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1/7. GILDE 
Mandag d. 27. november kl. 13.00. 
Julemøde hos Jytte og Jack. 
Husk gave til spillet og drikkevarer. 
Afbud til Birgitte og Jan. 
  
4. GILDE 
Mandag d. 20. november kl. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken. 
Kriminaltekniker Carsten Husted: 
"Gerningsstedsundersøgelse 
og drabsefterforskning" 
Mandag d. 11. december. 
Julestue i Hans Broges Bakker. 
 
5. GILDE 
Mandag d. 13. november kl. 19.00. 
Gildemøde i Egå Sognegård 
Foredrag v/Donald Smith om "Det nye 
universitetshospital, DNU" 
Onsdag d. 29. november 
Fredslyset hentes 
Se nærmere i Herolden. 
 
6. GILDE 
 6. november 
Gildemøde i Langenæskirken kl. 19.30. 
Emne: Tilbageblik  
27. november 
julemøde i Langenæskirken kl. 19.30. 
 

8. Gilde 
 Mandag den 27. november kl. 19.30.  
Julestue i Ellevang Sognegård.  
Onsdag den 29. november kl. 19.30. 
 Fredslyset kommer til Aarhus 
 
9. GILDE 
11. november kl. 10.00. 
Besøg på Spejdermuseet. 
9. november. 
Fredslyset. 
Nærmere oplysning om tidspunktet se-
nere. 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 2. november kl. 19.15. 
Vi mødes i DDS’s spejderhytte i Tran-
bjerg, hvor der sikkert er en del Frimær-
kebankens nye frimærker, der skal sorte-
res. 

Gildeår:  
02-11-17 Else Hansen, 4. G. 25 år.  
 
Fødselsdage:   
10-11-17 Else Hansen, 4. G. 75 år.  
 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. december 2017. 

Deadline 15. november. 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 
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Merete Pedersen. 

 
En æra er slut; nu er også Merete Pedersen død. Mindre end et år 

efter, at hendes Jørgen gik bort. Det var en kort men alvorlig sygdomspe-
riode, der sammen med hjertesorgen, slukkede Meretes livsgnist. I gilde-
kredse kunne man ikke nævne den enes navn, uden også at nævne den an-
den, Merete og Jørgen - Jørgen og Merete. 

De mødte hinanden som fanevagter ved en Valdemarsdag midt i 
1950’erne. Det blev til et livslangt parløb. Privat som i spejder/
gildebevægelsen. Især det internationale gildearbejde havde Meretes store 
interesse. Så det årlige træf for gildebrødre fra hele verden i Grossal, var 
altid et højdepunkt for dem begge. Så det er helt naturligt, at Merete blev 
æresborger i Grossal en hæder, som hun var meget glad for, som jo netop 
var hendes 2. hjemby. 

Merete gjorde altid meget for at sende en hilsen, hvis der var en, der 
havde fødselsdag eller længe havde været syg osv. Derfor kan det heller 
ikke komme bag på nogen, at hun kunne skrive op til 150 julekort i hån-
den hvert år bl.a. til 9. Gildes venskabsgilde i Rom. 

Merete og Jørgen var i sin tid med til at starte 6. Gilde, men for ca. 
27 år siden tog de initiativet til at starte 9. Gilde med udgangspunkt fra 
deres egen sognekirke, Fredenskirken. 

Det er slet ikke til at forstå, at det kun er et års tid siden, at vi fejrede 
deres diamantbryllup på plejehjemmet. Vi, der var med, vil tænke på den-
ne eftermiddag med glæde. 

 
Birgit 

Denne måneds forsidemotiv er 
tilsendt af Jan Bigum (GM), 2. Gilde. 

 

Hentet under et besøg i Det gamle Postkon-
tor i Holstebro. Dette postkontor er for øv-
rigt det sidste eksisterende postkontor under 
PostNord i Kongeriget Danmark. 
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Fredslyset i Aarhus 

Onsdag den 29. november 2017 

KI. 10:00 Afholdes der en andagt i Katolsk Vor Frue 
Kirke, Skt. Knuds Torv, Aarhus. Som en 
del af andagten kan alle, som har med-
bragt deres egen lygte få overført Fredsly-

set. Det er fra denne andagt Sct. Georgs Gil-
derne i Danmark sender Fredslyset rundt i lan-
det i form af 6 "stafetter". 

KI. 15:00 Ankommer Fredslyset til Aarhus Rådhus, 
hvor en af rådmændene vil tage imod. 
Her vil der desuden blive serveret kaffe, 
og ligeledes vil der være mulighed for at 
fa tændt Fredslyset i medbragte lamper. 

KI. 17:00 Modtages Fredslyset i Vor Frue Kirke, Ve-
stergade. Efter andagten her, vil Fredsly-
set blive tændt i krypten, som er resterne 
af den oprindelige domkirke i Aarhus. Og-
så her vil der blive mulighed for at fa tændt 
Fredslyset i egne medbragte lamper. 

Alle er velkomne  
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Den 18. september mødtes 4. 
Gilde i Langenæs Sognegård til årets 
første gildehal. I sin gildemestertale, 
som Uffe Jørgensen læste op, da gilde-
mester Jette Jørgensen (JJ) næsten in-
gen stemme havde. 

JJ talte om den urolige verden vi 
lever i, hvor vi gennem pressen får op-
lysninger og billeder om uroligheder, 
næsten inden de er sket. JJ havde set en 
udsendelse i tv, hvor man sammenholdt 
2 syriske familier, der var kommet til 
Danmark, og hvor forskelligt de havde 
klaret sig. Den ene familie var godt 
integreret, faderen havde fået job og 

talte næsten ”flyvende dansk”, som han 
sagde.  

Den anden familie boede stadig i 
flygtningecenteret og blev forsørget af 
staten. Begge fædre blev til sidst 
spurgt, om de ville vende tilbage til 
Syrien hvis/når der var mulighed for 
det. Faderen i flygtningecenteret sagde, 
at det ville han, mens den anden far 
sagde: ”For min skyld ja, men for mine 
børns skyld nej”. 

JJ fortsatte med vejret denne 
sommer, som jo ikke har været for godt 
her i landet, men endnu værre i Florida 
og Key West, hvor de har været ramt af 
en del orkaner og også jordskælv i Me-
xico. MEN spejderlejren i Sønderborg 
blev gennemført, og stadsgildets bustur 
havde god tilslutning, og vejret var 
godt den dag. 

5 min. Sct. Georg stod Hanne 
Brissing for, hun fortalte en rigtig god 
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og sød dyrefabel af Jean de La Fontai-
ne om venskab, fablen var fra 1600 
tallet, men så sandelig også aktuel i 
dag. I eftergildehallen havde vi besøg 
af Palle Jørgensen (PJ), også kaldet 
”Palle Hovedløs”.   PJ er opvokset på 
landet, hvor hans far var fodermester, 
og moderen arbejdede også i kohuset 
med bl.a. malkning. På landet den 
gang kunne man godt risikere at få 
nogle tæsk, hvis man ikke lige opførte 
sig ordentligt, hvis det havde været i 
dag, mente PJ, at han nok ville have 
fået diagnosen ADHD. 

PJ kom i lære i Vime, men efter 
7 mdr. forlod han pladsen og kørte 
cykelløb i stedet for.  Efter soldaterti-
den startede han på oliefabrikken og 
kom herefter på havnen, hvor han ar-
bejdede som havnearbejder i 14 år. På 
havnen fik de fleste næsten øgenavne, 
og vi fik nogle morsomme historier 
om nogle af de forskellige karakterer 
der. PJ mener, at han har haft et hårdt, 
men herligt arbejdsliv på havnen, og 
at det er et kærligt miljø. 

PJ skriver også sange, bl.a. An-
tons sang, som han sang ganske fint 
for os, selv om han sagde, han ikke 
kunne synge, lyrikken havde han fået 
øjnene op for gennem Halfdan Ras-
mussens digte. PJ har været 
”tovholder” i den nye skulptur, som 
netop er blevet afsløret på havnen. 
Det var PJ’s ide, at der skulle afsættes 
et ”historisk spor” på havnen i form af 
en skulptur, så fortidens dagligdag på 
havnen ikke går i glemmebogen.  

Havnen har gennemgået en fan-
tastisk forandring, i dag er der ingen 
havnearbejdere, der bærer sække på 
ryggen mere for at lodse eller laste et 
skib, så det skulle være et minde om 
de gamle dage, i dag foregår al lods-
ning og lastning jo med kran. Skulptu-

ren er lavet af kunstneren Jens Gal-
schiøt og forestiller 7 havnearbejder, 
der lodser kaffesække, den er lavet i 
bronze og står ved Dokk 1. Så det er 
bare med at komme ned og se den, 
hvis ikke man har været der. 

Ved ferniseringen spillede År-
hus Symfoniorkester bl.a. ”Havne 
Antons sang” skrevet af PJ.  Selve 
skulpturen er bl.a. finansieret af Sal-
lingfonden og også 3F og LO har væ-
ret involveret.  Efter dejligt trakte-
ment med lækkert pålæg og ost fort-
satte PJ med at synge og fortælle sjo-
ve anekdoter fra havnen, en virkelig 
sjov, hyggelig og spændende aften. PJ 
cykler stadig meget, han skulle efter 
foredraget cykle ca. 25 km for at 
komme hjem, det syntes jeg da er me-
gasejt kl. 23 om aftenen og i en alder 
af 70 år. Vi sluttede som sædvanligt 
med at synge ”Nu er jord og himmel 
stille”. 

Birthe  

 
Den 3.  oktober holdt vi fød-

selsdagsgildehal, 29 år, sammen med 
mange af vore venner fra 8. Gilde. 30 
i alt var vi til stede. 

Gildehallen blev holdt, som en 
sådan skal holdes og med indgangs-
musik af H.C. Lumbyes festlige 
”Champagnegaloppen”. Inden gilde-
mestertalen sang vi ”Venskab er et 
dejligt ord”. 

Aftenens gildemestertale, holdt 
af gildemester, Henning, omhandlede 
bl.a. 2 voldsomme emner som Hen-
ning var meget optaget af nemlig: Na-
turkatastrofer. Første ”underemne” 
handlede om de forfærdelige orkaner, 
der på det seneste har hærget i USA. 
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Orkanen Katrine i New Orleans i 
2005, som kostede 1.836 menneskeliv 
og 108 milliarder $ = 800 milliarder 
kr. til genopbygning.  

Samtidig blev mange mennesker 
husvilde, ca. 4.450.000. Årsagen til 
rædslerne er at New Orleans ligger på 
bredden af Mississippi og under hav-
overfladen, beskyttet af diger og volde 
i dårlig stand bl.a. på grund af bespa-
relser. Da diger og volde brød sammen 
blev ca. 57-80 % af byen oversvøm-
met med op til 7 meter vand.  Indbyg-
gerne er mest meget fattige afroameri-
kanere, hvis huse er af ringe standard. 

Mange blev evakueret, men de 
fattige blev for at beskytte husene mod 
vandmasserne og tyveri fra de forladte 
huse, og så havde de i øvrigt ikke råd 
til at flytte i sikkerhed på et hotel. Fle-
re retssager mod staten har været rejst 
pga. den dårlige vedligeholdelse af 
diger m.m. 

Orkanen Harvey, som rasede 
omkring Houston skabte store ødelæg-
gelser pga. vindhastigheder på op til 
285 km/t samt en mængde regn, op til 
1200 mm. på 4 dage. Til sammenlig-
ning falder der i DK ca. 712 mm på et 
helt år. Houston er en højt udviklet by 
med en masse asfalt og anden belæg-
ning, hvor regnvandet ikke så let kan 
slippe væk. Her blev der ”kun” genhu-
set ca. 30.000 personer bl.a. fordi hu-
sene her er betydeligt sikrere end i 
New Orleans. 

Af de 18 dødsfald i Houston var 
en familie på 6, hvis bil blev fanget i 
vandmasserne. Byens to store hospita-
ler måtte evakueres, da kældrene stod 
under vand og elektronikken brød 
sammen. Ligeledes måtte byens 2 luft-
havne lukkes pga. vand. 

Birgit og Henning havde et år 
tidligere kørt gennem disse områder, 

og ville i eftergildehallen vise deres 
billeder derfra samt billeder af de sam-
me områder under stormen, fundet på 
nettet. 

Det andet emne Henning også 
vil kalde en naturkatastrofe er Præsi-
dent Trumps mur til Mexico, hvor der 
på store strækninger allerede er hegn, 
mur eller anden forstærkning af den 
3.100 km lange grænse, påbegyndt i 
90'erne af Bill Clinton. 

Ved en grænsestation talte Bir-
git og Henning med nogle grænsevag-
ter, som frarådede dem at køre helt ned 
til grænsen, da området konstant er 
overvåget af grænsepatruljer og spæk-
ket med elektronik. I øvrigt mente 
vagterne, det ville være omsonst at 
bygge højere mure, for så vil der bare 
blive bygget endnu højere stiger eller 
gravet tunneller under hegnet fra den 
anden side. 

Formålet med en sådan mur 
skulle være at forhindre illegale immi-
granter i at komme til USA, men de 
fleste kommer ind på legale visa og 
undlader bare at forlade landet igen, 
når deres visum udløber. Spørgsmålet 
kan så være, om USA i det hele taget 
kan undvære den billige arbejdskraft 
til bl.a. at plukke appelsiner og høste 
grøntsager i den stegende hede. 

Herefter holdt Kirsten Nilsson 
5. min Sct. Georg om sine 38 år som 
medlem af Marinehjemmeværnet. Hun 
fremviste forskellige ting, hun havde 
fået i årenes løb, bl.a. et 
”Kadaverskilt”. Det indeholder per-
sonlige data på personen, som bærer 
det, således at familie kan underrettes, 
hvis der skulle ske vedkommende no-
get under tjenesten. Derudover havde 
Kirsten også modtaget diverse medal-
jer samt 25 års tegnet for tro tjeneste. 
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Kirsten bad om, at vi ville synge 
”Dagen i dag er din min ven” 

Birgit læser Gildeloven og Gil-
dehallen afsluttes. 

I eftergildehallen blev vi budt 
velkommen af Anders, der fortalte om 
aftenens videre program. Startede med 
at synge ”Nu falmer skoven trindt om 
land” hvorefter der var lækre hjemme-
lavede ”Open Sandwich”. Da det var 
fortæret, viste Birgit de i gildehallen 
omtalte billeder fra deres amerikatur, 
kommenteret af Henning. 

Så blev der serveret kaffe og 
fødselsdagslagkage i massevis, alt 
sammen meget lækkert og dejligt. Re-
sten af aftenen gik med hyggesnak 
rundt om ved bordene og kl. 22 runde-
de vi aftenen af med ”Nu er jord og 
himmel stille”. 

Kirsten 

Den 2. oktober havde 6. Gilde 
gildemøde i Langenæskirken, hvor vi 
skulle høre Peter Jørgensen fortælle 
om hvordan han startede Danmarks 
første og største social økonomiske 
virksomhed. Peter voksede op i Sjæl-
landsgade gik på Nørre Boulevard sko-
le. Han var KFUM-spejder fra han 
blev 9 og til han blev 14 år. 

Han begyndte tidligt at interes-
sere sig for rockmusik og kom med i et 
band, der spillede til halballer. 

En overgang kørte han også øl 
for Thor Bryggeriet. Fra 1976-1979 
uddannede han sig som socialrådgiver 
på Den Sociale Højskole i Aarhus og 
arbejdede en overgang ved Struer 
Kommune, hvor han var tillidsmand 
for socialrådgiverne. Han mødte en 
pige fra Aarhus og flyttede tilbage her-
til. Han var med til at starte Daghøj-

skolen for fysisk Handicappede i Offi-
cersbygningen. Det var svært at få fir-
maer til at ansætte handicappede og i 
1999 startede han Huset Venture i 
Stavtrup. 

Det blev startet som et kontor-
fællesskab hvor handicappede kunne 
lave arbejde for firmaer. De fik 2 milli-
oner kr. fra SATS puljerne i 3 år til at 
starte op på. Venture konceptet består 
af to dele. Den ene del er forskellige 
erhvervsvirksomheder som drives på 
private markedsvilkår, men med et 
socialt formål: at skabe arbejdspladser 
til mennesker med nedsat arbejdsevne. 
Der er tale om not- for-profit-
virksomhed, hvor et eventuelt over-
skud geninvesteres i virksomheden. 

Den anden del en kursus og af-
klaringsdelen tilbyder afklaringsforløb, 
opkvalificering, praktikforløb og job-
formidling. De samarbejder tæt med 
både erhvervsvirksomheder og job-
centre/kommuner i et fælles mål om at 
hjælpe målgruppen tættere på arbejds-
markedet og ind i beskæftigelse. Det 
der startede som en skæv ide har nu 
udviklet sig til flere professionelle Hu-
set Venture-virksomheder rundt om i 
landet, hvor godt 90% af de 200 med-
arbejdere har en varig nedsat arbejds-
evne. Peter er ikke længere tilknyttet 
projektet men hans ide lever videre. 

Efter denne spændende fortæl-
ling, som blev fortalt med lune og i et 
højt tempo, var det tid til kaffe. Deref-
ter kunne vi stille spørgsmål til Peter 
og så var en dejlig aften til ende. 

Inger A. 
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Mandag den 25. september be-
søgte vi firmaet BOXIT, for at få mere 
klarhed over hvad det for noget, og vi 
fandt ud af, at BOXIT ”det er når” vi 
for alvor opdager, at vi har for meget 
stående på loftet, i kælderen eller må-
ske garagen, eller som det  er aktuelt at 
gøre brug af, hvis man f.eks. skal flytte 
fra en større bolig til noget mindre.  

Og vi fik syn for sagen, da vi 
kiggede inden for hos Risskov afdelin-
gen beliggende ud mod Lystrupvej el-
ler helt nøjagtigt på Stokagervej. 

Her råder BOXIT over 1300 rum 
fordelt på to etager og  i forskellige 
størrelser lige fra 0,9 kvm. til 21.2 
kvm. eller i kubikmeter alt fra 1,1 til 60 
m3 og til en pris fra 145 kr. til 2195 kr. 
i leje pr. måned. Helt aktuelt havde 
man blot 8 ledige rum at tilbyde. Så der 
er travlt , men der er ”plads” i kalende-
ren til, at man kan holde ferie, fik vi 
fortalt. 

Stedet betjenes faktisk af blot to 
medarbejdere plus en hjælper 9 timer 
om ugen samt et team der gør rent. 

Fra starten får man instruktion i, 
hvordan man forholder sig med indle-
vering og afhentning – man får en nøg-
le til stedet, og man kan komme ind og 
ud 24 timer i døgnet. 

Man kan købe sig til alt, hvad 
man har brug for i forbindelse med en 
flytning - kasser, tæpper o. lign., og der 
er løsninger i forbindelse lån/leje af 
trailere samt leje af containere både 
forud under og efter selv flytningen. 

Vi hilste af her og drog videre til 
Spejdermuseet på Søren Nymarksvej, 
som flere i gildet endnu ikke havde 
besøgt. Turhavende gruppe sørgede for 
kaffe, krydderboller m.v., og så viste 
Thøger rundt på museet, som han jo for 
mere en 25 år siden faktisk var den der 
tog initiativet til. Vi rundede også gen-

brugsbutikken som fylder ca. halvdelen 
af den plads museet råder over, og som, 
viser det sig, skaffer et pænt beløb til 
økonomien. 

Vi sluttede med spørgsmål til 
Thøger samt hyggesnak og sang, og da 
vi startede hos BOXIT kl. 14, nåede vi 
hjem igen inden aftensmaden.  

Frits 

 
Torsdag d. 7. september var 

der det første månedsmøde efter 
sommerferien. Vi drøftede program-
met og forventninger til resultatet af 
Frimærkebankens indsamling, som 
slutter til Landsgildetinget 23. sep-
tember. Der blev også tid til at sorte-
re nogle sække. 

Torsdag d. 5. oktober var vi på 
besøg i 'Det gamle Postkontor' i Hol-
stebro. Det er et posthistorisk muse-
um, der blev grundlagt i 1978 på ini-
tiativ af bl.a. Holstebro Filatelistklub. 

Lederen af museet Allan Chri-
stensen modtog os og fortalte engageret 
om arbejdet. 

Det var meget spændende at 
opleve, hvad man i årenes løb havde 
fået samlet sammen ved energi og 
snilde. Gamle uniformer, inventar og 
alt hvad der hørte til i et 'rigtigt' post-
kontor. 

Der er åbent hver lørdag, samt 
ved udgivelser af nye danske frimær-
ker. Særkuverter og eget sær-stempel. 
Der forhandles også julemærker og 
frimærker fra Grønland og Færøerne. 

En meget spændende og nostal-
gisk aften, som sluttede med en kop 
kaffe i Filatelistklubbens lokale på 1. 
sal. 

Uffe 
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Stadsgildemesterens tale ved Fellowship 2017 

Lord Baden-Powell var soldat. Som officer i den engelske hær deltog han 

aktivt i kampe for det engelske imperium. Men han var også en fredens 

mand, som så, at vejen til en bedre verden var at opdrage fremtidens ver-

densborgere – børnene og de unge – til større tolerance overfor andre 

mennesker og større kendskab til fremmede kulturer og befolkninger. 

Baden-Powells vision gik ikke i opfyldelse i hans tid. Og er heller i vor tid 

gået i opfyldelse. I de seneste ca. 100 år – altså godt og vel vores tid – og 

den tid spejderbevægelsen har eksisteret – har der til stadighed været kri-

ge og ufred i verden. Ind imellem – før globaliseringen for alvor tog fat – 

kunne vi mene at krigen var så langt væk fra vores eget lille smørhul, at 

den var os uvedkommende. Sådan er det ikke længere. 

Til stadighed dukker der nye despoter op som med populistiske dogmer 

og rå magt vildfører et lands befolkning. De er ikke nødvendigvis diktato-

rer fra første færd, men korrupthed og magtsyge udvikler dem til tyran-

ner, som dels holder deres eget lands befolkning i en spændetrøje af frygt, 

dels skaber ustabilitet overfor verdenssamfundet, som så føler det nødven-

digt at opruste med militær udrustning i den hensigt at beskytte eget land 

og befolkning. 

Vi har set det gang på gang. Vi ser regimer opstå og regimer falde. Hver 

gang med det resultat, at den i forvejen fattigste og svageste del af befolk-

ningen lider nød og bliver dræbt, ja udryddet, men nogle ganske få – og 

ofte de skyldige – beriger sig på andres bekostning. 

Havde jeg løsningen på problemet, sad jeg ikke her, så var jeg sandsynlig-

vis diktator. For det store spørgsmål er, om verden bliver fredeligere og 

mere tryg uden en vis magt! Og vil magt så, i det hele taget, kunne bruges 

i det godes tjeneste? 

Nobels fredspris er i år tildelt International Campaign to Abolish Nuclear 

Weapons (ICAN). En organisation hvis formål er at fjerne alle atomvåben i 

verden. Ønsket er både godt og stort, men kan nogen forestille sig, at 

Nordkorea vil opgive sit atomprogram. Netop det land betragter deres 

atomvåben som deres eneste mulighed for at kunne overleve som nation. 



11 

 HEROLDEN 

Og hvad ville der ske, hvis alle andre atommagter destruerede egne atom-

våben og det så alene var Nord Korea der havde dem. 

Da jeg var 7 år gik jeg i søndagsskole i missionshuset i Middelfart. På et 

bord stod der en indsamlingsbøsse. Øverst var der en figur af en lille ne-

gerdreng – ja, det var en negerdreng – det hed sådan dengang og var ikke 

spor racistisk ment. Når vi så puttede en 25-øre ind i sprækken, nikkede 

den lille negerdreng med hovedet. Foran på indsamlingsbøssen stod tek-

sten ”Gud elsker en glad giver”. 

Som 9-årig ulveunge deltog jeg i ”Alverdens Drenges Dag” ADD. Her blev 

også samlet ind til børn. Det vil sige kun til fattige drenge. Ikke til pigerne. 

Systemet afspejlede stadig en verdensorden, hvor pigerne var i anden ræk-

ke. 

Det vi hørte på ADD dagen var om sulte børn, drenge, i Afrika. Om stor 

børnedødelighed på grund af sult og sygdomme. De indsamlede penge 

blev brugt af missionsselskaberne i først og fremmest Afrika. 

Den tids overbefolkning var noget der skete i først og fremmest Kina – 

man talte om den gule fare. 

Donald Trump meddelte for nylig at han ikke længere vil give ulands-

støtte til lande, hvor der gives abortrådgivning. Det er et knæfald for de 

konservativt kristne vælgere i det midtvestlige USA.  

FN’s generalsekretær António Guterres undlod helt at nævne problemet 

overbefolkning på FN’s generalforsamling for nylig. Ifølge kilder skyldes 

det dels hensynet til den katolske kirkes syn på svangerskabsforebyggelse, 

dels hensynet til muslimers modstand mod kvinders frigørelse og selvbe-

stemmelse. 

Hvor er sammenhængen mellem den nikkende negerdreng i søndagssko-

len, ”Alverdens Drenges Dag”, overbefolkning, svangerskabsforebyggelse 

og kvinders frigørelse, folkevandring, migration og risiko for en 3. ver-

denskrig. Det er jo ca. 70 år siden jeg gav min 25 øre til den sultne dreng i 

Afrika. 

Jo, den overbefolkning der sender så mange indvandrere, ikke flygtninge 

fra krige, mod Europa skyldes blandt andet vores hjælp til ulandene igen-
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nem mange år. Vi kunne ikke holde ud at se billeder af sultne syge børn. 

Derfor hjalp vi dem. Andre dele af vores ulandshjælp skulle kunne betale 

sig, så vores egen industri kunne sælge produkter til modtagerlandene og 

dermed få nogle af pengene igen. Vi gav ikke ret mange penge til hjælp til 

at landet kunne brødføde sig selv. Vi var meget længe om at hjælpe kvin-

derne med prævention og abortrådgivning, så de kunne begynde at be-

stemme over deres eget liv, få uddannelse og forsørge sine børn. 

Ifølge udviklingsminister Ulla Tørnæs bliver 39.000 mindreårige piger om 

dagen gift og dermed afskåret fra uddannelse og selvstændighed. Hundre-

detusinde mindreårige piger bliver gravide i så ung en alder, at de ved 

fødslen – i lighed med de mange omskårne kvinder – får ødelagt underli-

vet, så de forstødes, fordi de bliver ildelugtende. 

Nu spærrer vi så Europas grænser, så de børn der i sin tid fik hjælp til at 

overleve, ikke kommer her op som migranter og indvandrere. Flere ulan-

de har ikke et BNP der gør det muligt at brødføde deres egen befolkning. 

De ser på medierne hvor godt vi har det. Så de mobile og de der kan skaffe 

midler til rejsen forsøger at komme til Europa. De elendige og mest fattige 

må blive hjemme. 

Det er kvindernes frigørelse og uddannelse der er en del af løsningen på 

problemerne. Mændene er stadig i mange tilfælde så forstokkede, at de 

lader kvinden tage sig af alt arbejde med hjem og børn, uden at manden 

selv gør noget for at skaffe midler til deres fælles overlevelse. 

Et flertal i Folketinget går nu ind for en lov om maskering, som reelt er et 

forbud mod burka og hijab. Det rammer ca. 265 muslimske kvinder i Dan-

mark. Løser det et problem, som er den store opmærksomhed værd, eller 

det symbol politik? Vil der fremover være nogle af de 265 kvinder der her-

med slet ikke længere får lov til at gå uden for en dør? 

Nej, det er ikke nemt at vide hvordan vi skal vælge de rette løsninger for 

os selv og den verden vi lever i. Baden-Powell havde ikke den sikre løs-

ning. Det har jeg heller ikke!  

khejø 

 


