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September 2020

GILDETID
1./7. Gilde

9. Gilde

Mandag d. 21. september 2020
4. Gilde/museumsbesøg/andet.
Nærmere følger.

Onsdag d. 9. september kl. 13:30
GENFORENINGEN 2 – v. Gudrun

Onsdag d. 23. september kl. 13:30

2. Gilde

GENFORENINGEN 3 - v. Arne

Fredag d. 18. september kl. 9:00
Sommerudflugt til Randers
Indbydelse er udsendt

10. Gilde
Ikke oplyst.
Kontakt Kansler.

Mandag d. 28. september kl. 19:30
Gildemøde i Hasle Sognehus.

4. Gilde

FRIMÆRKELAUGET

Ikke oplyst.
Kontakt Kansler.

Torsdag d. 3. september kl. 19:15

Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg, hvis
Corona-situationen tillader det.

5. Gilde

Mandag d. 7. september kl. 19.00
Gildemøde Egå sognegård
Henning Holck fortæller om rejse til
Færøerne.
Mandag d. 5. oktober kl. 19.00
Fødselsdagsgildehal i Egå sognegård.
8. gilde er inviteret.

6. Gilde

Mandag d. 7. september
Gildemøde i Langenæskirkens lokaler

8. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt Kansler.

Månedens forside
Mosaik i gulvet i ruinen af
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Berlin.
Foto fra Jan Bigum
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MEDLEMSNYT
Fødselsdage:
27. maj 2020
Hanne Holten
4. Gilde

24. juli 2020

Jette Jørgensen
4. Gilde

Adresseændringer:

Hanne Holten
J.P.Larsensvej 116, 3. lejl. 3
8220 Brabrand

80 år

Elisabeth Etlar Møller
J.P.Larsensvej 116, 1. lejl. 2
8220 Brabrand

75 år

27. juli 2020
Poul Kallesøe
4. Gilde

24. august 2020

Ole Fjord Kirkegaard
1./7. Gilde

28. august 2020
Susanne Kirchheiner Nielsen
5. Gilde

Begge flytninger er sket i juni/juli.

90 år

Dødsfald:
80 år

25. juni 2020
Alice Ertmann

80 år
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6. Gilde

Nekrolog
Alice Ertmann er ikke blandt os mere.
Om aftenen den 25. juni 2020 døde Alice på AUH – 68 år gammel – efter et forholdsvis kortvarigt
alvorligt sygdomsforløb.
Hun blev optaget som gildebror i 6. gilde den 1. februar 2004, og deltog med iver i gildearbejdet.
Her bestred hun bl.a. hvervet som flagblokleder og skriversuppleant.
Alice deltog også som medhjælper i Jazzteltet og på det tidligere Sølvøkseløb.
I hele sit voksne arbejdsliv var Alice tilknyttet Jysk Telefon, senere TDC i Slet, og arbejdede her
indtil hun fratrådte for at nyde sin pensionist tilværelse.
Alice var en selvstændig kvinde med et godt humør. Hun elskede at rejse med gode venner og sin
nærmeste familie, som bestod af hendes søster og nevø med familie, særligt de to mindreårige
drenge havde en stor plads i Alice hjerte, og hun forgudede dem som ”bedstemoster”.

Æret være Alice´s minde
På 6. gildets vegne
Sonja Sørensen
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2. Gilde inviterer til foredragsaften
Torsdag d. 22. oktober 2020 kl. 19:00
i Hasle Sognehus, Viborgvej 158, 8210 Aarhus V

Angrebet på Aarhus Universitet 31. oktober 1944
Carsten Petersen fortæller om baggrunden for og gennemførelsen af luftangrebet på det
tyske sikkerhedspolitis hovedkvarter i Jylland.
Carsten Petersen har studeret angrebet i mange år, hvilket har ført ham vidt omkring i
arkiver i England og Tyskland.
Derudover har han indsamlet personlige beretninger fra nogle af deltagerne og resultatet er
overraskende i forhold til den almindelige opfattelse af angrebet.
Pris: 30 kr. for kaffe/kage.
Tilmelding er nødvendig senest 15. oktober
via mail: jan.bigum@stofanet.dk eller tlf. 4119 3676
Foredragsaftnen aflyses/gennemføres efter de på dagen gældende Corona-forholdsregler!
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Spejdermuseet Århus
Aarhus d. 24.08.2020
Spejdermuseet indkalder nu til den generalforsamling i Spejdermuseet Århus, vi måtte aflyse på
grund af Corona-situationen i marts.
Den nye dato er onsdag d. 23. sept. 2020 kl. 19.00 i Spejdermuseet,
Søren Nymarksvej 19, 8270 Højbjerg
Dagsorden i henhold til vedtægter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
3) Indkomne forslag, Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før, dvs. onsdag d. 9. sept. Bestyrelsen
fremsætter forslag til ændring af vedtægterne jf. den skriftlige beretning.
4) Forelæggelse af regnskaber til godkendelse.
5) Forelæggelse af budgetter til vedtagelse.
6) Valg af 6 eller 7 bestyrelsesmedlemmer. En kandidat kan vælges trods fravær, såfremt der
senest før generalforsamlingens start til formanden afleveres en af den pågældende
underskrevet samtykkeerklæring.
7) Valg af 2 suppleanter. Her kan man også vælges trods fravær som nævnt i punkt 6.
8) Valg af 1 eller 2 revisorer.
9) Eventuelt
Bestyrelsens beretning kan rekvireres tilsendt pr. e-mail. Regnskabet uddeles som vanligt på
generalforsamlingen, men kan ligeledes rekvireres tilsendt.

-6-

Vi mener, det er forsvarligt at afholde generalforsamlingen, når vi respekterer de nødvendige
forholdsregler, og på grund af dette samt af hensyn til forplejning, beder vi om tilmelding senest
mandag den 14. september.
Det skal ske til museets formand: erikbirkholmnielsen@gmail.com eller tlf. 20 40 86 63
Beretningen for 2018 – 2020 kan ses på spejdermuseets hjemmeside.
På bestyrelsens vegne
Erik Birkholm Nielsen, formand

PS:
Årsskriftet 2020, der handler om den første internationale spejderlejr i Danmark, Kalølejren i 1913,
udgives som planlagt ved en reception på Museet lørdag den 31. oktober kl. 13:00. Noter endelig
datoen i kalenderen.
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Spejdermuseet Århus
Aarhus d. 24.08.2020
Der indkaldes nu til den til generalforsamling i Støtteforeningen Spejdermuseets Venner, vi måtte
aflyse på grund af Corona-situationen i marts.
Generalforsamlingen holdes onsdag d. 23. sept. 2020 i Spejdermuseet,
Søren Nymarksvej 19, 8270 Højbjerg umiddelbart efter generalforsamlingen i Spejdermuseet
Århus, ca. kl. 21:00.
Dagsorden i henhold til vedtægter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Formandens beretning.
3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4) Indkomne forslag, skal være formanden Helge Rossen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen, dvs. onsdag d. 9. sept.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7) Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Helge Rossen, formand
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Nyt fra Gilderne
1./7. Gilde

Den 24 juni havde vi sommermøde hos Birgitte og Jan i Lyngsbæk.
Alle var mødt op undtagen Ulla, der måtte melde afbud.
Vejret var fint, og solen strålede fra en klar himmel. Vi kunne derfor sidde ude og nyde udsigten og
det dejlige vejr til kaffe og hjemmebag.
Hans havde tændt for grillen, og han stod for den grillede steg, som igen i år var perfekt. Snakken
gik, og vi sluttede ved ca. 20-tiden
En stor tak til Jytte, Hans, Birgitte og Jan for en rigtig dejlig dag.
ofk

2. Gilde

Der var planlagt Gildeting 23. marts, men dette måtte, som I nok kan gætte, udsættes pga.
myndighedernes udmelding til hele landet midt i marts.
Da vores normale mødelokale også efter nedlukningen var karantæneområde – kirker og alle deres
øvrige lokaler var nedlukket – og da medlemmerne er godt og vel inde i risikoalderen for
pådragelse af COVID-19 blev også april- og majmøderne aflyst.
Da der i juni begyndte at komme åbninger i nedlukningen besluttede vi, at vi måtte kunne
gennemføre vores Gildeting efter de nye forholdsregler.
Gildetinget blev afholdt 22. juni hos Gildemester efter gældende dagsorden.
Gildetinget gik let og smertefrit med genvalg af gildeledelsen, godkendelse af beretning og
regnskab samt besættelse af de få poster, der kræves og fastsættelse af ønskede nye mødedatoer i
det kommende år.
Gildetinget blev afsluttet med en gang højt belagt smørrebrød med hvad dertil hører.
Som traditionen byder bliver første møde efter sommerferien årets sommerudflugt 18. september,
hvor turen går til Randers
JB
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5. Gilde

Gildeting den 2. marts 2020.

Vores planlagte Gildeting den 2. marts kunne uden problemer gennemføres.
Stort set alle der havde mulighed for at deltage mødte op.
Aftenen forløb som sådan et møde altid gør. Stemningen var god og alle var tilfredse med
indholdet af de punkter der skal behandles på et gildeting.
Gildemesters beretning blev godkendt. Der blev nogen debat om Gildemesters bebudelse om at
han efter 7 år i ”Den varme stol” ønskede at trække sig. Yderlig diskussion afventede det senere
valg.
Gildemester orienterede om en føler fra gildemester i 8. gilde om et eventuelt tættere samarbejde,
måske senere en egentlig sammenslutning. En beslutning blev ikke truffet, vi afventer en mere
konkret henvendelse.
Gildeskatmester kunne aflægge et regnskab med et forventet underskud, som følge af afholdelse
af udflugter hvor gildekassen betalte for arrangementet.
Valg af ny gildeledelse gav nogen diskussion. Det hele endte med at kansler Alice Dyrskov påtog sig
opgaven som gildemester og som ny kansler valgtes Aase Ravn.
Da denne knude var løst, kunne vi i fred og ro nyde det indkøbte smørebrød, og det altid gode
samvær der præger vort gilde.

Sct. Georgs Gildehal med indsættelse.

Nu kunne vi for al begynde at mærke virkningen af Corona virussen. Den planlagte gildehal måtte
udsættes på ubestemt tid.

Friluftsgildehal med indsættelse mandag den 8. juni 2020.

Den 8. juni blev der lempet så meget, at vi kunne afholde vor årlige Friluftsgildehal.
Vor nye gildeledelse havde lånt Hornslet spejdernes dejlige areal og bålhytte.
Det blev på alle måder en vellykket aften. Den afgående gildeledelse sad ved højbordet.
Gildemesters tale handlede om at bevare vores spejderhistorie. Der blev talt ud fra årets udgivelse
fra Spejdermuseet. Bogen handlede om KFUK spejdernes et hundrede års historie. Der var mange
spændende beretninger om spejderlivet før og nu. Der lød også en opfordring om at melde sig ind i
Spejdermuseets støtteforening.
5. minutter stod kansler Alice Dyrskov for. Alice læste en artikel fra Lokalavisen i Hornslet. Artiklen
var skrevet af avisens journalist, efter et længere interview med vores mangeårige gildemedlem
Hanne Nørlund, der desværre døde sidste år. Hanne var vokset op i Midtjylland og fortalte om sit
liv som ung pige under krigen, om sin uddannelse som sygeplejerske, deltagelse i menighedsråds
arbejde og endelig som gildemedlem i Hornslet sammen med hendes mand Jørgen Nørlund der
drev lægepraksis i Hornslet med Hanne som sekretær.
Nu var tiden kommet til den længe ventede indsættelse af ny gildeledelse.
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Først takkede gildemester for det fremragende arbejde som kansler Alice Dyrskov stod for, hvor alt
skete punktligt og til tiden, samt det gode samarbejde. Alices sidste pligt blev at føre Aase Ravn
frem for højbordet for indsættelse som ny kansler.
Aases første pligt blev sammen med skatmester Aage at føre Alice frem foran højbordet for
indsættelse som ny gildemester. Alice fik overrakt såvel øksen om gildemesterkæden.
Der var nu tid til at gå til eftergildetraktement, der blev indtaget på terrassen foran det fine
spejderhus.

Sommerudflugt den 10. august.

Vi er nu kommet så langt under Coronakrisen, at gildeledelsen havde indbudt til en
sommerudflugt.
Der er etableret et godt samarbejde med Hornslet Spejderne, så vi samledes på deres lejrområde
med eftermiddagskaffe.
Turen gik nu til Hvalløs og Alling Ådal bag Clausholm slot. For de godt gående var der en 2 km lang
gåtur til Årslev shelterplads for en forfriskning.
Turen gik nu tilbage til Hornslet Spejdernes område. Den nye gildeledelse trakterede med Aases
fremragende salat og Alices frikadeller.
Aage havde tændt op på bålhyttens bålplads. Gløderne var nu fremragende for bagning af snobrød
og afsyngning af vore gamle spejder- og bålsange. En forrygende aften var slut og det må siges at
den nye gildeledelse kom godt fra start.
Referat: Henning
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HEROLDEN

Nu er den nye redaktør af HEROLDEN i gang
med arbejdet. I den forbindelse er der sket et
par mindre ændringer.
Først og vigtigst, HEROLDEN har fået ny
mailadresse, som er

HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk
Mailadressen er klar til at modtage materiale,
der ønskes i HEROLDEN.
Den gamle mailadresse er lukket, HUSK derfor
at slette den gamle adresse i jeres mailprogram.

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. 26. i måneden før
udgivelsesmåneden.
Fremover vil papirudgaver af HEROLDEN til
medlemmer uden e-mail og andre ikke blive
udsendt fra central side. Opgaven skal
fremover varetages i de enkelte gilder.

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.
Indlæg (tekst) modtages i filformaterne
.doc, .docx, .odt og .pdf
Papirformat til tekst A4 lodret (også kaldet
portræt-format)
Billeder modtages helst i filformat .jpg
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

HEROLDEN
HEROLDEN

Udkommer
Udkommernæste
næstegang
gang
26.
september
26. september2020
2020
Deadline
Deadline15.
15.september
september2020
2020

Redaktør
RedaktørJan
JanBigum
Bigum

H.H.C.C.Andersens
AndersensVej
Vej1,1,8230
8230Åbyhøj
Åbyhøj
Tlf.
4119
3676
Tlf. 4119 3676
Email:
Email:HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk
HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk

