangere en nytårsgildehal, at så 
mange på selve aftenen og efterføl-
gende har kontaktet os og givet ud-
tryk for, at det bare var en hyggelig 
og fin aften! Tak selv!  

Birgit. 
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Den 17.november deltog vi i 4. 
Gildes gildehal.  

3 spejdere fra Aarhus, ud af 20 
deltagere fra Danmark, fortalte og viste 
billeder fra en sommerlejr i Bhutan som 
de i sommer havde deltaget i. 

Bhutan er et kongerige i det nord-
lige Indien med 750.000 indbyggere, og 
lidt større end Danmark.  

En rigtig interessant aften, hvor 
pigerne fortalte meget begejstret om de 
forskellige aktiviteter, som de havde del-
taget i. 

 
Den 1. december havde vi julemø-

de hos Jytte og Hans. Alle var mødt, og 
Jytte og Hans havde forberedt hele jule-
frokosten, det var rigtig flot af dem. 

Vi havde, traditionen tro, gaver 
med til gaveleg, og minsandten om ikke 
alle fik en gave med hjem. 

En stor tak til Jytte og Hans for en 
dejlig og hyggelig aften. 

 ofk 

Mandag d. 8. december samledes 
vi til vores traditionsrige julestue, og 
gruppe 45 havde sørget for at den levede 
helt op til forventningerne. 

Efter velkomst og et par julesange, 
var der en lækker buffet, hvor bl.a. røget 
laksetatar, confiteret stegt andelår og ro-
sastegt kalvecuvette var dejlige alternati-
ver til den sædvanlige grønlangkål og 
ribbenssteg (som vi alle sikkert har fået i 
rigelige mængder siden).  

Stemningen steg også et par gra-
der, da Benny sendte et par flasker snaps 
rundt, i anledning af sin 70 års fødsels-
dag tidligere på året. Den efterfølgende 
kaffe manglede skam heller ikke Hannes 
hjemmebagte småkager. 

Frans sørgede igen i år for at ju-

lens sange fik akkompagnement på kla-
veret (selv undertegnede syntes jeg sang 
godt).  

Pakkespillet manglede heller ikke, 
og igennem nogle hårde runder, behørigt 
styret af Elisabeth, og uden alt for meget 
snyd, blev de medbragte pakker fordelt. 
Juleeventyret, et kapitel fra bogen, 
"Hyggen", blev læst op af Mandrup.  

Efter denne dejlige aften, som sæt-
ter store krav til næste års arrangører, 
kunne vi ønske hinanden en dejlig jul, et 
godt nytår og på gensyn til næste år. 

Stor tak til gruppe 45 (det er også 
mig). 

Erik B. 

I begyndelsen af december af-
holdt vi vores årlige julemøde i Egå Sog-
negård. Alle har tilkendegivet, at det blev 
en ualmindelig hyggelig aften. 

Vi var 22 deltagere, der startede 
med at trække halvdelen af et udklip og 
skulle så finde frem til, hvem der havde 
den anden halvdel, der passede til, og når 
den var fundet, var ejeren så ens side-
mand for den aften. Da alle havde fundet 
frem til hinanden, gik vi til et meget fest-
ligt pyntet bord. 

Der var også et smukt pyntet ju-
letræ i salen, så stemningen var sat fra 
begyndelsen. Efter en indledende sang 
fra vort eget sanghæfte, blev buffeten åb-
net. Der var først sild med diverse tilbe-
hør, derefter steg med rødkål og rødbeder 
og hamburgryg med stuvet grønkål, og et 
par ting mere. 

 Senere flere forskellige slags ost 
og til slut kaffe med hjemmebagte jule-
småkager. Et overdådigt bord, som 
smagte rigtig dejligt, hvorfor meget af 
det også blev sat til livs. Ind imellem 
sang vi, og senere tog Donald, som afte-
nens entertainer, over. Han havde flere 
julelege i ærmet, bl.a. skulle der bygges 
sukkertårne af sukkerknalde – det højeste 
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blev på 25 stk. oven på hinanden før det 
væltede. Det krævede koncentration. 

Efter et par andre opgaver, slut-
tede vi af med Bingo, som blev spillet på 
hjemmelavede plader med dertil hørende 
hjemmelavede brikker. -alt fabrikeret af 
Donald.  Ganske fornøjeligt. Stor tak til 
Donald for hans opfindsomhed og det 
meget arbejde, han havde lagt i det. Og 
der var præmier til vinderne af hver kon-
kurrence. 

Derefter kom kaffen og kagen på 
bordet, og minsandten om ikke vi så fik 
besøg af julemanden, der kom og fortalte 
et par julehistorier og derefter delte en 
gave ud til hver deltager fra sin store sæk. 
Et festligt og muntert indslag. 

Resten af aftenen gik med hyg-
gelig snak deltagerne imellem, indtil vo-
res gildemester syntes at nu var det nok. 
Takkede gruppen, der havde stået for ar-
rangementet og det flotte traktement, og 
Donald for den gode underholdning. 
Hvorefter vi sluttede en dejlig aften med 
at synge ”Nu er jord og himmel stille” og 
ønske hinanden en Glædelig Jul og et 
Godt Nytår. 

                       Kirsten 
 

Mandag den 1. december holdt 6. 
gilde julemøde.  Vi mødte op til et smukt 
dækket bord og så var der sønderjysk ju-
lebord. Der var bl.a. surrib, Julekål og sol 
æg. Der var en enkelt som så lidt sjov ud, 
da hun spiste ægget. Jeg var en kujon og 
fik ikke smagt æggene. Ind imellem ret-
terne sang vi nogle af vore skønne jule-
sange. Der var en som hed ” Rationalise-
rings- og forkortelsessang”.  Den inde-
holdt mange julesange og blev sunget på 
melodien ”På loftet sidder nissen med sin 
julegrød”. Virkelig en god ide til en bør-
nefamilie, hvor børnene er utålmodige. 
En sang med 4 vers, så har man sunget en 
masse julesange og kan gå direkte over til 
pakkerne.  

Vi var alle blevet bedt om at med-

bringe en gave hvis navn begyndte med 
K. Det var en sjov ide og folk havde vir-
kelig været opfindsomme. Man bliver 
som børn igen, når man spiller pakkespil, 
især når man når til at stjæle pakker fra 
hinanden. Det var nogle rigtig gode gaver 
folk havde købt. Derefter fik vi kaffe med 
ingenting til. Det skabte lidt forvirring, da 
det viste sig at ingenting var nogle lækre 
småkager som Helge havde bagt. 

Så var det tid til at skrive under på 
julekort til vores venskabsgilde i Frede-
riksstad og en gildebror. Gildemesteren 
ønskede alle en glædelig jul og et godt 
nytår og så var en dejlig aften slut. Den 
var simpelthen fløjet afsted. 

Inger A. 

Præcis en måned før jul holdt vi 
vores traditionelle julestue i Ellevang 
Sognegård med pakkeleg, spisning, un-
derholdning med oplæsning af en julehi-
storie samt masser af hygge. 

Arrangerende gruppe havde forny-
et selve pakkelegen, således at alle kunne 
drage hjem med en pakke under armen, 
hvor det tidligere ikke var ualmindeligt at 
de heldigste kunne ende op med favnen 
fuld og adskillige måtte nøjes med ingen-
ting. 

Vi sang både sange og julesalmer 
og Eva Leth læste årets julehistorie. Eva 
og Kirsten Thorndal sørgede for Ham-
burgryg og Grønlangkål og der var to 
mandelgaver. 

8. Gilde var også repræsenteret 
ved afhentningen af Fredslyset og de ef-
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terfølgende arrangementer som sluttede i 
Frue Kirkes Kryptkirke. Første søndag i 
advent bragte vi fredslyset til Ellevang 
Kirke og deltog i gudstjenesten. 

Traditionen tro sluttede vi efter-
årets aktiviteter med en juletur, og denne 
gang brød vi de lokale grænser og tog ud 
på Djursland til Gl. Estrup, hvor vi ople-
vede såvel herregårdsmuseet som land-
brugsmuseet. Begge dele er imponeren-
de, og de fleste af os blev overrasket over 
så omfattende stedet er, og så flot specielt 
hovedhuset er restaureret. 

De ældste dele af den nuværende 
slotsbygning er fra 1490, og først i 1600 
tallet fik den sit nuværende skikkelse. 
Slægten Brock sad på ejerskabet i ca. 150 
år, men manglede da en mandlig arving. 
Ejerskabet blev derfor ført videre på 
kvindesiden, der så giftede ind i familien 
Skeel. Slægten var blandt landets rigeste, 
med mægtige jordbesiddelse, herunder 
Sostrup gods (ved Grenå) og Ulstrup 
Slot. I slutningen af 1700 tallet gik det 
galt da Jørgen greve Skeel/Scheel for-
møblede det hele, ved i årevis at leve det 
søde liv bl.a. på rejser rundt i Europa. 
Han gik simpelthen fallit i 1815 og efter-
kommerne levede herefter frem til 1926 
et stille liv på Gl. Estrup. Så var det som 
nævnt slut, for man kunne ikke klare til 
høje arveafgifter som var blevet indført.  

Man mærker historiens vingesus 
under rundgangen på herregårdsmuseet – 
gennem de imponerende sale hvor adelen 
levede livet, men også i de mere enkle 
gemakker, hvor tjenestefolkene boede og 
arbejdede. Museets etager er indrettet 
kronologisk, så man kan opleve de for-
skellige århundreder. 

Herregårdmuseet er i dag en selv-
ejende institution med tilskud og sponso-
rater fra utallige fonde. Med på listen er 
også Aarhus Kommune. Herregårdsmu-
seet drives som en virksomhed og har en 
professionel ledelse og man arbejder bl.a. 
med herregårdsforskning i samarbejde 
med Århus Universitet, Nationalmuseet 
og Arkitektskolen i Århus, mere end 120 

frivillige deltager i et netværk i forbindel-
se med museets mange aktiviteter året 
rundt. 

I avlsbygningerne, som i dag ejes 
af staten, er der indrettet landsbrugsmu-
seum med udstillinger om landbrug, slag-
terierne, mejerierne, madens- og målti-
dets kulturhistorie samt om landbobe-
folkningen. 

Overalt skylder man sig selv mere 
tid til fordybelse, men det må blive en 
anden gang, for helt ærligt, vi var mætte 
på oplevelser og havde bestilt frokost i 
museet restaurant, og til orientering ser-
verer man her på stedet Danmarks vel 
nok bedste stjerneskud. Så er det nævnt. 

Herefter brød vi op, og lagde Gl. 
Estrup bag os, men helt sikkert vil mange 
af os, tror jeg, vende tilbage, for her er 
meget af se på og sætte sig ind i. 

Frits 
 

Ny gildebror i 9. Gilde. Onsdag d. 
19. november havde vi en lille gildehal. 
Igen. Det skyldes, at Grethe Simonsen 
havde søgt om optagelse i vores gilde, 
hvilket vi var glade for. Så ved en lille fin 
ceremoni blev Grethe optaget. 

Eftergildehallen blev en hyggelig 
sangaften. Oprindeligt var det ”kun” det, 
der stod på programmet. En sangaften er 
noget vi alle kan lide i gildet, selvom folk 
synger med hver sit næb. Men, pyt med 
det! Det vigtigste er, at vi synger! Mange 
gamle spejderminder dukker frem og bli-
ver søde og sjove vignetter til sangene. 
Og -Ih! Hvor vi glæder os til den nye 
sangbog! 

En hyggelig aften med et stort vel-
kommen til Grethe Simonsen!  

Birgit 
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udkommer næste gang 

ca. 1. marts 2015. 

Deadline 15. februar. 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 

Billedet på forsiden 
er indsendt afAlice Dyrskov, 5. Gilde, 

og viser Sct. Georg i sølv. Ca 50 cm høj. 
Den stod i en glasmontre på 
"Ludwig Roselius Museum"  

 
 
 
Julestuen torsdag d. 4. december. 

Traditionen tro havde vi først i december 
vores hyggelige julestue. Det eneste, der 
er forandret siden sidste år, er, at vi har 
flyttet arrangementet til først på eftermid-
dagen. 

Vi fik en traditionel julefrokost fra 
vores ”hofleverandør”, FØTEX. Efterføl-
gende havde vi vores lige så traditionelle 
pakkeleg, der er og bliver asocial i sin 
udfoldelse. 

Efter oprydningen kunne vi ønske 
hinanden en glædelig jul og godt nytår og 
gå hjem med godt fyldte maver. 

Birgit 
 
 
 
 
 
Vi hilste det nye år velkommen 

med nytårsgildehal i ”Sumpen” - sådan 
hedder det hos os (Lisbjerg patruljehytte) 

Det var en sur og våd dag, men 
hvad gør det, en god chance til at få det 

hyggelige udetøj og vandtæt fodtøj på. 
Der var tændt godt op i "Grisen", så der 
var rigtig hyggelig stemning ved indtræ-
delse i hytten med mange stearinlys og 
skøn duft af træ.... savsmuld i manegen. 

Vi fik dejlig middag ledsaget af 
god vin. Herefter tog vi på tur ind over 
markerne og gennem skoven. Det var li-
ge før man skulle have vaders på, men 
det gik fint, vi så os godt for. Efter turen 
var der hyggelig og intim Gildehal med 
gode sange og nytårsgilde tale. 

Senere hyggede 
vi os i stor stil, 
lige det rette sted 
for os. Vi havde 
gode diskussio-
ner og den nye 
sangbog blev flit-
tig brugt og me-
get rost. Vi fik 

champagne og kransekage og hver især 
har sikkert sendt mange nytårstanker ud i 
alle retninger. 

Fra alle os til alle jer: Godt og 
sundt nytår med mange dejlige oplevel-
ser. 

ulla k. 


