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1./7. GILDE 
Torsdag d. 8. september. 
Besøg i Væksthuset (Botanisk Have) 
Nærmere tidspunkt senere. 
 
2. GILDE 
Mandag d. 26. september kl. 19.30. 
Gildemøde i Åby Sognegård. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 19. september kl. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken. 
”Jamboree i Japan” v/Anette Bergulf. 
Mandag d. 17. oktober. kl. 19.00. 
Gildemøde i Langenæskirken. 
Samtalespillet fra Landsgildet. 
 
5. GILDE 
Mandag d.12. september kl.19.00. 
Gildemøde i Egå Sognegård. 
Sætte ord på "Spejderideen for voksne" 
Mandag d. 10. oktober. kl. 19.00. 
Fødselsdagsgildehal. 8. Gilde inviteres. 
 
6. GILDE 
Mandag d. 5. september kl.19.30. 
Friluftsgildehal m/indsættelse i 
Spejderhytten i Hadsten. 
Granholdt 116, 8370 Hadsten. 
Mandag d. 3. oktober kl. 19.30. 
Besøg på Veteranhjemmet i Brabrand, 
Edwin Rahrs Vej 61, Brabrand. 
Kaffe / The + kage 30 kr. 
 
8. GILDE 
Mandag d. 29. august. 
Friluftsgilde 
ved Delfinernes nye hytte Sorrig. 
Nærmere indbydelse følger. 
 

Mandag d. 29. september. 
Gildemøde – nærmere følger. 
 
9. GILDE 
Onsdag d. 14 september kl. 13.30. 
Samtalespil. 

FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 8. september. 
Så er sommerferien forbi og vi starter op 
igen med en ny møderække. 
Der forsøges denne gang at lave en tur 
til Det gamle Posthus i Holstebro. 
Benny Aros er tovholder. Nærmere føl-
ger. 
 

Gildeår.  
06-09-16 Birgit Jessen, 4. G. 40 år.  
 
Nyt telefonnummer:  
Mandrup Langhoff, 4. G. .   
Fastnet telefon 8693 2321 er nedlagt 

Anna Ravn, 5. G. 
Tendrup Møllevej 120 C. 
 
Agnete Bolvig Ølgaard. 
Mailadressen skal slettes. 

HEROLDEN 

Fellowship Day 2016 
Østjydsk Distrikt og Aarhus Stadsgil-
de indbyder igen i år  til arrangement 

tirsdag d. 25.okt kl 18,30 
i mødelokalerne til Sønderbro Kirke, 
Bygholm Parkvej 1. 8700 Horsens. 

Mere i HEROLDEN oktober. 
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 HEROLDEN 

Den 28. juni havde vi vores årlige 
sommermøde hos Birgitte og Jan i 
Lyngsbæk. Vi var mødt talrigt op, og 
startede med kaffe og masser af kage. Ef-
termiddagen forløb med at hygge os i ha-
ven, og bl. a. at se på den flotte udsigt 
over Ebeltoft vig. 

Hans fik tændt for grillen og gril-
lede revelsben. Jytte havde lavet en flot 
forret - hønsesalat på en ananasskive. En 
rigtig dejlig middag. 

Vi takker Birgitte og Jan for igen i 
år at ligge hus til sommermødet. 

 ofk 

4. Gilde mødtes i Langenæskir-
kens lokaler d 23.05.16 til gildemøde.  

Kjeld Hedelund fra arrangerende 
gruppe bød velkommen og måtte desvær-
re annoncere, at der i aften ikke var no-
gen sponsor til øl og vin, hvad vi jo ellers 
havde vært vant til de sidste gange på 
grund af de mange jubilæer og fødselsda-
ge, men så bød Birgit ind i anledning af 
hendes 80 års fødselsdag ”hun havde slet 
ikke kunnet komme til” så tusind tak til 
Birgit. 

Frans Møller, der havde været så 
venlig at springe til, da tidligere fore-
dragsholder måtte melde afbud, indledte 
denne forårsaften med ”Kom maj du sø-
de milde” af Mozart, sangen stammede 
oprindeligt fra et børnesanghæfte, 

Mozart var et vidunderbarn, som 
startede med at spille cembalo som 3-
årig. Han tjente penge ved bl.a. klaverun-
dervisning og ved at skrive noder. Mo-
zart døde meget ung i en alder af 35.  
Frans selv er fra et hjem med klaver, 
hans far spillede violin i en trio. Det lå 
naturligt for familien med musikken, og 

de skulle alle gå til klaver, og Frans’ æl-
dre brødre 3 styk gik alle til FDF, hvor 
der var et orkester, og hvor det var gratis 
at få et instrument. 

Da Frans var gammel nok til at gå 
til FDF, var det desværre blevet nedlagt. 
Når Frans spiller derhjemme er det mest 
for sin egen skyld, men det er jo altid sjo-
vere at have nogen at ”lege” med, hvad 
han også har haft i mange år med nyligt 
afdøde Arne Pedersen fra 4. Gilde, der 
spillede violin. Frans savnede en at spille 
med og helt tilfældigt kom han i snak 
med Tove fra vejen, der spurgte, om ikke 
han spillede klaver, og de mødes nu en 
gang hver 14.-21. dag til 4-hændigt kla-
verspil. 

Frans spillede herefter ”Für Eliza” 
af Beethoven. Beethoven var egentligt 
fra Bonn, men kom meget tidligt til 
Wien. Han døde i 1827, og de sidste 10 
år var han totalt døv, hvilket nok må sige 
at være tegn på, at han var et musikalsk 
geni. 

Vi fik herefter lov til også selv at 
synge nogle spejdersange og bl.a. også 
Benny Andersens ”Det er forår, alting 
klippes ned”, og i den forbindelse fortalte 
Frans Benny Andersens spændende livs-
historie. Efter et flot traktement med me-
lon m. skinke, paté, spegepølse og ost 
havde Frans lavet en musikquiz., hvor 
gevinsten til alle var flødeboller. 

Gildemester Jette Jørgensen slutte-
de denne hyggelige aften med en STOR 
tak til Frans og et par flasker vin.  

Birthe 
 
Årets sidste arrangement for 4. 

Gilde blev en gildetur til Elisabeth og 
Frans dejlige have mandag d. 13. juni 
desværre var vejrguderne ikke rigtig med 
os, så kaffen måtte vi drikke indendørs. 

I løbet af eftermiddagen blev det 
dog tørvejr, og vi kunne starte den årlige 
kubturnering, damerne mod herrerne og 
desværre var det nogle af herrerne, der 
vandt. Herefter var der hyggeligt samvær 
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samt lejrbål, og omkring kl. 17.30 blev 
grillen tændt. 

Efter vi havde fortæret vores med-
bragte mad, var der præmieoverrækkelse 
med is til alle. Vi sluttede denne hyggeli-
ge dag/aften med at synge ”Nu er jord og 
himmel stille” og alle var vist enig om, at 
det sagtens kunne blive til en tradition at 
være på ”gildetur” til Stautrup.  

Birthe 

Lørdag d 28. maj kl. 10 mødtes 10 
gildebrødre fra 6. Gilde ved Randers Na-
turcenter for at gå en tur ved Gudenåen. 
Vi gik mod vest til motorvejen, hvor der 
er en gangbro langs med motorvejen, så 
vi kunne komme over på den anden side 
af Gudenåen. 

Her gik vi ind mod Randers hvor 
vi kom forbi Gudenå rasteplads. Der 
holdt vi en lille pause. Det område vi gik 
i efter vi var kommet over Gudenåen er 
Vorup Enge. Efter vores lille pause kom 
vi til det område hvor der er mulighed for 
at se europæiske bisonokser. 

Vi var så heldige, at få dem at se.   
Efter vi så på bisonokserne 

forsatte turen mod Randers, hvor vi kom 
over Gudenåen ved en gangbro som går 
langs med jernbanebroen. 

Så gik vi mod Randers 

Naturcenter hvor vores biler var parkeret. 
Efter en rundtur på Naturcentret, hvor 
der var stor aktivitet kørte vi til Voldum, 
hvor Inger stod klar med frokost til os 
efter vores gåtur, som var på 8 km. 

Alt i alt en hyggelig dag. 
Robin.  

 
 
Den 6. juni var 6. Gilde på besøg i 

Trygfondens Familiehus i Skejby. Vi 
blev modtaget af den daglige leder Vinni 
Stenholt, der fortalte alt om hvordan 
huset fungerer. Man kan sige at (det 
runde hus, som børnene kalder det) er 
hospitalets forlængede arm. 

Selve huset er doneret af 
Trygfonden. Kræftens Bekæmpelse har 
understøttet huset de første år og De Små 
Glæders Legat har doneret midlerne til 
inventaret. 

Husets beboere er bl.a. familier 
med kræftsyge børn, hjertesyge børn, for 
tidlig fødte børn og børn med nyrer-og 
urinvejssygdomme. Der er plads til 12 
familier og på årsbasis er der 300 
familier igennem. Der er ved at blive 
bygget en udvidelse af huset, så det kan 
rumme 22 familier. 

Vi var rundt og se nogle værelser 
og der var god plads. Hvert værelse har 
egen entre og badeværelse, og der er 
plads til opredninger til bedsteforældre. 
Hvis mor og far er med deres barn til 
behandlinger på sygehuset, er det rart at 
bedsteforældre kunne tage sig af 
søskende. Huset rummer også en række 
aktivitetsrum som f.eks. spa-og 
wellnessrum, vaskeri, musik-og 
motionsrum og hjemmebiograf. Der var 
også dejlige udendørsarealer med masser 
af ting ungerne kunne boltre sig med. 

Der er kun 3 ansatte. Lederen, en 
kontorhjælp og en rengøringsassistent. 
Resten styres ved hjælp af 50 frivillige i 
alle aldersklasser. En er frisør og 
kommer forbi en gang om måneden, så 
der ikke skal bruges til på at tage ind til 
byen. Der betales 100 kr. i døgnet pr. 
familie. Det skal være så alle har råd til 
at bo i huset. Resten af midlerne søges 
via fonde og værelsesadoptanter. 

For 50.000 kr. om året kan man 
adoptere et værelse og få sit navn eller 

HEROLDEN 
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firmalogo på døren. Når børnene tager 
hjem, får de lov at dyppe hænderne i 
maling og sætte deres håndaftryk på den 
hvide væg i husets foyer. I en af gangene 
findes ”Wall of families” som er en 
hilsen fra alle børn, der har været 
igennem huset. Det er fotografier af de 
børn, der har boet i huset. 

Efter rundvisninger gik vi hen til 
et stort opholdsrum, hvor der også var 
køkken. Familierne skulle selv købe ind 
og lave mad. Huset var vært ved en kop 
kaffe og Elsebeth havde bagt en lækker 
kage. Prisen vi betalte for traktementet 
plus lidt ekstra blev givet til Børnehuset. 
Det var en rigtig god aften, man fik helt 
lyst til at melde sig som frivillig. 
 

Den 11. juni tog 6. Gilde på den 
årlige gildeudflugt arrangeret af gilde-
ledelsen. Det er altid spændende hvad de 
har fundet på. Vi mødtes til morgenkaffe 
ved Ejer Bavnehøj. Efter kaffen var der 
tid til en tur op i tårnet. Sikke en udsigt. 
Derefter kørte vi til Horsens Museum. 

Der var forskellige udstillinger. Vitus 
Berings rejser, legetøj igennem tiderne og 
masser af sølv, så der var noget for 
enhver smag. Især legetøjet var jeg meget 
begejstret for. Det var som at blive barn 
igen.  

De andre år har vi haft udflugten i 
september og det har nogle gange været 
en kold og våd fornøjelse, så vi var blevet 
enige om at flytte den. Det var en god 
ide. Det var det dejligste vejr og lige 

tilpas. Kl.13.00 var der bestilt bord på 
”Dollys”. Vi fik et dejligt lokale for os 
selv og så bar de ellers flæsk ind i store 
mængder. Vi skulle have stegt flæsk og 
persillesovs. Vi spiste og vi spiste og der 
var stadig flæsk tilbage, så dem, der ville 
kunne få en pose med hjem. Godt mætte 
og veltilpasse kørte vi til Vær Kirke, som 
er kendt som det sted, hvor 1600-tallets 
berømte rigskansler Peder Griffenfeld 
ligger begravet hvilket Sonja fortalte om 

Den oprindelige kirke stammer fra 
1200-tallet og de seneste tilbygninger er 
fra 1500-tallet. Vær Kirke er en 
herregårdskirke, som skiftende ejere har 
sat deres præg på indtil 1971, hvor kirken 
gik over til selveje under Aarhus Stift. 
Peder Griffenfeld 1635-1699 ligger 
balsameret i sin læderbetrukne kiste med 
to bemærkelsesværdige mindeplader på 
kistelåget. Han er en af Danmarks-
historiens berømteste mænd, en yderst 
velbegavet statsmand, der tjente dels 
Frederik den III og Christian V. han steg 
hurtigt i graderne, blev adlet som greve af 
Samsø og blev Rigskansler. 

Han havde stor magt og 
indflydelse uden at kende sine 
begrænsninger. Han kom derfor på kant 
med både kongen såvel som adelen og 
blev anklaget for både bestikkelse og 
majestætsfornærmelse i 1676. Det sidste 
betød døden men på skafottet slap man 
med livsvarigt fængsel. Først sad han 4 år 
på Kastellet, derefter 18 år på øen 
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Munkholm i Trondheim fjord. Efter 23 
års fængsel blev han benådet og fik lov til 
at bosætte sig i Trondheim, hvor han 
døde kort tid efter. Det var Griffenfelds 
datter Charlotte Amalie, der blev gift 
med Frederik Krag til Stenballegård, som 
fik sin fars kiste bragt fra Norge til Vær 
Kirke som hørte til Stenballegård.  

Kirken var virkelig et besøg værd, 
så der kunne vi bruge lang tid. Derefter 
begav vi os til Cafe K i Kulturhuset i 
Skanderborg, hvor vi fik kaffe og kage. 
Så var det ved at være slut på en dejlig og 
begivenhedsrig dag og vi kunne sige god 
sommer til hinanden. Tak til 
gildeledelsen for endnu en dejlig udflugt.  

Inger A. 

Rold Skov, Rebild og Lille 
Vildmose var målet for 8. Gildes 
sommerudflugt, mandag og tirsdag den 
30. og 31. maj. 

Vi var 10 gildebrødre afsted i fire 
biler. Vi mødtes ved Rosenholm Slot, og 
for ikke just at følge den slagne vej satte 
vi over Randers Fjord med 
Mellerupfærgen, en af Danmarks 
mindste. Vi beflittede os på i videst 
muligt omfang af følge Margueritruten, 
og snart var vi via Hadsund og videre op, 
sydvest for Madum Sø i Rold Skov. Her 
var vores første ophold Store Blåkilde, et 
ganske lille 12 meter bredt bassin som er 
blåt, når himlen er blå, og som rummer et 
4-5 meter dybt kildevæld, som fra 
bunden af kridt afgiver mere end 80 liter 
vand i sekundet eller når alt tælles med i 
kildefeltet 150 liter pr. sekund 

Vi fortsatte vest på gennem Arden 
til Rold, forbi Cirkusmuseet og videre 
nordpå, hvor vi gjorde ophold ved 
Troldeskoven, den 300 årige krogede 
bøgeskov, som med sin spændende og 
meget lavstammede grensætning, virkelig 
satte fantasien i gang. Troldeskoven er en 
rest at den oprindelige løvskov. I dag er 
Rold hovedsagelig domineret af nåleskov 
i mange varianter. 

Vi passerede tæt forbi vores 
hovedkvarter for natten, Rold Storkro, og 
forbi Rebild Bakker med Rebild Porten. 
Halvvejs oppe mod Støvring, i den meget 
kuperede bøgeskov ”Bjergeskoven”, 
fandt vi den lille indhegning på en meget 
stejl skråning, hvor man kan opleve den 
sjældne og op til 50 cm. høje orkidé, 
Fruesko. Selve blomsten er gul, formet 
som en tøffel og med brede elliptiske 
blade. Vi så et væld af Liljekonvaller i 
indhegningen, men ingen Fruesko. 
Dagens avis berettede da også helt aktuelt 
om, at tyveknægte have været på togt og 
fjernet alt, hvad de kunne finde af den 
flotte og sjældne blomst, som jo er fredet. 

Tilbage på Rold Storkro nød vi 
stedets flotte omgivelser, og alt i mens vi 
spiste aftenens menu, kunne vi følge 
skovens dådyr, som græssede lige 
udenfor. 

Friske på nye eventyr var vi næste 
formiddag klar til opleve et af Danmarks 
vel nok største naturgenopretnings 
projekter – nemlig Lille Vildmose, 
Danmarks største fredede område, med et 
areal på 7.600 ha., der ligger ud mod 
Kattegat og grænser op til Limfjorden i 
nord. 

Indtil for få år siden var der mange 
små landbrug på de inddæmmede arealer, 
og der blev også gravet masser af tørv og 
produceret spagnum. Nu går trafikken 
den anden vej med genopretning af 
vådområder, og de små landbrug, der 
ikke længere kan få økonomien til at 
hænge sammen, bliver opkøbt ved hjælp 
af fondsmidler, herunder Aage V. 
Jensens Naturfonde. Fondene har postet 
rigtig mange millioner kroner i 
foretagenet med det generøse mål, at øge 
bevidstheden blandt danskerne om den 
fantastiske natur, der ligger lige rundt om 
hjørnet. Store tørvearealer omdannes til 
yderligere arealer med højmose, og store 
områder, som er sprunget i skov, 
frilægges med plads til kronvildt, 
vildsvin, grævling m.v. Senest er der her 
i sommer udsat et antal elge, eller som de 
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også kaldes… Nordens giraf, som også 
skal indgå i naturplejen. Det er tanken at 
elgene skal yngle, og at der i løbet af en 
halv snes år vil blive skabt en bestand på 
30-50 elge. 

Flere afvandede søer er under 
genopretning, og det giver plads for et 
langt større fugleliv. Selv hav- og 
kongeørne yngler i Lille Vildmose og 
fra de nyetablerede platforme er der 
mulighed for at opleve meget af det, lidt 
fra oven.  

Ca. midt i Vildmosen ligger Lille 
Vildmose Centret, der er indrettet med 
af et utal af plancher og illustrationer, 
der beskriver områdets forandringer og 
udvikling helt tilbage fra stenalderen. 
Der vises film på storskærm og den 
nyeste teknik med simulatorer m.v. er 
taget i brug. 

På pladsen foran centret er der 
opført et 12 meter højt udsigtstårn, og 
centret arrangerer i øvrigt naturskole, 
guidede udflugter, man kan overnatte i 
shelter, der er en overdækket bålplads, 
og der gennemføres et væld af 
særarrangementer hele sommeren 
igennem. 

Inden vi forlod det spændende 
center, spiste vi et stjerneskud i cafeen, 
og så var vi en tur ud i mosen med 
tørvetoget på smalsporsbane og vi havde 
en guide med ombord, så der kom 
masser af facts på bordet. Til sidst var 
rundt på egen hånd, på stier og grusveje, 
og flere af os så, helt autentisk og 
sandfærdigt, to havørne eller var det 
kongeørne. 

Hjemturen gik ned langs kysten 
forbi Øster Hurup sommerland, videre 
til Hadsund og langs sydsiden af 
Mariager Fjord, og så vi sluttede af på 
Hvidsten Kro med kaffe og kage. 

Vi gik til sommerferie med et 
besøg den 6. juni hos Furierne på 
Herstvej ved Grundfør, en pragtfuld 
skovhave med 3.500 kvm.- have og 
30.000 kvm. skov og lysninger. Stedet 
ejes af Tove og Ove Bøgh Themsen, der 
nu i deres otium udlever deres 

havehobby på fuldtid. Vi var godt en 
snes gildebrødre samlet, for vi have vore 
venner fra 5 gilde med os, og det blev en 
meget hyggelig eftermiddag med 
rundtur i skoven, og syn for sagen i 
blomsterafdelingen med de mange 
muligheder, et kig i drivhusene og så 
rundt i gaveboden med mange fine 
danske og importererede gaveartikler. Så 
var der kaffe og hjemmebagt kage med 
Tove og Oves udsøgte servering under 
pavillonernes hvide teltdug, som 
skærmede mod både sol og regn. 

/Frits 

Torsdag d. 12. maj var lauget med 
ledsagere på udflugt til Fyn. Vi besøgte 
nordeuropas største frimærkegrossist 
NORDFRIM, hvor vi blev vist rundt på 
virksomheden og så de store lagerhaller 
med frimærker og tilbehør. Samlerinte-
ressen er generelt vigende. 

Vi hørte om branchens trængsler 
og kampen for at finde nye markeder. 
Det lyder til at NORDFRIM evner at 
finde disse markeder.  

En god aften som sluttede med et 
fint traktement i kantinen og en bærepo-
se med forskellige frimærketing. 

Torsdag d. 9. juni var der må-
nedsmøde i DDS’s spejderhytte i Tran-
bjerg med et pænt fremmøde. 

En del af afdøde æresmedlem Ar-
ne Dysteds materiale var til salg. Der var 
flere som i den anledning fik suppleret 
samlingen. Der blev også sorteret lidt for 
Frimærkebanken. 

Uffe 
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HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. oktober 2015. 

Deadline 15. september. 

 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 

FDF OG SPEJDERNE - TIVOLI FRIHEDEN, d. 10 og 11 september 
 

Der er stadig brug for hjælpere, 
så hvis I har lyst til at give en hjælpende hånd,  

så ring, 2040 8663, eller send en mail 
til erikbirkholmnielsen@gmail.com 

 
Denne måneds forside 

Sankt Georg og dragen.Olaf Rude (1886 – 1957) 
Oliemaleri, 99.7 x 79.9 cm, Aros Aarhus Kunstmuseum, 

http://gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/ARoS_Aarhus_Kunstmuseum
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fkunsten.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublic%2Fstyles%2Ftop_image%2Fpublic%2Fbilleder%2Frude%2C_olaf_skt._georg_og_dragen-high.jpg%3Fitok%3D3SZRPVlU&imgrefurl=http%3A%2F%2Fkunsten.dk%2Fda%2Fkunstvaerk%2Fs

