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1./7. Gilde. 
Mandag d. 10 marts kl. 19.30. 
Gildeting, Langenæs. 
 
2. GILDE 
Mandag d. 28. april kl. 19.30. 
Sct. Georgs Gildehal med 6. og 9. Gil-
de. Hasle sognegård 
 
4. GILDE  
Mandag d. 10. marts kl. 19.30. 
Gildeting, i Tranbjerg Sognegård.  
Onsdag d. 23. april. 
Friluftsgildehal, Friluftsgården, Ful-
den.  
 
 6. GILDE 
Mandag d. 3. marts kl. 19.30. 
Gildeting i Langenæskirkens lokaler. 
Mandag d. 28. april kl. 19.30. 
Sct. Georgs Gildehal med 2. og 9. Gil-
de. Hasle sognegård 
 
8. GILDE 
Mandag d. 31. marts kl. 19.30. 
Gildeting i lokalerne Ellevang. 
Indbydelse uddeles i februar måned. 
 

9. GILDE 
Onsdag d. 5. marts kl. 19.00. 
Gildeting. 
Mandag d. 28. april kl. 19.30. 
Sct. Georgs aften sammen med 2. og 6. 
Gilde. 2. Gilde er aftenens vært. 
Hasle sognegård. 
 
10. GILDE 
Tirsdag d. 11.marts kl. 18.00. 
Gildeting/debatmøde (GL.). 
 
FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 6. marts kl. 18.00. 
Laugsting ifølge vedtægterne. Dagsorden 
er separat udsendt. Vi mødes også denne 
gang hos Hans Fink, Skovgårdsvænget 8, 
Tranbjerg. Traditionen tro er der igen i år 
gule ærter på menuen, så det er nødven-
digt, du melder dig til hos Hans på tlf. 86 
72 00 40 senest søndagen før. 

Nye telefonnumre. 
 
Helge Rossen, 6. G. 40 38 88 83 
Inger Rossen, 6. G. 24 61 74 27 

 

BEMÆRK 

Deadline for næste nummer bliver 

SØNDAG D. 9. MARTS. 
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Indkaldelse til 

Generalforsamling i 

Spejdermuseet Århus 

Mandag den 31. marts 2008 kl. 19.30 

i Langenæskirkens lokaler, 

Kirkedammen 2 

8000 Århus C 

Dagsorden, beretning og regnskab vil kunne ses på museets 

hjemmeside www.spejdermuseetaarhus.dk 

fra 1. marts 2008 

Papirudgaver kan rekvireres fra museets sekretær 

Jytte Aunsbjerg, telefon 8615 7463 (aften), 

eller mail jaj@statsbiblioteket.dk 

 
Tilmelding senest 25. marts til museets formand 
Helge Rossen, telefon 8625 4797, mail ing-hr@stofanet.dk 

 

Denne måneds forside 

 

Paolo Uccello - Sct. Geor-

ge and the Dragon, oil on 

canvas 1458-60, hentet på 

internettet 
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Indbydelse til reception 

på Spejdermuseet 

 

Lørdag den 19. april kl. 13.00. 

 
 

Vi præsenterer dette års spejderhistoriske skrift, 

der denne gang omhandler 

 

KFUM-Spejder begivenheder 

i Århus-området gennem tiderne. 
 

Forfatteren er tidligere spejderchef for 

KFUM-Spejderne i Danmark og senere 

landsgildemester for Sct. Georgs Gilderne i Danmark 

Robert Madsen. 

Robert vil være til stede under receptionen. 

Det vil glæde os at se dig! 

 

Helge Rossen 

Formand for museets bestyrelse 
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I promise to do my best… 
 
Jeg lover at gøre mit bedste… 
 
Den 20. juli drog vi (Anne og Martin, ledere hos KFUM-Spejderne i Åbyhøj) til 

England for at deltage i den 21. Verdensjamboree. Det blev en tur vi sent vil glemme 
og vi glæder os allerede til 2011 hvor der er jamboree igen. Vi har begge været delta-
gere på verdensjamboree tidlige, i henholdsvis Holland 1995 og Thailand. 

Forberedelserne for os startede allerede en weekend i maj 2006, hvor vi var 
samlet med alle de andre danske ”deltagere” over 18 år. Denne weekend fik vi at vide 
om det var første, andet eller tredje ønske vi fik opfyldt. Vi kunne komme med som en 
del af det danske hovedkvarteret (NHQ), tropsleder eller IST (international service 
team). Martin skulle med som IST og Anne skulle med som tropsleder. Så gik det for 
alvor løs med planlægning og forberedelser for os begge. 

Efter utallige timers planlægning og to forweekender skulle vi endelig af sted til 
England. Alle danske deltagere skulle flyve fra Kastrup og der var derfor opsamlinger 
i busser hele vejen fra Nordjylland. Det var et fantastisk syn at se mange af de danske 
spejdere fulde af forventning i Kastrup lufthavn. 

Efter ankomsten til England, stod den på rundrejse i de enkelte troppe. Anne 
drog af sted til Bath med sin trop (35 spejdere i alderen 14-17 år, 3 medledere samt 2 
fra NHQ). Martin rejste rundt sammen med de andre danske IST’ere. Rundrejsen vare-
de 3 dage, hvorefter spejder troppene skulle i Home Hospitality (privat indkvartering). 

Mens Anne var i Home Hospitality i Skotland, ankom alle IST’ere, ca. 9.000 
stk., til lejren og havde nu tre dage til at bygge den op inden alle de 32.000 spejdere og 
ledere ankom. Her blev Martin tildelt arbejdsopgave, han skulle stå i det religiøse cen-
ter og fortælle om hvad protestantisk kristendom var for en størrelse. Inden lejren kun-
ne IST’erne ønske hvilke arbejdsopgaver de ville have på lejren og der var et utal af 
muligheder. Der skulle bruges samaritter, scenefolk, medarbejdere til underlejrene, 
medarbejdere i forretningerne, folk til at stå på aktiviteter etc. 

Annes tur til Skotland bød desværre ikke på privat indkvartering, da det distrikt 
der stod for denne trop, kun havde fundet ¼ af de familier de skulle bruge. I stedet var 
der indkvartering på et spejdercenter, hvor de lokale spejdere kom og lavede maden og 
sørgede for alt det praktiske. Om morgenen blev alle hentet i bus og kørt ud til dagens 
aktivitet. Aktiviteterne var bl.a. kajakroning på Loch Lomond, vandretur til toppen af 
et lille bjerg, bueskydning, højlandsgolf (på en mark med får), klatring, sumobrydning 
og meget andet. Det var en fantastisk tur til Skotland, selvom der ikke var nogen privat 
indkvartering. 

Lørdag den 28. juli blev lejren åbnet med et brag af en åbningsceremoni, med 
deltagelse af HKH Prins William. Det var en stor oplevelse at stå sammen med 40.000 
andre spejdere fra hele verden og mærke stemningen af at være så forskellige og alli-
gevel have noget tilfælles. 

I de følgende dage var Martin på arbejde, men havde dog også tid til at se lej-
ren, mens Anne var med sin trop på diverse aktiviteter. Der var Splash, hvor man kun-
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ne ro i kano, bygge tømmerflåder etc., der var Global Development hvor man havde 
aktiviteter om nogle af de problemer, der er rundt om i verden, og der var en dags sam-
fundstjeneste uden for lejren. Hvis man havde fri var der masser af valgfrie aktiviteter 
og man kunne også besøge de forskellige landes nationale hovedkvarterer med udstil-
linger om lokalt spejderarbejde og præsentation af landet. 

Den 1. august skulle hele lejren tidligt op, for at deltage i Scouting’s Sunrise. 
Kl. 8.00 lokal tid bekræftede spejdere fra hele verden deres spejderløfte. Det gjorde vi 
også. Alle nationalflag var pillet ned og erstattet af spejderflaget. Efter aflæggelsen af 
løftet var der et show, som fejrede jubilæet og 100 hvide duer blev sluppet løs. Temaet 
for lejren var: one world one promise (en verden, et løfte). Ved dette Sunrise arrange-
ment skulle alle på lejren i kor sige spejderløftet på sit eget sprog, for derved at symbo-
lisere at vi som spejdere arbejder imod fælles mål. Dette til trods for at vi er så forskel-
lige, har forskellig uniformsfarve, hudfarve, øjenfarve, hårfarve, nationalflag, religion 
etc. Senere på dagen var der Food Festival, hvor alle troppe skulle servere en national 
ret, så her kunne man smage alle mulige fremmede former for mad. 

Den sidste aften sluttede hele lejren af med afslutningsceremonien. Her blev 
spejderflaget traditionen tro taget ned og overrakt til værterne for den næste verdens-
jamboree. Denne gang svenskerne, som er værter for den 22. verdensjamboree i 2011. 
Og mens vi sang jamboreesangen en sidste gang, afsluttede et festfyrværkeri en fanta-
stisk lejr, og vi var alle enige om at vi skulle med på jamboreen i Sverige. 

Det var en fantastisk tur og en fantastisk lejr med masser af nye indtryk og nye 
venskaber på tværs af landegrænser. Vi fik endnu en gang bekræftet at en verdensjam-
boree er en helt unik oplevelse, som vi kun kan opfordre alle spejdere til at prøve 
mindst én gang i livet. Vi ses i 2011. 

 

           
                   

 
 
Vi vil gerne sige tusinde tak til Stadsgildet i Århus for den store økonomiske støtte I 
gav os til turen. Det er dejligt at vide, at der var så stor opbakning til vores deltagelse.  
 
Jamboree hilsner 
Anne og Martin, KFUM-Spejderne i Åbyhøj 
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Paaskeskikke 

Paaskeæg og Paaskelam. 

 

Else, Belse, Fibelskæg 
gik omkring og sang for Æg; 
et Andeæg, 
et Mandeæg, 
et Dueæg, 
et Frueæg, 
et Hesteæg og et Præsteæg, 
en gammel Mand med et graat Skæg, 
jeg takker for et Æg! 

Synes du ikke, at der er baade Foraarsbrus og Barnesmil i denne gamle 
Rimvise om Æg? Saadan gik Børnene i de gamle, gamle Dage fra Gaard til 
Gaard for „at synge for Æg". 

Det var Paaskelørdag, man indsamlede Æg paa den Maade. Og det var vel 
ikke saa farlig en Sag, om man skulde give Børnene nogle Æg, nu var Hønsene 
jo begyndt „at lægge", Vinteren var omme, og Børnenes muntre Vise varslede 
Foraaret ind. Og saa var det Paasketid! 

Det var ikke saa faa Æg, Børnene kunde „synge ind", og nu skulde Ægge-
ne farves, det skete ogsaa Paaskelørdag. Paaskeæggene skulde være i Orden til 
Søndag, baade til Børnene og til de voksne, alle skulde have deres farvede Æg. 

Som Farvemiddel brugte man at koge Æggene med afpillede Løgskaller, 
det gav Æggene en gulgrøn Farve, Kaffegrums gjorde dem gyldenbrune og 
Stenmos, en Lavart der skrabes af Sten, gjorde Æggene gule, røde Æg fik man 
ved Hjælp af Rødbedesaft. 

Vilde man sætte Navn paa Æggene eller anden Indskrift, saa frembragte 
man det paa den Maade, at man tegnede paa Ægget med en Stump Talg inden 
Farvningen. Farven bed da ikke paa her, men Bogstaverne kom til at staa hvide 
paa den farvede Bund. Disse Æg brugtes dels som Gaver, man vekslede Æg, og 
dels til forskellige Lege. 

Paaskesøndag var det Børnenes eneste og største Fornøjelse „at trille 
Paaskeæg". De havde som Regel 3 - 4 haardkogte Æg hver, og man legede Le-
gen baade ude og inde. Ned ad et Skraaplan trillede de legende skiftevis Ægge-
ne, og nu gjaldt det om at ramme andres Æg. Det Æg, der blev ramt 3 Gange i 
Træk, var vundet, men indtil da blev det liggende, saa ogsaa en anden kunde 
ramme det. Man trillede, til Æggene gik itu, og saa spiste man dem. Foruden 
denne Leg med Paaskeæg, som vi ogsaa kalder „at trante Æg", findes der mange 
andre Lege. 
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„Paaskeæg" er en af de ældste og videst udbredte Festskikke. Den kendes 
fra Skandinavien til Ægypten, fra England til Persien og Sibirien. Og ikke saa 
faa bevarede kirkelige Billeder handler om Æg og sigter til Sagn eller Skikke, 
der nu er gaaet i Glemme. 

Skikken med Paaskeæg er dog ikke af kristelig Oprindelse, men som Tro-
els-Lund siger: „Ægget har i umindelige Tider været Sindbilledet paa det inde-
sluttede og dog vaagne, frodigt, frembrydende Liv, og har derfor lige let ladet 
sig anvende som Tegn paa Vaaren som paa Opstandelsen." 

Saavel i den romerske som i den græsk-katolske Kirke begynder Paasken 
med Nydelsen af indviede Æg. 

En Paaskeskik af kristelig Oprindelse finder vi i „Paaskelammet". I det 16. 
Aarhundrede, da Katolicismen herskede her, uddelte eller solgte Præsterne 
Paaskelørdag til Kirkegæsterne indviede Paaskelam af Voks, der skulde skærme 
mod alt ondt. Men Voks var ikke saa varigt et Stof, og man vilde jo gerne altid 
bære disse Paaskelam hos sig, saa fandt man paa at lave dem i Guld og Sølv i 
Form af en Medalje præget med et Billede af Lammet og til at bære i en Kæde 
om Halsen. Disse Smykker gik i Norden som i det øvrige Europa under det fæl-
les Navn „Agnus Dei"  Guds Lam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne gamle historie er hentet fra ”PIGESPEJDERNE” NR. 3 APRIL 1942 
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4. Gilde afholdt den 11. februar 

åben gildehal i Beder Sognegård. 

I gildemester Niels Blicher’s fra-

vær, sad Poul Kallesø ved højbordet. I 

sin gildemestertale, præget af tilstedevæ-

relsen af en del gæster, gennemgik Poul 

hele programmet for en gildehal. Poul 

markerede også Jan Omøe’s 40 års rid-

derjubilæum den 12. februar. 

Kjeld Hedelund holdt 5 minutter 

Sct. Georg, og kom her ind på spørgsmå-

let om valg af succeskriterier, og hvilken 

konsekvens et sådant valg kan indebære. 

Eftergildehallen stod i historiens 

tegn, idet Asger Haagen Jensen fortalte 

om personlige oplevelser gennem næsten 

60 år som gildebror i Århus. Asger var 

med fra begyndelsen i Århus og kunne 

berette stort og småt til stor glæde for de 

mange engagerede tilhørere. 

Poul markerede igen Jan Omøe’s 

jubilæum, men måtte gøre det med Jan in 

absentia, idet Jan er på vej hjem fra Au-

stralien. 

En vellykket aften, om end både 

program og sted var ændret i forhold til 

det oprindeligt planlagte. 

Kjeld  

 

 

 

 

 

 

Gildemødet den 4. februar foregik 

på Bymuseet. Med gæster var vi 24. Fle-

re havde aldrig besøgt museet og en del 

havde ikke aflagt besøg efter udbygnin-

gen. Det er blevet et rigtig flot museum 

med plads og luft. Museets inspektør bød 

velkommen og fortalte, at museet var 

grundlagt i 1993 i en gammel stations-

bygning, som stadig er en del af museet. 

Vi begyndte med at se gamle film. 

Vi fulgte en sporvognstur gennem Århus 

først i 1904 senere i 1922. Meget er for-

andret, dog var mange huse og steder 

genkendelige. Små modeller af skiftende 

færger mindede om udviklingen på over-

farten Århus - Kalundborg. 

En flot model i 1:1000 udskåret i 

pæretræ viste Århus indenfor Ringgaden. 

Inspektøren fortalte om byens udvikling 

fra vikingeby grundlagt ca. år 700 og 

frem til vore dage. Vi kunne tydeligt føl-

ge det tilfældige byggeri indenfor Allé-

gaderne frem til tiden, hvor byplanlæg-

ningen satte præg på byen. Den faste ud-

stilling med blandt andet 8 temaer blev 

nævnt. At Århus har været en stor indu-

striby viste en fin udstilling med bidrag 

fra Centralværkstedet, Århus Oliefabrik, 

et karetmagerværksted i Beder, hertil 

kunne Nini og Niels fortælle om ka-

retmageren, som de havde kendt. Bidrag 

fra A/S Frichs, Thomas Sabroe A/S m. fl. 

samt filmklip fra Otto Mønsted A/S, vi 

husker alle "sig navnet - OMA margari-

ne. 

Også med i udstillingen var Århus 

Flydedok, som efter at have afleveret ca. 
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 250 nybygninger, måtte slutte i 1999. I 

den gamle ventesal er der en specialud-

stilling om Århus Flydedok, da der netop 

er udgivet en bog herom baseret på sam-

taler med tidligere ansatte medarbejdere. 

På første etage kunne vi se en særudstil-

ling "Nyt liv i kludene" absolut fantasi-

fuld. 

I cafeen nåede vi også at nyde kaf-

fe og kage. Så sluttede vi en god aften, 

som gav lyst til at vende tilbage og gå 

1idt i dybden. 

Tove 

Mandag den 28. januar fejrede 8. 

Gilde fødselsdagsgildehal og 5. Gilde var 

indbudt som gæster, så alle siddepladser 

var besat. 

Frits holdt en spændende og inspi-

rerende gildemestertale over emnet: 

Kommunikation og tog udgangspunkt i 

et musikstykke med en af jazzens store 

udøvere Fats Thomas Waller, nemlig  

(frit oversat til dansk) ”Nu vil jeg sætte 

mig ned og skrive et brev til mig selv, og 

bilde mig ind at det kom fra dig”. 

Gildemesteren kom ind på forskel-

lige former for kommunikation lige fra 

julehilsnerne, som vi lige har haft tæt 

inde på livet til Jellingestenene som med 

sine mere end 1000 årige historie vel er 

den første skriftlige beretning i Danmarks 

historie. Vi hørte om Hieroglyffernes 

betydning for kommunikationen i Ægyp-

ten. Churchill kommunikerede under 2. 

verdenskrig via radiotaler. Kennedy 

kommunikerede i 60’erne med Krustjov.  

Nixon talte med Mao under den kolde 

krig. Både Gorbatjov og Reagan forstod 

kommunikationens kunst. Jo vi kom 

langt omkrig og Frits sluttede med en 

mere hjemlig historie om kommunikation 

mellem ham og hans bilforhandler i Ulf-

borg. Jo kommunikation kan medvirke til 

meget, bl.a. ikke at lade uoverensstem-

melser gå i hårdknude – det er langt bed-

re at komme på bølgelængde igen – hur-

tigst muligt.  

Så blev dørene slået op til eftergil-

dehallen, hvor bordene var festligt pyntet 

med gule sommerfugle og elefanter i alle 

størrelser. Alt holdt i gule farver. Temaet 

for aftenen var Thailand, da Lars og hans 

søde kone Nim fra Thailand havde stået 

for traktementet. Der fik vi noget at leve 

op til. Thai menuen bestod af: Forret: en 

speciel suppe med mange fine ingredien-

ser. Hovedret: Tort Gai – (lækre friture-

stegte kalkunbryst stykker) samt Pak lur 

mit (kyllingeret med alskens tilbehør). 

Desserten bestod af Squashkage med 

stjernefrugt. til slut kaffe og hjemmebag-

te småkager. Det vil kræve megen plads 

at uddybe de enkelte retters indhold, men 

vi ved, at det har taget mange timer at 

fremstille. 

Der var også fødselsdagssange og 

Inge og Jørn præsenterede os for en 

spændende konkurrence, som omhandle-

de diverse nyheder i dagspressen. Vi mo-

rede os og fik samtidig afprøvet vores 

hukommelse. Som sædvanlig flyver tiden 

hurtigt i godt selskab og vi sluttede fød-

selsdagsselskabet på vanlig vis med en 

sang. 

Mandag den 11. februar var 8. 

Gilde på besøg hos 5. Gilde og det blev 

en af de helt store oplevelser, og så på en 
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mandag. Vi var indbudt til ”Rejseaften 

med vinsmagning” og aftenen startede 

med at Henning bød velkommen og for-

talte om, hvad der skulle ske. Som vel-

komstdrink fik vi Champagne og samti-

dig en lille forelæsning om diverse regler 

i forbindelse med denne liflige drik.  

Herefter startede en spændende 

rejse foretaget af Sven Locht og hans 

kone Kirsten. Sven Locht fortalte og viste 

lysbilleder så levende, at man selv følte at 

have været med på den lange rundrejse i 

Sydamerika til Brasilien, Argentina og 

Chile. I pauserne blev vi præsenteret for 

nye vine hovedsagelig fra vingården Ta-

rapaca i Chile. Der blev smagt på både 

hvid- og rødvine, og vineksperten Hen-

ning prøvede ihærdigt at belære os om 

hver enkelt vins specielle kvalitet og 

hvad der var årsagen hertil, såsom vin-

planternes voksested, klimapåvirkning og 

jordbundsforhold.  

Efter rejsebeskrivelsen var der 

dækket op med herlige oste og hjemme-

bagte brød. Sluttelig kaffe og kage. Tak 

til 5. Gilde for en formidabel aften og 

efter vores aftensang tog vi afsked med 

billeder på nethinden af alt det fremmed-

artede i Sydamerika og med smagsløgene 

krydrede af skønne vine. 

P.S. Da jeg ikke er vinekspert men 

nøjes med at være vinnyder er de 6 vine, 

som blev serveret, og deres særpræg ikke 

uddybet i mit referat. 

HW.       

 

 

 

 

 

Onsdag den 6. februar havde vi 

”Gildeting”. Sagt med andre ord: denne 

aften skulle vi tage noget med, som for-

talte om gode og spændende spejder- 

eller gildeminder. 

Og det kan nok være, at der kom 

meget på bordet, ja, helt konkret skulle 

der 3 borde til de mange forskellige ting, 

fotos, papirer, udklip, ting og sager. Man 

kan godt kalde det en lokalafdeling af 

Spejdermuseet, som vi fik lavet denne 

aften. 

Der blev fortalt om mange gode 

og begivenhedsrige landslejre, ture med 

gildet, om de store indsamlinger, der var 

engang og da vi havde posten som Grin-

gottsbanken i ”Potter søger blå ugle”.  

For at fornemme bredden denne 

aften, skal jeg blot nævne, at Jørgen og 

Merete havde ting med fra alle deres 31 

ture i træk til Grossarl”. Arne havde sin 

første spejderbog med. Den var fra 1919. 

Men den havde nu først været hans bed-

steforældres! Jürgen fortalte levende og 

meget gribende om en sommerlejr for 

russiske børn fra Tjernobyl, som han var 

med til at arrangere. Gerda blev næsten 

en hel ornitolog at høre på, fordi hun for-

talte om fredsduer, grønsmutter og 

”gerdasmutter”. 

Det blev igen en hyggelig aften i 

9. gilde. Vi giver gerne denne ide om en 

anden form for et ”gildeting” videre. 

Birgit 



Torsdag den 7. februar var der 

møde i DDS’s spejderhytte, Skovgårds-

vænget 97A. 

Det meste af aftenen gik med at 

sortere nogle af de frimærker, der var 

indleveret til Frimærkebanken. 

Uffe 
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RIDDERHAL  PÅ KOLDINGHUS SLOT 

onsdag, den 21. maj 
efter de gamle ritualer (d. v. s kun for riddere).  

Nærmere i næste nr. af Herolden .  
 


