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4. GILDE 
Mandag d. 16. september kl. 19.00. 
Åben Gildehal i Beder Sognegård. 
"Videoen fra Landslejren 2012" 
Mandag d. 21. oktober kl. 19.00. 
Gildemøde i Langenæskirken. 
"Redningshelikopter på Grønland"  
 
5. GILDE 
Mandag d. 9. september kl.19.00. 
Gildehal og foredrag ved Anette fra 
Delfinerne. 
Mandag d. 14. oktober kl.19.00. 
Gildehal og foredrag ved provst 
Anders Bonde. 8. Gilde inviteres. 
 
8. GILDE 
Mandag den 26. august. 
Friluftsgildehal ved Kaløvig Gruppes 
hytte i Fajstrup Krat. 
Nærmere følger. 
Mandag den 30. september. 
Gildemøde i Ellevang – foredrag med 
Oddmar Poulsen om Færøerne, hvor 
5. Gilde er inviteret. Nærmere følger. 
Mandag den 14. oktober 
Vi besøger 5. Gilde – foredrag med 
Anders Bonde. Nærmere følger. 
 
9. GILDE 
Onsdag d. 25. september kl. 19.30. 
Foredrag "Junikke ben - en snak om 
sproget" ved René Skau Björnsson. 
Gæster er meget velkomne 
men HUSK tilmelding til Merete på 
tlf. 86 14 70 45 
 
10. GILDE 
Tirsdag den 10. september. 
Tur til Læsø, tid følger.  
Tirsdag den 1.oktober. 
Svampetur ud i det blå. 

 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 12. september kl. 19.15. 
Så er sommerferien forbi og vi starter 
op igen med ny energi. 
Vi mødes i DDS’s spejderhytte i Tran-
bjerg, hvor vi bl. a. ser frem mod Fri-
mærkebankens aktivitet på Landsgil-
detinget i Slesvig. 
 
HJEMMESIDEUDVALGET 
Tirsdag d. 1. oktober kl. 13.00. 
Møde hos Kjeld Hedelund, Jernbane-
vej 3, 8220 Brabrand. 
 

 
Gildeår: 
02-09-13 Kaj Andersen, 4. G.  60 år. 
 
Fødselsdage: 
14-09-13 Kjeld Gade Sørensen, 
 4. G.  80 år. 
25-09-13 Per Flemming Hansen, 
 8. G.   70 år. 
02-10-13 Inger Margrethe Frislev,  
 8. G.   85 år. 
11-10-13 Ellen Møller,  8. G.   95 år. 
 
Nyt telefonnummer: 
Kirsten Kristiansen, 6. G. 25 48 81 07 
 
Ole Andreasen, 6. G.        24 63 82 95  
 HEROLDEN 
 
Ny adresse: 
Kaj Andersen,  4. G. 
Graham Bells Vej 2, lej. 249, 
8200 Aarhus N 

HEROLDEN 
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Flagpris til Delfiner, tamburkorps 
og scleroseramte  

 

Landet største spejderorkester, 
Rosenholm Tamburkorps, holder til i 
Hornslet. Det omfatter ca. 40 aktive 
fra 10 år og opefter, og er i år en af 
modtagerne af Flagprisen fra Sct. 
Georgs Gilderne i Århus. 

Korpset får 10.000 kr. som til-
skud til deltagelse i en musikfestival i 
Schweitz. Rosenholm Tamburkorps har 

eksisteret i mere end 20 år, og har med-
lemmer fra alle uniformerede børne-og 
ungdomsorganisationer, både de blå og 
de grønne spejdere, og også fra FDF, men 
den fælles ”uniform” er den røde baret. 

 

De blå spejdere fra Delfinerne i 
Egå og Skæring får 25.000 kr. Penge-
ne skal bruges til forskellige forbere-
dende arbejder i forbindelse med et 
større hytteprojekt på Delfinernes 
lejrgrund i Sorring. Man vil opføre en 
ny hytte, der også skal kunne bruges 
af områdets skoler. Projektet er vur-
deret til ca. 3,5 mill. kr. 

Endelig får lokalafdelingen i 
Århus af Scleroseforeningen 20.000 
kr. som tilskud til handicappede med-
lemmers deltagelse i en sommerud-
flugt. 

Flaggruppen er en del af Sct. 
Georgs Gilderne i Århus. Gruppens 
medlemmer sørger for efter aftale 
med kommunen at hejse flag ved by-
ens indfaldsveje, og det er honoraret 
for denne indsats, der bliver uddelt. 
Overrækkelsen, der blev foretaget af 
flaggruppens formand Nils Liljeberg, 
fandt sted på Aarhus Rådhus d. 15. 
juni som en del af fejringen af Valde-
marsdag. 

Benny Aros 
 

 

Projekt ny sangbog 
 

Gildernes opgave frem til 30. september er at udvælge 30 forslag til 
sange og udpege en medredaktør, der indgår i redaktionsudvalget. Forslage-
ne sendes som liste via email til kjeld_hedelund@stofanet.dk 

Første møde i redaktionsudvalget (medredaktørerne) afholdes 
 

onsdag den 9. oktober kl. 13.00  
 

hos Kjeld Hedelund, Jernbanevej 3, Brabrand 
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Lørdag den 6. juli afholdt vi 
sommermøde hos Birgitte og Jan. Vi 
var kun 8 gildebrødre, der var hjem-
me, til at kunne deltage. Et flot sol-
skinsvejr gjorde det muligt at kunne 
sidde ude på deres dejlige terrasse he-
le dagen. 

Jytte og Hans havde sammen 
med Birgitte sørget for en rigtig dej-
lig middag. Hans grillede mørbrad, 
og den var, som den skulle være, når 
den er bedst. 

Igen i år en rigtig dejlig dag 
hos Birgitte og Jan, og vi takker så 
mange gange. 

ofk 

Friluftsgildehal ved Kløverhyt-
ten 

Mandag d. 3. juni, havde 25 
Gildebrødre/gæster fundet vej til Klø-
verhytten, hvor solen bagte fra en 
skyfri himmel, og temperaturen nåe-
de over flødebollers smeltepunkt. 

Den medbragte kaffe blev nydt 
ved de udendørs bænkesæt, hvorefter 
vi gik i gang med det vanskelige 
Kubbspil (reglerne var udsendt på 
forhånd, for at undgå alt for meget 
snyd). Kampene bølgede frem og til-
bage, og efter utallige eder og jubel-
råb blev vinderne fundet, og de bløde 
flødeboller blev overrakt som præ-
mie. 

Den medbragte picnic havde 
overlevet heden og blev nydt med en 
kølig øl/vand til, og for enkeltes ved-
kommende også en lille skarp. 

Ved siden af bålpladsen, med 
det flammende bål, blev Friluftsgilde-
hallen holdt, og de danske sange lød 
alle lidt bedre her under åben him-
mel. 

Efter Gildehallen drog vi alle 
ud i sommerlandet med ønsket om en 
god sommer. En stor tak til gruppe 41 
for en dejlig eftermiddag. 

Erik B. 

Årets sommertur, den 22. til 
24. maj, gik til Lemvig og omegn 
med overnatning i Bjælkehytten, 
Engbjerg, lidt syd for Harboøre. 

Vi var 14 turdeltagere, der ons-
dag kørte fra Egå i kold, silende regn, 
men i Klosterheden Plantage, hørte 
regnen heldigvis op. I plantagen spi-
ste vi frokost og dernæst så vi bæver-
nes byggekunst, Hospitalbunkeren 
ved Rom Flyveplads og videre til 
Museet for Religiøs Kunst. Sidst på 
eftermiddagen ankom vi så til luksus-
bjælkehytten på 600 kvm. Her skulle 
vi overnatte og hvilket sted. Plads til 
18 personer og den flotteste indret-
ning med alt det udstyr man kunne 
tænke sig.  

Torsdag gik turen til Bovbjerg 
Fyr fra år 1877 med opstigning i sel-
ve fyret. Dernæst Jens Søndergaards 
museum og videre til en guidet rund-
visning på Kaj Munk Museet i Ve-
dersø. Om aftenen fik vi besøg af GM 
Erik Ravns datter med familie, hvor 
svigersønnen Per, der til daglig er 
chef for Kystsikringen, fortalte bl.a. 
om høftebyggeri og dets betydning 
for hele Jylland vestkyst. 

Fredag besøgte vi Harboøre 
Kirke, hvor vi fik en spændende ori-
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entering af sognepræsten, der fortalte 
om kirken og om hvordan det er at 
være præst i denne stærkt missionske 
egn. Næste mål var den nye og mo-
derne Thyborøn Kirke. På vej tilbage 
mod Egå gjorde vi så et sidste stop 
ved Sahl Kirke for at se det historiske 
gyldne alter, for endelig at skulle spi-
se til aften på Mønsted Kro. Her kun-
ne vi alle sige tak til arrangørerne for 
en særdeles veltilrettelagt og hygge-
lig sommerudflugt. 

En mere omfattende beskrivel-
se af turen er lagt ind på 5. Gildes 
hjemmeside.      

Alice 
 
Den 10. juni afholdt 5. Gilde 

friluftsgildehal i Toggerbo Spejder-
center på Mols. I gildehallen deltog 
også 7 gildebrødre fra Ebeltoftgildet, 
der, ligesom sidste år, stod for for-
plejningen senere. 

Det er jo altid spændende 
hvordan vejret vil arte sig sådan en 
aften. Indtil da havde det jo ikke væ-
ret for godt, men heldigvis viste det 
sig denne aften fra den venligste side. 
Solen skinnede fra en skyfri himmel, 
og da vi, inden gildehallen åbnedes, 
gik en tur op på bakken for at se ud 
over Ebeltoft Vig, oplevede vi den 
flotteste udsigt, man kan ønske sig 
med Ebeltoft, færgehavnen og Helge-
næs i baggrunden. 

Vist var det ikke som-
mervarmt, men vi havde en hyggelig 

gildehal med indsættelse af ny 
gildemester (Henning Holck) og ny 
fanevagt (Donald Smith).   

 Som afslutning på sin gilde-
mesterperiode på 6 år holdt Erik en 
længere gildemestertale om sit liv og 
levned. Interessant at høre om alle de 
oplevelser, han havde haft som ung 
og senere som landmand på sin gård 
på Djursland. 

Efter 5. min. Sct. Georg holdt 
af en af Ebeltoft gildets brødre, 
fortsatte aftenen med flere sange og 
en stille stund omkring bålet. 

Derefter trakterede Ebeltoft-
gildet med pølser ristede på grillen, 
som er etableret i en trillebør, og 
hvad dertil hører.  Spisningen foregik 
dog inden døre i den rummelige 
hytte, der findes på stedet. Vi havde 
dér et par hyggelige timer, og sluttede 
en dejlig aften til ”sædvanlig tid” 
med en smuk hjemkørsel i 
fuldstændig klart vejr ”tværs over” 
Mols i skumringen. 

Kirsten 
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Mandag den 3. juni sluttede vi 
første halvdel af 2013 programmet 
med at mødes til en aftentur i Marse-
lisborg slotshave. 

Vejret var dejligt og fremmø-
det stort. Målet var at se havens 
skulpturer. Helle gik foran, og første 
stop var nyerhvervelserne, som Dron-
ningen havde fået som gave i anled-
ning af 70 års fødselsdagen. Gaven er 
udformet i et samarbejde mellem 
Dronningen og kunstneren, det færdi-
ge kunstværk kan nu ses, det er tre 
store legende løver, seks hjerter ned-
fældet i græsplænen og en bænk, alt 
udført i granit. Herefter gik vi hele 
haven igennem, vi så på og talte om 
alle øvrige skulpturer. Parken er luk-
ket i perioden 25.6. - 25.7. Forbere-
delserne var påbegyndt, så alt kan 
fremstå pænt og ordentligt, når den 
kongelige familie flytter ind på som-
merbesøget. 

Vi kørte til Langenæs kirken 
for at slutte aftenen. Vi måtte være i 
mødelokalet, som passede fint i stør-
relsen. Vores gildemester Inger An-
dersen er blevet pensionist, det ville 
hun fejre sammen med os, så hun 
havde smurt sandwich til os alle, Nini 
havde bagt chokoladekage, så det 
blev en fin afslutning. 

Inger læste en hilsen fra vore 
norske gildevenner, de takkede for de 
dejlige dage, de havde besøgt os. Vi 
fik alle et hæfte med fotos og refera-
ter, som gildeledelsen havde lavet til 
minde om Norgesbesøget. 

Sidste punkt afsløringen af nye 
gruppeinddelinger, det er altid spæn-

dende. Inger takkede Helle for fører-
skabet i slotshaven. 

Vi sang godnatsang og ønske-
de hinanden god sommer, før vi skil-
tes. 

Tove 

I 8. Gilde afsluttede vi traditio-
nen tro forårssæsonen med en som-
merudflugt, i år til Nørredjurs, fredag 
den 31. maj og 1. juni, med overnat-
ning i shelter og telte. Det har vi prø-
vet før med succes, og denne gang 
var elleve gildebrødre af sted. 

Beskeden var: Kør til Nørager 
Kirke, nordøst for Auning, så nogle 
100 meter mod nord og 100 meter 
øst. Det holdt stik, og så stod vi plud-
selig på shelterpladsen, hvor gruppe-
leder Per Holch og Kirsten allerede 
havde etableret teltpladsen samt et 
knitrende bål, og snart var der gang i 
kaffe og hjemmebagt kage. 

Vi hyggede os omkring bålet, 
og da aftensmadstide trængte sig på, 
blev der uddelt aluminiumspakker, 
som blev lagt i gløderne– en til hver, 
og mens vi spændte ventede, ristede 
vi hver især en stor pølse på spyd. 

Hovedretten blev klar - en 
kæmpe hakkebøf med skivede kartof-
ler løg og andet tilbehør. Alt blev led-
saget af rødvin, og sluttet af med kaf-
fe og kage. 

Bålets gløder flammede hurtigt 
op med knastørre kævler, og inden 
den lyse aften mistede kraft, blev der 
indrettet til natten.  

Højdepunktet var naturligvis 
kredsen om ”Det buldrende bragende 
bål”, hvor vi kunne lytte til fuglenes 
sang, som efterhånden dæmpede sig, 
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og kun gøgens kukken fortsatte en tid 
endnu. Vi svarende tilbage med de 
gode gamle spejdersange, og nostal-
gien omkring gamle spejderminder 
tog over, men også planerne for den 
forestående sommer. 

Jørn Kiel gav sin mesterlige 
version af ”Flade Jensen” og visen 
om Terje Vigen – den underlige 
gråsprængte en, der boede på den 
yderste nøgne ø. 

Vi var heldige, sommernatten 
var tør og lun, alle sov godt og trygt, 
men var det nu ikke skyggen af 
Mikkelræv, vi så luske rundt, inden vi 
rigtigt blev vækket af et overvæl-
dende brus af fuglefløjt. 

Efter de lune rundstykker og 
morgenkaffen var sat til livs, sløjfede 
vi lejren, pakkede bilerne, og var klar 
til nye eventyr i det meget smukke 
Norddjurs. 

Det startede til fods, idet vi 
befandt os helt tæt på Tustrup 
Oldtidsminder med typiske gravmo-
numenter fra stenalderens første 
bondekultur. Inden for kort afstand 
findes bl.a. to stendysser samt en af 
Danmarks største jættestuer og et 
kulthus. Nogle af kampestenene i 
jættestuen vejer op til 20 tons. 

Der var ikke tid til den helt 
store fordybelse, så vi kørte mod 
nordøst til Fjellerup og første stop 
blev Fjellerup Østergård, der i 1993 
blev nedtaget og overflyttet til 
Frilandsmuseet i Brede, nord for 
København. 

Østergårds historie går helt 
tilbage til 1400 tallet, og den blev 
bygget om og gjort større talrige 
gange. Den hørte i en del af 1700 
tallet under familien Scheels godser 
og skiftede siden ejere 16 gange indtil 
hofjægermester Niels Juel, der også 
ejede det nærliggende Meilgaard Slot, 
købte den i 1752. Familien forpag-
tede gården ud gennem årene, men i 
1952 blev bygningerne skænket til 
Frilandsmuseet. 

Frem til først i halvfemserne 
blev der dog i nogle år drevet 
herregårdspension på stedet, og 
senere overtog Statens Åndssvage-
forsorg lejemålet. Fra 1980 blev 
Fjellerup Østergård en børne- og 
ungdoms institution under Århus 
Amt. 

I dag er der etableret rekreativt 
område, med 2 shelters, bål- og 
teltepladser samt petanquebaner. En 
del af herregårdens fundamenter er 
bevaret. Da vi var på stedet, var der 
store lørdagsmarked med brugte 
bøger, antikviteter, tøj omme. 

Næste stop var Meilgaard Slot, 
men forinden rundede vi slottets 
private kirkegård placeret smukt inde 
i skoven, og benyttet at familien Iuel 
og folk knyttet til slottet, helt op til 
vore dage. 

Meilgård Slot, kridhvidt med 
røde tage, ses på lang afstand og 
ligger flot på en holm omgivet af 
voldgrave. Slottets historie fortoner 
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sig helt tilbage til middelalderen, og 
antallet af forskellige ejere er meget 
omfattende. Vi gik en tur i den 
smukke slotshave og lyttede til 
arrangerende gruppes velforberedte 
medlemmer, som alle havde været på 
research og kunne fortælle mangt og 
meget.  

Meilgård, i sin nuværende 
skikkelse, er opført 1573, og har 
naturligvis været ændret på 
forskellige vis gennem årene, og 
senest er en meget opfattende 
renovering gennemført i perioden 
2003 til 2007 efter en brand. 

Landbrugsarealerne er bortfor-
pagtede, men slottet bebos og ejes af 
hofjægermester, statsaut. revisor 
Michael F. Iuel og hustru Desirée 
Iuel, født prinsesse af Schaumburg-
Lippe. Stedet drives i dag som en 
moderne erhvervsvirksomhed med 
omfattende skovbrug og produktion 
af bl.a. pyntegrønt, juletræer, 
udlejning af jagt etc. Desuden er en 
del af selve slottets areal udlejet som 
store lejligheder og lokaler til 
konferencer og kulturelle og 
kommercielle aktiviteter. Desuden 
holdes en årlige sommerkoncert med 
Lars Lilholt i den store slotspark. 

I Bønnerup nød vi den med-
bragte kaffe og kage under åben 
himmel, og Per Holch, der har 
forfædre på stedet, kendte facts og 
krøniker på fingrene. Vi gik tur på 
havnen og handlede fisk og spiste is, 
inden vi sluttede af ved Rimsø Kirke, 
hvor den meget farverige pastor 
emeritus, tidligere skolelærer og 
højskoleforstander samt gårdejer 
pastor emeritus Kurt Carlson, der 
fortalte om kirken og dens spændende 
historie, men også mange sjove 

episoder fra sin egen farverige 
tilværelse. 

Inden vi tog helt hjem fra en 
overordentlig veltilrettelagt weekend, 
spiste vi aftensmad på Den Blå Kutter 
i Bønnerup. 

/Frits 

Vi løfter fanen højt i 9. Gilde. 
Igen i år var vores fane en af de 

mange, der gik i optog gennem byen i 
forbindelse med Valdemarsdag. 

”Danmarkssamfundet” havde i 
år arrangeret gudstjenesten i Vor Frue 
Kirke, da Domkirken ikke vil have 
dette arrangement inden for murene i 
Weekenden. 

Præsten, der holdt gudstje-
nesten i år, var Lisbeth fra Tranbjerg 
Kirke. Hendes prædiken var kort, 
præcis og særdeles god. En af de ting, 
hun gjorde opmærksom på, var, at det 
hvide kors på den røde dug ikke bare 
er vores nationalsymbol, Dannebrog. 
Men også et symbol for opstandelsen!                                                                       
Det er som om Grundtvig havde 
besøgt de italienske renæssance-
malere, for mange malere udstyrede 
den opstandne Kristus med det 
danske flag, fortalte Lisbeth. Dog 
sådan er det jo ikke. Her er ikke tale 
om en dansk national tolkning af 
kristendommen i den tids billeder. 

Med det i baghovedet er det 
også helt naturligt, at Lisbeth valgte 
pinsesalmen ”I al sin glans nu stråler 
solen” efter prædiken. Her hedder det 
i et af versene”-Han (dvs. Jesus) for 
til himmels hvid og rød-” Her vil jeg 
for egen regning tilføje, at jeg 
ligesom Lisbeth stammer fra 
Sønderjylland og dermed har hørt om 
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netop den nationale tolkning af dette 
vers fra Grundtvigs pinseprædiken: 
Under tysk tid rejste dansksindede sig 
op, når dette vers blev sunget. Det 
gjorde den tyske øvrighed rasende, så 
salmen blev forbudt at synge! Man 
ville simpelthen ikke have den dansk 
nationale tolkning af opstandelsen. Så 
denne salme var på mere end én måde 
et godt valg her i Vor Frue Kirke 
lørdag d. 15. juni! 

Efter dette teologiske og 
nationale sidespring, er der kun 
tilbage at fortælle, at vi i 9. Gilde 
sluttede denne dag, Valdemarsdag, af, 
som vi plejer: vi tog ud til 
Fredenskirken, hvor vi fik kaffe og 
pølser med det hele. Et hyggeligt lille 
traktement inden vi med store knus 
ønskede hinanden god sommer. 

Birgit 

 Så kom den tid vi længtes 
mod ....... og den første sommeraften i 
maj var som taget ud af billedbogen. 
En smuk køretur gennem skov og 
mark for at mødes ved Knud hule om-
kring Knudsø. 

Herfra gik vi gennem den lyse 
bøgeskov og endte i en beskyttet slugt 

med alt hvad hjertet kan begære til 
friluftsliv. 

Gammel stenovn, frisk kilde-
vand, borde og bænke, stor bålplads 
osv. et lille "paradis". Her kunne vi 
rigtig udfolde os og det gjorde vi fuldt 
ud. Der blev rullet en løber af stanniol 
ud på bordet, og her var der så tag 
selv bord af kød og krydderier, så 
hver især kunne lave sin aftensmad 
med frisk brød, som også blev varmet 
på bålet og serveret med et dejligt 
glas vin. Som dessert lavede hver sin 
egen pandekage med frisk ristede 
brændenælder og hjemmelavet sirup 
af granskud, meget lækkert. 

Det var et festmåltid. En aften, 
hvor vi sad længe og diskuterede go-
de emner og sjov gildesnak samt gar-
neret med en masse gode bålsange, 
som vi jo alle elsker at synge ved et 
dejligt sommer bål. En aften, hvor det 
er svært at løsrive sig. 

Den lyse tid er ude tid  og vi 
kørte alle hjem med følelsen, vi har 
haft en fantastisk aften langt væk 
fra dagligdagen.  

ulla k. 
 

  

Denne måneds forsidebillede 

er hentet på nettet. 

Titel: 

Saint George and the Dragon. 

Maleriet hænger på 

The National Gallery, London 

Malet af Paolo Uccello 

(1397—1475) 
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Resume af indlæg ved distriktsforum i Odense 24. august 

På det spejdermæssige område peger vi på dannelse af arbejdsgrupper, som 

sammen med andre i et sogn eller bydel kan igangsætte fælles aktiviteter. 

Dog primært i samarbejde med en eller flere lokale spejderenheder. Der bør 

udarbejdes en klar aftale – en kontrakt – om målet for indsatsen, finansierin-

gen, ledelse og arbejdsressourcer og arbejdets fordeling. Et arbejdsfællesskab 

skaber socialt fællesskab, derfor må betydningen af samarbejdet med spejder-

nes forældre ikke undervurderes, men være et element i aftalen med spejde-

renheden.  

Det sociale fællesskab holdes kun i vækst ved, at vi til stadighed udfordrer 

hinanden til at gøre vort bedste for fællesskabet. I nogle gilder er fællesskabet 

så traditionsbundet og sammentømret, at en nytilkommen føler det meget 

vanskeligt at ”komme ind i kredsen”. Der er venlige og velmente ord til vel-

komst, men også nogle – muligvis mange -”usynlige” regler for hvordan ”vi 

gør her på stedet”.  Gildeledelserne har det meget store ansvar for, sammen 

med DUS og GU, at komme med holdningsbearbejdende oplæg og udfordrin-

ger, for derigennem at åbne op for nye tanker der kan udvikle og styrke det 

sociale fællesskab – og give grobund for nye tanker.  

Vi må prøve at dreje vore næsten anonyme donationer i enkeltgilderne til lidt 

mere markerede "awards". Hvis alle uddelinger fandt sted f.eks. 23. april, og 

alle aviser fik at vide, at der 185 steder i landet blev uddelt 2½ mil. kroner til 

spejderformål og til humanitære organisationer de dage, så kan det vel tæn-

kes, at synlighedseffekten ville tiltage.  

Vi må i vores planlægning satse på spektakulære oplevelser i byen eller på 

egnen, og satse såvel praktisk som økonomisk. Aktivitetsbudgetter bør ikke 

være forbeholdt til interne aktiviteter. Ved årsplanlægning skal vi udfordre 

hinanden intellektuelt og praktisk i valget af temaaftener, gruppearbejder, stu-

diekredse og udadvendte opgaver.  

Vigtigst er dog erkendelsen af, at den kvalitet, der kan fremkalde begejstring, 

også kan fremkalde medlemstilgang, som kan forbedre økonomien og igen 

øge kvaliteten.  

Spejderideen for voksne er spændende – hvis vi selv vil! 

HEROLDEN 
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September 
Mel.: Når solen ganger til hvile 
 
September, du leger i solen, 
men tidligt det mørkner i kvæld. 
Vi takker med vemod i hjertet, 
at snart går nu som’ren på hæld. 
Med gyldne og brogede farver 
forskønner du haver og hegn, 
med torden bag drivende skyer 
du gi'r både solskin og regn. 
 
September, hvor tiden dog iler 
i hverdagens tummel og jag, 
men det er de skønneste roser, 
der blomstrer en sensommerdag. 
Småblomster i flok og i klynge 
står endnu ved grøfternes kant, 
vi ved jo, at snart er de borte, 
ak sommer, så hastigt du svandt. 
 
September, jeg elsked' dig længe, 
jeg vented' dig år efter år, 
jeg venter stadig dit komme 

og glemmer, at tiden går. 
Men nu får du tak da, september 
for solskin til sjæl og sind. 
Nu hører jeg motoren brumme 
og sommerens høst køres ind. 
 
Farvel da, du skønne september, 
du var som et smil fra en ven, 
der tager afsked og siger: 
Gud give, vi mødes igen. 
Du var som en vemodsfyldt tone 
en strofe af en melodi 
med lyse og mørke stemmer 
en mindernes symfoni. 
 
Ak, snart er du borte september 
dit sidste vers er begyndt, 
en dag har din søster, oktober 
med glødende farver forkyndt, 
at nu må du standse og vige 
for stormens manende røst, 
men dejlig det var du - september, 
og det er min eneste trøst 


