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Mandag den 28. september.
Ellevang Sognegård
Foredrag v/sogne- og arresthuspræst
Anita Fabricius – ”Præsten i arresten”.
5. Gilde er indbudt.

1./7. GILDE

Mandag d. 21. september kl. 19.30.
I Langenæs fremvisning af billeder fra
vores møder, udflugter og fester mv i
vores gilde.

9.GILDE
Onsdag d. 16. september kl. 13.30.
Besøg på Moesgaard museum. Vi mødes v/indgangen.

2. GILDE
Mandag d. 28. september kl. 19.30.
Gildehal i Hasle Sognegård

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 10. september kl. 19,15.
Så er sommerferien forbi og vi starter op
igen med en ny møderække.
Vi mødes i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg, hvor Erik Nebsbjerg vil lade os få
indblik i et emne, som vi længe har haft
på ønskesedlen: Papir, vandmærker og
tryk. Vi ser frem til en god aften.

4. GILDE
Mandag d. 21. september 19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
”Fra sølvsmed over Folketing
til pensionist” v/Søren Hansen
Mandag d. 19. oktober 19.00.
Gildemøde i Langenæskirken.
5. GILDE
Mandag den 28.sepember.
Besøg i 8. Gilde. Indbydelse følger.
Foredrag v/sogne-og arresthuspræst
Anita Fabricius.
Mandag den 5.oktober kl. 19.00.
Fødselsdagsgildehal i Egå Sognegård.
Filmaften. 8. Gilde inviteres.

Gildeår.
21-10-15 Poul Kallesø, 4. G. 60 år.
21-10-15 Mandrup Langhoff,
4. G. 60år.
Fødselsdag:
24-08-15 Ole Fjord Kirkegaard,
1./7. G.
75 år.
Ny adresse.
Karin og Niels Blicher, 4. Gilde.
Beder Landevej 14 d, 8330 Beder.

6. GILDE.
Mandag d. 7. september kl. 19.30.
”Indvielse af den nye flagdug”.
Lørdag d. 12. september.
Heldagsudflugt,
Mødested: P – pladsen ved Karlsladen
Grenåvej 14, Rønde kl. 9.00.

Ny mail-adresse.
Henny Wilson. hj.wilson@jubii.dk.

8. GILDE
Mandag den 31. august.
Friluftsgildehal ved KFUM-spejdernes
hus i Lystrup. Nærmere følger.
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kedeligt, så vi fortrak til hytten, hvor vi
fik pølser og lagkage,
Atter en god aften i gildet, hvor vi
dog kunne have ønsket, at vejrguderne
havde været med os.
Klavs

Den 30. juni havde vi sommermøde hos
Birgitte og Jan i Lyngsbæk. Vejret var
med os, fint solskin og flot udsigt over
Ebeltoft Vig. Vi var mødt 10 gildebrødre
samt Yrsa og Jack. Den flotte udsigt nød
vi fra den store terrasse, hvor kaffe med
hjemmebagt kage og småkager blev serveret.
Om eftermiddagen kørte vi en tur
bl. a. rundt i Mols Bjerge, og var inde på
Toggebolejren. Her var en fugleunge
“hoppet” ud af reden. På ridderlig vis fik
Hans nænsomt ungen op i sin rede igen.
Der var gode minder fra gamle spejdere
ved gensyn af lejren.
Da vi kom hjem havde Hans forinden sat ild til grillen, hvor der blev grillet
en dejlig nakkefilet.
Vi havde en rigtig dejlig dag, og
takker Birgitte og Jan for igen i år at ligge
hus til sommermødet.
ofk

Onsdag d. 13. maj kl. 16.30 mødtes
4. Gilde på Moesgaard Museum for at se
den nyåbnede udstilling med Kinas Terrakotahær.
Vi startede med at spise vores medbragte mad i et dertil indrettet rum på selve museet, hvor Niels Blicher serverede
en lille Enkelt til maden i anledning af
hans 80 års fødselsdag.
Herefter blev vi overladt til vores
kvindelige guide, som viste os rundt på
udstillingen og fortale om Kinas første
kejser Qin Shi Huangdi, der indtil 1974
havde været en mytisk og sagnomspunden
figur, men efter fundet af hans 8000 mand
store hær af terrakotta-krigere, heste, vogne og embedsfolk er hans person og bedrifter blevet mere virkelige for os.
Historien om den første kejser er
også historien om manden, der for mere
end to tusind år siden med hidtil uset brutalitet og kynisme samlede det kinesiske
rige og påbegyndte den kinesiske mur.
Tidsmæssigt udspiller historien sig på nogenlunde samme tid som Grauballemanden blev ofret i en mose i Danmark.
Udstillingen på Moesgaard Museum præsenterer 120 genstande fra gravkomplekset og fra Qin og Han-dynastiet
heraf 10 store terrakottafigurer i form af
soldater, embedsfolk og en hest. En helt
utrolig udstilling, som skal ses med egne
øjne, ligesom det også er ret vigtigt at have en guide med rundt, vores var i hvert
fald en meget levende fortæller.
Da rundvisningen var færdig var
der mulighed for at se resten af museet på

Mandag d. 1. juni holdt vi vores
traditionelle friluftgildehal, i år atter i og
ved Fælleshuset i Hørning, hvor vi også
var sidste år. Desværre var det ikke en lige så fin forsommeraften som i 2014, men
vi kunne dog være ude omkring lejrbålet i
den 1. del af aftenens program.
Efter gildehallen - atter med mesters inspirerende tale om hverdagsproblemer, som vi alle kender – havde vi en
kimsleg, hvor forskelligt værktøj var
hængt på en snor ind gennem skoven, og
så skulle vi notere, hvad vi havde mødt på
vejen. Herefter skulle vi kaste med redningsreb, men vejret var blevet koldt og
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egen hånd, men jeg tror de fleste var mætte at indtryk, og vi sagde pænt farvel og
tak for en rigtig dejlig eftermiddag/aften.
Birthe

Tirsdag eftermiddag den12. maj
var 5. Gilde og gæster på tur til Moesgaard Museum. Besøget var planlagt dels
for at se det nye museum og dels for at se
den nyåbnede særudstilling om Kinas første kejser, Qin Shi Luangdi, og hans Terrakottahær, der bliver betegnet som
”Verdens 8.vidunder” og for flere var det
også det første besøg i det nybyggede og
akitektonisk flotte museum.
Vi mødtes ved hovedindgangen kl.
13.00 og vores guide bød velkommen kl.
13.30 og aftalen var at han i løbet af en
time skulle guide os rundt i særudstillingen.
Allerede inde i det første udstillingsrum blev man grebet af fortællingen
om Qin Shi Luangdi, hans historie og liv
og hans Terrakottahær. Ved nogle bønders tilfældige brøndudgravning i 1974
blev Terrakottahæren fundet. Museet viser i forskellige opstillinger de livagtige
krigere, og bl.a. et billede på kejserens
dødsangst, et håndværksmæssigt flot hestespand med fire heste ”Dødsrejsen” udført i bronze men dog kun i halv størrelse.
Ved hjælp af et teknisk system var
det også muligt, at farvelægge en model
af en officer, så man kunne forestille sig,
hvordan han måske havde set ud, inden
alle farver forsvandt ved påvirkning af
luftens ilt i forbindelse med udgravningen. I Kina, hvor kejserens gravhøj endnu ikke er udgravet, fortælles det, at selve
graven er omgivet af en ”flod” af kviksølv
og iflg. eksperters udsagn viser prøver
netop på stedet her en høj koncentration
af kviksølvforurening.
I et af lokalerne gik vi på et gulv,
der skulle ligne ”floden af kviksølv”.

Overalt var vi omgivet af røde og sorte
farver, guld og med lyden af sagte kinesiske toner i ørerne. Vi var selv i ”Det store
rige i midten” i korte øjeblikke.
Efter rundvisningen samledes vi i
et mindre lokale, hvor vi drak kaffe. Under kaffen var der en livlig diskussion
bordet rundt, både om den flotte udstilling
vi havde set, men også om guidens interessante og inspirerende måde at fremvise
den på. Alle var vist enige om, at udstillingen var en oplevelse og flere tegnede
også årskort for at kunne gentage oplevelsen eller komme igen selv og se museets
øvrige udstillinger på et andet tidpunkt.
Da kaffen var drukket kunne vi gå
rundt på egen hånd i de andre sektioner i
museet indtil lukketid. Vi tog alle derfra
mættet af indtryk og efter sammen at have
haft en dejlig dag.
Alice
En kold aften i begyndelsen af juni
afholdt vi Friluftsgildehal i Kløverhytten i
Højbjerg. Det startede faktisk meget godt,
men i løbet af afviklingen af gildehallen,
krøb kulden ind på os, og i stedet for efterfølgende at spise ude i det fri, som man
havde dækket op til, krøb vi ind i hytten
og varmen, og fik hurtigt etableret et langt
bord, som vi hyggede os omkring.
Gildemesters tale denne aften koncentrerede sig om de unges afslutning af
skolegang og efterfølgende uddannelse.
Regeringen vil jo gerne have de unge til
straks at fortsætte studier eller håndværkeruddannelse så hurtigt som muligt, hvilket gildemesteren ikke er helt enig i, er en
god ide. Han talte ud fra egen erfaring. I
sine unge dage var han draget udenlands,
til Canada, hvor han arbejdede i ½-1 år,
hvorefter han kom tilbage til Danmark.
Han følte at det ophold havde udviklet og påvirket ham i en meget positiv
retning, så han noget senere igen drog ud,
denne gang til USA, hvor han også kom i
arbejde og måtte klare sig selv uden ”mor
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og far”. Udover den oplevelse det var, at
være omgivet af folk med en anden indgang til tilværelsen, det være sig arbejdsmæssigt, levevis, religion o.a. havde det
også åbnet for interessen for at omgås anderledes tænkende. Ved hjemkomsten var
han derfor mere positiv og motiveret for at
finde fast arbejde her i landet. Hvilket også skete og karrieren kunne begynde.
Endvidere læste gildemesteren op
fra et dansk-canadisk tidsskrift, en beretning fra en ung pige, der først havde været
au pair i et fremmed land, derefter fået
blod på tanden og havde valgt at rejse til
Canada også som au pair. Alle sine weekender tilbragte hun med at søge ud for at
se og opleve. Det førte hende vidt omkring til bjerge, søer, dale m.m. og de
smukkeste landskaber og scenerier, hun
ikke tidligere havde oplevet. Den vestlige
del af Canada med Rocky Mountain bjergene skal være betagende smukke. Denne
unge pige var fantastisk begejstret for sit
ophold der.
Konklusionen på alt dette må være,
at selvom de unge her til lands bliver kraftigt opfordret til straks efter skolen af fortsætte på forskellige uddannelser, vil det
trods alt være en stor fordel for mange, på
mange måder, at have oplevet et ophold,
kortere eller længere, i et fremmed land.
Efter Gildemesterens tale om Canada, holdt Alice 5 min. Sct. Georg tilfældigvis også om en tur til Canada. En tur
som hun sammen med sin mand havde
været på sidste år. Om ankomsten til Vancouver, om leje af mobilhome, så stor
som et hus, og om deres tur på 1 måned
rundt i de Canadiske Nationalparker. Om
mødet med de fantastisk smukke og overraskende landskaber og udsigter, de havde
oplevet, om mødet med andre fremmede
rejsende og derboende utroligt venlige og
hjælpsomme canadiere.
Undervejs sang vi et par forårssange fra et sangblad som ledelsen havde
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trykt i dagens anledning. Alt i alt en interessant og ”oplevelsesrig” gildehal.
Bagefter trak vi, som skrevet, indenfor til et overdådigt traktement, hvor vi
rigtig hyggede os, talte og fortalte og endte med vores afslutningssang ved 22.30
tiden. Ønskede hinanden god sommer og
på gensyn i slutningen af august til sejltur
på Silkeborgsøerne.
Kirsten

Gildemødet den 1. juni havde 6.
Gilde flyttet til Julemærkehjemmet i Hobro. Vi blev modtaget af forstander Lise
Claesson. Så blev vi inddelt i hold og fik
hver tildelt to børn som vejviser. Vi blev
vist rundt af Mathias og Malek (med tryk
som e som han pointerede).
Det var en herlig rundvisning. Der
var snart ikke det rum vi ikke fik set. To
herlige knægte som lyste langt væk af
selvtillid. Et ophold på julemærkehjemmet
varer 10 uger og er ikke gratis, som Mathias fortalte, det koster 60.000 kr. men er
gratis for forældre og børn, så det er en
gave at få et ophold.
Børnene er der af forskellige årsager. Det kan være mobning, ensomhed og
overvægt. Børnene kan komme der når de
er 7-14 år. De er inddelt i 3 alderstrin.
Hjemmet i Hobro dækker børn fra
Billund til Skagen og der kan være 48 af
gangen. De går kun i skole 12 timer om
ugen, men da det er små hold på 5 børn
der undervises, er de ikke kommet bagud,
når de kommer tilbage til klassen.
Resten af dagen er der forskellige
former for sport og motion. De der skal
tabe sig, taber som regel en 9-10 kg. Når
de er halvvejs giver personalet dem sommetider en vest på, hvori der kan sættes
lodder, der svarer til deres vægttab. Så kan
de rigtig mærke hvor hårdt det er at slæbe
rundt med for megen vægt.
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Når de er færdige, får de varer der
svarer til deres vægttab, sat på en bakke
og nogle gange kan de ikke engang løfte
den. Det er noget af det, der har gjort indtryk, når de tænker tilbage. Børnene bor 2
eller 3 på værelserne og en person der betyder meget for dem i begyndelsen er nattevagten. Hjemveen kan blive stor og så er
det godt at have en at tale med. Resten af
tiden har de deres kontaktperson, som de
kan henvende sig til.
1903 fik postmester Einer Holbøll
en god ide. Han syntes man skulle udgive
et julemærke, hvor pengene fra skulle gå
til trængende børn. Det første julemærke i
verden blev udgivet i 1904 og kostede 2
øre. I 1912 kom det første julemærkehjem
og så er det gået slav i slav, så man nu er
endt på 4 hjem, hvor der årligt bliver hjulpet 750 børn. I alt er der blevet hjulpet
70.000 børn på julemærkehjemmene.
I den tid børnene er der, er de hjemme de 7 af weekenderne. Da har både de
og forældrene hjemmeopgaver og det bliver der fulgt op på fra julemærkehjemmets
side. De sidste 3 weekender skal forældrene komme til hjemmet til forskellige ting,
så det altid er i samarbejde med forældrene at barnet hjælpes.
Alt dette er forældrene blevet informeret om, på en infodag inden barnet starter. Efter opholdet bliver der en opfølgningsdag efter en mdr. og efter 3 mdr. en
telefonisk opfølgning.
Alle kommuner har pligt til at
iværksætte noget for børn, der har været
på julemærkehjem.
Julemærkehjemmene får 30 % af
deres udgifter dækket ved salg af julemærker, 5 % fra staten og Tipsmidler. Resten
kommer fra virksomheder og private donationer.
Vi var flere der gerne ville støtte
den gode sag, så vi meldte os som julemærkevenner. Der kan man gøre ved at
donere forskellige beløb per måned eller
år.
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Efter kaffe og boller var det tid at
sige farvel efter en spændende aften.
Udenfor fik vi sagt farvel og god sommer
til hinanden og fik endelig løftet sløret for
hvem vi skal være i gruppe med de næste
2 år.
Inger A.

8. Gilde sluttede 1. halvår med at
have to mand med som fanebærere på
Valdemars dag arrangementet, med en tur
ned at strøget til gudstjenesten i Århus
Domkirke og efterfølgende til arrangementet i Rådhushallen, hvor der bl.a. blev
overrakt nye faner fra Danmarkssamfundet og uddelt flagprismidler, som tilgår for
hejsning af flagene ved indfaldsvejene til
Århus, og hvor vi i 8. Gilde hejser flag på
Randersvej.
Normalt står Nils Liljeberg i spidsen for denne del af arrangementet i Rådhushallen, men da Nils i år var forhindret,
var det Henning Holck fra 5. Gilde, som
klarede opgaven.
Den årlige gildetur, der var planlagt
som et weekend arrangement den 30.-31.
maj, måtte udsættes til 26. -27. august
med overnatning på Aars Hotel. Gruppe
8.3, med Nils, Stinne Underlien og Olaf
Saugbjerg i spidsen, havde tilrettelagt en
rundtur i den smukke vesthimmerlandske
natur, med besøg undervej på nogle af de
kendte turistattraktioner, og med afsluttende kaffebesøg på Hvidsten Kro.
Frits

Bierne og blomsterne Det var temaet for 9. Gildes møde d. 20. maj.
Mere præcist var det nu biernes liv
vi ville høre om og se på. Derfor mødtes
vi ved Skolebigården i Risskov. Det var
en af de få dage i maj, hvor solen skinnede, men alligevel var vi belæsset med
regntøj udover kurve med kaffe, krus og
kage.
Ved Skolebigården ventede 2 engagerede biavler os. Det var Søren, der
bor i Holme og har stader i sin villahave
og Allan, skotten der blev dansk biavler
og som ofte er i fjernsynet, når biernes liv
og færden skal omtales.
Biavlens historie er lang og går
derfor også langt tilbage i de mange kulturer. I begyndelsen har man bare taget
honningen fra vilde bisværme i tidskamp
mod bjørnene. Langt op i tiden har man
indfanget de vilde bisværme og haft dem i
primitive bikuber. Når høsten af honning
var inde, vurderede man mængden af
honning ved at løfte på kuberne: var de
tunge blev de knust og man tog så honningen, var de lette, ja, så blev de bare
kasseret og smidt ud til højre med bier og
det hele.
Honning var op gennem tiderne det
eneste sødemiddel man kendte indtil raffineret sukker blev opfundet
For ca. 150 år siden blev de kasseformede bistader til. Og hermed blev honningproduktionen mere kontrollerbar og
produktionen større og bedre. Det er sådanne stader Søren har i sin have og der
ikke meget besvær eller arbejde med det.
Ca. ½ til 1 time om ugen. I mange år var
biavl en typisk pensionist hobby for
mænd, men i de senere år har flere og flere unge familier fået denne hobby. På den
måde er aldersgennemsnittet sænket og,
kan man konstatere, ca. 1/3 er nu kvinder.
Som allerede sagt, kan man sagtens
have bistader i enhver have, så snakken

om urbane bier med stader her og der i
bybilledet har de 2 biavler et behersket
forhold til . Det er som at opfinde den dybe tallerken igen. Vil du se bier og, Stader
og honningproduktion, ja, så kan du bare
tage til ”Den gamle By”, hvor der står flere stader. Og hvor man gerne fortæller og
viser frem hver lørdag formiddag.
Dronninger er noget helt særligt.
Og det i mere end en forstand. Så det vil
jeg koncentrer mig om her: Når en sværm
bliver for stor vil den gamle dronning
samle halvdelen af sværmen og flyve ud
og starte et nyt bo. Hvis det skal gøres
med menneskers hjælp, så skal man sørge
for at det nye stade er mere end 2 km fra
den gamle. Ellers vil arbejdsbierne, der er
sterile hunner, blive forvirret: hører de til
det gamle bo eller det nye? Inden den
gamle dronning forlader det gamle bo, vil
der være en jomfrudronning på vej. Men
hun skal jo befrugtes for at hun kan lave
stadets nye arbejdsbier. Det sker på den
besynderlige måde, at hun flyver flere km
op i luften, hvor hannerne finder hende.
Den han, der så er den heldige og , kan
man sige, på denne måde kommer i den 7.
himmel, vil derefter falde død til jorden!
Ak-ja! Hannernes liv (i biverdenen) er
noget helt for sig selv.: De spiser og dovner, flyver op til en jomfruhun og måske
og måske ikke oplever den fuldkomne
lykke for dernæst at dø.
En anden måde at få en ny dronning på, er at sende bud efter en sådan
hos en ”Dronningefabrik”.-Ja, du læste
rigtigt! Så kommer der med posten en
brevpakke med en dronning i. Der kan
være mange grunde til at skifte sin dronning ud i et stade. F. eks. Hvis sværmen
er ved at være meget aggressiv. Så kan en
ny dronning med et blidere sind hurtigt
vende den kollektive adfærd i staden. -Fra
aggressiv til en rolig og harmonisk
sværm. Alderen kan også gøre sig gældende. Man bruger i dag højst en dronning i 4 sæsoner. Dronningerne bliver
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mærket med en farve, så man ved, fra
hvilket år de er. Jeg bemærkede, at i år
var de fleste dronninger mærket med en
grøn prik
Jeg kan blive ved med at fortælle
om biernes forunderlige liv: lige fra

dronninger-gitre, over slyngning af honning til de små insekters betydning i det
store økosystem.
Birgit

70'er festival i Den Gamle By
Weekenden den 19. og 20. september, kl. 11 – 16.
I denne weekend er der, foruden mange andre ting, fokus på
spejderaktiviteter: Bål, snobrød, morsekoder, knobbinding,
brug af kompas og meget mere.
Spejdermuseet er behjælpelig med effekter og uniformer fra
70’erne, og vi har tegnet os for bålpladsen.
Der bliver god brug for Gildebrødre til bålpladsen og sikkert
også til de andre poster, som Spejdere og FDF’er tager sig af.
Det bliver ren retro oplevelse, så kom og vær med til at genoplive 70'ernes stemning,
meld dig som hjælper til Erik Birkholm Nielsen, 4. Gilde,
mobil 20408663, mail: erikbirkholmnielsen@gmail.com

Forsidebilledet denne måned
Er tilsendt af Ole Fjord Kirkegaard,1./7. Gilde,
fotograferet i Rio de Janeiro, Brasilien.
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Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170, 8260 Viby J.
Telefon 24 63 82 95
E-mail: herolden@mail.dk

udkommer næste gang
ca. 1. oktober 2015.
Deadline 15. september.
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