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4. GILDE
Mandag d. 16. april kl. 19.30.
Gildehal i Langenæskirken.
Sct. Georgsbudskabet &
”Baden Powell” DVD
Mandag d. 21. maj kl. 19.30.
Gildemøde i Langenæskirken.
“Anekdoter fra det gamle Rom”
v/ Lena Pedersen
5. GILDE
Mandag d. 16. april kl. 19.30.
Gildemøde. Egå Sognegård
6. GILDE.
Fredag d. 20. april kl. 19.00.
Sct. Georgs gildehal sammen
med 2. og 9. Gilde.
Mandag d. 7. maj kl. 19.30.
Gildemøde – Gr. 63 arrangerer.
8. GILDE
Mandag den 30. april kl. 19.30.
Sct. Georgs Gildehal i Ellevang
Sognegård

9. GILDE
Onsdag d. 11. april kl. 19.00.
Gildehal m. indsættelse af GK og GM.
Onsdag d. 2. maj kl. 19.30.
Gildemøde: ”Hvem vil være
millionær!” v. Arne.
Tirsdag 15. maj kl. 19.30.
Stadsgildeting i Langenæskirken
(se nærmere i Herolden).
FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 12. april kl. 19.15.
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.
Vi sorterer frimærker for Frimærkebanken.

Gildeår:
24-04-12 Ole Andreasen 6. G.

40 år.

Fødselsdag:
24-04-12 Gudrun Østbye, 9. G. 80 år.
20-05-12 Sys Hanberg, 4. G.
80 år.
Dødsfald:
13-03-12 Kirsten Sørensen, 1./7. G.

Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170,
8260 Viby J.
Telefon 86 28 17 98
E-mail: herolden@mail.dk

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. maj 2012.
Deadline 15. april

HEROLDEN trykkes af Solbakkens KopiTryk
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Der indkaldes herved til

Stadsgildeting
tirsdag den 15. maj 2012 kl. 19.00
i Langenæskirkens lokaler, Kirkedammen 2, Århus C
Dagsorden for stadsgildetinget:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til stemmeudvalg.
Stadsgildemesters beretning, herunder referat fra udvalg.
Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Stadsgildeledelsen forelægger stadsgildets planer og idéer for
det kommende år.
Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget for det følgende år,
herunder fastsættelse af kontingent.
Valg til stadsgildeledelse.
Valg af tre suppleanter til stadsgildeledelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Beretning fra fonde og laug.
Valg af fondsbestyrelser.
Beretning, der skal aflægges ifølge vedtægter.
Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget, sendes til
stadsgildemester senest den 1. april.
Navne på gildernes repræsentanter skal meddeles stadsgildekansler
inden den 15. april. 6. Gilde sørger for et let traktement.
Gildemestrene giver besked til Elisabeth Møller, tlf. 86 28 16 01
eller mail: elisabeth.frans@oncable.dk om antal deltagere fra
deres gilder (af hensyn til traktement) senest onsdag den 9. maj 2012.
P.S. Efter stadsgildeting vil der blive
indsættelse af ny stadsgildemester.
Derfor er mødetidspunktet kl. 19.00.
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Den 13. marts døde Kirsten Sørensen efter kort tids sygdom. Kirsten
har været med i Sct. Georgs gildet siden 1956, først i Grenå og senere i
Skanderborg, hvor hun i 1998 blev overført til 1./7. Gilde i Aarhus. Her var
Kirsten i nogle år med i internationalt udvalg, og i øvrigt deltaget aktivt i gildemøderne. For nogle år siden var gildet på besøg hos Kirsten i sommerhuset i Grenå. Vi var meget glade for at Kirsten kom til 1./7. Gilde, og det var
vores indtryk, at hun også trivedes godt her.
Æret være Kirstens minde.
ofk

De 5. min. tog Jan Omøe sig
af, og refererede fra en tur til Kina
for et halvt år siden. Jan indledte med
lidt om Kinas historie, dets underkuelse af Japan over Chiang Kai-shek
til Mao. Sidstnævntes portræt hænger
på Den himmelske freds Plads, og
Mao ligger balsameret, og til skue i
en glaskiste i et stort mausoleum midt
på pladsen. Der sker meget i Kina, og
en stor udvikling er på vej men der er
stadig store affalds- og hygiejneproblemer. I øvrigt er befolkningen meget imødekommende. En spændende
beretning. Vi sluttede gildehallen
med at synge, ”Når vinteren rinder i
grøft og i grav” af Joh. Skjoldborg.
Vi gik derefter over til Henning Holck, som fortalte om vine. Vi
fik smagt på både hvid- og rødvin og
til sidst en portvin. Da der var flere
slags vin at smage, var der også sat

Den 20. februar deltog vi igen i
4. Gildes gildehal, og tak for det. GM
Niels Blicher indledte med at vi sang
”Det er hvidt herude” af St. St. Blicher. Herefter gjorde Niels lidt status
over året der gik, og nævnte bl. a. at
4. gilde er det største af Aarhus gilderne. Herudover reflekterede Niels
over hvad er et godt liv, og nævnte
bl. a. at det er vigtigt med en god
kontakt til sine omgivelser såvel arbejdsmæssigt som i fritiden. At værdsætte naturen giver mange rigdomme
og gode oplevelser, og ikke mindst
nu hvor våren så småt er på vej.
4
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spande op som vi kunne spytte og
hælde overskydende vin ud i. Til vinene fik vi flere slags virkelig dejlige
oste og brød og kiks. Det var ret så
spændende, og for mig noget nyt, og
hvis jeg forstod det rigtigt, så fortalte
Henning, at drikke vin formindsker
visse kræftformer, og ikke mindst, at
psykologer har undersøgt at drikke
vin giver højere IQ, end f.eks. andre
nydelsesmidler.
Et par enkelte deltagere ved
mit bord, så ud til at ville udfordre
denne tese. Men husk, Henning sagde det var med måde. Min nysgerrighed blev da også i den grad vækket,
og jeg har siden læst, at en vindrikker
scorer konsekvent højere IQ score
end en øldrikker. Altså, vin forbedrer
hjernens kognitive ydelse. Interessant.
En vinbonde skulle have svaret
på et spørgsmål om, hvor mange der
skal til at nyde en flaske Amarone:
En mand til at drikke og to mand til
at støtte.
I øvrigt falder produktionen
med alderen af vinstokken, men det
passer jo også på så mange andre områder.
En rigtig hyggelig aften, og en
stort tak til 4. Gilde.
Ofk

kom i sin gildemestertale ind
på de besværligheder, der kan opstå,
når man skal flytte og ud- og indflytningstidspunktet ikke er sammenfaldende, men giver et boligslip på et
par måneder.
Problemer med telefon, kabeltv, borgerservice, sygesikringsbevis
m.v. Kan det være rigtigt, at det skal
være så vanskeligt og arbejdskrævende i et moderne samfund at foretage
en så almindelig handling, som at
flytte til en bolig, som bedre passer
til ens behov? Det er immervæk over
300 år siden, at Stavnsbåndet blev
ophævet, og danskerne begyndte at
flytte.
Vi lever i moderne tider, hvor
alt sådant burde kunne foregå digitalt
på nettet, men ak og ve, der skulle
meget snak til dels i telefon og dels
over skranken, før alt kunne komme
på plads. Det er selvfølgelig også
først i 2015, at kommune og stat ikke
længere vil se borgerne i øjnene, men
have vores ønsker og kommentarer
på mail. Kan vi være sikre på, at der
også efter 2015 er et menneskeligt
buffer, der kan redde en vanskelig
situation? Undskyld, der kom nok et
par kommentarer med fra referenten.
I efterhallen, som gruppe 21
styrede, måtte vi gennem en quiz
med svære spørgsmål, der virkelig
fordrede, at de små celler blev rørt
grundigt. God fortæring, samt sange
og kammeratligt samvær afsluttede
en god aften - i pæn tid for en gangs
skyld.
Klavs

Mandag den 27. februar havde
vi i 2. Gilde årets første gildehal i
eget regi. I gildemester Kirstens fravær førte vicemester Per øksen og
5
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ring af Kina. Endvidere om den
kæmpe udvikling der er med kristen
dåb i Kina, hvor ca. 1 million kinesere bliver døbt om året og nogle steder
blev der afholdt gudstjeneste 3 gangen om dagen. 5 meget spændende
og inspirerende minutter, som nok
kunne give en lyst til at besøge dette
store land i øst.
I eftergildehallen havde vi vinsmagning med Henning Holck Nielsen fra 5. gilde. En vinsmagning naturligvis med vin, men også krydret
med mange fine historier og billeder
fra HHN’s rejser til bl.a. Chile og
New Zealand. På hvert bord var der
anbragt en blomsterspand, så der var
mulighed for at spytte eller smide vinen ud, selv om man var meget ked
af det, men vi var jo nogle stykker
der skulle køre bil bagefter. Til vinsmagningen var der også på hvert
bord en rigtig lækker osteanretning,
som passede fint til vinen.
Vi startede med en utrolig dejlig hvidvin lavet på Chardonnay druen fra Chile, personligt syntes jeg, det
var dejligt at prøve noget nyt, man er
jo nok altid tilbøjelig til at købe den
vin man kender, herefter fulgte 5 forskellige rødvine fra Frankrig, Spanien, Italien og igen Chile, alle fortrinlige vine, men også vidt forskellige
vine, og da smag og behag er forskellig vil jeg undlade at fremhæve nogen
frem for andre. Til slut smagte vi en
dejlig portvin, selvfølgelig fra Portugal, det var en late bottled vintage
port.

Vi mødtes til årets første gildehal mandag d. 20. februar i Langenæs
Sognegård.
I sin gildemestertale startede
Niels Blicher med at gøre status over
tiden, der var gået, og hvad der venter
os i fremtiden.
Til sommer er det 2 år siden vi
dannede nye grupper i 4. Gilde, og
alle sammen siger vi, jamen vi er jo
næsten lige begyndt, men nej tiden
løber. For NB’s vedkommende var
det ca. 10 år siden han trådte ind i
Sct. Georg Gildernes rækker, hvoraf
han de seneste 4 har siddet som gildemester, der har givet ham et større
kendskab til gildets medlemmer og
forståelsen for et mangeårigt venskab
blandt mange af 4. Gildes medlemmer, men NB har på det seneste måttet erkende, at situationen har ændret
sig radikalt i det forløbne år, hvorfor
han overfor gildeledelsen har oplyst,
at han ønsker at fratræde som gildemester med udgangen af dette gildeår. Livet forløber jo ikke altid som
man håber og forventer – men som
der står i en af de gamle spejdersange
– ”En spejder giver aldrig op”, så lad
os i dag se fremad og nyde livet og de
lyse timer.
I 5 min. Sct. Georg fortalte Jan
Omø om deres tur til Kina med Danmission, han indledte med at fortælle
om Kinas historie i nyere tid med
Mao, Chang Kai-Shek, kulturrevolutionen og den fejlslagne industrialise-

(Fortsættes på side 11)
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Stadsgildets regnskab.

Regnskabet kan udtages og medbringes til stadsgildeting.
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(Fortsat fra side 6)

HHN fortalte at det var en
synd at åbne en vintage vin, som er
yngre end 13 år, den udvikler sig nemlig på flaske, og må således heller ikke
åbnes før den skal bruges, idet den fiser af på et par timer, og således kun
bevare den fine smag i meget kort tid.
Klokken var efterhånden blevet
mange før gildemester kunne takke for
en helt fantastisk aften og slutte af
med en aftensang.
Birthe

Mandag d. 30. januar var vi inviteret til 8. Gildes fødselsdagsgildehal.
Som indgangsmusik hørte vi
Johan Strauss Radetskymarch.
Vi indledte aftenen med at synge ”Gildehallens lys er tændte”. Gildemester Henny Wilson bød velkommen, og sagde, at det altid er dejligt at
komme i en fyldt gildehal.
Gildemesteren havde en dag fået et rødt ark papir ind ad døren, og
troede at det var en reklame. På papiret stod med store bogstaver ”Tid til
det, der tæller”. Det viste sig at være
fra gildemesterens 15 årige barnebarn!
Så temaet for Gildemestertalen var,
”tiden”. Tid er noget vi alle ved, hvad
er. Det drejer sig om at udnytte tiden
rigtigt. Det man ikke får gjort, gør at
man føler sig dårlig og doven. Det
hjælper at tænke på lyse minder f.eks.,
fra et skib, at have set en solopgang
over vandet, eller at høre ”Carl Nielsens Helios ouverture”.

Herefter sang et kirkekor: I
østen stiger solen op fra ”Et folkesagn”.
Efter Gildehallen havde 8. Gilde forberedt et vældigt fødselsdagstraktement. Vi fik hver serveret et
kæmpemæssigt Stjerneskud. Og til
kaffen var der 4 forskellige slags lagkager, uhm!
Vi blev bedt om at komme med
forslag til underholdningen. G.M. fra
5. Gilde skrev 2 lange tekster på tavlen, og så skulle prøve at tyde hvad
der stod. Der var umiddelbart det rene
volapyk. Fire frivilligt udvalgte skulle
sætte kommaer, og vupti blev der mening med volapykken. Det gav vældig
morskab og diskussion.
Efter en fin fødselsdag sang vi
vores aftensang og takkede for en dejlig aften.
Hanne
Mandag d. 13. februar holdt 5.
Gilde gildemøde i Egå Sognegård.
Vore venner fra 8. Gilde var mødt talstærke op. Det var dejligt!
Tidligere kriminalbetjent Mads
Larsen var inviteret som foredragsholder, for at fortælle om sit liv, som
spejder og kriminalbetjent.
Alice bød velkommen og foreslog, at vi begyndte med at synge,
”Det er hvidt derude”.
Mads Larsen har været KFUM spejder. Han startede som ulveunge, og
har næsten altid, på en eller anden måde, været tilknyttet spejderbevægelsen. Der var altid et godt sammenhold! Han var i 1946 med på Korpslejr. Og han husker, at han en dag
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lavede mad og pludselig stod der en
stor mand foran ham. ”Hvad laver
du?”, spurgte manden. Det var Kronprins Frederik, den senere Kong Frederik den niende. Efter at have været
soldat, kom Mads Larsen tilbage til
Århus, hvor han igen blev spejder, nu
som Rover.
Han er udlært tømre, rejste til
Norge, kom hjem igen, i 1957 kom
han på Politiskole, og senere på Kriminal skole. Der var Kaptajn Jespersen, som en del af os husker. Han
lærte dem selvforsvar! På et tidspunkt
fik han og hans kollega anholdt 2 tyve, som havde begået 12 indbrud. Og
der fandt de masser af tyvegods. M.
L. fortalte om mange spændende episoder: om slagsmål, om en fuld politibetjent, om ildebrand, om drab og
osv. Det værste var, når et barn var
blevet dræbt. Man ændrer sig i årenes
løb, spejderetikken har fulgt mig hele
livet, sagde M. L.
Det kan ofte betale sig, at behandle de anholdte ordentligt. Han
har været med til at jagte folk øst fra.
Nu holder han øje med polakker!
M.L. holder af, at være ude i det frie
og male. Han har altid en skitseblok
med. Efter pausen så vi nogle af hans
billeder.
Under pausen stod gruppe 52
for det kulinariske, som bestod af laksemadder og tarteletter. Til kaffen,
Annas dejlige hjemmebagte snegle.
Efter pausen sang vi Spurven
sidder stumt bag kvist. Herefter var
der mulighed for at stille spørgsmål
til foredragsholderen. Og adskillige
spørgsmål blev uddybet.

Gildemesteren takkede Mads
Larsen for en meget spændende aften.
Og vi sluttede med vor sædvanlige
aftensang.
Hanne

Det årlige gildeting blev afholdt den 12. marts. Sonja bød velkommen til 20 fremmødte gildemedlemmer.
Henrik blev valgt som dirigent,
og han takkede for valget og startede
med at konstatere, at gildetinget var
lovligt og rettidigt indvarslet. Elsebeth blev valgt som protokolfører og
Bodil Mejer og Ole som stemmetællere.
Gildemester Sonja aflagde sin
sidste gildemesterberetning. Hun takkede alle i 6.gilde og især Inger og
Robin for samarbejdet og gav udtryk
for, at det også var lidt vemodigt at
forlade højbordet Sonja gennemgik
kort årets arrangementer, og de har
heldigvis været afvekslende og gode.
Lidt om det nye år kom Sonja også
ind på.
Skatmester Robin aflagde det
reviderede regnskab, som blev godkendt. Budgettet for det kommende
år blev ligeledes godkendt og trods et
lille minus i år, fortsætter vi med
uændret kontingent.
Gruppelederne aflagde beretning. En gruppe har fast emne, nemlig møller af alle slags. De øvrige to
grupper vælger ret frit og fortæller
om ferieoplevelser, historier af
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enhver art, læserbreve og klummer,
som alt sammen giver gode diskussioner.
Ridderudvalget har optaget to
nye riddere, ingen nye emner meddeler Helle. Om internationalt udvalg
beretter Elsebeth, at de har hjulpet
ved Landsgildetinget, afholdt Fellowship-day og modtaget fredslys,
arrangementer som også vil blive afviklet i det nye år. En bustur til Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro er på
tale. Telefonafbud fortsætter med afbud senest torsdag derefter direkte til
arrangerende gruppe.
Flagblokkene
repræsenteret
ved Alice har problemer med sent udsendte vagtplaner. Nye flag og vimpler er klar, Henrik tilbyder at afhente. Valdemarsdag tager Helle og Alice sig af. Henrik kunne fortælle at
Århus gilderne havde indsamlet
12,75 kg. frimærker mellem de to
sidste landsgildeting og var nr. 22.
Pia berettede om spejderudvalget.
8.11.2012 bliver der igen et arrangement på Diakonhøjskolen. Gilderne vil igen være med i Kulturnatten. Udvalget mødes 3-4 gange årligt.
Valg af gildeledelse: Inger Andersen overtager gildemesterposten,
Robin fortsætter som skatmester, og
Bent Vase bliver ny kansler. Det gav
anledning til rokade på herold- og
suppleantposterne, men det faldt på
plads.
Under eventuelt talte Sonja om
kommende arrangementer, og vi lavede lidt opgavefordeling.

Herefter sluttede Henrik gildetinget.
Vi begyndte denne aften med
at spise skipperlabskovs og sluttede
nu med kaffe og to lækre kager både
Ninis frugttærter og lagkager, som
Elsebeth serverede i anledning af sin
forestående fødselsdag.
Aftenen sluttede vi med "Nu er
jord og himmel stille".
Tove

Tirsdag den 28. februar var 8.
Gilde på aftenbesøg hos Danmarks
største og ældste apotek. Det ligger
på hovedgaden i Skanderborg, og er
grundlagt i 1809. Oprindeligt var der
en købmandsbutik i bygningerne,
hvoraf de ældste er opført i bindingsværk. Først siden flyttede apoteket så
ind.
Vi blev taget imod af produktionschef Erika Jørgensen, som af
uransagelig grunde blandt medarbejderne lyder navnet Mads, og af lederen af den tilhørende store detailafdeling, Anne Marie Simonsen, som til
gengæld kendes som Jessen.
Friske folk, som fortalte levende og frit fra leveren om de mange år
som almindeligt apotek i en mindre
købstad og nu med, den kolossale udvikling siden 1980, som produktionsapotek. Det eneste i Danmark, sammen med Glostrup Apotek, som
fremdeles må fremstille medicin direkte til speciallæger, øjenlæger,
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hospitaler, andre apoteker. Til gengæld er man forpligtet til at påtage
sig fremstillingen af helt specielle og
selv helt små ordrer. Under Skanderborg Apotek hører også apotekerne i
Ry og Hørning, samt et håndkøbsudsalg i Stilling.
Vi kom på rundtur i de forskellige produktionsafdelinger, og overalt
så vi store blandingskar, glasmontre,
køleskabe, afvejningsvægte m.v. og
bogbind med formler og opskrifter,
bl.a. på produkter, som Skanderborg
Apotek er ene om at fremstille. De
fleste råvarer leveres fra Holland, en
del fra Tyskland og resten fra danske
leverandører.
Vi så også hvordan man maskinelt pakker individuelle dosispakker, som apoteket var det første der
kunne tilbyde allerede i 2001. Der
leveres til 350 patienter i lokalområdet samt til 1000 andre patienter landet over.
Apoteket har 90 medarbejdere
og omsætningen ligger på 245 mio.
kroner.
Hertil kommer apotekets veterinærafdeling, som ligger andets sted
i Skanderborg, hvor man omsætter
for ca. 100 mio. kroner. Man er således også en af landets store leverandører af lægemidler med leverancer
til mere end 2000 landbrug landet
over.
Skibsafdelingen har aftaler
med flere store rederier og rigtig
mange fiskere om levering af forbindsstoffer og medicinpakker m.v.,

der lovformeligt skal være til stede på
fartøjerne. Apoteket påtager sig også
at holde øje med sidste udløbsdato.
Under Skanderborg Apotek
hører også medicinalvirksomheden
Pharma-Skan samt Skan-Medic, der
fremstiller cremer, og regnes alt med
omsætter Skanderborg Apotek for
390 mio. kroner.
Efter rundvisningen i produktionsafdelingerne sluttede vi af i apotekets store butik, hvor vi fik testet vores viden om medicin, ikke mindst
om bivirkninger, og vi forhørte os om
kopimedicin og kampagnepriser,
samt de forskellige sideprodukter
som dukker op på hylderne. Der ekspederes 500.000 recepter og 150.000
kunder handler årligt i butikken.
Inden vi sagde tak for en spændende aften, samledes vi i kantinen,
hvor vi nød en kop kaffe samt friskbagt kage, og efter en spørgerunde
fortsatte snakken livligt om alle de
nye indtryk, vi havde fået om livet i
Danmarks største apotekervirksomhed.
Frits

Gildeting i 9. Gilde onsdag d.
7. marts. Det var en kold aften, da vi
havde gildeting. Hvor var foråret blevet af? Sneen faldt i store tunge fnug
og gjorde jorden hvid igen. Alligevel
var fremmødet stort i gildet også denne aften. De fleste poster blev
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genbesat med kun få ændringer. Gildeledelsen ser nu sådan ud:
Arne - ny gildemester, Marianne - ny kansler, Tage – fortsat skatmester.
Traktementet var enkelt og
godt: Stjerneskud fra Føtex.
Under punktet eventuelt sang
vi naturligvis fødselsdagssang for
Ruth, der blev 80 år et par dage efter.
Birgit

Tirsdag den 6. marts afholdt
10. Gilde sit gildeting i spejderlokalerne på Brobjerg skolen. Bent blev
valgt som dirigent og styrede aftenen
på bedste vis. G.M. aflagde beretning
uden kommentarer ligeledes blev
regnskab og budget fremlagt og godkendt. Som vores G.M. blev Ulla
Charles genvalgt (Et stort ønske fra
alle) da Ulla har gjort det virkelig
godt.
Som G.S.mester Annemarie
Frier og som G.kansler Bent Andersen. Derefter var der valg til diverse
laug og udvalg og alt faldt på plads.
Et let traktement som Annemarie
stod for og derefter blev der sunget et
par sange og hygge.
Med gildehilsen
Poul-Erik 10. Gilde

NB: Der er måske nogen der
undrer sig over at det er forskellige
steder vi afholder vores møder men
de få møder vi afholder indendørs er
pt. forskellige steder i spejderhytter/
huse/ fordi vores faste tilholdssted i
Viby er under ombygning, men vi
glæder os til engang det bliver færdigt.

Torsdag den 1. marts var der
Laugsting, som igen blev afholdt
hjemme hos Hans Fink. Der var også
denne gang et stort fremmøde og sangen til de gule ærters pris lød endnu
en gang i stuen. Tak til Jytte for de
dejlige ’ærter’
Tinget blev under ledelse af
undertegnede afviklet efter dagsordenen og beretningerne blev godkendt
uden mange kommentarer. Regnskabet blev godkendt. Økonomi og procedurer blev drøftet. Indtil videre
uændret kontingent. Der var genvalg
på følgende poster: Laugsmester:
Hans Fink, Skatmester: Jan Omøe,
Skriver: Uffe Jørgensen og Revisor:
Henrik Meyer.
Datoer for det kommende års 9
aktiviteter/møder blev fastlagt. Hans
Fink har efterfølgende udsendt en
mere detaljeret mødeplan, der også
indeholder hvem der medbringer mødepræmier til de forskellige møder.
Uffe
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Afsender:
HEROLDEN
Grøndalsvej 170
8260 Viby J.
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«NAVN»
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Klavs Klercke, 2. Gilde har fundet dette billede
af Gildehuset under opbygning

Denne måneds forsidemotiv
er hentet på nettet og viser et
glasmaleri fra ca. 1440, som ses i
Ulmer Münster, en kirke i gotisk stil.
Kunstneren hed Hans Acker,
og levede ca. 1380 - 1461.

