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Marts 2021

GILDETID for marts

10. Gilde

1./7. Gilde

Stadsgildeledelsen

Ikke oplyst. Kontakt kansler.

2. Gilde

Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 19:30
Gildeting i Hasle Sognehus.
Dagsorden udsendes.

4. Gilde

Ikke oplyst. Kontakt kansler.

5. Gilde

Tirsdag d. 2. marts 2021
Gildeting er aflyst
Mandag d. 12. april 2021
Ledelsen kommer med indbydelse og
står for forplejningen.

6. Gilde

Mandag d. 1. marts 2021
Planlagt Gildeting bliver udsat indtil videre.
Nærmere følger når der er ændringer i
forsamlingsantallet

8. Gilde

Mandag den 22. marts
Ellevang Kirkes Sognegård

Indkaldelse til Gildeting følger såfremt Corona
situationen tillader det.

Ikke oplyst. Kontakt kansler.
Tirsdag den 16. marts kl. 16:00
Stadsgilderådsmøde
Sted oplyses senere

Frimærkelauget

Torsdag d. 4. marts 2021 kl. 18:00
Hvis restriktionerne tillader det, er der
Laugsting i følge vedtægterne.
Dagsorden er separat udsendt.
NB: Evt. ændring i tid og sted vil tilgå hver
enkelt særskilt.
Hvis vi ikke hører andet, mødes vi som
sædvanlig hos laugsmester 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. 8672 0040 eller 2139 5020 senest
fredag 26.02.

GÆLDENDE FOR ALLE

Alle nævnte møder er med forbehold for
restriktionerne vedr. Coronasituationen!
Besked vil tilgå i de enkelte gilder så snart
man ved, om møderne kan gennemføres.

9. Gilde

Onsdag den 10. marts kl. 13:30
Besøg på AROS
Onsdag den 24. marts kl. 13:30
Gildemøde/Gildeting
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MEDLEMSNYT
Ridderjubilæum:
18. februar 2021
Hanne Brissing

4. Gilde

40 år

Månedens forside
”Mit Påskeæg”
Tilsendt fra Ulla Kerchlango, 10. Gilde

Månedens forsidebillede
”Mit Påskeæg”
Tilsendt af Ulla Kerchlango, 10. Gilde
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NYT FRA STADSGILDELEDELSEN
Vi venter på bedre tider…
Der er stille omkring os – alt for stille! Vi savner alle igen at få lukket op for muligheden for
at mødes med familie og venner til aktiviteter som vi kunne for et år siden.
Også Sct. Georgs Gilderne i Århus Stadsgilde er gået mere eller mindre i dvale.
Arrangementer er i stort tal blevet aflyst. Det gælder også stadsgildetinget i 2020.
Stadsgildeledelsen valgte at blive på vores poster og underskrev en slags ”force majeure”
gildeledelseserklæring. Landsgildeledelsen godtog den. Men strengt taget sidder
stadsgildeledelsen ikke på gyldigt mandat i henhold til vedtægterne for Århus Stadsgilde.
Det samme kan måske gælde for de gildeledelser, der valgte at fortsætte arbejdet uden
genvalg på et gildeting. The show must go on!
Men hvor længe vil ledelserne kunne fortsætte uden gyldigt mandat? Personligt vil jeg
insistere på ikke igen at fortsætte uden at få mandatet bekræftet på et stadsgildeting! Det er
ikke hverken trussel eller løfte om at forlade posten. Jeg genopstiller og håber det samme
gælder de øvrige ledelsesmedlemmer i både stadsgildet og i de lokale otte gilder.
Min insisteren går på at vi afholder et stadsgildeting når forsamlingsloftet igen er over 40
personer. At vi finder et lokale, hvor vi kan overholde kravene om afstand og at
stadsgildeledelsen kan ”befale” brug af mundbind. Deltagerne må ikke forvente den
sædvanlige fortæring. Det kan også blive nødvendigt at se bort fra dele af den normalt
ufravigelige paragraf 8 om afholdelse af stadsgildeting:
 At det totale antal deltagere ved stadsgildetinget begrænses til 4 fra hvert gilde + 1
dirigent + 1 protokolfører + de 5 fra stadsgildeledelsen: i alt 39 deltagere.
 At der bliver samlet tilmelding med navne via de lokale kanslere.
 At vi på dette stadsgildeting fraskriver os muligheden for at beslutte
vedtægtsændringer.
Århus Stadsgilde har planlagt tre møder i løbet af foråret:
 Stadsgilderådsmøde tirsdag den 16. marts.
 Stadsgildeting tirsdag den 11. maj.
 Udvidet stadsgilderådsmøde tirsdag den 25. maj.
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Indtil videre fastholder vi datoerne for alle tre arrangementer. Loftet i de til enhver tid
gældende forsamlingsforbud kan dog betyde en begrænsning i deltagerantallene i de to
stadsgilderådsmøder. Her vil de otte gildemestre og de fem i stadsgildeledelsen blive
prioriteret, så møderne vil blive afholdt med minimum 13 deltagere.
Stadsgildekansler vil udsende mødeindkaldelser, men hold selv øje med øvre grænse for
lovlige forsamlinger! Der kan komme ændringer og aflysninger med meget kort varsel.
Og så lige til noget helt andet:
I september er der landsgildeting i Middelfart. Alle tre medlemmer af den nuværende
landsgildeledelse har nu meddelt at de ikke tager imod genvalg. Det kommer vi nok til at
høre meget mere om!
Med gildehilsen
Kjeld Hedelund Jørgensen
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NYT FRA GILDERNE
8. Gilde
Corona restriktionerne lægger bånd på os i vores ellers aktive gilde, og det føles efterhånden
mærkeligt, at der er så langt tid imellem, at vi ser hinanden. Flere af os ringer jo nok lidt
sammen over mobilen, for lige at høre hvordan det går. Gildelivet har jo sin plads i
tilværelsen, for det er jo et godt netværk, og vi kan lide at ses og være sammen.
Fra 8. Gilde kan vi melde, at alle klarer sig uden at have været på langs, men ét er sikkert – vi
glæder os til at coronaen og dens mutationer forsvinder, så vi kan komme i gang igen.
Vi glæder os også over at ”Herolden” udkommer til tiden, og det løft vi her oplever, og det
samme kan vi i høj grad sige om medlemsbladet fra Landsgildet – altså ”Sct. Georg”, så
mange tak for det.
/Frits

Frimærkelauget
Planlagte arrangementer, herunder 'Takkefesten' er desværre blevet aflyst.
/Uffe
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Et lille notat om Flagknobet, som bruges til at binde to uens tampe sammen
Først og fremmest skal flagknobet minde os om vores nationalitet.
Vi har lov til at være glade ved, at vi er født danske og lever i et frit land, et heldigt sted på
kloden,men vi må ikke glemme det verdensbroderskab, som vi er medlem af.
Derfor skal de to uens tampe også minde os om det internationale arbejde.
På trods af forskelligheder knytter det venskabsbånd mellem mennesker fra mange
nationaliteter - og det kan holde.
Sådan kan alle de knob, som vi har lært i vores spejdertid symbolisere noget af det, som
vi ikke kan købe for penge.
Pælestik, dobbelt halvstik osv. De har alle sin symbolik, der fortæller os noget.

Himmels Knoten, Østrig. Knob skåret i træ.

/Ulla, 10. Gilde
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HEROLDEN
HUSK, at HEROLDENs mailadresse er

HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk
Mailadressen er altid klar til at modtage
materiale, der ønskes i HEROLDEN.
Der kan ikke laves noget blad uden jeres
input. Jeg modtager gerne både tekst og
meget gerne relevante billeder, for at gøre
bladet lidt mere spændende. Billeder af Sct.
Georg med drage modtages også meget
gerne.
Tekst (ikke nødvendigvis gilderelateret), der
ikke kommer i førstkommende blad vil blive
gemt midlertidigt i skuffen ”tekstfyld”og
blive benyttet senere. De kan måske udover at fylde i bladet – også være
inspirerende for andre.
Indlæg (tekst) modtages i filformaterne
.doc, .docx, .odt og .pdf
Papirformat til tekst A4 lodret (også kaldet
portræt-format)

Billeder og tekst fremsendes via mail til
HEROLDENs mailadresse
Har I behov for hjælp til indlæg er I
selvfølgelig altid velkommen til at kontakte
mig via min normale mailadresse eller min
telefon, som I finder nedenfor.
HEROLDEN bliver, som før, tilgængelig online
med mulighed for print fra Stadsgildets
hjemmeside www.sct-georg-aarhus.dk
Deadline for indsendelse til hvert nummer er
uændret d. 15. i måneden før udgivelse.
Bladet vil herefter normalt være tilgængelig
på Stadsgildet hjemmeside (HEROLDEN /
Læs/Print bladet) fra d. 25. i måneden før
udgivelsesmåneden.
Fremover vil papirudgaver af HEROLDEN til
medlemmer uden e-mail og andre ikke blive
udsendt fra central side. Opgaven varetages i
de enkelte gilder.

Billeder modtages helst i filformat .jpg

HEROLDEN
Udkommer næste gang
25. marts 2021
Deadline 15. marts 2021

Redaktør Jan Bigum
H. C. Andersens Vej 1, 8230 Åbyhøj
Tlf. 4119 3676
Email: HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk
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