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8. GILDE
Søndag d. 2. december kl. 10.
Fredlyset bringes til Ellevang Kirke
ved gudstjenesten 1. søndag i Advent.
Lørdag d. 8. december kl. 11.
Juleturen går i år til skoven ved Moesgård. Vi mødes ved Skovmøllen, og
efter en rask spadseretur indtager vi en
let frokost i restauranten og ønsker
hinanden glædelig jul.
Fredag d. 11. januar .
Stadsgildets nytårsgildehal. Se indbydelsen i Herolden.
Mandag d. 28. januar.
Fødselsdagsgildehal i Ellevangkirkens
Sognegård kl. 19.30.
Indbydelse følger. 5. Gilde er inviteret

1./7. GILDE
Mandag d. 3. december kl. 18.00.
Julemøde hos Jytte og Hans, Skovgårdsvænget 8, Tranbjerg J.
Husk gave til pakkeleg.
Afbud til værtsparret.
Fredag d. 11. januar 2013.
Nytårsgildehal v/ 4. Gilde
4. GILDE
Mandag d. 10. december.
Julestue i Langenæskirken.
Mandag d. 18. februar kl. 19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
"Rejsen til Amerika" v/Erik Birkholm.

9. GILDE
Onsdag d. 5. december kl. 19.00.
Vores traditionelle julestue - husk gave til ca. 20 kr. til pakkeleg.
Fredag den 11. januar kl. 18.00.
Nytårsgildehal i Langenæskirken.
Se invitation andetsteds i Herolden.

5. GILDE
Mandag d. 10. december kl. 18.30.
Julegildemøde i Egå Sognegård.
Mandag d. 28. januar 2013 kl.?
8. Gilde inviterer til fødselsdagsgildehal.

10. GILDE

4.-12.
Julemøde. Sted ? Tid ?

6. GILDE.
Lørdag d. 1. december kl. 18.30.
Jubilæumsfest på Navigator.
Fredag d. 11. januar.
Nytårsgildehal. Se annoncen i bladet.
Mandag d. 4. februar 2013 kl. 19.30.
Gildemøde – Gr. 62 arrangerer.

FRIMÆRKELAUGET
Der er ikke møde i december måned,
så alle ønskes hermed en glædelig jul.
Torsdag 17. januar 2013.
Året starter som sædvanlig med den
traditionsrige Takkefest. Nærmere om
tid og sted følger separat i god tid inden.

Stadsgildeting,
der var programsat
til den 14. maj 2013
er flyttet til

den 7. maj 2013
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Nytårsgildehal 2013
Århus Stadsgilde inviterer til nytårsgildehal
arrangeret af 4. Gilde.
Fredag d. 11. januar 2013, kl. 18.00.
Langenæs kirkens lokaler,
Kirkedammen 2, Aarhus C.
Kuvertpris 175,00 kr.
Beløbet indsættes på:
reg. nr. 3627, konto nr. 3617079933
med angivelse af navn og gilde.
Bindende tilmelding senest d. 15. december 2012.
Drikkevarer kan købes på stedet.
Underholdning: ”En magisk aften”
På gensyn 4. Gilde.

Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170,
8260 Viby J.
Telefon 86 28 17 98
E-mail: herolden@mail.dk

HEROLDEN

udkommer næste gang
ca. 1. februar 2013.
Deadline 15. januar.
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LOPPEMARKED 2012
SPEJDERMUSEET OG STIFINDER SØ
siger
TUSIND TAK
Atter er et fælles loppemarked vel overstået – og også denne gang gik det
rigtig godt! Omsætningen blev ca. 125.000 kr. og overskuddet mellem
100.000 og 105.000 kr., som deles ligeligt mellem Spejdermuseet og Stifinder Sø (DDS-søgruppe med hjemsted ved Marselis Havn).
De indvundne beløb er væsentlige tilskud til såvel museets som søspejdernes
drift!
Sidstnævnte stod for indsamling fra private samt dagligt i 3 uger fra Eskelund + lidt udkørsel.
Museet stod for planlægning / styring af loppemarkedet samt for sortering,
opstilling og salg. Søspejderne hjalp også til ved sortering / salg samt ved
afsluttende oprydning / rengøring.
I museets andel medvirkede totalt set ca. 65 personer. Udover rigtig mange
gildebrødre samt museets egne folk var der mange ”frivillige”, altså hjælpere
som ikke er gildebrødre eller har direkte relationer til museet – det var rigtig
flot!
Heldigvis var der mange, som ydede en ekstraordinær stor indsats ved at møde op i Loppehuset rigtig mange gange – uden denne særlige indsats er det
ikke muligt for os at gennemføre et stort loppemarked!
Aarhus Kommunes lejeaftale for ”loppebygningen” udløber næste år, så vi
kommer ikke til at holde flere loppemarkeder der. Om kommunen kan / vil
finde et nyt sted vides ikke.
Det fine resultat havde slet ikke været muligt uden den flotte opbakning fra
Sct. Georgs Gilderne og alle øvrige – derfor en STOR TAK til alle, der gav
en hånd med under loppemarkedet!

Spejdermuseet Århus og Stifinder Sø
Bedste museums- og gildehilsen
Thøger Jensen
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nu heller ikke så aktuelt for os, og så
skulle man oven i købet også tage
skoene af for at komme ind. På museet gik der et par timer med at se på
eller gense gamle effekter. Interessant.
Derefter kørte vi til Egå Lystbådehavns restaurant, hvor Jytte og
Hans var blevet inspireret af besøget
på Steno museet, og derfor havde bestilt stjerne skud til alle. Vi sluttede
af med kaffe og petif…, eller hvad
det nu er det hedder, altså små stykker kransekage og chokolade. En rigtig hyggelig efterårsdag med mange
spændende udfordringer og informationer.
Ofk

Ændring af mailadresse
Frits Hindtoft, 8. Gilde: f.h@pc.dk

Vi var 11 personer, der lørdag
den 27. oktober om eftermiddagen
var taget på Steno museet.
I den medicinhistoriske udstilling kom vi ind over operationsstue,
en tandlægestol, apotek og flere medicinske teknologier, som det så ud
for ca. 100 år siden. Det hele var dog
en generation, og for nogle en ½ generation tidligere end vores, men vi
kunne udmærket fornemme, hvordan
en tur på briksen mon ville være.
Vi fortsatte derefter til udstillingen for astronomi, fysik og atomfysik mv. Der var mange pilfingre,
der ikke kunne lade være med at
trykke på de forskellige knapper, som
fik instrumenter til at rotere frem og
tilbage. En gildebror havde lige fortalt, at han havde en mobiltelefon
hjemme i skuffen, som han meget
sjældent brugte. Lidt efter så han den
samme telefon i et montre med telefoner fra 30 og 40èrne. Man kan roligt sige, at han ikke har fulgt ret meget med tiden. Tænk at hans nyeste
telefon allerede var kommet på museum.
Der var kun en gildebror, der
var inde og se den nyeste udstilling.
”At få børn med teknologien”. Det er

Mandag, d. 15. oktober kl.
16:30 gik det løs i Bowl'n'Fun på
Skanderborgvej i Viby, hvor 28
kampberedte gildebrødre og ægtefæller var mødt op til dyst i den ædle
bowlingsport. Efter de svære indledende øvelser med at finde et par sko
man kunne passe og en kugle man
kunne få fingrene ned i, gik vi igang
på de tildelte hold på hver sin bane.
Efter i en time at have kylet,
kastet og trillet utallige kugler ned ad
banerne, hvoraf en stor del røg i de
irriterende render ved siderne (jeg
tror banerne buede lidt udad) slukkede tælleværket og resultaterne kunne
afleveres til Gruppe 44.
Efter at have sundet os lidt, og
afleveret de "flotte" sko gik det op til
Baren, og balancerende med drikkevarer gik det ned til vore borde,
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tæt ved Bowl'n'Fun Buffet'en, som
bød på en hel del lækkerier:
Klassiske tarteletter, indbagte rejer,
spinattærte og wraps m/røget laks.
Rosastegt oksesteg, tomatmarineret
kalkunbryst og langtidsstegt kamfilet,
fire forskellige slags kartofler samt
tre saucer.
Desuden en spændende salatbar med
mere end 30 varianter. Hertil lækkert
brød og stort udvalg i diverse tilbehør. Efter at den værste sult var stillet, blev der uddelt præmier til de
dygtigste, eller snarere heldigste,
spillere.
Mætte og trætte listede vi
hjemad, enkelte skulle dog lige have
en kop kaffe at gå hjem på.
Tak til Gruppe 44 for et dejligt
arrangement.
Erik B.

Der var over 700 debatmøder,
foredrag, taler og happenings, der
blev huset i 160 telte og i det fri.
Cirka 350 journalister dækkede
begivenheden. Forbilledet er den
svenske Almedalsveckan på Gotland,
der også er meget velbesøgt.
Formålet er at give demokratiet i Danmark en saltvandsindsprøjtning, styrke debatten og give borgere
mulighed for at møde magthaverne
ansigt til ansigt.
Blandt de over 100 folkevalgte
deltagere var også statsminister Helle
Thorning-Schmidt (S) og tidligere
statsminister og nuværende formand
for Venstre, Lars Løkke Rasmussen
(V), endvidere samtlige øvrige formænd for Folketingets partier, alle 5
regionsrådsformænd samt 20 ministre
ud af i alt 23 ministre.
Endelig deltog 10 af de 13
danske medlemmer af Europa Parlamentet sammen med den danske klimakommissær Connie Hedegaard.
Indbyggertallet i AllingeSandvig Sogn er normalt på godt
1700, men området voksede under
festivalen til en by på størrelse med
Slagelse.
Gildemesteren var så begejstret
for arrangementet, at han vil anbefale
andre i Gildet at deltage – selv deltager han igen til næste år.
I eftergildehallen havde vi inviteret overlæge Søren Pilgaard, som
veloplagt fortalte om sit liv.
Søren er uddannet som ortopædkirurg i både USA og i Danmark,
og han har i mange år arbejdet på Ortopædisk Hospital i Århus sammen
med professor Eivind Thomasen og
blandt andet opereret dansere fra Den
kgl. Ballet og mange verdensberømte

Mandag d. 8. oktober havde vi
inviteret 8. Gilde til sammen med os
at festligholde vor 24. års fødselsdag.
Erik fortalte i sin gildemestertale om
hans besøg på Folkemødet på Bornholm, der foregik på kyststrækningen
ved Allinge i dagene den 14.-17. juni.
Det er meningen, at det politiske øtræf skal være en fast sommertradition, hvilket alle håber på, at det bliver.
Folkemødet er blevet kaldt en politisk udgave af musikkens Roskilde
Festival, og der deltog op mod
30.000 fra nær og fjern i år. Det er en
tredobling af antallet i forhold til i
fjor, hvor Folkemødet blev afholdt
for første gang.
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alle en god plads og blev budt på et
velkomstglas og fik lov til at snakke
sammen.
Laurits sagde "der er ikke noget
program", det viste sig ikke at være
helt sandt. Ægteparrets to sønner Kurt
og John var også bedt om at komme,
de spiller henholdsvis guitar og tværfløjte, og skulle hjælpe os med at synge sangene i det omdelte sangblad.
Endnu engang må vi indrømme, ar det
går meget bedre med sangen, når vi
har musikledsagelse.
Så forlod vi sangens vinger, og
fordelt ved to lange borde blev vi budt
på spændende retter først et sandwichbrød flot anrettet på store fade, der var
tun, æg, tomater, agurk og masser af
rejer, derefter et lækkert stykke kød
med spændende tilbehør og godt brød.
Så måtte vi have en pause, og her havde Birthe lige en konkurrence, som
foregik på den måde, at vi sang et vers
fra forskellige danske sange, et ord var
understreget, og det skulle vi gætte
betydningen af. Resultatet skulle skrives i en tipskupon og helt ærligt, det
var slet ikke helt nemt, og det betyder
faktisk, at nogle af os sidder og synger
noget, som vi slet ikke ved hvad betyder - uha.
Herefter nød vi kaffen med Birthes lækre hjemmebagte kager til.
En fin aften var ved at være til
ende, men endnu en sang skulle vi
synge, og det var "Lev dit liv mens du
har det", og det er så rigtigt, men sommetider skal vi lige mindes om det. En
dejlig aften var forbi, og vi siger mange tak til Birthe og Laurits. Et hjerteligt tillykke til Laurits og god fest, når
den rigtige fødselsdag skal fejres.
Tove

sportsfolk, så de har fået deres førlighed tilbage. Blandt øvrige patienter
har Søren også haft Prins Henrik, der
fik fjernet en mus i den ene albue,
som de ikke kunne finde i København.
Thomasen var dygtig som kirurg, men i det daglige noget påholdende. Når han havde spist frokost
gemte han altid stanniolindpakningen, som kunne bruges næste dag til
madpakken. Dengang var alle Des
selv om man havde arbejdet sammen
i mange år – dog undtagen en køn sygeplejerske, som Thomasen ganske
vist havde gået i skole med.
I 1991 var Søren blandt initiativtagerne ved oprettelsen af Privathospitalet i Skørping, som er et af de
første privathospitaler i Danmark, og
han var cheflæge deroppe.
Senere har han haft privatklinik
i Lyngby og i Skanderborg, hvor han
i dag også har sin bopæl lige ned til
Skanderborg Sø.
Inden spørgetiden blev der serveret franske fristelser som dejlige
pølser og forskellige oste og ikke
mindst store flotte lagkager, så det
blev en rigtig dejlig aften.
Viggo

Mandag den 5. november var vi
inviteret til gildemøde hos Birthe og
Laurits. De ville gerne se os alle til en
hyggelig aften.
Der var naturligvis en særlig
anledning, nemlig at Laurits meget
snart kan fejre sin 80 års fødselsdag.
Birthe og Laurits har god plads,
og det er dejligt sådan en aften, hvor
vi var tyve gildemedlemmer. Vi fik
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Mandag den 12. november deltog vi i 5. Gildes besøg hos COOPs
store ferskvarelager i Hasselager, som
er i gang døgnet rundt. 700 medarbejdere på skiftehold sørger for at der
med 80 til 150 kølelastvogne hver
dag når ferskvarer ud til COOPs små
Brugser,
Superbrugser,
Faktabutikker samt Kvickly varehusene i
hele Jylland og på Fyn.
Der kommer naturligvis også
hver dag nye friske varer ind ikke
blot fra danske producenter, men fra
leverandører i hele verden så at sige,
og det er et kæmpe puslespil at få varerne kørt på plads på lageret inden
de igen, indenfor samme døgn forlader ferskvarelageret tæt pakket i burer
omspændt af folie. Det går stærkt,og
der er for længst indført masser af
teknologi og styresystemer for at det
hele kan lade sig gøre.
Efter rundvisningen holdt 5.
Gildes egen Henning Holck, der selv
er tidligere COOP mand siden midten
i 50’erne til han blev pensioneret, en
spændende gennemgang af en kolossal udvikling indenfor brugsforeningsbevægelsen og handelen med
dagligvarer, sammenholdt med hans
egen karriere fra han startede som
yngste medarbejder i Brugsen i Rønde, med at feje gulvene på lageret.
Det videre forløb foregik bl.a. med
videreuddannelse i såvel England
som USA og herefter bl.a. som afdelingsbestyrer på Bornholm, butikskonsulent med udgangspunkt på
Sjælland og senere som driftskonsulent i det jyske hovedkvarter i Viby,
for så at slutte af som uddeler i en årrække i den store COOP-butik i Egå.
Frits

Torsdag den 25. oktober var vi
fire mand af sted fra 8. Gilde til Fellowship-Day, sammen med andre gildebrødre under Århus Stadsgilde. Det
foregik denne gang i Spejdercentret
Engedal i Hammel og var arrangeret
af Østjysk Distrikt. Der var fuldt hus
og efter oplæsningen af Fellowship
budskabet overværede vi et spændende og interessant foredrag om det
hjælpearbejde som Mission Aviation
Fellowship (MAF) udfører i form af
flytransport til bl.a. nødhjælpsorganisationer, lokale kirker, hospitaler,
missionsselskaber til de mest isolerede og uvejsomme områder i 30 ulande i 4 verdensdele. Historien om
MAF blev foromtalt i Heroldens oktober nummer.
Mandag den 5. november var
gildets udvidede ledelse på 8 deltagere samlet hos gildemester Henny Wilson, hvor der blev evalueret på gildets
arbejde og gruppernes forskellige aktiviteter. Endvidere drøftede man ideer til fremtidige arrangementer og udflugter, som vil blive gennemført efter sommerferien næste år.
Søndag den 11. november gennemførte vi indsamlingen til Dansk
Flygtningehjælp i Risskov/Fedet, som
8. gilde nu har stået for i mere end en
halv snes år. Skole- og gymnasielever
samt unge voksne og ældre nåede helt
ud på ruterne i det gode vejr og kom
hjem med omtrent 56.000 kroner,
hvilket er godt 12.000 kr. mere end
sidste år.
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En aften med Tværkorpslig projektkoordinator Signe Trier Simonsen
og Naturvejleder Morten DD Hansen
ved Erik Birkholm Nielsen
Torsdag, d. 8. november havde 37 spejderledere og 17 Gildebrødre fundet vej
til Diakonhøjskolen, hvor levende lys viste vej til hovedindgangen, og inde i
varmen havde spejderudvalget forberedt en spændende aften.
Aftenen blev indledt med en velkomst af Marianne Eskildsen, hvorefter vi
sang ”Der er så meget, der kan trykke…”, tekst og musik til hele aftenen var
lånt fra LGT 2011 DVD’en.
Så gik Signe Trier Simonsen i gang med at præsentere sit
arbejde som tværkorpslig projektkoordinator for FDF og
spejderne. Projektet er det første af sin slags i Danmark og
derfor helt unikt.
Signe’s job siden november 2011 har været at skabe mere
synlighed om spejderarbejdet, at råbe politikerne op og
styrke netværket blandt grupper og kredse.
Hvad er FDF og spejdernes udfordringer anno 2012?
Stereotype fordomme: Bål, telt, bøn og korte bukser
Teknologiens indtræden: Spejdere og FDF forbindes ikke med nutiden
Mange andre fritidstilbud og skal der være plads til alle?
Manglende synlighed: vi er ude i skoven, hvor ingen ser os!
Ikke klare ambassadører - interne fordomme imellem korpsene
Løsningen ?? - Hvad er det, vi kan anno 2012?
Friluftsliv og leg kan vi, og vi har et trygt rum til udfoldelse.
Vi uddanner fremtidens ledere, der kan samarbejde på mange måder.
Vi skal stadig lave snobrød. Vi skal bevare troværdigheden.
Ikke kun fokus på flere medlemmer, men også på rigtig kendskab.
FDF og spejderkorpsene skal ikke slås sammen, men stå sammen udadtil, og
vi skal arbejde sammen. Sammen kan vi mere - f.eks. bygning af Mini Aros.
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Efter en tak til Signe, var det tid til pause i den tilstødende spisesal, hvor der
var stillet sandwich og drikkevarer frem. Snakken gik godt ved bordene, bl.a.
fordi der var blevet udleveret et evalueringsskema, som skulle afleveres ved
udgangen, og en tipskupon med gildespørgsmål, som skulle afleveres efter
pausen.
Tilbage i salen sang vi ”Jeg drømte om atten svaner i nat”.
Efter en kort præsentation af næste foredragsholder fik naturvejleder Morten D. D. Hansen selv ordet. Morten DD er
ikke den, der står stille, og utallige gange var han nede på
gulvet for at demonstrere en situation, så det er ikke uden
grund, at hans kolleger rundt i landet kalder hans arbejdsplads for Naturhysterisk Museum pga hans iver. Folk, som
har set ham på DR1, siger ”Gud, opfører du dig også sådan i
virkeligheden?”
Det er også specielt at se optagelser med ham, hvor han splitter en frisk kokasse med fingrene i sin iver for at finde sjældne biller m.m. - bl.a. Trehornet
skarnbasse. I nærheden er altid dens eneste fjende mariehøneedderkoppen,
som er den eneste der kan bide igennem skarnbassens panser.
Som Morten sagde: børn og unge elsker alt med dyr. Man skal bare få øje på
dyrene i naturen, så er interessen vakt. Vi andre skal også aktiveres på den
rigtige måde:
Inviter til naturvandring, hvor man skal se på vilde blomster, træer og svampe, og der kommer 8 personer. Inviter på den samme tur, men hvor temaet er
snapseurter og spiselige svampe, og der kommer 200!!
”Den måde de fleste går i naturen på, svarer til at tage til Paris, og ved hjemkomsten fortælle, at man så en masse biler og huse. Naturen skal opleves tæt
på”.
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Forslag/idéer fra Morten DD Hansen

Den spiselige Orangemyre findes også her i landet, den er sort, men når den
nulres, dufter den af appelsin. Den kan også spises!

Studer fugle. I april kan man se fiskeørne, og i maj gælder det hvepsevåger.
Fulde Silkehaler og Vindrosler ses også jævnligt her i landet, når de har spist
gærede bær. Drenge på 13-14 år, der får lidenskab for fulgle, slipper den
aldrig igen.

Gå en tur ved Egå Engsø – et fantastisk sted at se på fugle, der er kommet
dertil fra andre søer.

Ryst juletræet, når det kommer ind, og se hvor mange dyr og insekter der
drysser ned, eller tag en god stor klump blade i skovbunden og spred den ud
på et bord. I vil blive overrasket, hvor meget liv der er.

Vandhul vækker altid stor begejstring hos børn og unge.

Grusgrave kan være fantastiske steder for dyreliv.

Gå ud med kamera og tag naturbilleder.
Naturen er et mirakel – et skaberværk, men vi mennesker påvirker naturen. Det er
derfor vores pligt at passe på den. Prioriter dét, der er svært at genskabe. Brændenælder kommer igen; det gør sjældne dyr ikke.
Morten DD kunne blive ved hele natten, men omkring kl.
22:00 blev vi enige om at stoppe. PC’en blev slukket og efter
en tak til Morten, gennemgik Pia gildespørgsmålene. Vinder
af gavekortene til Spejdersport, blev Pia Kærvang (100 kr.),
og Marianne Yde (200 kr.) begge fra De grønne Pigespejdere.
Som punktum for aftenen sang vi ”Nu er jord og himmel stille…”

En dejlig inspirerende aften med Signe og Morten.

Bemærk: læs referatet i sin fulde ordlyd på Stadsgildets hjemmeside under Spejderudvalget.
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Afsender:
HEROLDEN
Grøndalsvej 170
8260 Viby J.

«NAVN»
«ADRESSE»
«BY»

HEROLDEN
ønsker alle læsere
en glædelig jul
og et godt nytår.
Denne måneds forside
er prydet af et foto
taget af redaktøren i
Herlev Kirke

