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1./7. GILDE 

Mandag den 8. oktober. 

Turen til Socialmuseet i Hinnerup er 

aflyst, men Jytte og Hans har noget 

andet i kikkerten. Nærmere følger. 

 

4. GILDE 

Mandag d. 1. oktober kl. 19.30. 

Gildemøde, besøg på Beder Gartner-

skole. "Dansk Center for Jordbrugsud-

dannelse".  

Mandag d. 5. november kl. 19.30. 
Gildehal, i Tranbjerg Sognegård. 

Eftergildehal: "Jamboreen 2007 i Eng-

land". 

 

5. GILDE 

Mandag d. 8. oktober kl. 19.30. 
Egå Sognegård. Fødselsdags gildehal, 

19 år. 8. Gilde er inviteret og er vore 

gæster. I eftergildehallen fortæller 

Børge Klint om sin tid i Kenya,  

samt viser billeder. 

Mandag d. 12. november kl. 19.30. 
Egå Sognegård. Gildemøde.  

Donald holder foredrag om stress og 

forebyggelse af samme. 

 

6. GILDE 

Mandag d. 5. november kl. 19. 30. 

Gildehal i Langenæskirkens lokaler. 

8. GILDE  

Mandag d. 8. oktober kl. 19.30. 

er 8. Gilde indbudt til 19 års fødsels-

dagsgildehal hos 5. Gilde i Egå Sogne-

gård. I eftergildehallen har Børge 

Klint lovet at fortælle og vise billeder 

fra Kenya, hvor han har arbejdet og 

siden besøgt. 

Torsdag d. 25. oktober kl. 18.00. 

fejrer Århus Stadsgilde, Østjysk Di-

strikt og Spejdermuseets Venner Fel-

lowship Day 2007. Læs programmet i 

Herolden nr. 6 (September 2007)

vedrørende tilmelding. 

 

9.  GILDE 

Torsdag d. 25. oktober kl. 18.00. 

Fellowship day 2007 i Fredenskirken 

(se Herolden september). 

Onsdag d. 14. november kl. 19.30. 

Gildehal m. væbneroptagelse. 

Eftergildehal: Syng ”Evergreens” v. 

Victoria. 

 

10. GILDE 

Tirsdag d. 9. oktober kl.19.00. 

Vejrstation, Kongsvang, (Jens Villum-

sen)blå gr.) 

 

 

Fellowship Day 25. oktober 

HUSK tilmelding nu 
til GIM Else Hansen 8624 1993 eller kaerminde@webspeed.dk   
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Tirsdag d. 30. oktober kl. 19.00. 

Fødselsdagsgildehal (GL) 

 

FRIMÆRKELAUGET 

Torsdag d. 4. oktober kl. 19.15. 
Møde i DDS’s spejderhytte, Skov-

gårdsvænget 97A, Tranbjerg. 

Frimærkebanken har netop afsluttet 

indsamlingsperioden ved Landsgildet i 

København. 

Her ligger en opgave for lauget at bi-

stå med sorteringsarbejdet. 

 

Gildeår  
06-11-07 Ulla Dixen Jacobsen,  

 4. G. 40 år 

 

Skovturen i år skulle gå til eg-

nen omkring Ry. Den fandt sted lør-

dag den 8. september hvor vi mødtes i 

Ry ved rutebådenes bro. 

Der var lidt virvar i området, 

den store kanofart Gudenåløbet blev 

netop afviklet denne dag, så der var 

rigtig noget at se på. Vi havde heldig-

vis i god tid bestilt pladser på båden 

og kunne derfor i ro og mag som de 

første entre båden, 14 m/k i alt. 

Det blev en ganske fin sejltur til 

Himmelbjerget. Der var lidt sø, men 

også lidt sol og dertil en pæn vind. Så 

er det jo godt at vi stammer fra en god, 

gammel slægt af søfarende, ingen sø-

syge her! 

Vi spiste vor medbragte mad + 

drikkevarer nede ved søen (Ole havde 

en dobbeltbelagt rejemad) og kunne 

med kikkerter følge lidt af kanosejlad-

sen. Vi gik lidt rundt i området og fik 

os bænket ved et stort bord udenfor på 

hotellets terrasse. Kaffen blev her nydt 

under megen morskab, inden det blev 

tid til at gå ombord for at sejle tilbage 

til vore biler i Ry. 

Vi fandt hurtigt ud af at vinden 

havde tiltaget ret meget, så der faktisk 

var rigtige bølger og flere sejlbåde 

havde besværligheder. De stakkels 

kanoer drøjede slemt, og vi så nok 20 

- 30 der vendte den forkerte side af 

båden i vejret og måtte "reddes" af de 

heldigvis mange følgebåde. 

Da vi kom helskindede i land 

hørte vi i højtalerne at man nu måtte 

aflyse løbet, vejret var blevet for hårdt 

for de små og lette både. 

Vi havde haft en dejlig dagi 

smuk natur og havde rigtig fået hygget 

og snakket og planlagt. 

K 
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Startede sæsonen med Gildehal 

i Beder Sognegård, hvor Niels Blicher 

fik sin debut som gildemester, her be-

nyttede han gildemestertalen til at for-

tælle om sin baggrund, fra ulveunge 

på Åboulevarden, over 7. Århus til 

han og Karin endte i Beder. 

5. min. Sct. Georg tog Arne sig 

af, her filosoferede han over hvor pri-

vilegerede vi var, at kunne bruge den 

3'die levealder til at realisere de drøm-

me man har, hvor tidligere generatio-

ner kun kendte de to første levealdre, 

opvækst/uddannelse, derefter produk-

tion. 

Efter en lækker buffet arrange-

ret af Grp. 43, fortalte Annemarie og 

Jan Omøe om deres ture til Australi-

en, 7 ture på 10 år, den væsentligste 

grund er at datteren bor i Sydney med 

mand og to små piger. Bl.a. besøgte de 

et gilde, som holder til i Sydney's 

3’die ældste hus. Gildet er oprettet 

efter dansk mønster, med et Ålborg 

gilde som modergilde og ridderhaller-

ne foregår i Ålborg! (og vi beklager os 

over store afstande!). 

De viste billeder og videoer fra 

turene til: Port Douglas, regnskovsom-

råde hvor vore hjemlige stueplanter, 

sommerfugle, myrer og edderkopper 

fandtes i flerdobbelt størrelse. Kanga-

roo Island, med en utrolig natur, blom-

ster, træer, hav, bjerge og drypstens-

huler, samt dyreliv, sæler, søløver, 

kænguruer selvfølgelig, possomer, go-

annaer og eksotiske fugle. 

Great Barrier Reef, Hamilton 

Island, med blændende hvide strande 

og tusindvis af småøer, hvor transpor-

ten var vandfly. Togtur til Kuranda, 

med besøg hos aboriginalls og deres 

kultur, derefter ballontur over Lava 

Tubes i Undara, (Lange tunneller dan-

net af lava). 

Erik 

Lørdag d. 16. august var det 5 

gildes tur til at tage på udflugt. Ebbe, 

som ofte har været med til at tilrette-

lægge orienteringsløb i Vejleådal om-

rådet, havde udarbejdet et turforslag. 

Vi var 10, som mødtes på p. 

pladsen ved Center øst. Derpå kørte vi 

sydpå ad motorvejen og drejede mod 

Billund. 

Første stop er den lille by, Ski-

bet. Kirken, som er fra 1175 har intet 

tårn, men til gengæld nogle flotte 

kalkmalerier. Derfra ad smukke snoe-

de skovveje forbi Haraldskær gods til 

Haraldskær fabrik. Det er en vandmøl-

ledrevet fabrik, hvor man har produce-

ret kobber. 

Videre mod Vingsted, hvor der 

findes en jernalderlandsby, som bliver 

benyttet til undervisning. Det er skole-

elever fra Vejle, som har bygget lands-

byen. Vi fortsætter gennem Vingsted i 

et idyllisk skovområde til Ravning 

bro. Det var en 800. m. lang vikinge-

bro. Kulstof 14 prøver viser, at den 

stammer fra ca. 980, sandsynligvis 

bygget af Harald Blåtand. Hvis man 

på det sted skulle fra øst til vest, skulle 
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man over et stort sumpområde, som 

var næsten umuligt at passere med 

hestevogne og krigsmateriel. Der er 

lavet en rekonstruktion af brohovedet, 

og man forbavses, når man ser de 

kæmpestore egestolper, som var ham-

ret ned i jorden. Der fandtes også et 

voldanlæg i nærheden, som nok stam-

mer fra jernalderen. 

Turen går videre til Rodbjerg-

gård, som er Gildernes ejendom. Her 

spiste vi vores medbragte frokost. 

Mætte og med fornyet energi, fortsæt-

ter vi turen til Tørskind grusgrav, hvor 

kunstneren Robert Jacobsen og to 

franskmænd, Jean Clarebout og Bern-

hard Léauté har lavet en skulpturpark. 

Skulpturerne er kæmpestore, lavet af 

træ og jern. Parken blev indviet i 

1991. 

Vi fortsætter ned over Tørskind 

til Bindeballe. Her findes en gammel 

købmandsgård, som er over 100 år 

gammel og stadig er i drift som en 

gammeldags landhandel. Den indehol-

der også et købmandsmuseum, en 

samling gamle vare, skilte o.s.v. Det 

var utrolig spændende. På den modsat-

te side af vejen lå en gammel stations-

bygning med en gammeldags ventesal. 

Og ud for den holdt to meget gamle 

togvogne. Jo der var noget at se på i 

Bindeballe. 

Den sidste del af turen gik mod 

nord gennem Gedved til ”Restaurant 

Møllebæk”. Her annonceres med pari-

serbøf eller æggekage i pande. Den 

ene halvdel af os havde bestilt pariser-

bøf og den anden halvdel æggekage. 

Vi var alle særdeles godt tilfredse bå-

de med maden og serveringen. Den 

unge restauratør/kok har kun haft re-

stauranten i to måneder, men har for-

stået med en let og elegant stil, at gøre 

stedet virkeligt anbefalelsesværdigt. 

Så var det slut på en meget vel-

tilrettelagt og dejlig tur, og vi sagde 

farvel til hinanden og kørte hjemad. 

                                                Hanne. 

 

Mandag den 3. september var 5. 

Gilde inviteret til gildemøde i 8. Gil-

de. Det var i Ellevangens Sognegård. 

Man havde formået Den Jyske 

Operas chef, Giordano Bellincampi til 

at komme og fortælle om arbejdet i 

D.J.O. og om forskellige operaer. 

Først fortalte Henny Bønding 8. Gilde, 

og medlem af "Operaens venner", om 

forskellige operarejser og operaer. Så 

sang vi "Septembers himmel er så 

blå", trykt på et omdelt sangblad, 

smukt dekoreret med lyng. 

Derefter fortalte operachefen 

om arbejdet med opsætning af opera-

er. Vi fik et stort indblik i de mange 

forskellige operaer og operetter. Jeg 

vil ikke gå dybere ind på dette emne, 

da jeg formoder, at 8. Gilde bringer et 

fyldigt referat. 

Det var en uforglemmelig ople-

velse og en helt igennem dejlig aften, 

som vi siger 8. Gilde tak for.  

                                                  Hanne. 
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Et nyt gildeår er indledt, og vi 

gjorde det med en friluftsgildehal i 

Hadsten hytten den 20.august. 

16 gildebrødre var mødt op til 

denne aften, som foregik i det fri, men 

dog i læ og ly, idet vi benyttede de tre 

sheltere, som sammen med bålstedet 

gav en rigtig rar og intim kulisse. 

Efter "Vi er børn af sol og som-

mer" bød Sonja velkommen til nyt år 

og denne aften. I gildemestertalen for-

talte Sonja om de danske skoves sene-

ste 200 års udvikling. Vi finder det 

naturligt at færdes i skovene, men at 

det kræver pleje fortæller historien. 

For 200 år siden var der kun 2% skov 

tilbage. Ved kongeligt indgreb blev 

"Fredskovsordningen af 1805" vedta-

get ved lov, og ny beplantning blev 

indledt. Vandet blev ledt i grøfter, bø-

geskove plantet,- senere blev heden 

tilplantet og ligeledes de sandede area-

ler langs havet. 

I 1937 blev det tilladt at færdes 

i Statsskovene. I 1972 kom den første 

naturskole og i 1990 den første natur-

legeplads. Derfor er det vigtigt, vi ud-

viser betænksomhed og respekt, når vi 

færdes i skovene. Sonja mindede os 

også om at vise omsorg for vore med-

mennesker, familie og venner og at 

være tilfredse og glade for tilværelsen. 

Hun sluttede med et klip fra 

elevbladet fra Kofoeds Skole, det hed 

"Jeg er taknemlig". 

Metha fulgte i 5.min. Sct. Georg 

også i det alvorlige spor. Hun læste et 

indlæg af Anna Mejlhede: Er du med - 

menneske. Et meget godt tidsbillede - 

er vi blot tilskuere til de mere skrøbe-

lige medmennesker, er vi for tilbage-

holdende, det er måske så lidt der skal 

til, for at glæde et andet menneske og 

vise det respekt. 

Efter gildehallen blev vi stillet 

på en opgave. 20 fotos af udendørs 

kunstværker fra forskellige danske 

byer. Hvad hedder de, hvor er de pla-

ceret og hvem er kunstnerne? Præmien 

- chokolade - blev nydt sammen med 

den medbragte kaffe. 

Vi sad ude, og vi nåede at synge 

alle sangene, før mørket faldt på, og vi 

skiltes for at køre sydpå. 

 

Et næsten fuldtalligt 6. Gilde 

var mødt den l0.september. Vi skulle 

høre Elsebeth, Alice og Pia fortælle 

om deres tur til Beijing. Henrik for-

søgte sig på kinesisk med et "nihau" til 

velkomst, hvorefter vi sang om "Tre 

små kinesere". 

Så overtog vore egne tre små 

kinesere. Rejsen foregik i januar 2007, 

og i en flot fotoserie fulgte vi med 

rundt i denne kæmpeby. Det var køligt 

med frostgrader og høj klar himmel. 

Vi kunne, som i alle andre storbyer, 

fornemme forskellen på rig og fattig, 

især fattigdommen hos landbefolknin-

gen, som rejseholdet også stiftede be-

kendtskab med. 

At børnene og især deres skole-

gang og uddannelse spiller en stor rol-

le, kunne vi tydeligt fornemme. Bør-

nene afleveres mandag i børnehave, de 

opholder sig der hele ugen, medens 
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forældrene arbejder for at skabe så 

gode forhold som muligt for dem. 

De flotte billeder blev fint kom-

menteret, så vi fulgte med til Den 

Himmelske Freds Plads, Den Forbudte 

By, Den Kinesiske Mur, Sommerpa-

ladset, Ånde alleen, Cloisonné fabrik, 

perlemarked og forberedelser til OL 

næste år. Vi så, hvordan kineserne 

motionerer, for at holde sig i form og 

undgå sygdom, og meget mere. Det 

må have været en rigtig spændende 

tur. 

Vi fik også lov at se de tre pi-

gers hjembragte indkøb. Det kulinari-

ske - kinesisk mad naturligvis - en 

buffet med mange spændende retter. 

Kaffe og en Fortune cookie med gode 

ønsker.  

Efter meddelelser om vores 

kommende udflugt, dragedag og nyt-

årsgildehal samt lidt om festugeteltet 

kunne Sonja på alles vegne sige tak til 

Elsebeth, Alice og Pia, fordi I tog os 

med på en spændende tur til Beijing. 

En god gildeaften sluttede med 

vores godnatsang. 

Tove  

Den 20. august startede vi sæso-

nen med friluftsgildehallen, som sæd-

vanen tro blev afholdt hos Inger Mar-

grethe i Skødshoved. 

Hele dagen stod regnen ned i 

stride strømme, og vi spejdede efter en 

lysplet på himlen med tanker på bålet 

og de mange mennesker i haven. End-

nu engang stod lykken os bi, og da de 

første ankom, sidst på eftermiddagen, 

var det tørvejr. Inger Margrethe bød 

velkommen til kaffe og hjemmebag. 

Efter at have spist vores med-

bragte mad i haven, blev bålet tændt 

og gildehallen indledtes. 

Frits fortalte i sin gildemesterta-

le om den forgangne sommerferieperi-

ode med de mange forskellige aktivi-

teter. Fælles for os alle er nok, at vi 

har samlet ny inspiration og nye kræf-

ter. 

Frits mindede om, at frihed ikke 

er at blive fri for noget, men at have 

frihed til noget, at vi i gildebevægel-

sen er med i et godt sammenhæng, 

hvor vi har frihed til selv at tilrettelæg-

ge alt det vi har temperament og fanta-

si samt kræfter til. I gilderne arbejder 

vi med begrebet gildeånd. Andre efter-

ligner os, og man bestræber sig, ek-

sempelvis inden for erhvervslivet med 

begrebet menneske-klima. 

I stillingsannoncer søges nu om 

dage HR medarbejdere. HR står for 

human ressource, og deres opgave er 

at få menneskeressourcerne til at hæn-

ge sammen og skabe et godt klima 

mellem medarbejderne og virksomhe-

den. Mærsk McKiney Møller taler om 

”rettidig omhu”. 

Her i 100 året for spejderbevæ-

gelsens etablering har vi lov at være 

stolte af, at begrebet ”rettidig omhu” 

jo i realiteten blev skabt af Baden Po-

well allerede dengang i kraft af motto-

et ”Vær Beredt”. 

Efter gildehallens afslutning 

blev vi siddende rundt om bålet, hvor 

de enkelte gildebrøde berettede om 
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spændende sommerferieoplevelser, 

som handlede om både ture rundt i det 

dejlige Danmark og fjernere mål. 

Efter en spadseretur til stranden, 

hvor vi nød den lyse aften med udsigt 

til lysene i Århus var kaffen klar, og 

Bente bød i anledning af hendes runde 

fødselsdag i juni måned på en drøm af 

en lagkage samt konfektlignende små-

kager og dertil likør. 

Lysene i Inger Margrethes hyg-

gelige sommerhus var tændt og der 

var både hjerterum og plads til de 

mange fremmødte. 

Aftenen sluttede med sangen 

”Nu er jord og himmel stille” og vi 

sagde tak for en dejlig aften med man-

ge glade smil og ligeså mange mygge-

stik. 
 

Mandag den 3. september var 

der fælles gildemøde med 5. Gilde i 

vores lokaler Ellevangen, hvor vi hav-

de været så heldige at få besøg af den 

ellers så travle operachef Giordano 

Bellincampo. Den Jyske Opera - der 

netop har modtaget teatermiljøets sto-

re hæderspris, Reumertprisen. Der var 

stort fremmøde – 42 gildebrødre, så 

vore gildelokaler var fyldt til briste-

punktet. 

Det blev en utrolig festlig aften, 

hvor Giordano Bellincampi berettede 

om operaens vidunderlige verden. Der 

er ingen tvivl om, at alle, som evt. har 

haft et lidt negativt forhold til opera-

musik og har ment, at det kun drejer 

sig om sopraner, der med høj stemme-

føring gentager sig selv, selv efter at 

de lå døde efter dramatiske dødsårsa-

ger, blev fascineret af operachefen, 

som med hele sin italienske charme og 

humor gjorde rede for både de tekni-

ske og historiske aspekter inden for 

operaens verden. Vi hørte udpluk fra 3 

operaer med forskellige kunstnere. Vi 

kom omkring komponister som Verdi,  

Puccini og Wagner. 

Efter foredraget havde gruppe 

8.2 arrangeret stort osteanretning med 

tilbehør, hertil vine, øl og vand og 

sluttelig kaffe og hjemmebagte småka-

ger. 

Det var som sædvanligt hygge-

ligt at være sammen med gildebrødre 

fra 5. Gilde, og vi sluttede aftenen 

med sammen at synge ”Nu er jord og 

himmel stille”. 

Der er ingen tvivl om, at der vil 

være flere, der tilmelder sig forenin-

gen: Den Jyske Operas Venner.”   

HW 

12. september havde vi gilde-

møde i Fredenskirken. Programmet for 

aftenen drejede sig især om Berlin, 

som vores gildemester just var kom-

met hjem fra 5 dage forinden, og sta-

dig var ganske fyldt op af. Grete for-

talte, mens hendes datter lokkede de 

fineste billeder frem af computeren. 

Det kendte Brandenburger Tor 

så vi i mange versioner. Den flotte 

rigsdagsbygning, som den fremstår i 

dag, hvor Berlin igen er hovedstad i 

Tyskland for 73 millioner mennesker. 

Maria Gedächniskirche, som blev be-

skadiget under krigen og stadig står 
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som en vingeskudt and til minde om 

krigens frygtelige følger. Det indre af 

kirken er trods skaderne utrolig smukt, 

forgyldt overalt og med smukke væg-

malerier af bibelske motiver. Ved si-

den af er nu opført en ny kirke i mo-

derne stil. 

På videofilm så vi en sejltur på 

floden Spree, hvor mange af de be-

rømte bygninger kunne ses fra bagsi-

den. Marianne supplerede med en 

masse lysbilleder, hvor vi kunne sam-

menligne mange bygninger fra før og 

efter restaureringen. Vi så nogle styk-

ker af muren, som var ladt tilbage og 

overalt overtegnet med graffiti. Vi så 

Postdammer Platz og Brandenburger 

Tor med og uden mennesker, der var 

væsensforskelle. Det ene var dødt, det 

andet levende. Endelig så vi til sidst 

lysbilleder fra Dresden, som var meget 

sønderskudt efter krigen. 

Den flotte "Vor Frue Kirke" var 

helt genopbygget i sin gamle rokoko 

stil til dels med 15 millioner mark ind-

samlet til Kansler Kohls 50 års fød-

selsdag. Ligeledes var det katolske 

Hof Kirche genopbygget i gammel stil 

og det flotte teater var genopbygget, 

ligeledes mange museer med kunst-

samlinger. Alligevel fremstår byen 

ikke så flot som i gamle dage, idet 

russerne har opført lejlighedskomplek-

ser mange steder, hvor der tidligere 

var kunstbygninger og kirker. 

Aftenen sluttede med et stjerne-

skud og en kop kaffe, inden vores sid-

ste sang. Det var en hyggelig og lære-

rig aften. 

Ruth. 

18-19. august lagde vi ud efter 

sommerferien med weekend tur til 

Lyngsbæk. Vi mødtes til frokost og 

efter den var indtaget var der travetur i 

Ficherparken (der er et stort naturom-

råde i Femmøller) med div. opgaver 

undervejs, temaet var Baden Powels 

liv, hvor vi alle opdagede hvor lidt vi 

husker fra vores aktive liv i spejderbe-

vægelsen. 

Efter traveturen var der happy 

hour inden den forlorne skildpadde 

blev indtaget med aftenhygge bagef-

ter, og det blev ud på de små timer 

inden der var ro div. steder på pladsen, 

næste dag var der morgenmad og så 

blev weekendens tema opfyldt, nemlig 

"Klap hesten". Vi tog på Rideskolen i 

Krakær og klappede hestene for deref-

ter at tage til stranden for at gå en dej-

lig tur langs vandet og samle sjove 

sten og lave balletdanserinder af krab-

beskjold. Frokosten blev indtaget og 

der blev pakket sammen og kl. 15 blev 

der sagt farvel efter en rigtig god 

weekend hvor vi var heldige med vej-

ret --- sol og varme. 

 28. august var vi på Skæring 

Hede hvor vi gik tur og var henne og 

se den store mindesten for de fem der 

her blev skudt under 2. verdenskrig. 

Til dem der ikke har været der kan jeg 

fortælle det er et naturområde der tid-

ligere har været brugt til militært øvel-

sesområde, men nu ligger hen som 

rent rekreativt område til fri afbenyt-

telse for byens borgere. Hanne havde 
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sat sig ind i tingene og fortalte hvad 

der skete da disse 5 unge mænd blev 

henrettet her. 

11. september havde vi byvand-

ring i Ebeltoft, hvor vi startede hos 

Glaskunstner Henrik Moeslund kl. 

17.30 hvor Henrik og hans kone Loui-

sa viste os deres evner som kunstnere 

både med figurer og perler (der er ble-

vet den store dille) det er utrolig hvad 

man kan få ud af en klump flydende 

glas. Kl.19 blev vi afhentet af en af 

byens guider der førte os gennem den 

spændende by, man tror man kender 

indtil guiden begynder at fortælle, kl. 

20.30 blev vi afleveret "HOS WAL-

TER" som er en af landets fineste for-

retninger inden for vin og delikatesser, 

og indehaveren bød på smagsprøver, 

og der blev handlet livligt ligesom der 

blev hos glaskunstneren, da vi i forve-

jen havde fået gode aftaler om priser. 

Da vi var færdige med at handle gik vi 

til Odd Fellow logens bygning hvor vi 

indtog en rigtig molbo ret, medister-

pølse med kartofler, rødkål og god tyk 

sovs. Jonna havde sponsoreret Othello 

lagkage så der var noget til sidebene-

ne, men det feder jo først i morgen. 

 Jeg ønsker alle et godt efterår.  

Poul-Erik Kodal. 

 

Torsdag den 6. september var 

det første månedsmøde efter sommer-

ferien. 

Vi besøgte IN-PO Frimærker i 

Viby. Et firma der handler med fri-

mærker og mønter fra den private 

adresse. 

Her var der mulighed for at fin-

de netop det, der lige manglede i sam-

lingen for en rimelig betaling, samti-

dig med at det blev en rigtig hyggelig 

aften med en god snak over et lækkert 

kaffebord. 

Uffe 

 
Jacopo Robust Tintoretto 

Saint George and the Dragon 

Oliemaleri ca. 1550. 

Eremitageslottet, St Petersburg. 

Fundet på Internettet. 

HEROLDEN 
udkommer næste gang 

ca. 1. november 2007. 

Deadline 15. oktober. 

 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 

8260 Viby J. 

Telefon 86 28 17 98 

e-mail: herolden@mail.tele.dk 
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Sct. Georgsbudskabet 1964 

til spejderne 
 

Skrevet af Ove Holm 
 

 

 

I mine studenterår var jeg engang på en bjergtur i Østrig sammen med et par kammerater. 

Vi var oppe i den evige sne og havde en bjergfører med, for dyb sne dækkede revnerne i gletsjer-

ne. 
En times tid inden vi nåede op til bjerghytten, blev det snestorm, og føreren havde kun sit 

kompas og sit ur til at vejlede sig, men vi nåede op til hytten i god behold. 
Mens vi sad og varmede os ved ovnen, kom vi i tan-ker om, at et hold på fire østrigere, 

som vi havde været sammen med i den hytte, vi sidst overnattede i, havde sagt os, at de ville sam-

me rute, som vi. 
Hvordan mon det var gået dem i den forrygende sne-storm? Vi fortalte vores bjergfører 

om det og spurgte, om han og en anden bjergfører, som var i hytten den aften, havde nogen mulig-

hed for at gå ud og søge at finde dem. Men de svarede begge, at det ville være en håbløs opgave at 

finde de fire mennesker i en sådan snestorm. Var de gået vild, var der ikke meget håb for dem. 
Stemningen i hytten var meget trykket. Vi kunne bare sidde og vente, mens timerne gik. 

Men pludselig hørte vi et hårdt dunk mod hyttens dør. Vi for op, og det lykkedes trods snedriverne 

at få presset døren op. Uden-for lå en af de unge mænd. Han var helt udmattet, men kom ret hur-

tigt så meget til sig selv, at han kunne for-tælle, at han af de andre var blevet bedt om at gå i for-

vejen for at prøve at finde hytten og skaffe hjælp. Den ene af hans kammerater havde forvredet sin 

ene fod, så at de to andre måtte slæbe ham, og selv havde han taget hans rygsæk foruden sin egen. 
De to bjergførere tog nu en lygte og fulgte den an-komnes fodspor; for fodspor i nyfalden 

sne er dybe, man træder i lige til knæene. Det lykkedes dem at finde de tre andre og at få dem med 

til hytten. 
Sammenholdet havde reddet dem, for ingen tænker på at efterlade den syge og redde sig 

selv. Det var alle eller ingen. 
Men det er ikke blot i så alvorlige situationer, det gælder om at holde sammen. Det er 

sammenhold, der giver styrke. Der er grænser for, hvad selv den dygtigste spejder kan udrette 

alene, men en patrulje, som er tøm-ret fast sammen i kammeratskab og hjælpsomhed, kan nå me-

get langt og vil altid kunne hævde sig. 
Men det vigtigste er dog, at hver eneste spejder prø-ver at handle sådan, som han inderst 

inde ved er rig-tigt. Lad spejderloven være rettesnoren for al jeres færd. Fra de ældste tider og lige 

til vore dage har det været krav til mænd, der ville regnes med, at de var sanddru og til at stole på, 

og de samme krav stiller spejderloven til os. 
Baden-Powell har villet, at alle spejdere skulle mødes hver på sit sted på Set. Georgs dag 

og aflægge deres spejderløfte på ny for derved at blive mindet om spej-derloven og om det, vi 

spejdere skal stræbe efter. Der-for aflægger alle spejdere verden over i dag deres spej-derløfte. 
 

Og derfor er I samlet her! 
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