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STADSGILDET 
Fredag d. 4. januar 2008. 
Stadsgildets Nytårsgildehal  
 
1./7. GILDE 
Mandag d. 3. december kl. 18.00. 
Julemøde hos Kirsten og Kjeld. Husk 
gave/r. 
 
4. Gilde  
Mandag d. 3. december kl. 18.00. 
Julestue, i Tranbjerg Sognegård.  
Mandag d. 11. februar kl. 19.30. 
Gildehal, i Tranbjerg Sognegård. 
Eftergildehal: ”Primitiv mad / Mad-
kulturer” v/ Jamie Amby 
 
5. GILDE 
Mandag d. 10. december kl. 18.30. 
Egå Sognegård. Gildemøde 
Julestue med dertil hører. 
 
6. GILDE 
Mandag d. 3. december kl. 19.30. 
Julemøde i Langenæskirkens lokaler 
med stort ta-selv julebord. 
Fredag d. 4. januar 2008. 
Nytårsgildehal ved stadsgildet i Lan-
genæskirkens lokaler. 
Mandag d. 4. februar kl. 19.00. 
Besøg med rundvisning på Bymuseet, 
Carl Blochs gade 28. 
Pris for entre og traktement kr. 65,-. 
Gildebrødre fra andre gilder er vel-
komne. Tilmelding, og eventuel fra-
melding, til Birthe Christensen på tele-
fon 86 26 26 01. 
 

8. Gilde 
Søndag d. 2. december kl. 10.00. 
Fredslyset bringes til Ellevang Kirke 
(Gudstjeneste 1. søndag i advent) 
Lørdag d. 8. december kl. 10.00. 
Juleturen starter hos Ellen på Strand-
marksvej 7, hvorfra vi går langs stran-
den til Egå Marina. 
Fredag den 11. januar 2008. 
Stadsgildets Nytårsgildehal (Se nær-
mere i Herolden) 
Mandag den 28. januar. 
Vi er inviteret til fødselsdagsgildehal 
hos 5. Gilde.  
Mandag den 11. februar. 
Gildemøde hos 5. Gilde med lysbilled-
rejse til Sydamerika ledsaget af vin-
smagning. 
 
 9.  GILDE 
Onsdag d. 5. december kl. 19,00. 
Julestue i Fredenskirken (bemærk 
klokkeslæt)  
Alle bedes medbringe en gave til max. 
20 kr. 
 
10. Gilde 
Tirsdag d. 4.december kl.19.00.  
Julehygge (rød gr.) 
Fredag d. 4. januar kl.? 
Nytårsgildehal (blå gr.) 
Tirsdag d. 22. januar kl.19.00 
Fuglekasse/fuglebræt (rød gr.) 
 
FRIMÆRKELAUGET 
Der er ikke møde i december måned, 
så alle ønskes hermed en glædelig jul. 
Torsdag 10. januar 2008: 
Året starter med den traditionsrige 
Takkefest. Nærmere om tid og sted 
følger separat i god tid inden. 
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Indbydelse 

Nytårsgildehal i Århus Stadsgilde 

Fredag den 4. januar 2008 kl. 18.30 i 

Langenæs Kirkens lokaler 

Program: 

kl. 18.30     Vandrehal 

kl. 19.00     Nytårsgildehal v/Stadsgildet 

med indsættelse af SGK 

kl. 20.00    Eftergildehal m/buffet 

og underholdning 

Menu:       Buffet 

 

Pris Kr. 140,- ekskl. drikkevarer, der 

 kan købes til rimelige priser 

Tilmelding senest mandag den 17. december. 
Tilmelding - gerne gildevis - til: 

SGK Elisabeth Møller tlf. 86 28 16 01, 

E-mail: elisabeth.frans@oncable.dk eller 

SGM Hanne Brissing, tlf. 86 99 41 31, 
E-mail:hkbrissing@mail.dk 
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Ridderår  
15-2-08 Jan Omøe, 4. G.  40 år. 

 

Rettelser til medlemsliste. 
Edel Schulz, 1./7. Gilde 

korrekt mailadresse er: 

edelschulz@stofanet.dk   
Mandrup Langhoff, 4. Gilde 

Ny  mailadresse er: 

mandrup@gmail.com  

Litta Schmidt, 4. Gilde 
Telefonnummer: 86 27 06 15 

korrekt mailadresse: 

littaleo@webspeed.dk 
 

Skulle der være andre rettelser skal de 

meddeles til stadsgildekansler. 

Referat af Fellowship Day, torsdag 

den 25. oktober 2007. 

Det er efterhånden blevet en traditi-

on, at Århus Stadsgilde og Østjysk Di-

striktsgilde afholder et fælles arrangement 

i forbindelse med Fellowship Day. I 2007 

var det Århus Stadsgildes tur til at stå for 

det fælles arrangement. Det specielle i år 

var, at Spejdermuseets Støtteforening 

(Museumstroppen) deltog med ansvaret 

for hele underholdningsdelen herunder 

supplerende indslag, der skulle være med 

til at tegne Spejderbevægelsens 100 års 

jubilæum. Sct. Georgs Gildernes to di-

strikters internationale grupper med DIS 

Tage Hansen (Århus STG) som primus 

motor stod for alt det praktiske, herunder 

fortæring. 

Stedet var Fredenskirken, Rosen-

vangs Allé, og aftenen begyndte ved 18- 

tiden med, at Århus Skov Tamburkorps 

spillede i en halv times tid ved indgangen, 

medens deltagerne ankom.. En festlig op-

takt til aftenen. Inden spisningen blev der 

serveret en velkomstdrink, og der var tid 

til at se på en mindre udstilling arrangeret 

af Spejdermuseet, hilse på gildebrødre og 

gamle Århus spejdere, som vi ellers nor-

malt ikke løber på i vores gildearrange-

menter. 

Godt placeret ved bordene, bød 

Jørgen Pedersen 9. Gilde – i Tages fravær 

p.g.a sygdom - velkommen, hvorefter 

SGM Hanne Brissing oplæste Fellowship 

Day budskabet. efter spisning gik vi alle 

ind i sideskibet, hvor Henning Mysager 

causerede over sin tid som spejder/ spej-

der- leder i Danmark samt om sit meget 

omfattende arbejde for Spejderbevægelsen 

på internationalt plan. – Et for vi spejdere 

meget spændende indlæg. Tilbage i 

”Konfirmandlokalet” blev der serveret 

kaffe og te med æblekage, leveret af en 

lille kreds af kvindelige gildebrødre. Der 

var nu tid til at stille spørgsmål til Hen-

ning Mysager. 

Aftenen igennem blev der sunget 

med akkompagnement af Ebba Hartmann 

på guitar. Ved 22- tiden sluttede vi en god 

aften. 

Tak til gildebrødre og Museums-

troppen for en stor og flot arbejdsindsats 

både forud for og på selve aftenen.  

 Hanne Brissing 
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Glade og taknemmelige spejdere 

hjem fra  Verdens Jamboree. 

 

Sct. Georgs Gilderne i Århus var med 

til økonomisk at hjælpe syv spejdere 
til Verdens Jamboree i England i 100-

året for Spejderbevægelsens opståen. 

Hver spejder fik kr. 4.000,00, og der 
blev således i alt uddelt kr. 28.000,00. 

 

Seks af de syv spejdere (den syvende 
var forhindret) mødte lørdag den 27. 

oktober op på Spejdermuseet i Århus 

til en lille reception, hvor vi fik lejlig-

hed til at hilse på hinanden. Spejderne 
takkede for støtten og havde, sponse-

ret af et forældrepar, købt gaver med 

hjem til Spejdermuseet i Århus. Snak-
ken gik livligt mellem spejdere, frem-

mødte gildebrødre og et par mødre til 

spejderne. Der blev fortalt engageret 

om den oplevelse for livet, det er, at 
have deltaget i en Verdensjamboree. 

 

Den 5. november fortalte fire af spej-

derne om Jamboreen i en eftergildehal 
i 4. Århus Gilde, der havde inviteret 

forældrene med. 

 
Herligt at opleve de unge spejderes 

glæde, taknemlighed og store engage-

ment samt forældrenes entusiastiske 
opbakning af børnenes interesse. – Jeg 

tror, vi her har fået skabt rigtig gode 

kontakter. 

 
Hanne Brissing 

SGM Århus 

 
Foto fra v. Søren, Sebastian, Michala, 

Anne, Niels, Martin og undertegnede. 
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    Den  lokale fysiker, iværk-
sætter og opfinder Finn Skaarup Jen-

sen fortalte  spejderledere fra alle 4 

spejderkorps i Storårhus om sine akti-

viteter på Galathea 3 ekspeditionen og 
om sine solkomfurer 

Foredraget i farverihallen på 

teknisk skole på Silkeborgvej I Århus 
var et led i aktiviteterne i spejderud-

valget under Århus Stadsgilde  for 

spejderledere. Foredraget var en del af 
Sct. Georgs Gildernes markering af 

spejdernes 100 års jubilæum 1907 -

2007. 

For at fylde op i foredragssalen 
deltog også gildebrødre fra Århus gil-

derne i arrangementet. Inden foredra-

get var der en orientering  om  gilder-
nes arbejde samt et traktement.  Århus 

Marimbaorkester slog tonen an om 

fjerne egne. Spejderledere fra DDS, 
KFUM og De Grønne Pigespejdere 

samt Baptistspejderne tog med Finn 

Skaarup Jensen (FSJ) via ord, billeder 

og filmklip ud på togt med ekspediti-
onsskibet  HDMS Vædderen. 

På sejladserne København - 

Grønland – Færøerne  og Azorerne – 
Ghana – Sydafrika var FSJ på Ga-

lathea 3 ekspeditionen i 2006 planlæg-

ger og deltager i en lang række fysik-

forsøg til brug for skoleelever.  Ekspe-
rimenterne blev optaget til TV og er 

siden udgivet på en DVD med 28 små 

undervisningsfilm: ”Fysik til søs”. 
Hver dag om bord optog han målinger, 

der med hans kommentarer blev sendt 

hjem direkte til skoleelever via inter-
nettet. 

Det overordnede forskningspro-

jekt på Galathea 3 var at kortlægge 

kulstofkredsløbet ved at undersøge 
miljø-forholdene i verdenshavene ved 

hjælp af vandprøver taget fra havover-

fladen og i forskellige vandlag ned til 
havbunden i 4 kilometers dybde.  Fra 

havbunden er taget hundredvis af prø-

ver med slam, jord og muslinger. 
Enestående oplysninger om læ-

derskildpadden: Forskerne undersøgte 

havets dyr, der er truet af forurening af 

bl.a. tungmetaller. FSJ viste filmopta-
gelser af en indfanget læderskildpad-

de, der  tilhører en  sjælden art af hav-

skildpadder. Som navnet siger, har 
denne art en hud og ikke et skjold. 

Man kunne derfor ikke lime en radio 

fast på ryggen af denne skildpadde. 
Med forsigtighed blev et seletøj 

med en radiosender placeret omkring 

skildpadden, før den igen kunne 

svømme videre i Atlanterhavet. Via 
senderen har man siden fulgt havskild-

paddens liv i oceanet, og dens position 

kan fortsat aflæses på internettet.  Det 
er første gang, at det er lykkedes for-

skere at pejle en læderskildpadde via 

radio. 

Solkomfuret: En østjysk opfin-
delse til fattige i 4 kontinenter. Som 

fysiklærer på Rønde skole har FSJ 

længe sammen med sine elever ekspe-
rimenteret med naturens kræfter, her-

under i energien i solstråler. I  hans 

Spejderledere ser læderskildpadder og solkomfurer. 
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klasse 7. B blev fysikforsøgene i 1999 
så konkrete, at lærer og elever sam-

men opfandt et solkomfur. Apparatet 

blev videreudviklet og produceres  nu 

på  produktionshøjskole i Rønde ved 
hjælp af aluminiumsbelagte paraboler, 

der samler solens stråler i et bestemt 

punkt med en temperatur på op til 600 
grader C. Her anbringes en rist og en 

gryde med mad, hvorefter et måltid 

koges i løbet af kort tid – alene ved 
hjælp af den gratis solenergi. 

Denne energiform til madlav-

ning er ikke kun enkel og billig, den er 

også miljøvenlig. I det centrale Afrika 
og i Somalia har flygtningestrømme 

skabt ørkener, når træer og buske til 

brug for brændsel fældes af de nød-
stedte personer. 

Elever fra den daværende 7 B 

klasse har sammen med FSJ dannet en 
almennyttig forening, der står for 

fremstillingen af solkomfurer. Da 

Vædderen på Galathea ekspeditionen 

kom til Cape Town i Sydafrika, vente-

de 2 af de tidligere elever  inde på ka-
jen på deres lærer. Den ene var Finns 

søn. Sammen oplærte de 3 danskere 

nogle lokale smede i  samling  af sol-

komfurer, idet parabolerne kommer 
fra Danmark. 

Den sydafrikanske regering ar-

bejder med at renovere de fattiges 
slumkvarterer, townships, hvor der 

bl.a. mangler strøm.  Her er solkomfu-

rerne  en nem og hurtig metode til 
madlavning. 

Herfra og fra Kina ventes store ordrer. 

Komfurerne er til nu leveret i Asien, 

Afrika, Sydamerika og Europa. 
Et stort og et lille solkomfur var op-

stillet på teknisk skole, så spejderle-

derne kunne se resultatet af  nogle ele-
vers og en fysiklærers fornemmelse 

for solstråler – kombineret med virke-

lyst, energi og udholdenhed. 
 

Walter Schou 

 

 

Se flere billeder fra arrangementet på 

www.sct-georgs-gilderne-aarhus.dk/spejderudvalget.htm 
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Jazz- og Folkteltet på Skt. Paul Kirke plads 2007. 

 

Vi vil fra spejdermuseet rette en stor tak til alle de gildebrødre, som hjalp til 
med at få arrangementet gennemført. 

Der var i alt 60 hjælpere, heraf omkring 40 gildebrødre. 

Vi har afholdt evalueringsmøde på restaurant Sct. Oluf, hvor ca. 40 hjælpere var 

mødt frem til en hyggelig eftermiddag med en 2 retters menu (laks og labskovs) 
sponseret af restauranten. Ceres leverede drikkevarerne og orkesteret Tømmer-

mænd sørgede for underholdningen. 

Helge fremlagde i pausen resultatet, der gav et pænt overskud til driften af mu-
seet på 85.000 kr. 

 

Vi takker endnu engang for jeres hjælp og håber I kommer igen næste år. 
Som noget nyt præsenterer vi næste års program ved et arrangement på Ceres i 

marts-april måned, hvor man er velkommen til at invitere en ven, som også kun-

ne tænke sig at give en hånd med. Der vil også være mulighed at melde sig til 

vagter den dag. 
 

Spejdermuseet Århus 

Fra redaktøren. 
 

I takt med at flere får nye tekstprogrammer til deres PC 

modtager jeg hyppigere meddelelser, jeg ikke umiddelbart 

kan læse, da jeg har en ældre udgave af Microsoft Word. 
Brugere af de nyeste programmer beder jeg gemme deres 

meddelelse i ældre format før afsendelse som vedhæftet 

fil. Et andet ”problem” er at nogle anvender diverse forkortelser, både i gil-
detid og i referater. Sådanne forkortelser ser ikke godt ud i bladet og skal 

helst undgås. Skulle de blive nødvendige under gildetid kan jeg en gang 

imellem bruge forkortelser i månedsnavne, gadenavne o. lign. 
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afholdt mandag den 5. novem-

ber gildehal i Tranbjerg Sognegård. 

Gildemester Niels Blicher kom i sin 
gildemestertale ind på det kommende 

valg og de valg vi har i dagligdagen. 

Herunder miljøet og det daglige valg 
om hvorvidt man vil beskytte miljøet 

og den klode vi efterlader til vore ef-

terkommere. Walther Schou fortalte i 
sin ”5 minutter Sct. Georg” om en tur 

på højfjeldet, hvor han i nødens stund 

fik hjælp, idet naturen i et kort skift 

ændrede sig fra uvejr til klart vejr. Det 
var nok til at Walther kunne orientere 

sig, og dermed undgik den truende 

fare. 
I Eftergildehallen fortale spej-

dere fra Thor Trop om verdensjambo-

reen 2007 i England. De unge spejdere 
var meget engagerede og mange gilde-

brødre lod sig smitte af begejstringen. 

Interessant var det at høre om de man-

ge forskellige aktiviteter spejderne 
udøver rundt om i verden. Spejderne 

kvitterede med deres indlæg for det 

kærkomne økonomiske tilskud fra År-
hus Stadsgilde, der havde muliggjort 

deltagelse i verdensjamboreen. 

En god og velbesøgt aften med 

mange gæster. 
Kjeld 

5 Gilde holdt gildemøde man-

dag den 12. november, og der var 6 
gæster fra 8. Gilde, som også gerne 

ville høre det spændende foredrag 

"Stress og Sundhed". Det var vores 
gildebror, professor dr. med. Donald 

Smith, som er forsker ved Psykofar-

makologisk institut i Risskov, som 

havde lovet at fortælle os om, hvordan 
man selv kan gøre noget for at undgå 

stress og derved bedre bevare sin 

sundhed. 
G.M. Erik Ravn bød velkom-

men til alle og specielt til Donald. 

Herefter sang vi nr. 250 "My Bonnie 
is over the Ocean". Donald Smith er 

født i Chicago, U.S.A., og er uddannet 

cand. med. med speciale i psykiatri. 

Men han var specielt interesseret i, 
hvordan stressfaktorer påvirker psyken 

og dermed helbredet. Han søgte derfor 

til Statshospitalet i Risskov, hvor han 
fik mulighed for at forske i dette em-

ne. 

Igennem livet bliver vi udsat for 
forskellige hændelser, som påvirker os 

psykisk og derved medvirker til stress. 

Her kan nævnes en nær vens død, sto-

re økonomiske problemer, afskedigel-
se fra jobbet og ægtefællens død. Ved 

en bestemt test giver man forskellige 

hændelser værdi. Ægtefællens død er 
sat til værdi 100, og en nær vens død 

til værdi 37. Testen fastlagde, at en 

sum på 150 i løbet af et år giver 50 % 

chance for at udvikle sygdom. Mens 
en samlet sum på over 300 point in-

denfor et år nemt kan ende med en 

hospitalsindlæggelse. 
Stresshormonet dannes i den del 

af hjernen, som hedder Hypothalamus. 

Man kan måle stresshormoner i blod-
banen. Produktionen af stresshomoner 

forøges når man har meget travlt, men 
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det kan også være tilfældet ved ked-
somhed. Nogle personer har en nega-

tiv indstilling til de ting, som møder 

dem i livet og giver på forhånd op 

overfor en stor og tilsyneladende svær 
opgave. En anden person har en posi-

tiv indstilling og tager den svære op-

gave som en udfordring. 
Man har fundet ud af, at bekym-

rede og negativt indstillede personer 

oftere udvikler kræft, at aggressive, 
fjendtligt indstillede personer lettere 

får et dødeligt hjerteanfald. Personer, 

som hellere selv udholder smerter, end 

at det går ud over børnene, får lettere 
gigt. Stresshåndteringsmetoder: Man 

skal lære at tænke positivt, sund leve-

vis, motion og selvtillid virker posi-
tivt. Man kan øve sig i at få selvtillid 

ved at tænke på " Den positive Jante-

lov ". Eks." Du skal vide, at vi regner 
med dig", "Du må indse, at dine nær-

meste er afhængige af dig og har brug 

for dig". o. s. v. Hvad der også har en 

positiv virkning og dermed er sund-
hedsbevarende er kærlighed, et godt 

socialt netværk, engagement (fritids-

interesser), og at tage imod udfordrin-
ger. De som har et stort netværk lever 

længere og bedre. Viden hjælper også 

på sundheden. 

Det var gruppe 52, som stod for 
det kulinariske, som bestod af grøn-

sagstærter med tomatsalat og til kaffen 

nogle skønne æbletærter med nødde-
låg samt småkager.  G.M. takkede Do-

nald for det spændende foredrag, og 

takkede for det gode fremmøde. Så var 
det slut på en spændende og lærerig 

aften. vi må til at øve os i at holde os 

raske, især til glæde for os selv og vo-
re nærmeste, men også for sundheds-

væsenet. 

Med "Nu er jord og himmel 

stille" sagde vi godnat. 
Hanne. 

Den 5.november mødtes vi til 

gildehal, 2 gæster fra 1./7.gilde og 22 
fra 6.gilde. Efter gildemesters vel-

komst sang vi "Det lysner over agres 

felt", så var vi i efterårsstemning. 

I gildemestertalen fortalte Sonja 
om november, som efter den gamle 

romerske kalender, var den niende 

måned, på dansk slagtermåned, optak-
ten til vinteren. I efteråret er der ikke 

mange højtidsdage eller helligdage, 

men Sonja havde fundet eksempler på, 
at mange hedenske skikke langsomt er 

overtaget af kirken. 

Allehelgen indstiftet som offici-

el helligdag år 610, afskaffet i 1770, 
men fortsatte med at eksistere her-

hjemme. I vore kirker mindes man 

første søndag i november alle sjæle, 
og navnene på afdøde sognebørn op-

læses flere steder. 1. november var i 

ældre tider den dag karle og piger skif-

tede plads fra den ene gård til den an-
den. 

Vi danskere har mange traditio-

ner, men hvor har vi dem fra? 
Halloween, netop overstået, er 

en gammel hedensk skik, som stam-

mer fra kelterne. Adventskransen kom 
hertil fra Tyskland i begyndelsen af 

1900-tallet. Sankt Luciadag er lånt fra 
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Sverige, som har haft traditionen siden 
1700-tallet. Santa Lucia er lysets hel-

geninde og levede på Sicilien ca. år 

300. Juletræet kom fra Tyskland i 

1800-tallet. Ris alamanden fra Frank-
rig. 

Har vi slet ingen danske traditi-

oner, jo - julemærket stiftet 1904 og 
gækkebrevene og lej1ighedssangene, 

som ikke findes i andre lande. Gilde-

bevægelsen stiftet i 1933 nu udbredt 
til store dele af Verden, må vi ikke 

glemme. Vi suger til os, vi rejser ud i 

hele Verden, spiser udenlandsk mad, 

fylder vort sprog med fremmede ud-
tryk, Foreløbig er møntsorten den dan-

ske krone men hvor længe? 

Kongehuset med rødder tilbage 
til Gorm den Gamle men med meget 

tilgiftet udenlandsk blod. Vi sender 

danskere ud, de bosætter sig og arbej-
der i udlandet. Hvordan tager vi imod 

udlændinge? Sonja spurgte - er vi dob-

beltmoralske? 

Inger Rossen tog sig af 5.min. 
Sct. Georg, som hun kaldte "Kan du 

huske?". Det handlede om familietræf, 

som Inger og Helge er så heldige årligt 
at være del i, da Inger kan mønstre en 

familie på ca. 30, og Helge har en fa-

milie som tæller ca.50. Hvilken rig-

dom i vore dage med meget små fami-
lier. Inger fortalte mange fornøjelige 

episoder fra disse træf. 

I eftergildehallen var Henrik 
operatør og viste Dvd’en fra Sølvøkse-

løbet 2005, nok lidt vemodigt for alle 

gildebrødre, som har kæmpet for at 
holde liv i løbet. 

Vi hyggede os med "dyrlægens 

natmad" m.v. og nogle gode sange, 
inden vi skiltes efter en god aften. 

Tove 

 

Søndag den 11. november mød-
tes gildebrødre fra 8. gilde på Strand-

skolen kl. 9.00, hvor der var opstart til 

indsamlingen til Flygtningehjælpen. 
Der var 42 ruter og efter et par afbud 

og overflytninger til andre indsam-

lingssteder var 36 indsamlere mødt op. 

resultatet blev kr. 50.763,75 hvilket 
må siges at være et flot resultat. Vejret 

var perfekt og stemningen god blandt 

alle. 
Vi fik samtidig gjort opmærk-

som på vores gilde. Alle hjælperne bar 

et synligt gildelogo på tøjet og Gilde-
Gazetten blev uddelt til alle interesse-

rede, så det var 2 fluer med et smæk: 

1) Hjælp til Sudans Darfur-provins, 

hvor borgerkrigen har drevet 2,5 milli-
oner mennesker på flugt. Pengene vil 

bl.a. sikre, at flere flygtninge får vand-

dunke, tæpper, såsæd og landbrugs-
redskaber, så de kan klare sig selv og 

hjælpen vil også gå til at genopbygge 

skoler. Såfremt du ikke var hjemme, 

da indsamlerne var ved din dør, kan 
du endnu nå at sende et bidrag ved at 

ringe 100 kr. ind på 9054 0808, give 

50 kr. ved at sende SMS ”flygt” til 
1241 eller indbetale en donation på 

giro kontonr. 132-3334.  

og 2) Synliggørelse af Gilderne i Dan-
mark. 

HW. 
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Torsdag 1. november var der 

månedsmøde i Tranbjerg. Der var et 
pænt fremmøde. Det blev en meget 

spændende aften. Reymond Lyhne 

viste endnu engang sin samling, der 
var blevet nyopsat, og fortalte levende 

og engageret om sin store lidenskab, 

det at være samler af nogle af Dan-
marks første frimærker. 

Hovedvægten var lagt på lands-

portoen 4 RBS og 4 SK Brun, som 
han til gengæld har utrolig mange af 

og i mange varianter og stemplinger. 

Med datidens tekniske niveau er der 

nok at tage fat på. Forskelle i trykpla-
der, retoucheringer og ikke mindst 

utallige nuancer af farven brun. 

Vi følte os vist alle meget beri-
get i filateliens forunderlige verden og 

siger mange tak til Reymond, fordi 

han igen ville tage sig tid til denne  
aften med os. 

Uffe 

Herolden ønsker god jul 

og godt nytår 


