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1./7. GILDE. 

Mandag d. 19. marts kl. 19.30. 

Gildeting i Langenæs kirkens lokaler. 

Jytte og Hans. 

 

2. Gilde 

Mandag d. 26. marts. 

Gildeting m. efterfølgende bengnavning 

 

4. GILDE 

 Mandag d. 19. marts kl. 19.30. 

Gildeting i Langenæskirken.  

Mandag d. 16. april kl. 19.30. 

Gildehal i Langenæskirken. 

Sct. Georgsbudskab & ”Baden Powell” 

DVD. 

 

5. GILDE 

Mandag d. 12. marts kl. 19.30. 

Gildeting i Egå Sognegård. 

Mandag d. 16. april kl. 19.30. 

Gildehal i Egå Sognegård. 

 

6. GILDE.  

Mandag d. 12. marts kl. 19.30. 

Gildeting – Gr. 62 arrangerer. 

Fredag d. 20. april kl. 19.00. 
Sct. Georgs Gildehal –   

sammen med 2. og 9. Gilde. 

 

8. GILDE 

Mandag d. 28. februar kl. 19. 
Besøg på Skanderborg Apotek, Torvet i 

Skanderborg. 

Vi mødes på P-pladsen ved Ellevangs 

Kirken, hvor vi fordeler os i bilerne med 

fælles afgang – obs. kl. 18.00. 

Mandag den 26. marts kl. 19.30. 

Gildeting i Ellevang Sognegård. 

9. GILDE 

Onsdag d. 7. marts kl. 19.00. 

Gildeting. 

Onsdag d. 11. april kl. 19.30. 

Gildehal m. indsættelse af GM. 

 

10. GILDE 
Tirsdag d. 6. marts kl. 19.30. 

Gildeting på Brobjergskolen. 

Tirsdag d. 27. marts. 

Gildemøde. Tid og mødested sendes pr. 

mail. 

FRIMÆRKELAUGET 

Torsdag d. 1. 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 nødvendigt, at de 

der ikke allerede har gjort det, tilmelder 

sig til hos Hans på tlf. 86 72 00 40 senest 

fredag 24.02. 

Guldbryllup: 

17-03-12 Puk og Villy, 9. G. 

 

Fødselsdage: 

10-03-12 Ruth Hansen, 9. G.  80 år. 

04-03-12 Leif Bjørvig, 2. G.  80 år. 

24-04-12 Gudrun Østbye, 9. G. 80 år. 

 

Adresserettelse: 

Ellen Boldreel, 8. G. Adressen er Lystrup 

Centervej 58, (og ikke 78) lejl. 15, 8520 

Lystrup. 
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Indkaldelse til generalforsamling 

Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19.30 

i Langenæskirkens lokaler,  

Kirkedammen 2, Århus C 

 

Dagsorden og beretning vil kunne ses på museets hjemmeside 

www.spejdermuseetaarhus.dk  

fra 25. februar 2012 

Papirudgaver kan rekvireres fra museets sekretær 

Inger Rossen, telefon 24 61 74 27 (aften) eller 

ingeroghelge@gmail.com  

 

Tilmelding senest 22. marts til museets formand 

Benny Aros, telefon 86 27 35 48, 

bennyaros@gmail.com  

 

Under generalforsamlingen vil der blive serveret en forfriskning og efterføl-

gende blive en orientering om det fælles museumsprojekt på sommerens 

fælleskorpslige lejr. 

  
Spejdermuseet Århus  

 

Den 13. januar i år døde et af gildets tidligere mangeårige medlemmer 

Kjeld Stellfeld. Kjeld har været medlem fra 1963 til 2009, hvor han og Kir-

sten meldte sig ud af gildet. Gennem alle disse år har Kjeld deltaget aktiv i 

gildet, og de har meget ofte lagt hus til hyggelige gildemøder i deres dejlige 

hjem i Brabrand.  Ære være hans minde. 

ofk 

http://www.spejdermuseetaarhus.dk/
mailto:ingeroghelge@gmail.com
mailto:bennyaros@gmail.com
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Mandag d. 23. januar afholdt vi 

Nytårsmøde i Hasle. Gruppe 22 havde 

sammensat et program med varieret 

indhold. Klavs startede med at oriente-

re om vores spåkonkurrence om 2011, 

som vi havde gættet på hver især på 

januar-mødet i 2011. Spørgsmålene 

stammer fra Morgenavisen Jyllands-

Posten. Af de 25 spørgsmål havde 2 

Jan Bigum og Per Jensen begge 19 rig-

tige og vandt således konkurrence. 60 

% af alle spådomme gik i opfyldelse.  

Derefter blev spørgsmålene om 

2012 udleveret og besvaret, så må vi 

se, hvordan det går i det år, som vi net-

op er startet på. En ting var vi dog alle 

helt sikre på, og det gælder vort klima. 

Ingen tror på, at DMI kan måle en tem-

peratur i 2012 på under -20 gr. C.  

Herefter havde Poul Boye lavet 

lidt materiale til gruppearbejde ved 

bordene. Hvad ønsker vi af arrange-

menter ved vore gildemøder og i efter-

gildehallerne? Gildeledelsen og grup-

pelederne fik mange gode forslag til 

det fremtidige arbejde.  

Herefter gik vi over i den infor-

mative afdeling, og den drejede sig om 

bilferie i USA. Både Bente og Jan samt 

Klavs havde leget bilturister i det store 

land i efteråret 2011. Bente og Jan hav-

de med udgangspunkt i Denver bl.a. 

besøgt Yellowstone og andre national-

parker i midt USA, mens Klavs med 

udgangspunkt i Memphis havde kørt 

langs Mississippi til New Orleans og 

retur gennem Alabama. Ud over det 

turistmæssige, som er overvældende 

ligesom alt andet i USA, fik vi også en 

god snak om andre samfundsmæssige 

forhold i staterne, økonomi, sikkerhed 

og forholdet mellem hvide og sorte. Til 

dette nød vi en anretning fra Chicago 

Roasthouse, det skulle jo smage lidt af 

USA.  

Klavs 

Den 6. februar, på en rigtig kold 

vinteraften, mødtes vi næsten fuldtalli-

ge til foredragsaften. Birthe bød vel-

kommen til aftenens gæst Claus Jacob-

sen. som er journalist, forfatter m.v. Vi 

startede med en sang "Godmorgen lille 

land". 

Claus Jacobsens foredrag havde 

emnet "Fra Tv-avisen til Skagensma-

lerne". Så CJ tog os med på en lang rej-

se i sit liv, som startede i København, 

hvor han havde været spejder indtil sit 

18.år. Født med en hjertefejl, som gav 

visse forhindringer, men blev som 17-

årig opereret herfor. 

Gik på Sct. Jørgens gymnasium 

sammen med bl.a. Ulf Pilgaard og Ole 

Michelsen, det har sikkert ikke været 

kedeligt. Det første kendskab til TV 

skete foran en Fona forretning, måske 

gav det interessen for nyhedsformid-

ling. Starten herfor blev som journalist-

elev i Haderslev. Efter 3 år på JP-

sporten blev CJ freelance journalist i 2 

år for Aktuelt kvarter stationeret i 

Athen. 

CJ kom i 1965 til Tv-avisen i 

Poul Trier Petersen og Claus Toksvigs 

tid og blev den ene af tre oplæsere 
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sammen med Eric Danielsen og Bent 

Bertramsen og blev pludselig et kendt 

ansigt i befolkningen. 

CJ kom på producerkursus i 

Århus og kom derefter til Børne- og 

ungdomsafdelingen. Begyndte at læse 

statskundskab i Århus. Blev informa-

tionschef for U-lands frivillige i Afri-

ka. Så blev Provinsafdelingen startet 

med Gerhard Nielsen i spidsen, og her 

kom CJ med, men måske med for me-

get styring fra hovedsædet, fik CJ til 

at flytte til Stockholm til en spænden-

de tid som informationschef for Nor-

disk Råd. 

Blev underviser på Journalist-

højskolen og endelig igen studievært 

fra 1990-92. Fra 1992-94 redaktør på 

tidsskriftet "Haven". CJ har altid sejlet 

meget bl.a. for DR til 0L. Så er vi ved 

vandet og nærmer os Skagen og sam-

arbejdet med Fiskernes Fiskeindustri, 

som er ejet af fiskerne og har skabt en 

stor eksport. En artikel i Fiskeritiden-

de om dumpning af 20 000 tons affald 

i havet indbragte en førstepris fra FN. 

Film om Skoleskibet Danmark 

og information om danske småøer 

med mellem 10 og 1000 beboere har 

også været en del af Claus Jacobsens 

professionelle liv. 

Efter en pause hvor vi spiste 

"stjerneskud", tog vi med Claus til 

Skagen og hørte om Brøndums hotel 

og familien Brøndum og om Skagens 

Museum. 0m H. C. Andersens besøg i 

1859, længe før jernbanen blev anlagt. 

0m Skagensmalerne især Martinus 

Rørbye, P. S. Krøyer, Anna og Mi-

chael Ancher. CJ har skrevet adskilli-

ge bøger om malerne og sammen med 

Frode Munksgaard lavet fem film om 

emnet vist på Charlie. Claus Jacobsen 

sluttede sit foredrag med at læse Ben-

ny Andersens digt "Tiden". 

Vi havde drukket kaffe, spist 

fastelavnsboller og lyttet til de spæn-

dende beretninger, som sidste del om 

malerne var ledsaget af dejlige bi1le-

der. 

Sonja takkede Claus for en god 

aften. 

Inger Rossen har 25 års jubilæ-

um i gildet og modtog 25 års nålen af 

Sonja. Vi sang vores godnatsang, før 

vi skiltes efter en fin aften. 

Tove 

Trods sne, blæst og kulde var 

der talstærkt fremmøde til vores fød-

selsdagsgildehal den 30. januar i Elle-

vang Sognegård. Traditionen tro var 

vore venner fra 5. Gilde inviteret til 

denne gildehal og også herfra var der 

stor tilslutning, så vi i alt kunne samle 

over 30 deltagere. 

Gildemester Henny Wilson bød 

velkommen, og hun filosoferede i ta-

len over emnet ”Tid” – Tid til det der 

tæller. 

Netop i forbindelse med at 8. 

Gilde fejrer sin 31. års fødselsdags-

fest, kan man godt stoppe op, og for-

nemme hvor hurtigt tiden dog går. Ja 

det er en gave hver morgen at se solen 

stå op i øst, ofte i et lyserødt farveor-

gie, samt at få en hel ny dag foræren-

de, og som i dag at kunne tage hul på 

et helt nyt gildeår. 

Tid er et emne der i tidens løb 

er blevet brugt af mange forfattere, 

hvoraf kan nævnes, i den humori-

stiske ende Benny Andersen og Jo-

hannes Møllehave. Desuden er der 
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skrevet meget musik, som relaterer til 

emnet, og som bringer tanker og fan-

tasi på langfart.  

”Tid” har forskellig betydning 

for den alder man har. F.eks. opfatter 

et barn ofte tiden meget lang, navnlig 

når der er spændende ting i vente, 

hvorimod vi ældre ofte føler, at tiden 

går for hurtigt, og at man ikke kan nå 

det, man skal. Måske er det fordi, vi 

ikke er så hurtige mere. 

Vi skal glæde os over at opleve 

hver ny dag, hver eneste solopgang og 

hvert nyt gildeår, sagde Henny, der 

også gav eksempler på forskellige op-

levelser fra ferierejser og fra hverda-

gen, som melder sig krystalklart, når 

man lytter til musik. 

I eftergildehallen samledes alle 

i de tilstødende lokaler, hvor gruppe 

8.2 på festligt vis havde pyntet op 

med flag og lys på bordene. Der var 

sørget for et lækkert traktement bestå-

ende af kæmpe stjerneskud og en 

overdådighed af fødselsdagslagkager. 

Thøger styrede os igennem en 

festlig aften med munter stemning og 

mange sange, og gildemester Erik 

Ravn fra 5. gilde bidrog med en spæn-

dende tavle konkurrence på ord, for-

viklinger og tegnsætning. 

Henny 

 

Mandag den 13. februar var vi 

på besøg hos 5. Gilde, der havde ind-

budt til foredragsaften med fhv. kri-

minalassistent Mads Larsen. 

Vi hørte lidt om Mads Larsens 

tid som ulveunge, spejder og senere 

rover og om voksenlivet, en tømmer-

uddannelse og efterfølgende et spæn-

dende karriereforløb indenfor politiet 

i København og senere i Sønderborg, 

Kolding og Århus. Han fortalte om 

mange dramatiske situationer, men 

også om dagligdagen med det roligere 

forløb, hvor mange situationer kunne 

ordnes ved hjælp af snilde og sund 

fornuft. 

I Århus var han hos kriminal-

politiet i Hasle Herred, og han fortsat-

te i Rigspolitiets tekniske afdeling, 

ind han sluttede af i et forsikringssel-

skab med bl.a. opgaver som afsløring 

af forsikringssvindel, ildspåsættelser 

m.v. 

En hyggelig aften, hvor der og-

så blev sunget sange og hyggesnakket 

over bordene. Det kulinariske var og-

så i top. 

Frits 

Kina på en anden måde. Ons-

dag den 1. februar havde vi gildemøde 

i 9. Gilde. Grethe Strange fortalte om 

en ikke helt almindelig rejse til Kina 

og viste et udpluk af de mange fotos 

derfra. 

Grethe S. startede med at for-

tælle forhistorien til denne rejse: en 

invitation kom til hendes genbrugsbu-

tik, om en tur til Manchuriet, hvor 

dansk missionsselskab havde været 

meget aktiv for ca. 100 år siden. En 

flok på ca. 30 interesserede menne-

sker tog af sted på denne ualmindelige 

turisttur. 

Det var overraskende, hvor 

stort og aktivt dansk missionsselskab 

havde været i denne kinesiske pro-

vins. Der var kirker der let kunne 

rumme 4000 kirkegængere på en gang 

– og gjorde det stadig. Grethe viste et 

udpluk af nogle af de mange stopfyld-
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te kirker, hun og hendes rejsefæller 

besøgte. Overalt mødte de stor venlig-

hed og gæstfrihed. Ikke mindst på 

grund af at de kom fra Danmark. Vi i 

gildet blev overrasket over hvor stor 

en social aktivitet, der havde været fra 

missionens side og hvor meget, der 

stadig eksisterede. F. eks børnehjem 

og skolehjem for blinde drenge. Et 

gammelt præsteseminarium husede nu 

et universitet.. 

De sidste dage blev der da også 

tid til at være almindelig turist i Bei-

jing, hvor Grethe så nogle af de ting, 

som man bare skal besøge her. Alt li-

ge fra ”Den Forbudte By” til de store 

silkefabrikker med et kæmpesalg til 

begejstrede turister. 

Det var en god, men også stra-

badserende tur, sluttede Grethe S. 

Vi andre havde fået en spæn-

dende og ny vinkel på, hvad dansk 

kirkehistorie også rummer. 

Birgit 

Tirsdag den 14. februar var vi 

inviteret på Arkitektskolen hvor vi fik 

en grundig gennemgang af hvad arki-

tekt Jørg Kerchlango anser for kunst 

og hvad han forstår ved arkitektur, en 

anden forståelse fik vi, end den vi til 

daglig går og bilder os selv ind. 

Spørgelysten var stor og vi fik 

rigtige gode svar på vores spørgsmål. 

Derefter fik vi til opgave at bygge 

modeller af Big Ben- Det Skæve Tårn 

i Pisa og Empire State Building, det 

blev tre flotte modeller, men vi var 

glade for det var udstanset i forvejen 

og en grundig vejledning hvordan det 

skulle samles, men flot det blev det og 

er nu udstillet på Jørgs kontor på arki-

tektskolen. 

Da Jørg havde fødselsdag den-

ne dag blev der derefter sunget fød-

selsdag sang og vi gik over til en rig-

tig lækker fortæring med tilhørende 

Champagne — godt gået Jonna og Ul-

la. Vi takker Jørg for en meget inspi-

rerende aften. Alle var mødt frem og 1 

gæst 

God vinter ønsker 

Poul-Erik 10 Gilde 

Torsdag den 2. februar var Fri-

mærkelauget med ledsagere på besøg 

hos Postcenteret i nærheden af Ly-

strupvej. Det var spændende for man-

ge, at komme ind bag ’facaden’ og se 

hvordan postbefordringen er automa-

tiseret i ’dagens Danmark’. Der er kun 

3 postcentre tilbage i landet. 

De 2 andre ligger i Fredericia 

og i Brøndby. Her i Aarhus sorteres 

kun breve, der i første omgang ind-

samles fra Skagen og nedefter mod 

Fredericia. Post til de andre centre og 

udlandet gøres klar til videreforsen-

delse. Senere på natten kommer po-

sten fra de 2 andre centre og så kører 

maskinerne, som sorterer brevene i 

uddelingsorden, så det passer til post-

buddets rute. D.v.s der er optisk læs-

ning af postnumre og adresser. Sidst 

på natten køres posten ud til forde-

lingscentralerne i Nord- og Midtjyl-

land, klar til afhentning af det lokale 

postbud. 

Aftenen sluttede på hyggeligste 

vis hjemme hos Nils Liljeberg. 

 

Uffe 



 
Denne måneds forsidemotiv 

er hentet på nettet og viser en 

Plakette fra det 15. århundrede. 

Kilde: Georgia", Nashville, 

Tenessee, USA, 1995 

Afsender: 

HEROLDEN 

Grøndalsvej 170 

8260 Viby J. 
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