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6. GILDE
Lørdag d. 4. oktober kl. 9.30.
Heldagsudflugt i egne biler.
Mandag d. 3. november kl. 19.30.
Gildehal i Langenæskirkens lokaler.

STADSGILDET
Mandag den 27. oktober.
Fellowshipdag i Horsens. Fælles Østjysk Gildehal.
Onsdag d. 26. november.
Fredslyset ankommer til Århus.

8. GILDE
Mandag den 6. oktober.
Fødselsdagsgildehal hos 5. Gilde.
Mandag den 27. oktober.
Århus Stadsgilde – Fellowshipdag i Horsens. Fælles Østjysk Gildehal.

1./7. GILDE
Lørdag d. 18. oktober kl. 18.00.
1./7. Gilde’s 45 års jubilæum.

9. GILDE
Mandag d. 27. oktober Kl. 19.00.
Fellowshipday-arrangement i Skanderborg Kirkecenter.
(se nærmere i Herolden september).
Onsdag d. 19. november kl. 19.00
(bemærk dato og klokkeslæt).
Gildemøde med undervisning i førstehjælp.
Onsdag d. 26. november.
Fredslyset ankommer til Århus.

4. GILDE
Mandag d. 6. oktober kl. 19.30.
Gildemøde i Tranbjerg Sognegård.
"Sangens år" v/ tidl. højskoleforstander Ole Brunsbjerg.
Mandag d. 3. november kl. 19.30.
Gildehal. Eftergildehal: "Tranbjergs
historie" v/Olaf B. Knudsen, Lokalhistorisk forening.

10. GILDE
Tirsdag d. 7. oktober.
Hørhaven. Bålmad og løb. (rød gr.)
Tirsdag d. 21. oktober.
Fødselsdagsgildehal. Kongsvang.
(blå gr.)
FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 2. oktober kl. 19,15.
Møde i DDS’s spejderhytte, Skovgårdsvænget 97A, Tranbjerg. Vi får endnu en
gang besøg af Thorvald, der som sædvanlig vil prøve at overraske os med godt
humør og spændende vinkler på det at
samle frimærker.

5. GILDE
Mandag d. 6. oktober kl. 19.30.
Fødselsdagsgildehal i Egå Sognegårds
lokaler. 8. Gilde er gæster.
Tirsdag d. 11. november kl. 19.30.
Gildemøde i Egå Sognegårds lokaler
(hvis der bliver fredsvalg til menighedsrådet, ellers meddeles anden lokalitet). Foredrag ved afdelingslæge Jens
Winther Jensen, Traumacentret Århus
Universitetshospital.

BEMÆRK
Fra modtagelsen af dette blad er mail-adressen:
herolden@stofanet.dk og telefon: 24 63 82 95
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Nyt telefonnummer
Ole Andreasen, 6. G.

24 63 82 95

Gildeår
17-10-08 Grethe Langhoff, 4. G. 50 år.
07-11-08 Hanne Kristiansen, 4. G.
25 år.
07-11-08 Jørgen Kristiansen, 4. G.
25 år.

Indbydelse.
Århus Stadsgilde indbyder
til
Gildehal med Ridderoptagelse.
Onsdag den 12. november 2008 kl. 19.00
Logen Hans Broge’s lokaler,
Truevej 11, Brabrand.
Da vi skal optage 3 nye riddere vil vi glæde os til at se
rigtig mange gildebrødre til denne gildehal.
Traktementet i eftergildehallen vil beløbe sig til kr. 125,-.
Seneste frist for tilmelding mandag den 3. november.
Tilmelding til kansler i eget gilde eller
Helle Kristensen, tlf. 86 19 70 70.
Med gildehilsen
Ridderudvalget
3

HEROLDEN

Fellowship-Day 2008
Mandag den 27. oktober kl.19.00
i Skanderborg Kirkecenter, Kirkebakken 4 (v. Banegårdsvej).
I lyset af Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum vil
Vibeke Riemer (Lars Kolinds hustru)
indlede en debataften med temaet:

Har Sct. Georgs Gilderne en fremtid?
Vibeke har været særdeles aktiv inden for spejderbevægelsen gennem årtier og
tilhører samtidig en "gammel" spejderfamilie, der gennem generationer har været meget aktive. Vibeke er kendt for sine håndfaste meninger om gildebevægelsens fremtid.
Kom og deltag i debatten – inden det er for sent!
Aftenen vil indeholde: Vandrehal til k1.19.30. Derefter Fellowship budskabet,
debatindlæg, spisning (let og lækkert) krydret med gode gamle spejdersange og
debat; forventet afslutning ca. kl. 22.30.
Pris: kr. 100,- alt incl., herunder kr. 10.000,- til spejderarbejdet i Østeuropa.
Tilmelding – max. 100 personer
inden 15. oktober 2008 til DIS Flemming Rousseau
på telefon 86 52 31 47 eller mail afrousseau@hotmail.com

Velkommen til en rigtig gildeaften

Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde.
Stadsgildet arrangerer og betaler bustransport med påstigning i centrum og på
Viby Torv. Nærmere besked om afgang ved tilmelding til
Uffe Jørgensen, 4. Gilde, Tlf. 86 29 47 19.
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og han håbede at ommøbleringen er til
alles tilfredshed, og at vi vil få nogle
indholdsrige timer i de enkelte grupper.
Herefter talte gildemesteren om en stor
begivenhed, som nok ikke har kunnet
undgå at optage os i den forløbne sommer, nemlig de olympiske lege, man
kan være for eller imod den måde de
afvikles på, og om Kina var det rigtige
sted at placerer et sådant arrangement,
men det var glædeligt at opleve, hvorledes sportsfolk takler de kulturelle og
politiske forskelle og glædeligt omfavner hinanden, trods diametrale modsætningsforhold.
Baggrunden for omtale af de
olympiske lege var, at et af hovedtemaerne i den olympiske ånd er fredelig
sameksistens. Når det kommer til stykket var gildemesteren af den opfattelse,
at der i grunden ikke er så langt mellem de enkelte folkeslag og kulturer.
Poul Kallesø havde 5 minutters
Sct. Georg, hvor han begyndte med at
fastslå, hvad det ikke er, nemlig en
enetale på 5 min, og Pouls varede ca.
15 minutter. 15 sjove og morsomme
minutter, hvor han talte om sine ”nye
venner” sølvfiskene på badeværelset,
edderkopperne i krogene og endelig til
sidst naboens brogede kat.
I eftergildehallen fortalte sognepræst Peter Sporleder (PS) om det halve år i 2007, hvor han var feltpræst for
9/s på 460 soldater i Camp Einherjer, i
Irak. PS var først jægersoldat i Ålborg,
og herefter blev han uddannet til præst,
er gift og har 3 børn. Inden man tager
af sted på en sådan mission, er der na-

Årets første gildehal blev afholdt
i Beder Sognegård d. 08.09.08, hvor
gildemester Niels Blicher kunne indlede gildehallen med optagelse af Benny
Aros, som havde en slags 50 års jubilæum, da det var ca. det antal år siden
han havde aflagt spejderløftet i Højbjerg-Skåde trop. Troppen findes endnu, men hedder Højbjerg Drenge, ligesom deres tørklæde – rødt kantet med
grønt – og Benny Aros syntes der kunne være en fornuftig sammenhæng og
nostalgisk symbolik i at finde et sådant
tørklæde frem netop til denne aften.
Da Benny Aros for snart 1 år
siden søgte kontakt til gildebevægelsen, var det for – naturligvis under andre former, men alligevel – at genopleve noget af det han husker som det
bedste af teenageårene. Ja, i den forstand er der ingen der bliver ældre –
det ser bare sådan ud udvendigt. Benny
og hans kone har allerede deltaget i en
del gildemøder og gruppemøder, og
således mødt mange af os, og er overbevidst om, at den gode sociale sammenhæng både på det fælles plan ved
gildemøderne, og på det mere private
plan i den nye gruppen, som han er
indplaceret i, vil fortsætte.
Efter optagelsen af Benny Aros
kom gildemesteren i sin gildemestertale ind på tid, hvor hurtigt den går, da vi
allerede har skullet skifte grupper igen,
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turligvis mange forberedelser, dels naturligvis kamptræningen, som den sidste måned foregår med skarpe skud,
hvor de desværre under træningen i
Oksbøl mistede en mand, og dels skal
der skrives testamente, ordnes forsikringer, foretages lægeundersøgelser og
mange andre ting. Under det ½ år PS
var i Irak oplevede hold 9, som var det
sidste hold, ikke mindre end 740 raketangreb, hvor de tidligere hold fra 1-8
kun havde oplevet 40 raketangreb.
Først kom de til en amerikansk
base i Kuwait, hvor de boede 1 døgn
for at vænne sig til varmen, det er ca.
50 grader i skyggen, så de skulle drikke mellem 8-9 l i døgnet. Herefter kom
de til selve lejren, som lå uden for Basrah en by på 1,3 mill. indbyggere.
Camp Einherjer den danske lejr, lå ved
den engelske lejr, men var selvforsynende. De mistede engelske kolleger
hver dag, hvor flaget var på halv. De
boede i telte, 8 officerer i hvert telt og
12 mand, hvis man var menig. Token
det var hjertet af lejren, det var herfra
al kommunikation foregik, token var
bemandet 24 timer i døgnet. Enhver
soldat fra allierede lande til USA har
en chip i nakken, altså når de forlod
lejen, så de kan følges på en skærm,
det var virkelig effektivt sagde PS,
hvert land har sin farve.
Soldaterne levede under et stort
pres på grund af de mange raketangreb,
de turde næsten ikke spise, sove eller
gå på toilettet til sidst. Hvis man hørte
en hyletone skulle man ligge sig ned og
blive liggende i 3 minutter, det blev til

mange timer, hvor man bare lå og vente. Kom en soldat og sagde, at han havde det skidt, blev han sendt hjem, de
sendte 50 hjem i det ½ år SP var dernede. Deres opgave i Irak var jo genopbygning, bl.a. genopbygning af skoler
eller anlæggelse af fodboldbaner, som
kunne tage lang tid, da det tog ca. 9
timer bare at køre 45 km, fordi man
skulle undersøge for vejsidebomber
hele tiden. SP oplevede 3 gange i forskellige byer, at børn kom med rygsæk,
som var fyldt med bomber.
SP gav os alle en utrolig spændende aften, og på spørgsmålet om han
ønskede at tage af sted igen svarede
han straks ja, men han havde lovet sin
familie at vente 5-6 år. Og på spørgsmålet hvorfor svarede han, spændingen, patriotisme, fællesskab, sammenhold og cowboyromantik godt nok kun
lige indtil man hører kuglen fløjte forbi
sit øre.
Hanne Christiansen takkede for
opmærksomheden til sin 70 års fødselsdag. Niels Blicher og Hanne Brissing bød Benny Aros velkommen til 4.
gilde.
Birthe

Friluftsgildehal. Mandag den 9.
juni mødtes vi i KFUM- Spejdernes
hytte ”Grønsletten” i Søften. Huset
havde vi lånt til vores friluftsgildehal.
På vejen dertil besøgte vi en bronzealder kæmpehøj ”Havshøjen” i Søften.
”Havshøjen” ligger 80 m. over havet
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og har fået sit navn, fordi man herfra
kan se havet. Der knytter sig mange
spændende historier til højen og gården
den ligger på, hvilket Henning fortalte
om, idet det er hans barndomshjem.
Grønslettespejderne blev af korpset
anerkendt som gruppe i 1986.
Hytten, som er et stort hus, var
færdigbygget i 1998, efter at spejderne
i 17 år havde benyttet skolens sikringsrum som samlingssted. Foruden spejdernes patruljelokaler, er der mulighed
for udfoldelse af forskellige aktiviteter.
På den store grund der også tilhører
spejderne er der bl.a. en klatremur, to
bålpladser, en mødeplads bygget som
et udendørs teater. Det var en dejlig
forårsaften, hvor vi samledes om det
flammende bål, hvor vor G.M. Erik
startede sin gildemestertale med følgende: Den menneskelige hjerne udvikler sig allerede fra fosterstadiet, og
den går i stå, når man skal lave en gildemestertale. Mine første tanker var at
tale om ansvar, men det blev for negativt.
Noget andet, der er oppe i tiden,
er fødevarer. Deres kvalitet, mængde,
og priserne på dem. Der findes ikke
bedre fødevare nogen steder i verden.
Det er jo ikke tilfældigt, at Danmark
kan eksporter højt forædlede fødevare
til hele verden. Økologisk kontra konventionelt dyrkede fødevare. Der kan
ikke måles, vejes eller smages forskel,
her er vi ude i religion. Så taler selv
guderne forgæves. Produktionsmæssigt
forurener de økologiske lige så meget
som de konventionelt dyrkede, bortset

fra brugen af kemikalier.
Producenterne af kyllinger havde
for nogle år siden problemer med salmonella, og satte nogle tiltag i værk. I
løbet af et år var problemet løst, det
kostede meget, og det afspejlede sig i
priserne på de danske kyllinger. Nogle
fødevarekoncerner begyndte at importere billige kyllinger, hvor der næsten
var garanti for salmonella, 20-25 % af
kyllingesalget i Danmark er importeret.
Velbekomme.
Strukturudviklingen går meget
hurtigt. Der er ikke mere end 4.000
malkekvægsbesætninger og 10.000
svinebrug tilbage. hvoraf de 5.000 producere de 90% af de 22-23 millioner
grise der fødes her i landet. Der bliver
ikke en produktionsgård tilbage i hver
landsby. Skal vi så græde over det? Nej
det skal vi ikke. Miljømæssigt er de
store besætninger meget bedre.
Verdens kornlager har i nyere tid
aldrig været så lav som nu, så frygt
ikke, der er og bliver fødevare nok til
de 5,5 mia. vi er i verden i dag, og der
er nok til 5 mia. mere. Alle kender udtrykket " brødføde", hvad betyder det?
Det betyder, at der er nok ris, majs,
hvede, byg og hirse. Et menneske skal
have 3-400 gram korn og 70 gram sojaskrå eller anden form for protein om
dagen.
Vores mavesystem er den samme som i en gris. Mange går allerede
rundt med hjerteklapper fra grise. Tilbage til fødevaremængden. Det med
korn og soja-skrå vil vi nok være kede
af. Bøffen smager jo godt. Mellem 1/3
7
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og 1/2 delen af verdens befolkninger
lever af korn især ris. Tænk på Kina og
Indien, det koster 3/4 af energien i
korn, at komme det gennem grise og
køer. Det er altså korn det drejer sig
om. Kan vi avle nok til det stigende
forbrug? Ja det kan vi. Hele Østeuropa,
Ukraine, Sydamerika og Østen er slet
ikke udnyttet optimalt. Forandring og
effektivitet giver meget store udbytter.
I min tid som aktiv landmand fordobledes udbytterne i mark og stald. I marken fra 40-45 tønder til 80-100 tønder
korn. Mælkeydelsen fra 4.500 kg til
9.000 kg om året. Søerne får også dobbelt så mange grise. Så vær ikke nervøse, I skal nok blive mætte med højtforædlede fødevare. Erik havde udfærdiget et stort sammenligningsskema angående priser på fødevare og løn pr.
time over en årrække.
5 minutter Sct. Georg var overladt til Poul. Han fortalte om en dejlig
oplevelse på en cykeltur i Sverige. Det
var omkring Uppsala, hvor han skulle
finde et værelse til leje. Et sted var der
4 værelser og han kunne selv vælge
hvilket han ville have. Han var også
velkommen til at spise med sammen
familien. Et andet fantastisk sted, var
en stor gård, hvor der var en himmelseng på værelset. Prisen var meget billig. Og han kunne bare selv låse når
han gik. Så Poul sagde; "I kan roligt
tage til Sverige".
Erik sluttede gildehallen med
ordene; "Husk, vær beredt og lad det
præge vore tanker". Så rejste vi os omkring bålet og sang; "Nu er jord og

himmel stille". Det var meget smukt.
Maden stod gruppe 51 for. Det
var dejlige frikadeller med kold kartoffelsalat, som blev serveret i et stort rum
på 1.sal i spejderhuset. Det var slut på
en dejlig aften.
Hanne
Sommertur. Donald fra gruppe
52 havde i foråret foreslået, at hele gildet en søndag kørte til Skagen for at se
jubilæumsudstillingen i anledning af
Skagen Museums 100 års jubilæum.
Ledelsen besluttede så, at det var en
god ide med sådan som optakt på den
nye sæson. Sct. Georgs Gildet i Skagen
havde beredvilligt arrangeret, at vi
kunne søge ly for den forudsete regn i
KFUM-spejdernes hytte i Skagen. Jørgen og jeg var ankommet dagen i forvejen, så vi skulle mødes i Skagen
spejdernes hytte kl. 11.
Vi fandt dem sammen med gæster fra 8. Gilde, hyggeligt bænkede
om madpakker og kaffe. Donald havde
for længst aftalt med Skagen Museum,
at vi skulle have en guidet rundvisning
kl. 12,00. Guiden fortalte spændende
ting om nogle udvalgte malerier, så
som," Den druknede", " Den blå stue",
”Sct. Hans bålet”, og Villumsens
”Legende børn på stranden". Man kunne forstå, at guiden havde en stor uddannelse. Vi fik mange ting at vide,
som jeg i hvert fald aldrig havde hørt
om. Efterfølgende var der individuel
rundgang i det store museum, for senere at samles i " Havehuset" ved museet,
hvor vi købte varm chokolade eller
8
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kaffe med kage til.
I styrtregn tog vi på rundvisning
på havnen. Skagen gildets gildemester
havde beredvilligt stillet sig til rådighed for en rundvisning. Skagen havn er
en vigtig fiskerihavn. Fiskepakhusene
på havnen, opført 1905-1907 af Thorvald Bindesbøll, er byens vartegn. Et af
dem hedder "Pakhuset” og er, ligesom
mange andre af pakhusene indrettet
som restaurant. Ejeren har på auktioner
opkøbt mange gamle galionsfigurer,
som er udstillet i restauranten, dog
mest på 1 salen. Efter rundturen fandt
man ly for regnvejret i bryggeriet, som
både er bryggeri og pub.
Kl. 18.00 ventede middagen på
restaurant "Bramslev bakker". Det ligger meget højt på nordsiden af Mariager fjord. Der er utroligt smukt med
udsigt ned over skrænterne med
"Enebærbuske" og får og den dejlige
fjord. Inden døre nød vi den lækre oksefilet med diverse drikkevare. Så var
det tid at sige farvel efter en lang og
udbytterig dag.
Tak for den gode ide.
Hanne

råder. I stenalderen var her en fjord,
den gik fra Århus bugt til Lisbjerg bakke, langs bredderne boede stenalderfolket. De jagede urokser, elge og vildsvin i skovene og fiskede i fjorden.
Regeringen vedtog i 1998 Vandmi1jøplan II med det formål at reducere udviklingen af kvælstof til vandmi1jøet. Et af resultaterne heraf er Egå
Engsø, et godt projekt, som bruges af
rigtig mange mennesker, som cykler,
løber og går omkring søen. Vi så en
dejlig natur med fritgående køer, fugleliv og på søen ænder, svaner og en hejre.
Der er bygget et fugletårn, anlagt
en naturlegeplads hvis tema er stenalderen, der er udskårne dyr, som levede
her på denne tid, sheltere og bålplads
alt rigtig fint og indbydende. De 5 km
om søen er overkommeligt for de fleste, så det tegner til succes med projektet.
Vi sluttede aftenen med kaffe på
Lystrup lokalcenter.
Tove

Mandag den 1. september startede 8. Gilde efterårssæsonen med Friluftsgildehal kl. 18.00 i Kløverhytten,
Højbjerg. Alle sejl var sat til en festlig
aften, da der var hele 3 gildebrødre,
som i den nærmeste tid skulle fejre
runde fødselsdage, og derfor gerne
ville stå for traktement og arrangement.
Hele dagen havde skyerne ligget tungt
over byen, men ved ankomsten til hyt-

Første arrangement efter ferieperioden fandt sted 25.august og lød på
gåtur om Egå Engsø. Efter at have konstateret, at der er flere mødesteder omkring søen, blev vi samlet og kunne
starte den ca. 5 km lange gåtur.
Egå Engsø er Århus kommunes
sidste projekt af inddæmmede vådom9
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ten holdt vejret tørt, og der blev dækket
festlige borde til ca. 30 personer, udendørs, men lige inden gæsterne ankom,
silede regnen ned, så vi måtte i al hast
rykke indendørs.
Fødselarerne havde kokkereret i
mange timer, og alle hyggede sig, alle
havde meget at berette efter den lange
sommerferie. Gildemesteren holdt festtalen. Ellen Møller takkede for al opmærksomhed og udtrykte sin glæde
over sammenholdet i 8. Gilde.
Vi var startet med spisning, og
det var svært at afbryde bordets glæder,
men nu var lejrbålet tændt og selve
gildehallen kunne starte i det fri, da
regnen var holdt op. Mørket sænkede
sig. Frits bød velkommen og bød særlig velkommen til Birgit Ingerslev, som
har ønsket at blive overført til 8. Gilde
fra 5. Gilde. Birgit besvarede spørgsmål vedrørende overflytningen. Gildemesteren udtrykte på gildets vegne ønsket om, at Birgit fremover må befinde
sig godt i gildet.
Sommersange blev sunget, men
så begyndte regnen igen at sile ned og
gildemestertalen blev holdt i lommelygtens skær. Frits berettede om ferieoplevelser med vanskeligheder med
diverse myndigheder i Norge og Tyskland, men konkluderede sluttelig, at vi
altid skal minde os selv om de store
forskelle vi kan opleve uden for Danmarks grænser, ikke mindst den omgængelige tone vi møder i vores eget
land. Lad os håbe, at vi også selv medvirker til at opretholde venlighed og
hjælpsomhed over for andre og møde

dem med en fremstrakt og hjælpende
hånd.
Efter at gildehallen var lukket,
ventede kaffebordet indendørs med
hele 3 flotte fødselsdagslagkager. Det
var svært at bryde op. Vi sluttede aftenen med en sang og ønskede hinanden
God Nat og på gensyn.
HW

Onsdag d. 27. august: Alternativ
friluftsgildehal. Det er næsten blevet en
tradition i vores gilde, at starte den nye
sæson med et eller andet arrangement i
det fri. I år skulle det være en friluftsgildehal på vores gårdsplads. Men vejrguderne var ikke med os. Og selvom vi
er seje, gamle spejdere, var det for
koldt og regnfuldt.
Hvad så? Havebordet, som skulle være højbordet, kom ind i spisestuen. Og hvor der er hjerterum, er der
også husrum. Det lykkedes at få placeret hele 9. Gilde omkring spisebordet.
Det eneste, som havde med friluft at
gøre var vindueskarmens orkideer.
Gildehallen fik bestemt et hyggeligt og intimt præg. Gildemester,
Puk, holdt en af sine gode og tankevækkende taler. Denne gang om.
”venskab”. Marianne fratrådte som
skatmester, og Jørgen gik ind på hendes plads. Stor tak til Marianne, der i
så lang tid har beklædt denne post. Og
velkommen til Jørgen.
Eftergildehallen skulle være
grillmad til medbragt salat. Under en
10
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paraply stod så Arne og grillede alt fra
pølser til koteletter.
Det blev alle tiders friluftsgildehal!
Birgit

slukning af ild med brandtæppe og pulverslukker. Erik fra 4. Gilde gav gode
råd om, hvad man skal og navnlig IKKE skal gøre, når ild skal slukkes.
Spejderne fik også selv lov til at prøve
at bruge en pulverslukker. Det er ikke
altid så let, som det ser ud til!
Sidste del af aktiviteterne omfattede et lille løb med 5 poster om mål
& vægt, knob, førstehjælp, kimsleg
og en tipskupon om naturen. Så var
det tid til at gå tilbage til Dalhytten for
at indtage frokosten, der i dagens anledning bestod af pastasalat, kylling og
flute. Som tak for hjælpen var vi gildebrødre inviteret til at deltage i frokosten.
Flere gildebrødre gav bagefter
udtryk for, at det havde været sjovt at
hjælpe til, og det samtidig var en god
måde at få kontakt til nogle spejdere.
Tiden må vise, om det fører til andre
henvendelser fra andre spejdergrupper
om hjælp til deres aktiviteter.
Her skal lyde en stor tak for jeres indsats til Jane og Peer fra 2. Gilde;
Poul, Mandrup, Walter og Erik fra 4.
Gilde samt Henny og Per fra 8. Gilde. Desuden tak til Henrik for instruktion og udlån af materialer.
Marianne Eskildsen/
Spejderudvalget

Drager og ild
Overskriften kunne lede tanken
hen på ildspruttende drager, men dette
indlæg handler om de mere fredsommelige drager til at flyve med!
Spejderudvalget havde nemlig
fået lov til at låne noget af det overskydende materiale fra Dragedag 2007, så
dragebygning og –flyvning kunne være
en af de aktiviteter, vi havde påtaget os
at lave for DDS, 2. Højbjerg gruppe.
På gruppens 50 års jubilæumsdag skulle de yngste spejdere på 7-12 år ikke
deltage i formiddagens officielle jubilæumsprogram, som lederne var travlt
beskæftiget med. I stedet stod 9 gildebrødre for ”underholdningen”.
Lørdag den 6. september var der
således livlig aktivitet i luftrummet
over Hørhaven, da 25 spejdere havde
travlt med at få luft under deres Sct.
Georg-drager. I perioder var der næsten vindstille, men alle drager kom
flot til vejrs. Forud var gået en halv
times kamp med plastik, (maler-)tape,
snor og saks for at få dragerne flyveklar.
Efterhånden som det lykkedes at
få spejderne til at stoppe med drageflyvningen, var der demonstration af
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Afsender:
HEROLDEN
Grøndalsvej 170
8260 Viby J.

BEMÆRK
Fra modtagelsen af dette blad er mail-adressen:
herolden@stofanet.dk og telefon: 24 63 82 95

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. november 2008.
Deadline 15. oktober.
Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170,
8260 Viby J.
Denne måneds forside
viser et billede taget af
Mandrup Langhoff
på Gottorp Slot

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