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Gildetid 

1./7. GILDE 

Lørdag d. 21. juni kl. 14.00. 

Udflugt til Nina i Handrup. 

 

4. GILDE 

Mandag d. 2.juni, kl. 13.45. 

Gildearrangement på  

Industrimuseet i Horsens og  

fuchsiahaven på Boller Slot. 

Mandag d. 8. september, kl. 19.30. 
Gildehal i Tranbjerg Sognegård. 

Eftergildehal: "Irak"  

v/Peter Sporleder. 

 
5. GILDE 

Mandag d. 9. juni kl. 19.30. 

Friluftsgildehal. 

Hos KFUM spejderne i Søften. 

Søndag d. 10. august kl. 8.30. 

Afgang P-pladsen ved Center Øst, 

Egå. 

Sommertur til Skagen. 

Besøg på Skagen Museum. 

 

6. GILDE 
Mandag d. 2. juni kl. 19.30. 
Gildemøde vi mødes på P – pladsen 
ved Vilhelmsborgs Hovedbygning. 
Efter rundvisningen kører vi til 
Mårslet hvor vi afslutter aftenen. 

Mandag d. 25. august kl. 19.00. 

Går vi rundt om Egå Engsø. En tur 

på ca. 1½ time. Bagefter finder vi et 

sted at drikke kaffe. 

 

8. GILDE 

Søndag d. 1. juni. 

afholder 8. Gilde den årlige gildetur. 

Nærmere oplysninger følger. 

Mandag d. 1. september. 

Friluftsgildehal. 

 

9. GILDE 

Lørdag d. 7. juni kl. 09.00. 

Udflugt til Øm Kloster og Silkeborg 

kunstmuseum. 

Vi mødes til morgenkaffe og rundstyk-

ker i Fredenskirken. 

Onsdag d. 27. august kl. 19.30. 

Friluftsgildehal hos Birgit og Arne 

Voldgårdsvej 11, 8270 Højbjerg. 

10. GILDE 

Tirsdag d. 3. juni. 

Friluftsgildehal (rød gr.) 

FRIMÆRKELAUGET 

Torsdag d. 12. juni. 
Sidste møde inden sommerferien. Vi 

besøger Arne Dysted hjemme i Har-

ridslev. 

Nærmere om transport og tid følger. 
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Fødselsdage: 

 
29-05-08 Hanne Kristiansen, 4. G.  

     70 år. 

30-05-08 Hugo Steensen, 4. G. 70 år. 

10-06-08 Hans Krongaard Hansen, 

    9. G. 80 år. 

28-06-08 Litta Schmidt, 4. G. 70 år.  

01-07-08 Jørgen Pedersen, 9. G 80 år. 

14-09-08 Kjeld Gade Sørensen, 

    4. G. 75 år. 

 

 

 

 

 

I anledning  af Jørgens 80 års 
fødselsdag tirsdag, den  1. juli, vil 
vi gerne invitere interesserede  
gildebrødre til eftermiddagskaf-
fe mellem kl. 14 og 17 i fælleshu-
set Frisenholt 25 ,Tranbjerg.. 
(Frisenholt er en sidevej til Skov-
gårdsvænget, og bus nr. 1 stand-
ser lige udenfor. )  
For at vide hvor mange, vi skal 
dække op til,  beder vi om besked 
senest den 27/6                                  
på tlf. 86 14 70 45. 
 
Merete og Jørgen Pedersen, 
9. Gilde. 

Onsdag den 23. april afholdt vi 

friluftsgildehal på Friluftsgården mel-

lem Fulden og Beder. 

Vi mødtes kl. 18.00 og nød vores 

medbragte mad i de sidste solstråler på 

gårdspladsen ved Friluftsgården, heref-

ter gik vi over markerne til en et shelter 

med bålplads og en lille sø i baggrun-

den, hvor der blev afholdt friluftsgilde-

hal. 

I gildemestertalen læste gildeme-

ster Niels Blicher et indlæg fra Baden 

Powells spejderbog "Scouting for 

Boys", hvor BP omtalte nogle grund-

ideer for spejderbevægelsen og altså 

også med rødder til Sct. Georgsgilder-

ne, hvis opståen uden tvivl ville have 

glædet ham. Herefter læste NB Sct. 

Georgs Budskabet 2008 op, det var i år 

skrevet af hendes Kongelige Højhed 

Prinsesse Benedikte. 

Efter fint bål og dejlig sang vend-

te vi tilbage til Friluftsgården, hvor NB 

havde sørget for, at vi kunne komme 

inden døre, vejret var rigtig fint, men 

det var begyndt at blive lidt køligt, så 

det var rart at komme indenfor og få 

kaffen. 

Her fortalte Erik Moes om fri-

luftsgården, som er et anderledes kur-

suscenter i naturen med plads til mel-

lem 30-50 spisende og overnattende 

gæster; bestemt et besøg værd, og vi 
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blev sandelig inviteret på besøg igen en 

anden gang. Efter kaffen blev der til 

alles glæde og overraskelse serveret 

champagne og kransekage, da gildet jo 

havde 75 års jubilæum og Poul Kallesø 

holdt en jubilæumstale. En rigtig dejlig 

aften i det fri, og så alligevel ikke helt 

primitiv takket være Friluftsgården. 

Birthe 

 

Kugleskøre er vi normalt ikke i 4. 

Gilde, men det var tæt på da vi (28 

pers.) mødtes mandag den 5. maj i 

"Bowl'n'Fun", Viby. Efter at have er-

lagt 150 kr. for hele arrangementet, 

kunne vi iføre os deres "klædelige" 

bowlingsko og starte 1 times intens 

bowling, i de grupper vi var blevet ind-

delt i. 

Flere viste helt nye måder at 

bowle på, især var der stor variation i 

kuglens hastighed, og banerne blev da 

brugt fuldt ud, også renderne i siderne. 

Efter den hårde dyst stod den på buffet, 

hvor der var så mange forskellige ting, 

at man måtte opgive at prøve det hele, 

alligevel var der enkelte som ikke kun-

ne holde sig fra isbaren, selv om det 

var for egen regning. 

Under kaffen var der præmie-

overrækkelse. Scoringslisterne var ble-

vet grundigt efterset, og præmier blev 

uddelt med rund hånd, bl.a. gik 1.st. 

præmien hos mændene til Uffe Jørgen-

sen, og 1.st. præmien hos kvinderne til 

Hanne Brissing og Grethe Langhoff. 

En dejlig aften, som helt sikkert 

vil blive gentaget. 

Erik Birkholm Nielsen  

Så er det igen blevet tid til afhol-

delse af gildeting. Mandag den 10. 

marts mødtes vi i " Hjortshøj gl. Sko-

le". Det er forår, sidste år har jeg note-

ret en temperatur på 17 grader på den 

samme dato. 

Gildemester Erik bød velkom-

men, og takkede fordi der havde været 

så godt fremmøde i gildet i løbet af 

året. Der er en mødeprocent på  80 %. 

Derefter foreslog Erik at vi begyndte 

med at synge " Løft dit hoved " 

af Bjørnstjerne Bjørnson. Så var der 

valg af dirigent, og Aage blev valgt 

enstemmigt. Han takkede for valget og 

gav ordet til G.M., som gennemgik de 

forskellige aktiviteter, som gildet har 

deltaget i. 

Så var det skatmesterens tur, og 

beretning og budget blev godkendt. 

Derefter hører vi hvad grupperne har 

bedrevet i årets løb. Og de har haft det 

hyggeligt. Under spejderkontakt fortal-

te Donald, at han havde været i kontakt 

med sin gamle spejderkammerat i Chi-

cago, for at høre, om der mon var nog-

le troppe, som kunne være interesseret 

i at få en kontakt i Århus området, som 

de kunne skrive sammen med på mail. 

Donald havde været i kontakt med 12 

troppe i U.S.A., men der var kun 2 

troppe i Århus området. Den ene trop 

var en pigetrop, og de er i gang med 

mail korrespondance. Projektet måtte 

droppes. 

Skatmester Susanne modtager 
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ikke genvalg, og Alice indtræder i hen-

des sted. Flagherold Ellen modtager 

ikke genvalg, og ind træder Ebbe. 

Sølvøkseløbet, som Aage stod for, ned-

lægges, og Good-turn udvalget, som 

Alice stod for nedlægges også. Donald 

stod for spejderkontakt, men modtager 

ikke genvalg, ind træder Aage. Alle 

øvrige modtager genvalg. Fra GIM. 

fortalte Birgit om Fredslyset. 

Under eventuelt fortalte Ebbe 

meget om Gambia projektet og hvor 

godt det går. Vi plejer årligt at donere 

1800 kr. til S.O.S. børnebyerne, vi blev 

enige om, at vi i stedet for ville give de 

1800 kr. til et specielt projekt indenfor 

Gambia projektet. Samarbejdet med 8. 

Gilde ønskes fortsat. 

Vi var blevet godt sultne. Gilde-

ledelsen havde sørget for en fin anret-

ning med forskellige pateer, ost og dej-

ligt brød. Gruppe 52 kom med et for-

slag om en gildetur til Skagen, hvor der 

i øjeblikket er en speciel udstilling på 

Skagens museum. Vi havde tænkt os, 

at det måske kunne blive den 18. maj, 

men det kunne måske også blive i au-

gust, så vi kunne starte det nye gildeår 

med sådan en tur. Der blev ikke taget 

nogen afgørelse, der udskydes til et 

gildemøde i maj, hvor vi skal høre et 

foredrag netop om Skagen malerne. 

Det er dejligt med et så harmo-

nisk gildeting, og vi sluttede som sæd-

vanligt med at synge ”Nu er jord og 

himmel stille. 

 

Mandag den 14. april mødtes vi 

til Sct. Georgs gildehal. Musikken som 

lød, da vi gik ind i gildehallen, var 

"Prinsen of Wales´s galop", af H. C. 

Lumbye. Gildemesteren talte om vores 

fælles mål, og om at gøre livet me-

ningsfyldt. Derefter fortalte kansler og 

skatmester om vore symbolers betyd-

ning. G.M. talte om gildemesterkæden 

som embedstegn indeholdende spejder-

korpsenes emblemer og navnene på de 

gildemestre, som har båret kæden. Øk-

sen på højbordet er pionerens våben til 

at fjerne ukrudt, også i os selv. Sværdet 

bruges i kampen mod det onde i os 

selv. Det skal være skarpt og rent. 

I år var det prinsesse Benedikte, 

som havde skrevet Sct. Georgs budska-

bet til os. Prinsessen er ikke alene pro-

jektor for spejderne men også for Sct. 

Georgs Gilderne. Susanne læste bud-

skabet. Vi sang " Kom maj du søde 

milde,". G.M. kom i sin tale ind på et 

foredrag af den 84 år gamle Bent Mel-

chior, som har været den øverste inden-

for det jødiske trossamfund her i Dan-

mark. Bent Melchior havde været til 

verdenskongres om religionsforskning, 

hvor deltagerne kom fra forskellige 

religioner. Man var enige om, at lande-

nes love står over religionen, og at de 

forskellige religioner på mange måder 

ligner hinanden. Melchior følte ikke at 

der var religionsstridigheder. Vi tror 

næsten alle på det samme, men nogen 

imamer rejste rundt i andre lande og 

skabte ballade. Jøderne er godt integre-

ret her i landet, man mærker dem ikke. 

Bent Melchior var meget inde på tole-

rance, men vi har her i landet måske 

været for langmodige. Derefter hørte vi 
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Anne Dorte Michelsen synge ”En ven i 

nøden". 

Jørgen holdt fem minutters Sct. 

Georg; han fortalte, at han var opvok-

set i en præstegård 20. km. vest for 

Herning. Under krigen var alle skoler 

og missionshuse i området beslaglagt 

af tyskerne. Fra 1943-1945 var områ-

det træningsområde for soldater i alde-

ren 43-55 år, de skulle til østfronten. I 

Jørgens hjem blev 2 loftværelser be-

slaglagt til logi for en kaptajn og en 

løjtnant, de var stilfærdige og flinke. 

En aften kom en af dem, som selv var 

præst, og ville tale med Jørgens far. 

Han sagde, at hvis der blev oprør, skul-

le Jørgens far med familie flygte hur-

tigst muligt for ikke at blive taget som 

gidsler. Jørgen fik blindtarmsbetændel-

se og blev kørt med ambulance med 

gas generator til Herning og opereret. 

Derefter sang vi " Frihed er det bedste 

guld." 

Kansler fortalte spændende ting 

om Glenn Millers liv. Han havde bl.a. 

spillet sammen med Benny Goodman. 

Den særlige Glenn Miller tone frem-

kom da Glenn Miller erstattede den 

ledende saxofon med en klarinet. Der-

efter hørte vi ”Little Brown Jug” den 

dansk oversatte, "lille brune krukke", 

vi var mange hvis fødder nikkede gen-

kende til denne dejlige melodi. På gil-

detinget blev det vedtaget at Alice aflø-

ser Susanne som skatmester, og Ebbe 

afløser Ellen som flagherold. G.M. tak-

kede Susanne og Ellen for trofast og 

omsorgsfuldt arbejde. De fik hver en 

langstilket rød rose. Herefter blev Ali-

ce og Ebbe indsat i deres nye hverv. 

Herefter sluttede vi kreds om høj-

bordet og gentog vort gildeløfte. Vi 

sang den dertil hørende gildesang. Der-

med sluttede gildehallen. Menuen, som 

gruppe 52 stod for, bestod af Skipper-

lapskovs af bedste kvalitet. Desværre 

syntes nogle, at det var for dyrt. Så 

chokoladetærterne var gratis. Under 

kaffen fortalte kansler, at kommunen 

havde forhøjet betalingen for flagblok-

kene fra 37.000-45.000 kr. om året. Så 

blev der givet forskellige beskeder an-

gående stadsgildetinget. 

Vi sluttede som sædvanlig med " 

Nu er jord og himmel stille” 

 

Vi havde gildemøde i Egå Sogne-

gård den 5. maj. Aftenen handlede om 

Skagen malerne. Vi indledte med at 

synge; "Du danske mand", af Holger 

Drachmann. Gruppe 52 har foreslået en 

gildetur til Skagen i anledning af Ska-

gen Museums jubilæumsudstilling, 

som rummer 400 malerier, som til dels 

er lånt hos private, fra andre museer 

eller taget op fra arkivet. I den anled-

ning var Ruth Jørgensen fra Skødstrup 

inviteret for at fortælle om malerne. 

Ruth Jørgensen har været ansat på 

sundhedshøjskolen "Diget" i Skagen. 

Det første tiltag til museet var i 

Krøyers gamle hus i 1908. Udstillingen 

"Nyt lys" handlede om forholdet mel-

lem kunstnernes idylliske liv og fisker-

nes arbejdsliv, og beskrev mødet mel-

lem skagboerne og kunstnerne, skagbo-

erne var utilfredse med den indflydelse 

som kunstnerne havde på miljøet. Man 
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mener, at kunstnerne i dag vil kunne 

sammenlignes med popstjerner. Der er 

for nylig lavet en musical om Skagen 

malerne og deres liv; "Lys over Ska-

gen".  

Det der tiltrak malerne var lysets 

stærke intensitet på grund af lysets 

brydning hvor de 2 have mødes. Ska-

gen epoken strakte sig  fra ca.1830-

1930. I 1859 kom H.C. Andersen på 

besøg, netop som fru Brøndum skulle 

føde. Brøndums kro var samlingsste-

det. Blandt malerne var også et par ar-

kitekter, bl.a. Bindesbøll der har malet 

de mørke dekorationer på panelerne i 

Brøndums gamle krostue, der danner et 

af lokalerne på museet. 

Øverst i salen er en frise, som 

består af selvportrætter af alle malerne. 

Der er nu kommet glas over på grund 

af turisterne. Den første del af perioden 

kaldes guldalderen. Eckersberg er en af 

dem, som prægede denne periode, hvor 

det tog meget lang tid at male et male-

ri, først med mange skitser. Så kom 

fotograferingen. En fotograf Fritz Stol-

tenberg havde moderne fotoudstyr. 

Krøjer blev meget optaget af fotografe-

ring og bestilt et sæt udstyr til sig selv. 

Han var meget optaget af det og blev 

virkelig dygtig. Senere brugte andre 

malere også at male efter fotografi. 

Langt tilbage i tiden var Skagen et rigt 

samfund med latinskole. 

Men så begyndte det at gå dår-

ligt. Der blev født et barn med 2 hove-

der i 1586. I 1591 kommer så vold-

somt et uvejr, at 28 gårde bliver skyllet 

i havet. I 1624 blev Musemette gjort til 

syndebuk for et nyt dårligt vejr og 

brændt på bålet. Herefter kom en rolig 

periode Hip, hip, hurra, en drøm, når 

alt går godt hos os. De glade farvers 

fest. Krøjer og Michael Anker malede 

mest ude, mens Anna Anker mest ma-

lede inde. Hirschsprung var Krøyers 

mæcen. 

Den Hirschsprungske samling er 

den største samling af Skagens malere. 

Den findes i København. Anna og Mi-

chael Anker havde en datter, Helga, 

som boede i forældrenes hus efter de-

res død. Og det er hendes fortjeneste, at 

vi i dag kan se huset. 

Gruppe 53 stod for et dejligt trak-

tement med Tun Musse, salat og dejligt 

brød. Sluttelig sang vi, " En lærke let-

ted, da det jo var den 5. maj.  

Hanne 

28.04.08: Vi havde fælles gilde-

hal (jeg fristes til at sige, som vi plejer) 

sammen med 2. og 9. Gilde i Hasle 

Sognegård. 2. Gilde skulle have indsat 

ny gildemester og skatmester. Inden 

dette skete, hørte vi den afgående gil-

demester berette om en positiv artikel, 

han havde læst vedrørende en ny lands-

mands oplevelse, af det at blive dansk. 

Heldigvis lykkedes det også for mange 

andre. 

Efter gildehallen var der hygge-

ligt samvær og en dejlig osteanretning 

samt kaffe med småkager.  

 

05.05.08: Vi besøgte denne aften 
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Besættelsesmuseet. Vi blev budt vel-

kommen af Peter Præstgaard, der for-

talte om en forfærdelig tid for Dan-

mark i årene 1940-45. Efter introdukti-

onen kunne vi hver især gå rundt og se 

nærmere på de udstillede ting og artik-

ler. Det fremgik tydeligt, at det have 

været en grum tid. Jeg var lidt trist til 

mode efter besøget, og var lykkelig for, 

at jeg ikke havde oplevet den tid. 

Efter besøget gik vi i samlet trop 

hen på restaurant Sct. Oluf, hvor vi fik 

en lækker unghane der lå på en dejlig 

bund af kartoffelmos, gulerødder og 

champignons. Snakken gik livligt og 

således sluttede aftenen alligevel godt.  

Alice. 

 

 

 

Mandag den 28. april afholdt vi 

Sct. Georgs Gildehal i lokalerne Elle-

vangen. Gildemesteren bød velkom-

men og i anledning af gildernes 75 års 

jubilæum og Sct. Georgs Dag den 23. 

april berettede kansleren og skatmeste-

ren om historien bag sagnet om Sct. 

Georg og Dragen. Et levedygtigt drama 

som udspandt sig for 1.705 år siden. 

Gildemesterens tale handlede om 

”Begejstring som drivkraft”. Frits be-

rettede så malende om forårets lyst-

fiskertur, at man følte selv at have væ-

ret med. Duften af den medbragte kaffe 

og stemningen, hvor det summer med 

pralerier om tidligere fangster og sidste 

nyt om fiskegrej står lysende klart for 

os alle. Og hvad er så det, der driver 

voksne mænd på sådan en tur? Jo det 

er begejstring og forventning om ende-

lig at få det tunge hug og en kæmpefisk 

på krogen. 

Begejstring er drivkraften der 

sætter skub i tingene og åbner op for 

fantasien om nye store oplevelser. Thø-

ger var meget begejstret da han denne 

dag fangede sin hidtil største laks, 94 

cm lang fra top til tå og med en vægt 

på mere end 8 kg. 

Begejstring var der også tale om 

den 4. maj 1945, da Danmark atter blev 

frit. Dem der er gamle nok vil aldrig 

glemme, hvordan begejstringen rullede 

hen over landet. Alle fik nye kræfter til 

at komme videre i tilværelsen. 

Begejstring er der også hvert år, 

når børnene juleaften opdager, at de 

har fået mandelen i risengrøden. Da 

fodboldlandsholdet i 1992 vandt over 

Tyskland 2-0 i finalen ville begejstrin-

gen ingen ende tage. En god karakter 

til eksamen, hvis ellers man har prøvet 

det, rykker også, og man føler, at det 

var hele det sure slid værd. 

Sportspræstationer skaber altid 

begejstring og Frits fortalte om en af 

sine store oplevelser, da 1. Risskov 

Trops Ørne-patrulje engang i 50’erne 

vandt vildsvinetanden. Det var stort og 

udløste begejstringens forløsende brøl 

fra dem i 1. Risskov. Da Paul Pott i 

konkurrencen ”Britain got talent” 

vandt. Det var totalt betagende minut-

ter, som må begejstre enhver. Endelig 

efter mange års kamp oplevede han 

begejstringen fra publikum og de aner-

kendelse der fulgte med. Gildemeste-

ren sluttede med at opfordre alle til at 
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få begejstringen frem i dagligdagen. 

Det er en fabelagtig drivkraft. 

Efter gildemestertalen oplæste 

gildemesteren Sct. Georgs budskabet 

signeret af HKH Prinsesse Benedikte. 

Broderkæden blev sluttet og gildeløftet 

gentaget i fællesskab.  

Musikken der blev spillet under 

gildehallen var: ”Oh mio babbino caro” 

med Sissel K., ”Hilsen til forårssolen” 

med Poul Dissing, ”Nessum Dorma” 

med Paul Pott og som udgangsmusik: 

”Unchained melody” med Robson og 

Jerome. 

Eftergildehallen stod i forårets 

tegn med lækker mad og drikke og for-

årssange. 

HW 

 

 

 

Var 7. maj på travetur i Vester-

eng. Når man hører navnet Vestereng, 

tænker mange sikkert på Grøn Koncert, 

trafikkaos, larm, hundeskov, skydeba-

ne. Men hvad er Vestereng – stedet der 

kan dateres tilbage til 1683, hvor det 

blev benyttet som græsjorder. 

I begyndelsen af 1790 blev 

Vesterenggård opført. I 1939 købte 

Århus kommune gården, avlsbygnin-

gerne blev revet ned og indtil 1978 

benyttede militæret området som græs-

ningsareal for heste og øvelsesterræn 

indtil 1978. Vestereng bærer stadig 

præg af den militære brug, man ser 

spor af voldanlæg, eksplosionskratere, 

bunkere m.m. Bunkeranlæggene blev 

opført som ammunitionsmagasiner af 

tyskerne i 1943 og under krigen var 

Vestereng overtaget af tyske sikrings-

styrker, og blev anvendt som øvelses-

terræn. Den tyske marine har været på 

Vestereng, og enheder af frømands-

korpset K-Verbände havde hovedkvar-

ter her, og som et kuriosum kan næv-

nes, at K-Verbände havde små en-

mands ubåde deponeret på Vestereng. 

Nord for Vestereng ligger en rest 

af det dige Dronning Margrethe I lod 

opføre i 1375, som markering af hvortil 

Århus Bys markjorder gik. Jorden in-

denfor diget var fælled for græssende 

dyr. Fra områdes højdepunkt, (Bilbjerg 

84 m) er der en fantastisk udsigt ud-

over Århus og man ser nogle af byens 

karakteristiske bygninger. Området 

består af eng- og overdrevsarealer, med 

en typisk engflora på den fugtige jord-

bund, mens overdrevsflora findes på 

den tørre jordbund. Skoven er en blan-

det løvskov, der ligger på et smalt, 

højtliggende moræneplateau. Skoven 

er lysåben med urterig skovbund. 

Naturforvaltningen slår græsset 

én gang om året for at bevare den lys-

åbne naturtype, der uden pleje ellers vil 

springe i skov. Dermed bevares et me-

get varieret plante- og dyreliv. Der fin-

des et par vandhuller, der er omkranset 

at pil, vandaks og slåen. 

Vi sluttede denne dejlige maj 

aften ved bålpladsen, hvor vi så ”den 

røde” sol går ned – en solnedgang af de 

sjældne. 

Vestereng kan anbefales til en 

tur.  

Ulla C.  
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Jazz- & Folkteltet 

på Skt. Pauls Kirkeplads  
Århus Festuge 2008  

 

Tilmeld dig elektronisk på www.jazzfolk.dk  

- eller udfyld skema og send til Helge Rossen, 

Silkeborgvej 359, 8230 Åbyhøj , 

e-mail: ing-hr@stofanet.dk 

 

Vagter : kl. 11:30-18:00 og 17:30-23:00 
 

Program: 

Fredag den 29. august 

16:00 – 23:00 Arosia - Roger & Over 

Lørdag den 30. august - (brunch 11 – 13) 

12:00 – 23:00 Århus Jazzband - Fodvarmerne - Punkt 22 

Tirsdag den 2. september 

12:00 – 23:00 Skt. Pauls Band - Mike Owens Woodland Jazzband - 

Booze Brothers 

Onsdag den 3. september 

12:00 – 23:00 Fogey Folk  - Jazznødderne - Djursland Spillemændene 

Torsdag den 4. september 

12:00 – 23:00 Burbon Street Jazzband - Don Kirk - The Powls 

Fredag den 5. september  

12:00 – 23:00 Tømmermænd - Arosia - Roger & Over 

Lørdag den 6. september - (brunch 11 – 13) 

12:00 – 23:00 Århus Jazzband - PS Swingband - Punkt 22 

23:30 – ? Oprydning  

 

Se programmet for 2008 på: www.jazzfolk.dk 

Med venlig hilsen Helge Rossen 

Formand for Spejdermuseet Århus - www.spejdermuseetaarhus.dk 
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Afsender: 

HEROLDEN 

Grøndalsvej 170 

8260 Viby J. 

 

 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. september 2008. 

Deadline 15. august. 

 

 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon 86 28 17 98 

E-mail: herolden@mail.tele.dk 

 

 

Denne måneds forsidebillede 

stammer fra en ølemballage 

hjembragt af Jan Omøe, 4. Gilde 

fra Hamilton Island 2007. 

 

Læs om programmet på side 10. 

Informationsmøde for alle 

hjælpere torsdag den 28. august 

kl. 20:00 – ca. 21:00. 


