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Tirsdag d. 25. oktober.
Fellowship Day fejres i Horsens.
Se indkaldelse i Herolden.
9. GILDE
Onsdag d. 12. oktober.
Gildemøde, vi får et foredrag om
stjerner og planeter v/ Nicolas.
Tirsdag d. 25. oktober.
Fellowship.
Se HEROLDEN om tid og sted.

1./7. GILDE
Mandag d. 24. oktober kl. 19.30.
Ole viser billeder fra Buenos Aires,
Iguazù og Rio de Janeiro.
Ulla står for traktementet.
4. GILDE
Mandag d. 17. oktober kl. 19.00.
Gildemøde i Langenæskirken.
Samtalespillet fra Landsgildet
Torsdag d. 24. november.
Julestue i Langenæskirken.

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 6. oktober kl. 19.15.
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.
Vi får det årlige besøg af Thorvald Halkær, der som sædvanlig vil prøve at overraske os med godt humør og spændende
vinkler på det at samle frimærker.
Søndag d. 23 oktober.
er der byttedag i Bellevue-Hallen. Frimærkebanken har som sædvanlig en stand.

5. GILDE
Mandag d. 10. oktober kl.19.00.
Fødselsdagsgildehal i Egå Sognegård.
8.Gilde inviteres.
6. GILDE
Mandag d. 3. oktober kl. 19.30.
Besøg på Veteranhjemmet i Brabrand,
Edwin Rahrs Vej 61, Brabrand.
Kaffe / The + kage 30 kr.

Fødselsdage:

8 Gilde
Mandag d. 10. oktober.
Fødselsdagsgildehal hos 5. Gilde i Egå.
Nærmere følger.

08-11-16 Kjeld Hedelund Jørgensen,
4. G. 75 år.
28-12-16 Jørgen Kristiansen,
4. G. 80 år.

Forsidemotivet denne måned
er fundet på nettet på en hjemmeside for
St. George Unofficial Bank Holiday
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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. november 2016.
Deadline 15. oktober.
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Friluftsgildehallen mandag d. 23.
maj foregik i år, som mange gange tidligere i Bjørnebohytten i Adslev Skov.
Efter flere gode år i den kommunale
ejendom i Hørning, måtte vi i år finde
ny location, da kommunens hus i Hørning er nedrevet. Vejret kunne have
været bedre, men vi holdt da gildehal i
det fri.
Efter at gildemester Jan Bigum
havde budt velkommen tog han i gildemestertalen udgangspunkt i Gildelovens 7. punkt: ”at værne om naturen
og vore nationale værdier” – især den
første del af sætningen. at værne om
naturen.
” Antallet af arter på jorden i dag
er dog kun få procent af det antal arter,
som nogensinde har levet på jorden.
Antallet af forskellige arter af
dyr, planter og svampe skal tælles i
millioner, og alene herhjemme i Danmark rummer internetsiden allearter.dk
mere end 22.000 arter, og siden mangler stadigvæk artsrige grupper som bl.a.
svampe og mikroorganismer.
At vi i dag har mere end 22.000
arter skyldes, at arter uddør i evolutionens løb og bliver erstattet af nye arter.
Denne uddøen sker hele tiden,
ganske langsomt. Men fem gange i jordens historie er en stor del af livet forsvundet ganske brat i forbindelse med
globale katastrofer i form af meteornedslag, voldsom vulkansk aktivitet,
ændringer i atmosfære og klima og lignende. Efter disse katastrofer har natu-
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ren, som en Fugl Fønix, med stor opfindsomhed befolket kloden på ny.
Tag f.eks. det faktum, at dinosaurerne gik til grunde ved en masseuddøen for ca. 63 millioner år siden, og
derved gav plads til pattedyrene.”
Før i tiden var det globale naturkatastrofer, så som meteornedslag, vulkansk aktivitet, ændringer i atmosfære,
klima og lignende, som var årsag til
uddøen af racerne. I dag er det mennesket som har bemægtiget sig kloden og
styrer (mere eller mindre bevidst) alle
kræfter på jorden og i rummet omkring
os.
Jan kom vidt omkring i naturen
og mennesket muligheder for at styre
verdens undergang eller det modsatte.
Han sluttede med:
”Hvad kan vi gøre for naturen i
stedet for omvendt.
Hvor meget plads er vi villige til
at beskytte mod produktion og urbanisering og give til naturens egne processer, arter, levesteder og økosystemer?
Kan vi gøre noget. Skal den hellige udvikling standses eller bremses.
Ja, nu kan I så tænke over hvad
vi og især I kan bidrage med.”
Efter at vi havde fornyet vort gildeløfte for det nye gildeår, trak vi indenfor, hvor vi havde lidt konkurrence
og dejlig mad i form af ½ kylling med
tilbehør – både vådt og tørt. Krydret
med sange havde vi haft en god aften i
hinandens selskab.
Sommerudflugt d. 21. august.
Gruppe 22 stod med ansvaret for årets
sommerudflugt, desværre også med ansvar for at vejret blev godt til den forestående tur, der var med madkurv. Undertegnede, som havde ansvaret for
planlægningen, havde afsøgt området
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for mulige madpakkehuse el, lign., som
kunne bruges, hvis vejrguderne ikke
var med os. Der var ingen. En venlig
præst, som jeg kender og ved har gode
forbindelser i den anledning, havde lovet at være behjælpelig, og skulle det
mislykkes, stod sognehuset til vore rådighed for frokostspisning. Det blev
ikke nødvendigt. Det var en strålende
dag med høj sol.
Vi startede med morgenkaffe
ved Skanderborg Sø – Vester Mølle.
Herligt sted til kaffe og rundstykker.
Derefter gik turen videre til Rathlausdal Gods, hvor vi fik Godsets historie
foran den gamle hovedbygning. Herefter gik turen til Hou, hvor vi kikkede på
havnen og byen, inden frokosten blev
indtaget nærmest i strandkanten syd for
havnen.
Herefter gik turen videre til
Gersdorfslund Gods, Gylling, Mindestenen for Karen Jeppe, Alrø – alle steder blev der fortalt om stedet. På Traktørstedet på Alrø fik vi de sidste 3 stykker lagkage – vi var 10, så de sidste 7
måtte nøjes med is af forskellige arter,
da der var UDSOLGT. På vejen hjem
rundede vi Åkjær Gods.
En stille og rolig søndagstur
uden for meget køren, men med mange
oplysninger om vores nære opland.
Klavs
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Disse referater fra juni måned
kom ikke med i sidste nummer på
grund af en graverende fejl fra redaktørens side.
Dyb beklagelse.
Mandag den 6. juni var 8. og 5.
Gilde sammen på eftermiddagstur til
haven ”Furierne” der ligger i Grundfør.
Vi var i alt 22 personer, der mødte op i
godt humør i solskin og høj himmel.
Den 3.500 m2 store have med tilhørende 30.000 m2 skov tog imod os i den
flotteste sommerpragt. Blomster i alle
farver lyste op og fuglesang lød fra træerne.
Stedets ejere Ole og Tove Themsen bød velkommen og derefter fik vi
en rundvisning gennem have, skov og
lysninger, hvor vi bl.a. gjorde holdt ved
havens ”Trolde” i et lille område, hvor
Toves familie for nogle år siden have
foræret hende hjemmelavet troldefigurer forsynet med keramikhoveder og
iklædt troldetøj. Selv op ad en træstamme klatrede en troldegavtyv og en anden stod med hovedet begravet i jorden. De få der ikke var med på rundvisningen, nød livet og solen på de opstillede stole og bænke.
Midt på græsset var der opstillet
smukt dækkede haveborde og stole i 3
partytelte, hvor vi nød kaffe og Toves
hjemmebagte kage. Snakken gik og lidt
senere smuttede flere ind til naboen
”Slagter Lund” for at forsyne sig med
hans lækre hjemmelavede slagtervarer.
Andre valgte at gå på opdagelse i drivhusene eller ind i den lille butik med alt
til haven, forskelligt keramik, vævede
brugsting, strik og meget andet.
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Et dejligt sted for de haveinteresserede og andre. Stedet kan varmt anbefales.
Alice

Gildehallen blev senere holdt i
det fri, hvor vi kunne sidde rundt om
bålet på den arkitektoniske flotte ovale
træterrasse. Henning indledte med at
ønske tillykke til Erik Hennings med
hans 50 års gildejubilæum og herefter
overrakte stadsgildemester Kjeld Hedelund ham jubilæumsnålen med nogle
ord om Eriks 50 år i gildebevægelsen.
Hennings gildemestertale fokuserede på begreberne regler, love, skikke og ritualer og han gav forskellige
eksempler indenfor områderne. I ”5minutters Sct. Georg” talte Anders om
”det omskiftelige” med billeder af naturens gang i løbet af året.
Resten af aftenen foregik indenfor pga. tiltagende mørke og den efterhånden kølige, blæsende aften og bordene var dækket op til et dejligt traktement bestående af lun skinke, forskellige lækre salater og kaffe med hjemmebagt kage. I løbet af aftenen takkede
Erik H. for opmærksomheden og fortalte levende om sine mange år i bevægelsen. Klaus Bergluf, repræsentant
fra Delfinernes ledelse, fortalte kort om
arbejdet med først at skaffe midlerne
og senere det efterfølgende store arbejde for spejderne og de mange frivillige
med selve byggeriet af hytten og anlæggelse af det omkringliggende lejrområde. Klaus takkede os specielt, han
ville da ikke undlade at fortælle at netop Sct. Georgs Gilderne var de første,
der gav et bidrag til hyttebyggeriet.
Vi sluttede den hyggelige aften
af med ”Nu er jord og himmel stille”
og kørte hjemad mod Aarhus.
Alice

Mandag den 13. juni holdt vi
årets friluftsgildehal i Delfinernes nybyggede spejderhytte i Sorring. For
mange af gildebrødrene var det første
gang de skulle se hytten og alle glædede sig til det. Efter en længere køretur
på omkring 43 km. ad motorveje, hovedveje, biveje, skovveje og allersidst
en smal skovsti, lykkedes det dog alle
at finde derud, men måske kun fordi
GM Henning Holch tydeligt havde
markeret det sidste stykke af ruten med
skilte.
Vi var 18 i alt inkl. gæster, der
kunne nyde den dejlige aften i den forårsgrønne skov med dens lugte og lyde.
Inden gildehallens begyndelse fik vi en
rundvisning i området af Karsten fra
hytteudvalget hvor han fortalte om forløbet med selve byggeriet af hytten,
opførelsen af shelterpladser og ikke
mindst arbejdet og vanskelighederne
med at lave den særlige ”lejr” oppe
mellem de høje træer. Oppe mellem
træerne havde de bygget en hytte og en
shelter med overnatningsmuligheder og
et udsigtsplateau alt forbundet med
tovværk og gangbroer og det hele hængende i nogle kraftige stålwirer, der var
gjort solidt fast i træerne. Desværre
havde en stærk storm væltet et par af
disse træer, og derved var noget af konstruktionen ødelagt og gledet ned. Et
sort uheld for det havde ikke været muligt at få ”bygningsværket” forsikret og
nu skulle man så til at genopføre for
egen regning. For dem, der ikke led af
højdeskræk var det muligt at få sig en
tur og afprøve trapper og gangbroer
højt til vejrs oppe mellem træerne.
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afholdt første møde efter sommerferien mandag den 12. september,
som sædvanlig, i Egå Sognegård. Vi
var en 15-16 stykker til stede.
Vi havde besøg af Bente Bigum,
DUS fra Stadsgildet, som ville hjælpe
os gennem ”Spejderideen for voksne” et samtalespil.
Mødet startede med at vi sang
”Septembers himmel er så blå”, fra
Stadsgildets sangbog.
Herefter bød Alice på vegne af
fraværende gildemester velkommen til
Bente, og vi glædede os til at høre om,
hvilke opgaver vi skulle løse i aftenens
løb og hvordan.
Også Viggo bød velkommen på
arrangerende gruppes vegne og orienterede om prisen på drikkevarer og traktement, der i aften var kartoffelsuppe,
derefter kaffe med kage
Vi sang endnu en sang, nemlig:
”Nu falmer skoven trindt om land” også fra sangbogen.
Herefter tog Bente fat på orientering om aftenens forløb. Vi blev inddelt
i 4 grupper, placeret ved hvert sit bord.
Så fik vi udleveret skemaer med
spørgsmål, som vi skulle diskutere os
frem til et fornuftigt svar på. Snakken
gik ivrigt og lystigt omkring de 4 borde. Da tiden var udløbet lukkede Bente
spillet ned, og vi gik over til at få lidt at
spise.
Efter dejlig suppe og kaffe m.m.
blev alle svarene læst op og evalueret
af de tilstedeværende gildebrødre.
Efter endnu lidt snak over kaffen
fandt Alice tiden inde til at takke Bente
fordi, hun var kommet og præsenteret
oplægget. Det havde været en interessant opgave.
Derefter sluttede vi en hyggelig
aften med vor sædvanlige aftensang.
Kirsten
8

Mandag den 5. september mødtes 6. Gilde til Friluftsgildehal i Hadsten Hytten. Sonja talte om efteråret i
sin gildemestertale. Vi er også i vores
efterår men er vi blevet klogere. Vi har
opnået mere viden, men er vi blevet
mere tolerante, forstående, omsorgsfulde, og er vi blevet lidt mindre egoistiske, påståelige og knotne. Er det
spørgsmål vi selv kan besvare?
Eller skal vi lære at forstå og
modtage en venlig tilrettevisning, hvis
andre vil gøre os opmærksomme på fejl
og unoder. Sonja talte også om efteråret
som en dejlig tid med mere slørede farver.
Det er dejligt at gå en tur og bare
lade tankerne flyve. Vi bliver alle ældre
og har nogle skavanker. Vi klarer os
trods alt, men vi kan hjælpe og passe på
hinanden. Lytte hvis en trænger til det
eller give en hånd, hvis det er påkrævet.
Sonja opfordrede os til at nyde nok en
fødselsdag mere uden at tænke på årstallet, nyde familien og vennerne og
være glad for hver dag.
Derefter takkede Sonja Bent for
de 4 år han havde været Gildekansler
og indsatte derefter Elsebeth på posten.
Helle havde ønsket at udtræde som
flagherold, så den post blev Bent indsat
i. Nini holdt 5. min. Sct. Georg om ”Up
-side down” som havde været temaet
for Århus Festuge med det fantastiske
kunstværk ”Bâtiment” af Leandro Erlich. Det opfordrede folk til at lege og
more sig. Vi tager meget for givet men
burde åbne øjnene og se os omkring,
måske vil vi blive forbavsede. Henrik
læste Gildeloven.

HEROLDEN

Vi havde sidste år fået en ny
flagdug af Danmarkssamfundet, så nu
skulle vi have bortskaffet den gamle.
Reglerne siger, at den enten skal begraves eller brændes. Vi havde valgt det
sidste.
Oppe i hytten havde arrangerende gruppe sørget for kartoffelsalat og
frikadeller, lækkert. Bagefter var der
kaffe og småkager. Sonja takkede igen
Bent og overrakte ham en gave fra
Bornholm, nemlig 5 lokale øl. Der var
et noget forsinket tillykke med 25 års
jubilæet til Helle. Hun fik en dåse karameller fra Bornholm.
Disse gaver var hjembragt af Robin og Inger som havde været på ferie
på øen. Efter en masse snakken var det
tid til afslutningssangen og at sige tak
for en hyggelig aften.
Inger A.

8. Gilde indledte mandag den 29.
august, traditionen tro, 2. halvår med en
friluftsgildehal og gildeledelsen havde
fået den spændende idé at rykke meget
udenbys denne gang – nemlig til spejder hytten i Sorring ved Låsby, som
ejes af DDS spejdergruppen, Delfinerne, i Egå.
Hytten ligger godt skjult i skoven
i Sorrings østlige del, men man kan dog
finde frem i bil. Det sidste stykke skovvej med dybe hjulspor foranledigede
larmende skraberier fra undervogn og
lydpotter. Men – hvad fandt vi, og hvad
så vi så - en fantastisk flot og helt moderne, utraditionel træhytte med store
glaspartier og med alle moderne faciliteter.
Hytten er stort set energineutral
med solceller m.v., og man kan overnatte indendørs, Meningen er imidler9

tid, at man hovedsagelig skal overnatte
udendørs. Hvordan det? Jo, helt specielt i en trætop hytte og trætop shelter,
som er forbundet med en platform og
tovbroer. Herud over er der i den anden
ende af grunden bygget en ”tre i én”
shelter med bredt udhæng. Desuden er
der mulighed for at overnatte på specielle trætop telt platforme.
Der er etableret en bålplads med
amfiteatralsk opbyggede siddepladser
omkring bålstedet, og med god plads til
yderligere overdækkede overnatningsmuligheder. Der et minsandten også et
udekøkken for tilberedning af bål mad.
Som noget helt nyt og spændende mangler man endnu at etableret en
svævebane mellem trætop shelteren og
”tre i en” shelteren – en strækning på
nok mere end 150 meter.
Det hele er bygget for egne midler og støtte fra fonde, Friluftsrådet,
Aarhus Kommune og sponsormidler.
Delfinerne har været meget involveret
med egen arbejdskraft.
Robert Schlemmer fra Delfinerne
guidede os rundt i området og han øsede veloplagt af spændende detaljer om
stedet og fremtidsplanerne.
Omend der var skyer på himmelen, så nød vi den dejlige lune sensommeraften omkring gildehallens lejrbål
Nils Liljebjerg, der også var gildemester i en periode for over 30 år siden, gav os noget at tænke over, da han
sin gildemestertale konfronterede os
med spørgsmålet, om vi på et eller andet tidspunkt mon har skammet os
overfor vore omgivelser, over at være
medlem af spejder- og gildebevægelsen.
Er det noget vi genkender, og er
det mon sådan, at vi prioriterer en super
god film i TV eller en spændende

HEROLDEN

sportskamp højere end vore gildemøder. Det kender vi da ikke – det er vist
alle de andre, der har de overvejelser –
eller...!
Han slog fast at selvfølgelig skal
den nærmeste omkreds, specielt måske
familien, passes, og selvfølgelig er der
ting, man ikke kan undslå sig for at
deltage i – men...!
Dermed vil jeg sige, at vi alle
gerne må være lidt stolte af at deltage
aktivt i Sct. Georgs Gilderne, og glade
og gerne fortælle om det, til hvem, der
gider høre på det.
I 8 Gilde har vi en relativ flot
mødeprocent, og det skal vi være glade for. Selv har jeg oplevet sammenfald i datoer og derfor været nødt til at
vælge. Så er det, jeg skal tænke over,
at jeg så også nødvendigvis må fravælge. Jeg har erkendt, at min holdning
skal være, at jeg prioriterer gildeaktiviteter højt. Så blot du har overvejet,
hvor du står, er du nået langt.
Vi taler tit om, at gildebevægelsen nok skulle være lidt mere synlig
og hørlig, og en lille ting som kunne
skabe lidt mere synlighed og opmærksomhed om gildebevægelsen, er brugen af det lille selvklæbende gildeemblem, som jo findes, til bilens bagrude.
Hvorfor ikke skilte med vores hobby –
og livsholdning, opfordrede han.
Fra Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond, som er en anden del af mit virke, skal jeg helt aktuelt, ved en stor
event i Silkeborg, overrække et beløb
på kr. 10.000 kroner til ”Børns Voksenvenner”. Det giver vel omtale til
Voksenvennerne, men vi sikrer jo også
os selv en platform, hvor vi, under fuld
bevågenhed af hele Midtjylland, samt i
pressen forhåbentlig, får lidt positiv
omtale – måske også i vores eget blad
Sct. Georg.

Stadsgildets PR-mand Benny
Aros, er med på opgaven, og vi kan
måske også selv, hver for sig, finde en
måde på, i det daglige, at optræde mere synligt, hvor vi ser en mulighed.
Vi sang forskellige sange under
gildehallen og i eftergildehallen gjorde
gløderne fra Thøgers buldrende, bragende bål fin nytte som lun varmekilde. Hanne Eriksen, Eva Leth, Henny
Wilson og Inge Kiel havde nemlig tilberedt ingredienserne til aluminiumsbøf – som vi så hver i sær selv pakkede - og så ordnede gløderne resten, akkompagneret af vore fine sangstemmer.
Vi hyggede os, og under den tiltagende skumring nød vi en kop kaffe
og hjemmebag, inden vi fik pakket
sammen, lukket af, og sat gang i hjemturen.
Frits

havde sæsonstart med lejrbål eller hvad man nu skal kalde det: vi
mødtes nemlig herhjemme hos Arne
og mig og grillede i ly under halvtaget
Desuden spiste vi inde.
Drømme om fortids fantastiske
lejrbål var lysår borte. Det samme er
den tids fantastiske snobrød –
forbrændt i den ene ende og rå i den
anden. Lejrmadens fortryllende smag
er nu byttet ud med lækre pølser og
steak ved et spisebord
Men vi havde det lige så hyggeligt og rart, som dengang. Og det er jo
det vigtigste, ikke? Snakken gik og der
blev fortalt om sommerens store og
små begivenheder, glæder og bekymringer. -Vi kender jo hinanden.
Men det, der gjorde mest lykke
denne eftermiddag, var hverken mindet om fortidens lejrbål eller rabarber10
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kagen til kaffen, men min killing, Cato. Efter denne eftermiddag burde den
med rette tage navneforandring til Don
Juan.
Birgit
9. Gilde havde onsdag den 14.
september samtalespil.
Vi slog havedøren helt op i kirkens mødelokale. For så varmt har det
ikke været medio september. I 69 år!
Vi åbnede også vores sind helt. Vi
skulle nemlig have det meget omtalte
”Samtalespil”.
Det blev en rigtig god eftermiddag i 9. gilde. Fyldt med megen eftertanke og gode ideer. Så meget, at vi
efter at have fundet ord ud fra ”g-i-l-de-å-n-d” fik den tanke, at vi fremover
ofte skulle indlede vores møder med at
smide et spejder/ Sct. Georgs Gilde
relateret ord på bordet og så snakke ud
fra det.
Vi endte altså med at synes, at
det her ”samtalespil” var alle tiders. !
Det gav os virkelig stof til refleksion
over gildebevægelsen og os selv!
Birgit

kunstforening, hvor vi så en udstilling
om Ovartaci (overtosset), et navn han
gav sig selv.
Der var en overlæge, en oversygeplejerske, en overplejer, så der skulle også være en overtosset. Det syntes
han/hun ikke lød så godt, så det lavede
han selv om til Ovartaci. Det er en udstilling, der er meget diskussion om,
da man ikke ved, hvad der skal ske
med den efter Risskov nu er lukket. En
udstilling, som kan anbefales, hvem
ved hvor længe det er muligt.
I august havde vi næste gildemøde på Mols med overnatning, midt i
skoven. Her var det naturen, som stod
på programmet. Vi gik lange ture og vi
var på svampetur. Vi fandt mange forskellige gode spisesvampe til et stykke
luksusmad.
Om aftenen rykkede vi sammen
ved ilden, og den smukke aften nød vi
tid til lidt personlig snak og hvad dertil
hører af bålhygge. Det er kun fantasien
der sætter grænser. Vejret var med os
og en smuk solnedgang blev afslutning
på en god og dejlig dag med forglæde
til næste morgen, som bød på hyggelig
morgenmad i solskin. Stor TAK!
Med glad gildehilsen til alle fra
10. Gilde
Ulla

Sommer og efterår kæmper i
øjeblikket om magten, men jeg tror vi
alle nyder årstiden og det pragtfulde
vejr. Det rykker i os, vi vil ud i naturen.
Efter en blandet sommer glæder
gildet sig til at starte igen. Første gildemøde blev holdt hos vores gildemester, som modtog os med dejligt
sommermad. Her var der plads til hyggesnak om sommerens oplevelser. Vi
glæder os nu til at komme i gang igen,
i en anden konstellation, hvor hver
især bidrager og vi beriger os sammen
med gode oplevelser. Gildemødet sluttede med et inviteret besøg i Ebeltofts

Torsdag d. 8. september havde vi
det første møde efter sommerferien
med en flot mødedeltagelse.
Da der ikke var tilstrækkelig tilslutning til den annoncerede tur til
Holstebro, blev der i stedet sorteret en
pæn portion af Frimærkebankens indsamlede mærker.
Uffe
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Tilmelding på mail erikbirkholmnielsen@gmail.com
eller mobil 2040 8663, senest 27/10-16

Redaktøren har tilladt sig at kopiere disse billeder fra
organisationens hjemmeside.
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