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9. GILDE
Onsdag d. 14. november kl. 13.30.
Sangeftermiddag.
Onsdag d. 28. november.
Fredslyset i Den Katolske Kirke, Ryesgade, Aarhus.

1./7. GILDE.
Mandag d. 17. december kl. 13.00.
Julemøde hos Jytte og Jack.
Husk gave til “spillet”.

10. GILDE
Tirsdag d. 6. november.
Løvfaldstur, tid og sted følger.
Tirsdag d. 4. december.
Besøg Århus arrest med Fredslyset.

2. GILDE
Mandag d. 5. november kl.19.00.
Foredrag af Donald Smidt
i Langenæskirkens lokaler
sammen med 6. og 9. Gilde

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 1. november kl. 19,15.
Mødes i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg,
hvor der sikkert er en del Frimærkebankens nye frimærker, der skal sorteres.

4. GILDE
Mandag d. 15. oktober 19.00.
Gildemøde i Langenæskirken.
Jacob Kjærsgaard fortæller om at
være aktiv spejderleder i en høj alder.
5. GILDE
Mandag d.5.november kl. 19.00.
Gildemøde i Egå Sognegård.
Onsdag d. 28.november.
Fredslyset i Aarhus.
Se nærmere i Herolden oktober.

Optagelse:
Den 1. oktober 2018:
Anna Ravn optaget som væbner i 5. Gilde Aarhus.
Fødselsdage:
04-12-18 Kaj Andersen, 4. G. 90 år.

6. GILDE
Mandag d. 5. november kl. 19.00.
Fælles gildemøde 2. og 6. Gilde
i Langenæskirken. Indbydelse er
udsendt samt trykt i bladet.
Mandag d. 26. november kl. 19.30.
Julemøde i Langenæskirken.
Onsdag d. 28. november.
Fredslyset. Se Herolden oktober.

Agnete Bolvig Ølgaard, 5. Gilde.
Adressen skal være:
Egå Mosevej 27, vær. 57, 8250 Egå
Ellen Winther Jensen, 5. Gilde.
Adressen skal være:
Egå Mosevej 27, vær. 67, 8250 Egå

8. Gilde
Onsdag den 25. oktober.
Fellow Ship Day.
Se Herolden September.
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Den 8. oktober havde vi gildemøde i Langenæs kirkens lokaler. Aftenen stod på samarbejde! Ole havde
taget nogle samarbejdsøvelser med. Vi
startede med en tegning, hvor det både
var en gammel heks og en yngre kvinde,. De fleste kunne først se den yngre
kvinde, men ved fælles hjælp kom alle
til at se begge ansigter.
Den 2`øvelse var nogle kvadrater, hvor man skulle finde antallet af
kvadrater. Det var det samme papir
deltagerne fik udleveret.. Resultatet
var noget forskelligt deltagerne imellem, Men igen ved fælles hjælp kom
man frem til samme resultat.
Sidste øvelse voldte større problemer. Ved hjælp af nogle brikker
skulle deltagerne lave et kvadrat hver,
som skulle være lige store. Følgende
regler skulle overholdes: Ingen må
tale, man må ikke bede eller vise tegn
på de ønsker en brik, eller tage en andens brik.
Det var meget svært at forstå
reglerne, som gentagne gange ikke
blev overholdt. Der var dog et lyst hoved, der fandt ud af man gerne
må give brikker væk. Nogle havde
samlet en hel del brikker, andre havde
ingen eller kun få brikker. Men ved
lidt hjælp fra observatøren lykkedes
det til sidst at alle fik et kvadrat hver,
der var lige store.
Der var lidt sved på panden, og
nogle havde mindre stress symptomer.
Vi samlede op til slut om hvilke forud-

sætninger, der skal være til stede for
der er et ægte samarbejde, alle har
brug for at forstå hele problemet.
Alle skal forstå, hvordan de
hver især kan bidrage til at løse problemet, og kunne give plads til
andre personers bidrag mv.
Ole havde 25 års gildejubilæum,
og fik udleveret 25 års nålen.
Vi sluttede med smørrebrød og
en sang. Vi tog hjem, noget klogere
om hvad samarbejde er for en størrelse..
Ofk

4. Gilde mødtes til dette gildeårs
første gildehal i Langenæs Kirken d.
17.9.18.
I sin gildemestertale tog gildemester Jette Jørgensen udgangspunkt i
en artikel, skrevet af højskolelærer og
foredragsholder Niels Ole Frederiksen
fra Middelfart, hvor han fortæller om,
hvordan det var i hans barndom, ”I
min barndom var dagene lysere, og
nætterne mørkere, luften var renere, og
vi fejrede altid hvid jul, vandet var
klart og koldt, og der var ingen ulve”
og således fortsatte det med skoletiden, som var anderledes, og der var
lokomotiver, mælkemænd og postbude.
Erfaring er det noget man henter
på internettet? Alt dette er der skrevet
bøger om, men der er ingen, der læser
bøger mere. Et lille tilbageblik til de
fleste tilstedeværendes barndom, som
nok gav stof til eftertanke, men den
teknologiske udvikling må vi jo også
følge med i. Vi kan undre os over,
hvor hurtigt det går, men også samti-
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spurgt. Den generation er en helt anden, og ikke som dem, der kommer nu,
morfaren føler, at han har været med
til at bygge Danmark op. FØ’s mor
havde heller ingen problemer, men FØ
hører til dem, der er født her. I sit speciale er hun ved at skrive om, hvad
kulturen betyder, når vi skal have samarbejdspartnere, og hun er meget rystet. Dansk kultur er inde i FØ, hun
arbejdede i Düsseldorf for et stykke tid
siden, men hun kunne ikke lide at være
der, og da hendes mor er død i en alder
af 32 år af et hjerteinfarkt, og har det
lært FØ at man ikke skal udsætte, hvad
man gerne vil, hvorfor hun flyttede
tilbage til Danmark. FØ er meget
dansk, især når hun er ude. Hendes far
har 5 børn, og FØ var nok den sværeste af dem, specielt fordi hun ligner sig
far rigtig meget, men heldigvis var
farens fokus mest rettet på den ældste
datter. Æresbegreb på dansk vejer 10
gram og på tyrkisk 10 kg, FØ var underlagt en muslimsk opdragelse, og
ville som ung gerne have danske forældre, men som voksen er hun godt
tilfreds med at være tyrkisk.
Er medlem af Venstre og har
været med til at lave venstres indvandrerpolitik. FØ syntes ikke, vi skal
have indvandrere, som ikke vil Danmark. FØ’s moster blev gift som 16årig og sendt til Tyrkiet, forsøgte selvmord, og da de kom tilbage til DK,
stak hun af, og der blev holdt familieråd, tror at morfaren ville have slået
hende ihjel. Efter 15 år fandt familien
hende, men der skete heldigvis ikke
noget. FØ blev gift med Bünyamin
Simsek, der var tyrker og det syntes
morfaren var rigtig godt, men de er
skilt i dag. Familien boede på Trøjborg, og FØ er vokset op med danske
veninder. Tyrkernes fordomme om

dig støtte op om, at meget af den tekniske udvikling er da ”skidesmart”.
5. min. Sct. Georg var lagt i
hænderne på Kjeld Hedelund, han fortalte på morsom vis, hvorfor han aldrig
havde fået lært at danse, og sagde undskyld til de tilstedeværende damer.
Grunden til den efter Kjelds opfattelse
manglende evne, skulle have været at
det var et indremissionsk hjem i Middelfart, hvor Kjeld voksede op.
Middelfart var det sted, hvor det
første missionshus blev indviet i 1883.
Og på baggrund af tragiske dødsfald
og det hårde liv i små kår, kan man
sagtens forestille sig at familien søgte
trøst i religionen, hvilket jo så efter
Kjelds udsagn skulle have ført til hans
dårlige danseevner, da det ifølge indre
mission var forbudt at danse.
I eftergildehallen kunne gildemester Jette Jørgensen (JJ) byde velkommen til Fatma Øtkem (FØ), tidligere regionsrådsmedlem og folketingspolitiker. Arbejder på DK4 ind i mellem bl.a. ”Kvinder på Borgen”. FØ’s
morfar kom til Danmark i 60’erne fra
Tyrkiet, meningen var at han lige skulle tjene til en traktor eller en mølle. I
Europa søgte man arbejdskraft, han
kendte Tyskland, og troede det var der
han skulle hen, og troede derfor i starten at Danmark var en del af Tyskland.
De var 4, som kom herop, de boede
sammen, havde kun 1 seng, resten lå
på gulvet, og så havde de jo skiftende
arbejdstider.
FØ er meget lykkelig for at han
turde tage hertil, hun ønsker ikke at
komme tilbage til Tyrkiet, men besøger selvfølgelig sin slægt. Morfaren er
sidst i 80’erne i dag, siger han har været her, men sjælen har ikke været
med. Mormoren kom også herop, tyrkerne arbejdede godt og var efter5

HEROLDEN

hende til at stille op. Fra 2011 – 2015
sad FØ i Folketinget.
Jeg er en af dem, morfar sagde
han var stolt af, og da var det, det gik
op for ham at jeg var dansk. Hos morfar er der billeder af Atatürk, dronningen og FØ. aarders tænketn FØ har
kæmpet for hver eneste stemme, og
været udsat for lidt af hvert både hvad
angår trusler om vold og døde blomster udenfor hendes dør samt meget
andet. I FØ’s verden er tørklæde og
burka tvang, det signalerer for hende
underdanighed.
I pausen blev der serveret lækker mad og i anledningen af at Litta
havde rundet et skarpt hjørne gav hun
drikkevarerne. Kjeld Gade Sørensen
blev ønsket tillykke med de 85 år og
fik et par flasker.
Efter spisepausen blev der stillet
en del spørgsmål, og FØ kunne fortælle at hun p.t. går rundt og finder penge
til sin kampagne. FØ syntes at man
skal lave en handlingsplan med forældrene i skolen. Daginstitutionerne ved
godt, hvilke hjem, det er galt med, vi
kan forudsige det, men gør intet, og
det er der, vi skal gribe ind. Den pris
betaler vi senere i form af fængsel.
Det er større for Fatma at være
folketingsmedlem end minister, da det
er folket, der har valgt hende og hendes morfar er halvt analfabet. Fordommene er alle steder, om man er rødhåret, har en speciel bil eller mærketøj,
den største fordom er at sige, at man
ingen fordom har.
Gildemesteren sluttede denne
aften af med en STOR tak til FØ, en
meget spændende aften og en kvinde,
som sagtens kunne risikere at få min
stemme til valget, hun var virkeligt
interessant og spændende at høre.
Birthe

danskerne er ikke bedre end omvendt.
FØ boede i Gjellerup med Bünyamin
og var udsat for, at de troede hun var
dansker. Debatten i TV er meget generaliserende, TV2 lavede en undersøgelse, hvor FØ og en anden dansk pige
skulle søge job, FØ blev indkaldt til
40% færre samtaler, det var virkelig en
knytnæve i ansigtet, FØ var jo ikke
anderledes, og hun springer ind i kampen.
Havde job i Ikast i 4 år, tyrkerne
er anderledes der end i Århus. Ikast var
den kommune, hvor der var 2. flest
indvandrere. Spurgte sin morfar, hvad
der var godt ved 60’erne. 1: Vi boede
ikke i ghettoer. 2: Blev modtaget
varmt med flag og brød. FØ indførte
det i Ikast, og hele landsbyen kom i
lufthavnen for at byde bl.a. 6 kinesiske
familier velkommen.
Uiguerne i Kina talte oldtyrkisk
og dette forstod FØ lidt af. Uiguerne
var efter 3 år ikke til at styre, de tog
selv bussen og talte dansk, hvorimod
mange af tyrkerne ikke kan tale dansk
efter 30 år. Det er 1 skridt frem og 2
tilbage. I 2001 kom der en integrationsminister Bertel Haarder (BH), og
da FØ fortalte om uiguerne blev hun
kaldt til samtale med Bertel Haarder.
Den største udfordring er, at de unge
taler flydende dansk, men har ikke den
samme forståelse for vores samfund og
24 års reglen.
FØ kom i BH’s tænketank. I
debatten om 24 års reglen må vi ikke
glemme drengene, drengene bliver
forkælet hele livet som en prins. Forældrene mistede grebet om de unge.
BH sagde til FØ, at hun skulle gå ind i
politik – hun sagde ikke venstre – men
det blev det, da hun er liberal og sætter
pris på frisind. BH er hendes politiske
gudfar, og det var ham, der opfordrede
6
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Mandag den 1.oktober holdt vi
fødselsdags-gildehal, 30 år. Næsten
ubegribeligt, at det er så længe siden vi
blev skilt ud fra vort modergilde, 8.
Gilde, som vi heldigvis stadig har et
godt samarbejde med, og hvorfra vi
hilste 9 gildebrødre velkomne til vor
fødselsdag.
Desuden havde vi den glæde
samme aften at skulle optage Anna
Ravn som væbner.
Da tiden var inde blev Anna
kaldt frem foran Gildemesteren og besvarede det spørgsmål, han havde stillet hende. ”Vi ved, at du er vokset op i
en Valgmenighed.”
Vi beder dig fortælle os, hvad en
valgmenighed er og om dets netværk,
og hvad det har betydet for dig.” Anna
fortalte levende om sin barndom og
ungdom i Bering, og ønskede til slut,
at vi skulle synge ”Nu falmer skoven
trindt om land”.
Vi gik derefter over til at høre
Gildemestertalen, som denne aften
handlede om ” Medaljens for- og bagside”. Hvad er egentlig en medalje?
Jo, en medalje gives f.eks. for et 1)
opnået resultat, 2) en stor præstation,
3) en fantastisk vin, eller den gives ved
en ceremoniel højtidelighed 4) et statsbesøg.
Medaljens forside viser ofte begivenhedens art eller blot en fin dekoration. Bagsiden er ofte uden dekoration, men rummer alligevel en historie,
som ikke nævnes, f.eks.1) mange timers træning,2) en stor magtkamp eller 3)taberne.
Henning og Birgit har for ikke
læge siden været en tur i Paris, som de
mente må have fået mange medaljer
7

for f.eks. sine fantastiske museer,
mange smukke bygninger, kirker,
pladser, triumfbuer og brede boulevarder.
De sidste kan føres tilbage til
Napoleon, den store hærfører, general
og senere kejsers nevø, Napoleon d. 3.
som satte arkitekt Hausmann i gang
med at modernisere byen. Han rev
hele middelalderlige distrikter ned for
at erstatte dem med brede avenuer og
de neoklassiske facader, som kendetegner det moderne Paris i dag.
Det havde samtidig den bivirkning, at der i tilfælde af opstand blandt
befolkningen, kunne skydes med artilleri og rifler for at få styr på situationen. Men medaljen har jo også en bagside, som måske ikke er så sjov. Paris
er opdelt i 21 distrikter med 1-7 som
det centrale Paris med ca. 2,1 mill.
Indbyggere, 8-18 er yderdistrikter
mens 19-20 er deciderede fattige distrikter og 21 nærmest slum.
Samlet indbyggertal er ca. 11,5
mill. Indbyggere. Paris er ca. 16.17
kvm. større end København og de 11,5
mill. Indbyggere giver næsten uoverskuelige trafik- og forureningsproblemer. Situationen søges forbedret ved
bl.a. at anskaffe 3.000 elbiler i det offentlige og ca.20,000 bycykler. Der er
lavet busbaner, så gaderne er blevet
smallere og trafikken følgelig gået næsten i stå.
Der er nedlagt ca. 35.000 ppladser for at tilskynde pariserne til at
afskaffe bilerne eller og/eller bruge
alternative befordringsmidler. Man
regner med, at der er ca. 133.000 husvilde i Frankrig, størstedelen lever i
Paris. Mange, der er blevet arbejdsløse, er søgt til Paris for at finde arbejde.
Huslejen i Paris er urimelig høj og
ubetalelig for alle disse mennesker. De
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jord og himmel stille” opfordrede Thøger til, at man meldte sig som hjælper
ved det kommende loppemarked.

hjemløse overnatter under broer, i telte, i biler, i campingvogne, i trappeopgange, på bænke i parker, i interimistiske telte af papkasser eller under plastik presenninger.
En ting der overraskede Gildemesteren var, at pariserne er så dårlige
til at tale engelsk. Han havde besvær
med bl.a. i en bank, at blive hjulpet på
engelsk. En anden situation, som dog
var ganske forståelig, var at der overalt
i byens gader og stræder færdedes en
masse kampklædt politi og soldater
bevæbnet med maskinpistoler, selvfølgelig på grund af frygten for terrorangreb. Det synes at virke så negativt
og uretfærdigt i forhold til Paris, men
det samme findes sandsynligvis i større eller mindre grad i en lang række
byer og lande verden over.
Hvad angår husvilde, behøver vi
ikke gå længere end til Klostertorv i
Aarhus, sluttede gildemesteren sine
betragtninger om medaljer.
Musikken spillede derefter ”La
Vie en Rose” sunget af den kendte parisiske sangerinde Edith Piaf, hvorpå
hun sang ”Milord” som udgangsmusik
fra Gildehallen.
I eftergildehallen blev serveret
en let anretning og der kunne vælges
mellem 4 lagkager. Viggo havde lavet
fine menukort med sange, som vi sang
i løbet af aftenen. Niels Liljebjerg, Gildemester i 8. Gilde ønskede os tillykke
med fødselsdagen og et tillykke til Anna med optagelsen.
Niels foreslog vi sang ”Lev livet
mens du har det”. Dernæst var der et
par gættekonkurrencer, hvor 8. Gilde
vandt titlen som Sct. Georgsmester.
Den anden konkurrence var mere individuel og havde vist ikke en sikker
vinder. Inden vi sluttede med ”Nu er

Kirsten

Den 1. oktober holdt 6. Gilde
gildemøde i Langenæskirken. Alice og
Pia havde lige været på en bustur til
Normandiet, så det fortalte Alice om.
På turen ned overnattede de på
hotel Mercur i Krefeldt. Næste dag
kørte de videre til Caen, hvor de blev
indlogeret på et fransk hotel. De fik et
familieværelse med en stor seng, men
desværre med dobbeltdyne. Heldigvis
var der en seng mere, så den tog Alice,
så de var fri for at ligge og slås om
dynen.
Det var en tur med mange stærke oplevelser. Churchill var klar over,
at hvis der skulle være en landgang var
man nødt til at have nogle havne. Det
var de sænkekasser, man stadig kan se
nogle stykker af i Arromanches. De
bestod af hule betonklodser der blev
sænket ned på bunden.
De forskellige dele blev bygget i
Storbritannien, sendt tværs over kanalen og samlet ud for Normandiets kyster. Det var et enormt mesterværk
inden for ingeniørkunst. Lord Mountbatten udtalte: ”Når vi ikke kan råde
over nogle havne, tager vi vores egne
med”. I løbet af en uge blev der bragt
over 18.000 tons gods i land om dagen. De var også ude og se den amerikanske gravplads. Her stor 9.387 hvide
marmorkors i snorlige rækker på en
hel grøn og velplejet græsplæne.
De tyske faldne er ofte begravet,
hvor de faldt men der findes også stør8
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re gravpladser og den de så syntes Alice var meget hyggeligere end den
amerikanske. De forskellige nationer
holder selv gravene.
De var inde og se det berømte
70 meter lange Bayeuxtapet, der fortæller historien om Vilhelm Erobrerens angreb og sejr over englænderne
for snart 1000 år siden.
Derefter videre til klosterøen
Mont Saint-Michel. I mange år kunne
øen kun besøges ved lavvande men
den har nu fået en bro. Der er en flot
udsigt når man når op ad alle trapperne. Pludselig kunne de se at der var
mange gendarmer, der rendte rundt
med maskinpistoler. De fandt ud af, at
der var en, der havde efterladt en taske
og det udløste en alarm.
De var på krigsmuseum hvor de
så en 17 min. lang film med meget
dramatisk musik. Det gjorde dem lidt
deprimeret. Pegasusbroen er en klapbro over kanalen mellem Caen og havet. Den spillede også en vigtig rolle i
invasionen. Den har fået navn efter det
skulderemblem, som de britiske angribere bar, hvilket var den flyvende hest
Pegasus.
På vej hjem havde de nogle timer i byen Rouen, hvor de kunne nyde
det historiske renæssance ur. Uret er
flere hundrede år gammelt og har to
urskiver med en gulbelagt udsmykning. Det kaldes Gros Horloge, som
betyder stort ur. På vejen hjem havde
de igen en overnatning i Krefeldt inden de næste dag var hjemme igen.
Efter denne dejlige fortælling
var det tid til kaffe, lidt brød, chokolade og nogle sange inden vi sagde tak
for en dejlig aften.
Inger A.
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Mandag den 24. september var
vi i det nostaltiske hjørne. Nogen vidste, men ikke alle, at det er muligt at
opleve den gamle Vejlby landsby, som
den så ud i 1950 før Vejlby Risskov
rndlemmet i Århus Kommune i 1970,
og hvor man gennem flere år havde
saneret og revet ned for at give plads
for meget af det nye i beton og mursten i højden, som vi kender det i dag.
Vi fandt det vigtigt at kende vort eget
lokalområde bagud, så vi kontaktede
Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening som råder over en model, der
meget præcist viser, hvordan det hele
så ud, meget livagtigt, geografisk korrekt i farver og i forholdet 1.100 bygget op i træ.
Mange hyggelige miljøer gik
tabt i sin tid, og der var alenlange diskussioner i sognerådet, om hvad man
skulle gå med til.
Vi fandt frem til den helt rette
person, som kunne fortælle både
kendsgerninger og krøniker, nemlig
tidligere mangeårige sognepræst i
Vejlbys gamle hvide landsbykirke og
provst. Jens Ole Henriksen, som fremdeles er bosiddende i Vejlby og fortsat
knyttet til den lokalhistoriske forening.
Med udgangspunkt i Vejlby
Sognegård gik vi en tur rundt i det
gamle Vejlby, hvor det faktisk selv i
dag er muligt at opleve miljøer fra de
gamle Vejlbydage - bag den gamle
gule skole med smalle gader og stier
og op til den hvide kirke. Her boede så
smeden og her havde slagteren sin butik og her var der en halvt hemmelig
smugkro, hvor man hyggede sig, dog
uden at det blev alt for voldsomt, hørte
vi. Her lå så skattekontoret, nu blot en
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stor græsplæne med apoteket som genbo.

Se flere billeder fra modelbyen
på side 11
Hvor ligger så modellen - jo
egentligt godt skjult i et kælderlokale
under sognegården, opbygget af 5 fingersnilde modelbyggere med en skarp
hukommelse og med matrikkelkort og
billeder ved hånden for at opnå nøjagtighed.
Man startede på opgaven i 1991
og byggede i adskilte moduler, så man
kunne samle og adskille. Da man 1998
var færdig og samlede det hele fyldte
modellen 10-12 kvm., og den er efter
flere adresser i tidens løb nu, som
nævnt, fast placeret i kælderen under
sognegården. I et tilstødende lokale er

modeller af flere af udflyttede gårdene
placeret.
Efterfølgende tog vi til vores "
egen" sognegård ved Ellevangs Kirken, hvor vi fik lidt at spise og kaffe,
og hvor fik lejlighed til at stille spørgsmål til Jens Ole Henriksen, med svar
på alt, også om hvem de ledende folk,
som bestemte landsbyens skæbne og
forvandling, var, og hvordan det hele
gik til.
/Frits

Torsdag d. 4. oktober var Thorvald Halkær fra Skanderborg på sit
årlige besøg. Denne gang viste han
nogle plancher med det 'non-figurative'
frimærke fra 1969.
Det var Post Danmarks første
forsøg med trykning af frimærker med
3 farver, hvilket ikke var uden store
begyndervanskeligheder. Meget interessant at høre om.
Der blev snakket om den forestående byttedag 21.10. i BelevueHallen. Resten af aftenen gik med sortering af noget af Frimærkebankens
indsamlede materiale.
Uffe

Forsidebilledet denne måned
er hentet af Hans Fink, 1./7. Gilde
i en kirke ved Rhinen.
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TV2 har opfundet et nyt begreb

”LØVFALDSSOMMER”

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

HEROLDEN

udkommer næste gang
ca. 1. december 2018.
Deadline 15. november.
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