HEROLDEN
MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS
72. ÅRGANG NR. 6

SEPTEMBER 2014

HEROLDEN

6. GILDE.
Mandag d. 1. september kl. 19.00.
Skovgårdsvænget 206, 8310 Tranbjerg.
Gildemøde. Spisning i forbindelse med
mødet.
Lørdag d. 27. september.
Gildeudflugt. Program med tilmelding
udsendes.

1./7.GILDE
Torsdag d. 4. september kl. 12.00.
Tur til Arne Dysted, Højvangsvej 29
Harridslev, 8900 Randers
i f.m. Arnes 50 års Gildejubilæum.
Kørsel aftales nærmere.
Husk: Tilmelding til Birgitte og Jan
senest 24.08.
Søndag d. 14. september.
Tur til Kaj Munks Præstegård i Vedersø. Nærmere følger.

8. GILDE
Mandag den 29. september.
i Ellevang Sognegård.
Foredrag ved tale- og musikpædagog
Trine Vinkler Milsøe.
(Nærmere følger). 5. Gilde er inviteret.
Mandag den 13. oktober.
Fødselsdagsgildehal hos 5. Gilde. Nærmere følger.

2. GILDE
Mandag 22. september kl. 19.30.
Gildehal. Indbydelse udsendes.

9. GILDE
Onsdag d. 3. september kl. 13.30.
Ved Rådhuset/ hovedindgang
Rådhuskoncert m/Birthe Kjær og Aarhus Jazzorchestra.
14-15: Kaffe og kage. 15,15 Velkomst.
15,30 - 16,30 Koncert.
Arrangementet er gratis. Egnet for kørestolsbrugere.

4. GILDE
Onsdag d. 15. september kl.19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
"Gambia projektet" som bl.a. Karin
Boldsen
og Jan Omøe besøgte i vinters.
Mandag d. 20. oktober kl.19.00.
Gildemøde i Langenæskirken.
”Fredsbevægelsen i DDR” v/Niels
Grymer
5. GILDE
Mandag d. 8. september kl. 18.00.
Egå Sognegård; Orientering og praktisk
indlæring i Første Hjælp mv.
v/ Hans Kurt Pedersen fra Røde Kors.
Mandag d.6. oktober kl. 19.00.
Fødselsdagsgildehal i Egå Sognegård.
8. Gilde inviteres.
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FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 11. september kl. 19.15.
Så er en rigtig dejlig sommerferie forbi
og vi starter op igen med ny energi.
Vi mødes i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg, hvor Raymund Lyhne endnu en
gang vil lade os få indblik i sin store
samling af Danmarks førstefrimærker.

Sct. Georgs Gildernes Flagpris 2014
Hermed et par billeder fra uddelingen af Sct. Georgs Gildernes Flagpris
2014, der foregik ved Danmarks Samfundets Fejring af Valdemarsdag, Dannebrogs ”fødselsdag” mandag den 16. juni i Rådhushallen på Århus Rådhus.
Århus Stadsgildes Flaggruppe foranlediger ca. 25 gange om året på udvalgte flagdage, inkl. Aarhus Festuge, ved hjælp af de aktive medlemmer af
Sct. Georgs Gilderne, at der bliver flaget på kommunens 24 flagstænger ved
byens indfaldsveje.

De glade prismodtagere, fra venstre: DDS
Stifinderne Sø 25.000.- Malergruppen Hejmdal 10.000.-, DDS Giber Å gruppe 10.000.,DDS Risskov Piger 2.500.- og Grønne piger
i Mårslet 5.000.-

Gildejubilæum:
04-09-14 Arne Dysted, 1./7. G. 50 år.

Ole Jensen, 8. Gilde.
Kløvervangen 31, st.4, 8541 Skødstrup

Fødselsdage:
23-09-14 Uffe Jørgensen, 4. G.70 år.
18-10-14 Jan Omøe, 4. G.
80 år.

Nyt telefonnummer:
Fastnettelefon udgår.
Hanne Brissing,
Arne Pedersen,

30 26 51 31
22 48 86 26/
40 81 11 64
Birthe og Steen Lydolff 40 57 03 06
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virkelig nedsat sine aktiviteter i
Ebeltoft.
Aftenens menu var helstegte
lækre kyllinger, stegt over grill, og
de var rigtig gode. En stor tak til Birgitte og Jan, Jytte og Hans for en rigtig hyggelig dag.

Vi var 3 biler der onsdag d.14.
maj kørte til Glud museum. Et frilandsmuseum, der viser landbrug og
landboliv fra midten af 1600 tallet til
midten af 1900 tallet. 14 oprindelige
huse fra området var forsynet med
indbo.
Derefter kørte vi til Boller slot
og spiste vores medbragte frokost i
slotshaven. Den medbragte kaffe og
Jyttes lækre hjemmebag blev indtaget på den anden side af Horsens
fjor. Et sted, hvor ikke mange af os
har været tidligere, sad vi ved borde
og bænke helt nede ved vandet.
Stederne var just ikke kørestols venlige, men Nina kom alligevel med til det meste, og hvor hun
dog nød den tur - ikke noget at sige
til, hun havde jo også god hjælp af
Hans, som kørestols motor.
En rigtig god tur og stor tak til
Jytte og Hans, som igen har fundet
gode og hyggelige ture i det jyske.

ofk

Mandag den 19. maj havde 24
Gildebrødre og gæster fundet vej til
Langenæskirken, for at høre Jens Einar Haagensen fortælle om sine utrolige, spændende og flotte ture, først
til Nordkap, derefter til Gibraltar.
Jens Einar har altid cyklet meget, og
havde en drøm om, en dag at tage
turen til Nordkap.
I 2009 da han gik på efterløn,
62 år gammel, blev cyklen læsset
(30 kg.) og kursen sat mod nord, første del dog med tog, færger og busser, indtil han nåede Trondhjem.
Herfra fik cyklen lov til at
prøve kræfter med de norske veje,
som bekendt er lidt mere kuperet end
de danske. Der var rig mulighed for
at nyde naturen undervejs, både på
cyklen og overnatningerne i teltet,
men det til tider barske vejr trak tænder ud, og tilbud om overnatninger
indendørs var kærkomne. Vel ankommen til Nordkap, oplevede han,
som mange andre, at udsigten var
begrænset af tåge og dis, men heldigvis kan udsigten opleves på film
indendørs.
Turen tilbage, gik igennem
Finland og Sverige, ad de lange øde
skovstrækninger, til han nåede ka-

Det årlige sommermøde holdt
vi d. 18. juni igen hos Birgitte og Jan
i Lyngsbæk. Om eftermiddagen kunne vi sidde på terrassen og nyde både kaffen, Jyttes dejlige hjemmebag
og den flotte udsigt over Ebeltoft
Vig. Senere kørte vi en lille tur til
Ebeltoft havn. Vi må nok erkende, at
havnen har haft sin storhedstid. Det
så meget øde, og forladt ud med flere tomme bygninger. Mols linien har
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nalsystemerne ved Vänern / Göteborg, med de mange sluser. Herfra
var det med færgen til Frederikshavn, og hjem til Ørting v/Odder,
tidsnok til sønnens bryllup. Der gik
dog ikke lang tid inden trangen
meldte sig igen, cyklen blev igen
læsset med sine 30 kg., og kursen
blev sat mod Gibraltar.
Først mod vest, indtil Hærvejen blev nået ved Vejen, derefter
mod syd til Rendsborg ved Kielerkanalen, som blev fulgt helt ud til
Nordsøen, og herefter mod syd, tæt
på kysten helt ned til Spanien. Det
flade marskland i Tyskland, Holland
og Belgien er ideelt for cykling, og
det gik raskt ned over Zuiderzeedæmningen og Antwerpen, til Dunkerque, med de mange dystre minder
fra begge verdenskrige, som fortsatte
ned over Calais og D-dags strandene
i Bretagne.
Et lidt ældre krigsmindesmærke i området er Bayeux-tapetet, som
forestiller den normanniske hertug Vilhelms erobring af England
med Slaget ved Hastings i 1066.
Varmen tager til på turen igennem
Bordeaux området til Biarritz, hvor
grænsen krydses til Spanien, og her
fører alle veje ikke til Rom, men til
Santiago de Compostela (Caminoen), og alle der blev spurgt viste den
vej, så det gav problemer med at
komme videre sydpå.
Endelig fri af Caminoen går
det ad Sølvruten igennem den ene
flotte by efter den anden, Pamplona,
Palencia, Plasencia, Merida, Sevilla
til Tarifa og endelig Gibraltarstrædet, hvor Afrika kan skimtes i baggrunden. Ind til Gibraltar og Point

Europa eller på dansk porten til Europa, som det endelige mål. Afsked
med den udtjente cykel, der blev efterladt med nøglen i låsen, inden
overnatning på hotel inden flyveturen hjem, luksus.
Nordkap - Gibraltar: 60 dage,
7.430 km, 124 km./dag, 12 kg. vægttab.
Erik
Den 16. juni oprandt dagen
for 4. Gildes sidste møde i dette gildeår. Traditionen tro var det en friluftsgildehal, og selvfølgelig skinnede solen fra en skyfri himmel.
Vi mødtes i 1. Risskovs spejderhytte til eftermiddagskaffetid, og
startede efter kaffen med at spille
”Petanque” pigerne versus drengene,
selve spillet foregik på en græsplæne, hvilket i hvert fald ikke gjorde
det nemmere. Der var benhård konkurrence, men pigerne vandt, og der
blev gavmildt delt mini-skildpadder
ud som præmie. Efter dette fantastiske spil var der frivillig travetur til
stranden i det smukke solskinsvejr.
Omkring kl. 18 indtog vi vores medbragte mad og drikke, og det
var herefter tid til friluftsgildehal,
hvor gildemester Jette Jørgensen (JJ)
fortalte om Dannebrogs historie, da
det jo var dagen efter Valdemarsdag.
Ifølge overleveringen findes der uafhængigt af hinanden hos flere lærde
personer beretning om, at Dannebrog faldt ned fra himlen under slaget ved Lydanisse (i dag Tallinn i
Estland) d. 15. juni 1219. Valdemar
den II angreb Estland, en provins i
Livland, fra søen og efter mange
kampe omvendte han det overvund-
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ne land til Kristus og lod folket døbe.
Et andet sted står der, at da de
rettroende danskere på denne Valdemar II’s tid i det herrens år 1208
kæmpede i Livland mod de vantro
livlændere og allerede næsten overvundne, fromt anråbte om guddommelig hjælp, modtog de straks som
belønning et banner, der faldt ned fra
himlen. Det er naturligvis usikkert,
hvad der egentlig skete under slaget
ved Lyndanisse eller ved Fellin, da
overleveringen først er nedskrevet
300 år efter begivenhederne skulle
have fundet sted.
Uanset hvordan vi har fået vores Dannebrog, er vi danskere meget
glade for vores flag. Vi bruger det
rigtig meget – både når vi er kede af
det, og når vi er glade. 5. min. Sct.
Georg blev afholdt af Niels Blicher,
som causerede over ordsproget
”Hvad man i ungdommen nemmer,
man ej i alderdommen glemmer”.
Meget rigtige og sigende 5. min.
Omkring kl. 20.00 kunne vi synge
”Nu er jod og himmel stille” i denne
flotte sommeraften og ønske hinanden god sommer.
Birthe

Holck bød velkommen til gildehallen her i den dejligste sommeraften.
Da det var den første gildehal, der
blev afholdt efter Erik Ravns bortgang, mindedes vi ham ved et minuts stilhed.
Henning Holck omtalte deref-

ter de forskellige regalier 5. Gilde
havde fået overdraget efter Ebeltoft
Gildes nedlæggelse, bl.a. tidligere
Hornslets Gildes gamle messingklokke og de tre gilde herold kæder.
I sin gildemester tale senere
fortalte Henning om sin egen første
spejdertid i Hinnerup og omtalte og
læste uddrag fra ”Den lille Spejderbog” fra 1945. Denne bog og en fotomappe blev derefter overdraget til
1. Hinnerup Trop som gave.
Viggo Pedersen berettede i sin
5.min. Sct. Georg om besættelses-

Den 16. juni holdt 5. Gilde
årets friluftsgildehal hos DDS Spejderne i Hinnerup, der har rigtig gode
faciliteter med hytte, overdækket
bålplads og stor grund lige op af et
vandløb og skov. Mange var mødt
op, i alt 22 gildebrødre og gæster.
Bålet var tændt og GM Henning
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årene og sin første tid ved Statsradiofonien, senere Danmarks Radio.
Efter et dejligt traktement blev
vores viden afprøvet i to af Donalds
konkurrencer. Først på vise-vers-linjer
og dernæst på de forskellige fodboldholds resultater i det igangværende
VM i Brasilien.
Efter præmieuddeling og kaffe
sluttede vi med ”Nu er jord og himmel
stille”. I den lyse juniaften kunne vi
derefter køre hjem mod Aarhus efter
besøget i det gæstfrie og dejligt beliggende spejdercenter.
Alice

styrelsen, der også bestemmer hvem et
apotek kan sælges til. Det man køber
er bygninger, hvis apoteket ejer dem
og varelageret. Det indvirker ikke på
prisen hvor mange kunder man har.
I dag laver apoteket ikke selv
medicin, som de gjorde før i tiden.
Skanderborg apotek laver selv noget
medicin. Jeg fik en overgang en migrænemedicin, udviklet af en speciallæge og den skulle laves i Skanderborg.
På apoteket er ansat farmakologer, som er en uddannelse der varer 3
år. Farmaceuter som tager 5 til 5 ½ år.
Der er altid 5 elever. De skal have deres ekspeditioner kontrolleret af en udlært, for at undgå fejl. Når medicinen
pakkes bliver den kontrolleret 3 gange, så man er helt sikker på at rette
person får rette medicin.
Jeg har tit undret mig over, at
jeg får så meget forskellig medicin for
den samme lidelse. Priserne er opdelt i
Gruppe A, B og C og apoteket skal
altid vælge i gruppe A. Hver anden
mandag kommer der nye medicinpriser, så derfor er det så forskelligt hvad
medicin man får. Der er de samme
stoffer i, dog kan der være forskel i
stivelse og farvestoffer. Vi fik at vide,
at Danmark har nogle meget billigere
lægemiddelpriser.
De har ingen pakkerobot, så
pakningen foregår med håndkraft. Alt
er ordnet i skuffer og i alfabetisk orden. Jeg havde forestillet mig, at de
havde meget mere plads inde bagved.
Vi fik også lidt information om
hvor vigtigt, det var at bruge solcreme.
Danmark har en førsteplads i antal af
hudkræft. Der havde været et arrangement, hvor man kunne blive screenet
for hudkræft. Der var 12000 der blev

Den 19. maj kl. 19.00 mødtes vi
22 gildebrødre, 15 fra 6. Gilde og 7 fra
9. Gilde, uden for Marselisborg Apotek. Sonja havde lavet en aftale med
Katrine og Carina om at vi kunne få
en rundvisning.
Apoteket har 30 ansatte, deraf 1
½ i Tranbjerg, 1 i Beder og 1 i Mårslet
i håndkøbsudsalg. I alt har apoteket
1000 til 1200 ekspeditioner hver dag
inkl. udsalgene. Holme, Højbjerg er de
kvarterer, der har den største andel af
ældre.
500 kunder får deres medicin
dosispakket. Som foregår på Vojens
apotek. Det koster en krone om dagen.
Dette er til plejecentre og ældre der
ikke selv kan styre deres medicin. Der
bliver bragt medicin ud flere gange
om dagen. Alle recepter bliver sendt
elektronisk fra lægen og behandlet,
når kunden kommer på apoteket. Uanset hvad medicin der bliver udskrevet
må apoteket kun tage 16 kr. til dem
selv. Dette bestemmes af lægemiddel8
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undersøgt og de fandt to tilfælde af
hudkræft.
Ind imellem at vi fik alle informationerne, kunne vi nyde et dejligt
traktement.
Det var en rigtig dejlig og oplysende aften. Katrine og Carina var virkelig gode til at fortælle. Det er også
dejligt, at vi kan gå flere gilder sammen. Det må vi praktisere noget mere.
Inger A.
Den 2. juni mødtes 14 gildebrødre i spejderhytten ”Kulla” ved
Horsens. Vi skulle have indsat vores
nye gildemester Sonja Sørensen. Gildemestertalen omhandlede forskellige
datoer i juni måned. Månedens navn
stammer fra den romerske gudinde Juno. Vi har Grundlovsdag, som alle ved
hvad betyder. Denne dag er også ”Fars
Dag”. Den første fandt sted i Spokane,
Washington. Der er mange spændende
ting som dage i juni er opkaldt efter.
Kirsten holdt 5. min. Sct. Georg
hvor hun talte om frivilligt arbejde.
Hvordan det passer pensionister godt.
De har hele livet haft travlt, så det er
der jo ingen grund til at stoppe med.
Rigtig godt indlæg.
Derefter gik vi over til det mere
hyggemæssige. Vejret var skønt, så vi
sad udenfor hele aftenen i den skønne
natur og det dejlige vejr. Så var det efterhånden tid til at ønske hinanden en
rigtig god sommer.
Inger A.
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Lørdag den 24. maj sluttede vi
første halvår, med vores årlige gildeudflugt. Denne gang til Kongenshus
Hede og Mindepark, sydvest for Viborg, hvor vi fik et virkelighedsnært
indtryk af, hvordan omkring 40 pct. af
Jylland så ud på Steen Steensen Blichers tid og helt op til 1850 årene.
Dengang var Alheden på hele 1000
kvadratkilometer. Området hvor Mindelunden ligger er på 12 kvadratkilometer, og hede areal trimmes af ca.
1000 får, som æder lyng, græs og ny
opvækst af træer, så lyngheden holdes
ung, frisk og blomsterrig. Fåreflokken
flyttes med jævne mellemrum indenfor fire store indhegnede folde.
Der er mange forskellige ting at
se i mindeparken. Vi koncentrerede os
om Kongenshus Hotel, hvor vi mødtes
efter, hjemmefra, at have fordelt os i
fire biler. En del af hotellet er indrettet
som naturcenter, der fortællerom livet
på alheden, naturen og et frodigt dyreliv samt om mindeparkens historie. Vi
kørte gennem en del af parken til naturcaféen, hvor vi indtog vores medbragte frokost. Forinden havde vi været ude i selv mindedalen – en slugt fra
istiden, hvor der nu er rejst 300 store
mindesten med inskriptioner. Der er
tale om herredssten, og sognesten for
de pionerer, der i årene 1850 og 100 år
frem fik brudt al-jorden og opdyrket
heden.
I området finder man også gravhøje fra stenalderen, hulveje slidt af
trafikken op til kalkgrupperne i Daugbjerg og Mønsted, maleriske slugter
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som bl.a. blev benyttet til optagelser i
TV udgaven af Hosekræmmeren, og
områder med Porse, som man gerne
må plukke og tage med hjem til kryddersnapsen, men vi måtte bryde op for
Per og Kirsten havde planlagt et omfattende program, som ført os ud af
mindeparken til flere at de andre markante steder på Blicheregnen.
Vi hørte på vores udflugt meget
om begrebet Kartoffeltysker. Danmark
var på tabersiden i den store Nordiske
Krig og havde mistet landområderne i
Sverige. Riget var fattigt, og der opstod behov for at frugtbargøre de mange hede arealer i Jylland. Ingen danske
havde mod på opgaven, så man måtte
annoncere i tyske aviser efter arbejdskraft, som blev lovet rejsepenge, skattefrihed, jord, bolig og kirke m.v. Der
kom langt flere herop en forventet. Af
nød levede de i stor udstrækning af
kartofler, som man gjorde det i Tyskland på den tid, og de dyrkede dem til
eget behov i den sandede jord. I Danmark kendte man ikke rigtig kartoflen,
og man så af samme grund ned på tyskerne og deres kartoffelspiseri. Så
deraf navnet Kartoffeltysker
Kartoffeltyskerne blev pionerer
på Alheden, og det var allerede i midten af 1700 tallet på Kong Frederiks
den 5. tid. Det var bl.a. bønder fra
vinegnene omkring Rhinen og Mainz,
men også rigtig mange håndværkere,
der lod sig friste til at komme herop,
men da de så den usle hede, drog mange af dem hjem igen. Andre tog videre
til Rusland.
De der holdt ud, ca. 53 familier,
slog sig ned i kolonier, bl.a. omkring
Grønhøj og Havredal. Kirken de var
lovet blev bygget i Frederiks, og den
stod færdig i 1765. Der blev i rigtig
10

mange år prædiket på tysk, og på
grund af indvandrernes forskellige
trosretningerne var der flere gudstjenester på samme dag. Først fra 1870 blev
gudstjenesterne udelukkende holdt på
dansk. I 2003 fik kirken ny altertavle i
guldbelagt ramme med et meget smukt
alterbillede samt et utrolig flot tæppe
mellem knæfald og alter, opbygget i
en farvepalet med over 100 nuancer.
Det skal ses.
Vi var også inde på det lille museum ved Grønhøj Kro, som fortæller
om, og illustrerer, kartoffeltyskernes
bosættelser, og vi så mindestenen for 7
mands besætningen på den RAF Lancaster bombemaskine, som styrtede
ned ved Grønhøj under 2. verdenskrig.
I en lade bygning ved kroen findes også et Morten Korch museum.
Eftermiddagen var ved at gå på
held, da vi nåede til Thorning for at
besøge Blicher Museet, som naturligvis rummer mange forskellige personlige effekter, men som også omfatter
et egnsmuseum med særudstillinger
samt ikke at forglemmer en imponerende fugleudstilling med alt fra den
mindste fuglekonge til den største havørn.
Vi drak en dejlig kop kaffe med
kringle på museet, alt imens museets
guide fortalte os spændende detaljer
om Blicher og hans forfatterskab.
Inden vi atter kørte mod hjemlige himmelstrøg, spiste vi en middag
på Kongensbro Kro, og vi gik en tur i
haven lige ud til Gudeåen, hvor vi nød
den lavt hængende sol, svalerne som
strøg af sted, ænderne der rappede, og
svanerne som gled majestætiske forbi.
/Frits
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Kære Gildebrødre (m/k) i Århus Stadsgilde.
Tusind tak for jeres bidrag til årets sommerlejr i Finland. Jeres økonomiske bidrag har haft stor betydning for os. Det betyder bl.a., at vi alle spejdere
kunne deltage, uanset økonomisk baggrund.
Sommerlejren var en stor oplevelse for både spejdere, ledere og rovere.
Spejderne har set og oplevet, at spejdergrupper rundt om i verden bygger på de
samme grundlæggende værdier, selvom vores aktiviteter kan være meget forskellige. De har fået sat perspektiv på deres eget spejderliv og på hvilke dele af
spejderarbejdet, som de selv sætter stor pris på. De har fået en masse nye og
spændende oplevelser, som vi ikke ville have haft mulighed for på en lejr i Danmark. Til trods for, at spejderne synes, at alt det, vi har oplevet på dette års sommerlejr, har været fantastisk og spændende, har de oplevet at savne nogle af de
rutiner og aktiviteter vi selv bruger, når vi er på lejr. Så det har været med til at
bekræfte lederne i, at meget af det vi gør, er noget spejderne er glade for.
Spejderne har knyttet venskaber på tværs af landegrænser. Oprindeligt
opstod idéen om at tage til Finland, da vi havde kontakt til en finsk gruppe Nordsjo Skogsriddare. Denne finske gruppe har vi på turen haft et tæt samarbejde med - et samarbejde som vi har været rigtig glade for. Men derudover var
der på lejren også spejdere fra Sverige og Israel, samt en enkelt leder fra Uganda. Spejderne har derfor haft rig mulighed for at tale med og tage på aktivitet
med spejdere fra andre lande på deres egen alder. Og de har haft mulighed for
at tale med Gidds Bambaga III fra Uganda om, hvor anderledes spejderaktiviteterne er i hans landsby. I vores spejdergruppe har vi én gang om året indsamling til Spejderhjælpen - et hjælpearbejde på tværs af spejderkorpsene i Danmark, derfor øjeblikket støtter et skoleprojekt i Burma. Men det blev mere nærværende og konkret, når Gidds kunne fortælle om, hvor stor en forskel det gør,
hver gang han kan sælge et af de armbånd, som hans spejdere har lavet. For
hvert armbånd han sælger, er der penge til et myggenet og hvert enkelt myggenet redder et barn fra Malaria - en sygdom der slår 30% af alle børn under 5 år
ihjel. Alle vores spejdere endte med at have mellem 3 og 8 armbånd med hjem.
Vi ser allerede nu frem mod 2017, hvor der igen er Spejdernes Lejr, for
her har vi inviteret vore finske venner fra Nordsjo Skogsriddare til at deltage
sammen med os-og det har de sagt ja til! Derudover vil vi også arbejde på at
invitere Gidds fra Uganda med, så han kan sælge en masse armbånd på lejren.
På årets lejr i Finland blev der solgt over 600 armbånd, hvilket giver 600 myggenet, på en lejr med 2.000 spejdere. Hvad kan han så ikke nå at sælge på Spejdernes Lejr med op imod 40.000 spejdere?
I kan se en beretning fra turen på lvstrupgruppe.dk
KFUM-Spejderne, Lystrup Gruppe.
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Her lidt info, til dem der ikke kender så meget til vores gruppe:
Lystrup Gruppe er en KFUM-Spejder gruppe med spejdere og ledere i
alderen 3 til 75 år. Dette forår har vi netop rundet de 100 medlemmer. Vi har
et mål om sommerlejr i udlandet ca. hvert 5. år for de ældste spejdere (fra 12
år og opefter). Sidst vi var udenfor landets grænser på sommerlejr var i 2008,
hvor vi var i Island.

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. oktober 2014.
Deadline 15. september.
Dette billede
af Sankt Jørgen og dragen
findes i Immanuels Kirken,
Skolen Bülowsvej 6.b, Kbh.
Billedet er meget farverigt,
og lavet af mosaik.

Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170,
8260 Viby J.
Telefon 24 63 82 95
E-mail: herolden@mail.dk
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