
1 

HEROLDEN 
MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 

76. ÅRGANG NR. 9 DECEMBER 2018 



2 

 
4. GILDE 
Mandag d. 10. december. 
Julestue i Hans Broges Have. 
Mandag d. 18. februar. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken.. 
 
5. GILDE. 
Mandag d. 3. december kl.18.00. 
Julemøde i Egå Sognegård. 
Fredag d.11. januar kl.17.30. 
Nytårsgildehal i Skæring Kirke. 
 
8. GILDE 
Onsdag d. 28. november. 
Fredslyset kommer til Århus. 
Se fremsendte indkaldelse. 
Søndag d. 2. december. 
Fredslyset bringes til Ellevang Kirke til 
gudstjenesten kl. 10. 
Onsdag d. 12. december kl. 11.00. 
 6. Frederiks Kros. P-plads, Juletur i 
Risskov med efterfølgende frokost -  
6. Frederiks Kro. 

FRIMÆRKELAUGET 
Der er ikke møde i december måned, så 
alle ønskes hermed en glædelig jul. 
Torsdag d. 17. januar 2019. 
Året starter som sædvanlig med den tra-
ditionsrige Takkefest, der endnu en gang 
holdes på Spejdermuseet. 
Nærmere følger separat i god tid inden. 

 
FØDSELSDAGE.  
04-12-18 Kaj Andersen, 4. G.  90 år. 
01-01-19 Else Hansen, 4. G.     80 år.   
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udkommer næste gang 
ca. 1. februar 2019. 
Deadline 15. januar. 

 

Redaktør Ole Andreasen, 
Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 
E-mail: herolden@mail.dk 

 

Denne måneds forsidebillede 
er fotograferet af 

Henrik Meyer, 6. Gilde  
Og viser  kirkedøren  

i Ravello. 
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65års gildejubilæum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 2. september havde Kaj Andersen, 4. Aarhus Sct. Georgs Gilde været gil-
debror i 65 år. Kaj kommer fra Bogense, hvor han var spejder og blev optaget 
som gildebror den 2. september 1953. 
I 1966 flyttede Kaj Andersen til Aarhus og blev overflyttet til 4. Aarhus Sct. 
Georgs Gilde. 
Igennem årene har Kaj Andersen i perioder beklædt embeder som både gilde-
mester, gildekansler og ikke mindst som redaktør af HEROLDEN. 
Kaj opholder sig på plejehjemmet Caritas, hvor gildemester i 4. Gilde, Jette 
Samsø Jørgensen sammen med stadsgildekansler Elisabeth Møller og stadsgil-
demester Kjeld Hedelund Jørgensen overrakte Kaj Andersen lykønskninger fra 
landsgildet, stadsgildet og 4. Gilde.      Khejø 
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Gildemester Jette Jørgensen (JJ) 
kunne byde velkommen i denne skønne 
”løvfaldssommer” til 4. gildes oktober 
møde i Langenæs Sognegård. 

Aftenens foredragsholder Jakob 
Kjærsgaard (JK) blev budt velkommen af 
Karin, han skulle fortælle om 
”Spejderarbejdet i dag”.  Jakob er 25 år og 
arbejder til daglig som ingeniør, og laver 
vandpumper. På et kursus skulle han tage 
en ting med, som beskrev ham, og han tog 
sit spejdertørklæde med, hvilket jo nok må 
siges at være meget beskrivende for den 
entusiasme, han lagde for dagen vedrøren-
de spejderarbejdet. 

Spejderbevægelsen har i dag ca. 
70.000 medlemmer, fordelt på 5 korps, og 
p.t. er der øget tilgang, på verdens plan er 
der 38 millioner spejdere, og det er den 
største ungdomsorganisation i verden.  
Herefter så vi lysbilleder fra Jakobs spej-
dertid, vi så bl.a. billeder fra Finland, hvor 
han var afsted sammen med 4 andre dren-
ge, han var den mindste.  

En helt fantastisk tur, hvor han 
oplevede fællesskabet og en helt anden 
natur end i Danmark, der var meget tæt 
skov og mange søer i Finland. En oplevel-
se, som gav Jakob mod på at tage til Eng-
land på verdens jamboree, 40 stk. fra Dan-
mark, der startede i den sydlige del af 
Skotland med modtagelse på rådhuset, 
Jakob gik i 8. klase. De blev indkvarteret 
privat, blev introduceret til skotsk kultur, 
prøvede kilte og fik også smagt ”haggis”. 
De besøgte også ”The glenlivet”, men var 
for unge til at syntes om det, men det er 
kommet senere hen. 

’Efter en uge tog de ned på selve 
spejderlejren, hvor der var 100-års jubilæ-
um, det var i 2007. Et fællesskab, der har 
levet i 100 år med de samme værdigrund-

lag, en meget speciel oplevelse, som gjor-
de stort indtryk. Fantastisk at møde folk 
fra den anden side af jorden, og have re-
spekt for dem, der var folk fra 170 lande.  
I sit arbejde i dag møder JK folk fra hele 
verden, og det at han har oplevet spejder-
lejren med alle de nationer, gør at han i 
dag føler sig godt rustet. 

Spejderbevægelsen har stor tillid i 
befolkningen, og derved kan de få lov til 
at arrangere mange ting, har bl.a. lavet et 
arrangement i Horsens fængsel i 2013, 
hvor de fik fangedragter på og sov i 
fængslet. En bulldozer kørte ind gennem 
en væg, og så måtte spejderne selv finde 
ud af at reagere på det.  Grundprincippet i 
mange af deres arrangementer er, at børn 
leder børn, og det har i hvert fald lært Ja-
kob meget om samarbejde. 

JK har også været i Kanderstieg, da 
han var 16 år, og her fik han lov at opleve 
bjergene i Schweiz og kom også ud at 
klatre, og det gav mere spænding og gav 
også en fælles oplevelse.  I 17-årsalderen 
begyndte han at komme i Toggerbo, et 
spejdercenter på Mols, hvor de kom meget 
ud i naturen, og her var det også det mere 
klassiske spejderarbejde, de beskæftigede 
sig med. Var selv med til at arrangere en 
lejr for 100 deltagere, som 18-årig, og den 
største glæde var at se den glæde deltager-
ne havde haft, da de tog hjem efter 1 uge. 

JK er nu centerleder for Toggerbo, 
og så sidder han også i et projekt, der hed-
der Ascent, et tværkorpsligt projekt, som 
bl.a. tager rundt og laver spejderløb, i 
mange byer er der voksende interesse for 
spejderne. I dette tværkorpslige projekt 
bærer de ikke uniform mere.   JK fortalte 
bl.a. også om ungdommens ø, som ligger 
mellem Danmark og Sverige, Middel-
grundsfortet, og det er ikke kun spejdernes 
ø, men også mange sportsorganisationer 
holder til her, hvor børnene kan udvikle 
nogle kompetencer. 

Det var en sand fornøjelse at høre 
en så engageret spejder, hvor det at være 
spejder var en hel livsform.  Efter foredra-
get var der en del spørgsmål, og Karin 
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overrakte JK 2 flasker vin.   Med akkom-
pagnement fra Frans sang vi nogle spejder-
sange, og til slut takkede JJ for en dejlig 
aften, hun syntes det var godt at høre, 
hvordan spejderarbejdet var i dag.  

Desuden oplyste JJ at Landsgildele-
delsen er begyndt at udsende nyhedsbreve, 
som Erik vil videresende, og JJ takkede gr. 
43 for godt arrangement. Vi sluttede afte-
nen med at synge ”Nu er jord og himmel 
stille”. 

Birthe     

Den første mandag i november af-
holdt vi gildeaften. Det blev en rigtig hyg-
gelig aften i nostalgiens tegn, idet det den-
ne aften var fejring af vores 30 års fødsels-
dag – for anden gang. 

Aage bød velkommen og orientere-
de om prisen på den senere servering og 
aftenens program. Dette sidste var lagt i 
Hennings hænder, der havde lavet en sam-
let fotokollage over de 30 år, og som han 
denne aften ville bruge til at tage os med 
på en fotorejse gennem årene.  

Henning fik ordet og foreslog, at vi 
startede med den omdelte sang ”Fra ung-
doms ildhu til modent år”, hvorefter han 
var glad for at fortælle os om gildets histo-
rie i billeder.  Noget af det var fra 2006 
optaget med digitalt kamera, og at det der 
var fra tidligere tid var dels papirbilleder, 
som var scannet ind, materiale fra en 25 
års jubilæumsmappe plus avisartikler fra 
vores 25 års jubilæum. Fotoserien er lavet 
i Power Point. 

Det første billede vi så var fra gen-
indstiftelsen af 5. Gilde i Egå, derefter gik 
det slag i slag med billeder fra gildeture og 
gruppeture frem til nutiden. Det var mor-
somt at følge, og der blev talt meget om 
hvem personerne på nogle af billederne nu 
var. Nogen var let genkendelige andre 
mindre. Man kunne jo bare konstatere, at 
folk forandrer sig på 30 år. Ind imellem 
billederne fortalte Henning livligt om hvor 
”vi var” på de forskellige billeder, hvem 

der evt. havde lavet hvad, samt anekdoter, 
han huskede fra de forskellige sammen-
træf. Diskussionen gik som sagt livligt for 
sig, nogen kom med egne input, og alle 
hyggede og glædede sig over oplevelserne. 

Forplejningen var i top og ligeledes 
vinen, som denne aften var skænket af 
Aage p.g.a. forestående rund fødselsdag.  

Efter et par meddelelser fra Gilde-
mester Henning – især om Nytårsgildehal-
len i Skæring Kirke den 11.januar 2019 
sluttede vi en dejlig aften med vores sæd-
vanlige stille aftensang. 

    Kirsten 

Den 5. november holdt 2. og 6. 
Gilde gildemøde sammen i Langenæskir-
ken. Donald Smith fra 5. Gilde holdt fore-
drag om AUH, det kæmpe byggeri i Skej-
by. Han havde medbragt lyserøde briller, 
som han foreslog vi skulle se det hele med. 
Vægten var lagt på at give os et kendskab 
til hospitalets opbygning og udvikling gen-
nem årene. Ved hjælp af power prints fik 
vi en orientering om bygninger, afdelinger, 
parkeringsmuligheder og helikopterlan-
dingspladser. 

Hospitalet skal rumme alle specia-
ler og derfor er det næsten uoverskueligt 
stort, når man ankommer dertil. Der står 
ganske vist i indkaldelserne, hvilken afde-
ling man skal til og der er ansat såkaldte 
hospitalsguider, som kan hjælpe med at 
finde vej. Men ikke alle ting er lige logi-
ske. Der er kælder i de fleste bygninger og 
det hedder plan 1. Så når man går ind fra 
gaden kommer man ind i plan 2. Bygnin-
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gerne som før havde numre, har nu bogsta-
ver inspireret af lufthavne. 

Alle stuer på hospitalet er enkelt-
mandsstuer, hvor der er en seng, der kan 
slås ud så pårørende kan overnatte. På Or-
topædisk afdeling er der skinner i loftet, så 
patienter kan løftes f.eks. ud på toilettet. 
Vi så billeder af de nye psykiatriske afde-
linger og det var noget af et farveorgie 
med masser af kunst på væggene. 

Efter det udmærkede foredrag var 
der en konkurrence, hvor vi skulle svare på 
7 spørgsmål om hospitalet. 

Derefter var der et skønt traktement 
og så kunne der stilles spørgsmål. Efter 
kaffen var det tid til at synge ”nu er jord 
og himmel stille” og takke af efter en dej-
lig aften. 

Inger A. 

Bortset fra gruppemøderne foregik 
aktiviteterne i 8. Gilde, den sidste 
månedstid mest på udebane Vi deltog med 
fem gildebrødre i Hadsten til Fellowship 
Day arrangementet til et festfyrværkeri af 
underholdning, hvor vi virkelig fik rørt 
lattermusklerne under foredraget  om kar-
riere og engagement og initiativ der skal til 

som dansk soldaterhjemsleder i bl.a. Irak, 
da det gik allerværst til. 

Her blev der skabt frirum for de 
danske soldater som gav nye kræfter i en 
streng hverdag. 

Vores lille flygtninge team stod 
endnu engang for indsamlingen i Risskov/
fedet, hvor flittige indsamlere atter nåede 
over 1000 kroner pr. indsamlingsbøsse. Vi 
nåede op på kr. 48.602 med 34 indsamlere 
og dækkede 38 ruter. Mobilpay bliver 
mere og mere udbredt. Ikke alle ligger ind 
med kontanter og Mobilpay 
noteredes mindst med en halvtredser og 
udgjorde godt 33 pct. af totalbeløbet. 
Århus området indsamlet i alt kr. 821.644 
af de godt 13 millioner som 
landsindsamlingen nåede op på. 

Gildet var repræsenteret ved lands-
gildemester stævnet og ved spejdermuseets 
afsløring af årsskriftet. 

Vi har haft udvidet gilde-
ledelsesmøde, hvor vi evaluerede og 
justerede på kommende arrangementer 
m.v., og så holdt vi julemøde den 26 
november, men derom senere. 

Frits 
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ønsker alle læsere  

glædelig jul  
og 

godt nytår. 


