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8. GILDE
Mandag den 27. april.
Sct. Georgs Gildehal i Ellevang Sognegård. Nærmere følger.

2. GILDE
Torsdag d. 16. april kl. 19.30.
Stadsgildets Sangaften i Brabrand Sognegård.
Se andet sted i Herolden.
Mandag d. 27. april kl. 19.00.
Fælles Sct. Georgs Gildehal.
Langenæskirken.
Indbydelse udsendes.

9.GILDE
Torsdag d.16 april kl. 19.30.
Stadsgildets Sangaften i Brabrand
Sognegård. Tilmelding v/gruppemøde i
marts.
Mandag d. 27. april kl. 19.30.
Sct. Georgs Gildehal sammen med 2. og
6. Gilde. Aftenen starter med vandrehal
kl. 19.00 i Langenæs Kirken.
Tilmeld. senest d. 16 April til Arne.

4. GILDE
Mandag d. 20. april 19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
"Spejderlokaler i den nye bydel" v/
Mette Andersen, Den Gamle By.
Onsdag d. 13. maj.
Rundvisning på det
nye Moesgård.
5. GILDE
Mandag d.13. april kl.19.00.
Gildehal i Egå Sognegård.
Tirsdag d. 12.maj kl.? Oplyses senere.
Eftermiddagstur til Moesgård Museum.
6. GILDE
Mandag d. 27. april kl. 19.30.
Sct. Georgs Gildehal fælles med
2. & 9. Gilde i Langenæskirken.
(vandrehal fra kl. 19.00).
Indbydelser udsendes.

10. GILDE
Ti. 14.04.
Gildehal.
Ti. 28.04.
Løvsprings tur.
Ti. 19.05.
Ud i naturen ( Ulvedalen).
FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 9. april kl. 19.15.
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.

Fødselsdage:
06-05-15 Niels Blicher, 4. G. 80 år.
17-05-15 Arne Pedersen, 4. G. 80 år.

Mandag d. 2. maj kl. 19.30.
Gildemøde.

Sangaften
i Brabrand Sognegård,
Engdalsvej 1, Brabrand.

Torsdag d. 16. april kl. 19.30.
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Der indkaldes herved til

Stadsgildeting
Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 19.00

i Brabrand Sognegård, Engdalsvej 1, Brabrand
Dagsorden for stadsgildetinget:
1. Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til
stemmeudvalg.
2. Stadsgildemesters beretning, herunder referat fra udvalg.
3. Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Stadsgildeledelsen forelægger stadsgildets planer og ideer
for det kommende år.
6. Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget for det
følgende år, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Valg af stadsgildeledelse.
8. Valg af tre suppleanter til stadsgildeledelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Beretning fra fonde og laug.
11. Valg af fondsbestyrelser.
12. Beretning, der skal aflægges ifølge vedtægter.
13, Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter.
14. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget sendes til
stadsgildemester senest 14 dage før stadsgildetinget.
Navne på gildernes repræsentanter skal meddeles stadsgildekansler inden den 15. april.
5. Gilde sørger for et let traktement.
Gildemestrene giver besked til Elisabeth Etlar Møller,
tlf. 86 28 16 01/22 63 10 84 eller mail: elisabeth.frans@oncable.dk
om antal deltagere/navne (af hensyn til traktement) senest torsdag d. 30. april 2015.
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Tilmelding til
Århus Stadsgildes tur til spejdercenter Tydal
lørdag den 30. maj
Tilmelding skal ske senest onsdag den 6. maj ved indbetaling af kr.
100 pr. deltager til Danske Bank reg. 3657 kt. 4815115864, mærket
med deltagernavn(e) og gilde. Samtidig tilmelder deltagerne sig til
eget gilde, så gilderne senest den 8. maj sender liste med deltagernavne til stadsgildemester på email kjeld_hedelund@stofanet.d
De fire der i forhåndstilmeldingen udtrykte behov for transport i bus
med lift, bedes kontakte egen gildemester om fremgangsmåde for
transport til og fra de fælles busser på Viby Torv.
Gangbesværede, der ønsker blive transporteret rundt på ”naturvandringen” i Tydal (i minibusser uden lift), skal ved tilmeldingen give
besked om dette til egen gildemester. Vi forventer at der vil være ca.
12 pladser.
I meget begrænset omfang vil der kunne reserveres plads forrest i de
to store busser til deltagere med alvorlig køresyge. Dette aftales med
egen gildemester i forbindelse med tilmeldingen. Eventuel ledsager
vil ikke kunne regne med at få plads ved siden af den køresygeramte.
Seneste mødetid ved busserne på Viby Torv, Grundtvigsvej 3, er lørdag den 30. maj kl. 07.45. Alle deltagere skal sidde i busserne og være klar til afgang kl. 08.00.
Hjemkomst til Viby Torv ca. kl. 19 lørdag aften.
Husk at medbringe gyldigt pas, Århus Stadsgilde sangbog og gildetørklæde.
Der vil blive serveret kaffe/the og et rundstykke i bussen på sydgående tur. Vi spiser frokost på et sted nær Tydal spejdercenter. Landsgildemester Helmut Werth vil fortælle om Tydal, hvorefter vi begiver ud
på naturvandring under vejledning af lokale (dansktalende) naturkyndige. Turen vil vare 1-1'/2 time. Efter vandreturen får vi eftermiddagskaffe, hvorefter vi begiver os hjemad via et indkøbscenter syd for
grænsen (såfremt tiden tillader det!). Der vil kun være begrænset
plads til eventuelle indkøbte varer. Under hjemturen vil der blive serveret lidt frugt.
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Til alle gildebrødre
Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal til landsgildeting igen.
I henhold til loven skal vi vedtage en ny handlingsplan.
Den handlingsplan vi vedtog i 2013 har jo ikke givet anledning til de store
ændringer ude i gilderne, og den har været kritiseret fra flere sider. Dette
til trods for at den blev vedtaget enstemmigt ved landsgildetinget i Slesvig.
Derfor vil vi nu prøve at få formuleret en handlingsplan, der kan række
helt ud i gildebevægelsens yderste hjørner, og som kan føre til at de intentioner, der er nedlagt i den får konsekvenser. Fra landsgildeledelsen
lægger vi vægt på, at det skal være en handlingsplan, der bringer
"Spejderidéen for voksne" mod nye horisonter.
Vi har derfor indkaldt distriktsmestrene til et møde den 25. april, og vi vil i
den forbindelse opfordre alle gildebrødre til gennem deres gildemester at
komme med input til distriktsgildemesteren, så han/hun kan være klædt
på til mødet, hvor handlingsplanen skal udformes.
Altså skriv dine forslag ned, giv dem til din gildemester, som sørger for at
give dem videre til distriktsmesteren.
Med gildehilsen
Landsgildeledelsen
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Mandag d. 16.03.15 mødtes vi til
gildeting i Langenæs Kirkens Sognegård. Gildemester Jette Jørgensen kunne byde velkommen til 22 gildebrødre,
og kunne som tidligere meddele, at første øl var på gildets regning.
Vi indledte med at synge ”Hvad
var det dog, der skete” i anledning af
forårets komme. Hugo blev valgt til dirigent, og han kunne konstatere at gildetinget var lovligt indvarslet, Hugo
indledte med at takke Arne for de mange år, han havde været dirigent.
Herefter gik vi over til dagsordenen med beretning ved gildemesteren
og aflæggelse af regnskab og budget
ved skatmester, som alt sammen blev
godkendt med stor applaus. Efterfølgende var der beretning fra grupperne,
hvor det altid er spændende at høre,
hvad de andre grupper har lavet. Herefter beretning ved GIM Gitte Lindvald
om fredslyset, og om fellowshipdagen,
som JJ også havde berørt i sin gildemesterberetning.
Litta fortalte om gildets fadderskab, vores dreng i Indien, en rigtig flot
ung mand efter det billede Litta sendte
rundt, er nu blevet 20 år, og han er
snart færdig med sin ingeniøruddannelse. Litta ville undersøge muligheden
for at få en ny dreng måske på omkring
12-14 år. Endelig som noget af det sidste genvalg af gildeledelsen og genvalg
af repræsentanter til stadsgildet og til
udvalgene.

Inden eventuelt kunne vi nyde
den sædvanlige forlorne skildpadde
med rigelig sherry, æg og flutes, og i år
var der også lækker ost til dessert. Inden vi igen fortsatte med gildetinget
mindede JJ om sangaftenen d. 16.4.
samt Thydalturen. JJ mindede os også
om den handlingsplan, der var fremsendt fra Landsgildet og bad om, at alle
forslagene blev sendt til hende.
Hugo genoptog gildetinget og
under evt. takkede Asger Haagen Jensen for 4. Gildes støtte til sit 65 års gildejubilæum. Asger fortalte herefter lidt
om sine 65 år i gildet, bl.a. om hvordan
han var blevet redaktør på Herolden,
herefter overtog han bladet ”Bålet” og
til sidst Sct. Georg, og om hvorledes
han herigennem fik rigtig mange venner og kontakter indenfor gildet.
Da der ikke var flere ting på
dagsordenen kunne Hugo lukke gildetinget, og takkede for god ro og orden.
Gildemester JJ sluttede af med en stor
tak til dirigenten, arrangerende gruppe
og en tak for året i gildehallerne og til
sine 2 bisiddere samt en stor tak til Uffe for støtte på hjemmefronten. Vi sluttede af med at synge ”Nu er jord og
himmel stille”.
Protokolfører Birthe.

Den 9. marts afholdt 5. Gilde
årets gildeting. Til stede var 17 gildebrødre, 4 var af forskellige årsager fraværende. Vi startede med at synge Kaj
Munks forårssang ”Hvad var det dog
der skete”
Gildemester bød herefter velkommen til gildeting og rettede en særlig velkomst til Aase og Anders Mor(Fortsættes på side 11)
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Århus Stadsgilde
Regnskab for 2015
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(Fortsat fra side 6)

tensen, som efter nogle års pause er
blevet genoptaget og bød også et velkommen til Erik Hennings, der er overflyttet fra det nu nedlagte Ebeltoft Gilde.
Vi gik derefter over til gildetingets dagsorden med start af valg af dirigent, og Kirsten gav ordet til Henning
for gildemesters beretning om årets
gang i 5. Gilde. Vi har haft mange gode
møder i årets løb med forskellige interessante foredrag og en Røde Kors kursusaften med fokus på førstehjælp og
hjertemassage.
En eftermiddag i maj var vi på
en guidet tur til Herregårdsmuseet Gl.
Estrup, hvor mange af os, efter den interessante rundvisning, kunne nyde
landets velsagtens største og mest veltillavede ”Stjerneskud” med alt, hvad
der hører til. Friluftsgildehallen holdt
vi i Hinnerup Trops hytte med dens fine beliggenhed midt ude i den dejlige
natur.
I juni tog 15 gildebrødre, inkl.
ledsagere, på en 3-dages tur til Tarp i
Tyskland og med mange interessante
stop undervejs bl.a. Brødremenighedens Kirke i Christiansfeld, Haderslev
Kaserne, Istedløven i Flensburg, rundvisning ved Dannevirke og hjemad var
der museumsbesøg i Højer og på
Noldemuseet. En dejlig tur, indholdsrig
og veltilrettelagt af en af vore grupper.
Gildemesters beretning blev
godkendt med applaus. Skatmester
fremlagde derefter regnskab og budget,
der ligeledes blev godkendt uden bemærkninger. Alle modtog genvalg ved
valget til gildeledelse og udvalgsposter.
Herefter nød vi et godt traktement, laksewraps og tærte og var således klar til næste punkt på dagsordenen. Her skulle der under eventuelt
11

dannes nye grupper efter 3 år i de samme grupper. Gruppefordelingen skete
denne gang ved lodtrækning tilsyneladende til alles tilfredshed.
Henning omtalte næste års aktivitetsplan, som senere blev uddelt til
alle medlemmer.
Vi sluttede vores Gildeting 2015
på sædvanlig vis med at synge ”Nu er
jord og himmel stille”
Alice

Mandag den 2. marts mødte 16
gildebrødre op til gildeting i Langenæskirken. Sonja bød velkommen og bad
os mindes Birthe Rhein-Knudsen, som
vi mistede den 3. februar 2015. Henrik
og Elsebeth havde sagt ja til at være
dirigent og protokolfører. Henrik kunne konstatere at gildetinget var lovligt
og indvarslet i rette tid. Han læste
dagsordenen op og gav ordet til Gildemesteren.
Sonja fortalte om årets arrangementer. Her kan nævnes besøg på Marselisborg Apotek, 120 års fødselsdag,
sangaften og den dejlige udflugt til Jelling. Sonja takkede kansler og skatmester for det gode samarbejde. Skatmester Robin aflagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. Der fortsættes med uændret kontingent.
Gruppelederne aflagde beretning. Der var blevet arbejdet med mange gode emner. Helle meldte at der ikke havde været aktivitet i Ridderudvalget. Inger R. fortalte om arbejdet i Internalt udvalg, som står for Fellowshipday, Fredslyset og vores sponsorbarn.
Birthe har ikke problemer med telefonafbud. Alice tager sig af flagblokkene
og Henrik samler frimærker. Det går
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forbavsende godt, når man tænker på
hvor få breve, der efterhånden sendes.
Pia er aktiv i Spejderudvalget,
der havde et godt arrangement på Diakonhøjskolen. Det var en sygeplejerske,
som fortalte om det at være udsendt
med Læger Uden Grænser. Derefter
stod Thomas Mygind for at få os godt
underholdt resten af aftenen. Kirsten
sagde, at der var for lidt at lave som ITansvarlig.
Så gik vi til den spændende del,
nemlig valg til ledelsen. Der var ikke
kampvalg. Sonja, Bent og Robin fortsætter på deres poster og det gjorde alle
andre for den sags skyld også. Helle
Kristensen vikarierer dog for Ninni
Hammer som besøgsven, indtil Ninni
kommer sig helt. Henrik afsluttede gildetinget og takkede gildeledelsen og
alle andre for god ro og orden.
Så var det tid til kaffe og en bid
brød. Herunder skulle vi tage stilling
til, om vi ønskede udflugten flyttet fra
september til maj måned af hensyn til,
at det nok er bedre vejr. Der var tilslutning til det. Det var bare ikke muligt i
år med så kort varsel, så vi kikker på
det til næste år. Så var det tid til vores
slutsang og sige tak for en god aften.
Inger A.

Mandag den 23. februar fik vi en
øjenvidne beretning om et ophold i den
berygtede koncentrationslejr Neuengam
-me ved Hamburg. Hvordan kan dette
lade sig gøre? Jo vi havde besøg af 94
årige Mads Frederik Madsen, der endnu
frisk og rørig er bosiddende i Højbjerg.
Mads Madsen var som 23 årig
aktiv i modstandsbevægelsen i en gruppe i Tinglev i Sønderjylland, tæt på den
dansk-tyske grænse. Han var i efteråret
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1944, da han blev anholdt, studerende
ved Landbohøjskolen i København.
Hans jyske gruppe blev taget af Gestapo. Og de vidste alt om hans gøren og
laden efter at have afhørt, pint og plaget
hans gruppefæller.
Først kom han i Vestre Fængsel,
derefter sendt til arresten i Kolding for
senere at havne i Frøslev Lejren, og
derefter i Neuengamme.
Mads Madsen fortalte levende,
med en række tilbageblik, om sin spændende opvækst i Nærheden af Vojens,
som hans forældre flyttede til som høstarbejdere, efter genforeningen i 1920.
Faderen blev senere vandrelærer, bl.a.
på egnens højskoler, og Mads oplevede
et miljø, hvor man var meget opmærksom på, hvem der var dansksindede eller det modsatte. Det kom ham til gode
senere, da man i trediverne kunne se
hvor det bar hen med den tyske oprustning. Han var da ansat indenfor landbruget og ledede også et gymnastikhold. Han kom meget på højskolerne
som iagttager. Her mødte han bl.a.
Dansk Samlings stifter og formand Arne Sørensen, skribent og højskolelærer
og under krigen medlem af Danmarks
Frihedsråd og senere også kirkeminister.
Arne Sørensen forudså behovet
for at organisere modstandsgrupper,
hvis Danmark blev besat. Unge Mads’
første opgave blev, da tyskerne havde
gennemført besættelsen og udarbejde
tegninger over placeringen af tyskernes
telefonstation og kabler i Frøslev plantage.
Man skulle passe på, for det hele
skulle jo indpasses i dagligdagen, hvor
der også blev undervist i montering af
tidsindstillede bomber til sabotagebrug.
Det store mareridt begyndte, da
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han sammen med godt 200 andre danskere blev gennet om bord i kreatur
togvogne
og
transporteret
til
Neuengamme. Det var vinter og bidende koldt. I Neuengamme var der plads
til max 10.000 fanger, men der var
nærmere 14.000 stuvet sammen i lejrens mange barakker. Lejren var på 57
ha. eller sådan ca. 100 fodboldbaner.
Den blev etableret i 1938 og havde
frem til 1945, 166.000 internerede fra
28 lande, heraf godt 4000 fra Danmark. Mere end 50.000 overlevede ikke opholdet.
Mads Madsen beskrev ankomsten til kz- lejren, hvor alle værdigenstande skulle afleveres bortset fra sko,
sokker og livrem. Fangetøjet var brugt,
ofte med skudhuller, og det var tyndt,
klamt og i tilfældig størrelse. Der blev
gennemført utallige, timelange kontroloptællinger udendørs, hvor fangerne frøs og rystede til mere end udmattelse. Syge og gamle samt børnene
blev sorteret fra og sendt direkte i gaskamrene .Tonen var rå, og det gjaldt
om at knække fangerne både psykisk
og fysisk.
De, der have en maskinel uddannelse, blev sendt videre til våbenfabrikkerne. Resten skulle bl.a. fremstille mursten flere timers gang fra lejren
og grave en kanal til videretransport af
murstenene.
Maden bestod mest af kål- og
roesuppe, og der var altid kamp om at
få fat i en madskål. Kosten blev man
tynd af, og over lejren herskede den
frygteligste stank af diarré.
Hver dag var præget af brutalitet
og død, og næsten hver nat var der
luftalarm, hvor de mange tusinde fanger blev presset ned i lejrens alt for få
og små kælderrum ledsaget af knippelslag, spark og råb og skrig.

Ulovlige medicinske forsøg
fandt sted. Værst gik det ud over jødiske børn og tilfangetagne russiske soldater. De blev udslettet på grusom og
bestialsk vis.
Den 20. april ankom 72 hvide
busser fra Danmark. Danske fanger
havde fået amnesti og ubeskriveligt
var det, fortalte Mads Madsen, da vi
på grund af kørsels forbud om natten
gjorde ophold i en skov, og hvor vi
fandt hvile i skovbundens knas tørre
blade. Hvilken duft.
Tilbage i Danmark fortsatte
Mads Madsen sin tilværelse som rådgiver indenfor landbruget. Han stiftede
familie og har børn, børnebørn og oldebørn. Han har ikke snakket meget
om tiden dengang, og slet ikke med sin
familie. I 2010, da han fyldte 90 år,
havde han dog adskillige familie medlemmer med til Neuengamme, som i
dag er indrettet som museum. I årene
siden har han arrangeret rejser derned,
for, som han udtrykker det, at give de
yngre generationer et billede af nazismen og det den repræsenterede. Det
må aldrig opstå igen.
Vi havde rigtig mange fra 5 Gilde med os til dette spændende arrangement, og vores eget gilde mødte næsten fuldtalligt op. Nils ledede slagets
gang, og vi sang bl.a. ”En lærke letted’, og tusind fulgte” samt ”Man binder
os på mund og hånd”.
Stinne Underlien, som formidlede kontakten til Mads Madsen, rettede
sammen med gildemester Per Holch
en varm tak til Mads Madsen for hans
levende beskrivelsen af en barsk periode i Danmarkshistorien, og så sluttede
vi af med ”Nu er jord og himmel stille”.
Frits

13

HEROLDEN

at få lagt disse APP’s ind på vores iPhones.
Det var en god og informativ aften på mere end en måde!

FØRSTEHJÆLP- også til iPhonen!
Onsdag d. 11. februar havde 9.
Gilde besøg af Nynne, 20 år, og uddannet livredder. På trods af sin unge alder,
har hun allerede prøvet et par gange at
være i en situation, hvor kunstigt åndedræt var nødvendigt pga. hjertestop!
Ud fra sine erfaringer og uddannelse som livreder fortalte Nynne om,
hvordan man skal reagere og hvordan
mange alligevel handler irrationelt. Man
skal i sådanne tilfælde holde hovedet
koldt, bevare isen i maven og tage styringen: begynde den kunstige åndedræt,
sende én af sted efter hjertestarter og
allerførst få én til at ringe ”112”
Kunstigt åndedræt er 30 hårde
tryk med håndryggen, hvor hjertet sidder. Efterfulgt af 2 indpust i næse/
mund. Har man en makker, er det en
god ide at tælle højt: ”---28, 29 og 30”
Så ved den anden, at det er nu, der skal
pustes. Har man hele 2 hjælpere omkring sig, så er tællingen også et signal
til en makker, at nu skal han tage over
med at trykke. Det er hårdt, meget
hårdt, men pyt med, at man brækker et
ribben! Bedre at være i live med et
brækket ribben eller to, end død og have
hele ribben.! - Vi prøvede på hendes figurant. Ja, det er hårdt!
Nynne fortalte undervejs blandt
andet at undersøgelser viser, at vi her i
landet er langt mere berøringsangste og
usikre på at give førstehjælp end f. eks.
I Norge. Det viser undersøgelser, som
”Falck” har lavet.
Nynne fortalte også – til stor
overraskelse for mange-, at man kan få
APP’s til sin iPhone, der hedder ”112”
eller en anden som viser ”hvor er den
nærmeste hjertestarter?”. Så inden vi så
os om gik Nynne rundt og hjalp os med

Onsdag d. 11. marts havde vi gildeting.
Gildeledelsen er som sidste år:
Gildemester-Arne, kansler-Puk. skatmester-Solveig.
De mange andre poster blev besat
stort set som ved sidste gildeting. Men
som noget nyt fik vi nedsat nogle små
grønne udvalg. Vi kan jo heller ikke
mere gøre det store med at gå ind i projekter, indsamlinger og hjælpe som poster ved spejderløb osv.
Men hvad er disse små grønne
udvalg?: Samle lysestumper ind, som
der laves ”Hellig 3 kongers lys” af og
sælges i genbrugsforretninger. (Grethe
Strange står for det).
Indsamling af wc ruller til Randers Regnskov til insekters forpupning
(her er det Solveig, der står for denne
indsamling).
Samle plastic-dippedutter fra
mælkekartoner som kan genbruges til
nye plasticting (Undertegnede tager sig
af det)
Indsamling af frimærker og øldåsedimser tager Liss sig fortsat af.
Grethe S. var dirigent. Og kunne
slutte tinget med i overensstemmelse
med sandheden sige ”tak for god ro og
orden”.
Birgit

Torsdag d. 5. marts møde i spejderhytten i Tranbjerg med stort fremmøde. Der blev sorteret mange sække
fra Frimærkebankens indsamlede materiale.
Uffe
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Fra La Fontaine
FABLER
Gendigtet af
JOHANNES MØLLEHAVE.
Illustreret af
GUSTAVE DORÉ

Der findes en gudinde,
som gør, at alle skændes.
Jeg tror, at hun vil findes,
indtil jordens dage endes.
Hun var engang i himlen
og fik alle til at kævle.
De skændtes om en lille ting:
De skændtes om et ævle.
Og »stridens æble«, sir man,
for det satte Gud mod Gud.
Men efter skænderiet
smed man også hende ud.
Og så kom hun til jorden,
hvor hun boede rundt omkring.

Og hvor hun slog sig ned,
der ku man skænd's om ingenting.
Og hvor hun kom, der hørtes det,
der råbte folk og skændtes
og kradsede og flåede,
så lægen måtte hentes.
Men det var ikke alle,
der var glad for denne muse.
Men diskutered’ længe,
hvor hun skulle ha til huse.
Til sidst så sa’ en mand
(men han var også meget flabet):
»Nu har jeg fundet stedet,
hun kan bo i ægteskabet!«
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Sangaften i Brabrand Sognegård,
Engdalsvej 1, Brabrand

I forbindelse med udgivelsen af Århus Stadsgildes sangbog indbydes der
hermed til fællessang med frit valg fra sangbogen. Det foregår torsdag d.
16. april kl. 19.30, hvor Leif Kerstens vil sætte sig til flygelet og spille til
sangene. Der vil blive serveret kaffe/the midt på aftenen. Arrangementet
som koster 30 kr. slutter 21.30.
Tilmelding inden d. 1. april til Elisabeth
Telefon: 86 28 16 01/ 22 63 10 84/ mail: elisabeth.frans@oncable.dk

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

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. maj 2015.
Deadline 15. april.

Denne måneds forsidebillede
er hentet på nettet fra en side
med gratis clipart elker.com.
Intet kunstnernavn.
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