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Mandag d. 30. september kl. 18.45.
Kort rundtur i Aarhus Øst. Vi mødes
for enden af Bernhard Jensens Boulevard /ved Jette Tikøbs Plads) og efterfølgende besøger vi Aarhus Søfartsmuseum

1./7. GILDE
Mandag d. 7. oktober 2019 kl. 19.30
i Langenæskirkens lokaler.
Ole viser billeder fra tur: Zimbabwe til
Sydafrika
med tog fra 1940 samt safariture i Afrika.

9. GILDE
d. 23. oktober.
FELLOW SHIP.
FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 3. 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. 20. oktober er der byttedag
i Bellevue-Hallen.
Frimærkebanken har som sædvanlig en
stand

4. GILDE
Mandag d. 21. oktober. 19.00.
Gildemøde i Langenæskirken
Agnete Biger Madsen
”Elviras Minde”
Mandag d. 18. november. 19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
Sygehus- og sognepræst Preben Kok.
5. GILDE
Mandag d. 7.oktober, kl. 19
Fødselsdagsgildehal i Egå Sognegård.
8.Gilde er inviteret.
Fellowship i oktober.
Se nærmere i Herolden.

6. GILDE
4. november kl.19.30.
Gildemøde i Langenæs Kirken.
Klaver og harmonika samt syng med
fra gildesangbogen ved John og Verner
fra Lystrup.

Gildejubilæum:
14-11-19 Tove Colstrup, 4. G. 25 år
Fødselsdag:
8-10-19 Jan Omøe, 4. G. 85 år.

Husk sangbogen til alle arrangementer.

Dødsfald
11-09-2019
Asger Haagen Jensen, 4. G.

8. GILDE
Mandag d. 7. oktober kl. 19.00.
Fødselsdagsgildehal hos 5. Gilde.
Onsdag den 23. oktober.
Fellowship Day se indbydelsen i Herolden.

Adresseændring:
Hanne og Jørgen Kristiansen, 4. G.
Skovlundgårdsvej 55, 2 sal. Lejlighed
13, 8260 Viby- Mobil 40 19 75 36
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Mandag d. 2.september kørte vi
afsted på sommertur til Mariager og
Randers, 12 i alt, både medlemmer og
gæster. Heldige var vi, da det tegnede
til at blive endnu en sommerdag. Mødestedet
var Mariager Saltlager, hvor vi i
Salthytten fik en interessant orientering
om, hvordan man her syder salt. Enkelte fik sig derefter en sjov og anderledes
svømmetur i bassinet, hvor saltbalancen
er ligeså høj som i ”Det døde hav”. Vi
spiste senere den medbragte frokost i en
gammel jernbanevogn, der var opstillet
på udendørsarealet.

Den 11. september kunne vi fejre
Ulla Charles og Jytte Finks 40 års gildejubilæum. Det blev fejret
hos Jytte, hvor Hans grillede et
par lækre kyllinger, og med dejlig is til
dessert.
Alle var mødt op. Gildemester
Birgitte overrakte 40 årsnålen til begge
jubilarer med bl. a. følgende ord: I har
begge gennem årene været aktive gildebrødre og besad flere hverv i gildet. Vi
glæder os allerede til jeres 50 års jubilæum
Snakken gik rigtig godt, og vi
takker Jytte og Ulla for en dejlig middag, og en rigtig god dag.
ofk
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lang rød Continental Chevrolet, og hele
tiden blev vi mødt af dæmpet Elvismusik. Vi mødtes til sidst i ”Highway 51
Diner”, som restauranten hedder, hvor vi
i den såkaldte havestue fik serveret en
”Original Memphis Bacon Cheese Burger” og fadøl. Det var ikke alle, der kunne spise op, for burgeren var stor.
Vi sagde derefter tak for i dag til
gruppe 52, der havde arrangeret turen og
kørte hjemad mod Egå efter en oplevelsesrig tur.
Alice

Det var ret heldigt, at vi kunne
sidde i læ her, da der stod en stiv blæst
ind fra fjorden. Efter frokosten kørte vi
til Klosterkirken, hvor vi i det smukke
søjlebårne kirkerum af katedralstørrelse i
sær beundrede alteret fra år 1650 og det
nye orgel fra år 2010 med de i alt 3.054
orgelpiber, hvor man med det blotte øje
kan se de ca. 80 og hvor resten er indbygget i orgelhusene. Kirkebesøget var
vist en overraskende flot oplevelse for
alle.
Dernæst gik vi en lille tur i klosterets gamle urtehave og fortsatte til Rosenhaven med de over 450 forskellige
rosenarter og hvor de mange smukke
sensommer roser stadig stod i blomst.
Her drak vi kaffe og spiste et stykke
”Sct. Georgs kage” der var kreeret af
Birgit.
Fra Mariager ” Rosernes By” gik
turen videre langs Mariager fjord og direkte til Randers. Her besøgte vi Memphis Mansion.

Den 2. september mødtes 6.Gilde
til gildemøde i Langenæskirken. Gruppe
63 havde valgt at fortælle om Langenæs.
De havde hver valgt et område at fortælle om, bygninger, historie, og forretninger. Arkæologiske fund viser at Langenæs var beboet allerede i jægerstenalder
og bronzealderen. Senere hørte området i
700 år til Havreballegård og Marselisborg Gods i Viby Sogn, inden det i 1899
blev en del af Aarhus by.
Langenæs har fået navn efter de
nu næsten forsvundne skrænter, der tidligere lå der, hvor Ringgadebroen og Augustenborggade ligger i dag. Skrænterne
forsvandt næsten, da banegårdsterrænet
blev udvidet i 1920´erne, da hovedbanegården blev udvidet. På et byrådsmøde i
1942 tales der for første gang om Langenæskvarteret. Inden udviklingen tog fat
kom krigen og besættelsen og alle byggeprojekter måtte udsættes på ubestemt
tid.
Langenæs havde i 2017 6899 indbyggere. Bydelen blev til i 1950´erne
som et resultat af en arkitektkonkurrence,
hvor man ønskede at afprøve nye idealer.
Langenæshus består af to boligblokke i Augustenborggade. Husene er

Bygningen måtte ikke hedde Graceland, men er udvendig en tro kopi af
Elvis´s hjem, Graceland i Memphis, og
indeholder en stor privatejet samling af
Elvis-effekter, som alle tilhører ejeren af
Memphis Mansion, Henrik Knudsen.
Hele vejen fra p-pladsen, gennem lågerne op mod museet, blev der spillet bløde
Elvis-sange, der lød fra højtalere lagt ned
i græsplænen. Vi gik rundt i museet med
de mange Elvis-effekter, kostumer, plakater, plader, billeder, breve og så sandelig også en af Elvis´s biler, en 5 meter
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opført af Foreningen til fremskaffelse af
Boliger for Ældre og enlige i 1960 og
1963, og er begge på 14 etager. Blokkene
er sammen med den tredje boligblok,
Langenæsbo tegnet af arkitekterne J.K.
Schmidt og Kaj Schmidt.
Højhuset Langenæs er et af vartegnene på Langenæsområdet. Højhuset er
opført i mursten. Af sikkerhedshensyn, er
ingen af de benyttede mursten manuelt
tilhugget, de er derimod brændt i den
rigtige størrelse fra teglværket. Efter en
omfattende renovering i 1991-92 blev
højhusets facader belagt med rødmalede
aluminiumsplader. Huset er på 17 etager
og er med en højde på 55 meter Danmarks højeste murstensbygning. Husets
øverste etager rummer lejligheder mens
de 2 nederst etager anvendes af forskellige erhvervsdrivende. Huset er opført i
perioden 1967-71 efter tegninger af arkitektfirmaet Salling-Mortensen.
Langnæskirken er en nyere bykirke tegnet af arkitekterne Arne Gravers og
Johan Richter. De har tegnet tre markante bygninger i Aarhus: Århus statsgymnasium (1968), Langnæskirken (indviet i
1966) og Musikhuset i Århus (indviet i
1982): et hus for uddannelse og lærdom,
et hus for mennesker og tro, samt et hus
for musik og kultur. Kirken er opført i
røde mursten.
Der har aldrig været stor industri
på Langenæs kun små firmaet. Der var
også planer om en skole og en biograf,
men de planer blev droppet. I 1972 flyttede Robin og jeg til Tøndergade 83 og
da var der et stort udvalg af forretninger
at vælge imellem. Der var købmænd,
slagter, damefrisør, posthus og supermarked. I Nordborggade lå Langenæs Bageren som åbnede sine døre i 1960. Den var
kendt af næsten alle i byen. I 2010 flyttede den til Langenæs Alle hvor det blev
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en bagerbutik med drive-in. I 2018 blev
den til Lagkagehuset.
Så var det tid til kaffe, boller og
kage, lidt hyggesnak og sang, før vi igen
kunne sige tak for i aften.
Inger A.

Vi åbnede efterårssæsonen med
vores friluftsgildehal, denne gang ved
Kløverhytten i Højbjerg Vi var heldige
med vejret, som holdt sig, så vi nåede
tørskoede gennem såvel selve gildehallen
omkring bålpladsen og senere i læ af hytten med bænke og borde, til en skøn grill
aften med pølser og hjemmebagte pølsebrød samt æblekage m.v. som dessert.
Bålet flammede livligt med tørt
bøgebrænde, som vi efter tilladelse hentede i Kløverhyttens brændeskur - så alt
var godt.
Nils Liljeberg gav i gildemestertalen sin begejstring for naturen, for frihed
og frisk luft, frit løb, og han gav eksempler på, hvordan dette havde præget hans
liv lige siden ulve- spejdertiden og senere også gildetiden samt hele den private
del af tilværelsen.
Sommerdagene i sin tid blev tilbragt i forældrenes sommerhus ved Køge
Bugt, hvor der blev udøvet sejlads på
brædder og vrag af gamle joller og andet,
der kunne holde sig flydende og senere i
piratjollen som hans storebror fik anskaffet. Om vinteren blev der løbet på skøjter
i Frederiksberg Have ... i korte bukser,
for det gik vi altid i, fortalte han.
I 12-13 års alderen tog spejderriet
mere og mere over, og som stor spejder
og skovmand var vi i perioder afsted
hver weekend på gamle cykler uden gear
og med rygsæk på nakken. Ud lørdag
lige efter skoletid og hjem søndag sidst
på eftermiddagen. Vi var dødtrætte og
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Georg", som dog brød alle grænser, for
vi hørte om mere end seks ugers lang
biltur ud i alle hjørner af Italien og Sicilien, som han og Kirsten foretog for år
tilbage. Spændende var det.
Efter grillpølserne m.m. var sat til
livs, gik vi tilbage til bålet, hvor bålstemningen straks indfandt sig. Thøger havde
forberedt en stribe bålsange, og ilden
gnistrede lysteligt. Mørket sænkede sig
så småt, og der kom gang i pandelamperne inden en kølig aftenbrise bredte sig.
Så sang vi vores aftensang, brød op og
spredtes for alle vinde efter en skøn,
skøn aften.
/Frits

ofte faldt vi i søvn allerede i det varme
bad. Næste dags skolemad skulle vi selv
smøre, men den blev ofte sat til livs sammen med klemmerne, som var vores aftensmad. Det blev der grinet meget af
dengang.
Senere, mens vore børn var små
og mellemstore, vandrede vi meget. Med
Fodslaw travede vi både inden- og udenbys og en enkelt gang i Italien. Det blev
til mange kilometre, og vi/de fik mange
deltagermedaljer og en masse frisk luft.
Vinterferie har også været en stor
del af vores friluftsliv - i Norge på langrendsski og i Alperne på slalomski med
masser af frihed og frisk luft.
I mange år havde vi egen sejlbåd
med mange udfordringer og dejlige oplevelser til søs. Værste drama opstod dog
før, vi selv fik båd, da jeg en nat, uerfaren som jeg var, skulle styre en 26 fods
Polaris Drabant. Navigatøren, hvis beregninger ikke var til debat, gik til køjs
og efterlod os med en kurs uden at tænke
på strømforhold og korrektioner, med det
resultat at vi gik på grund på Hatter Rev i
det nordlige Storebælt. Vi måtte ligge for
anker flere timer, og have kontakt med
"SOK", inden vi ved daggry kunne komme fri af stenrevet og sejle videre. En
due til havs, træt som den var, slog sig i
øvrigt ned på bommen og sejlede med os
i en halv snes minutter. Det var betagende smukt.
Nu er båden afhændet, så i de senere år er det mest blevet til korte og
længere cykleture - ud i naturen i den
friske luft. Spiren og interessen for "En
på opleveren" blev jo nok grundlagt allerede i tiden som ulveunge, så lad os passe godt på naturen, om ikke for os selv,
så for de kommende generationer, sluttede Nils.
Gildehallen gik sin gang, suppleret
med Per Holchs "5 minutters Sct.

Onsdag d. 14. august startede vi efterårssæsonen i 9. Gilde. Med et besøg
hos Grethe i hendes sommerhus.
Den gamle danske sang: ”Byger,
der Går og kommer, det er den danske
sommer” kunne være det helt korrekte
lydtæppe til netop denne sommerdag!
Som sidste år gik snakken hyggeligt på kryds og tværs hen over bordet og
med alverdens emner. Grethe havde ladet
sig inspirere af Thailands madkultur, da
hun serverede en kyllingeret for os. Sidste år, som hun selv sagde, havde hun
serveret svensk mad - næsten alt lige
hjembragt fra en Sveriges tur. Nu var det
så hendes lange rejse rundt i Thailand,
der gav dagens menu.— Men herefter
blev vi lidt blegnæbbede, da Grethe snart
besøger Færøerne og tænk! om hun fik
lidt for gode ideer med derfra. Som f. eks
kogte fårehoveder! Nå, pyt! Vi får se!
Der blev også tid til en lille tur ned
til Mariendals Strand, hvor både Samsø
og Tunø var tydelig at se. Og vi fik på
denne lille tur også kun en lille regnbyge.
Da vi endelig brød op og kørte mod År7
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hus efter en hyggelig dag i Mariendal,
var det blevet myldretid. Ih! Du goldeste,
hvor vejene var fyldte af biler! Men der
var nu alligevel kun højt humør på den
lange og langsomme tur tilbage til Århus.
Birgit

Det er byens ældste kaffebar – og hyggeligste, synes jeg.
De små smutveje fra domkirken til
kaffebaren var ikke kendte af de indfødte
århusianere. Det synes jeg, som” indvandrer”, var sjovt at vise.

Onsdag d. 11. september besøgte
9. Gilde Århus Domkirke. Vi havde en
”walk and talk” (som det jo hedder på
nudansk) tur rundt i domkirken sammen
med min veninde, der er frivillig ved
domkirken.
En hyggelig og lærerig tur med alt
fra byggestile til, hvad kalkmalerierne
fortæller. - Alt det kan du jo google eller
læse i bøger om Århus Domkirke, så det
springer jeg over her! Kun 2 ting vil jeg
gerne nævne: min yndlingsvise bl. a. Der viser en blomst. En julerose? En påskelilje? På flisen er der også en henvisning til en Davids Salme. Flisen er godt
skjult, men dens symbolik er jeg glad
for! Så er der også kalkmaleriet med Sct.
Georg og dragen. Et klassisk motiv.
Men her er der en lille og dog vigtig detalje: i hulen ses en babydrage! Der
er ingen tvivl om, at maleren var menneskekender: når en ondskab bliver tilintetgjort, vil der snart være en ny, der vokser
frem. Vemodigt, at tænke på, men sandt,
tænker jeg ca. 522 år efter maleriets tilblivelse.
Efter den tankevækkende, men
gode rundvisning, gik vi gennem en smøge og en port og var så lige med et foran
”Altoura”, Graven 22, hvor vi fik kaffe

Torsdag d. 5. september Fik vi
besøg af Lars Peter, som fortalte om sin
måde at samle frimærker på. Det er hovedsageligt kun et enkelt mærke, som
han til gengæld har over 100.000 af. Det
gælder så om, at få samlet et dobbeltark,
hvor et frimærke sidder nøjagtig på rette
plads i arket. Noget af et arbejde at bestemme dette ved mikroskopi. Prikfilateli i højeste potens.
Lars Peter viste og fortalte også
om sin store samling af ”kuglepost”.
Både den om oprindelige i 1800tallet, hvor post daglig blev afsendt med
hestevogn til Hamburg. Vognen var rund
(heraf navnet), så den ikke kunne medtage passagerer.
Efter en pause på ca. 70 år genopstod midt i 30erne en kopi af den originale ´”kuglepost” ved markering af forskellige jubilæer. Her blev der lejlighedsstemplet rigtig mange forsendelser, Lars
Peter havde erhvervet en del af dem. En
hyggelig og lærerig aften.
Uffe

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

HEROLDEN

udkommer næste gang
ca. 1. november 2019.
Deadline 15. oktober.

Denne måneds forsidebillede
er en kopi fra HEROLDEN oktober 2009

9

HEROLDEN

10

HEROLDEN

Den nye hjemmeside er nu helt klar på nettet.
Adressen er: sct-georg-aarhus.dk
Tidligere udgaver af HEROLDEN kan ses i arkivet
under disse links:
Læse:
sct-georg-aarhus.dk/heroldflash.php
Udskrive:
sct-georg-aarhus.dk/heroldpdf.php
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Oktoberbilleder
Nu dypper Efteraaret i Farvepotten dybt,
og som en Virtuos det Penslen fører.
Skoven dekorere fra Kælder til Krypt
og straaler snart i alle Kulører.
Den bliver tatoveret som Kroppen paa en Vild
med Gult og Grønt, Zinober og Bronce —
Skynd Dig derud at nyde det sjældne Farvespil,
— thi den spiller sig desværre snart renonce.
Hel fyrstelig er Hallen, som Høsten har skabt,
barbarisk med en Pragt for Asiater.
Men kommer der et Vindstød, gaar Illusionen tabt
som ved Dagslysets Skær paa et Theater.
Forhænget splittes, Grenenes det nøgne Stativ
som Skelettet frem af Kongekaaben titter,
og Farven luer grelt med Forraadnelsens Liv
fra de flængede Kulisser og Sofitter.
Til sidst blæser Stormen til Dødens Carneval
sit Skyggeliv i Løvets Kludebunker.
De hvirvle sig i Luften: Kejser med Cardinal,
Prinsesse, Munk og Tatertøs og Junker.
Gulsottig titter Maanen fra sin Sky og gyser fromt
som en hellig Eremit ved Verdens Synder.
I Gry ligger Skoven som en rygende Tomt,
— og Vintrens lange Fastetid begynder.
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