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2. GILDE 
Lørdag d. 2. december kl. 12.30. 
Julefrokost i Hasle sognegård 
i den lille sal. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 11. december 
Julestue i Hans Broges Have 
Mandag d. 19. februar. 19.00. 
Gildehal i Langenæskirken. 
Mogens Larsen, SOK, fortæller 
 
5. GILDE 
Mandag d. 4. december kl. 18.00. 
Julegildemøde i Egå Sognegård. 
Fredag d. 12. januar kl.? 
Århus Stadsgildes Nytårsgildehal. 
Se nærmere i Herolden. 
 
6. GILDE 
Fredag d. 12. januar. 
Nytårsgildehal. 8. Gilde arrangerer. 
Se indbydelse i bladet. 
Mandag d. 5. februar kl. 19.30. 
Gildemøde i Langenæskirken. 
 
 
 

8. GILDE 
Søndag den 3. december. 
Fredslyset bringes til Ellevang Kirke. 
Gudstjeneste kl. 10. 
Onsdag den 13. december kl. 10.30. 
Juletur i Dyrhaven og frokost på 
Thors Mølle. Nærmere følger. 
 
9. GILDE 
Den 13. december kl. 14.00. 
Julekomsammen i Fredenskirken 

FRIMÆRKELAUGET 
Der er ikke møde i december måned, 
så alle ønskes hermed en glædelig 
jul. 
Torsdag 18. januar 2018 

Året starter som sædvanlig med den 
traditionsrige Takkefest, 
der igen holdes på Spejdermuseet. 
Nærmere følger separat i god tid in-
den. 

 
Ridderår:  
15-02-18 Jan Omøe, 4. G.  50 år..  

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. februar 2018. 

Deadline 15. januar. 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 
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Vagtskifte på flagblokkene 
 
Sct. Georgs Gilderne i Aarhus har gennem de seneste 25 år haft ansvaret for, at 
Dannebrog blev hejst ved alle byens indfaldsveje på en række officielle flagdage 
og under Aarhus Festuge. Men fra nytår er det slut, og flagvagten overtages af 
forskellige børne-og ungdomsorganisationer. 
 
Det er blevet til mange tusinder flaghejsninger gennem årene. Kommunen råder 
over otte såkaldte flagblokke med tre stænger hvert sted, så der skal pr. gang 
hejses i alt 24 flag, og med 22 flagdage bliver det til 528 flag om året – og de skal 
også hales ned igen.  
 
Tilbud der måtte siges ja til 
 
Det hele startede i 1992.  Politikerne havde nogle år diskuteret et konservativt 
forslag om at få skabt denne flag-velkomst til byens gæster, men der fattedes 
penge, og det var alt for omkostningstungt, hvis kommunalt ansat personale 
skulle klare flaghejsning og nedhaling, så projektet var tæt på at blive opgivet. 
Men en hurtig indsats fra to gildebrødre, Klavs Klercke Rasmussen, der også var 
politisk aktiv, og daværende stadsgildemester Poul Boye Larsen, der også var for-
mand for Danmarks-Samfundet, skabte en politisk mulighed, som byrådet kun 
kunne sige ja til..  Stadsgildemesteren gav borgmester Thorkild Simonsen tilsagn 
om, at gilderne nok skulle sørge for at de flag kom op uden offentlige tilskud. 

Kommunen fik etableret sine flagblokkene, og Valdemarsdag d. 15. juni blev fla-
gene hejst for første gang 

 
Jobbet og ”lønnen” gives videre 
De første år blev jobbet som nævnt udført gratis, simpelthen fordi man fandt 
projektet vigtigt. Men fra 1997 begyndte man at få et vederlag for indsatsen, og 
det  udviklede sig til at være en af de  centrale gildeaktiviteter, fordi det gav mu-
lighed for at uddele de såkaldte flagpriser hvert år på Valdemarsdag.  Men efter-
hånden er opgaven blevet for tung at løfte for gilderne, og det er derfor blevet 
nødvendigt at sige stop. 
 
Aarhus kommunes ”lønudgift” til gilderne andrager i øjeblikket ca. 60.000 kr., 
men hver en krone er altid og bliver fortsat videregivet til andre, der kan ansøge 

Poul Boye Larsen var med til at få sat gang i gildernes 
arbejde med flagblokke. Han er i dag 90 år, men fortsat  
aktiv i blandt andet Besættelsesmuseet og Veteranhjemmet 
i Brabrand, hvor dette foto er taget. 
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om tilskud. Flagpriserne uddeles på Valdemarsdag ved et arrangement på Råd-
huset.  Der er givet penge til en række spejderformål, men også mange andre 
organisationer har nydt godt af pengene. Formanden for gildernes flagudvalg 
gennem årene Nils Liljeberg oplyser, at man i 2017 har givet priser til Epilepsi-
foreningen, Nyreforeningen, gruppen Delfinerne under Det danske Spejder-
korps og til afrikanske spejdere fra Zimbabwe. 
 
Nils Liljeberg tilføjer, at der bliver uddelt flagpriser i 2018, men at man har pla-
ner om at strække bevillingen, så der også kan uddeles priser i 2019, hvor det i 
følge overleveringen er 800 år siden Dannebrog faldt ned fra himlen ved et slag 
i Estland. 
 
Det bliver Samrådet for børne- og ungdomsorganisationer i kommunen, der 
overtager vagten fra og med nytår. Koordinator er Bent Sejersen fra spejder-
gruppen 1. Tranbjerg DDS. Hans gruppe har gennem flere år været ansvarlig for 
flagblokken ved Chr. X’s Vej, og det fortsætter man med. Men de øvrige 7 flag-
blokke bliver budt ud til organisationer, der vil påtage sig ansvaret – og dermed 
tjene lidt penge til arbejdet. Hver flagblok vil give den organisation, der vil og 
kan, ca. 7.500 kr. om året. 

 

Flagansvarlig for 4. Gilde Erik Birkholm Nielsen 
til højre overdrager flagene til Bent Sejersen til 
venstre , der skal være koordinator i den nye 
ordning med flagblokkene. 
 
Og så er det første flag på vej op ved fælles 
hjælp. Det er den nye flagblok-ansvarlige Bent 
Sejersen fra 1. Tranbjerg og Erik Birkholm  på 
job ved flagblokken ved Oddervej. 

Flaget i top ved Oddervej 
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Edel Schulz er død den 9. oktober 2017 i sit hjem, 85 år gammel. Hun var 

en af de helt store gildebrødre - en markant person og et stort aktiv for gildebe-
vægelsen, hvor hun bestred mange poster for gildet. Sct. Georgs gildet var Edels 
liv og hun var et kendt ansigt i Aarhus Stadsgilde. 

Allerede i 1941 blev Edel spejder i 4 Aarhus i DDP, 9 år gammel. Var bl. 
a. tropsfører og divisionsassistent. 

I 1956 blev Edel optaget i 3. Gilde Aarhus og senere overført til 7. Gilde, 
som blev til 1./7. Gilde. I 1957 blev hun væbner og i 1962 ridder. Opnåede derfor 
at få nålen for både 50 og 60 års gildemedlemskab. 

Gennem mange år var Edel gildemester i 1./7. Gilde, og udførte et stort 
arbejde for gildet. 

Hele Edels arbejdsliv var ved DSB som overassistent. Hun boede sammen 
med sin syge søster, som hun passede indtil søsterens død. 

Udover sit hus på Balagervej, havde hun stor glæde af sit sommerhus i 
Risskov, som hun boede i næsten halvdelen af året. 

I de sidste år var Edel blevet noget svagere, og kunne derfor ikke deltage i 
de sidste gildemøder. 

En stor personlighed er væk. 

Æret være hendes minde. 
ofk 

 
 
 
 
 
 

 Niels Blicher. 
 

Niels Blicher døde den 26. oktober i hjemmet, omgivet af sin familie og 
den 1. november sagde vi farvel til ham i Beder Kirke. 

Niels blev optaget som gildebror i 4 Gilde den 2. april 2001 og blev væb-
ner i 2003. Med sig ind i gildebevægelsen tog Niels den spejderånd han var vok-
set op med og den fulgte ham resten af livet. Altid var Niels meget hjælpsom når 
der var brug for hjælp. Spejderne i Beder og gildebevægelsen har nydt godt af 
hans hjælp på mange områder. 

På spejdernes lejr i Holstebro, skulle Aarhus området have et vartegn og 
man ville gerne have en kopi af Aros. Men nu er det jo ikke bare lige at sætte 
nogle rafter op, og få det til at ligne Aros. Straks var Niels på banen og hjalp med 
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at tegne og konstruere vartegnet. Det skulle jo også være muligt for spejderne og 
besøgende at komme op i "tårnet" uden det sank sammen. 

I kraft af sin uddannelse fik Niels tegnet og regnet på sagerne og hjælp til 
opførelsen fik spejderne også. Det blev et rigtig flot vartegn for Aarhus-området. 

Også i stadsgildet tog Niels fat når det bød sig. Spejderkollegiet involverede 
han sig i og det blev muligt for nogle spejdere at flytte ind. Det var især spejdere 
der kom her til Aarhus for at læse, der skulle have mulighed for at få et sted at bo. 

Fra 2007 til 2012 var Niels gildemester, og en meget engageret gildemester. 
Altid godt forberedt og han satte en ære i, at der var styr på sagerne i gildet.  

Da Niels i 2012 indsatte mig som gildemester og gav mig øksen med de 
kendte ord: "Brug den med fasthed og myndighed, men altid i gildelovens ånd"- 
var jeg sikker på han mente det – og det har jeg forsøgt at efterleve. 

Det sidste års tid, har vi godt kunnet mærke, at kræfterne begyndte at svigte, 
men var der en lille mulighed for bare et par timer, mødte Niels og Karin op til 
arrangementerne i gildet- og tak for det Karin. Vi håber du stadig vil komme og 
være sammen med os. 

Jeg tror---nej-- jeg ved, at jeg har hele gildet bag mig, når jeg siger: " Tak 

for den tid, vi har haft sammen med dig Niels" 

 

Æret være Nielses minde. 

 

Jette Jørgensen, GM. 4. Gilde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vellykket Fellowship Day 

Ca. 60 gildebrødre var samlet til Fellowship Day den 25. oktober i Diakonhøj-

skolens lokaler. Knap 40 gildebrødre var fra Aarhus gilderne, de øvrige fra gil-

der i Østjysk Distriktsgilde. Efter gildehallen holdt sognepræst Tine Frisenette 

fra Lundum-Hansted Sogn et meget spændende og underholdende foredrag om 

besøg hos sin eksmands familie i Iran. Diakonhøjskolens køkken havde forbe-

redt en lækker buffet som afsluttede en overordentlig vellykket aften. Stor tak 

til DIS og GIM’erne. 

Khejø 
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Den 9. oktober mødtes 4. Gilde i 
Langenæs Sognegård til gildemøde med 
Jens Maibom (JM), der fortalte om sit liv 
med sang og musik. Gildemester Jette Jør-
gensen (JJ) bød velkommen, og vi startede 
med at synge ”Nu falmer skoven trindt om 
land”.  

Jens Maibom er forstander for dia-
konhøjskolen i Højbjerg, og assisterer som 
præst ved Frederikskirken i Højbjerg. JM 
er født i Århus, og uddannet cand. Theol. 
fra Århus Universitet og har på Silkeborg 
Højskole undervist i kristendom og religi-
on, etik, teologi, religionspædagogik, filo-
sofi og politik, de fag, som han selv siger 
er de bedste højskolefag. 

JM startede med at fortælle, at da 
han startede som højskolelærer på Silke-
borg Højskole, hvor han var i 17 år, mødte 
han ved introduktionen en ældre højskole-
lærer, der fortalte, at de skulle undervise i 
grundloven, og så skal i købe en kasse med 
kartotekskort og herpå skal i skrive histori-
er, og evt. sætte et udklip på, og dette er for 
JM i dag en guldgrube, som han kan bruge 
meget i sit daglige arbejde. 

JM fortalte om sin barndom, bl.a. 
om sin farfar, der var karetmager på Fyn, 
og som endte med at bo hos familien, da 
han blev enkemand for 2. gang. Farfaren 
kom dog på et alderdomshjem på Fyn, hvor 
han boede til han døde i en alder af 99 år. 
En meget tryg og god barndom, JM gik til 
konfirmationsforberedelser i Holme kirke 
ved præst Pilgaard (Ulfs far), hvilket fik 
meget stor betydning for JM senere, selv 
om Pilgaard blev syg og ikke konfirmerede 
JM. 

Herefter sang vi ”Barndommens 
land”. JM’s mormor og morfar boede også 
i Århus, og vi fik en fortælling om, at hans 
mor gjorde noget meget alvorligt, hun løb 
på rulleskøjter ned af Ringkøbingvej efter 
mørkets frembrud. Politiet kom hjem til 
morfaren og sagde at man ikke måtte løbe 
efter mørkets frembrud, men da betjenten 
fik øje på en pibe på væggen, sagde han, at 

hvis han kunne købe den, glemte de alt.  
”Hvis De vil mig mere, kan De 

komme igen i morgen” sagde morfaren, 
dette er også en myte i familien, piben hav-
de nemlig en historie, en landevejsridder 
var kommet forbi og ønskede at sælge pi-
ben. Da JM var barn var det 2 ting han 
skulle: 1. han måtte ikke gå i for små sko 
(havde selv gjort det under krigen) og 2. de 
skulle have en uddannelse. 

JM’s mor ville gerne have været 
lærer, men det var der ikke råd til, så hun 
kom på skattekontoret her i Århus og be-
klagede sig aldrig, da broderen Thomas jo 
også skulle have en uddannelse. Når man 
er barn, er der nogle ting man bare skal 
lære og også være, og det var nemlig FDF, 
hvor det værdisæt han har i dag er blevet 
leget ind i ham. Da JM blev gammel nok 
skulle han være leder i FDF, og sin kone 
fandt han i FDF, og deres første barn er 
født på FDF’s fødselsdag.  Silkeborg Høj-
skole er startet af FDF. 

JM læste først teologi, og da han 
skrev speciale kom han til Silkeborg Høj-
skole for at undervise, og her blev han ge-
bet af højskolen, som sparkede benene væk 
under ham. Vi sang ”Livstræets krone”. 
JM’s mor arbejdede senere på biblioteket, 
hvorfor Jens fik læst mange bøger og blev 
meget fascineret af bl.a. Dostojevskij og 
Tolstoj samt mange andre forfattere. 

Har netop haft 10 års jubilæum som 
leder af Diakonhøjskolen her i Århus, som 
leder skal man huske at rose sine medarbej-
der, for uden medarbejdere var der ingen 
leder. Blev opfordret til at søge stillingen 
som biskop, men syntes slet ikke at skulle 
det, men endte alligevel med at stille op. 
Ringede til Henrik, som var ham der fik 
bispevalget her i Århus, og fik en fin snak 
med ham, og det var virkelig spændende.  

Henrik fik flest stemmer og sådan 
var det, de har stadig et godt samarbejde i 
dag. Herefter sang vi ”Vi er børn af sol og 
sommer”. Her sluttede foredraget, og jeg 
må sige, at jeg syntes det var en helt fanta-
stisk aften, med en mega interessant og 
spændende foredragsholder. 

Til slut fik vi lækker smørrebrød og 
småkager, aftenen endte på vanlig vis med 
”Nu er jord og himmel stille” 

Birthe  
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Den 6. november mødtes vi i Lan-
genæskirken til gildemøde. Overskriften 
var ”tilbageblik”. Mange havde spekuleret 
på, hvad det dækkede over. Det kan være 
svært at finde på, hvad der skal ske på 
møderne. 

Så overskriften dækkede over at 
Kirsten, der som vores IT-ansvarlige lig-
ger inde med en masse billeder, som hun 
havde lavet et dias show af, som vi kunne 
hygge os med. Det er altid sjovt at se bil-
leder fra tidligere arrangementer. 

At mindes tiden da vi stadig havde 
besøg af nordmændene, vores årlige ud-
flugter som altid er gode. Så der blev gri-
net og snakket på livet løs. Der blev også 
gættet om, hvem der var på billederne. 
Nogle kunne ikke engang kende sig selv. 
Så var det godt vi andre kunne. 

Det var sjovt at sidde og høre de 
forskellige bemærkninger. ”Hvem er han 
med kasketten? Det er da Ole. Nej siger 
Ole, der har jeg aldrig været med.” Det 
havde han nu. Aftenen var også krydret 
med et par sange blandt andet ”En sang til 
pensionisterne”. 

Så var det blevet tid til kaffe og en 
bid brød, inden vi igen skulle afslutte en 
aften i hinandens hyggelige selskab. 

Inger A. 

Oktober måned i 8. Gilde foregik 
som gæster hos 5. Gilde, der den 2. okto-
ber kunne holde 29. års fødselsdag. Vi var 
vel repræsenteret og hyggede os med vore 
venner, lyttede til gildemester Henning 
Holcks gildemestertale om naturkatastro-
ferne i USA de senere år, senest i Hou-
ston, Texas og om præsident Trumps mur 
til Mexico, det hele illustreret med bille-
der og egne video optagelser fra rejser i 
USA. 

Kirsten Nilsson fortalte i sin 5 mi-
nutter Sct. Georg om sine 38 år i Marine-
hjemmeværnet. 

Vi deltog også i Stadsgildets og 
Østjysk Distrikts Fellowship Day arrange-
ment på Diakonhøjskolens i Højbjerg, 
hvor vi først lyttede til stadsgildemester 

Kjeld Hedelunds gildemestertale og sene-
re Fellowship budskabet, og i eftergilde-
hallen til foredraget om levevilkårene i 
Iran, fortalt af sognepræst Trine Frisenette 
Lundum Sogn. 

Flere i gildet havde en travl tid, da 
vi sorterede og solgte på livet løs gennem 
en 14 dages periode på Spejdermuseets 
loppemarked, og så koordinerede vi med 
vore 5-6 mands team, indsamlingen til 
Dansk Flygtningehjælp i Risskov med et 
resultat på kr. 60.620. Flere og flere bi-
drager via mobile pay, som var inkluderet 
i resultatet med kr. 13.326. 

Vi er også i fuld gang med at for-
berede Stadsgildets Nytårsgildehal den 
12. januar med en middag og underhold-
ning. Deltagerne kan roligt glæde sig – 
for det bliver godt. 

Frits 

9. Gilde besøgte Dokk1 onsdag 
den 11. oktober.  Vi havde længe snakket 
om i gildet, at vi ville da besøge det nye 
multimediehus, Dokk1. Denne efterårsdag 
blev det så en realitet. 

Dokk1 er en spektakulær bygning, 
som man siger på nydansk. Og lad det 
være sagt med det samme: enten er man 
vild med bygningen eller også er man det 
ikke? Hvad jeg er, fremgår vidst tydeligt, 
når dette ref. Er læst. 

Der er gode parkeringsforhold. En 
sjældenhed i dag, når man skal besøge en 
kunst – eller museumsbygning Indgangs-
trappen! Så fint og arkitekttegnet - den er 
bare umulig at gå normalt på - ligesom 
trapperne i ”Aros”. Heldigvis var der ele-
vatorer op til foyeren og ikke alle elevato-
rer var aflåst. Foyeren: hvis man har væ-
ret i en lufthavns ankomsthal, ja, så har 
man et godt sammenlignings grundlag! 
Bedst som man gik rundt, var man i 
bogafdelingen – og så ude igen. Lange 
slisker og elevatorer førte de besøgende 
op og ned i bygningen. Disse slisker, sy-
nes jeg, må være ideelle til konditionstræ-
ning. Overalt mange mennesker: gruppe-
rum, hvor unge havde gruppearbejde, lege
- og læserum for børn, arbejdsrum for 
teenager med et eller andet projekt osv. 
osv. 
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En god cafe var der også. Men her 

som andre steder i bygningen, måtte man 
lede efter noget i retningen af normale 
stole - velegnet for gangbesværede. 

Det sjoveste og mest underfundige 
er nu en gong - gong, der lyder, hver gang 
et barn bliver født på Skejby. Sjovt at kun-
ne sige det til de små poder, når man er på 
besøg her, at den også har lydt, da de blev 
født. Ja, netop for børn, er Dokk 1 et para-
dis med de gode legemuligheder inde som 
ude på dette sted. 

Men, så må jeg lige dryppe malurt i 
bægeret: akustikken er vanvittig.! Man har 
ingen fornemmelse af (som blind) hvornår 
man går fra et rum til et andet. De mang-
lende vægge er med til at forstærke dette 
indtryk. Det er ligesom at orientere sig i 
”Bruns Galleri”, umuligt. 

Bygningen, Dokk 1, bryster sig af 
at være så all inkl. så alle århusborgere 
skal føle sig hjemme her. Tjah - det er 
altså ikke tilfældet! 

Birgit. 
  
9. Gilde besøgte Spejdermuseet 

lørdag den 11. november.  ”Goddag og 
velkommen!”, sagde Ulla i døren til os, da 
vi an kom lørdag formiddag d. 11. nov. Og 
velkommen følte vi os med nybrygget 
kaffe og knasende rundstykker, som start 
på rundvisningen. 

Det var en god og informativ rund-
visning, Ulla gav os. Med rig mulighed for 
at kalde minderne frem fra  ”dengang, da 
jeg var lille spejder” Mange fandt ting fra 
deres egen spejdertid: en grønsmutte-
uniform fra 1939 fik Gudrun til at fortælle 
om da hun skulle have sin. – En luftalarm 
og timer i en bunker, gjorde, at det blev en 
dag, hun aldrig glemte. Forståeligt nok.  
Arne fandt nogle ”Strømpeopslag”, der 

hørte til lige netop hans division.— Og 
sådan forløb formiddagen. Der er jo per-
manente udstillinger og tematiske og eller 
midlertidige udstillinger. En af de mange 
ting, der blev fortalt, var, at en ung person 
på et tidspunkt havde sin daglige gang 
derude. Han skulle nemlig skrive en PHD 
afhandling om spejderbevægelsen. 

Den store landslejr ved Sønderborg 
i år var der også meget omkring. Bl. a. 
havde man en masse materiale med dag-
bogsoptegnelser. Også en optegnelse på 
blindeskrift! Lige nu overvejer man, om 
der skal udgives et hæfte med udvalgte 
optegnelser eller få dem lagt på nettet eller 
noget helt 3. 

Loppemarkedsafdelingen fik vi 
også lige besøgt. Og her fandt nogle et par 
gode fund! 

Efter en 3 timers tid kunne vi sige 
farvel og tak for en fin og god rundvis-
ning. Vi var virkelig mættet af de mange 
indtryk. Birgit 

 PS! Vi fik at vide, at der 
faktisk kommer mange forbi: rundvisning 
af grupper på op til 25 personer og bedste-
forældre med børnebørn! Hvor dejligt at 
høre! 

 Birgit 

 Torsdag d. 2. november var der 
månedsmøde i DDS’s spejderhytte i Tran-
bjerg.  

Der blev evalueret på de seneste 
aktiviteter og sorteret en hel del af Frimær-
kebankens indsamlede materiale 
  

        Uffe
      

 

Denne måneds forsidemotiv er tilsendt af Erik Birkholm, 
4. Gilde og hentet på Finlands Scoutmuseum i Turku/Åbo 
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Stor interesse for Green Bar Bill 
 
Spejdermuseet Århus præsenterede sit nye årsskrift ved en velbesøgt reception på Sø-
ren Nymarksvej 19 lørdag d. 28. oktober. Selvom det kun var 
ganske få af de tilstedeværende, der faktisk har mødt den 
legendariske spejder, var der betydelig interesse for bogen 
om hans eventyrlige liv, ”Green Bar Bill – en Aarhuslegen-
de”.  Hillcourt besøgte ofte sin hjemby og var i Aarhus sidste 
gang i forbindelse med fejringen af sin 90 års fødselsdag, 
hvor han også deltog i en reception på det dengang meget 
nye spejdermuseum i Helgenæsgade.  
 

Fra Guldsmedgade til verden 
 
Hillcourt blev født i Guldsmedgade med navnet Vilhelm Bjerregaard i år 1900. Han var i 
gang med spejderiet allerede som 10-årig og forlod det aldrig. I Aarhus 
var han bl.a. med til at stifte 3. Aarhus Trop, men tog til København, 
hvor han både blev tropsfører for Vedels Egne og redaktør af Spejder-
nes Magasin samt fik skrevet et par drengebøger, inden han tog til 
USA, hvor han mødte sin skæbne. Et brækket ben skabte adgang til et 
virke i Boy Scouts of America, som han aldrig forlod. Men han blev 
også et idol for spejdere over hele verden ikke mindst i kraft af sine 
mange instruktionsbøger, og gode venner med Baden-Powell, som 
han skrev en biografi om i samarbejde med Lady Baden-Powell. 
 
I USA kan man ikke hedde Bjerregaard. Det blev til Beer-garden, og det var knap så pas-
sende for en spejder, syntes han og amerikaniserede derfor sit navn til Bill Hillcourt. Da 
han fik til opgave at skrive artikler for aktive spejdere i magasinet ”Boys’ Life” opfandt 

han signaturen ”Green Bar Bill”. Det blev hans spejdernavn, og ved 
alle store lejre  og jamboreer stod spejdere ofte i kø for at få den 
signatur. 
 
Ved receptionen afslørede museets amerikanske medlem Inge Miller 
en mindre udstilling om Bill Hillcourt, som vil kunne ses i de kom-
mende måneder. Inge Miller har hjulpet med oversættelse af noget 
af det biografiske materiale i bogen, der i øvrigt er redigeret af Ben-
ny Aros og Carsten Husted. Den koster 80 kr., men medlemmer af 
museets støtteforening får den gratis. 

  
 

HEROLDEN 
ønsker alle læsere 

Glædelig jul og godt nytår. 


