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1./7. GILDE 
Tirsdag d. 10. december kl. 13.00. 
Julemøde hos Jytte og Jack. 
Nærmere følger. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 18. november. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken.  
Sygehus- og sognepræst Preben Kok 
Mandag d. 9. december. 
Julestue i Hans Broges Have.   
 
5. GILDE 
Mandag d. 11. november kl. 19.00. 
Bemærk Mødested. Skæring Kirkes sogne-
gård. 
Foredrag ved Psykolog Knud Ramian 
Fredslyset, se nærmere herom i Herolden. 
 
8. GILDE 
Søndag den 3. november kl. 9.00. 
Strandskolen. 8. Gildes team/Dansk 
Flygtningehjælps Landsindsamling 
Mandag den 25. november. 
Ellevang Sognegård 
Julestue – nærmere indkaldelse følger 
Onsdag den 27. november 
Fredslyset afhentes – se Herolden 
Søndag den 1. december kl. 10. 
Ellevang Kirke  
Fredslyset bringes til familie-
gudstjeneste  
 
9. GILDE 
Onsdag d. 13.november kl. 13.30 
Gruppemøde -Gildemøde 
Onsdag d. 27.november kl. 10.00 
FREDSLYSET i Katolsk Vor Frue 
Kirke 
  

FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 7. november kl. 19,15. 
Vi mødes i spejderhytten i Tranbjerg, 
hvor der sikkert er en del Frimærke-
bankens nye frimærker, der skal sorte-
res. 

Ridderjubilæum, 
22-11-19 Jytte Fink 30 år 
Gildejubilæum: 
 
14-11-19 Tove Colstrup, 4. G. 25 år.   
 
Fødselsdage:  
20-12-19 Steen Lydolff, 4. G. 75 år. 
 
Udmeldelse 
Jane og Peer Ebling, 2.Gilde. 
 

HEROLDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne måneds forsidebillede 

  er  fotograferet af Alice Dyrskov 
fra Sct. George Church, på Gozo,  

naboø på  til Malta 
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Den 7. oktober fortalte Ole og 
viste billeder fra en tur til Zimbabve 
videre til Sydafrika. Vi fløj til Victoria 
Falls, hvor vi blev indkvarteret på Vic-
torias Falls hotel. Hotellet er et af Afri-
kas mest berømte. Et 5`stjernet hotel 
der emmer af engelsk kolonistil, oprin-
delig fra 30`erne. Herfra var der ture ud 
til vandfaldene og til safariture. Victo-
ria Falls er tæt på, at være et af de 
smukkeste i verden. Da det var tørtid, 
var der ikke gang i alle vandfaldene.  

Vi var på en interessant sejltur på 
Zambesifloden, hvor vi så mange flod-
heste i søen. Vi var her i 3 dage. Turen 
videre var med Rovos Rail. Et tog fra 
40`erne, der var et af de mest luxuriøse 
tog i verden. Det var indrettet med 
egen suite, bad og toilet. Et 5`stjernet 
luxushotel på skinner. Flere vogne med 
sofaer, udkiksalon, bar og flotte restau-
renter.  

 

Frokosten og middagen var 3 
retters gourmet retter. 

Vi besøgte en afrikansk landsby, 
hvor vi fik indblik i hvordan hverdags-
liv leves af den lokale stamme. Herefter 
en safaritur med jeeps. Her kom vi så 
tæt på løverne, at et par af dem lagde 
sig helt op af bilens hjul. 

I toget var vi i 3 dage. Det kørte 
kun med 60 km i timen gennem Zim-
babve til Sydafrika. I Sydafrika blev vi 
indkvarteret i komfortable store telte 
med soverum bad, toilet og terrasse. De 
lå midt ude i bushen. 

Her var vi igen på flere safaritu-
re, tidlig morgen, og igen om eftermid-
dagen samt vandreture i bushen, hvor 
rangeren havde gevær med. Vi kom tæt 
på alle de store rovdyr, giraffer, næse-
horn, elefanter samt de forskellige hjor-
tearter. 

Vi sluttede i Johannesburg og 
Soveto, hvor vi så Mandelas og biskop 
Tutus tidligere hjem. 
En rig og spændende tur, der sagtens 
kan anbefales. 

ofk 
 
 

1./7. Gilde inviterer hermed �l Aarhus Stadsgilde 
 

                           Nytårsgildehal 
 

            Fredag den 10. januar 2020 kl. 17.30 - 22.30 

 

           i Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C. 
 

                                      Nærmere følger i 
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Gildemester Jette Jørgensen (JJ) 
indledte dette års første gildehal med 
mindeord og 2 min. stilhed for Asger 
Haagen Jensen, som desværre var afgået 
ved døden d. 11.9.19.  

I sin gildemestertale causerede JJ 
over al den politik vi har været vidner til 
i medierne siden valget d. 5. juni, og 
hvor travlt kommentatorerne havde haft, 
først med valget, hvor Liberal Alliance 
fik kløe, Anders Samuelsen var ude, hans 
søster blev heller ikke valgt. Ny formand 
blev hevet op af hatten hvem pokker var 
han. Socialdemokraterne skulle danne 
regering, men uden Henrik Sass. Rege-
ringsforhandlingerne tog den tid, som 
sådan noget skal. Dernæst skulle Venstre 
vælge formand til folketingsgruppen og 
ikke mindst næstformand, sikken en fest, 
hvilket medieshow. Kommentatorerne 
havde igen travlt. 

Der kom et afbræk i de hjemlige 
store spørgsmål, da Præsident Trump, 
som sædvanlig fik snuppet scenen, med 
et af sine idiotisk stunt og fik afslag på 
tilbuddet om at købe Grønland. Kom-
mentatorerne fik igen travlt, da både ven-
stres formand og næstformand gik af. 
Efter 1 uges tid overgav Jacob Elleman 
sig og erklærede sig parat til opgaven, og 
efterfølgende har der meldt sig endnu en 
kandidat til næstformandsposten Ellen 
Trane, og trekløveret er i skrivende stund 
på turne i landet. 

Dette er ikke en politisk tale, men 
nyhedsmedierne har da næsten ikke an-
det på programmet for tiden, vi kan kun 
glæde os til at få valget overstået, så der 
måske kan komme lidt nyt i overskrifter-
ne. 5. min. Sct. Georg blev afholdt af 
Tove Colstrup, som spurgte ”Hvad sam-
ler du på?” Man kan samle på mange 

ting, nogle samler på nag, fornærmelser, 
bitterhed, bekymringer, men der er også 
nogle, der gemme på minder. Godhed, 
goder ord, smil og glæder, det er en 
kunst at holde fast på glæden. En samler 
indretter et rum til sin samling. Prøv at 
indrette et rum i dit sind til din glæde og 
dine minder. Alt hvad vi ejer på jorden, 
kan vi miste, men det, vi har i vort sind, 
vil blive bevaret for altid.   

I eftergildehallen havde vi besøg 
af Otto Westergaard og Henning, som 
skulle fortælle om, hvordan det er at væ-
re naver. Desværre havde Anders Bau-
mann måttet melde afbud, det var ellers 
ham, som havde en ”rigtig” naveruni-
form, dvs. sorte bukser med en praktisk 
klap foran, når man skal vande naturen, 
sort jakke med sølvknapper, vest og hvid 
skjorte samt en hat, der er ingen regler 
for, at det skal være en kæmpe 
”Schlapphut”, hatten skal bare være sort 
og med en skygge på mindst 4 cm. Høj 
hat, bowler eller alm. herrehat er det 
mest almindelige. Navertøj er ikke na-
vertøj, men tysk arbejdstøj, alle og en-
hver har ret til at gå i det. Når man van-
drer, har man 2 skjorter i ”berlineren” 
som er et stykke voksdug, der bindes 
sammen. Skjorterne er uden flip. Otto 
har ikke et sæt navertøj, da han ikke er 
håndværker. 

Naverne er en gammel organisati-
on for berejste skandinaver med forening 
i flere lande. Det hele begyndte i 
Schweiz, hvor de mange skandinaviske 
håndværkere startede en organisation, 
som med tiden startede foreninger på de 
steder, hvor skandinaverne arbejdede, 
der blev hurtigt 30 foreninger i flere lan-
de udenfor Skandinavien. Naver er en 
forkortelse af skandinaver. Otto Wester-
gaard er uddannet købmandskommis og 
senere politibetjent i 39 år, bl.a. 4 år i 
Grønland, hvilket berettiger ham til at 
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søge optagelse i De berejstes forening. 
Henning, har i 67-70 været i Au-

stralien, hvorfra vi så lysbilleder. Hen-
ning havde rejst rundt og arbejdet mange 
steder, bl.a. som tømrer og vindruepluk-
ker, en overgang havde han også købt en 
bil, hvilket var meget praktisk, for den 
kunne han sove i. Man blev aldrig spurgt, 
hvilken uddannelse man havde, men om 
hvad arbejde man kunne lave.  Arbejde 
bl.a. om tømrer i bushen, 12 timer om 
dagen, 6 dage om ugen i 6 uger, hårdt 
arbejde, men fik samtidig mange fanta-
stiske oplevelser og mange venner.   

I pausen blev der serveret smørre-
brød og lækre hjemmebagte småkager til 
kaffen, og Jette kunne ønske 3 fødselarer 
tillykke, Hanne med de 80 år, Mandrup 
med de 90 og Uffe med de 75, de fik alle 
et Tikkerlikker.  

Herefter var der spørgsmål, bl.a. 
hvad det vil sige at gå på valsen, det er 
når man er udlært, så tager man ud for 
lære faget i et andet land. På valsen skal 
man være ugift og under 30 år, skal tage 
til udlandet, og man må ikke komme sin 
bopæl nærmere end 50 km, ikke bruge 
offentlige transportmidler. Når man kom 
frem, kunne man få et stempel i sin na-
verpas. Må kun være et sted i 3 mdr. Den 
berejste er os alle, og på valsen er de ud-
dannede håndværkere.  Kommer der nye 
medlemmer blev der spurgt, og OW sva-
rede at det var svært at få fat i de unge 
mennesker, i Randers havde man bl.a. 
forsøgt med at holde åbent hus.  Fra Dan-
mark er der p.t. et par naver afsted. 

JJ takkede de 2 foredragsholdere 
for en rigtig spændende aften med et par 
flasker vin, og vi sluttede med ”Nu er 
jord og Himmel stille”. 

Referent Birthe  
 
 
 

Mandag d. 7. oktober kunne vi i 5. 
Gilde fejre gildets 31-års fødselsdag. Vi 
havde inviteret 8. Gilde, så i alt var vi 28 
og GM Henning Holch bød velkommen 
til en festlig aften til alle de mange delta-
gere.  

I sin gildemestertale kom Henning 
ind på de senere års debatter og indlæg 
om feminisme, kvindekamp, politisk kor-
rekthed og Me-too bevægelsen osv. der 
dog i virkeligheden ikke er et nyt fæno-
men. Det belyste han ved en historie fra 
Canada helt tilbage fra årene omkring 
1916, hvor fem kvinder førte en hård og 
langvarig kamp og hvor de først i 1929 
vandt sagen, ”om kvinders ret til at be-
stride offentlige embeder”. En af kvin-
derne, Emily Murphy, var blevet under-
kendt som dommer, ”da kvinder i lovens 
forstand, ikke er kvalificerede til at be-
stride offentlige embeder”. 

Ligeledes kæmpede hun sammen 
med de fire andre en ihærdig kamp for at 
opnå en plads som kvinde i begge de to 
kamre i den parlamentariske opbygning i 
Canada, Underhuset og Senatet.  Hidtil 
var kvinder nemlig ikke blevet defineret 
som en ”person” i lovmæssig forstand, 
men endelig d.18.oktober 1929 kom ken-
delsen om, at ordet ”person” nu også 
skulle omfatte kvinder. Således blev 
kvinder nu berettigede til, at være med-
lemmer af både Underhuset og Senatet. 
Det første kvindelige medlem af det Ca-
nadiske Senat var Cairine Wilson, som 
blev udnævnt i 1930. Nu i dag er der 
kommet flere kvindelige senatorer, men 
de er fortsat i undertal.  

Nils Liljeberg fra 8. Gilde holdt 
5.minutters Sct. Georg og han talte bl.a. 
om dengang for 31 år siden, da 5. Gilde 
udsprang fra modergildet 8. Gilde og 

HEROLDEN 
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kunne konstatere, at flere af gildebrødre-
ne fra dengang også var til stede i dag. 
Dernæst sang vi ”Sæt dig et mål” som 
Niels havde valgt ud fra emnet i sin tale.  

Til sidst læste Edel gildeloven op 
for os og gildehallen blev lukket med 
noget festligt musik spillet af 
”Preservation Hall Jazzband”. 

I eftergildehallen fik vi serveret et 
flot fødselsdagstraktement. Lune frika-
deller, græsk salat og fire flot pyntede og 
helt forskellige lagkager. Undervejs skul-
le vi dog lige prøves i vores viden for 
Donald havde lavet to specielle konkur-
rencer, hvor vi i den første skulle finde 
de otte personer på billedet, der havde 
fødselsdag netop i dag d. 7.oktober. Det 
var så svært, at ingen fik otte rigtige. I 
næste konkurrence gik det dog bedre 
med at huske fødselsåret for personerne 
på billederne og flere kunne derfor glæde 
sig over fine præmier. 

Efter nogle hyggelige timer slutte-
de vi aftenen af med sangen ”Nu er jord 
og himmel stille”. 

Alice 

Den 7. oktober var 6. Gilde samlet 
til gildemøde i Langenæs kirken. Helge 
Rossen fortalte om en rejse Inger og han 
havde foretaget sidste år til Den Iberiske 
Halvø. 

Den Iberiske Halvø ligger i det 
Sydvestlige Europa. Den er afgrænset af 
Middelhavet mod syd og øst og af Atlan-
terhavet mod nord og vest. Pyrenæerne 
danner den nordøstlige grænse af halv-
øen og forbinder den med resten af Euro-
pa. Halvøen dækker 582.925 km2. De 
første beboere (bortset fra neandertalere 
og Cro-Magnonmennesker) var antagelig 
iberne.  

Navnet ”den iberiske halvø” kom-

mer af floden ”Iber” som muligvis er den 
nuværende Elbro. I middelalderen blev 
halvøen opdelt i mange småstater, dels 
muslimske og dels kristne. I syv århund-
rede blev den iberiske halvø et betyd-
ningsfuldt centrum for islamisk kultur, 
indtil det sidste tilholdssted Granada 
faldt i 1492. Derefter blev landene Spani-
en og Portugal udgangspunkt for opda-
gelsesrejser og store koloniriger i frem-
mede verdensdele. 

Inger og Helge startede deres rejse 
med at flyve Aalborg-Amsterdam-
Lissabon. Lissabon er Portugals hoved-
stad og har omkring 565.000 indbyggere. 
Lissabon er bygget på og omkring syv 
høje og niveauforskellene er store. Det er 
en meget driftig handelsby. Inger og Hel-
ge boede meget centralt i byen på ver-
dens mindste værelse. Man skulle næsten 
ud i gangen for at tage tøj på. En af dage-
ne tog de en togtur til Sintra. Byen har en 
storslået arkitektur. Det er et af de køn-
neste områder i Portugal og kaldes også 
”Edens Have”. Der findes utrolig mange 
museer i Lissabon. Byen har to steder der 
er på UNESCOs Verdensarvliste nemlig 
Belëmtårnet og Jeronimusklostret. 

De næste by de besøgte var Ma-
drid i Spanien. Fra 1936-39 under den 
spanske borgerkrig var Madrid skueplads 
for en række voldsomme kampe under 
diktatoren Franko. I 1975 blev Spanien 
igen et kongerige. 

Madrid er Spaniens største by og 
hovedstad med 3,3 millioner indbyggere. 

De største seværdigheder i Madrid 
er det nationale museum Sofia Reina. Et 
museum for moderne kunst med værker 
af Pablo Picasso og Salvador Dali, 
Pradomuseet, kongeslottet og Plaza de 
Cibeles som er blevet en slags symbol på 
byen Madrid. Hjemturen foregik Madrid-
Gatwich-Aalborg. 

Helge havde holdt en pause i for-

HEROLDEN 
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tællingen og der havde vi nydt de lækre-
ste Tapas. Man følte sig næsten hensat til 
syden. Helge havde lavet et spørgeske-
ma, så han kunne teste om vi havde hørt 
efter. Derefter fik vi kaffe og så var det 
tid til at sige tak for en spændende aften. 

Inger A. 

Vores gildemøde den 30. septem-
ber formede sig som et besøg i Aarhus Ø. 
og efterfølgende på Aarhus Søfarts Mu-
seum. 

Vi mødtes på Bernhard Jensens 
Boulevard ved Jette Tikøbs Plads, og 
planen var at gå en kort rundtur i den 
nordligste del af Aahus Ø. eller ude i det 
gamle containerareal, som inden så læn-
ge vil være et fuldt udbygget boligområ-
de med masser af frisk luft fra alle ver-
denshjørner og masser af havgus på ru-
der og facader. 

Vi fulgte kajen med udsigt til Ris-
skov og ud til pynten, hvor det høje, høje 
tårn er på vej og derefter ned mod 
"Isbjerget" og videre hen langs det nye 
flotte havnebad samt alle boderne, som 
nu, efter en travl og succesfuld sommer 
ligger øde hen. Aftenskumringen var i 
fuld gang, så vi gemte den videre ud-
forskning af området til lysere timer, for 
nu skulle vi på museum - nemlig Aarhus 
Søfarts Museum på hjørnet af Bernhard 
Jensens Boulevard og Hveensgade. 

Aarhus, som har haft en havn si-
den vikingetiden, fik først sit søfartsmu-
seum i 2008, men allerede i 2013 måtte 
museet lukke, da lokalerne i Nordhavnen 
skulle benyttes til andet formål. Man fik 
ikke anvist andre lokaliteter, og man 
måtte pakke det hele sammen. Ildsjæle-
ne, med tidligere havnelods og byråds-
medlem, Karl Nøhr Sørensen, som for-

mand, gav dog ikke op, men der skulle 
gå tre år, inden man kom på fode igen, 
nu i 14 containere omkranset af farverige 
skiltefacader. Dette kunne lade sig gøre 
med hjælp og finansiering fra redderier 
og andre virksomheder med tilknytning 
til søfarten, som donerede containerne og 
andet nødvendigt. I 2016 kunne man igen 
åbne for offentligheden, og museet, som 
i det daglige, spøgefuldt, går under nav-
net Containermuseet eller Aros 2, drives 
af frivillige, og der er åbent hver tirsdag 
fra kl 13 - 16 med gratis adgang, eller for 
grupper efter aftale og mod betaling. 

Vi blev modtaget af formanden 
himself samt en af ildsjælene, og så blev 
vi ellers i hold vist rundt i syv af contai-
nerne, som indtil nu er fyldt godt op med 
museumseffekter. Øvrige containere 
rummer værksteder og depoter, med 
plads til kommende initiativer. 

Alt er indsamlet på samme måde 
som vores spejdermuseum har samlet 
sammen og registreret, og de forskellige 
containere er temaindrettede med masser 
af malerier og akvareller med havnemoti-
ver, sejlskibe og skibe og færger m.m., 
store og små skibsmodeller placeret i 
montrer, samt søkort, flag, redningsmate-
riel, radio- og navigationsudstyr, og alt 
som viser skibsfartens historie og udvik-
ling.  

Der er masser af messing på hyl-
derne og værktøj til skibsbyggeri og sejl-
mageri, og så dufter der også af tovværk 
og tjære, og også selve skibsproviante-
ringen har sin egen afdeling. Der er 
adskellige scrapbøger og samlinger af 
fotos med maretime motiver,  optegnel-
ser og beskrivelser af dagligdagen, som 
den har fundet sted gennem tiden. Der er 
mødelokaliteter med inventar i Cubama-
hogni fra tidligere redderilokaler, og da 
vi sluttede besøget af, fandt det sted i 

HEROLDEN 
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udkommer næste gang 
ca. 1. december 2019. 

Deadline 15. november-. 

Redaktør Ole Andreasen, 
Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. 

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

Moscito Bar med sjove j ting og sager fra 
alverdens lande, og i øvrigt med varme 
på rørene og kaffe på kanden med kring-
le til. 

Vi samlede op på indtrykkene og 
fik også lidt kabyssesnak og en række 
røverhistorier med i købet, som kun sø-
ens folk kan fortælle dem, inden vi tak-
kede af med vore værter for en spænden-
de aften på Århus Havn. 

Det kan tilføjes, at Søfartsmuseet 
virkelig har ét stort ønske - at kunne flyt-

te ind i mere permanente omgivelser. 
Århus Byråd er bekendt hermed, og Sø-
fartsmuseet har allerede ladet udarbejde 
skitser og planer for  fremtidens Søfarts 
Museum - på Århus Havn. 

/Frits 

Torsdag d. 3. oktober var Thorvald 
Halkær fra Skanderborg på sit årlige be-
søg. Denne gang viste han nogle placher 
med interessante breve og frankeringer 
på post fra og til Skanderborg-området, 
samt andre lokaliteter. Han ligger inde 
med rigtig meget interessant og sjældent 
materiale. 
Der blev snakket om den forestående 
byttedag 20.10. i Belevue-Hallen.  

Resten af aftenen gik med sorte-
ring af noget af Frimærkebankens ind-
samlede materiale. Uffe 
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