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Maj 2021

GILDETID
1./7. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

2. Gilde

Mandag d. 24. maj 2021 kl. 19:00
Friluftgildemøde eller Gildeting.
Afholdes hos Knud.
Nærmere info senere.

4. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

5. Gilde

TIRSDAG d. 25. maj 2021
Bemærk ændret dato!
Gildeting i Egå sognegård,
indbydelse sendt.
Mandag d. 7. juni 2021
Friluftsgildehal.
Nærmere info senere.

6. Gilde

Mandag d. 3. maj 2021 kl. 19:00
Hvis det bliver muligt!
Der kommer nærmere til grupperne.

8. Gilde

9. Gilde

Onsdag d. 5. maj kl. 13:30
Besøg på Besættelsesmuseet.
(der kan evt. komme ændringer hertil)
Onsdag d. 26. maj kl. 13:30
Gruppemøde

10. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

Stadsgildet

Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 16:00
Stadsgilderådsmøde.
Afholdes på Spejdermuseet.

Frimærkelauget

Torsdag d. 6. maj 2021 kl. 19:15
Alm. mødeaften.
Sted meddeles senere.
Torsdag d. 3. juni 2021 kl. 18:00
Laugsting.
Afholdes på Skovgårdsvænget 8.

OBS

GÆLDENDE FOR ALLE GILDER

Gildeledelsen holder øje med udviklingen,
Alle nævnte møder/arrangementer er med
og så snart myndighederne giver grønt lys vil forbehold for restriktionerne vedr.
indkaldelser blive afsendt.
Coronasituationen!
Besked vil tilgå i de enkelte gilder så snart
man ved, om møderne aflyses eller kan
gennemføres.
–2–

MEDLEMSNYT
Fødselsdage:

14. maj 2021
Arne Hvid Christiansen

9. Gilde

70 år

4. Gilde

60 år

Jubilæum:

19. juni 2021
Hanne Brissing

Månedens forside

Vandkunsten på Store Torv i Holstebro.
Fremstillet i stentøj af Bing og Grøndahlkeramikeren Steen Lykke Madsen i 1986.
Foto: SGK Elisabeth E. Møller
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Stadsgildeting
Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19:00
i Hasle Kirkes Sognehus, Viborgvej 158, 8210 Arhus V
Dagsorden for stadsgildetinget:
1. Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til stemmeudvalg.
2. Stadsgildemesters beretning, herunder referater fra udvalg.
3. Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab.
(Se HEROLDEN april 2021)
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Stadsgildeledelsen forelægger stadsgilderådets planer og ideer for det kommende år.
6. Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget for det følgende år,
herunder fastsættelse af kontingent.
7. Valg til stadsgildeledelsen.
8. Valg af uddannelsessekretær (DUS) og international sekretær (DIS).
9. Valg af
A. Suppleant for stadsgildemester
B. Suppleant for stadsgildeskatmester
C. Suppleant for stadsgildekansler
10.Valg af revisor og revisorsuppleant
11.Beretning fra fonde og laug.
12.Valg af fondsbestyrelser.
13.Beretninger, der skal aflægges ifølge vedtægter.
14.Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter
15.Eventuelt
Navne på gildernes repræsentanter skal meddeles stadsgildekansler senest den 15. maj.

OBS.: Forsamlingsbegrænsninger på grund af pandemien kan betyde en senere aflysning,

eller udmelding om at der højst kan deltage op til fire repræsentanter fra hvert gilde, som så
kompenseres med et øget antal fuldmagter. Ligeledes kan der blive påbudt mundbind
og/eller visir, ingen fællessang og ingen form for fortæring.
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6. Gilde sørger evt. for et let traktement.
Gildemestrene giver besked til Elisabeth Etlar Møller om antal deltagere/navne (af hensynet
til evt. traktement) på tlf. 22 63 10 84 eller mail: elisabeth.frans.moeller@gmail.com

Det er netop meddelt, at...
21. april stiger det indendørs forsamlingsforbud fra de nuværende 5 til 10,
6. maj stiger det videre til 25 personer.
21. maj må man samles 50 personer og
11. juni så 100 personer.
1. august er det indendørs forsamlingsforbud helt afskaffet!
Men ovenstående regler i den blå ramme skal stadig overholdes!
Så der er lys forude!
Der kan forekomme ændringer i planen.
–5–

NYT FRA GILDERNE
8. Gilde
”Min vintergæk er blevet væk, min krokus er forsvunden,
men jeg kan se
en bellis le
med læberødt på munden.”
Sådan begynder Halfdan R. sit lille forårsvers, og det er
der, vi er lige nu. Jeg så de første bellis i går, da jeg ude i
haven funderede lidt over, om græsplænen ikke havde
bedre af at vente lidt endnu med at blive klippet. Meget
er, som det plejer ved denne årstid. Fuglene synger og
samler til rede, børnene larmer lystigt i haverne og på
vejen, og vejret skifter på bare en times gåtur mellem
hagl, der nærmest pisker én i ansigtet og til lun sol, man
glad vender ansigtet lige mod - rigtigt aprilsvejr!
Når man læser dagens avis, er der nu forlængst ved at være emner, der ikke kun relaterer til
pandemien, skolebørnene går mere og mere rigtig i skole, vi har fået udvidet mulighederne
for at gå på indkøb, flere bliver fornøjede over at få deres gamle frisure tilbage,
bibliotekerne kan kontaktes og skaffe os ønskede bøger, mange af os oplever trygheden ved
at være vaccineret, udendørs sport er kommet i gang i flere sammenhænge, og for de
rejsehungrende begynder mulighederne nu igen at åbne sig.
Påskevejret var slet ikke dårligt med en række solskinstimer, så selv om man kun kunne ses i
mindre hold i familierne, så blev foråret nydt, om man bare nød solskinnet, der livede
vældig op inde i stuerne, eller man kom ud til skov og strand.
Kirkerne holdt udendørs korte gudstjenester, og lidt interessant er det nu efter påsken at
læse, at man overvejer at lære af den model også efter pandemien. Gudstjenester behøver
ikke at være helt så lange. Og sådan har man lært på en række områder. Alt har ikke kun
været negativt.
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Men vel har der været meget, vi gerne ville have været foruden. Hvor kunne det være rart igen at ses i gildesammenhæng
både inde og ude, så da jeg i dag på min travetur kom forbi Ellevang Kirke, hvor jeg i rabatten nød en klynge blå violer, sendte
jeg da et længselssuk hen mod ”vort” lokale i sognegården,
hvor vi i 8. gilde holder vore møder.
Hvornår tillader Mette, at vi igen må mødes mere end de fem,
så vi kan sende besked rundt om de næste arrangementer i
gildet? Det ved vi måske, inden I læser dette.
Selvfølgelig er det rart, at vi her i Danmark har klaret det bedre end så mange andre lande.
Den anden dag fik jeg påskemail fra en veninde i Hamborg, der beskrev deres helt anderledes
nedlukkede liv, hvor de f.eks. på det tidspunkt havde
udgangsforbud mellem 22 og 5 morgen. Så langt kom vi dog aldrig her.
Onsdag før påske var jeg til en stor og bevægende bisættelse i Johanneskirken på Trøjborg
og genoplevede en salme, der har ”sunget” i mit hoved siden:
”Der dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder at nu kommer
en varm og lys skærsommer.”
C.D. Wirsén, 1889

(Den danske Salmebog, salme 725)

Find den lige og hør den med de i alt fem smukke vers, som det er
lykkes Johannes Johansen meget fint at oversætte fra svensk første gang
i 1933.
Ja, det vil vi glæde os til, at der kommer ”en varm og lys skærsommer”,
for vi er jo en forvænt generation og føler, at lige nu har vi meget til
gode – også i gildesammenhæng.
Ellen
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10. Gilde
For 3½ måned siden sagde vi farvel til et gammelt år, som det bestemt var let at tage afsked
med.
Coronaen forsvandt ikke om natten den 31. december. Vi lever stadigvæk med meldingen,
alt er aflyst på ubestemt tid, men der er stadig film i apparatet, det hele kører videre.... det
onde og det gode.
Der vil blive grinet og grædt, ja krige vil også fortsætte. Vi må ikke stirre os blinde på
flammerne, for der er også ild, som lyser op, og jeg tror vi længes efter at sidde og summe
ved et bål og synge nogle af alle vores dejlige sange og så igen og igen glæde os over
fortællinger af gamle minder.
En spejdersang starter med: ”Kan du huske vi travede....” mere behøver jeg ikke at sige.
Der vil til evig tid igen og igen komme dejlige og måske magiske øjeblikke myldrende til os.
Det er det vi venter på, og alderen har her ikke noget at sige. Vi skal snart sidde sammen
igen og 10. gildes mål er, så snart vi er vaccineret at mødes vi igen. Måske kan det blive i
slutningen af april ellers i maj. Her vil vi så starte på en frisk og finde ud af, hvad vi vil med
fremtiden. Der er mange muligheder, som sikkert med alderen er anderledes, men ikke dårligere af den grund.
Fra 10. Gilde siger vi "på glad gensyn".
Ulla
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Nyt fra Spejdermuseet Århus
FDF og spejderne i tivoli Friheden

- På Eventyr i galaksen, d. 25.-26. september 2021

"Det hæderkronede RUMAKADEMI søger nye kadet-aspiranter til indsatsen mod trusler fra
det ydre rum. Som en del af uddannelsen bliver du endnu skarpere på rumteknik, asteroide
undvigelse, og en hel del ting som er tophemmelige og derfor ikke kan nævnes her. Lykkedes
du med at gennemføre programmet, kan du være med til at redde verden – bogstavelig
talt!"
Meld dig til Erik Birkholm Nielsen, tlf. 20408663, som hjælper, hvis du har lyst til at give
en hjælpende hånd.
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HEROLDEN

Billeder og tekst fremsendes via mail til
HEROLDENs mailadresse

HUSK, at HEROLDENs mailadresse er

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@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)

Deadline for indsendelse til hvert nummer er
uændret d. 15. i måneden før udgivelse.
HEROLDEN bliver, som før, tilgængelig online
med mulighed for print fra Stadsgildets
hjemmeside www.sct-georg-aarhus.dk
Bladet vil 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
eller .png

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

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