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1. / 7. GILDE 

Lørdag den 27. oktober kl.14.00. 
Vi mødes på Steno Museet C. F. Møl-

lers Alle, bruger et par timer der. Der-

efter kører vi til Rest. Egå Marina 

Tilmelding til Hans / Jytte Fink senest 

Tirsdag den 16. oktober. 

86 72 00 40 – 21 39 50 20 

 

4. GILDE 

Mandag d. 15. oktober. 
Bowlingaften i Viby.  

Mandag d. 26. november, kl. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken. 

Per Enevoldsen, PET. 

 

5. GILDE 

Mandag d. 8. oktober kl. 19.00. 

Fødselsdags-gildehal og foredrag af 

tidligere overlæge Søren Pilgaard i 

Egå Sognegård. 8. Gilde er inviteret 

 

6. GILDE 

Mandag d. 1. oktober kl. 19.30. 

Gildemøde. Vi får besøg af Lis Rytter, 

som fortæller om "Præstefruen" i Den 

Gamle By. 

Mandag d. 5. november kl. 19.30. 

Gildemøde – Hos Birthe og Laurits. 

 

8. GILDE 

Mandag d. 8. oktober kl. 19.30. 

Fødselsdags gildehal hos 5. Gilde i 

Egå Sognegård. Indbydelse følger. 

 

 

 

Torsdag den 25. oktober kl. 19. 

Fellowship-Day 2012 sammen med 

Østjysk Distrikt i Spejdercenter 

”Engedal”, Møllevangen 4 i Hammel. 

Se indbydelsen i Herolden. 

 

9. GILDE 

Torsdag den 25. oktober kl. 18.45.  

Fellowship-Day arrangement i 

Hammel ved Østjysk Distrikt.  

Se omtale i september nummeret af 

Herolden. HUSK tilmelding senest 

10.10 direkte til Erling Kjer pr. mail 

til fyrrebakken@msn.dk eller 

tlf. 86 96 37 10. 

 

10. GILDE  

2.10.  
Sump fisk 

23.-10. 
Fødselsdags GH 

13.-1. 

IT undervisning 

FRIMÆRKELAUGET 

Torsdag d. 4. oktober kl. 19.15. 

Møde i DDS’s spejderhytte i Tran-

bjerg. Vi får endnu en gang besøg af 

Thorvald Halkær, der som sædvanlig 

vil prøve at overraske os med godt 

humør og spændende vinkler på det at 

samle frimærker. 

 

 

 

HEROLDEN 
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Fødselsdag: 

16-10-12 Jan Bolhøj 1./7. G.  60 år. 

10-11-12 Tove Colstrup, 4. G. 70 år. 

 
 

Adresserettelse til medlemsliste 

 

Ellen Møllers adresse er: 

Hørgårdsvej 19, lejl. 11, 

8240 Risskov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igen i år vil vi fra Sct. Georgs gilderne modtage Fredslyset på banegår-

den i Aarhus. Forhåbentlig skal vi også som tidligere år på rådhuset og i Vor 

Frue Kirke. Det sker onsdag den 28. november .  

I skrivende stund har jeg ikke flere oplysninger, men der vil komme 

yderligere informationer om dagen i november udgaven af Herolden. 

Mange gildehilsner  

Elsebeth Rasmussen, DIS 

 

 

 

 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. oktober 2012. 

Deadline 15. september. 

 

 

 

 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon 86 28 17 98 

E-mail: herolden@mail.dk 



4 

HEROLDEN 



5 

HEROLDEN 

 
 
 

       

Spejdermuseet Århus og 
Det Danske Spejderkorps, Stifinder Sø 

holder 

Spejderloppemarked 
 

Loppehuset, Lokesvej 17 - sidevej til Søren Frichs Vej 
(Bag den gamle Fragtmandscentral) 

 
Torsdage 25. oktober, 1. og 8. november kl. 17-20 
Lørdage 27. oktober, 3. og 10. november kl. 11-15 

 
Har du gode ting at undvære til loppemarkedet, så ring til 

Elisabeth Møller, 4. Gilde på 8628 1601.  
Vi samler ind fra den 23. oktober 2012 

 
Vi får brug for hjælp til sortering og salg. 

Meld dig derfor til en god oplevelse på de tilmeldingsskemaer, 
der bliver sendt ud til gilderne! 

 
Vi glæder os til et godt og fornøjeligt samarbejde! 

 

Venlig hilsen 

Spejdermuseet og Stifinder Sø 
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FELLOWSHIP-DAY i HAMMEL 2012  

Her er en beskrivelse af emnet for denne aften. Det bliver en fortælling om 

dansk deltagelse i hjælpearbejdet, ude i den store verden. 

MAF (Mission Aviation Fellowship) er en international, evangelisk og fælles-

kirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden. MAF har mere end 

1.200 ansatte, heraf mere end halvdelen lokale medarbejdere. MAF opererer i 34 

u-lande og har ca. 200 piloter og 125 fly i aktiv tjeneste. MAF — flyver for li-

vet. Hvert tredje minut døgnet rundt starter eller lander et MAF-fly et eller andet 

sted i verden for at bringe medicin, nødhjælp, hjælpearbejdere, læger, sygeplejer-

sker, patienter, præster, missionærer og evangelister frem til deres bestemmelses-

sted. Flyene passerer over ørken, jungle, floder, bjerge eller sumpe — steder 

hvor transport på landjorden er umulig eller besværlig og tidskrævende. Her er 

flyvning ikke en luksus, men en nødvendighed. Hver times flyvning sparer 3 

dages rejse til fods, på cykel eller i båd. 

MAF betjener ca. 1000 hjælpeorganisationer, lokale kirker, hospitaler og missi-

onsselskaber med billig flytransport. 12007 gennemførte MAF mere end 280 fly-

operationer hver dag, det blev til mere end 90.000 flyvetimer med mere end 

10.000 tons gods og 240.000 passagerer til over 3.000 destinationer. 

MAF holder de mange operationer i gang ved hjælp af penge fra indsamlinger, 

fonde og private bidrag. MAF har ingen piloter på lønningslisten! De er alle 

sponsoreret af privatpersoner, kirker og menigheder, fortrinsvis fra pilotens 

hjemland. 

MAF 's formål er "at give evangeliet vinger", og dermed forøge kirkernes og de 

humanitære organisationers rækkevidde, således at så mange mennesker som 

muligt kan få humanitær hjælp og blive mødt med det kristne budskab. 

MAF blev startet i England lige efter 2. verdenskrig af kristne RAF-piloter, som 

så muligheden for at anvende krigsflyene i fredens tjeneste. 

I september 2007 blev de 14 regionale og nationale MAFgrupper fra tre verdens-

dele fusioneret i MAF International. MAF — Danmark blev stiftet i 1989 som 

en del af denne internationale organisation, og har til opgave at gøre MAF 's ar-

bejde kendt i Danmark, at indsamle økonomiske midler og at finde frem til per-

soner, der har kald, evner og uddannelse til at løse de mange opgaver i MAF. 

MAF Danmark er en del af den internationale organisation, og har til opgave at 

gøre MAF's arbejde kendt i Danmark, at indsamle økonomiske midler og at finde 

frem til personer, der har kald, evner og uddannelse til at løse de mange opgaver 

i MAF. 
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MAF Danmark støtter flymissionen med konkrete opgaver i Tanzania hvor Allan 

Conrad er udsendt til MAFs flybase i Dodoma. 

MAF blev startet i England efter den anden verdenskrig af kristne piloter. De 

ønskede efter krigen at bruge flyene aktivt i verdensmissionens tjeneste ved at 

"give evangeliet vinger". MAF Europe er en sammenslutning af 10 nationale 

afdelinger i Danmark, England, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Norge, Sveri-

ge, Schweiz, Tyskland. Der er endvidere MAF organisationer i Australien, Cana-

da, Sydafrika og i USA. 

 

MAF International 

Den 2. september 2006 blev de 16 regionale og nationale MAF-grupper fra tre 

verdensdele fusioneret i MAF International. 

Den humanitære katastrofes omfang viser sig nu ide overfyldte flygtningelejre 

i Sydsudan. MAF er til stede og flyver nødhjælpsarbejdere og nødvendigt udstyr 

ud, for at efterkomme det enorme behov for hjælp der hersker. 

Luftstøtten til fordel for de tilbagevendte flygtninge er primært blevet benyttet af 

SIM Red Barnet og Samaritans Purse. 

MAF flyver også jævnligt fra hovedstaden Juba for Medair, der arbejder i flygt-

ningelejre omkring 700 km. nord for Juba for mennesker, som er flygtet ud 

af Sudan for at undslippe kampene i Nuba-bjergene. Medair gennemfører vigtige 

vandprojekter for at sikre ordentlig forsyning og sanitære forhold i lejrene. 

MAF's fly bringer deres ansatte ud til flygtningelejrene sammen med nødvendigt 

udstyr, byggematerialer og andre livsvigtige forsyninger. 

Der rapporteres hele tiden om den frygtelige tilstand flygtningene befinder sig i, 

når de ankommer til lejrene, efter at have været på flugt i uger eller måneder. 

Der er i øjeblikket 120.000 mennesker, som er flygtet over grænsen fra Sudan, 

og mange flere 

forventes. Nødhjælpsfolkene er overrasket over omfanget af den humanitære 

krise, og med udbrud af sygdomme i sumpområdet i den Øvre Nil stat, vil situa-

tionen fortsat forværres. 
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Søndag den 2. september tog 

2. Sct. Georgs Gilde på sommertur, 

hvor vi mødtes ved Stakladen. Deref-

ter kørte vi til Naturpark Mols Bjer-

ge. 

Der blev serveret morgenkaffe 

ved Agri Bavnehøj. Så kørte vi vide-

re til Havets Hus i Grenå, hvor vi så 

planerne for Anholt Havmøllepark. 

Kl. ca. 13 ankom vi til Skandi-

navisk Dyrepark, hvor vi spiste vores 

medbragte madpakker. Derefter gik 

vi ud i parken for at se på dyrene, 

især isbjørnen Siko. 

Det var en rigtig dejlig tur. 

Jane Dalmose Ebling 

 

 

 
Mandag den 10. september 

havde Gildet inviteret Arne Nielsen 

til at fortælle om sit liv i landbrugets 

tjeneste. Forinden blev der afholdt en 

kort gildehal. 

Arne Nielsen fortalte om sin 

barndom, hvor han var opvokset i et 

frimenighedsmiljø i Sønderjylland 

tæt på grænsen, og om sin ungdom, 

hvor han var elev på Danmarks første 

folkehøjskole (Rødding) og om hans 

ophold på flere gårde. 

Rødding Højskole er en almen 

højskole, der bygger på Grundtvigs 

tanker om folkeoplysning. Skolen 

 blev som den første folkehøjskole i 

Danmark grundlagt i 1844 som led i 

kampen for at bevare dansk sprog og 

kultur i grænselandet og for at forbe-

rede bønderne til at kunne deltage i 

det gryende demokrati.  

Fra starten og senere har det 

været en skole med vægt på både ud-

dannelse og dannelse. Skolen har ud-

dannelser eller undervisning i fag og 

færdigheder rettet mod studie- og ar-

bejdslivet, og dannelse eller livsop-

lysning, der handler om at skabe 

sammenhæng og mening i den kom-

plekse tilværelse, vi som mennesker 

er en del af. 

Arne Nielsens grundlæggende 

praktiske og teoretiske uddannelse 

indenfor landbruget var således i or-

den, så basis for hans fortsatte karrier 

var på plads, inden han startede som 

studerende på Landbohøjskolen, 

hvorfra han blev agronom i 1962. I 

perioden 1962-1971 arbejdede han 

som landbrugskonsulent og var i 8 år 

lærer på Kjærgård Landbrugsskole. 

Derefter har Arne Nielsen fra 

1971 i mere end 30 år været ansat 

som landskonsulent for RDM (Rød 

Dansk Malkerace) i Landscentret for 

Landbrug i Århus (senere Landbru-

gets Videncenter med 3200 ansatte). 

Siden 2001 har Arne Nielsen været 

rejseleder hos Dumas-Johansen 

(Agricultural Tours of Denmark), 

Auning, og på denne måde besøgt 

utallige rejsemål i verden, hvor de 

danske landbrugere kan høste faglige 

og kulturelle oplevelser. 
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For os, der ikke kender så me-

get til landbruget og dets organisatio-

ner og virksomheder, fortalte Arne 

Nielsen om Landbrugets Videncenter 

i Skejby, som er en stor virksomhed, 

der indsamler, bearbejder og formid-

ler den nyeste viden til landbruget, så 

danske landmænd og gartnere kan 

producere fødevarer i verdensklasse. 

De fem største globale virk-

somheder (Arla, Danish Crown, 

DLG, DLA og Copenhagen Fur) in-

den for landbrugs- og fødevareer-

hvervet er ejet af landmændene (via 

andelsbevægelsen) og har igennem 

årene haft en utrolig vækst (fra 2010 

til 2011 var væksten alene på over 

10 %). Samtidig øger disse virksom-

heder i dag indtjeningen, der giver 

mulighed for yderligere ekspansion 

ud over hele jorden. 

Flere af disse virksomheder har 

en årlig omsætning på over 40 mia. 

kr. Foruden fødevarer eksporter Dan-

mark viden, frøprodukter og avlsdyr 

til hele verden, og det er med til at 

udbygge og effektivisere produktio-

nen af fødevarer overalt på jorden. 

Dansk Landbrug er i dag i stand til at 

ernære 15 mio. mennesker, men det 

er dog få i forhold til, at jordens be-

folkning om 30 år er steget til 9 mia. 

Vi fik denne aften så megen 

viden, at vi virkelig fik noget at tæn-

ke på, hvilket også kom til udtryk i de 

mange efterfølgende spørgsmål, som 

foredragsholderen besvarede fyldest-

gørende. 

Referenten oplevede under fo-

redraget erindring om sin egen Fars 

genfortælling af sine oplevelser på 

Rødding Højskole og deltagelse i ad-

skillelige årsmøder på Højskolen i 

30´verne. 

Alt i alt en god og interessant 

aften med en dygtig og vidende fore-

dragsholder, og gruppe 52 havde sør-

get for det kulinariske arrangement, 

der også var fremstillet af gode, dan-

ske landbrugsvarer. 

Viggo 

Sommeren 2012 har budt på 

omskifteligt vejr, men tager afsked 

med rigtig pæne temperaturer. Det 

mærkede vi også den 3. september, 

hvor vi mødtes til første aften i den 

nye sæson. 

Gruppe 62 havde inviteret på 

bakkevandring i Hasle bakker. 17 

fremmødte var klar til at udforske det 

spændende område, som består af de 

tre bakker Spiralen, Bakkekammen 

og Plateauet, samt en flot udsigt til 

Grønhøj og søer mellem bakkerne. 

Vi besteg Bakkekammen, hvis 

højeste punkt er 105 m over havet. 

Uanset hvilken vej man vælger at ny-

de udsigten, kan man se uendeligt 

langt, det er meget flot. At det er sidst 

på sommeren kunne vi fornemme, 

idet solen allerede går ned få minutter 

efter k1. 20, men et sidste glimt af so-

len fik vi lige i horisonten. 

Det er et dejligt og spændende 

område skabt af en million kubikme-

ter overskudsjord fra byggeprojekter 

på et 16 hektar areal. Projektet koste-

de ca. 10 millioner kr. 
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Hasle bakker blev åbnet de-

cember 2007 for offentligheden og 

officielt indviet maj 2009. Byrådet 

har afsat midler til udbredelse af 

kendskab af bakkerne. Her måtte vi 

også tilstå, at flere af os aldrig havde 

besøgt stedet. 

Vi kørte til Langenæskirkens 

lokaler, her blev vi beværtet med dej-

ligt hjemmebag. Boller med pålæg og 

ost og chokoladekage til kaffen. 

Robin fortalte om den forestå-

ende udflugt, og Inger fortalte om 

korrespondancen med de norske gil-

devenner, som er inviteret på besøg 

hos os i 2013. Hun berørte også lige 

gildets jubilæum sidst på året, inden 

hun takkede for denne første aften 

som gildemester. 

Det var en dejlig aften, som vi 

sluttede med vores aftensang. 

Tove 

8. Gilde indledte mandag den 

27. august 2. halvår 2012 med fri-

luftsgildehal, og som noget nyt ryk-

kede vi syd på til 1. Tranbjergs flotte 

spejderhytte. Vi samledes omkring 

bålet i den overbyggede bålplads, 

hvor vi lige netop var nok til at fylde 

bålpladsens mange siddepladser. 

Gildemester Henny Wilson 

sagde i sin velkomst, at det at samles 

omkring en bålplads skal minde os 

om vores spejdertid. 

Hun udtalte mindeord om vo-

res gildebror Jørgen Juel, der døde 

den 21. juli efter kort tids sygdom, og 

få dage efter sin 80 års fødselsdag. 

I gildemestertalen causerede 

Henny over nogle af sommerens gode 

oplevelser, bl.a. om Spejdernes inter-

nationale lejr i Holstebro. Vi var en 

lille halv snes gildebrødre der dels 

deltog i Stadsgildets udflugt til lejren 

og dels deltog i opgaverne i selve lej-

ren. 

Indtrykket var, at alt var gen-

nemtænkt og fungerede selv med 

35.000 spejdere fra alle danske korps, 

samt forskellige lande og fordelt over 

et kæmpe stort areal. Vi var nok selv 

overrumplede, men der skal jo meget 

til for at imponere de unge af i dag. 

Jeg tror, at det at være sammen og at 

føle ”Jeg er ikke alene”, er noget de 

unge også værdsætter. De oplever at 

det er sjovt og godt at være spejder. 

De har fået en unik oplevelse. Der 

blev skabt minder, som de aldrig vil 

glemme og måske også venskaber for 

livet. 

Deres lejrpladser var pæne og 

ordentlige og viste flotte pionerarbej-

der. De forstår at samarbejde. De vi-

ser hjælpsomhed og fælleskab, og de 

opfører sig pænt uden larm og råbere. 

Vi talte med flere af spejderne og de-

res ledere fra Risskov grupperne. I en 

af grupperne havde de skrællet 35 kg 

kartofler, som blev kogt over bålet og 

herefter forvandlet til kartoffelmos. 

Dertil skulle de have gullasch med alt 

tilbehør. Der må have været trængsel 

over madbålet. Sikke et fællesskab. 

Jeg tænkte på at også som gil-

debror skal man være sig selv, men 

ikke sig selv nok. Nå vi rejser ud og 

mødes med gildebrødre fra hele ver-

den, er det noget af det vi oplever, og 
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vi opdager, at det er smadderfint, det 

vi står for og kæmper for. 

Ungdommen er ikke så ringe. 

Det så vi også tydeligt hos olympia-

dedeltagerne i London. De har forbe-

redt sig gennem flere år, og de kæm-

pede for de sportslige idealer, og for 

at opnå et godt resultat. 

Ikonet ”Gunnar NU Hansen” er 

også et eksempel på, hvor langt man 

kan nå, hvis man kæmper for det. 

Nogen sagde om ham, at han 

havde haft heldet med sig, men et af 

Gunnars valgsprog var, at ”Flid er 

heldets moder”. 

Flid har også præget alle de 

spejderledere, som var med til at gøre 

Spejdernes Lejr 2012 til noget, som 

vil brænde sig ind i deltagernes hu-

kommelse. 

Vi hyggede os i den lune som-

meraften omkring bålet og bålsange-

ne i lommelygternes skær. Arrange-

rende gruppe bød på lune frikadeller 

og hjemmelavet kartoffelsalat, og vi 

nød desuden en stor bradepande kage 

til den medbragte kaffe, inden vi slut-

tede af med en aftensang og et på 

gensyn til efterårets arrangementer. 
 

Gruppe 8.1 formidlede lørdag 

den 1. september et besøg i Vor Frue 

Kirke, med deltagelse fra alle tre 

grupper, til turistgudstjeste. Kirken 

bød på friskbagte rundestykker og 

kaffe, som blev indtaget i kirkerum-

met og på bænkerækkerne inden præ-

sten indledte sin prædiken. 

Efterfølgende var vi på en 

guidet rundvisning i Kryptkirken og i 

Klosterkirken. Vor Frue Kirke var jo 

Århus’ første domkirke og har en me-

get spændende historie. Der blev slut-

tet af med sandwich i Sognegården. 

Frits 

 

 

9. Gilde besøgte en dansk vin-

gård. På vores gildeting i marts blev 

vi enige om 2 ting, der skulle opfyl-

des for at få en god sommerudflugt i 

år: 

1) En god oplevelse lige henne 

om hjørnet rundt om Århus. Vi ville 

nemlig ikke, som så mange gange før, 

bruge alt for megen tid på landeveje-

ne. 

2) Der skulle bare være rigtig 

godt sommervejr. Begge vores ønsker 

gik i opfyldelse – og det i rigt mål! 

Da vi mødtes på Fredens Kir-

kens parkeringsplads lørdag den 18. 

august, bragede solen allerede ned fra 

en skyfri himmel. Så sommertøj, sol-

hat og solcreme var en naturlig start 

på vores sommerudflugt i år. 

Vi fordelte os hurtigt i bilerne 

og kørte sydpå. Vores GPS ledte os 

gennem idylliske små landsbyer, der 

let kunne være kulisser til en Morten 

Kochfilm. På Norsmindevej ligger 

”Fjordgårdens Vineri. Og her tog vin-

bonden, Jan og hans kone, Inge-Lise, 

imod os. 

Bænket, omkring små borde 

med forskellige røde, rosa og hvide 

vine, fortalte Jan engageret om vin-

dyrkningens kunst i Danmark. De 

vinstokke, de havde, var alle tilpasset 

det nordiske klima og trives godt her. 
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Det er mindre klimaforandringerne, 

end de bestemte fremavlede sorter, 

der gør udslaget. Alle Fjordgårdens 

vinstokke har dog et næsten internati-

onal samarbejde bag sig: de er podet 

på canadiske stokke i Tyskland og 

erfarne tyske vinbønder har taget sig 

kærligt af vinstokkenes ”barneår”. 

Af og til får Fjordgården besøg 

af en garvet tysk vinbonde, der er tu-

rist i området. Af nysgerrighed, men-

te Jan, og kollegial interesse. For, 

hvordan kunne vin gro så langt nord 

på. For nylig, causerede Jan videre, 

kom en tysk vinbonde og købte en 

flaske af en bestemt drue. Den avlede 

han selv på nede i det sydtyske. Om 

sammenligningen var faldet godt ud, 

havde Jan endnu ikke hørt, men sjovt 

var det nu, at blive taget så seriøst, 

sluttede han inden vores markvan-

dring. 

Nu skulle vi se, hvordan man 

passer en vinstok, sagde Jan og be-

gyndte at vise os, hvordan han gik 

rundt og fjernede blade, sideskud og 

”kyllinger” (drueklaser, der ikke ud-

viklede sig). Der skal fjernes så me-

get grønt, at bladene ikke dækker for 

klaserne og samtidig så få, at fotosyn-

tesen er optimal. ”Aha!”, sagde Ger-

da, ”Ligesom på tomatplanten der-

hjemme?” Det var da en god sam-

menligning, mente Jan, rettede sig op, 

strakte den bøjede ryg og så ud over 

de resterende 1549 andre vinstokke. 

De stod alle i snorlige rækker og fulg-

te det let bølgende landskab ned mod 

Norsminde Nor. Og da blev vi for al-

vor klar over, at vinbonde var mere 

end et arbejde. Det var en livsstil, der 

krævede mange arbejdstimer. Ja, en 

passion, om man vil. 

Egentlig var det kartofler, Jan 

og hans kone, ville dyrke. Men det 

gjorde de kun en enkelt sæson. Det 

viste sig, at der var lerjord med man-

ge sten under den sandede muldjord. 

Så her blev der ikke grundlagt en 

konkurrent til de tidlige kartofler fra 

Samsø, men tilfældigt en vingård, der 

nu er i rivende succesfyldt vækst. 

Jordbunden er bare helt perfekt til 

vindyrkning: den skråner mod syd og 

de mange sten i jorden her er en for-

del. Deres opvarmning af solen giver 

ekstra varme til vinstokkens rod. 

Selvom det er et stort arbejde med 

vinstokkene året rundt, ja, så skal de 

aldrig vandes. De fik en ca. 30 l. vand 

de første uger. Det var alt. Al vanding 

derefter står Vor Herre for. 

Tilbage på vingården fik vi en 

rundvisning fra A til Z om presning 

gæring, tapning etc. Det virkede me-

get moderne og teknisk. Familien 

blev ikke sendt på bare fødder op i 

baljerne for at trampe saften ud af 

druerne. Computerstyrede maskiner 

stod for det hele, - næsten da! Overalt 

hængte glade smileys fra diverse kon-

trollører samt attester fra toldvæsenet. 

– Nu gik det lidt romantiske skær af 

vindyrkningen, syntes jeg, men sådan 

er realiteterne ved levnedsmiddel-

fremstillingen jo. 

Vores frokost skulle vi have på 

Norsminde Kro. Den er jo blevet en 

særdeles fin restaurant nu, så jeg 

frygtede en af de her skrækkelige 

madoplevelser, hvor 2 lokale gulerød-

der lå på kryds på tallerken og, at det 
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så var det. Virkeligheden overgik fan-

tasien her: veltillavede frokostretter - 

af lokale råvarer-, men særdeles vel-

tillavet og i rigelig mængde. Dertil 

kommer en venlig og professionel be-

tjening. Det var en madoplevelse! 

Her var der ikke bare åbnet nogle 

frostposer der blev opvarmet i en mi-

kroovn, og så blev serveret af en ny-

bagt studine! 

Kaffen skulle vi have senere, 

men hvor? Megen tid gik i de hygge-

lige og charmerende omgivelser ved 

lystbådehavnen, med at lede efter 

hinanden. Utroligt, at sådan nogle 

gamle spejdere kunne præstere noget 

så skørt. - Det må have været var-

men! 

Alle hyggelige kroge og skyg-

gefulde bænke var optaget - Lige fra 

Norsminde til Fredens Kirken. Altså, 

sluttede vi af her med den medbragte 

kaffe og kage på parkeringspladsen. 

En dejlig dag og en dejlig udflugt! 

Vi anbefaler gerne denne tur. 

Birgit 

 

Ps! Udover hjemmesiden: 

www.fjordgaardvineri.dk, så læs også 

Aarhus Stiftstidende fra d. 6. septem-

ber! 

Her er et stort interview med 

vinbonden, Jan, der lige igen har fået 

præmie for sin vin. 

Tirsdag den 28. august var så 

vores opstart efter en lang ferie. Da vi 

nu er pensionister næsten alle i 10 

Gilde er vi blevet enige om at starte 

noget tidligere på dagen, da mange af 

vores arrangementer er lagt ude i det 

fri og det begynder nu at blive tidlig 

mørkt. 

Vi mødtes ved Hørhavegården 

kl. 17.30, blev delt op 2 og 2 og fik 

udleveret kort fra naturstyrelsen over 

området. I Marselisborg skov er der 

opsat røde pæle rundt omkring, alle 

nummereret og forneden står der tre 

bogstaver. Opgaven bestod så i at fin-

de 10 pæle og skrive bogstaverne ned 

på kortet som vi havde fået udleveret. 

Vi fik 2 timer til at løse opgaven, men 

det var sværere end lige beregnet, 

mange af pælene er godt skjult og vi 

skulle gennem små stier og brænde-

nælder, forinden havde Ulla og Jonna 

været ude at lægge små overraskelser, 

i form af forskellige snaps, på poster-

ne. Der var mange orienteringsløbere 

i skoven denne aften og een var så rar 

at han fortalte mit hold hvor den pæl 

var vi ledte efter. 

Efter løbet samledes vi (godt 

trætte) ved en af shelterne hvor der 

var dejlig mad og vi hyggede os ved 

bålet og sang et par bålsange. Det var 

en rigtig lun og smuk sommer aften 

og vi pakkede først sammen kl. 21.30 

efter endnu en begivenhedsrig aften. 

Næste arrangement i september går til 

Ulvedalen ved Karup hvor der skal 

samles svampe. 

Mange gildehilsener fra Poul-

Erik 

NB: Vi kan godt mærke efter et 

sådant løb at vi ikke er 25 år. 

 

Tirsdag den 11. september var 

dagen for årets svampe tur i 10. Gil-
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de. Vi mødtes kl. 15. ved Alhedens 

plantage, og kørte samlet til Ulvedal 

plantage. 

I 1788 gav Christian d. VII or-

dre til at udføre de første hede til-

plantninger, det der blev til Alhedens 

Kongeskov hvor bl.a. Ulvedal planta-

ge ligger. De første, som forsøgte at 

opdyrke heden, var familier fra om-

egnen af Frankfurt, kolonisterne fik 

tilnavnet "kartoffeltyskere".  

Plantagen er domineret af nåle-

træer, med lyng, revling og enkelte 

løvtræer. Plantagerne drives først og 

fremmest med vedproduktion for øje, 

men samtidig tages der ved skovdrif-

ten hensyn til skovens udseende og 

til bevaring af de kulturhistoriske 

værdier, som der er en del af. 

Efter ca. 2 timers intens svam-

pejagt fik vi pludselig øje på orange 

pletter i skovbunden – kantareller. Så 

alt i alt fik vi en god høst. Ved shelte-

ren i Ulvedal blev svampene nøje 

sorteret, renset og tilberedt på trangia 

og det blev til et herligt ”konge-

måltid”. Vi har heldigvis flere kyndi-

ge svampekendere som kunne hjælpe 

os, der ikke er svampekendere. Rådet 

var: tag kun rørsvampe, lad svampe 

med lameller stå. Vi havde både regn 

og sol på turen, men det er jo kun på-

klædningen der er det afgørende. Vi 

sluttede turen ved 19-tiden. Det var 

en rigtig dejlig og hyggelig tur med 

svampe jagt, hygge snak i et skønt 

natur område. 

Ulla Charles 

 

 

 

Torsdag den 6. september hav-

de vi igen besøg af Knud Greve, der 

denne gang levende og engageret for-

talte om en ferietur til Bøhmisk 

Schweiz – et bjergrigt område, der 

strækker sig fra Dresden i Tyskland 

over det nordlige Tjekkiet til Slova-

kiet. Et fantastisk smukt område med 

mange unikke bjergformationer. Bl. 

a. området kaldet ’Ceský Ráj’- Det 

Bøhmiske Paradis. 

Turen var inspireret af en om-

fattende postkortsamling af ældre da-

to, som Knud Greve var kommet i 

besiddelse af. Det lykkedes ham altså 

at se motiverne på postkortene ’live’ 

En spændende og anderledes 

måde at holde ferie på. 

Uffe 
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