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der som sædvanlig vil prøve at overraske os med godt humør og spændende
vinkler på det at samle frimærker.
Søndag d. 21. oktober.
Byttedag i Bellevue-Hallen.
Frimærkebanken har som sædvanlig en
stand.

1./7. GILDE.
Mandag d. 8. oktober kl. 19.30.
Gildemøde i Langenæs kirkens lokaler.
Vi skal lege med samarbejdsøvelser,
som Ole står for.
Evt. afbud til Birgitte og Jan.
4. GILDE
Mandag d. 15. oktober 19.00.
Gildemøde i Langenæskirken.
Jacob Kjærsgaard fortæller om at
være aktiv spejderleder i en høj alder.

Gildeår:
07-10-18 Ole Fjord Kirkegaard
1./7. G.

25 år.

5. GILDE
Mandag d. 1.oktober kl. 19.00.
Fødselsdagsgildehal i Egå Sognegård
8. Gilde er inviteret.
6. GILDE
Mandag d. 1.oktober kl. 19.30.
gildemøde i Langenæskirken.
Mandag d. 5. november kl. 19.00.
Gildemøde i Langenæskirken.
Foredrag v/ Donald Smith fra 5. Gilde.
Aarhus Universitetshospital
I samarbejde med 2. Gilde.
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udkommer næste gang
ca. 1. november 2018.
Deadline 15. oktober.

8. Gilde
Onsdag den 25. oktober.
Fellow Ship Day.
Se Herolden September.

Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170, 8260 Viby J.
Telefon 24 63 82 95
E-mail: herolden@mail.dk

9. GILDE
Onsdag den 10. oktober kl. 13.30.
Tur til Aarhus Ø.
FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 4. oktober kl. 19.15.
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.
Vi får det årlige besøg af Thorvald Halkær,
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Vi havde en rigtig dejlig dag,
godt mætte og veltilpas.
En stor tak til Hans for en godt
tilrettelagt tur.
ofk
Onsdag den 22. august var vi 8
personer fra gildet på tur ril Alrø. Øen
er på 8 km2 og ligger i Horsens fjord.
I 1931 blev der bygget en dæmning til
fastlandet.
Vi besøgte Cafe` Alrø. Et finurligt sted “højt” til loftet. Menuen er
enkel, men ikke desto mindre, nærmest verdenskendt. Vi skulle selvfølgelig have tartelet med høns i asparges, vel nok verdens største tartelet,
Og man får kun en, men det er også
rigelig. Enkelte kunne ikke nære sig
for også at smage en citronfromage.
Hans havde planlagt turen, og vi
kørte af mindre, men hyggelige veje
både derned og hjem.

Referat fra 5. Gildets Sommertur til Jenle.
Mandag den 3. september drog
hele gildet på vores traditionelle sommertur. Vi var 13 gildebrødre samt 5
gæster.
Det blev en rigtig god dag. Vi
havde bestilt godt vejr, det var det også om søndagen. Desværre var der
mandag morgen overskyet og lidt blæsende. Vi mødtes kl. 10.00 til morgenkaffe ved Ishuset I Dollerup Bakker.
Et fantastisk dejligt sted. med mange
borde og bænke og en forrygende udsigt ned over søen og bakkerne. Efter
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får, der opførte sig som om de ejede
parken.
Ved udsigtstårnet starter en sti
ned igennem en slugt med mindesten
for bønder der har været med til at opdyrke heden. Vi fandt Birgits farfars
sten der i Nautrup sogn havde deltaget
i kultivertingen af heden. Et projekt
der tog fart efter tabet af Sønderjylland, da Dalgas udtalte "Hvad udad
tabes skal indad vindes" Et projekt
som Jeppe Aakjær på ingen måde brød
sig om.
Også H. C. Andersen har skrevet om heden der er ved at blive opdyrket I hans dejlige sang "Jylland
mellem tvende have" i et af versene
hedder det.
"Skynd dig, kom! om føje år
heden som en kornmark - som en
kornmark står". Godt at vi har Kongenshus Mindepark, et stort areal der i
dag er total fredet.
Dagen sluttede med en wienerschnitzel i Grønhøj Kro. Kroen er en
gammel Kongelig Privilegeret Kro fra
1848, og er fredet

rundstykkerne var der tid til en lille
vandretur af Hærvejen, så har vi alle
prøvet at gå på den.
Kl. 11.00 fortsatte turen via
Kongenshus Mindepark til Jenle i Salling. Her startede vi med at spise den
medbragte frokostpakke. Kl. 13.00
startede en guidet tur igennem Jeppe
Aakjær og Nannas private mindestuer.
Vi var heldige at have en særdeles kyndig guide der levende og inspirerende fortalte om Jeppe Aakjær og
Nannas liv på Jenle. Om Jeppe Aakjærs forfatterskab og Nannas kunstnerliv som billedskærer og modulering af
fine skulpturer mv. Jeppe Aakjær har
udtalt at han opfattede sig selv som
åndens mand og Nanna som håndens
kvinde.
Efterfølgende var der rig lejlighed til selv at besøge museet samt aflægge besøg i den gamle vindmølle

top, hvor rigtig mange kunstnere har
siddet og diskuteret til langt ud på natten. Der var nu også noget med at møllen var et fristed, hvor der kunne smages på diverse øl og brændevinsmærker. Jeppe Aakjærs gravsted og gravsten ligger i skovbrynet.
Kl. 15.00 var vi klar til at fortsætte dagens program. På vej til Grønhøj Kro kørte vi gennem Kongenshus
Mindepark, af smalle grusveje til udsigtstårnet. På vej gennem parken kørte vi forbi hundredvis af nyklippede

. Kroen drives i dag af Dorte og
Gregers Laigaard der er 5. generation
på stedet.
I forbindelse med kroen har
Gregers Laigaard opbygget et museum
om Morten Koch, et museum om Kartoffeltyskerne der kom til egnen i 17
hundrede tallet, samt en mindestue
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jeg havde lidt at forholde mig til. Vi så
busser, flotte gamle biler, de fleste ejet
af Martin Jørgensen, kæmpe togbane,
et rum med spillemaskiner, en øl samling og en masse skrammel. For som
Morten sagde ”Man skal aldrig smide
noget ud. Pludselig kan man få brug
for det”. På loftet havde han en kæmpe
samling af nisser. Dem var vi ikke oppe at se. De er kun i brug til jul. Da
laver han et arrangement for venner og
tidligere medarbejdere med familie. Så
er der rigtig julefest.
Efter det gik vi i biografen, hvor
Morten fortalte videre. Så var det tid til
kaffe, som han havde lavet og vi havde
medbragt brød. Dette indtog vi i cafeen, hvor stole og borde var fra gamle
busser. Så var det tid til at tage afsked
med hinanden efter et par dejlige timer.
Inger A.

over et i 1942 nedstyrtet Lancasterfly i
heden. Den foretagsomme mand har
også lige bygget en golfbane i byen.
Efter middagen fortalte krofatter
levende om kroens historie og tilblivelsen af museerne. Han havde sin
guitar med og spillede og sang nogle
af titelmelodierne fra Morten Koch'
elskede film.
En lang dag var slut og vi kørte
alle mod øst, hjem til Egå.
Referat
Henning

De grå Busser har eksisteret siden 1920 og drives i dag af 4. generation. Det består nu af De grå Busser,
Centrum Turist og Tiger Rejser og ejes
af de 3 brødre Michael, Martin og
Mads Jørgensen samt Henrik Nymark.
Det hele startede som en rutebilrute
mellem Rønde og Århus ejet af 1. generation Laurits Jørgensen. I begyndelsen af 30`erne begyndte han også at
lave ture ”Ud i det blå”. De kostede
den nette sum af 1 kr.
Den 3. september var 6. Gilde
på besøg hos 3. generation i firmaet
Morten Jørgensen i en stor industrihal i
Ryomgård. Her findes en samling af
gamle busser plus meget andet. Der
findes næsten ikke den ting som Morten ikke samler på. Den sidste sporvogn, der kørte i Århus opbevares her
for ”Århus Bymuseum”. Hver mandag
samles en gruppe frivillige og hygger
sig med at vedligeholde tingene. Morten viste rundt og han er en rigtig god
og humoristisk fortæller.
Det et umuligt for mig at gengive bare halvdelen af, hvad han fortalte,
men han var så flink at forære mig en
bog fra firmaets 90-års jubilæum, så

Mandag den 27. august tog vi
fat på 2. halvårs aktiviteterne og traditionen tro skete det med vores friluftsgildehal i lånte omgivelser, nemlig I.
Risskov Drenges hytte ved Bellevue
strand.
Det blev en festlig aften, selvom
regnen silede ned fra tunge regnvejrsskyer, og vi fandt kun en sjaskvåd bålplads og træstammer/siddepladser
rundt om bålpladsen.
Vi måtte rykke ind i spejdernes
hytte, hvor vi hurtigt fik gang i pejsen,
mens en lun hygge fik alle til at falde
til ro.
Nils Liljenberg fortalte om
hvordan hans gildemestertale til denne
aften blev til, med udgangspunkt i et
TV indslag om hvordan arbejdsforhold
og omgangstonen som buskontrollører,
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parkeringsvagter og metropersonale i
hovedstadens trafik udsættes for, dagligt. Det er ubehagelige situationer
med uønskede forsinkelser som opstår,
når navnlig unge mennesker med kraftigt tonefald, forsøger at omgå reglerne
for betaling eller snakke sig fra bøder
ved ulovlig parkering og lignende.
Nils fortalte, at han foretrækker
nutid og fremtid frem for oplevelser
der ligger tilbage i tiden, men pludselig gik hukommelsen i selvsving og
tankerne på langfart.
Han så for sig året 1954, hvor
der blev kørt 6-dages løb i Forum.
Modtageforholdene var baseret på
stueantenne og ty skærmen var lille, og
oven i det hele lå tobakstågen tungt
nedover banen. Festligt var det imidlertid med Kay Werner og Evan Klamer. Palle Lykke, Terruzzi og Van
Stenbergen m.fl.
Dette tilbageblik afløstes lynhurtigt af Ungarnsudsendelserne med
Svend Petersen om ankermand Jeg var
faktisk med på skærmen, men kunne
jeg ses? Nej, for jeg var placeret bag
en stor tambourmajor samt flere andre
trommeslagere i det spejder marchorkester jeg deltog i.
Flere andre oplevelser dukkede
op i glimt. TV westerns var populære
med mange gode naturoplevelser, og
en pil i brystet eller blot et enkelt geværskud var lettere kost fremfor nutidens blodplatter scener og forråelse og
gruopvækkende handlemåder, som ,i
ser i nutidens udsendelser eller i dagligdagen.
Så var jeg tilbage med afslutningen på gildemestertalen, sagde Nils,
som også spurgte: ”hvor er nutidens
forældre - hvor er opdragelsen". Han,
tilføjede, som han sagde - da jeg så
faldt ned igen, spurgte jeg mig selv,
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om det for resten ikke altid har været
sådan, at den ældre generation undrer
sig over opdragelsen af ungdommen.
I eftergildehallen fejrede vi Inger Margrethe, som er på vej til sit
halvfemsindstyvende år. Inger Margrethe sponserede gæstfrit alt det kulinariske med boble rosé og en kæmpe lagkage med en imponerende diameter og
højde fra byens bedste leverandør.
Nils holdt en smuk festtale, hvor
i han sammenfattede årtiers oplevelse
med Inger Margrethe og hendes gå på
mod og ukuelige holdning til hverdagen samt evne til flittig foretagsomhed.
Hyldesten blev suppleret med livlige
erindringer fra de to gruppefører Per
Holck og Frits Hindtoft. Naturligvis
sang vi også gildets fødselsdagssang
samt diverse årstids- og bålsange.
Frits

På hat med dronningen
9. Gilde var onsdag d. 29. august på tur i ”Den gamle By” Vores
primære udflugtsmål var særudstillingen med Dronningens rober og hatte.
Vi havde til rundvisningen vores helt egen guide, nemlig,
Gudrun, der er frivillig i ”DGB” Så vi
var jo privilegeret!
Udstillingen var jo et fantastisk indblik i dronningens tøj: hendes fantasi til genbrug af gamle kjoler,
hendes sikre valg af tekstiler og store
kreativitet til at bruge ”rester” til en
hat-lille eller stor, der ville passe til
dragten er virkelig fascinerende – Det
bemærker man, når man nu selv er
kreativ.
Men så meget tøj ,fra 78 år kræver dybe skabe og høje kommoder plus
et mega loft. Og det har man jo på
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Amalienborg. Fra en af dronningens
legekammerater fra barndommen, ved
jeg, at vores dronning elskede at klæde
sig ud i alt muligt tøj, som de kunne
finde på loftet på slottet. Så fantasi og
hvordan man fremtræder, har altid været en del af dronningens identitet.
Da jeg går udefra, at de fleste
har set denne udstilling, skal jeg ikke
til at remse den ene dragt op efter den
anden. Men kun fastslå, at dr. Margrethe også er en dygtig designer.
Personligt er jeg helt vild med
hendes regntøj (som ikke var med på
udstillingen): en blomstret frakke ensfarvede ærmer og bælte..
Bagefter gik vi hen på den nye
70’er cafe og fik kapret os et bord for
her at runde af med kaffe og bagværk.
Birgit.
Torsdag den 6. september var
mødet flyttet til Spejdermuseet, som
indviede en udstilling af spejderfri-

mærker. I den anledning var
”postmester” Allan Christiansen fra
'Det Gamle Posthus' i Holstebro til
stede med sin samling af spejderfrimærker.
Han viste bl.a. plancher med
forsendelse fra spejderlejre helt tilbage
fra 30’erne. Det var også muligt at se
Spejdermuseets egen store samling af
spejderfrimærker. En god aften, der
havde samler ca. 20 interesserede.
Uffe

Forsidebilledet denne måned
er en kopi af en collage produceret af
redaktørens datter.
Tidligere brugt april 2008.
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