
 

  

HEROLDEN 
MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 

73. ÅRGANG NR. 8  NOVEMBER 2015 



 

2 

1./7. GILDE 
Lørdag den 21. november kl. 18.00. 
Julemøde hos Jytte & Jack, 
Langelinieparken 11, 3. tv. Århus C. 
Husk egne drikkevarer og en pakke til 
pakkespillet. Husk eventuelle afbud 
til Jan og Birgitte.   
 
2 GILDE 
23. november kl. 1930. 
Gildemøde i Hasle Sognegård. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 16. november 19.00.  
Gildehal i Langenæskirken. 
”Arbejde og kirken” v/ 
Sogne/sygehuspræsten  
Kirsten Dalager Buur 
Mandag d. 14. december.  
Julestue i Langenæskirken. 
 
5.GILDE 
Søndag den 8.november. 
Dansk Flygtningehjælps Landsindsam-
ling. 
Mandag d. 9. november kl. 19.00. 
Egå Sognegård Gildemøde og foredrag 
v/Gitte Olesen "Indtryk fra Det Hellige 
Land". 
Onsdag d. 25. november. 
Fredslyset hentes, se nærmere i Herol-
den. 
 
6.GILDE 
Mandag d. 2. november kl. 19.30. 
Gildemøde i Langenæskirken. 
Foredrag med billeder v/Anne Stidsen 
om Jamboreen i Japan. 
Mandag d. 7. december kl. 19.30. 
Julemøde i Langenæskirken. 
 

8. GILDE 
Søndag den 8. november. 
Strandskolen 
Dansk Flygtningshjælps landsindsam-
ling koordinator team’et samles kl. 9. 
Onsdag den 25. november. 
Fredslyset i Århus – se Herolden. 
Søndag den 29. november. 
Fredslyset bringes til Ellevang Kirke/
Højmesse. 
Mandag den 30. november. 
Julemøde i Ellevang Sognegård – nær-
mere følger. 
 
9. GILDE 
Ons. d. 18. Nov. kl.18,30. 
Filmaften “Jagten” med efterfølgende 
meninger om filmen. 
Tirs. d. 10. Nov. kl. 19.00. 
HUSK Sangaften i Brabrand Sognegård. 
(Stadsgildeplan) 
 Ons. d. 25 Nov. 
Fredslys se nærmere i Herolden. 
 
10. GILDE 
Ti. den 3.11. 
 Gildehal 
Ti. den 1.12. 
Julestue. 
 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 5. november kl. 19.15. 
Vi mødes i DDS’s spejderhytte i Tran-
bjerg, hvor Erik Nebsbjerg, der desvær-
re måtte melde afbud til september mø-
det, nu 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. 
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Gildeår.  
03-11-15 Elisabeth Møller, 4. G. 40 år. 
05-11-15 Gitte Lindvald, 4. G.  25 år. 
 
Ridderår.  
24-11-15 Kjeld Gade Sørensen,  
 4. G.  40 år. 
 

 
 
 
 

50 år som Sct. Georgs ridder 

 
 

Den 20. maj var det 50 år siden Jørgen Pedersen, 9. Gilde, blev slået til 
Sct. Georgs ridder. Noget forsinket, men ikke mindre velment, blev ju-
bilæet markeret den 6. oktober hjemme hos Jørgen og Merete i Tran-
bjerg.  

Khejø 
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Fredslyset fra Betlehem 

 

Med stor velvilje fra alle sider er det lykkedes at få placeret 

Fredslyset fra Betlehem permanent i Katolsk Vor Frue Kirke i 

Aarhus. Fredslyset fra Betlehem vil primo november blive 

bragt til Aarhus, når lyset da er på vej til Aalborg, hvorfra det 

sendes videre med skib til Grønland. 

Pater Herbert Krawczyk og Katolsk Vor Frue Kirkes menig-

hedsråd har besluttet, at give plads til Fredslyset fra Betlehem 

midt i et nyindrettet "Fredskapel". I kapellet vil der tillige blive 

opsat en tavle med orientering om Fredslyset, samt en pult med 

en forbønsbog.  

På selve dagen for Fredslysets udsendelse, onsdag den 25. 

november, sker der følgende i Århus: 

Kl. 11.00 indledes med andagt i Katolsk Vor Frue Kirke. Efter 

højtideligheden tændes deltagernes medbragte lamper. Der-

iblandt de 4-5 stafetter der bringer Fredslyset fra Betlehem vi-

dere rundt i Jylland. 

Kl. 15.30 modtages Fredslyset på Aarhus Rådhus. En af råd

mændene vil tage imod. Der vil blive serveret kaffe, og igen 

blive lejlighed til at få tændt Fredslyset i medbragte lamper. 

Kl. 17.00 modtages Fredslyset fra Betlehem i Vor Fru Kirke 

Vestergade. Efter andagten her, vil Fredslyset blive tændt i 

krypten, som er resterne af den oprindelige domkirke i Aarhus. 

Også her vil der blive lejlighed til at få tændt Fredslyset i egne 

med-bragte lamper. 

Slut op om Fredslyset fra Betlehem. Den lille flamme, der sym-

boliserer ønsket om fred i Verden! 

Håbet og ønsket om fred må vi vel alle kunne samles om, uan-

set hvem vi er og hvor vi kommer fra. 

Khejø  
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Den 21. september viste vi bille-
der fra gildets ture, jubilæer, møder og 
udflugter. 

Der var papirbilleder tilbage fra 
1982, og en hel del senere billeder, 
som flere havde taget gennem årene, 
der blev vist på en storskærm. Interes-
sant at se billeder, hvor vi har forandret 
os en del siden firserne, men også at se 
billeder fra medlemmer der ikke er her 
mere. 

Specielt et medlem var med på 
de fleste billeder, og ved middage og 
deslige, ihærdigt holdt fast på flasken. 
Men nu er vedkommende også alders-
mæssigt det ældste medlem, så det er 
der vel ikke noget at sige til. 

Ole havde fået vin i forbindelse 
med sin 75 års dag, og det havde fået 
Yrsa til at honorere med at bage en stor 
lækker lagkage, tak for det. Vi havde 
en rigtig dejlig aften, med mange min-
der gennem årenes forskellige arrange-
menter. En stor tak til Birgitte og Jan 
for tilrettelæggelse af mødet. 

Ofk 
 
 
 
Mandag d. 28. september holdt 

vi efterårets første gildehal med ind-
sættelse af ny kansler. Gildemester Jan 
indledte med at byde os alle velkom-
men efter sommerferien til en ny vin-
tersæson. Første punkt på dagsordenen 
var indsættelse af Krestian Bertelsen 
som afløser for Sven Eriksen som gil-
dets nye kansler. Gildemester takkede 

Sven for veludført arbejde i en flerårig 
periode og bød Krestian velkommen i 
det nye embede og formanede ham om 
hans pligter over for gildet og dets 
medlemmer.  

 
Gildemestertalen tog udgangs-

punkt i Gildelovens indledning: 
”Enhver gildebror gør sit bedste for ...” 
bl.a. ”at være venlig og forstående og 
gøre livet gladere og lysere for andre.” 
Gildemester tog udgangspunkt i Søren 
Pilmarks tale ved indsamlingsshowet 
til fordel for flygtninge, som netop 
havde været afholdt.  

Søren Pilmark startede med at se 
verden fra en anden vinkel: 

Jeg kan godt lide at være den su-
re og hade vort land. 

Jeg orker ikke, at venlighed og 
smil skal være en del af vor kultur. 

Lad os erkende, at Danmark er 
et forfærdeligt sted at være. 

Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at 
vort land har en lys fremtid foran sig. 

Og sådan fortsatte han, men sag-
de så, at vi lige skulle lade disse fakta 
stå et øjeblik, for var det ikke det mod-
satte, vi mener. Lad os nulstille alle 
disse fordomme, og tage dem alle bag-
fra en gang til: 

Jeg kan godt lide at se verden fra 
en anden vinkel. 

Jeg orker ikke at være den sure 
og hade vores land. 

Lad os erkende, at venlighed og 
smil skal være en del af vores kultur. 

Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at 
Danmark er et forfærdeligt land at væ-
re.  

Inderst inde ved vi alle sammen, 
at vores land har en lys fremtid foran 
sig.  
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Gildemester spurgte sluttelig, er 
vi ikke enige heri? 

Efter at have sluttet broderkæ-
den og repeteret vores gildetegn læste 
aftenens fødselar Ove Nielsen (88 år) 
Gildeloven.  

Eftergildehallen bød på fint 
traktement med bl.a. lagkager, som hø-
rer sig til på et rigtigt fødsels-
dagsgilde! 

Klavs 
 
 
 

Mandag d. 21.september kunne 
gildemester Jette Jørgensen (JJ) byde 
velkommen til årets første gildehal. I 
sin gildemestertale var der i hvert fald 
to ting, som JJ syntes vi var nødt til at 
forhold os til, nemlig flygtningestrøm-
men og astronaut Andreas Mogensens 
rejse ud i rummet. JJ tror at mange eu-
ropærer blev meget overrasket over, at 
se hvordan der pludselig var tusindvis 
af mennesker, der gik over grænsen til 
Ungarn og kæmpede for en plads i to-
gene, for at komme især til Tyskland 
og Sverige. Så er det man kan undrer 
sig over, hvorfra ved disse mennesker, 
hvordan reglerne er for at komme til 
Europa, og hvor det er bedst at være, 
hvis ikke det hele er organiseret og be-
talt i dyre domme til bagmænd, der tje-
ner styrtende med penge uden at be-
kymre sig for, hvad der kan ske med 
de stakkels mennesker. Ikke fordi JJ 
ikke vil have fremmede til landet, men 
tværtimod syntes bestemt vi skal hjæl-
pe, hvis det er flygtninge, og vi må hå-
be at Europas politikere meget snart 
vil finde en løsning.  At følge Andreas 
Mogensens opsendelse så tæt i TV 
syntes JJ specielt var utroligt spænden-
de, da hele familien netop i sommer 
havde været på John F. Kennedy 

Space Center. Kjeld Hedelund fortalte 
i sine 5. minutters Sct. Georg om uvis-
hed, en ting, vi vist alle kender til.   

I eftergildehallen havde vi besøg 
af sølvsmed Søren Hansen (SH), der 
fortalte om sit spændende liv fra sølv-
smed over 22 år i folketinget til pensi-
onist og livsnyder på Djursland. Livet 
består af tilfældigheder, som det gæl-
der om, at udnytte.  Som 14-årig kom 
SH i lære hos Toxwærd i København, 
ville hellere have været skovfoged, 
men var desværre ordblind. Efter lære-
tiden arbejdede SH hos Georg Jensen, 
og var allerede i læretiden blevet ind-
draget i politisk ungdomsarbejde inden 
for socialdemokratiet, og det medførte 
at han kom i folketinget i 1979 indtil 
2001. Vi hørte herefter en del anekdo
ter fra hans spændende politiske liv. 
Efter han blev pensioneret har han 
genoptaget sølvsmedefaget, og har i 
2014 udstillet på Koldinghus. Efter fo
redraget var der et dejligt traktement 
med lækkert pålæg, paté og ost, og 
herefter fejring af 40 års jubilarerne 
Birthe og Steen Lydolff, Poul Kallesøs 
85 års fødselsdag samt sidst men ikke 
mindst gildemesterens 70 års fødsels-
dag. Vi sluttede med som altid at syn-
ge ”Nu er jod og himmel stille”. 

Birthe 

33 gildebrødre fra 8. og 5. Gilde 
var i mandag, den 5. oktober, mødt op 
i Egå Sognegård for at fejre vores 27 
års dag i en Fødselsdagsgildehal. Den 
14. oktober for 27 år siden startede 5. 
Gilde op, udsprunget fra 8. Gilde. 

Vi gik ind til gildehallen til dej-
lig musik og efter den indledende hil-
sen med fanen og endnu et stykke mu-
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sik, gik Gildemester over til at holde 
sin tale. Den udsprang af tidens store 
diskussioner og problemer med flygt-
ninge- og indvandrerstrømmen. 

Henning talte mest om indvan-
dringen og udvandringen, som han re-
degjorde for i Danmark fra ca. midten 
af 1800- tallet til i dag. I slutningen af 
1800 var der stor udvandring fra Dan
mark til bl.a. USA, hvad alle nok har 
hørt og læst om. Og selv om vi i dag 
har en temmelig stor indvandring til 
landet, er der faktisk også mange dan-
skere, som løbende forlader landet, 
denne gang måske ikke lige så mange 
til USA, men også til andre verdensde-
le. Overvægten ligger dog nok stadig 
på indvandringen. 

Efter en sang fra Aarhus Stads-
gildes nye sangbog holdt Donald 5 min. 
Sct. Georg om indvandring. Donald er 
selv kommet fra Chicago i USA, men 
han fortalte mest om, at han i sin tid 
flygtede derfra, fordi man ville indkal-
de de studerende fra byens universitet 
til tjeneste i Vietnamkrigen, hvilket han 
absolut var imod. Efter mødet med 
myndighederne gik han hjem med be-
sked om at komme igen senere. I mel-
lemtiden sultestrejkede han i hele 22 
dage, således at han kun var skind og 
ben, da han mødte op igen og håbede 
på fritagelse. Men nej – den gik ikke. 

Han begyndte at planlægge at 
flygte, og havde svagt hørt noget om 
Skandinavien, om fred og ro der, og at 
alle havde det godt. Derfor endte han i 
Danmark, og har hele perioden været 
meget glad for at bo og arbejde her i 
landet. Han er nu dansker, siger han. 
Efter endnu et dejligt stykke musik 
spillet af Kim Sjøgren blev gildehallen 
lukket og med Vivaldis ”Efterår” i ører-
ne begav vi os ind til de dækkede borde 
og traktementet, der denne aften bestod 

af boller med smør og lagkage. Der var 
5 af slagsen, alle hjemmelavede og me
get flotte, og det viste sig, at de også 
smagte så dejligt, at der ikke blev mere 
end et enkelt stykke eller to tilbage.   

Henning viste derefter en rigtig 
god film, han havde optaget af det vist-
nok næstsidste Sølvøkseløb, som ellers 
havde fundet sted i diverse skove i om-
egnen af Aarhus i mange, mange år. 
Dette løb fandt sted i Marselisborgsko-
vene og illustrerede fint optakten til lø-
bet og alle de interessante opgaver, 
spejderne skulle løse i løbet af natten, 
samt afslutningen med de trætte delta-
gere, der fik morgenmad, og hvor der 
derefter var præmieuddeling. 

Flot arbejde, Henning. 
    

 Kirsten 

Den 5. oktober samledes 6. gilde 
til Gildehal i Langenæs Kirken. Gilde-
mestertalen handlede om Ahn Le’ båd-
flygtning fra Vietnam, der i 1979 kom 
til Danmark som kvoteflygtning sam-
men med sin familie. Som hun udtaler: 
”Når du engang har prøvet at miste alt, 
får du den der følelse af, at alting altid 
kan være væk i morgen. Den følelse 
lever du med resten af dit liv” Ahn Le’ 
er opvokset i Aalborg og har siden boet 
i USA, Vietnam, Frankrig og Schweiz. 
Hun er kendt som kok i Go’ Morgen 
Danmark og for udsendelserne ”Spis 
Vietnam”. 

Hun er blevet spurgt om hun vil lade 
sig interviewe om det at være bådflygt-
ning men takker nej indtil en dag, hvor 
hun står og laver mad i tv-køkkenet og 
den danske kaptajn Peter Sams bliver 
interviewet om sin redning af 564 afri-
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kanske bådflygtninge som han reddede 
op på sin olietanker, da han stødte på 
den faldefærdige båd mellem Malta og 
Tunesien. Det minder hende om hendes 
egen flugt. Så da hun senere sad i studi-
et var det med gråd i stemmen hun for-
talte, at da hun som barn sad på skibet i 
Stillehavet græd hun af sult. Hendes 
storebror sagde: ”Du må ikke græde. 
Det må du lade være med”. Og så lod 
hun være. Der skulle gå mange år, før 
hun græd igen, men den morgen på di-
rekte tv, kunne hun ikke lade være. 
”Det er hårdt at være stærk hele tiden. 
Man bliver så træt af at være stærk. Jeg 
har været stærk siden jeg var fem et 
halvt.” 

Ahn Le’ og hendes familie kan siges 
at være pragteksemplar på vellykket 
integration. Som hun siger: ”Det hand-
ler ikke om penge. Det er den nærkon-
takt og venlighed i lokalsamfundet, der 
får folk til at integrere sig. Dette er et 
lille uddrag af talen som Sonja holdt. 
Den er inspireret af en artikel i JP 
weekend den 6.september i år. 

Elsebeth talte i 5. min. Sct. Georg 
også om flygtninge og indvandrere. 
Hun har gået og spekuleret på, hvorfor 
vi er bange. Er det det ukendte eller er 
vi bange for, at der går noget fra os 
selv. Hvorfor er der så meget negativt, 
når talen falder på de flygtninge der 
kommer hertil. De kommer fra steder, 
hvor alt hvad de ejede er væk. Vi må 
hjælpe men også stille krav. I 2000 la-
vede FN 8 verdensmål bl.a. fattigdom, 
sygdom, analfabetisme og sult. 

Der er yderligere 17 mål, der skal 
være gennemført inden 2030. Disse mål 
er delt ind i fire problemstillinger, fat-
tigdom og ulighed, sundhed og er næ-
ring, uddannelse og en retfærdig verden 
og miljø og bæredygtighed. Der har al-
tid været ufred i verden, og det er utopi 

at tro, at vi kan løse det. Vi kan dog 
hjælpe rigtig meget, hvis alle får ud-
dannelse og viden. Et langt sejt træk, 
især at få overbevist verdens ledere. 
I eftergildehallen fortalte Sonja om det 
netop overståede Landsgildeting, som 
var forløbet godt. Så var det tid til hyg-
ge bestående af sange, et dejligt trakte-
ment og vores altid gode snak. 

Inger A.   

 Mandag den 28. september hav
de vi foredragsaften med sognepræst 
ved Ellevang Kirke, Anita Fabricius, 
som sideløbende de sidste par år også 
har været præst i Aarhus Arrest, og det 
var denne del af præstens virke, vi fik 
at høre om, sammen med vore gæster 
fra 5. Gilde i Egå. 

I Danmark har vi 36 arresthuse 
til varetægts fængslede samt arrestafde-
linger i 6 af landets 13 statsfængsler. 
Der er plads til 1800 varetægts fængsle-
de, hvilket vil sige indsatte, som endnu 
ikke har fået færdigbehandlet deres sag 
som ender op i en frigivelse eller en 
fængselsdom. 

Aarhus Arrest er bygget for mere 
end 110 år siden og har ikke i tidens 
løb gennemgået større moderniseringer. 
Der er landets næststørste arrest med 68 
celler, hver med 6 kvm. til rådighed og 
plads til en briks med en skummadras, 
et lille køleskab, en håndvask og et 
skrivebord samt et tv med seks kanaler.  
På væggene må de varetægts indsatte 
have familieportrætter og tegninger. I 
ca. 23 timer af døgnet opholder de ind-
satte sig isoleret i deres celle, og blot i 
en time er der adgang til en gårdtur i 
smågrupper. De er altid under opsyn, 
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også når de én gang om ugen kan mod-
tage en halv times besøg udefra. 

De har ret, men ikke pligt til, at 
arbejde, mens de er varetægtsfængsle-
de, og de må gerne modtage undervis-
ning i fag op til 9. klasse niveau. De må 
beskæftige sig med værkstedsarbejde 
og f.eks. også flette julestjerner – må-
ske op til 100 om dagen - som de mod-
tager 10 øre for pr. stk. 

Varetægtsopholdet gælder for 4 
uger, men kan forlænges i op til 2 år. 
Oftest går der 1 år inden sagerne er fær-
digbehandlede. 

Den overvejende del at de indsat-
te er ”2. generations”. Mange er fra 
Østeuropa, indvandrere og rockere. En 
sjettedel er unge danske, så der er tale 
om alle typer som er varetægtsfængsle-
de for narko, uagtsomt manddrab, røve-
ri og voldtægt, fortalte Anita Fabricius. 

Præsten besøger fængslet to 
hverdage om ugen fra morgenstunden, 
og hver tredje uge er der gudstjeneste 
for de indsatte. Det er naturligvis frivil-
ligt. om man vil tale med præsten eller 
deltage i gudstjenesten. Samtalerne er 
på tomandshånd under tavshedspligt og 
gudstjenesterne foregår i syvmands-
grupper. 

De indsatte betragter gudstjene-
sterne som et frirum. Her er de ikke un-
der opsyn med snurrende kameraer, 
alarmer eller betjente i nærheden. Det 
foregår på fjerde sal i et almindeligt 
rum med hvide vægge og uden tremmer 
for vinduerne. Deltagerne nyder prædi-
ken og synger ivrigt med på salmerne 
og beder fadervor, både de kristne og 
muslimerne.  

Det, det gælder om er, understre-
gede præsten , at møde de indsatte på 
en ordentlig og normal måde, samt at 
respektere dem som de mennesker de jo 
er, uanset hvilke forbrydelser de har be-

gået. Der bliver holdt naturlig afstand 
og aldrig snakket efter mundene. Det 
jeg hjælper dem med er vel at udholde 
livet i arresten og samtidigt at se virke-
ligheden i øjnene.  

Det var en spændende aften med 
et alvorligt emne, men også en oplevel-
se at høre Anita Fabricius, på sin rolige 
facon, fortælle om de pudsigheder der 
ind imellem kan opstå, når hun som 
præst møder indsatte i Aarhus Arrest. 

Vi benyttede i aftenens løb flit-
tigt stadsgildets nye sangbog. Hanne 
Eriksen berettede om Landsgildetingets 
forløb, Nils Liljenberg fortalte om Fri-
mærkebankens fine resultat og Thøger 
Jensen slog et slag for det kommende 
loppemarked i november måned. De 
der vil give en hånd med, skal tilmelde 
sig hurtigst muligt, lød opfordringen. 

 5. Gildes gildemester, Henning 
Holck takkede for en god aften i vores 
gilde, og vores egen gildemester Per 
Holch takkede aftenens foredragshol-
der, hvorefter vi sang - Nu er jord og 
himmels stille. 

Frits 

 
9. Gilde mødte Den Kinesiske 

Hær onsdag den 16. september. 
Selv om gennemsnitsalderen i 

vores gilde efterhånden er ret så høj, ja, 
så mødte vi en flok krigere, hvis alder 
var meget mere aldersstegen. 

Vi besøgte nemlig udstillingen af 
de kinesiske terrakottakrigere, der for 
første gang, er blevet  vist udenfor Ki-
na. Udstillingen var spændende sat op – 
både for øjet og øret: Mørke montrer 
med lysspot på og en vestliggjort kine-
sisk musik. Det gav på en gang en 
fremmedartet og mystisk stemning. Der 
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udkommer næste gang 

ca. 1. december 2015. 

Deadline 15. november. 

Redaktør Ole Andreasen, 

 

 

Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 

er talt og vist så meget om denne helt 
fantastiske hær, der skulle værne kejse-
ren i hans efterliv, at det ikke vil være 
nødvendigt at skrive meget mere om 
den. Kun, at den tilfældigt blev fundet 
af en bonde for ca. 40 år siden og er la-
vet af Kinas første kejser, Quin. Han 
samlede i sin korte regeringstid de 11 
riger til én stat, Kina. Bemærkelsesvær-
digt er det, at de ca. 7000 krigere er for-
skellige. Om ikke andet, så i deres an-
sigtstræk. Det er tydeligt at se, hvilke, 
der er Nord-kinesere og hvilke, der er 
kinesere fra de sydlige områder. 

Nu vi var derude, skulle vi da 
også lige hilse på Gravballe-manden og 
snuse lidt til de faste udstillinger. Ti-
merne gik hurtigt. 

Vi sluttede af med en kop kaffe i 
deres cafe, der udover en fantastisk ud-
sigt kunne byde på virkelig god kaffe 
og brød. Der var mange besøgende så-
dan en alm. onsdag: lige fra skoleklas-
ser til pensionistklubber af enhver art. 
Og det kan jeg godt forstå. Det nye 
Moesgård Museum er endnu en arki-
tektonisk perle her i Århus. En, af efter-
hånden mange. 

Men lidt malurt i bægeret kom-
mer der alligevel: Den mindste elevator 
er bare for lille! En kørestol har svært 
ved at være i den, og en stor kørestol 
kan bare slet ikke være i den! Så har 
man en stor kørestol, ja, så er der kun 
halvdelen af Moesgård Museum, man 
kan besøge! 

Ups! Hr. arkitekt! Det er vel en 
smutter eller hvad?  

Birgit  

Torsdag den 8. oktober var der 
månedsmøde i DDS’s spejderhytte i 
Tranbjerg. Vi havde vores årlige besøg 
af Thorvald Halkær fra Skanderborg, 
der denne gang viste eksempler og for-
talte om sin samling fra brevindsam-
lingssteder i Skanderborgs omegn. En 
stor del af materialet var fra Nørre Vis-
sing. 

Thorvald fortæller en spændende 
og ofte overraskende historie om sine 
klenodier. Endnu en hyggelig aften. 

Uffe 
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Forsidebilledet denne måned 
er hentet på nettet 

fra en hjemmeside  for 

”The Royal Society of St. George”. 

 

 


