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9. GILDE
Ons. d. 14. okt. kl. 13,30.
Foredrag om tyskerbørn v/ Lillian Nørregaard.

1./7. GILDE
Tirsdag d. 20. oktober besked senere.
Tur til Moesgaard museum.

10. GILDE
Ti. den 6-10-2015.
Gildehal. Tid og sted følger.

4. GILDE
Mandag d. 19. oktober 19.00.
Gildemøde i Langenæskirken.
Fhv. skoleinspektør på Rundhøj Skole,
Peter Pedersen, fortæller om sit liv.
Mandag d. 16. november 19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
”Arbejde og kirken” v/
Sogne/sygehuspræsten
Kirsten Dalager Buur

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 8. oktober kl. 19.15.
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.
Vi får igen besøg af Thorvald Halkær,
der som sædvanlig vil prøve at overraske os med godt humør og spændende
vinkler på det at samle frimærker.

5. GILDE
Mandag d. 5. oktober kl.19.00.
Fødselsdagsgildehal og filmaften.
8. Gilde inviteres.
Mandag d. 26. oktober.
Fellow Ship møde, se Herolden.

Gildeår.
21-10-15 Poul Kallesø, 4. G.
60 år.
21-10-15 Mandrup Langhoff,
4. G. 60 år.
05-11-15 Gitte Lindvald, 4. G. 25 år.

6. GILDE
Mandag d. 5. oktober kl. 19.30.
Gildehal i Langenæskirken .
Mandag den 2. november kl. 19.30.
I Langenæskirkens lokaler.
Foredrag v/Anne Stidsen om
Jamboreen i Japan.

Nyt mobilnummer
Litta Schmidt, 4. Gilde, 81 61 28 60
Fastnettelefon udgår.
Adresse rettelse:
Inger og Helge Rossen, 6. Gilde:
Hoffmannsvej 6, st.th., 8220 Brabrand

8. GILDE
Mandag d. 29. september kl. 19.30.
Foredrag ved sogne- og arresthuspræst
Anita Fabricius – ”Præsten i arresten”.
5. Gilde er indbudt.

Ny adresse:
Per Jensen, 2. Gilde
Ester Aggebos Gade nr. 9. 3 sal tv.
8000 Aarhus C.
Udmeldt:
1-10-15 Grethe Simonsen, 9. G.

Mandag d. 5. oktober.
Fødselsdagsgildehal og filmaften hos 5.
Gilde. Nærmere følger.
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SPEJDERMUSEET AARHUS og
DDS Søspejdergruppen STIFINDER
afholder Spejderloppemarked
i

Loppehuset, Lokesvej 17 –

sidevej til Søren Frichs vej

Søndag, d. 8. november til lørdag, d. 28. november
Vi får brug for al den hjælp vi kan få, til sortering og salg.
Så meld dig til en god oplevelse sammen med vi andre
på de tilmeldingsskemaer, der bliver sendt ud til Gilderne!
Vi glæder os til et godt og fornøjeligt samarbejde!
Med Spejderhilsen
Spejdermuseet og Stifinder Sø.
PS Har du gode ting til Loppemarkedet,
så ring til Erik Birkholm Nielsen, 4.Gilde, mobil 20408663
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Søndag den 23. august drog 15
gildebrødre og gæster afsted på den årlige sommerudflugt, som i år var lagt i
hænderne på gruppe 21. Vi mødtes hos
Inge og Knud i Hasle og blev fordelt på
4 biler, som herefter kørte roligt og stille – ingen ønskede blink og klip – ad
Viborg til.
Vi rundede søerne i domkirkebyen og fortsatte mod Ørum nær Tjele.
Her havde gruppen fået åbnet Feriehjemmet Ørums terrasse for en tiltrængt

”Verdenskortet”, som er bygget op i søen. Til vores store overraskelse var Danmark at finde to steder. Godt nok vil vi
gerne blande os i forholdene over hele
kloden, vikingernes gamle besidderånd
har dog forladt os. Forklaringen fandt vi
på et skilt. Jorden er rund og verden i
søen er flad.
Det giver nogle ”sorte huller”, og
der havde man så placeret Danmark
endnu en gang. Efter at have besigtiget
parken og det medbragte barnebarn Julius afprøvet nogle forlystelser, fandt vi
den medbragte frokost frem, som blev
indtaget ved nogle af parkens borde
med faste bænke, godt at vi alle er meget unge med smidige lemmer!!!
Vejen hjem gik over Fussingø,
hvor den planlagte eftermiddagskaffe
måtte forlægges. Søen, som var udset til
kaffested, var indtørret og bevokset med
korn. Nå, gps’er er jo ikke velegnet til
spejderøvelser, og kompasserne var blevet hjemme, så vi nøjedes med en uhyggelig rasteplads, hvor vi nød det sidste
samvær på turen, der i hvert fald havde
pænt vejr og bragte skribenten til hidtil
ukendte egne af det jyske land.
Tak til gruppen for en god tur.
Klavs

formiddagskaffe med medbragt kaffe og
rundstykker. Solen skinnede, og vi havde den skønneste udsigt til en meget
velholdt park i et i øvrigt flot landskab.
Efter kaffen så vi feriehjemmet, som
drives af midler stillet til rådighed af en
loge broder i Serapions-Ordenen. Her er
7 dobbeltværelser, som kan lejes af alle
fra mandag til søndag på meget favorable vilkår.
Herefter gik turen mod Klejtrup
sø ad snørklede landeveje og gennem
hidtil ukendte landsbyer. Vi fandt
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Gildeårets sidste møde var en
friluftsgildehal, der blev afholdt d.
15. juni i Tanbjerg Spejdernes fine
hytte. Vi startede kl. 15.30 med at
drikke vores medbragte kaffe, og
herefter var der vikingespil med 2
hold, der strides mod hinanden.
Vinderen fik sædvanen tro
overrakt
chokoladeskildpadder,
hvoraf der var nok til alle. Efter hyggeligt samvær hen mod kl. 18.00
blev vi enige om, at indtage vores
medbragte mad og drikke inden døre, da vejret ikke lige var det bedste.
den efterfølgende gildehal
kom gildemester Jette Jørgensen (JJ)
i sin gildemestertale ind på at det
netop i år er 100-året for kvinders og
tjenestefolks valgret og 1915grundloven.
Allerede i 1906 var politikerne
egentlig enige om, at kvinder og tyende skulle have valgret, men alligevel gik der 10 år før enigheden førte
til vedtagelse af den nye grundlov.
Med 1915 grundloven blev de to første F’er- Fruentimmere og Folkehold
altså tildelt politisk medborgerskab.
Tilbage stod en række udsatte grupper af fattige, umyndiggjorte, kriminelle, økonomisk insolvente og personer uden dansk statsborgerskab,
som fortsat ikke blev fundet egnet til
at deltage i demokratiet.
Dette skete successivt først i
1933, hvor de fattige fik politiske
rettigheder og seneste i 1961, hvor
alle på overførselsindkomster fik po-

litisk medborgerskab. Tove Colstrup
holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun
fortalte om ordet, ordet har magt.
Specielt i disse IT-tider, hvor et enkelt ord på facebook eller i en sms
kan være afgørende for om dagen
bliver god eller ond. JJ lukkede gildehallen og vi sluttede med at synge
”Nu er jord og himmel stille. Efter
endnu en kop kaffe og lidt hyggesnak kunne vi alle ønske hinanden
en god sommer.
Birthe

Den 7. september mødtes 6.
Gilde til første møde efter sommerpausen. Vi havde ansøgt om og fået
en ny fanedug, så den skulle vi have
indviet. Gildemesteren havde inviteret Poul Boye som repræsentant for
Danmarks Samfundet, hvor han har
siddet i ledelsen i 41 år.
Vi startede med ceremonien
omkring flaget. Der skulle slås 3
søm i for Konge, fædreland og forening. Sonja slog det første i, så Poul
Boye og for gildet slog Nini det sidste søm i, da hun var ældst i gildeår.
Derefter fortalte Boye om
Danmarks Samfundet, der blev dannet i 1908 af en kreds af borgere
med det formål, at styrke det nationale sammenhold i en periode præget af
internationale spændinger. Flaget var
kongens og først i 1854 måtte andre
bruge flaget og i 1912 gav Kong Christian den X tilladelse til at sælge flag.
Den 15. juni blev kaldt Valdemarsdag,
ligesom det lille flag, der solgtes fik betegnelsen Valdemars flaget.
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Gennem de første 100 år er der
samlet ca. 22 mill. kr. ind, som er brugt
til anskaffelse af godt 30.000 faner og et
tilsvarende antal flag. Der findes ikke en
flaglov, kun et reglement, som man henstiller til at folk bruger. Når en fane er
opslidt, skal den enten pakkes ind i papir
og graves ned eller brændes. Sonja fortalte om myter og sagn om flaget. Hun
er med til at hejse flag ved City Vest og
i strid blæst kan det være svært og så
havde det lydt rigtig surt fra en dame,
om hun da ikke kendte flagreglementet.
Kort efter var en ung pige kommet hen
og takket for at flagene blev hejst, da
hun syntes det var så dejligt at se. To
forskellige synspunkter.
Så var det tid til et lille traktement
og nogle sange. Vi var placeret i de nye
grupper, så der var mulighed for at få
aftalt første møde. Så kunne vi takke af
efter en dejlig aften.
Inger A.
Lørdag den 12. september mødtes
13 gildebrødre plus 3 gæster til den årlige udflugt arrangeret af ledelsen i 6. gilde. Vi mødtes ved Karlsladen, hvor vi
fik morgenmad medbragt af ledelsen.
Bagefter ville vi ind og se den gamle lade, som rummer et besøgscenter, der
formidler nogle af områdets natur-og
kulturoplevelser. Laden der tidligere var
en kornlade er en del af Kalø Hovedgård
og virkelig flot restaureret.
Kl. 10.30 havde vi en aftale med
en guide på Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård. Det er et lokalt museum, der har til huse i den gamle remise
på Ryomgård station. Samlingen indeholder alt fra lokomotiver til skinneknallerter, fra billetkiosk til uniformssamling, til køreplaner og billettænger. Der
var en model af Centralværkstedet i År8

hus og den
blå bro i
Randers. Det
var sjovt at
se, at den
havde haft
tårne.
Der
var mange
effekter fra Skandia i Randers og for legebørn i alle aldre var der en udstilling
af modeltog igennem tiderne.
De nyeste kunne vi se køre på et
stort anlæg. Det var et sjovt sted. Mange
af tingene kunne vi huske fra barndommen. Museet blev passet af en kreds af
frivillige. Når man kom en gruppe og
betalte entre kostede guiden ikke noget.
Så var det nok engang ud i bilen
og videre. Denne gang til Thorsager
Kirke. Det er den eneste rundkirke i Jylland. Den menes at stamme fra 1200 tallet og er et af de første bygningsværker
opført af
teglsten i
Jylland. Man
ved ikke
hvem der
har bygget
kirken, men
man hælder
til at biskop
Peter
Vognsen har været med til at præge
byggeriet af kirken.
Kirken ligger i dag inde i landet,
men da den blev opført kunne man sejle
til den, da den lå i et sund. De lave områder ved Thorsager var oprindelig dele
af en fjord. Til forskel fra de bornholmske rundkirker, der har en søjle i centrum har denne fire søjler. Den blev første gang restaureret i 1877-78 og igen i
1950-52.
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Ved den sidste restaurering i 2004
blev den murede prædikestol brudt ned
og erstattet af en prædikepult. Den er
udført i eg og viser livets træ på front og
sideflader. Den har sin faste plads men
kan fjernes, hvis den eksempelvis står i
vejen ved en koncert. Det er en smuk
kirke, som jeg vil glæde mig til at læse
mere om i en pjece jeg købte.
Det sidste sted vi skulle besøge
var Stenvad Mosebrugcenter. Her var
der dækket op til frokost, hvor vi fik en
”Tørveplatte”. Det var lige hvad vi
trængte til. Carsten, som er leder af stedet, fortalte nu levende om tørvefremstilling og som det seneste der blev lavet
inden lukningen, nemlig Spagnum. Så
var der rundvisning til alle de spændende redskabe og vogne, der var udstillet.
Der var også eksempel på hvordan en
arbejderfamilie boede dengang.
Mosefolket er en forening, der laver projekter, der gavner museet. 3 kvinder fra foreningen har i 2 år vævet på et
egnstæppe på 7 m2. Det blev færdigt i
2005 og indeholder 188 motiver, der
fortæller egnens historie.
Der var en udstilling med ca. 300
træfigurer lavet af Helgo Jensen født i
Støvring ved Randers i 1904. Fra 1940
og til sin død
i 1985 sad
han hver aften og snittede træfigurer.
Han brugte
mange forskellige materialer. Foruden gran, fyr, eg og bøg var det også
suppeben, kohorn, hjortetak og hvaltand. Det var en meget imponerende
samling. Virkelig flot lavet.
Carsten var på et tidspunkt i kontakt med sønnen, som har arvet samlin9

gen, for at få lov til at udstille nogle af
figurerne men det mislykkedes. Senere
fik han lov til at udstille de 300 figurer,
der var pakket ned. Nu har museet fået
lovning på at arve hele samlingen, når
sønnen går bort. Det drejer sig om næsten 1300 figurer i alt.
Så var det tid til en tur med
”Tørvegrisen” som kørte os en tur på det
gamle 2,5 km lange tipvognspor, der
forbandt mosen med fabrikken. Da vi
vendte tilbage, var det tid til kaffe og
kringle. Da vi tog afsted havde vi været
der over 4 timer og næsten hele tiden
havde Carsten fortalt levende og interessant.
Så var endnu en dejlig og oplysende tur til ende. Stor tak til gildeledelsen, for deres arbejde.
Inger A.

Turhavende gruppe overgik igen i
år sig selv med tilrettelæggelsen af årets
to dages udflugt, som Stinne Underlien,
Olaf Saugbjerg og med Nils Liljeberg i
spidsen, havde tilrettelagt rundt i Himmerland i trekantområdet fra Aars til
Limfjorden og ned gennem Rold Skov.
Vi kørte afsted i fem biler og
mødtes på rastepladsen ved Randers,
hvor motorvejen skærer Gudenåen. Herefter tog vi baghjul og fortsatte nordpå
til Klejstrup Sø, sydvest for Hobro. Her
ligger ”Verdenskortet” hvor jordkloden i
flad udgave i den sydlige ende af søen er
skabt af dansk-amerikaneren Søren
Poulsen i årene fra 1944-1969. Man
spadserer kloden rundt, og oplever verden i miniudgave med de fem verdensdele samt verdenshavene, floder og søer
og med nationale flag, som markerer,

HEROLDEN

hvor man befinder sig. Det hele opleves
bedst set oppe fra stedets udsigtsplatform. Verdenskortet omgives af et udflugtscenter med butikker, cafeteria, legepladser samt levende dyr, voliere og
en eksotisk hønsegård.
Vi kørte videre nordpå til Danmarks største naturområde Rebild Bakker og Rold Skov, hvor vi holdt frokostpause ved ”RebildPorten”, men først
efter vi havde fået en omfattende orientering om stedets opgave, at være samlingspunkt og platform for et alsidigt
indtryk af Rebild Bakker og Rold Skov,
og de oplevelsesmuligheder området
tilbyder. Herunder naturtyper, biologi
og geologi – brug af naturen i form af
motion og sundhed – området som arbejdsplads med skovbrug, jagt og dyrehold. Endvidere eventyr med fortællinger om hekse, trolde og krybskytter og
endelig udvandringshistorien og naturligvis Rebildfesterne. Ca. en tredjedel af
Rebild områdets befolkning udvandrede
til USA fra midten af 1800 tallet.
Indenfor i RebildPorten, der har
et samlet areal på ca. 540 kvm., møder
man kyndige og fortælleglade vejledere
fra Rebild Turistbureau. Der er masser
af brochurer at plukke af, bøger at købe,
plancher at kigge på sammen med TV
skærme og iPads.
Selve bygningen stod færdig for
et par år siden, og er bygget i træ, naturligvis fra Rold Skov.
Eftermiddagen gik på hæld, da vi
nåede til Aars Hotel, hvor vi blev indkvarteret, men inden aftenens middag
nåede vi også at besøge Aars Kirke,
som oprindelig er opført som en granitkirke i 1200 tallet. Menighedsråds formanden fortalte om kirkens særegne historie, herunder, at man i 1920erne udvidede kirken, som forandrede den, så
koret og skibet vendte vinkelret på den

oprindelige kirke, altså nord/syd, hvorefter tårnet og det oprindelige kor og
skib så virker som korsarme.
Vi hørte også om de øvrige udsmykninger, som kirkerummet er forsynet med, samt den særprægede prædikestol i murværk og døbefond udhugget i
granit.
Vi syntes, at vi havde nået og set
meget, men det foregik i et afslappet
tempo uden stres og jag.
Det kan man også sige om søndagens oplevelser hvor vi om formiddagen besøgte Vokslev Kalkgrav ca. tre
km sydøst for Nibe. Her har naturens
egne kræfter skudt kalkundergrunden i
vejret og gjort den tilgængelig, og der
er i hundrede år, indtil 1950erne. gravet
kalk både i form af bygningskalk og
den hårde bryozokalk, der kunne saves
ud som bygningssten. Vi forlod den ”65
millioner år gamle kalkgrav” til fordel
for frokosten, som vi indtog på Bryggen
i Nibe Havn.
Efter en tur på molen vendte vi
bilerne og søgte sydpå, og som afslutning på rigtig skøn sommerudflugt gjorde vi holdt ved Hvidsten Kro, hvor vi
nød en god kop kaffe med lagkage i
spændende krostuer med masser af
nips, platter og samling af chokoladekander m.v.
Den 31. august indledte vi det
nye gildeår med en friluftsgildehal ved
KFUM-Spejdernes hus i Lystrup, heldigvist under tag i have med en super
bålplads, siddepladser m.v. Vi fejrede
også Hanne Eriksen og Thøger Jensen,
der begge i sommerperioden rundede
deres 75 års fødselsdage. De to fødselarer var værter ved eftergildehallens måltid - frikadeller og hjemmelavet kartoffelsalat - rødvin til, og efterfølgende var
der skam også hjemmelavet chokoladekage til den medbragte kaffe.
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Da vi nu var samlet omkring bålets flamme lod gildemester Per Holck
sig inspirere, og han focuserede på emnet bål og ild set fra mange vinkler og
perspektiver.
Brugen af ild kan påvises helt
tilbage til for 300.000 år siden, og det
at kontrollere ilden er et af menneskehedens store fremskridt - formentlig
endda årsagen til at de første mennesker i Afrika kunne udvandre til klodens mere kølige himmelstrøg. Ilden
gav varme og beskyttede mod farlige
dyr og insektplager. Ilden blev tilbedt,
ligesom solen i de tidlige religioner.
Vi kender også ild i form af den
olympiske flamme, den evige flamme
ved særlige mindemærker og vore eget
"Fredslyset".
Også i andet sammenhæng indgår ild og flamme i hverdagen: Gammel flamme, ild i gamle huse ,sætte
sanserne i brand, gennem ild og vand,
ild i ...., ildsjæl, fyr og flamme, fra
asken til ilden etc.
Vi fik også et hurtigt indblik i de
mere tekniske forhold og kemiske reaktioner omkring ild og flamme, herunder
ilt som en helt nødvendig faktor ved
forbrændingen. Som et kuriosum fortalte Per, at ordet ilt er af dansk oprindelse indført af H.C. Ørsted. Alle andre
lande, også de nordiske, anvender den
latinske betegnelse "Oxygen".
Per sluttede med en opfordring
til de nye grupper om at vælge gruppeledere og ønskede god fornøjelse i de
nye sammenhæng. Vi hyggede os med
flere af vores gode bålsange og flere
berettede om sommerens oplevelser og
ferierejser.
/Frits Hindtoft

”Traditionen tro-” Ja, er det ikke
det man kan sige, når man har gjort den
samme ting for 3. gang?
Så derfor: om igen: Traditionen
tro tog vi til Vilhelmsborg festspillet og
kaldte det vores sommerudflugt.
I år var det ”Matador” de engagerede amatør skuespillere opførte.
Det, var vi meget spændte på, hvordan
det ville falde ud. Hvordan kunne man
mon klemme denne lange fjernsynsserie ned til et par timer uden at man også
klemte livet ud af Lise Nørgårds fantastiske stykke Danmarks historie? Det
lykkedes, synes jeg, der ellers var meget skeptisk! ”Mads Skjern Andersen”
blev omdrejningspunktet og dermed
blev essensen af ”Matador” bevaret.
Men mange, mange gode detaljer og
sidehistorier gik tabt. Jo, det er rigtigt
nok. Desuden krævede opsætningen, at
man virkelig kendte den rigtige
”Matador”.
Jeg synes, at især ”grisehandler
Larsen” og ”Musse” blev spillet godt
og var originalen tro. Men det er jo også let med de roller. ”Agnes” var også
troværdig. Men mange af de andre
kvindefigurer var alt for gennemsigtige
og kedelige. F. eks.: ”Kathrine”,
”Maud” og ”Elisabeth” De var slet ikke
de store personligheder, som i TVstykket. Men igen: det var jo amatører,
der var på scenen.
Nogle sjove detaljer var, at vi
skulle gennem ”Korsbæk Station” for
at komme ind på området. Billetkontrolløren var, ja, billetkontrolløren til
stykket. ”Jernbanehotellet” var et spisested, hvor publikum kunne komme ind
og spise. Og mellem parkeringspladsen
og spilleområdet stod en figur af den
11

navnkundige ”Fernando Møge” Himself!
Til sidst skal lige nævnes en lille
ting, der nok var en sød cado til
”Matadors” forældre: På scenen var der
et par fotoer af dels Lise N. og Bent Fabricius Bjerre. De indgik altså som en
del af kulisserne.
Vi i 9. Gilde mødtes en god times tid inden forestillingens start over
en kop medbragt kaffe og Solveigs vidunderlige sommerkage. Og som spejder
er man jo forberedt på al slags vejr.
Men denne dejlige augustdag-søndag d.
9. august - kunne man virkelig gemme
alt fra vindjakker og regntøj væk, sidde
i T-shirt og sommerhat og bare lade sig
underholde.
Birgit

Torsdag d. 10. september havde
vi det første møde efter sommerferien
med en rimelig mødedeltagelse. Desværre var der afbud fra Erik Nebsbjerg,
der skulle fortælle os om papir, vandmærker og tryk m.m. - Hans besøg er
udsat til mødet i november.
Der blev i stedet sorteret en pæn
portion af Frimærkebankens indsamlede mærker.
Uffe

Forsidebilledet denne måned
er hentet på nettet.
Motivet med Sct. Georg og dragen med jomfruen
er malet af
Sir Edward Coley Burne-Jones, 1st Baronet,
Royal Academy af Arts
(28 August 1833 – 17 June 1898)
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Grøndalsvej 170, 8260 Viby J.
Telefon 24 63 82 95
E-mail: herolden@mail.dk

udkommer næste gang
ca. 1. november 2015.
Deadline 15. oktober.
Redaktør Ole Andreasen,
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