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9. GILDE
Tirsdag d.5. november.
Vi deltager i Stadsgildets arrangement
m/foredrag v/Per Stig Møller.
Se tidspunkt i Herold.
Onsdag d. 27. november.
Vi modtager fredslyset, når det ankommer til Aarhus, derefter går vi ud og
spiser/bytur.
Gildebrødre, der ikke ønsker at være
med længere, tager hjem.
Andre fortsætter til Frue Kirke.
Tidspunkt: Senere, når alt er tilrettelagt.
Onsdag d. 4. december kl. 19.00.
Julestue. Husk gave til pakkeleg.

4. GILDE
Mandag d. 18. november kl. 19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
"Danske krigsbørn" v/Henny Granum.
Mandag d. 9. december.
Julestue i Langenæskirken.
5. GILDE
Tirsdag d. 5. november kl.19.30.
Foredrag ved Per Stig Møller.
Information i Herolden fra oktober
Mandag d. 11. november kl.18.00.
25 års jubilæumsfest i Egå Sognegård.
Indbydelse, se Herolden fra oktober.
Onsdag d. 27. november kl.?
Fredslyset 2013 kommer til Aarhus.
Se nærmere i Herolden.
Mandag d. 9. december kl.18.00.
Julefest i Egå Sognegård.

10. GILDE
Tirsdag d. 12. november
Julerier, 1. Tranbjerg hytten

6. GILDE
Mandag d. 4. november kl. 19.30.
Gildemøde afholdes ikke i Langenæskirken, men i Skt. Pauls Kirkeplads 16.
Benny Aros fortæller om øllets glorværdige historie.

Gildeår:
14-10-13 Paul Møller Jørgensen,
5.G. 25 år.
14-10-13 Susanne Kirchheiner
Nielsen, 5.G. 25 år.
14-10-13 Aage Mathiesen,5.G. 25 år.
14-10-13 Birgit Nielsen5.G.
25 år.
14-10-13 Edel Pedersen, 5.G. 25 år.
04-11-13 Jan Omøe, 4. G.
50 år.
21-11-13 Jette Møller Jørgensen,
5.G. 25 år.

8 Gilde
Søndag den 10. november.
Strandskolen. Vi koordinerer Dansk
Flygtningehjælps landsindsamling i
Risskov.
Mandag den 11. november kl. 18.00.
5 Gildes jubilæumsfest i Egå Sognegård.
Mandag den 25. november.
Julestue. Nærmere følger.
Søndag den 1. december.
Fredslyset bringes til Ellevang Kirke.

Fødselsdage:
04-12-13 Kaj Andersen, 4. G. 85 år.
25-12-13 Asger Haagen Jensen,
4. G. 90 år.
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60 års gildejubilæum: Kaj Andersen, 4. Gilde
Torsdag den 10. oktober var gildemester Jette Jørgensen, stadsgildekansler Elisabeth Møller og stadsgildemester Kjeld Hedelund på besøg hos 60-års
gildejubilar Kaj Andersen fra 4. Gilde.
Kaj startede som ulveunge og senere spejder i DDS i Bogense i 1943. I
1953 blev Kaj optaget i Sct. Georgs Gildet i Bogense, for i midten af 60'erne at
flytte til Aarhus, hvor Kaj siden har været en meget aktiv og afholdt gildebror i
4. Gilde.
Den altid meget venlige og hjælpsomme jubilar, Kaj Andersen, har med
stor interesse og indsigt beklædt mange tillidsposter i Sct. Georgs Gilderne: 2
gange gildemester, kansler, uddannelsessekretær og ikke mindst som redaktør
af HEROLDEN igennem mange år. Kaj er udlært typograf og har i årene som
redaktør, sat sit præg på HEROLDEN's layout og indhold. For tiden bor Kaj på
Caritas, Graham Bells Vej 2, lejlighed 249, 8200 Aarhus N.
På billedet ses Kaj omgivet af gildemester Jette og stadsgildemester
Kjeld. Stadsgildekansler Elisabeth er fotograf.
Kjeld H.J.
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Nytårsgildehal 2014
Aarhus Stadsgilde inviterer til nytårsgildehal.
Arrangeres af 6. Gilde
Fredag den 10. januar 2014 kl. 18.00.
Langenæs kirkens lokaler, Kirkedammen 2, Aarhus C.
Yderligere information i HEROLDENS december nummer

Onsdag den 27. november 2013 vil vi modtage Fredslyset i Århus.
Fredslyset ankommer til Århus Banegård med IC 133 kl. 13.12. Vi modtager lyset på perronen, men der vil ikke være yderligere på banegården, da
DSB ikke må have levende lys i deres lokaler.
Igen i år har rådhuset – og formentlig borgmesteren sagt ja til at modtage
lyset i trafikhallen. Det sker kl. 14.30. Borgmesteren og stadsgildemesteren vil
tale, vi synger en sang og overdrager lyset. Derefter byder rådhuset på kaffe og
småkager.
Kl. 17.00 er der andagt ved pastor Jesper Kiil Jørgensen i Vor Frue Kirke.
Efterfølgende overdrages lyset i kryptkirken.
Håber I møder op til hele eller dele af arrangementet.
På udvalgets vegne.
Gildehilsen
Elsebeth tf: 23 60 24 87
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Kristina Kongsgaard er spejder i DDS i Tranbjerg. I det tidlige forår ansøgte
Kristina Århus Stadsgilde om økonomisk støtte til at deltage i en international
spejderlejr i Canada. Kristina er nu hjemme igen og har, på opfordring fra
STGL, sendt nærværende artikel til HEROLDEN.
I en af verdens reneste søer beliggende i et canadisk skovområde,
stod den på et morgenbad for op
imod 70 danskere, der deltog på
14th Scout MOOT Canada.
I sommers var 2-3000 unge spejdere
mellem 18 og 25 år samlet i knap to
uger på spejdercenteret Awacamenj
mino i det østlige Canada. Lejrens
stemning var helt speciel, som man
kun kan forvente det, når man samler så mange utroligt forskellige kulturer. De store forskellighed blandt deltagerne har gjort lejren til en rigtig stor
oplevelse, og alt tyder på, at enhver deltager har fået en del nye verdensomspændende venskaber med hjem.
Det 14. World Scout MOOT startede en torsdag på Parlament Hill i Ottawa med en åbnings ceremoni, og herfra gik alle spejderne samlet gennem byen,
inden vi fandt vores patruljer. Jeg var i patrulje med en brasilianer, en costaricaner, to mexicanere, en schweizer, en brite, og en fra Hong Kong. Hver patrulje
bestod som min egen af op mod 8 personer, og patruljerne blev opdelt i subcamp
1-7.
Til alle måltiderne var patruljerne sammensat i såkaldte ’units’ bestående
af 3 patruljer i subcampen, og sådan lærte min patrulje også et par amerikanere,
portugisere og argentinere godt at kende. Vi havde midt på ugen en
’International Day’, som bl.a. bød på
mad, drikke og traditioner fra hele verden. Ellers var hver patrulje i løbet af lejren på en række aktiviteter, der både gav
gode oplevelser og rystede patruljerne
godt sammen.
Min patrulje nåede for eksempel at
sejle i kano gennem den smukke by Ottawa, være på et aftenløb i Québec City og
hørte om ’ShelterBox’, der er et nødhjælpsredskab i tredjeverdenslande. Min
patrulje besøgte Quebec City og fik kørt
en hel del i de amerikanske skolebusser,
men trods det var der om aftenen stadig
tid til en stund i bålets skær.
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For mig har mødet med spejdere fra andre steder i verden givet en god
forståelse af andres holdninger og værdier, men det overrasker mig, hvordan
det på nogle punkter også har givet mig et nyt syn på Danmark.
Lejren samlede ikke mindre end 82
lande, og man kan kun bliver imponeret af mødet med verdens kulturer,
fordi vi er så utroligt forskellige. Personligt har jeg fået en masse ud af at
deltage på MOOTen, ikke mindst de
nye venskaber. Jeg glæder mig til et
gensyn med de nye venner i sommeren 2017, hvor 15th Scout MOOT
løber af stablen på Island.
Kristina Kongsgaard,
1. Tranbjerg DDS

Denne måneds forside.
5. Gildes bagtæppe er, som berettet i
jubilæumssiderne sidste måned, en farveudgave af gildets logo. Produceret af Inge Marie Malmberg, Lis Stevn, Lone Løkke samt
Kirsten Nilsson. Som et kuriosum kan nævnes at Sct. Georgs hests hale er lavet af ægte
hestehalehår, der var revet af enkeltvis.

Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170,
8260 Viby J.
Telefon 24 63 82 95
E-mail: herolden@mail.dk

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. december 2013.
Deadline 15. november.
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Åben Gildehal i Beder Sognegård, mandag d. 16. september. Gildehallen blev holdt i Beder Sognegård,
da Langenæskirken stadig var under
restaurering. 35 Gildebrødre og gæster
havde fundet vej til Beder, hvor der
var gjort klar til en hyggelig aften.
I Gildemestertalen citerede GM
Jette Jørgensen fra en artikel af journalist Hertz Mortensen: ”Når man altid er i den langsomme kø”, hvor hun
revser sig selv og verden omkring sig,
ærligt, skarpt og med masser af humor. Hvordan man altid havner i den
langsomme kø, kun møder regn, når
man har efterladt paraplyen derhjemme og trækker røgen fra grillen med
sig rundt, uanset hvor mange verdenshjørner man flygter mod.
Den psykologiske forklaring på
fænomenet er at vi alle mener, vi er
det vigtigste i verden, og derfor koncentrerer os om vores sorte uheld, og
derfor indprenter det sig i vores bevidsthed. I modsætning til de gange,
hvor vi selv er heldige, for der koncentrerer vi os også om – ja - os selv,
og bemærker ikke de andre. Derfor
lægger vi ikke mærke til vores held og
husker det heller ikke, for os en lidet
flatterende karakteristik.
Efter smørrebrødet, kaffen og
småkagerne, blev Kjeld Gade Sørensen lykønsket med de 80 år. Herefter
lagde Niels Blicher op til videoen fra
"Spejdernes Lejr 2012", om bygningen af Aarhus spejdernes vartegn, Mi-

ni Aros, hvor han beskrev hele forløbet, fra ide til byggeriet stod færdigt.
Flere af vore gæster havde også
været aktive i projektet, som vi i gilderne fik megen ros for. Tak til Gruppe 42 for en dejlig aften.
Erik

Mandag den 14. oktober var vi
samlet til gildehal i Egå Sognegård,
både gildebrødre fra 8. Gilde og gæster. Tidligere gildemester Erik Ravn
forestod gildehallen, da Henning
Holck var bortrejst. I sin gildemestertale orienterede Erik om forløbet af
det nylig afholdte Landsgildeting på
A.P. Møller Skolen i Slesvig. Her, hvor
ny landsgildemester bosat i Sydslesvig
og med dansk pas, blev valgt.
Derefter talte Erik om det danske mindretal i Sydslesvig både deres
historie før afstemningen i 1920 og
efter, hvor der blev grundlagt en lang
række foreninger, der dannede en
holdnings-og servicepræget baggrund
for det danske mindretal her. Blandt
de mange foreninger nævnte han Sydslesvigsk Forening, Dansk Skoleforening, Centralbiblioteket, Dansk Kirke, Vælgerforening, Flensborg Avis,
Grænseforening m.fl. Desuden har 25
forskellige danske organisationer
valgt, at tilslutte sig Sydslesvigsk Forening med omkring 12.000 medlemmer og tallet er stadig stigende. Blandt
disse mange organisationer kunne
nævnes erhvervsforening, borgerforening, kirke, pensionistforening, kvindeforening, Duborg-Skolen, musik-og
sangforening m.fl. Kort omtalte Erik
andre kendte mindretal bl.a. romaerne
og kurderne. Efter gildemestertalen
7
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sang vi ”Det haver så nyligen regnet”
en sang med relation til landsdelen.
I eftergildehallen gav Erik ordet
til aftenens foredragsholder Provst
Anders Bonde, der havde valgt at kalde sit indlæg ”Mands Minde”. Det
skulle omfatte hans erindringer fra
barndom, uddannelse, præstegerning
og nu landmand ved Hevring på Norddjursland. Vores forventninger til Anders Bonde og hans historiefortællinger havde været store og det må siges,
at de blev indfriet efterhånden som aftenen gik. Han er opvokset på landet
hos Hans og Rosa, der nu er hhv. 87
og 82 år. Hans kone, der også er præst,
og flere familiemedlemmer bor nu tæt
på hinanden og det familiære kom der
selvfølgelig mange historier ud af.
Ved siden af præstegerningen har Anders Bonde noget landbrug og herfra
fik vi historien om avlstyren
”Marianne Jelved” og ex-hingsten
”Villy Søvndal”. Kærlige småhistorier
om Hans og Rosa, deres liv og store
betydning for hele familien. En rigtig
sjov aften, hvor alvoren kom ind i humoren, som Erik så fint udtrykte det.
Det havde ikke været let for
Erik, at få en aftale på plads med Anders Bonde, men dejligt med en foredragsholder, der gav sig god tid, da
han så endelig kom.
Alice

efterhånden som solen fik magt.
Vi drog mod Viborg, hvor vi kl.
10.30 mødtes med vores guide, som vi
midt i rundvisningen fandt ud af var
gildebror i Viborg.
Hun var en meget vidende og
dygtig guide, som fortalte om fortid og
nutid, efterhånden som vi passerede de
mange bygninger i den gamle bymidte. Viborg har i dag 44.000 indbyggere. I 1040 var Viborg et af landets fire
stifter og blev tidligt, på grund af sin
beliggenhed, en slags hovedstad i Nørrejylland. Byen har haft latinskole siden 1200 tallet, og gennem tiderne har
mange forfattere haft tilknytning til
Viborg f.eks. Johs. V. Jensen og Steen
Steensen Blicher.
På turen rundt i de gamle gader
passerede vi mange bygninger, som
alle havde tilknyttet en historie. Mange af omegnens herremænd byggede
byhuse, som sammen med familiegårde og små håndværkerbrug blev en del
af byen.
Tilbage i 1313 havde Viborg 12
sognekirker, 1 domkirke og 4 klostre.
Byen har været ramt af flere brande,
sidst i 1726 hvor halvdelen af byen
udbrændte. I Viborgs ældste gade Sct.
Mogens gade findes de ældste huse, i
et af dem har Peter von Scholten boet.
Vi besøgte Gråbrødre kloster, hvor vi
så Kongens kammer. Klostret er i dag
bolig for private.
På Gammel Torv så vi monumentet med dronning Margrethe den
første og Erik af Pommern. Så var vi
tilbage ved Viborg Domkirke, som var
sidste del af den guidede tur. I 1120
begyndte man bygningen af kirken i
romansk rundbuestil. Stilen er bibeholdt, men kirken er brændt tre gange,
så den nuværende kirke er fra 1876.

Til vores årlige udflugt, i år den
28.9, mødtes vi 12gildemedlemmer og
2 gæster kl.9 ved Tange sø.
Havde vi haft musik til vores
kaffe og rundstykker, havde det været
"Tågen letter" af Carl Nielsen, for tågen lå lavt over søen, men den lettede
8
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Kirken bliver først udsmykket i 1900
tallet. Det er kunstmaleren Joakim
Skovgaard, som har stået for at udsmykke kirken med fresco malerier,
og det er imponerende - et besøg
værd.
Viborg er stadig en flot by med
mange minder, men trist at se at bymidten i dag består af rigtig mange
bygninger, som er sat til salg, da der
er sket en udflytning til nyt moderne
byggeri til offentlige funktioner.
Vi tog afsked med vores guide
og kørte til Rindsholm kro. Her spiste
vi middagsmad og fik kromanden
Frode Hansens beretning om hans ikke kedelige liv.
Som sidste punkt på programmet skulle vi besøge Birthe Ladefoged, som i Over-Viskum har Blomsterværkstedet. Et spændende sted på
en gård fra 1929. Her er gartneri,
hvor der dyrkes krydderurter, frugt,
bær og blomster. Vi var først i haven
med krydderurter, her hørte vi om anvendelsen af de mange urter. Birthe
er blomsterbinder, men produktionen
af mange forskellige kryddersnapse
er i dag hendes foretrukne arbejde, og
det fik vi et spændende foredrag om
ledsaget af smagsprøver. I en hyggelig gårdbutik kunne vi købe mange
ting. Vi kunne også købe kaffe/the og
lagkage, hvilket gildeledelsen havde
bestilt til os. Endnu engang havde de
tre arrangeret en rigtig fin udflugt, og
alt blev afviklet i dejligt vejr, så vi
kunne sige tak for endnu en god dag,
før vi skiltes.
Tove

Hun er uddannet sygeplejerske, ansat
i kommunen siden 1980 været ansat i
hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.
Inga Klode har deltaget i forebyggende hjemmebesøg, hvor aldersgrænsen for at få besøg i starten var
80 år nu ændret til 75 år.
Efter at have været på rigtig
mange hjemmebesøg, blandt andet
hos en 108 årig kvinde, som udtrykte
sig således om sin tilværelse "det er
som at sidde på en bjergtop og ikke at
have nogen at dele det med", syntes
Inga, at meningen med livet skal ses,
derfor er fællesskab en løsning. Men
folk skal selv bestemme, hvad de vil
deltage i.
Efter en periode som teamleder
på plejeboliger for demente blev Inga
frivilligkoordinator og kom dermed
til at beskæftige sig med besøgstjenesten. Her kan, som hun udtrykte det,
næsten alt prøves, når der dannes fællesskaber.
Aktivitetscentrene er nedlagt. I
dag styrer brugerrådene tingene, de
har ikke politisk magt men stor indflydelse, de siger al magt til borgerne.
Pårørende er ikke en resurse, men har
gennem pårørenderåd indflydelse, her
sidder Inga Klode også med.
De tre ord ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed skal ikke forbindes med ældre mennesker. Vi hørte
om mange tiltag for at modvirke dette
triste billede. På plejehjem kom der
for eksempel besøg af dagplejere med
små børn, dyrevenner med hunde og
katte sågar ponyer (på listesko) og et
sted havde man hønsehold. En tur
med helikopter havde man også arrangeret et sted.
Inga Klode sagde "jeg er så
glad for mit arbejde", og det var vi

Ved gildemødet 7.oktober havde vi besøg af Inga Klode, som er frivilligkoordinator i Aarhus kommune.
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ikke i tvivl om. Dejligt at møde sådan
et menneske.
Vi nød et traktement med pølser, ost, kaffe/the og småkager. Inger
takkede Inga for hendes besøg og foredrag.
Kirsten havde en sang - ABC
visen med - og hun læste senere nogle
små børns mening om gamle mennesker.
Efter lidt praktiske oplysninger
sang vi aftensang og gik hver til sit.
Tove

Mandag den 30. september var
8. Gilde samlet til en foredragsaften
med tidligere økonomichef Oddmar
Poulsen, der talte om Færøerne. Som
færing og bosiddende på øerne indtil
sit 26. år, havde han utallige erindringer om hele sin opvækst og ungdom
og om forholdende som de var i
40erne 50erne og 60erne inden han
rejste til Danmark og bosatte sig i
Aarhus. Her kunne han komme ind på
købmandsskolen, inden han komme
videre på handelshøjskolen, hvor han
læste økonomi. Han blev revisor og
siden økonomichef i et stort emballagefirma i Lystrup.
Alt foregik i et adstadigt tempo,
som det nu forløb dengang i den lille
bygd Våger ved en bugt og fjord på
den sydligste af Færøernes mange øer
– Suderoy. Alle passede på og hjalp
hinanden i det daglig, og kosten var
hovedsagelig fisk, og får, samt fugle
og æg, som blev hentet på de stejle
klippesider og skråninger. Det gjald
om at have en god balance og stor behændighed. Den lille Odmar kom hurtigt med på fjælet for at indfange Mal

Mutter, fuglene som sprøjter tran og
lugter fælt. Der var dog også drama i
hverdagen for Oddmars far var fiskeskipper, og Oddmar var ofte med i
barsk vejr i Nordatlanten, når de fiskede og efterfølgende lodsede fangsten i Skotland. Han iagttog hvordan
man navigerer efter stjernerne og
hvordan man bruger en sekstant.
Faderen døde da Odmar var
seks år, og det betød, at han i en så
ung alder måtte påtage sig et stort ansvar ikke mindst over for tre mindre
søskende. Både på moderen og faderens side havde man dog nær familie i
nærheden, så det var en vældig hjælp,
så man støttede hinanden, og udvekslede hvad man kunne skaffe til huse.
Som 15 årig deltog han sammen med de voksne beboere i fiskeri
efter grindehvaler, som i flokke på
ca.300 blev jaget ind i fjorden. Det
foregik, som vi også kender det i dag,
fra robåde med 10 mand ved årene og
en styrmand. Halvdelen af hvalerne,
der er seks otte meter lange, endte
helt op stranden, hvor de blev aflivet
med kniv. Resten blev slagtet i bugten
med kroge og kniv. Udbyttet af hver
hval er på ca. en ton kød og en halv
ton spæk. Udbyttet måles op vejes af
den stedlige myndighed og fordeles
ud over hele øen. Ca. 80 personer kan
dele en hval.
Historien fortæller at norske
vikinger i 900 tallet, bortset fra nogle
irske munke, var de første på Færøerne. Nordmændene nåede jo også i
stort tal til Irland og den seneste
forskning fortæller af den færøske befolkning er halv irsk og halv norsk.
Oddmar Poulsen gav også en
prøve på det færøske sprog, som jo i
danske øren lyder meget fremmedar10
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tet. Det er måske ikke så mærkeligt
for der er tale om en blanding af
Trondhjem norsk og islandsk.
Hvordan blev Færøerne dansk.
Jo først kom de ind under Norge, som
så senere kom under dansk herredømmer. Da svenskerne tog over fik de
ikke Færøerne og Island med, så derfor er Færøerne stadigvæk tilknyttet
Danmark, nu med selvstyre indenfor
rigsfællesskabet.
Oddmar Poulsen fortalte videre, at der er kul på Suderoy, og i gamle dage blev der faktisk sejlet store
mængder kul til København. Man fik
så korn m.m. retur, og også i dag importeres der store mængder fødevarer
fra Danmark.
Energiforbruget dækkes for
halvdelens vedkommende af vandkraft og resten hovedsagelig af olieenergi. Der snakkes også om olieforekomster på øerne, og der bores pt. efter olie.
Vindkraft er ikke ret udbredt,
hvorimod man eksperimentere med
tidevandsenergi, da strømforholdene i
de mange smalle farvande mellem
øerne er enorm.
Der undervises foruden færøsk
også i dansk i skolerne på Færøerne
og engelsk er det vigtigste fremmedsprog.
Halvdelen af befolkningen på
godt og vel 48.000 bor i hovedstaden
Thorshavn, og der er 15.000 under
uddannelse i Danmark.
Der blev stillet mange spørgsmål og Oddmars hustru, som er
dansk, fortalte supplerende om det
færøske køkken, som er ret anderledes end det, der sættes til livs på vore
breddegrader.

Vi sang flere sange sammen
med vore gode venner fra 5. Gilde,
som var vore gæster. 5. Gilde’s mester Henning Holck fortalte at 25 års
jubilæet er på trapperne, og at han håbede at rigtig mange fra vores gilde
ville slutte op om festlighederne den
11. november.
Efter forskellige interne meddelelser og afsked med aftenens foredragsholder sluttede vi af med en aftenssang.
Frits

Den 10. sept. var 10. Gilde på
tur til Læsø. Vi mødtes kl. 7.00, på
havnen i Frederikshavn, vi steg på
båden til Læsø. Da vi kom til Læsø
holdt der en bus klar til at fragte os
rundt på øen. I ca. 4 timer blev vi
guidet rundt, vi så huse med tangtage,
saltsyderi og meget, meget mere.
Kl. 15.00 tog vi båden retur til
Frederikshavn. En fantastisk tur vi
havde.
N.B. Maden vi spiste hele dagen, stod i fiskens tegn, og var importeret fra Skagen.
Bent
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Dette hjertesuk er klippet fra ”GAMMEL-UGLEN”,
medlemsblad for gildet i Hammel.
Tja, så sidder man der med en hel blank side og hvad skal man så skrive.
Der er jo så mange emner man kan tage op!
At være redaktør på en foreningsblad kan være lidt af en uriaspost.
Og hvorfor skriver han nu det, tænker mange læsere nok.
Jo, en om en uriaspost forklarer hjemmesiden Wikipedia sådan:
En uriaspost er en udsat post eller et vanskeligt, farligt hverv.
En redaktør har en udsat post eller måske mere en vanskelig post.
Han kan overse en artikel, der er kommet til ham.
Han kan skrive et ord forkert, så hele meningen ændres utilsigtet.
Han kan lave "grimme" stavefejl.
Han kan lave kommafejl.
Han kan misforstå en besked.
Han kan komme i tidnød med hensyn til udgivelse.
Han kan glemme en mærkedag, som skulle markeres osv.
Jeg vil gerne sige tak til dem, der har bidraget med artikler til dette og tidligere numre, men der må gerne komme flere, mange flere og gerne i god til inden
deadline.
Nå, der kom jo sådan set ikke noget nyt frem. Alle redaktører har vel dybest
set de samme problemer eller udfordringer, som det jo hedder i nutidens
sprog.
Det er da spændende at lave bladet og det håber jeg, at det bliver ved med og
nu fik jeg så også udfyldt den sidste blanke side i dette nummer.
Hermed er redaktionen afsluttet for denne gang - GOD LÆSELYST

Nærværende redaktør kan fuldt ud tilslutte sig.
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