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den nye Højskolesangbog.
Musik v/Erik Bak Nielsen
Mandag d. 1. november.
Gildemøde – Gr. 61 arrangerer.
1./7. GILDE
Mandag d. 25. oktober kl. 19.30.
Møde i Langenæs. ”Fra barndom til alderdom”. Yrsa og Arne.
Arne beretter om sit liv.

8. GILDE
Mandag den 11.oktober kl. 19.30.
Fødselsdags gildehal hos 5. Gilde i Egå
Sognegård.
Mandag den 25. oktober kl. 18.45.
Århus Stadsgilde – Fellowship Day arrangement på Hadsten Højskole, sammen med Østjysk Distrikt.

4. GILDE
Mandag d. 18. oktober kl. 19.30.
Gildemøde i Langenæskirken.
Sangaften, m.m.
tidl. Højskolelærer Bjarne Haahr.
Mandag d. 15. november, kl. 19.30.
Gildehal, i Langenæskirken.
Eftergildehal v/ Torkild Hoffman
"Missionær i Kina".

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 7. oktober kl. 19.15.
Møde i DDS’s spejderhytte i 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 den 11. oktober.
Egå Sognegård kl. 19.30
Fødselsdags gildehal
8. Gilde er inviteret.
Mandag den 8. november
Besøg på Århus Sygehus.
v/ Donald Smith og
Overlæge Jens Christian Sørensen.

Væbnerår:
02-11-10 Hans Fink, 1./7. G.
25 år.
12-11-10 Inger Lise Henningsen,
1./7. G.
25 år.
Fødselsdag:
25-11-10 Birgitte Bolhøj,

6. GILDE.
Mandag d. 4. oktober.
Gildemøde – Gr. 63 arrangerer.
Sangaften – Vi skal synge fra

1./7. G. 60 år.

Fredslyset 24. november 2010
Fredslyset kommer til Århus 24. november 2010. Som tidligere år, vil vi modtage lyset på banegården og bringe det til Århus Rådhus og Vor Frue Kirke.
Tider for modtagelsen vil følge i Herolden i november.
Gildehilsen
Elsebeth Rasmussen, GIS
2

HEROLDEN

Fellowship Day
i
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde
25. oktober 2010 på Hadsten Højskole
Vi mødes kl. 18.45-19.00 på Højskolen, Østergade 49.
Der er også parkering fra Vesselbjergvej ved nr.26. Vi skilter ved
nedkørslen til P-plads. Kom i god tid.
Der vil være fællestransport med bus fra Århus.
Opsamling:
 Musikhuset kl. 17.45
 P-pladsen ved skøjtehallen Gøteborg Allé kl. 18.00
Kl. 19.00 vil Fellowship budskabet blive læst op.
Herefter får vi lidt at spise. Drikkevarer kan købes til højskolepriser.
I år vil vi høre om immigration/integration
v. Hüseyin Arac som bl.a. er tolk og leder
Hüseyin Arac er født i Tyrkiet 1956, har boet i Danmark siden 1972,
er gift og har 2 voksne børn. Er kendt som foredragsholder om bl.a.
integration, sociale problemer, ligestilling og konflikter.
Under kaffen kan der stilles spørgsmål til Hüseyin Arac.
Der vil også være et lille lotteri, der går til humanitære formål.
Aftenen forventes afsluttet ca. kl. 22.30.
Pris kr. 120,- + drikkevarer
Bindende tilmelding med navn senest 15. oktober 2010. Husk at
skriv om du ønsker fællestransport.
Elsebeth Rasmussen, Århus
Mail: er@keyaccount.dk
Tlf: 86 15 77 12 eller 23 60 24 87
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ikke kunne slutte dagen med en 2-1
sejr. Det var dengang vi så fodbold,
altså, altså.
Ofk
Vi var en mindre skare på 8 personer, som den 19. 06 hyggede os i
sommerhuset hos Birgitte og Jan. Efter kaffen tog vi på biltur rundt på
Helgenæs – ud til Sletterhage fyr. Det
har stadig betydning for skibstrafikken. Som pejlemærke og vartegn om
dagen, og som en uafhængig visuel
kontrol på de elektroniske navigationsmidler om natten. Lige uden for
Sletterhage er der et 40 – 50 meters
dybt og strømfyldt farvand, hvor store
skibe passerede tæt under land.
Med lidt held kan man se marsvin springe rundt i havet, hvilket kun
Hans, med sine skarpe øjne, kunne se
gennem kikkerten. Et smukt landskab
viste sig med skiftende regnbyger og
indimellem lidt sol. Nedbørsmængden
er her på stedet blot ca. 500 mm om
året, og vi fik da en stor del af regnen i
dag. Vegetationen er speciel med en
flora af mange planter, som tåler tørke. Jeg har læst at her findes 40 forskellige sommerfuglearter, ligesom
Danmarks eneste fugleedderkop lever
inde i skrænterne. Nå, men den krabat
fik vi ikke ”fornøjelsen” af at træffe.
Efter køreturen tog kokkene
Birgitte, Jytte, Hans og Jan fat og fik
fremtryllet en formidabel 3 retters
gourmet menu. En stor tak til jer alle
fire, virkelig lækkert. Vi havde en
hyggelig dag, og gudhjælpemig om vi

Søndag d. 5. september drog 2.
Gilde på en forsinket sommerudflugt
til Kunstmuseet Trapholt, men hvad
gjorde det, når vejret nu viste sig fra
sin allerbedste side med høj sol og
nogen varme i luften. Ikke lige det vi
havde vænnet os til i slutningen af
august.
Vi startede i 4 biler fra Viby
Kirketorv på en rute, som Klavs havde
lagt med indbyggede opgaver, dels
noget paratviden og dels kundskaber,
som kunne erhverves undervejs ved
lidt interview-teknik. Hvor mange værelser er der på Scandic Bygholm
Park? og hvorfor hedder kroen ”Krybi-ly”?. Ja, det ved de gode receptionister selvfølgelig.
Turen var tilrettelagt, så der
både var et sted til formiddagskaffen i
godt vejr (ved Vejle fjord) og et sted,
hvis det regnede i Munkebjerg skovene. Vi nød Knuds overdådige formiddagskaffebord til den medbragte kaffe
i strandkanten på fjordens sydside.
Vel ankommet til Trapholt, oplevede vi, at priserne var nedsat, da
man havde pillet halvdelen af udstillingerne ned, på grund af at der i den
følgende uge skulle være fernisering
på nye. Den dejlige park lagde græs
og borde til vores hyggelige frokost,
hvorefter vi fordybede os i de reste5
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rende udstillinger, hvor vel især stoleudstillingen gav anledning til mange
bemærkninger og erfaringer.
Efter nogle gode timer i kunstens verden gik turen atter hjem til
Århus - ad motorvejen for de flestes
vedkommende.
Klavs

Efter Fur gik turen hjemad
(stadig i strålende solskin). Vi kørte til
"Jenle", oplevelsesdigteren Jeppe
Åkærs hjem, der nu er museum. Der er
guidet rundvisning hver 1/2 time. Da
der var mange andre turister end os,
blev vi fordelt på 2 hold. Det var en
stor oplevelse
Nu var det efterhånden blevet
sidst på eftermiddagen, og vi satte kursen mod den gamle Hvidsten Kro, som
var kgl. privilegeret kro fra 1834 til
1934. Kroen er en smuk bindingsværksbygning med en lidt nyere tilbygning. Hvidsten Kro blev kendt under og efter anden verdenskrig, hvor
adskillige af kroens familiemedlemmer var modstandsfolk. Gruppens
navn var Hvidstengruppen. Tyskerne
fik optrevlet gruppen og henrettede
medlemmerne. Ca. 100 m. fra kroen
findes en lille mindelund med en mindesten over de faldne.
Pa kroen var der i forvejen bestilt middag til os, og vi havde et lokale for os selv, hvor vi hyggede os.
Derfra kørte vi hver til sit efter en virkelig vellykket gildetur.
Tak til dagens arrangør, Ebbe.
Referat
Hanne

Lørdag den 14. august kl. 8.00
mødtes de fleste gildebrødre fra 5.
Gilde på P- pladsen ved Center Øst i
Egå. Vi skulle på en endagstur til øen
Fur. Fur er en meget lille ø, som ligger
i Limfjorden, nord for Salling. Der
sejler en lille færge, og turen tager 5.
min. Det småregnede, da vi startede.
Men jo længere nordpå vi kom, jo mere solskin. Da vi nåede færgelejet i
Branden, var det i fuld sol.
Fur er en lille ø, kun 22 km2 og
med omkring 1500 indbyggere. Fur er
kendt for sin forekomst af Moler. Mod
syd er landskabet lavt og frugtbart.
Mod nord bakket og meget lyngklædt
og med høje klinter, hvor Moleret findes, Moleret forarbejdes til isoleringsmaterialet.
Klinterne er lagdelte aflejringer
fra istiden og er meget spændende at
studere. Her har man i stenene fundet i
tusindvis af aftryk efter skaldyr, fisk
og blade. Der findes et ret indholdsrigt
museum, som vi studerede grundigt.
Bag museet var der et område med
borde og bænke, hvor vi efter museumsbesøget, bænkede os, og sultne gik
i gang med picnickurvenes indhold.

Efter en varm sommer, som i
august er skiftet til det sædvanlige
danske sommervejr med regn og
blæst, tog vi hul på efterårsprogrammet.
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Mandag den 16.august valgte vi
at mødes til en lille gåtur i Forstbotanisk have. Endnu engang var vi heldige, regnen ophørte ved aftenstide, og
vi kunne gå i tørvejr. Fremmødet var
ikke stort, men vi der mødte, fik en
hyggelig gåtur blandt fremmedartede
og mere kendte træer, buske og blomster. Det er en dejlig have, som kan
nydes på alle årstider.
Vi kørte herefter til Langenæs
kirken, hvor kaffen snart kom på bordet til sandwich og Helles gode
squashkage. Inden Sonja sluttede aftenen, uddelte hun program for udflugten den 18.september. Vi sang "Nu er
jord og himmel stille" og skiltes efter
vores augustmøde.
Tove

synge ”Så kom den tid, vi længtes
mod”.
Henny Wilson causerede i sin
gildemestertale over temaet” traditioner”, og påpegede at friluftsgildehallen hos os, jo netop er blevet en tradition, som alle glæder sig til. Det er
min yndlingsgildehal, fortalte Henny.
Jeg synes det er dejligt at mødes igen
efter en lang sommerferie, og så opretholder vi på den måde også vores tilknytning til spejdertiden.
Traditioner skal man dog ikke
opretholde for enhver pris, men uden
traditioner var tilværelsen måske både
tom og flad. Traditioner skabes, når
man foretager sig noget godt, spændende eller dejligt og samtidig finder
dette værdifuldt at bevare og gentage.
Vi har noget at se frem til og glæde os
til. Vi skal forberede os, og vi får på
den måde et lille puf, der bevirker, at
vi holder os i gang, og de giver os noget at tage stilling.
Man kan skabe sine egne traditioner, men det er nu også skønt at
have nogen at dele aktiviteterne med,
ligesom vi har det her i vores gilde.
Traditioner er nært knyttet til samvær
og gode relationer – rimer på traditioner! som vi jo også kender fra familiens kreds, hvor vi forbereder for dem,
som vi gerne vil dele det hele med.
Henny fortalte også om en anden tradition, nemlig turen til Grossarler Forum i Østrig som i år gennemførtes for 42. gang – nu som et sommerarrangement og med flere deltagere fra 8. Gilde. Her har vi en tradition
og et bevis på, at der er gildebrødre

Så er det nye gildeår skudt i
gang i 8. Gilde, og traditionen tro lagde vi ud med en friluftsgildehal. Vi
havde atter lånt De blå Risskovpigers
dejlige hytte ved Bellevue Strand og
ikke mindst deres bålplads i læ af
granvoksne hybenbuske ud mod vandet, hvor en saltvandsfrisk pålandsvind og lyden af bølgeskvulp skabte
en dejlige udendørs stemning.
Inger Margrethe og hendes turhavende gruppe havde for længst gang
i bålet, og da vi havde bænket os på
træstammerne rundt om bålpladsen,
kunne gildehallen gå i gang. Thøger,
der faktisk var på laksefiskeri i Norge,
havde fundet nogle af de allerbedste
bålsange frem, så vi indledte med at
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som forbereder og slider i det lang tid
i forvejen, for at vi, år efter år, ligesom gæster til en fest, kan glædes ved
samvær, mindes og opleve. Det er bare så flot og et godt eksempel på en
tradition som fastholder og udbygger
relationer oven i købet på internationalt niveau.
Ja traditioner er at give nogen
videre til dem der kommer efter os,
sagde Henny, der dog også manede til
et øjebliks eftertænksomhed. Hun henviste til forfatteren Leif Panduro og
hans bog fra 1958”Rend mig i traditionerne”, hvor den unge hovedperson vil
gøre oprør mod det eksisterende, hvilket giver ham mange frustrationer. I
gilderne møder vi også unge oprørere,
der ikke umiddelbart accepterer vore
traditioner og handlemåder.
Det er også udmærket, for vi
skal naturligvis følge med tiden og
være åbne og fleksible, men samtidig
skal vi ikke være bange for at videregive, respektere og værdsætte det, som
er skabt af vores generation. Vi skal
huske på, at i morgen bliver i dag til i
går.
I eftergildehallen blev der sat
adskillige sandwichs til livs. Mellemlaget var højt, og der var også kage til
den medbragte kaffe. Så blev der hygget omkring bålet. Skumringen bredte
sig, levende lys og flagermuslygterne
blev tændt, og bålsangene sunget.
Medbragte tæpper kom i brug, og så
blev der fortalt om sommerens oplevelser i bl.a. Grossarl og ikke mindst
fra De Grønne spejderes jubilæumslejr, som flere i gildet havde besøgt.

Lejren var en kæmpesucces, og der
blev fortalt i begejstrende vendinger
samt konkluderet at nutidens spejdere
gør det rigtig godt. Udstyret er noget
anderledes, men færdighederne er faktisk på højde med dengang vi – de
ældre årgange – var spejdere.
Frits

Tur til Jenle. Lørdag d. 21. august mødtes vi ved Fredenskirken til
vores årlige sommerudflugt, som i år
var udskudt til august mdr.
Turen gik til ”Jenle” Nanna og
Jeppe Aakjærs hjem, hvilket jeg tror
alle syntes, var en stor oplevelse, Vi
var så heldige at komme på et tidspunkt, hvor vi kunne være med på en
rundvisning, hvad der var med til at
gøre oplevelsen endnu større.
Jeppe Aakjær og hans dejlige
digte og sange er jo kendt af de fleste,
derfor var det interessant, at se hvor
han havde fået sin inspiration fra og
hvor han havde siddet i sit arbejdsværelse på første sal, hvorfra der er en
ubeskrivelig smuk udsigt over Limfjorden og Astrup vig.
Med mindre man har besøgt
Jenle, er Nanna knap så kendt, men
hun var en usædvanlig kvinde. Hele
Jenle bærer spor efter hende lige fra
husets indretning til hovedbygningen,
hvor den tegning Jeppe Aakjær havde
ladet udarbejde ikke fandt nåde for
hendes kritiske og kyndige blik
Nanna Aakjær var uddannet
som snedker – hvad der var meget
8
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usædvanligt for en kvinde for over
100 år siden – siden rejste hun til Sverige, hvor hun blev uddannet som billedskærer, herefter underviste hun i en
periode på en sløjdskole og fra 1905
til brylluppet i 1907, var hun modellør
på Den Kongelige Porcelænsfabrik.
Alle lidt større træflader på
Jenle bærer tydelig præg af hendes
kunnen: vindueskarme, sprosser, møbler og meget mere, selv gavlen over
ladeporten er udsmykket af hende. Her
ud over var hun meget aktiv i Kvindevalgretsforeningen og Kvindernes
Fredsliga.
Nanna og Jeppe Aakjærs grav,
hvis placering er udvalgt af Jeppe
Aakjær, ligger på Jenles areal med en
smuk udsigt til hovedbygningen og ud
over fjorden.
Efter besøget på Jenle gik turen
til Sundsørehus, hvor vi spiste. Det er
et hyggeligt sted med en lun ”krofar”
og dejlig mad til rimelige priser – et
sted som virkelig kan anbefales.
Herefter gik turen hjem mod
Århus, fra en af gildets bedste udflugter.
Arne

Aftenens tema var" Er du træt
af ukrudt i din have, så spis den" og
sikken en aften det blev. Da vi kom
var der tændt op i grillen og så gik vi i
gang. Vi blev alle aktiveret: 2 blev sat
til at rense friskfangede bækørreder
der blev pakket ind i stanniol sammen
med vores indsamlede grønt, andre sat
til at lave røsti kartofler, nogle skulle
samle ukrudt i Ullas have (og det var
der heldigvis) det hele kom på grillen
og blev meget vellykket.
Pia havde lavet pate hjemmefra
og det hele var krydret med ukrudt, vi
satte os til et meget veldækket bord
med alskens herligheder og hjemmebagte ukrudtsboller til, det hele blev
skyllet ned med en god rødvin. Vi fik
sunget gode spejdersange ved bordet
og vi gik alle glade hjem med tak for
en god aften.
Næste møde meldte Ulla K. og
Jonna afbud til da de er til gildetræf
hos vores twingilde i Grækenland.
10 gilde ønsker alle et godt gildeår.
Stor spejderhilsen Poul-Erik

Torsdag aften d. 3. juni var vi
næsten alle taget til Harridslev ved
Randers for at besøge Arne Dysted.
Det er efterhånden besværligt for Arne
at komme til vores møder, så vi tager
gerne op til ham i sted for en gang i
mellem. Det blev igen en hyggelig
aften med megen snak og kig på Arnes omfattende samling, som er under

Tirsdag den 17. august var planlagt til afholdelse af vores første gildemøde, der skulle være i Marselisborg
skov ved vores shelter, men på grund
af en melding af voldsomt regnvejr
blev det henlagt i sidste øjeblik til
G.M. Ullas carport.
9
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gradvis realisation. Tak til Arne og
Yrsa for en god aften og traktement.
Dette referat ”blev væk” under
ombrydningen af bladet i sidste måned.
Redaktøren undskylder.

Raymond er også nu begyndt, at
interessere sig for Danmarks andet
frimærke, der udkom en måned senere, det i videre kredse mest berømte 2
rigsbankskilling blå, som dækkede
indenbys postforsendelser. Vi så rigtig
mange af disse sjældnere og derfor
væsentlig dyrere mærker.
En del af mærkerne i samlingen
sad stadigvæk på breve, som derfor
også fortalte sin historie, både om mere kendte personer og om brevenes vej
og behandling gennem ’systemet’.
Vi glæder os allerede til næste
gang, hvor der sikkert venter nye
vinkler på samlingen.
Uffe

Torsdag d 9. september havde
vi endnu en gang fornøjelsen at få et
spændende og inspirerende besøg af
Raymond Lyhne, der igen fortalte og
viste fra sin imponerende samling af
Danmarks første frimærke, der udkom
1. april 1851. Dette mærke – 4 rigsbankskilling brun – der findes i flere
tryk og farvevarianter, dækkede landsportoen på dette tidspunkt.

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. november 2010.
Deadline 15. oktober.

Denne måneds forside
er leveret af Hans Fink, 1./7. G.
Billedet er taget i kirken på Jerl
Hede, kirken er en rekonstruktion af en anden kirke og den er
ikke indviet så må ikke bruges
til kirkelige handlinger.
Billedet blev også brugt i sidste
nummer , men på grund af trykproblemer blev det kun i gråtoner. Det fortjener bedre, derfor
gentagelsen.

Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170,
8260 Viby J.
Telefon 86 28 17 98
E-mail: herolden@mail.tele.dk
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Seks heste trak dagvognen langsomt af sted.
En munk, nogle kvinder, med flere var med.
Det var op ad en bakke, og bakken var skrå.
Det var hedt, det var tungt, man gik ganske i stå.
Og sveden randt ned over hestenes hud,
for at lette besværet steg folkene ud.
En flue, som så det, kom flyvende ned
og tænkte, det muligvis hjalp, hvis den bed.
Den summed, den brummed, den fløj og den stak.
Den blev stolt, da den så, hvordan hestene trak.
Og den stak dem og bed, og den stak dem på ny,
og til sidst stak den næsen hovmodigt i sky.
Mens den sa til sig selv: »Det var godt, jeg kom med.
Det var mig, der fik drevet de heste af sted.
Hvordan sku det gå, hvis jeg ikke var her.
Det er mig, der har fået det fulde besvær.«
Den så kun sig selv, det var alt, hvad den så.
Den så ikke alle, der skubbede på.
Nej, fluen, som fløj over hestenes krop,
sa stolt: »Det var mig, som trak læsset herop.
Pu ha, det var tungt, det er klart, jeg blev svedt.
Nu trænger jeg nok til at hvile mig lidt.
Jeg havde besværet — (skønt hestene trak).
Oprigtig talt syns jeg, I skylder mig tak!«
Der er folk, som har travlt lissom den overalt,
og som bilder sig ind, at de kommer som kaldt.
Og som lader som om, de har arbejdet hårdt.
Man burde vel helre ha jaget dem bort!
Citat fra La Fontaine’s fabler, 7. bog fabel 9, gendigtet af Johannes Møllehave.
Illustreret af Gustave Doré.
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Afsender:
HEROLDEN
Grøndalsvej 170
8260 Viby J.

B

Jazz-&Folk-teltet siger
TAK for i år !
Der indbydes hermed til evaluering
for alle der har bidraget til
endnu en forrygende festuge på
Skt. Pauls Plads.
Vi mødes på Sct. Oluf , Mejlgade 33, hvor I bydes
på spisning og underholdning.
Søndag den 31. oktober 2010 kl. 13:00 – ca. 16:30.
Tilmelding til Helge på tlf. 40 38 88 83
eller e-mail ingeroghelge@gmail.com
senest 25. oktober.
Vi glæder os til at se jer, og til at præsentere årets resultat.
Med venlig hilsen
Helge Rossen
Spejdermuseet i Århus

