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1./7. GILDE 
Onsdag d. 22. april. 
Foredrag hos 2. Gilde om angrebet på 
Aarhus Universitet den 31. oktober 
1944. 
(Tilmelding Herolden for marts må-
ned) 
Onsdag d. 6. maj 2020. 
Udflugt til Viborg 
(Nærmere følger) 
 
4. GILDE 
Mandag d. 20. april. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken. 
60 års Jubilæum. 
Mandag d. 18. maj. 19.00. 
Gildemøde i Langenæskirken. 
"De Grønne Piger" 100 år i 2019 
 
5. GILDE 
Mandag d. 6. april kl.19.00 
i Egå Sognegård Sct. Georgs gildehal. 
Onsdag d. 6. maj 2020 
Udflugt til Viborg 
(Nærmere følger) 
 
6. GILDE 
Mandag d. 22. april. 
Sct. Georgs gildehal  og foredrag hos 
2. Gilde. 
Se sidste nummer af Herolden. 
Mandag d. 4. maj kl. 19.30. 
Gildemøde i Langenæskirken  
 
8. GILDE  
Mandag den 30. marts. 
Gildeting 
Gildetinget er aflyst p.g.a. Corona Vi-
rus smittefare, 
og vil først finde sted efter sommerfe-
rien – Nærmere følger. 

Mandag den 27. april. 
Sct. Georgs Gildehal. 
Vi afventer Corona Virus situationen – 
Nærmere følger. 
 
9. GILDE 
Onsdag  d. 15. april  kl.13.30. 
Gildemøde hos Arne og Birgit 
  
10. GILDE  
Tirsdag den 28. april. 
Gildemøde, sted og tid følger. 
Tirsdag den 9. juni 
ud i det fri, tid og sted følger. 
 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 2. april kl. 19,15. 
Møde i DDS’s spejderhytte i  
Tranbjerg vis corona-situationen tilla-
der det. 
Der er sikkert noget, der skal sorteres 
i Frimærkebankens sække. 
 
 

Fødselsdag: 
06-04-20 Agnete Bolvig 5. G.  70 år. 
 
 
 
 
 

Inger Lise Henningsen 
Voldbækvej 86 
8220 Brabrand. 
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Der indkaldes herved til 
 

Stadsgildeting 
 

Tirsdag den 5. maj 2020 kl. 19.00 
 

i Langenæskirkens lokaler, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C 
 
 

Dagsorden for stadsgildetinget: 
 
1.  Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til stemmeudvalg. 
2.  Stadsgildemesters beretning, herunder referater fra udvalg.  
3.  Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab.  
4.  Behandling af indkomne forslag.  
5.  Stadsgildeledelsen forelægger stadsgilderådets planer og ideer for det kom-
mende år.   
6.  Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget for det følgende år, herun-
der fastsættelse af  
     kontingent.  
7.  Valg til stadsgildeledelsen.  
8.  Valg af uddannelsessekretær (DUS) og international sekretær (DIS).  
9.  Valg af  
     A. Suppleant for stadsgildemester 
     B. Suppleant for stadsgildeskatmester 
     C. Suppleant for stadsgildekansler  
10 Valg af revisor og revisorsuppleant 
11. Beretning fra fonde og laug.  
12. Valg af fondsbestyrelser.  
13. Beretninger, der skal aflægges ifølge vedtægter.  
14. Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter 
15. Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget, sendes til 
stadsgildemester senest 14 dage før stadsgildetinget. 
 
Navne på gildernes repræsentanter skal meddeles 
stadsgildekansler inden den 15. april. 
 
6. Gilde sørger for et let traktement. 
 
Gildemestrene giver besked til Elisabeth Etlar Møller om antal deltagere/navne 
(af hensynet til traktement)  
 
på tlf. 22 63 10 84 eller mail: elisabeth.frans.moeller@gmail.com  
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Århus Stadsgildes 
vadehavstur 

torsdag den 11. juni 
Program: 

Kl. 7:45 Mødetid ved P-pladsen ved Viby Torv, Grundtvigsvej 3. 

Kl. 8:00 Afgang i 50 personers bus. 

Rastepladsen syd for Vejle, hvor vi drikker kaffe (deltagerne med-bringer 
egen kaffe). I prisen er inkluderet et rundstykke og en ”lille én” til halsen. 
Ved rastepladsen er der toilet.  

Medbring Århus Stadsgilde sangbog, 
deltagelse i den fælles skønsang er betingelsen for at få den ”lille én” hal-

sen! 

Vi kører videre til Ribe hvor vi besøger domkirken og ser Carl-Hen-ning Pe-
dersens udsmykning og den meget flotte Sct. Georgs figur. 

Derefter fortsætter vi til Holms Røgeri i Havneby på Rømø. Her spi-ses fro-
kost. 

Vi kører tilbage til Jylland og følger vejen gennem marskområderne til Højer 
Sluse, hvor vi gør ophold. Derefter kører vi ned (gennem Tyskland: husk pas) 
til det fremskudte dige. Her kan vi igen nyde den helt specielle natur i vade-
havsområdet. Husk en kikkert til be-tragtning af fugle. 

Sidst på eftermiddagen kører vi til Gram Slotskro, hvor vi spiser et let aftens-
måltid med en øl eller vand (her er toilet).  

På hjemturen gør vi igen ophold ved en rasteplads med toilet. 

Forventet hjemkomst kl. ca. 21.30. 
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Prisen er 400 kr. pr. deltager. Dog giver Århus Stadsgilde 200 kr. i tilskud til 
gildebrødre i Århus. Så ved tilmelding indbetales 200 kr. pr. gildebror og 400 
kr. for en eventuel ledsager. Der er plads til max. 50 deltagere, som forbehol-
des gildebrødre i Aarhus med ægtefælle/ partner efter ”først til mølle princip”. 

(Turens bruttopris pr. deltager er ca. 750 kr.). 

Der kan ikke reserveres faste pladser i bussen. Nogle af de forreste sæder vil 
være reserveret til de turledere, der skal bruge mikrofon i bussen. Ud over de 
kendte toilet-muligheder, må vi som venner og gentlemen klare os med toilet-
tet i bussen.  

Det vil være muligt at medbringe rollator og små adskillelige køretø-jer til 
persontransport. 

Tilmelding, som er bindende, skal ske senest den 5. maj ved indbeta-ling af kr. 
200 pr. gildebror og kr. 400 pr. ægtefælle/partner. Se an-nonce om tilmelding 
andet sted i HEROLDEN. 

Vigtigt: Alle skal medbringe: 
Kaffe/the og kop til sig selv til opholdet ved rastepladsen. 
Pas 
Evt. kikkert 
Århus Stadsgilde sangbog. 
Fodtøj der egner sig til fugtigt blødt terræn. Dette fodtøj må ikke ta-

ges med ind i bussen. 
En plasticpose til det snavsede fodtøj, som så SKAL an-bringes i bus-

sens bagagerum. 
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.  
Stadsgildeledelsen 

Se hvordan du tilmelder dig andet sted i HEROLDEN. 
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Tilmelding til vadehavstur 
torsdag den 11. juni 

  
Tilmelding skal ske senest tirsdag den 5. maj ved indbetaling af deltageraf-
gift kr. 200 for gildebrødre i Aarhus gilderne og 400 kr. for deres ledsagere/
partnere til Danske Bank reg. nr. 1535 konto nr. 4815115864, mærket med 
deltagernavn(e) og gilde.  

Der er plads til maksimalt 50 deltagere. Tilmeldingen er bindende og sker ef-
ter ”først til mølle princip”.  

Har nogen betalt for tilmelding og der viser sig ikke at være plads, vil delta-
gerafgiften blive tilbagebetalt. 

Det vil være muligt at medbringe rollatorer og små adskillelige køre-tøjer. 
Dette skal oplyses ved tilmeldingen i mail til kjeld_hedelund@stofanet.dk 

Alle skal medbringe pas, idet vejen til det fremskudte dige går syd for græn-
sen. 

Seneste mødetid ved busserne på Viby Torv, Grundtvigsvej 3, er torsdag 
en 11. juni kl. 07:45. Alle deltagere skal sidde i bussen og være klar til afgang 
kl. 08:00.  

Husk at medbringe egen kaffe/the og kop, pas, evt. kikkert, støvler eller andet 
”terrænfodtøj” i plasticpose og Århus Stadsgilde sangbog. 

Stadsgildeledelsen 

Se yderligere information andet sted i HEROLDEN 

  

Coronavirus 
7. maj besluttes det om turen vil blive gennemført. Hvis turen 
aflyses, vil alle indbetalte deltagerafgifter blive refunderet. 
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.Lørdag d. 22. februar var vi igen i 
år til brunch på Cafe Faust. Det halve af 
gildet fik den “ene”, og den anden halv-
del fik den “anden”. Det hder menuerne. 
Det ser ud til at være ret populært idet 
der var fyldt i restauranten. 

Vi havde et par hyggelige timer. 
  
Den 9. marts havde vi gildeting. 
Alle var mødt op. Hans blev igen i 

år valgt til dirigent og Jan til referent. 
GM Birgitte gjorde status, og op-

summerede hvad vi har afholdt af arran-
gementer. 

Gildeledelsen blev genvalgt, og 
øvrige poster blev også genvalgt. Jan 
gennemgik regnskab, der blev godkendt. 

Det blev vedtaget at gildet fortsæt-
ter som 1./7. Gilde i 2020+2021. 

Hans ledede gildetinget med god 
fast hånd. Nu har han også prøvet det en 
del år, og fået rutinen. 

Vi fik lagt et spændende program 
for det kommende år. 

Tak for traktementet til Birgitte og 
Jan. 

   Ofk 

Gildemester Jette Jørgensen (JJ) 
kunne d. 17. februar byde velkommen til 
dette års første gildehal i Langenæs sog-
negård.  

JJ indledte sin gildemestertale med 
at omtale, hvordan vejret har forandret 
sig over hele verden med regn i stride 
strømme mange steder, skovbrande i Au-

stralien, Californien og Spanien og svær-
me af græshopper i Afrika, hvilket leder 
tankerne hen på Egyptens 10 plager, som 
vi hørte om i skolen. Der er sikkert en 
god forklaring på, hvorfor alt dette sker, 
men hvem kan give en forklaring?  

Den 15. juni er det 100 år siden 
Sønderjylland blev genforenet med Dan-
mark, og man kan godt sige, at det er et 
godt eksempel, at tyskere og danskere i 
Sønderjylland har levet sammen i 100 år 
uden indbyrdes ”krige”. Det er ikke den 
oplevelse vi har fra andre lande rundt om 
i verden.  Vi sluttede af med at synge 
”Det haver så nyeligen regnet”. 

I stedet for at høre musik efter gil-
demestertalen, og det var fordi Sigurd 
Barrett var blevet bedt om at lave en ny 
fortolkning af sangen af Grænseforenin-
gen, det var linjen ”Frø af ugræs er føget 
over hegnet”, som nu er lavet om til 
”Frygt for andre har hersket på vor egn 
her”. 

Dette fik bl.a. forfatter og 
cand.mag. Henrik Petersen op i det røde 
felt, og i et læserbrev har han bl.a. skre-
vet, at man bliver målløs, og han aner 
langt mindre, hvordan DR kunne finde 
på at lade ham vanhellige såvel Folke-
hjem som afstemningsfesten ved at fyre 
sin grænseløst inkluderende godmenne-
skelige gylle af i direkte tv.   

Til TV2 siger Sigurd Barrett, at 
han har villet føre sangen ind i en anden 
tid og med et nyt sigte. Det sidste ord er 
nok ikke sagt i den sag. I sine 5. min. 
Sct. Georg talte Mandrup om alder, ud 
fra en bog, der hedder Tænkepause, en 
bogserie fra Århus Universitet. Mandrup 
sluttede af med et digt at Benny Ander-
sen, der hedder Oppe i Årerne og heref-
ter sang vi ”Kan du huske vi travede”. 

I eftergildehallen kunne gildeme-
ster JJ byde velkommen til Teamleder og 
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IT-specialist Martin Smith (MS), Århus 
Universitet, som skulle tale om ”Den 
digitale fremtid”.  MS havde tidligere 
holdt et lignende indlæg for et år siden i 
5. Gilde, hvor hans forældre er medlem.  
MS præsenterede sig selv om IT-
konsulent, skiftede job sidste år, og ar-
bejder som leder af IT-udviklings-
afdelingen på Århus Universitet, er i dag 
mere leder end tekniker. 

 MS startede med at vise en film 
fra middelalderen, hvor man introducere-
de en bog, og vedkommende blev spurgt: 
”Har du forsøgt at åbne den? Ja, men kun 
første side for så var han bange for at 
teksten forsvandt” og sådan fortsatte det 
med bogen, som hvis det var en compu-
ter. Teknologi har vi altid haft. MS prø-
vede at afmystificere en del af de ord vi 
bruger, talte om, hvordan internettet ud-
viklede sig. Skaber teknologien fremti-
den eller skaber fremtiden teknologien. 
(Nok begge dele). Det første billede vi 
så, var et forsøg, hvor nogle havde for-
søgt at tegne internettet, for hvad er in-
ternettet, der startede mellem mennesket 
og maskinen. 

Nu skrives der ikke så meget me-
re, da vi har Wi-Fi, det vil være det sam-
me som vi har vand i rørene. Og hvad er 
cloud service?  

1: Hvis du skal have en pizza, må 
du vente til ovnen er varm og skal selv 
sørge for indhold.   

2: Du kan selv købe et pizzakit. 
3: Du kan bestille en pizza. 
Hvis man sammenligner med en 

computer, er det ligesom at gå på restau-
rant. Vi beder om nr. 8, og det der ligger 
bag = cloud ”en sky” af computerservice. 
Hvem ejer cloud, det er der ingen der 
gør. Billeder ligger i skyen i princippet. 
Der er Amazone – Google – Microsoft, 
der er ingen der ejer internettet. 

 Kone elevatorer har investeret 
voldsomt i at ”elevatorerne kan kommu-
nikere”, og formålet hermed er at kunne 
reparere elevatorerne før de går i stykker, 
således at de ikke standser 12 cm for højt 
på 26. etage.  Man bruger det mange ste-
der, også på universitetet går folk rundt 
og tjekker, men det kan kobles på inter-
nettet med nogle små sensorer, som kan 
sige, at noget skal fixes, og bl.a. på Navi-
tas kører der robotter rundt, som kan 
tænde og slukke lys. Det er mest firmaer, 
der bruger den nye teknologi, men den 
næste generation, vil tage det som en 
selvfølge, og om 10 år er der ingen bus-
chauffør. Biler der kan køre selv, skal 
kunne ”snakke” med hinanden for at 
undgå ulykker. 

Alt på internettet har en IP-
adresse. Det koster ikke noget at sætte en 
gps i en telefon eller at sætte en sensor 
op, der kan måle vejr og vand. Man har 
altid sagt, at computere er dumme, com-
puteren slog dog en russisk skakspiller i 
1997, men russeren sagde, at det ikke var 
computeren han spillede imod hele tiden, 
tror der var en dygtig skakspiller, der 
hjalp. Til slut nævnte MS, at der findes 
”Isaac Asimovs robotlove” samt EU’s 
persondataforordning, som kan findes på 
nettet. Til allersidst kom MS med sine 10 
bud på ”den nære fremtid”, meget spæn-
dende og interessante bud, som måske 
også kan findes på nettet. 

 Efter dejligt traktement med 
smørrebrød blev der overrakt gaver og 
vinflasker til de aldrende medlemmer, 
Birgit 85 år, Elisabeth, Steen og under-
tegnede 75 år samt Kjeld Hedelund 25 
års gildejubilæum. Efter kaffen blev der 
tid til spørgsmål, og vi fik vist alle man-
ge gode og brugbare svar. MS’s sidste 
råd var ”lad være med at bruge de sam-
me password til det alt sammen” og vær 
opmærksom på falske mails. 

HEROLDEN 
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 JJ takkede Martin Smith for et 
ualmindeligt interessant foredrag, hvor vi 
vist alle fik ”noget med hjem” til at tæn-
ke over.  

Birthe 

Mandag d. 17. februar var vi 21 
personer samlet i Hjortshøj Sognegård til 
et foredrag med biolog Tobias Wang. 
Gildemester Henning Holch bød velkom-
men til både gildebrødre, gæster og fore-
dragsholder og foreslog som start Vil-
helm Gregersens sang ”Der er noget i 
luften”. 

Biolog og professor Tobias Wang, 
der arbejder ved Aarhus Universitet, 
skulle fortælle os om ”Hvad kan vi lære 
af dyrenes fysiologi” og også om dyrenes 
evne til at tilpasse sig deres levevilkår. 
Tobias Wang skulle fortælle om hvordan 
videnskaben bruger dyrenes evne til, at 
blive klogere på nogle af de sygdomme 
mennesket slås med blandt andet diabe-
tes, højt blodtryk og kræft. 

Foredragsholderen fortalte, at han 
var ivrig tilhænger af det såkaldte 
”Krogh-princip”, der var opkaldt efter 
den danske nobelprisvinder professor 
August Krogh, der fik prisen i medicin i 
1920. På en senere rejse til Canada blev 
Krogh opmærksom på landets diabetes-
forskning og især var han særlig interes-
seret, da hans kone selv havde diabetes. 
Han fik rettighederne til at producere 
insulin i Skandinavien med hjem, hvilket 
dannede grundlaget for Novo Nordisk A/
S, der i dag er en af verdens førende 
virksomheder inden for behandling af 
diabetes.  

Den verdensberømte zoofysiolog 
opfordrede sine kolleger til at studere 
dyrs fysiologiske tilpasninger og adfærd 
for at vi kunne blive klogere på os selv.   

Tobias Wang fortalte levende om 
sine store interesser og de banebrydende 
studier af blandt andet giraffen og hvor-
dan han sammen med andre biologer og 
et internationalt forskerhold havde været 
med til at klarlægge, hvordan giraffen 
beskytter sig mod et voldsomt højt blod-
tryk og hvordan dyrets hjerte frembringer 
sit ekstreme blodtryk. 

Et andet eksempel kunne være, 
hvordan det er muligt for et dyr, der 
hvert efterår går i hi for vinteren. Hvor-
dan kan det undvære føde og hvorfor 
nedbrydes muskler og knogler ikke i må-
nederne, hvor dyret sover? Tobias Wang 
fortalte, at det kunne være fordi dyret var 
i stand til at kunne sænke sin kropstem-
peratur flere grader, skrue ned for stof-
skiftet, det faldende blodtryk og dermed 
skete der næsten ingen nedbrydning af 
muskler og knogler. Modsat et menne-
ske, der ligger i koma i længere tid, hvor 
musklerne svinder ind og knoglerne bli-
ver skøre.  Hvis man kan finde ud af, 
hvordan dyret bærer sig ad eller om det 
producerer et eller andet stof, vil det så 
være muligt, at kopiere det og bruge det i 
den medicinske behandling? 

Tobias Wang fortalte desuden om 
sine øvrige studier med slanger og for-
skellige luftåndende fisk. Arbejdet, der 
har bragt ham på rejser rundt i verden og 
samarbejdet, der foregår med internatio-
nale læger, biologer og ingeniører. 

Efter godt en times foredrag blev 
der serveret en ”stjernekaster” og efter-
følgende kaffe og muffins. Senere gen-
optog Tobias Wang foredraget og opfor-
drede til spørgsmål. Dem var der mange 
af da der er så meget og mange forunder-
lige ting i dyrenes verden vi ikke forstår 
og må undre os over, men vi blev dog 
lidt klogere efter Tobias Wangs forkla-
ringer og eksempler.   

HEROLDEN 
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Til sidst udtrykte Henning en stor 
tak til Tobias Wang for aftenens ind-
holdsrige og oplysende foredrag og vi 
sluttede af med ”Nu er jord og himmel 
stille”.    

Referent Alice 
  
Mandag d. 2.marts afholdt 5. Gilde 

dette års gildeting. Til stede var 12 gilde-
medlemmer. Vi startede med at synge 
Kaj Munks ”Hvad var det dog der skete”. 

Gildemester Henning Holck bød 
herefter velkommen og gik over til gilde-
tingets dagsorden, hvor Viggo Pedersen 
blev valgt til dirigent. Herefter fik vi gil-
demesterens beretning og igen med en 
opfordring om at deltage i de andre gil-
ders arrangementer. Desværre er vi nu 
kun 14 medlemmer. Det er 3 mindre end 
sidste år pga. 2 dødsfald og en udmel-
ding. 

Henning omtalte årets forskellige 
aktiviteter først med planlægning og af-
holdelse af Stadsgildets Nytårsgildehal, 
hvor 5.Gilde stod for den praktiske gen-
nemførelse af arrangementet, og dernæst 
gennemgik han kort de forskellige møder 
bl.a. med foredrag ved sognepræst Mor-
ten Skovsted og ved psykolog Knud Ra-
mian og de vellykkede gildeture til 
”Horsens og Hjarnø” og til ”Mariager og 
Randers” alt med fin mødedeltagelse 
med både medlemmer og gæster.  

Efter beretningen, der blev en-
stemmigt godkendt, fremlagde skatme-
ster årets regnskab og næste års budget, 
der ligeledes blev enstemmigt godkendt. 

Dernæst aflagde de to grupper og 
de forskellige udvalg beretning om årets 
møder og aktiviteter. 

Ved valg af gildeledelse fik 5. Gil-
de en ny gildemester, Alice Dyrskov, og 
en ny gildekansler, Aase Ravn Morten-
sen.  Alle øvrige medlemmer, herunder 
skatmester, herolder, laug-og udvalgs-

medlemmer og revisor og – suppleant 
modtog genvalg. 

Henning Holck takkede til sidst 
alle i gildet for det altid gode sammen-
hold og efter aftenens traktement blev 
planen over dette års kommende aktivite-
ter uddelt, sammen med en ajourført 
medlemsliste. 

Vi sluttede gildetinget med at syn-
ge ”Nu er jord og himmel stille”. 

Alice 
  
  
 
Den 2. marts mødte 17 gildebrødre 

op til Gildeting. Henrik blev valgt som 
ordstyrer og startede med at fortælle at 
gildetinget var rettidigt indkaldt. Derefter 
gav han ordet til Gildemesteren, som 
aflagde beretning om årets forskellige 
arrangementer. 

Der kan nævnes Marianne Guld-
hammer fra Klinik Body Care, der fortal-
te om Cannabis som lægemiddel. Gilde-
udflugt til ”FJORDENHUS” på sin egen 
ø i Vejle fjord. Frokosten indtog vi på 
Hotel Munkebjerg for derefter at køre til 
Snaptun hvor vi tog den lille færge til 
Hjarnø. Friluftsgildehallen blev holdt på 
Spejdermuseets udendørsarealer og med 
traktementet indendørs pga. det ustadige 
vejr. I juni holdt Stadsgildet 70. års jubi-
læum og fejrede også Dannebrogs 800. 
års jubilæum. Stor succes. Ved gildemø-
det i september fortalte gruppe 63 på 
skift om bydelen Langenæs fra 50érne. I 
oktober fortalte Helge om sin og Ingers 
ferie til den Iberiske halvø. November 
stod i sangens tegn sammen med John og 
Verner fra Lystrup. Julemøde med ban-
kospil og sjov drillenisse opgave med 
vrøvleord bl.a. lirejugs som blev til jule-
gris. 

Århus Stadsgilde holdt Nytårsgil-
dehal i Langenæskirken. Arrangerende 
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gilde var 1./7. gilde. I februar havde vi 
inviteret 2.gilde, og de deltog med 7 gil-
debrødre, derfor kunne vi denne aftn 
dække til 23 personer. Sonja fortalte lidt 
om 2. verdenskrigs ophør i Danmark og 
om sin barndomsegn. Beretningen blev 
vedtaget. Derefter aflagde Gildeskatme-
steren det reviderede regnskab, som blev 
vedtaget med uændret kontingent. 

Så var det gruppernes tur. Gr. 61 
havde haft frit emne f.eks. frivillig i for-
skellige organisationer. 

Gr. 62 havde haft om kendte kvin-
der. Gr.63 havde haft om gader, der er 
opkaldt efter personer, der har haft en 
betydning for Aarhus. 

Så gik vi til valgene og med få 
undtagelser var der genvalg. 

Sonja takkede for året, der var gået 
og Henrik takkede på vores vegne gilde-
ledelsen for deres arbejde. Så var det tid 
til godt brød, små frikadeller og ost. Der-
efter var der kaffe og småkager. 

Vi sluttede med at synge ”Nu er 
jord og himmel stille og takke for endnu 
en dejlig aften.  

Inger A. 
 
 

 
8. Gilde besøgte mandag den 24. 

februar Trygfondens Familiehus, der lig-
ger blot et stenkast fra Børn- og Ungeaf-
delingen på Skejby Universitetshospital. 
Hovedparten af os havde allerede hørt 
om stedet, men en del mente blot at vide, 
at det var et slags hotel for tilrejsende 
forældre og familie, og ikke mere end 
det. 

Det er imidlertid langt mere end 
som så, og det fik vi en omfattende ori-
entering om af stedets leder og forstander 
Vinnie Stenholt og to frivillige medarbej-
dere, som senere vist os rundt i familie-
huset. 

Familiehuset er et sted hvor pårø-
rende til alvorlig syge, navnlig kræftram-
te børn og unge, kan opholde sig, under 
indlæggelse eller ophold med flere dages 
undersøgelser og kemobehandlinger m.v. 
Hvor børnene har deres forældre og også 
søskende omkring sig. Og hvor de kan 
være sammen under hjemlige forhold, og 
hvor børnene ind imellem behandlinger-
ne kan have et frirum fra opholdet på 
selve hospitalsafdelingen, omgivet af 
hvide kitler. Filosofien er, at alle har 
brug for at blive adspredt, ladet op og 
samle kræfter og mærke omsorg og trøst. 

Trygfondens Familiehus har eksi-
steret siden 2012 og selve huset er done-
ret af Trygfonden, mens den daglige le-
delse varetages af tre medarbejdere med 
hjælp og uforlignelig opbakning af op til 
60 frivillige, flere med ekspertise på sær-
lige områder. Mange møder ind dagligt, 
når de har tid og mulighed for det og ef-
ter behov eller tilkaldelse. 

Fra starten var der 12 familierum 
med diverse faciliteter, bad og toilet samt 
TV, og sidste år donerede Trygfonden 
yderligere en udvidelse af centret, så der 
rådes over i alt 22 familieværelser, som 
nu kan byde på tre forskellige typer – 2 
handicapværelser på 30 kvm., 10 store 
værelser på 20 kvm med ét stort soverum 
samt 10 nye værelse med forældrerum og 
børneværelse. 

Værelserne har ikke numre, men 
navne som illustrerer Grimms eller H.C. 
Andersens eventyr, så de mindre børn 
bedre kan vide hvor de bor, og flere se-
parate rum er indrettet med legeredska-
ber, interaktive spil eller musikinstru-
menter. De frivillige medarbejdere støtter 
op og holder øje med og vejleder børne-
ne, der gerne må løbe rundt og lege på 
gangene. Familieværelserne er placeret i 
to cirkelformede bygninger med udsigt 
til grønne områder, og i de afskærmende 
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cirkelbuer er der i udendørsarealerne ind-
rettet legepladser for alle alderstrin. 

Familierne betaler 100 kroner pr. 
døgn, og dette lader sig kun gøre ved 
hjælp af en række firmaer som adopterer 
ét eller flere værelser formedelst 50.000 
kroner årligt for hvert værelse.  

Adskillige fonde og institutioner 
har doneret større og mindre beløb, såle-
des også Århus Gildernes Sct. Georgs 
Fonden og Gildernes Flagpris. Økonomi-
en er en stor opgave for Familiehuset og 
en kamp for at få enderne til at hænge 
sammen. Behovet er stort. 

Ca. 600 familier årligt er det aktu-
elle tal for overnattende familier, og man 
har siden starten for otte år siden haft 
2876 familier boende fra hele landet og 
også Grønland, nogle flere gange, fordelt 
på 3132 indflytninger. Belægningspro-
centen er pt. 90. 

Familierne køber selv ind og laver 
selv deres mad, men de kan også skrive 
sig på madlister til mindre og hurtige 
måltider som frivillige medarbejdere ta-
ger sig af. Adskillige mærkevarefirmaer 
donerer overskudsvarer, som er frit til-
gængelig for familierne. Køkkenarealer-
ne rummer også alrum, som igen ligger 
op ad legearealer for børnene, adskilt af 
glasvægge, således forældre og frivillige 
kan holde øje med aktiviteterne. Interiø-
rer er holdt i rolige afdæmpede farver, og 
flere steder er der ophængt billeder af 
næsten alle børn, der har boet i huset, 
eller af tegninger de har bidraget med. 

Familiehuset fungerer således som 
et frirum for de syge børn og deres fami-
lier og som et afbræk fra et ophold, ude-
lukkende baseret på selve hospitalsind-
læggelsen. Familierne kan være sammen 
som familie, også omfattende raske sø-
skende og andre familiemedlemmer, og 
de berørte familier kan møde andre i lig-

nende situationer og opsøge det fælles-
skab, der ligger i, at man er i samme båd. 

Vi samledes afsluttende til en 
spørgerunde og en kop kaffe, hvorunder 
der også blev vist videooptagelser med 
interview med nogle af de børn som har 
opholdt sig i Familiehuset. Gildemester 
Nils Liljeberg overrakte en kuvert med 
en mindre donation fra vores Gilde, og 
han takkede såvel forstander som de fri-
villige for en spændende aften i Familie-
huset, og for den imponerende indsats 
såvel ledelse som de mange frivillige 
yder med omsorg og trøst i frirummet for 
de syge børn og unge samt deres pårø-
rende under opholdet i Trygfondens Fa-
miliehus. 

Frits 

 9. Gilde havde gildeting onsdag d. 
26. februar. Man kan med følgende ord be-
skrive vores gildeting:  

”The same procedure as last year, 
James!” 

Gildeledelsen er stadig: Gildeme-
ster-Arne Kansler-Gudrun Skattemester- 
Solveig. 

Alle de forskellige andre poster 
blev fordelt i mellem os – alt efter evner 
og kræfter. Og som du kan se, er jeg sta-
dig på posten som referent. 

 Birgit 
  
9. Gilde tog ”Op til Alaska” ons-

dag d. 12. februar 
Vinden hylede om hjørnerne og 

regnen piskede på ruden, da vi havde 
gildemøde. Vi sad dog lunt indenfor med 
kaffe og fastelavnsboller, mens vi lyttede 
og snakkede om gildemesterens sangfa-
voritter. 

Arne havde igen dykket ned i sine 
sang-hits på opfordring fra mange i gil-
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det. Denne gang var det dog kun med 
dansk tekst. 

”Op til Alaska” var en af sangene 
sunget af de musikalske Four Jacks. El-
lers var repertoiret bredt.  Fra folkesang 
til kampsang. Men i det store og hele 
følte man sig hensat til50’ernes og 60’-
ernes søvnige søndage med ”Giro 413 
kørende i baggrunden. 

Vi manglede bare de mange hils-
ner. Men disse pauser mellem sangene 
blev nu fint fyldt ud af os med snak om 
”husker du---”eller ”det får mig til at 
tænke på----” 

En hyggelig eftermiddag i venners 
lag, mens Alaskaturen heldigvis kun var 
en sang denne kolde februar dag. 

Birgit 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
Torsdag d. 5. marts var der 

laugsting, som som sædvanlig blev holdt 
hjemme hos Hans Fink.  

Mødeprocenten var endnu en gang 
100, og Hans-Erik Harboe's sang til de 
gule ærters pris lød traditionen tro højt i 
stuen. Stor tak til Jytte for de dejlige ær-
ter. 

Tinget blev som sædvanlig afvik-
let efter dagsordenen og beretningerne 
blev godkendt uden mange kommentarer. 
Regnskabet blev godkendt. Indtil videre 
uændret kontingent. 

Der var genvalg på følgende po-
ster: Laugsmester: Hans Fink, Skatme-
ster: Uffe Jørgensen, Skriver: Uffe Jør-
gensen og Revisor: Henrik Meyer. 

Datoer for det kommende års 9 
aktiviteter/møder blev fastlagt. Hans 
Fink har efterfølgende udsendt en mere 
detaljeret mødeplan. 

 Uffe 
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