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1./7. GILDE 
Mandag d. 15. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Langenæs. Inge-lise og Edel. 
 
2. GILDE 
22. marts. 
Gildeting med efterfølgende traditionel 
bengnavning. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 22. marts, kl. 19.30 
Gildeting, i Langenæskirken  
Fredag d. 23. april 
50 års Jubilæum, i Langenæskirken 
(se indbydelse andet steds i bladet) 
 
5. GILDE. 
Mandag d. 8. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Egå Sognegård. 
 Mandag d. 12. april kl. 19.30. 
Sct. Georgs Gildehal i Egå Sognegård. 
Sct. Georgs budskabet og eventuelle 
indsættelser. 
 
 6. GILDE.  
Mandag d. 1. marts kl. 19.30. 
Gildeting – Gr. 62 arrangerer. 
Mandag d. 29. marts kl. 19.30. 
Mødet er aflyst. 
Onsdag d. 21. april kl. 19.30. 
Sct. Georgs Gildehal hos 9. Gilde. 
 
8. GILDE 
Mandag d. 22. marts. 
Gildeting. 

 
9. GILDE 
Onsdag d. 10. marts kl.  19.00. 
Gildeting. Indkomne forslag skal være 
GM i hænde senest d. 03. marts. 
Hver gildebror bedes komme med 
mindst ét forslag til årsprogrammet. 
Lørdag d. 18. & søndag d. 19. april. 
Sølvøkseløb 2010. 
Onsdag d. 21. april kl. 19.30. 
Sct. Georgs aften med 2. & 6. Gilde. 
Vært 9. Gilde i Fredenskirken. 
 
10. GILDE 
Fredag/lørdag 5. og 6. marts. 
Vinterhike – indbydelse sendes ud. 
23. marts kl.18.00 
Gildeting med evalueringsmøde og spis-
ning. 
 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 4. marts kl. 18.00. 
Laugsting ifølge vedtægterne. Dagsor-
den er separat udsendt. Vi mødes også 
denne gang hos Hans Fink, Skovgårds-
vænget 8, Tranbjerg. 
Traditionen tro er der igen i år gule ær-
ter på menuen, så der er nødvendigt, 
du melder dig til hos Hans på tlf. 86 72 
00 40 senest fredag 26.02. 
 

Fødselsdag. 
17-03-10 Jytte Fink, 1./7. G. 65 år. 

 
 

Bemærk deadline for HEROLDEN april er 10. marts. 
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HEROLDEN 
udkommer næste gang 

ca. 1. april 2010 
Deadline 10. februar. 

 

Redaktør Ole Andreasen, 
Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 
Telefon 24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 

 
 
 
 
 
 
 

Spejdermuseet Århus 
 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Onsdag den 24. marts 2010 kl. 19.30 
i Langenæskirkens lokaler,  
Kirkedammen 2, Århus C 

 
Dagsorden, beretning og regnskab vil kunne ses på museets hjemme-

side www.spejdermuseetaarhus.dk  
fra 20. februar 2010 

Papirudgaver kan rekvireres fra museets sekretær 
Jytte Aunsbjerg, telefon 8615 7463 (aften), eller 

jaj@statsbiblioteket.dk 
 

Tilmelding senest 17. marts til museets formand 
Helge Rossen, telefon 4038 8883,  

ingeroghelge@gmail.com 

 

Denne Måneds forside 
er prydet af et billede fra HEROLDEN’s arkiv. 

En kopi af en ikon fra Grækenland 
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Mandag d. 25. januar havde gilde-
ledelsen assisteret af gruppe 22 indbudt til 
festlig og fornøjelig nytårsgildehal. Alle 
mødte frem på nær en enkelt gildebror, der 
måtte melde fra på grund af pludselig syg-
dom. I gildehallen hørte vi foruden festlig 
wienermusik også gildemesters ønsker om 
et godt nytår, samt hendes refleksioner 
over dels den kolde januar måned og over-
gangen fra det gamle år med dets sorger 
og glæder og dels det nye år, hvor vi ser 
frem til mange nye oplevelser og fornøje-
lige timer. 

Måske er der også nogle nytårsfor-
sætter, der skal gives opmærksomhed og 
kraft eller hurtigst muligt glemmes. Mis-
forståelse omkring trykning af sangblad 
gjorde, at vi måtte bruge både ”De unges 
sangbog” og ”Seniorsangbogen” for at få 
sunget de af mester planlagte sange. 

Eftergildehallen bød på lækker 
Brietærte med laksemad først og småkager 
bagefter.  Da vi sidste år ikke havde fået 
udfyldt et skema over vore forventninger 
til 2009, så vi først bagud. Hvem huskede 
bedst, hvad der egentlig var sket i 2009. 

25 spørgsmål skulle besvares, og 
her vandt jeg suverænt med 23 rigtige 
svar. De næstbedste havde kun 22 rigtige. 
Sluttelig gik vi til det svære. Der var også 
25 spørgsmål til 2010. Disse er nu besva-
ret og bliver opbevaret i et pengeskab på 
et hemmeligt sted og åbnes først til nytårs-
gildehallen i 2011. 

Alt dette blev krydret med dejlige 
sange og en god snak bordet rundt. Det 
blev derfor atter halvsent, inden vi kunne 
vende næsen hjemad og glæde os til det 

næste møde i februar. 
Klavs 

Mandag d. 8. februar holdt 5. Gilde 
gildemøde i Egå Sognegård. Da vi imøde-
så en meget spændende aften, var gilde-
brødre fra andre gilder meget velkomne, 
og mange fra 4. Gilde havde taget imod 
tilbuddet. Gildemester bød velkommen til 
Gitte og alle fremmødte. 

Vi begyndte aftenen med at synge 
”Sneflokke kommer vrimlende”, hvorefter 
Gitte Kjær Petersen fik ordet. Gitte har 
været KFUM-spejder i Lystrup, og læser 
nu Statsvidenskab i Århus. I 2007 søgte 
Gitte et legat fra Sct. Gildernes Flagprisen 
på 5.000 kr. til hjælp til deltagelse i 
KFUM-spejdernes SAW-lejr i Mongoliet, 
modydelsen var et løfte om et foredrag i 
vores gilde. 

Mongoliet er 32 gange så stort som 
Danmark, og halvt så mange indbyggere, 
så der er god plads til alle. Halvdelen af 
befolkningen bor i hovedstaden Ulam Ba-
taar. Landbefolkningen er nomader, og de 
holder får, der er flere får end der er men-
nesker i Mongoliet. De bor i runde filttelte 
kaldet en "Ger". 

Der var 6 danske spejdere, 3 piger 
og 3 drenge i lejren, som varede i 3 uger. 
De skulle være med til at opbygge et spej-
dercenter. Det mongolske spejderkorps 
har eksisteret i 15 år, og er med i den in-
ternationale spejderbevægelse med spej-
derløfte og spejderlov. 

Det er nyt og spændende at være 
spejder, men det er dyrt. En månedsløn er 
på ca. 350 kr., og en uniform koster 50 kr. 
Der er ca. 200 børn samt ledere. 70 % af 
lederne er folkeskolelærere. Spejderne fin-
des i hovedstaden, da der er meget dårlige 
eller ingen veje i Mongoliet. 
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Hovedstaden, hvor lejren ligger lidt 
udenfor, ligger i det Indre Mongoliet. Der 
er fastlandsklima med temperaturer op til 
+40 grader om sommeren og ned til -40 
grader om vinteren. Der var +40 grader da 
danskerne var der. 

Der er permafrost i jorden, hvorfor 
der ikke kan dyrkes noget særligt landbrug 
udover kartofler, gulerødder og andre 
hårdfører grøntsager. Mongoliet er et u-
land, men der er efterhånden mange uden-
landske investorer, så det går fremad. Git-
te fandt planlægningen af lejren og spej-
derarbejdet meget kaotisk. 

De danske spejdere lærte mongo-
lerne forskellige spejderfærdigheder, f. 
eks. pionerarbejde og førstehjælp. Mongo-
lerne var meget ivrige for at lære, noget 
som de er meget dygtige til, er at kende 
dyrespor. Der er streng disciplin, hvis f. 
eks. uniformen ikke sidder korrekt, så bli-
ver man straffet, det kan være en række 
armbøjninger. 

Danskerne deltog også i en interna-
tional roverlejr, hvor de var sammen med 
både tyske og franske spejdere. Efter Git-
tes hjemkomst blev hun en dag ringet op 
af en af tyskerne, som bad hende arrangere 
en udveksling med 8-10 mongolske spej-
dere til en international spejderlejr i Bay-
ern. Det fik Gitte også ordnet. 

De mongolske spejder blev ind-
kvarteret hos tyske spejdere, og det gjorde 
Gitte også, så hun blev helt god til tysk. 
Det var et meget spændende foredrag. 

Herefter gik vi over til aftenens 
traktement der bestod af franskbrød med 
pålæg og ost, til kaffen var der dejlig 
Walesstang med flødeskum og gelé. 

Efter kaffen var der lejlighed til at 
stille spørgsmål fra tilhørerne. Gitte var en 
frisk og glimrende fortæller, så det var en 
oplysende og en spændende aften, klokken 
blevet mange før vi sluttede aftenen med 

"Nu er jord og himmel stille", hvorefter 
gildemester takkede Gitte og sagde tak for 
en dejlig aften 

                                          Hanne. 

Arrangerende gruppe havde be-
stemt, at vores første møde i 2010 skulle 
være festligt. Derfor mødtes vi den 1. fe-
bruar til vinsmagning. Det kan afvikles på 
forskellige måder. Vi skulle koncentrere 
os om sydafrikanske vine. 

Til at guide os igennem aftenen 
havde gruppen inviteret Flemming Peder-
sen indehaver af firmaet my best, som im-
porterer vine og specialiteter. 

Dækkeservietterne viste et kort 
over Sydafrika forsynet med tekst om lan-
dets historie, så vi kunne følge med på rej-
sen. Flemming Pedersen, som har boet i 
landet i 15 år, var startet i et Danida-støttet 
projekt med 40 medarbejdere. Danida trak 
sig senere ud af projektet, hvorefter Flem-
ming Pedersen gik ind som medejer. I dag 
beskæftiger de 8400 medarbejdere fordelt 
på otte fabrikker. 

Vi skulle smage otte forskellige 
vine, og de blev ledsaget af et spænden-
de foredrag, hvor Flemming fortalte om 
landet i fortid og nutid, hvor dejligt og 
smukt der er i Sydafrika, og hvor forfær-
deligt der også er især for befolkningen. 

Det går slet ikke at sidde og drikke 
vin uden mad. Derfor var Flemming led-
saget af Carl, som er kok. De to havde 
samarbejdet i flere år. Carl er født i Swa-
ziland, det fortalte han også om. Carl la-
vede små spændende ting til os. Pepper 
djus m/flødeost -rejer i sur/sød dressing - 
røget ørred m/mascarpone og kaviar i små 
skaller - Vildsvinepaté - ost fra Holland, 
England og Frankrig alt rigtig lækkert. 

Det sydafrikanske køkken er et fu-
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sionskøkken præget af den blandede be-
folkning, som tæller ca. 50 mill. Foruden 
den oprindelige farvede befolkning bor 
der indere, asiater, jøder og efterkommere 
af hvide indvandrere især hollændere. Alle 
samlet i Republikken Sydafrika siden 
1961. 

Det er ikke nyt, at der produceres 
vin i Sydafrika, den første vin kom på fla-
ske i 1652. Flemming gav os et råd - husk 
når der står f.eks. 2006 på en sydafrikansk 
vin, er den tappet i februar, når det samme 
årstal står på en fransk vin, er den tappet i 
oktober altså lagret otte måneder kortere. 

Det var en rigtig spændende aften 
med gode informationer, fine vine og læk-
re retter. Vi sluttede med kaffe og hjem-
mebagte småkager, godnatsang og tak for 
i aften. 

Tove 

Fødselsdagsgildehal. Mandag 25. 
januar. kl. 20. Et dejligt stort fremmøde 
med 5. Gilde som gæster. 

 Efter Hennys glimrende gildeme-
stertale og nogen vellidte sange samledes 
vi om spisning. Den  arrangerende gruppe 
havde haft travlt med smørrebrød og bag-
efter kaffebord med hele 5 fødselsdag-
slagkager, så der var ikke nogen, der gik 
sultne fra bordet. 
Vi sang nogen velkendte sange 
og bagefter var der arrangeret et lotteri til 
fordel for det jordskælvsramte Haiti. 
Snakken gik, mens vi købte lodder  -  hel-
digvis mange. Sammen med 5.te Gilde 
lykkedes det at samle 1.700 kr. til det gode 
formål.   

Anna Lise 

Gildehal-møde. En anderledes gil-
dehal og eftergildehal i 9. Gilde onsdag d. 
10. februar. 

Da vi ikke blev så mange denne 
aften besluttede gildeledelsen at lave en 
lille og utraditionel gildehal. Så vi placere-
de os lige fra start omkring. det ovale bord 
i pejsestuen i Fredenskirken. 

Arne, der ellers er kansler, holdt 
talen og styrede musikken der omkranse-
de. Temaet var ”Lykken er—” Arne cau-
serede over dette emne med udgangspunkt 
i egne tanker og erfaringer fra en lang sy-
geperiode. En tale med både alvor og stor 
lune. 

Den arrangerende gruppe blev også 
kastet ud i en alternativ løsning, da 
”Føtex” ikke havde leveret den lovede 
mad fra delikatessen. Så det, der skulle 
være en let løsning, blev et rent forhind-
ringsløb. Så er det godt, at man har været 
spejder, så man kan takle en ellers vanske-
lig opgave! 

Mens vi fik kaffe og fastelavnsbol-
ler gik snakken som sædvanligt godt på 
kryds og tværs af bordet. Og lige pludselig 
var aftenen igen løbet af sted. Mens vin-
den udenfor føg med rundt med den alle-
rede faldet sne, sad vi lunt indenfor og 
sang ”Det er koldt herude”, mens forårs-
dekorationerne på bordet var en kæk for-
årskontrast. 

Som sædvanlig sluttede vi af med 
”Nu er jord og himmel stille” En bedre 
afslutning på et gildemøde findes ikke, 
mener jeg. 

Birgit.   
 

 
 

Bemærk deadline for HEROLDEN april er 10. marts. 
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   B 

Det blev det første gildemøde i 
2010. Jeg tror vi alle har glædet os til at 
mødes igen og hermed ønske hinanden et 
godt Nytår samt byde det nye år også gil-
deår velkommen. Vi blev budt velkommen 
på festligt vis, stod i en kreds og sang ” 
vær velkommen ” og hilste på hinanden. 

For ikke at gå i forfald og holde 
alle sanserne og hukommelsen in takt 
skulle vi have kimsleg. Lone fortalte os 
om, hvordan ordet kimsleg egentlig er 
opstået, hvilket vi ikke vidste eller måske 
har glemt. Ved du det? Kimsleg: 
” Iagttagelsesevnen kan du opøve gennem 
kimsleg, en leg, der er opkaldt efter ho-
vedpersonen i bogen "Kim" af Rudyard 
Kipling. Kim er en forældreløs, engelsk 
dreng, der lever i Indien. Han skal uddan-
nes til tjeneste ved Englands hemmelige 
efterretningsvæsen og som led i denne 
uddannelse skal hans iagttagelsesevne 
opøves. Det sker bl.a. gennem det, vi den 
dag i dag kalder kimsleg. Han bliver stillet 
over for en håndfuld juveler, som han får 
lov til at betragte og beføle, før de bliver 
dækket til igen. Han skal nu nævne, hvad 
han har set, og det går helt godt, for han 
kan huske alle stenene, hvor mange der 
var røde, hvor mange blå, at der var hul i 

en af dem o. s. v. Men efter 14 dages træ-
ning er han blevet så dygtig, at han kan 
huske alle stenene efter bare at havde følt 
på dem med lukkede øjne.” 

Det var en god oplevelse. I korte 
træk. Vi blev prøvet i alle sanserne med 
10 prøver hver gang. Det blev: lugte-, 
smage-, iagtage-, følesanserne samt hu-
kommelsen. mon ikke vi alle herefter kan 
klare prøven, når nu vi skal have kørekor-
tet fornyet. God træning på en sjov måde. 
Vi må gøre noget for at holde hjerneceller-
ne i gang, og når det så kan blive med 
smil, kan det ikke være bedre. 

Vi havde senere hyggespisning og 
sang. På skift fortalte vi alle, hvad vi for-
venter os af det nye år. Det gav en god og 
konstruktiv diskussion og det kan sam-
menfattes med, at vi vil ud i naturen og 
holde sammen om det der har værdi for 
os. 

Ulla k. 

Torsdag 4. februar var der møde i 
DDS’s spejderhytte, Skovgårdsvænget 
97A med et pænt stort deltagerantal. Det 
meste af aftenen gik med at sortere nogle 
af de frimærker, der var indleveret til Fri-
mærkebanken. 

Uffe 


