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1./7. GILDE 
Gudstjeneste i Langenæskirken i fe-
bruar/marts. Efterfølgende kirkefro-
kost. Nærmere følger. 
Mandag d. 14. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Langenæs kirkens lokaler. 
Afbud til Birgitte og Jan. 
 
2. GILDE 
Mandag d. 22. februar. 
 Gildehal i Åbyhøj Sognegård, 
Tyregodsvej 49 
8230 Åbyhøj 
 
4. GILDE 
Mandag d. 15. februar kl. 19.00.  
Gildehal i Langenæskirken. 
”Kulturby 2017”. 
Mandag d. 14. marts. 19.00. 
Gildeting i Langenæskirken. 
 
5.GILDE 
Mandag d. 8. februar kl. 19.00. 
Møde i Egå Sognegård. 
Foredrag v Donald Smith, 8. Gilde er 
inviteret. 
 
6. GILDE 
Mandag d. 1. februar kl. 19.30. 
Gildemøde. Benny fra 4. Gilde fortæl-
ler om martyriets historie i jødedom 

og kristendom – med et par strejf ind i 
moderne tid og rabiat Islams volds-
prægede martyropfattelse. 
Mandag d. 7. marts kl. 17.00. 
Gildeting – og efterfølgende kl. 19.30. 
Foredrag om Demens – myter og fak-
ta. Se den særlige indbydelse side 6. 
  
8. GILDE 
Mandag d. 8. februar obs. kl. 19.00. 
Egå Sognegård. Foredrag ”I Mandelas 
fodspor” v/ Donald Smith – 5. Gilde 
Mandag den 29. februar kl. 19.30. 
Ellevang Sognegård. Foredrag om pil-
grimsvandring på Caminoen 
v/Birgit Barfod. 
 
9. GILDE 
Onsdag d. 10. februar. 
Besøg i væksthusene. 
Vi aftaler nærmere info 
v/næste gruppemøde. 
 
10. GILDE 
Ti. 1/3 2016. 
Gildeting + Gildehal. 
Tid og sted følger. 
 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 4. februar kl. 1915. 
Møde i spejderhuset i Tranbjerg. 
Der er helt sikkert nogle af Frimærke- 
bankens sække, der trænger til sorte-
ring.. 

HEROLDEN 

 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. marts 2016. 

Deadline 15. februar. 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 
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Gildejubilæum 
20-01-16 Edel Schulz 1./7. G.  60 år. 
21-01-16 Ellen Winther Jensen, 
 5.G. 25 år. 
 
Adresseændring: 
Merete og Jørgen Pedersen, 9. Gilde. 
Slet Møllevej 12 
8310 Tranbjerg 
Telefon: 29 40 25 16 
 

Ny mail-adresse: 
Svend Erik og Bodil Mortensen, 6. G. 
sebo@stofanet.dk 
 
Dødsfald 
02-12-2015 Ruth Ida Hansen,9. G. 
05-12-2015 Paul Møller Jørgensen, 
 5.G. 
23-12-2015 Grethe Langhoff, 4. G. 
09-01-2016 Arne Pedersen,  4. G. 
 
Udmeldelse: 
Arne Dysted, 1./7. Gilde. 

Fredslyset i Hornslet Kirke. 
 

 
Fredslyset er blevet en kær tradition i Hornslet Kirke. Begge præster, Lene 

og Carsten har været spejdere og har et stort spejderhjerte. 
 Hornslet Kirke afholder hver den første onsdag i måneden ”Fyraftenssang” kl. 

17.30 til 18.00, og i forbindelse hermed bliver Fredslyset den første onsdag i december 
bragt til kirken. 

 Således også i 2015, hvor jeg igen havde allieret mig med 
minispejder, Noah, der til tonerne af ”Kimer i klokker” bar lyset op 
ad kirkegulvet til koret, hvor præst, Lene Hauge ventede.  

 I fællesskab tændte vi tre kirkens lys ved flammen fra 
Fredslyset. 

 Lene havde valgt, at vi skulle synge rosensalmer fra Salme-
bogen, og Lene fortalte om Jerikos Rose.  

 Flere og flere finder vej til Hornslet Kirke til modtagelsen af 
Fredslyset, og mange tidligere gildebrødre fra det nedlagte Hornslet Gilde deltager. 

  
Hanne Brissing  
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Fredslyset fra Betlehem 
 
Onsdag den 25. november 2015 blev Fredslyset fra Betlehem ført til et nyind-

rettet Fredskapel i Katolsk Vor Frue Kirke i Ryesgade i Aarhus. 
Forberedelserne var startet godt et halvt år tidligere med kontakt til Helge Ne-

dergaard fra Sct. Georgs Gilderne i Roskilde, fredslyskoordinator Rigmor Lauridsen 
fra landsgildet og DIS Helle Kristensen og undertegnede fra Århus Stadsgilde. 

Derudover havde DIS og SGM møder med pater Herbert Krawczyk fra Ka-
tolsk Vor Frue Kirke og sognepræst Jesper Kiil Jørgensen fra Vor Frue Kirke i Ve-
stergade. 

Fra alle sider blev der udvist stor vejvilje i bestræbelserne på at få en "filial" 
af Fredslyset fra Betlehem placeret permanent i Aarhus. Katolsk Vor Frue Kirke 
indrettede et specielt Fredskapel i kirkens tidligere våbenhus. Der blev indkøbt en 
lampe og fremstillet en piedestal, hvorpå Fredslyset blev placeret. 

 
På selve dagen ankom Rigmor Lauridsen med Fredslyset og 
tændte lampen i Katolsk Vor Frue Kirke. klokken 11 holdt 
pater Herbert en smuk og højtidelig andagt med salmesang, 
læsning og bøn, hvorefter deltagernes medbragte lamper og 
lamper, der skulle bringes ud i Jylland med stafetter, blev 
tændt. Blandt de ca. 50 deltagere var der mange gildebrødre 
fra Aarhus og det øvrige Østjylland, samt medlemmer af ka-
tolsk menighed. 
 
Kl. 12.30 blev Fredslyset mod
-taget på Aarhus Rådhus af 
rådmand Thomas Medom. Ef-

ter taler af SGM og rådmanden inviterede byen på 
kaffe. Højtideligheden blev annonceret på den digita-
le informations skærm i rådhuset. Ca. 35 gildebrødre 
deltog i arrangementet. Det lidt usædvanlige tids-
punkt for modtagelsen var dikteret af en koncert i rådhushallen. Næste år tilstræbes 
det at arrangementet flyttes til kl. 15.30. 

 
Kl. 17.00 modtog sognepræst Jesper Kiil Jørgensen 
Fredslyset i Vor Frue Kirke i Vestergade. Her del-
tog omkring 30 gildebrødre og andre i en andagt og 
efterfølgende overførsel af Fredslyset til kirkens 
lampe, der er placeret i krypten under kirken. 
Det blev en til en dejlig dag. Mange gildebrødre og 
andre deltog. Ikke alle i alle tre arrangementer, 
men med skiftende deltagere, hvilket må betegnes 
som ideelt. 

Khejø                                                    
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Besøg i Fredskapellet i Aarhus 

 

Katolsk Vor Frue Kirke har set sig nødsaget til at holde døren til Fredska-

pellet låst, i de tider der ikke er vagt i kirken. Ønsker man at besøge Fredskapel-

let, hvor Fredslyset fra Betlehem står tændt, og finder døren låst, kan man få ad-

gang, ved at henvende sig i kirkens infobutik i Ryesgade, eller i kirkens kontor. 

Derudover afholdes katolsk fredsmesse kl. 18.00 den anden fredag i hver 

måned. Under fredsmessen er Fredslyset fra Betlehem bragt ind i selve kirken, 

hvor man kan få tændt et lys, og dermed bringe Fredslyset med sig.  

khejø 

Stadsgildehal med Ridderoptagelse. 
 

Nu er ridderudvalget trukket i arbejdstøjet. 

Gennem nogle år har det været stille omkring ridderoptagelser. Hvad det skyldes 

ved vi ikke. I alle åerne har der under Stadsgildet været et ridderudvalg, der har 

haft det nemt og stille. Af en eller anden grund har det været svært at få nogle til 

at lade sig optage som Ridder, underligt, fordi netop en gildehal med ridderopta-

gelse er noget særligt og meget festligt, hvor den nye ridder fejres, både i gilde-

hallen og i eftergildehallen. Nogle lader sig måske skræmme af de forventninger 

der stilles, uden at vide hvad det går ud på.  

I alt  sin enkelthed går det ud på at være en aktiv gildebror i gildebevægelsen. 

Det er vi jo alle. Vi har to væbnere der vil lade sig optage som ridder, måske tre: 

 

Ridderudvalget er i gang med at arrangere Stadsgildehal med Ridderoptagelse.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen: 

Tirsdag den 5. april 
Husk at gildehallen er åben for alle gildebrødre. 

Hold øje med Heroldens 1.marts, hvor vi bringer en annonce med alle detaljer. 
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Ruth Hansen døde den 2. december, 83 år, efter et kort og svært syg-

domsforløb. 
Ruth var uddannet lærer og arbejdede som sådan sammen med sin mand, 

Hans, i en lille vestjysk landsby, Lem. 
Det var nok mere et kald eller deres livsstil at være lærer. Ruths engage-

ment i skolebørnenes ve og vel, fik hende til også at tage en uddannelse som 
skolepsykolog. Udover at være lærere fik de 4 børn og sandelig også tid til et 
aktivt spejderliv. 

Da pensionistalderen bankede på, var Ruth ligesom sin mand blevet aktiv 
i Sct. Georgs gildet. Så det var naturligt at blive overført til 9. Gilde, da de flyt-
tede tilbage til Århus og tæt på Fredenskirken. 

”Tilbage til Århus”, ja, her havde Ruth og Hans læst og fundet hinanden i 
sin tid. Her fik de mange aktive år, dels i gildebevægelsen, dels i menigheden v. 
Fredenskirken. Desuden blev Ruth dybt engageret i ”Børns voksenvenner”. Hun 
talte aldrig ret meget derom, men at hun gjorde et stort arbejde her. Det blev be-
lønnet med, at Ruth blev gjort til æresmedlem, da hun trådte tilbage fra en le-
dende stilling i denne organisation. 

Ruth holdt altid af at læse. Den ene bog efter den anden blev slugt og gav 
stof til mange samtaler :  hun og jeg fik gennem årerne diskuteret megen littera-
tur , når vi satte os ved siden af hinanden ved gildemødernes traktementer.  Dej-
lige stunder, synes jeg. 

Ruth passede og plejede sin Hans gennem mange års sygdom indtil hans 
død for et års tid siden.  

Men i sommers overraskede Ruth os alle i gildet, da hun med sit gamle 
glimt af livsglæde i øjnene sagde, at nu skulle hun snart på en rejse til Israel 
med en af døtrene. Ruth kom afsted på denne ferie og fik set mange af de bibel-
ske steder. Før hun en måneds tid senere blev syg og døde. 

Vi vil savne Ruth. 
 
Æret være hendes minde. 

 Birgit. 
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Gildebror Poul Møller Jørgensen er død. Poul døde lørdag morgen den 5. 
december efter længere tids tiltagende sygdom. Poul tilbragte den sidste tid på 
plejehjem i Skødstrup, ikke langt fra hans og Jettes hjem, så det var nemt for 
Jette ved de daglige besøg. Poul blev født i 1943 i Risskov og kunne være 
blevet 73 år nu i marts. Allerede tidligt i hans liv mødte han Jette, der var født 
og boede i Skæring. De fik sammen to døtre. Poul var et stort familiemenneske, 
og var meget stolt af sin familie og deres gøremål. 

Poul var sælger i forskellige firmaer hvor han rejste meget, både i 
Skandinavien og Tyskland, ofte ledsaget af Jette. Da pigerne voksede op kom 
meget af familielivet til at dreje sig om spejderlivet i DDS Delfinerne i Egå, 
hvor begge piger blev spejdere og Poul trådte ind i forældrerådet, hvor han blev 
formand. 

Både Jette og Poul blev medlem af Sct. Georgs Gildet i Egå, da det 
startede i 1988, og kunne således sammen fejre 25 års jubilæet i 2013. 

I alle årene var Poul et skattet og særdeles aktivt medlem både i vores 
gilde men også hos DDS spejderne, hvor han til det sidste var medlem af 
Kløverhyttens styrelse, og var med ved alle vedligeholdelses og rengørings-
møder. I gildet har Poul i perioder været vores Herold og Skatmester, har 
repræsenterer gildet i Good-turn udvalget. Da vi i Stadsgildet arrangerede 
Sølvøkseløbet var han hvert år med på post, ofte sammen med Jette. I år 2000 
blev Poul optaget som Ridder, og har i mange år været vores ridderrepræsentant 
i Stadsgildet.  

Sammen med familielivet og gildelivet blev der også plads til at blive 
medlem af Serapions-Ordenen, hvor han også var glad for at komme og hvor 
han beklædte flere tillidsposter.  

Vi er taknemmelige for, at vi fik lov til at kende Poul med hans altid gla-
de og positive tilgang til livet. 

 
Æret være Pouls minde. 
Henning Holck Nielsen 
Gildemester 
5. Sct. Georgs Gilde, Egå 
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En afholdt gildebror og en kær veninde, Grethe Langhoff, måtte opgive sin kamp 
mod en ubarmhjertig sygdom. Grethe døde den 23. december 2015 på Hospice 
Djursland omgivet af sin familie. 

Grethe var med fra starten af 4. Gilde, idet hun sammen med Mandrup var med i 
den gruppe gildebrødre fra 3. Gilde, der oprettede 4. gilde. Grethe var gildebror i 57 år 
og aktiv gennem alle årene, og trods sin til tider ydmyge og stilfærdige tilgang til gildet, 
var hun på sin egen facon i høj grad med til at præge 4. gilde. 

Grethe var født og opvokset i Lemvig, og hun fik en god borgerlig opdragelse 
med alle de dyder, der følger med en sådan. Grethe var en meget traditionsbunden, 
ærlig, viljefast, loyal og empatisk person. Trods egen sygdom gennem årene spurgte 
Grethe altid deltagende til andres velbefindende, og hun var medlevende. 

Født og opvokset i Lemvig ved Limfjorden fornægtede Grethes kærlighed til 
vand sig aldrig, og sommerhuset ved Kysing Næs, med grund ned til indsejlingen til 
Norsminde havn, blev Grethes oase, og hun var meget knyttet til stedet. 

Grethe udviste stor gæstfrihed, og så sent som Sct. Hans Aften 2015 holdt hun 
fast i traditionen med at invitere en flok venner til Kysing Næs, hvor hun trakterede på 
vanlig vis, medens Mandrup klarede bålet og tilhørende sange. Det er aftener, der går i 
mindernes bog. 

Grethe efterlader sig ægtefællen, Mandrup, sønnen Niels, svigerdatteren, Kari og 
to børnebørn, Tilde og Bjørn. Vore tanker går til dem i den svære tid, de nu skal 
igennem. 

Jørgen Gustava Brandt skrev i 1985 salmen ”Tænk, at livet koster livet”, og 
første vers lyder: 

 
”Tænk, at livet koster livet! 
Det er altid samme pris. 
Kom med glæde! Vær til stede! 
Tanken spreder øjets dis, 
rigt går livet ned i evighed.” 
 
Grethe spredte glæde og var i høj grad til stede, og vi er mange, der fremover vil 

tænke på hende med glæde over, at vi fik lov til at kende hende. Hun vil blive savnet. 
 
Æret være Grethes minde. 
 
Hanne Brissing 
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Billedet på forsiden 
er fundet på nettet: 

Rogier van der Weyden, 1432-1435, 
Saint George and the Dragon,  

National Gallery of Art, 
Ailsa Mellon Bruce Fund. 
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Nytårsgildehal 2016 
Ca. 60 gildebrødre og ledsage-

re deltog oplagt i den årlige nytårs 
gildehal. Denne gang i Frimurerlo-
gens smukke lokaler i Christiansgade.  

Aftenen indledtes med vandre-
hal, hvor deltagerne kunne nyde en 
velkomstdrink. Efterfølgende var der 
åben gildehal med stadsgildeledelsen 
i højsædet. Herolder var Jonna Lyhne 
med heroldstaven samt  Poul Skriver 
og Bent Andersen som faneherolder. 
Jan Omøe holdt 5 minutter Sct. Georg 
og gildeloven blev læst af Poul-Erik 
Kodal. Frans Ege Møller sad ved 
flyglet og spillede til sangene.  

10. Gilde var jourhavende, og 
efter gildehallen kunne gildemester 
Poul-Erik Kodal byde velkommen til 
en storartet nytårsbuffet. Vi var pla-
ceret ved smukt dækkede borde i den 
meget flotte spisesal. Efter spisningen 
underholdt Evert Taube duoen med 
fortælling om, og sange af Evert 
Taube. 

Aftenen sluttede med fælles-
sang Nu er jord og himmel stille. Tak 
til 10. Gilde for et godt og vellykke 
arrangement. 

Khejø 
 
 
 
 
 
 
 

Den 21. november havde vi ju- 
lemøde hos Jytte Sørensen, hvor vi 
kunne nyde den flotte udsigt over 
Aarhus havn.  

Desværre måtte 2 medlemmer 
melde afbud. Arne Dysted meldte sig 
desværre ud af gildet, grundet den 
store afstand fra Harridslev og til 
Langenæs. 

Jytte og Jack havde dækket flot 
op til de medbragte retter. Jack serve-
rede en dejlig velkomstdrink. 

Efter maden sang vi julesange, 
og traditionen tro spillede vi derefter 
pakkeleg. Solidariteten var selvfølge-
lig på sin plads, alle fik mindst en 
pakke med sig hjem. 

Vi kunne så ønske hinanden 
rigtig god jul. Vi takker Jytte og Jack 
for et rigtigt dejligt arrangement. 

 ofk 

Gildemester Jette Jørgensen 
(JJ) kunne byde velkommen til no-
vember gildehal den 16. november i 
Langenæs Sognegård. I sin gildeme-
stertale kom JJ ind på den frygtelige 
terror, som netop havde udspillet sig i 
Paris, og nævnte kronprinsens ord 
”Solen står op i morgen, og der kom-
mer en ny dag, som vi skal nyde og 
ikke frygte, livet skal gå videre”. 

Gildemestertalen sluttede JJ 
af med en meget sød julehistorie om, 
at tro på nisser. I 5 min. Sct. Georg 
snakkede jeg om tilfældigheden ved 
at gå til italiensk som førte til fejring 
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af 50 års studenterjubilæum. 
I eftergildehallen havde vi 

besøg af sogne- og hospitalspræst 
Kirsten Dalager Buur (KDB), som 
arbejder ca. 5 % af tiden ved Lange-
næs Kirken og de andre 95 % på hos-
pitalet og hospice Søholm.  KDB 
indledte med at fortælle om et bille-
de, der findes, hvor der står en mand 
og en kvinde med ryggen mod hinan-
den manden har en passer og kvinden 
har et spejl, de ser hver sin vej, men i 
kraft af hinanden ser de hele vejen 
rundt. Forstand og følelser giver 
klogskab. 

Der skal være balance i tin-
gene, det mente de gamle grækere. 
Når folk får at vide, de er ramt af en 
uhelbredelig sygdom, føler de mag-
tesløshed, nogle fortæller, at det var 
som en boble, der brast, da de fik be-
skeden. Ofte spørger man sig selv, 
hvorfor er det lige mig der rammes, 
det er uretfærdigt, jeg som ellers har 
løbet, passet på mig selv etc.  

Det er en proces at forholde 
sig til en dødelig sygdom.  Som 
præst er der mulighed for nogle ritua-
ler uden at sige så meget. Det de fle-
ste har brug for er, at man sætter sig 
ned og høre hvordan de har det, og 
hvordan de føler den afmagt, som de 
er havnet i, bare at lytte og vise lidt 
opmærksomhed.  Nogle gange kan 
præsten også være en katalysator, der 
kan hjælpe familien med at få taget 
hul på den svære samtale.  Et meget 
både tungt og spændende emne, som 
KDB forstod, at formidle videre til 
os alle, for der er jo ingen af os, som 
kan undgå det eller undgå at miste.  
Efter spørgsmål og svar samt et læk-
kert traktement, sluttede vi af med at 

synge som altid ”Nu er jord og him-
mel stille”. 

Birthe 
 
Mandag den 14. december 

samledes vi til vores traditionsrige 
julestue i Langenæs Sognegård.  
Gruppe 44 havde sørget for, at den 
igen levede op til vores forventnin-
ger.  

Efter vi var gået til bords ved 
Elisabeths sindrige og smarte ”gå til 
bords kort” kunne Jette Jørgensen 
(JJ) byde velkommen, og efter en ju-
lesang kunne vi gå til den lækre jule-
buffet, hvor der ikke manglede no-
get.  Drikkevarer var på Elisabeths 
regning i anledning af fødselsdag og 
jubilæum – tak for det Elisabeth.  

Sædvanen tro var der under-
vejs julehistorier læst af Frans og ind 
i mellem sang vi nogle julesange 
med Frans ved klaveret.  Herefter 
kunne vi fortsætte med pakkespil, 
som blev styret af Elisabeth med fast 
hånd og inden længe var alle de med-
bragte pakker fordelt ved bordene, 
papiret flået af, og nu faldt der lidt ro 
over gemytterne efter spændingen 
var udløst, og vi kunne nyde kaffen 
med dejligt hjembagte småkager. 

JJ sluttede denne dejlige aften 
af med, at ønske alle en rigtig glæde-
lig jul samt et godt nytår og på gen-
syn til næste år.  

Birthe 
 
 
 
 
 
 
 

HEROLDEN 
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Nu er det jul igen, nu er det jul 
igen, sådan sang vi mandag aften, da 
vi havde julegildemøde den 7. decem-
ber. Alle var mødt frem, og vi havde 
en rigtig hyggelig aften. 

Arrangerende gruppe havde la-
vet et formidabelt måltid med alt hvad 
man kan tænke sig hører juletiden til. 
Og en anonym giver havde skænket 
vin og øl m.m. der til. Der var dækket 
smukke borde og stemningen var fra 
begyndelsen høj. Vi trak lod om plad-
serne, og alle så ud til at være tilfredse 
med deres placering.  

Inden middagen, startede vi 
med 1 minuts stilhed for at mindes 
vor gode ven og gildebror Paul Møller 
Jørgensen, der efter et længere sygele-
je var gået bort blot få dage forinden. 
Og vi sendte mange tanker til Jette, 
hans hustru, som også er med i gildet.  

Under og især efter middagen 
var der konkurrencer, som Donald op-
findsomt havde fundet på, og der var 
præmier til de, der vandt.  

Senere gik vi omkring et smukt 
pyntet juletræ og sang de dertil 
”hørende” julesalmer. Og minsandten 
om ikke julemanden også dukkede op 
i år med en pakke, som hver især dyk-
kede ned i sækken for at få fat i. Rig-
tig hyggelig tradition.  

Aftenen sluttede med vor sæd-
vanlige aftensang, og alle ønskede 
hinanden en rigtig glædelig jul og et 
Godt Nytår samt på gensyn i 2016. 

Kirsten  
 
 
 
 

 
Mandag den 7. december mødte 

18 gildebrødre og 2 gæster op i Lan-
genæskirken til årets sidste møde, 
nemlig julemødet. Vi havde besøg af 
to nye måske kommende gildebrødre, 
som i flere år havde deltaget i loppe-
markedet og derfor havde lært flere 
fra 6. Gilde at kende. De så ud til at 
hygge sig, så vi håber de også kom-
mer i fremtiden. 

Arrangerende gruppe havde 
dækket et pænt julebord og Robin 
havde lavet bordkort. Man fik et for-
navn på en kendt person og skulle så 
finde den plads, der havde efternav-
net. Metha var ordstyrer og fik os 
igennem en hyggelig aften. Vi starte-
de med en sang og så gik vi til jule-
buffeten som bestod af sild, varm le-
verpostej, flæskesteg og til sidst oste. 

Ind imellem sang vi fra vores 
julesanghæfte og Birthe læste en an-
derledes og meget morsom historie 
inspireret af ”Peters Jul”. Sonja over-
rakte Inger A. 25 års nålen og en bog-
gave. 

Så var det tid til kaffe, småka-
ger og masser af hyggesnak. 

Som alt andet godt, gik tiden alt 
for hurtigt. Sonja takkede arrangeren-
de gruppe og så var det tid til at ønske 
hinanden glædelig jul samt godt nytår. 

Inger A. 
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I 8. Gilde sluttede vi 2015 af 
med vores traditionelle juletur, og 
igen i år til Den Gamle By. 

Vi var ikke så mange som sid-
ste år, men vi der deltog, fik en rigtig 
skøn formiddag og eftermiddag ud af 
det. 

Vi gik først en runde i den 
gamle afdeling og var bl.a. inde i Den 
gamle Købmandsgård, hvor vi handle-
de lidt og nød forskellige smagsprø-
ver, som det skete i årene omkring 
1864. Vi smagte også på den varme 
gløgg brygget efter gamle opskrifter, 
men solgt til dyre nutidspriser, og vi 
fik æbleskiver til. Det foregik på tor-
vet i en af juleboderne. 

Vi rundede også Møntmester-
gården, og vi var rundt på det impone-
rende plakatmuseum, som har en sam-
ling på 350.000 plakater og er Dan-
marks eneste af sin art. Vi nåede slut-
teligt frem til alt det nye, som er under 
opførelse eller indviet for nylig, her-
under Bent J’s Jazzbar. 

 Lige herved ligger i øvrigt de 
to små spejderlokaler indrettet i en 
kælderetage med helt autentiske spej-
derting, flotte knobtavler, patrulje-
standere m.v. 

Den Gamle By er en fantastisk 
seværdighed. Selvom man synes man 
kender det hele, møder man hele tiden 
nye overraskelser, og man kan så rige-
ligt få en hel dag til at gå, hvis det er 
det man vil. 

Som sidste år ville vi have spist 
frokost i Den Gamle By, men her tog 
man ikke imod forudbestillinger eller 
reservationer, og vi blev henvist til et 
spændende sted i nærheden langs År-

hus Å mellem Vester Alle og Thor-
valdsensgade. Det var et godt og 
spændende bytte. Det viste sig at være 
en vin bar eller bodega efter den nye 
trend, hvor et stort vinsortiment er det 
man lægger vægt på og herefter det 
sekundære – maden, som begrænser 
sig til klassiske kolde tapas. Man har 
nemlig ikke noget egentligt køkken. 

Stedet hedder Pica Pica, som på 
spansk/italiensk betyder noget i ret-
ning af ”lidt af hvert” og det var skam 
spændende nok og nyt for os. Vi fik 
serveret en deleportion bestående af 
charcuteri fra Piemonte i form af en 
fennikel- og en paprikapølse, lufttør-
ret skinke der havde hængt i 14 måne-
der, suppleret med artiskokhjerter, 
soltørrede tomater, valnødder i sirup, 
græskarkerner, grissini, grønne oliven 
og aioli samt hjemmebagt brød. Hertil 
kom tre slags oste, som ikke var fra 
danske mejerier. Vi hyggede os og 
brød op ved 16 tiden – ønskede hinan-
den glædelig jul og på gensyn efter 
nytår. 

Frits 

Julestue onsdag den 9. decem-
ber. 

”Julebudet til dem, der bygge 
her i mørket og dødens skygge. 
Det er det lys, som, aldrig slukt, 
jager det stigende mulm på flugt, 
Åbner udsigten fra det lave, 
trøster mildelig mellem grave.” 

Kun 4 dage efter at vi havde 
taget afsked med Ruth ved hendes be-
gravelse, havde vi så gildets julestue. 

Hvordan kunne man nu sætte 
sig omkring et fint juledækket bord 
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med en lækker julefrokost og så oven 
i købet få det hyggeligt? Det mest be-
synderlige var, at det blev alle tiders 
dejlige julefrokost! 

Måske, fordi vi oplevede den 
mere intenst end ellers! Vi fik mangen 
god snak, der kaldte såvel smil som 
latteren frem. Også samtaler, der med-
førte stille eftertænksomhed. Ja, der 
blev talt meget og længe om både 
stort og småt. 

Mens vi nød julefrokosten fra 
”Føtex” med snaps og det hele til, så 
løb timerne bare. Kun en enkelt jule-
sang blev det til og pakkelegen, havde 
vi besluttet, at vi var for få til.  

 
Alligevel var der lige pludselig 

gået så mange timer, at vi i en fart 
skulle rydde op og ønske hinanden en 

glædelig jul. Også et godt nytår med 
en stor tak til hinanden for året, der 
gik. 

Birgit 

Torsdag den 14. januar startede 
vi traditionen tro året op med en 
”takkefest” med ledsagere. 

Denne gang på restaurant 'Asia' 
i Viby. Der var 16 deltagere, og vi 
havde som sædvanlig en meget hyg-
gelig aften. 

Uffe 
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VOGNSTYREREN DER ER KØRT FAST 
 
 
En vognstyrer kom med en meget tung last, 
i mudder sad hjulene pludselig fast. 
Han slog sine heste og bandede slemt. 
Jo mere de stejled, blev hjulene klemt. 
De klemte sig dybt ned i mudder og slam. 
Han råbte, at guderne mishandled ham. 
Han råbte til Herkules: »Hjælp mig dog, gud, 
hvordan skal jeg ellers få hjulene ud?« 
Han slog sine heste og kaldte dem rak. 
Og hestene prusted og stønned og trak. 
Men det var en ganske umulig proces, 
jo mere de sled med det hældende læs, 
jo mere de trak i den grusomme last, 
des mere umuligt sad hjulene fast. 
 
Han svedte og græd, og han tabte sin hat. 
Han indså ved nat, det var frygteligt fat. 
Han ærgred sig rød, og han ærgred sig gul, 
i mudderet gled de forbandede hjul. 
Til Herkules råbte han derfor på ny: 
»Så send mig dog hjælp fra din himmelske sky.« 
En røst fra det høje blev blandet deri: 
»Læg no'ed under hjulene, så de blir fri.« 
Han la' et par træstammer ind under dem, 
og byrden, som før var umulig, blev nem. 
Og læsset blev løftet, og hestene trak. 
Han sendte de himmelske magter sin tak. 
Der ligger no'ed meget fornuftigt heri. 
Hvis du hjælper dig selv, så står himlen dig bi! 

 

La Fontaine fabel gendigtet af Johannes Møllehave. 
Illustreret af Gustave Doré  


