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GILDETID
1./7. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt Kansler.

2. Gilde

Torsdag d. 22. oktober
Foredragsaftnen er AFLYST

4. Gilde

Mandag d. 19. oktober kl. 19:00
Gildemøde i Langenæskirken

Mandag den 5. oktober kl. 19:00
Fødselsdagsgildehal hos 5. Gilde
Nærmere følger

9. Gilde

Onsdag d. 14.oktober kl. 13:30
GENFORENINGEN v. Arne
Onsdag d. 28. oktober kl. 13:30
GENFORENINGEN v. Solveig

10. Gilde
Ikke oplyst.
Kontakt Kansler.

5. Gilde

Mandag d. 5. oktober kl. 19:00
fødselsdagsgildehal.
8. gilde også inviteret

Mandag d. 2. november kl. 14:00
Besøg på besættelsesmuseet.
Rundvisning ved Poul Boye.

6. Gilde
Mandag d. 5. oktober kl. 19:30
Gildemøde i Spejdermuseet

FRIMÆRKELAUGET

Torsdag d. 1. oktober kl. 19:15

Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.
Hvis ikke Covid-19 forhindrer det, kommer
Thorvald sikkert med et eller andet.
Alternativt er der sikkert noget fra
Frimærkebanken, der skal sorteres

Søndag d. 18. oktober er der planlagt

byttedag i Bellevue-Hallen. Frimærkebanken
har som sædvanlig en stand.

Mandag d. 2. november
Gildemødet er AFLYST

8. Gilde

Mandag den 28. september kl. 19.30
Gildehal i Ellevang Sognegård med
indsættelse af ny gildekansler
(fortsættes..)

FOR ALLE GILDER

Mandag d. 26. oktober kl. 18:30
Fellow Ship Day 2020
Se indbydelsen nedenfor

MEDLEMSNYT
Adresseændringer:
Hanne og Bent Andersen
Langenæs Allé 22, 2. th.
8000 Århus C

10. Gilde

Frits Hindtoft
Broagervej 1A
8240 Risskov

8. Gilde

Gildejubilæum:

21. oktober 2020
Mandrup Langhoff, 4. Gilde

65 år

21. oktober 2020
Poul Kallesøe, 4. Gilde

65 år

Månedens forside

Nederste venstre hjørne af Dronningens
gobelin ’Yngre Middelalder’.
(Niels Ebbesen dræber Den kullede Greve
alias Sct. Georg og Dragen)
Foto: Jan Bigum

2. Gilde inviterer til foredragsaften
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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!

Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde
Kære Gildebrødre
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder hermed til fælles Fellow Ship Day 2020

Mandag d. 26. oktober 2020 kl. 18:30 i
Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3, 8660 Skanderborg
Kl. 18:30

Ankomst, betaling og vandrehal

Kl. ca. 18:45

velkomst og Fellow Ship budskabet oplæses.

Kl. ca. 19:15

Smørrebrød, serveret portionsanrettet.

Kl. ca. 20:00:

Foredrag ved Forfatter Annette Foth-Jakobsen: ”Hvis suk var luftballoner….”
Historien om de tyske flygtninge i lejren ved Gl. Ry 1945 - 48
(desværre gentager historien sig i år 2020)

Efter foredraget serveres der kaffe, te med noget sødt til.
Kl. ca. 22:00

Aftensang og tak for i aften

Af hensyn til de tiltag vi skal tage i disse Corona-tider, bedes I selv medbringe bestik, det
øvrige service er engangs
Pris for denne aften er kr. 100,00 kr. ekskl. drikkevarer (Øl, vand, vin)
Tilmelding med oplysning om gilde og navn til DIS i eget distrikt:
Helle Kristensen, mail: hellekatrine@mail.dk , tlf. 23 64 52 06
Karen-Bodil Ravn, mail: karen-bodil@outlook.dk , tlf. 25 36 34 91
senest mandag d. 19. oktober 2020
Vi ser frem til en rigtig god aften
med Gildehilsen Århus Stadsgilde og Østjysk Distrikt
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Nyt fra Gilderne
5. Gilde
Mandag d. 7.september var vi 14 gildebrødre og gæster samlet i Egå Sognegård efter et halvt års
Corona- pause. Dejligt, at vi kunne samles i sognegården igen. I løbet af sommeren havde vi dog
mødtes udendørs til en Friluftsgildehal i juni og en gildeudflugt i august.
Denne aften skulle Henning Holch fortælle om sin og Birgits
ferietur til Færøerne i juli. Vi startede gildemødet med at
synge ”Septembers himmel er så blå” der passede så fint til
denne lyse september aften.
Henning fortalte først noget om landet, der består af 18 øer
og den vulkanske oprindelse. Den oprindelige befolkning fra
600 tallet først af irske munke, senere norske vikinger og
deres hjembragte kvinder fra Skotland og England. I dag bor der ca. 52.000 mennesker på de 17
beboede øer.
Færøerne er en delvis selvstyrende del af Rigsfællesskabet og deres parlament hedder Lagtinget.
De vælger to repræsentanter til det danske Folketing, men er ikke medlem af EU. Fra Danmark
modtager de hvert år et såkaldt bloktilskud der pt.er på ca. 640 mill. kroner.
Hovederhverv er fiskeri og lakseopdræt i de mange havbrug,
hvor fangsten især går til Rusland og Kina. Den særlige færøske
specialitet, fangst og slagtning af grindehvaler, møder stærk
modstand fra andre landes hvalaktivister.
Efter Hennings orientering om land og folk var det tid til en
pause, hvor vi fik smørrebrød og kaffe og kage, for så igen at
være klar til aftenens næste del, Hennings egne billeder og oplevelser fra øerne. Vi så billeder af de
mange små kirker men kun udefra, da alle var lukket på grund af Covid-19 og de mange turister.
Billeder af den meget smukke natur og de mange vandfald. Historie om Kongsgården og mødet
med den seneste generations beboer og det spændende besøg hos fårebonden med de 1.200 får.
Efter en oplysende og interessant fortælleraften sluttede vi af med ”Nu er jord og himmel stille”.
Referent Alice
(billederne fra 5. Gilde tilsendt af Henning Holck Nielsen)
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6. Gilde
Mandag den 8. juni
Pga. Covid-19 var alle møder aflyst i april og maj. Derfor var det også med is i maven vi skulle
mødes til friluftsgildehal på Spejdermuseet den 8. juni. 15 var mødt op, men desværre viste vejret
sig ikke fra sin bedste side. Gildehallen droppet, vi hyggede os med vores medbragte mad og drikke
inden døre, og selvfølgelig med håndsprit på bordene.
Vi fik udleveret nyt program, og sluttede af med at ønske hinanden god sommer!
Mandag den 7. september
Covid-19 raser stadig, og der er strenge krav til at holde afstand og afspritning i Langenæskirken,
hvor der dagligt færdes mange forskellige mennesker. Derfor var gildemødet denne gang flyttet til
Spejdermuseet.
Vi startede med at mindedes Alice, som døde i juli. Alle grupper havde fået til opgave, at fortælle
om deres afsluttende tur inden sommerferien. En af grupperne havde besøgt Silkeborg Bad, som
både er museum for kurbade og kunstmuseum. En anden gruppe havde været i Øm Kloster, og en
tredje frilandsmuseet Hjerl Hede og Sahl Kirke med det gyldne alter.
Det blev en hyggelig aften med god stemning. Arrangerende gruppe havde medbragt sandwich og
muffins, som vi nød mellem foredragene, og fornemmelsen af at være på ”udflugt” var intakt.
Desværre måtte- vi ikke synge, heller ikke vores afslutningssang ”Nu er jord og himmel stille”, men
det var der råd for. Elsebeth havde anskaffet sig en mini højtaler til sin telefon, og vi hørte sangen
så flot og klar. Vi gik hjem med en god fornemmelse i maven og det nye program i hånden.
Inger Rossen

8. Gilde

Perioden fra udbruddet af Corona – Covid–19 og indtil ultimo august var også en stille tid i
8. Gilde.
Alle planlagte møder og arrangementer blev løbende udsat og siden aflyst i forbindelse med
Corona-forbuddene, men mandag den 24. august samledes vi omkring bålpladsen ved 1. Risskov
drengegruppes spejderhytte ved Bellevue strand til den årlige friluftsgildehal.
Vi var næsten fuldtallige, og gensynet var hjerteligt. Vi nød den lune sensommeraften med det
buldrende bål, gildemestertale, 5 minutters Sct. Georg, bålsange, og inden mørket sænkede sig,
og bålets gløder døde helt ud, havde flere noget at berette om sommerens ferieoplevelser.
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Efterfølgende rykkede vi ind i selve spejderhytten hvor vi bl.a. satte frikadeller og kartoffelsalat til
livs, for aftenen fortsatte med det årlige Gildeting, som af nævnte årsager måtte aflyses i marts
måned.
Nils Liljeberg talte i sin gildemestertale om Corona – Covid-19, og det regelsæt myndighederne har
pålagt befolkningen dels ude i samfundet og dels på det private plan.
Udmeldingerne varierer lidt alt efter eksperternes forskellige ståsteder, men samlet drejer det sig
jo om at holde afstand, håndhygiejne og ikke for store forsamlinger.
På det sidste har vi dog set eksempler på, sagde Nils, at folk ikke helt har forstået budskabet, eller
ikke vil forstå, hvad der er tale om. Eksemplerne er ofte indenfor sportens verden, men også f.eks. i
forbindelse med begravelser/bisættelser. Etniske mindretal taler nu om forfølgelse i den
forbindelse, men jeg mener nu, der er tale om kulturforskelle og manglende respekt for
anbefalingerne fra deres nye samfund. Efterfølgende ser vi så de forskellige politiske partier holde
debatgryden i kog, for dermed at fremme egne synspunkter.
Nils skiftede herefter spor og mindede om, at der under aftenens videre forløb, altså Gildetinget,
ville være uafklarede opgaver at løse, nemlig valget til to poster i gildeledelsen.
Han nævnte desuden, at der skal etableres et udvalg, som skal tage sig af tilrettelæggelsen af
gildets 40-års jubilæum i januar 2021.
Ellen Mejer Hansen holdt fem minutter Sct. Georg, og hun fortalte levende om sin barndoms
mange oplevelser i skovene omkring Grejsdalen ved Vejle, hvor familien flyttede rundt flere gange,
men altid i nærheden af skov og natur. Østjylland er jo præget af løvskove, og der er der mange
ting af opleve med dets væld af fuglestemmer, insekter og dyreliv, hvis man ser godt efter og
interesserer sig for det. Det er dejligt, ikke mindst for børn, at være i nærheden af skov, og Ellen
tilføjede, at barndommens oplevelser, på dette felt, senere var med til at præge hendes
undervisning som lærer, hvor mange timer fandt sted ude i naturen. Ting og sager blev taget med
hjem til klasselokalet til videre bearbejdning.
Vi sang et par bålsange, fanen blev sænket til tonerne af ”Fra himlen er du faldet”, og Nils sluttede
herefter gildehallen.
Nu fulgte så lidt hyggesnak omkring bålet og diverse beretninger fra sommeren, som jo nu bliver til
sensommer.
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Gildeting
Vi rykkede indenfor i 1. Risskov spejdernes spændende hytte med adskillige rævehaler og
vildsvinetænder erobret i en tid, hvor der virkelig blev kæmpet om trofæerne blandt Storårhus’
spejdergrupper og patruljer samt på landsplan.
Eva Leth blev valgt til dirigent. Beretningen blev, med de mange aflysninger, ganske kort med en
gennemgang af de aktiviteter, vi nåede at gennemføre inden Coronaen tog fart. Nils nævnte også
det hyggelig samvær hos 5. Gilde og berørte desuden Landsgildetinget i Vejen, med den tilføjelse,
at alle gildemedlemmer mindst én gang i deres gildeliv burde opleve dette møde, hvor man jo
træffer gildebrødre fra hele landet.
Nils præciserede, at der snarest vil blive nedsat et udvalg, der skal tage sig af 40-års jubilæet, som
jo nærmer sig.
Han nævnte også et møde med 5. Gildes ledelse, og en sondering om et tættere samarbejde på
sigt.
Der var ingen indkomne forslag til behandling på gildetinget. Skatmester Kirsten Thorndahl
fremlagde regnskaberne, som viste et underskud på godt 500 kroner. Regnskabet blev godkendt
sammen med det nye budget.
Per Holch fortalte, at gruppe 8.1 fremdeles beskæftiger sig med arkitekt Hack Kampmanns
bygningsværker. Næste besøg bliver Thyrahytten og jagtslottet ved Kalø Gods udenfor Rønde.
Gruppe 8.2 beskæftiger sig med Aarhus seværdigheder, og det fortalte Eva Leth om.
Hanne Eriksen redegjorde fyldigt for det omfattende arbejdet i International Gruppe, der bl.a. står
for Fellowship Day arrangementet og Fredslys ceremonien, og hun oplyste desuden, at såvel
verdenskonferencen i Madrid i august som grænsetræffet i Tydal blev udsat til 2021 – begge p.g.a
Coronasmitten. Der er Nordisk-Baltisk Træf på Island i 2021, og Hanne har skrevet sig på som
deltager.
På det seneste har landsgildet holdt to vellykkede DIS-møder i henholdsvis Køge og Horsens, hvor
GIM’erne også kunne deltage. Der var stort fremmøde.
Der havde ikke været indkaldt til møder i Stadsgildets Ridderudvalg og Spejderudvalg. Flagudvalget er nedlagt.

Medlemsblad for Sct. Georgs Gilderne i Aarhus
78. årgang nr. 5

Oktober 2020

Frits Hindtoft refererede fra Museumsudvalget og fortalte bl.a., at en del spejdergrupper – også
udenbys – har besøgt museet. En del møder i gildesammenhæng afvikles også i lokaliteterne, og
hvad vigtigt er, så vil spejdermuseet såvel som genbrugsmarkedet fortsat være at finde på Søren
Nymarksvej. Dette er såvel den nye ejer som museets ledelse interesseret i. Der er etableret
forbedret adgang til genbrugsmarkedet og udendørsarealerne vil blive forsynet med en bålplads
m.v.
Valgene til de to poster i gildeledelsen blev overraskende hurtigt overstået. Efter lidt ordvekslinger
måtte gildemester Nils konstatere, at ingen, trods mange opfordringer, havde meldt sig som
afløser, men da Nils fandt, at han ikke blot ville smide tømmerne, påtog han sig et femte år på
posten. Thøger havde ligeledes passet sin post som kansler på bedste vis gennem fire år, men
fastholdt sit ønske om ikke at fortsætte. Spændingen udløstes da Frits herefter tog posten.
Stinne Underlien genvalgtes til dørherold, Hanne fortsætter som gildets internationale
medarbejder, Inger Margrethe Frislev vil møde op, hvis Stadsgildets Uddannelsesudvalg indkaldes.
Nils fortsætter i Ridderudvalget, Frits fortsætter i Spejderudvalget og Museumsudvalget, Eva
fortsætter som revisor, og Ellen Mejer Hansen afløser Frits som referent til Herolden. Endelig blev
Per og Hanne genvalgt som repræsentanter til Stadsgildetinget.
Herefter sluttede en lang aftenen med kaffe og kage samt vores aftensang.
Tredages tur til Hanherred
Allerede dagen efter fyldte vi tre biler og tog på tredages tur til Hanherred, der jo ligger ud mod
Jammerbugten som et bolværk mellem de Thyboer og de Vendelboer. Her fandt vi nemlig utroligt
gæstfrie Stinne og Frode, som atter engang havde inviterede os til et besøg i deres dejlige
sommerhus i klitterne lige ud til stranden ved Tranum.
Efter en skøn frokost kørte vi på opdagelse i området under ledelse af Stinne og Frode. Hanherred
gemmer på mange spændende attraktioner. Vi var indenfor hos landbrugsmuseet ved Tranum,
som rummer en næsten komplet samling fra en af egnens største virksomheder gennem tiderne,
C.O. Jensens Maskinfabrik i Brovst, der fra starten af 1900-tallet og frem til 1960 producerede alt,
hvad der var behov for af landbrugsmaskiner og husholdningsgrej, lige fra plove, tærskeværk og
selvbindere til brændekomfurer og vaskemaskiner m.v.
Vi besøgte også Øster Hanherreds Egnssamling i Tranum, som drives af 10 frivillige medarbejdere,
og vi havde den helt store oplevelse i Blokhus på Museum for Papirkunst, papirkunsthåndværk og
papirdesign. Vi så et originalt H.C. Andersen papirklip, men museet domineres af nutidens
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kunstnere på området og deres ofte meterhøje papirklip og udstansninger, som har høstet
international anerkendelse på udstillinger verden rundt.
Vi rundede også i løbet af de tre dage det nyopførte legendariske Svinkløv Badehotel, som jo ligner
sig selv, og senere kørte vi til Børglum Kloster i Vendsyssel, øst for Løkken, hvis historie går helt
tilbage til år 1130. Stedet har gennemlevet de mest utrolige tider som kloster og bispesæde i den
katolske tid og efter reformationen som krongods under Christian den tredje og senere med
mange forskellige ejere. I dag er det 6. generation af slægten Rotbøll der ejer stedet med mange
forskellige aktiviteter og skiftende udstillinger. Vi så bl.a. en kopi af Bayeux-tapetet, et 70 meter
langt vægtæppe, broderet af 9 danske damer. Vægtæppet viser slaget ved Hastings i år 1066, og er
skabt i samarbejde med Bayeux-museet i Normandiet. Man oplever stedets vingesus med den
1000 år gamle domkirke og klostergård, og så kan man i øvrigt gå på opdagelse i mere end 15
forskellige udstillinger.
Vi strejfede også Fosdalen, der skærer sig gennem Danmarks højeste indlandsskrænt ”Underlien”
samt flere finurlige lokaliteter, som Stinne og Frode kender fra deres barndom i området.
Hjemturen førte os til historiske Hvidsten Kro. Tak til Stinne og Frode for nogle rigtig gode
oplevelser.
Frits

9. Gilde
Grillaften onsdag d. 29. juli
Blev vores opstart på efterårssæsonen.
Vi startede op allerede i juli, da vi, som andre, ikke kunne have møder hele foråret pga. Coronaen.
Det blev en hyggelig eftermiddag hjemme hos os.
Desværre var det midt i den store juli-regntid, så det blev indenfor-og med god afstand.
Kun gildemesteren var ude. For at grille, selvfølgelig (hvad har man ellers en gildemester til?)
Vi fik snakket og fortalt om løst og fast, siden vi sidst så hinanden. Og det var helt tilbage til
gildetinget.
Vi sluttede af med kaffe og hjemmebagt kage.

Og så er vi tilbage og i gang igen, nemlig!
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Sprogø onsdag d. 12. august.

Vores første rigtige gildemøde blev holdt i sognegården, som stadig er under ombygning. Men det
lykkedes da at overdøve sømpistoler og luftbor.
Grethe, der altid rejser verden rundt, fortalte om en af sine sommeroplevelser: en heldags tur til
Sprogø.
Sprogø fik jo en renæssance for ca. 25 år siden i folks bevidsthed. Da man var ved at bygge
forbindelsen over Store bælt. Bro og tunnel mødes netop her på øen. Men Sprogø har en grum
fortid: her blev de uartige piger anbragt, som man udtrykte det for år
tilbage. Bedre er det vel at sige, at det var piger, der var evnesvage
eller havde sygdomme som epilepsi. Dog også piger, der var kommet
galt afsted eller kun havde en eneste måde til at tjene til det daglige
brød på. Her levede og døde de. Langt væk fra såkaldte normale
mennesker. Det lille ø-samfund var selvforsynende med køkkenhave,
væveri osv. Nogle piger opnåede dog at forlade øen ved giftermål,
men først efter at være blevet steriliseret.
Bygningerne ejes i dag af ”Fjord og Bælt”, så her kan man i dag heller
ikke komme ind som besøgene. En del af øen er også fredet pga.
naturen. Her lever den butsnudede frø. Vidst det eneste sted i
Danmark.
Øens areal blev ved tilblivelsen af Storebælt forbindelsen gjort
meget større. Hvordan det? Jo, alt, hvad der blevet gravet ud til
tunnelen blev smidt ud til en forstørrelse af øen. I begyndelsen
groede der intet, men en stor portion slam fik gang i væksten.
Tomatkærner var skjult i slammet, så det første år derefter, var
der næsten en hel mark med tomater!
Flere, der har været ovre på Sprogø, siger også, at det er en
spændende oplevelse at komme ind under broen. Det skulle
være en helt speciel oplevelse.. Grethe har været på flere øture,
men det var denne historie vi fik.
OBS! Hvis du vil læse mere om Sprogø, kan du f. eks læse Jussi
Adler Ohlsens, ”Journal 64! Eller høre Birgit Kirkebæk på podcast (hun er professor i pædagogik).
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”Genforeningen” onsdag d. 26. august
Vi startede på dette emne, der bliver efteråret-20’ s gennemgående emne.
Grunden til dette emne er, at vi fandt, at det var en glimrende måde, at mindes 100 års jubilæet
for genforeningen, og som hele gildet kunne involveres i. Derfor var det en kærkommen gave, at
Sønderlands Dristiktsgilde foreslog dette i ”Sct. Georg”.

Jeg lagde ud med en kort gennemgang af optakt til krigen 1864, den tyske periode, 1. verdenskrig
og så Genforeningen. Et spændende og broget emne. Jeg valgte derfor den national-romantiske
vinkel. En af de ting, jeg for alvor blev klar over er, at H. P. Hansen har haft en enorm stor
betydning for afstemningen om tilhørsforhold til Tyskland eller Danmark. En langt større betydning
og indflydelse end historiebøgerne fortæller.!Da jeg jo har mine rødder i det sønderjyske, kunne
jeg krydre min fortælling med historier om den stille folkelige protest fra den tyske periode. Og om
de gamle danskere, der ofte begyndte at græde, nå r ”glade jul , dejlige jul” blev sunget mm.
Jeg sluttede af med en ord gættekomkurrence:! Hvad er en ”ginning” osv. –Det kan du da sagtens
gætte, ikke?
PS! En ”ginning” er en ”hveps”!
PPS! Se også den fine lille dokumentarfilm, der var i fjernsynet i sommers om tiden op til
Genforeningen
Hanne Reintoft: ”Nu er det længe siden”-

”Genforeningen” og Gudrun onsdag d. 9. september
Onsdag d. 9. september fortsatte vi med temaet, ”Genforeningen”.
Denne gang var det Gudruns tur.
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Gudrun var gået til opgaven med krum hals: hun havde læst stakkevis af bøger om det sønderjyske
emne. Det kunne vi også tydeligt mærke på hendes engagerede fremstilling. Vi kom ud i alle
hjørner af dette ellers så komplicerede emne.
Desuden havde Gudrun lavet et par fine plancher, der i collageform fortalte om alt fra tallene ved
de forskellige afstemninger til Kong Chr. X som den idelogiske og centrale person.
Birgit
(billederne fra 10. Gilde tilsendt af Arne Hvid Christiansen)

10. Gilde

Vi vil gerne starte med at sige Til Lykke med den flotte nye udgave af Herolden.

Samtidig vil vi også sige tak til Jan, fordi du har påtaget dig det store job. Det er meget værdsat fra
vores side. (Tak for ordene, red.)
Vi er ikke mange, men der er, til trods for tiderne, stadigvæk liv i os. Vi har stor respekt for Corona,
som har vist sig som et onde med stor magt, og her er det ens for os alle, uanset hvor på kloden du
vælger at være.
Så er det skønt at kan tænke tilbage på den frihed og glade tid vi har haft og stadigvæk oplever
blandt spejder og gildebrødre. En grund mere at holde ved og leve gildelivet uanset om vi er
mange eller få. Vi håber snart at kunne foretage os noget aktivt igen.
Naturen kalder og efteråret begynder at sætte sit præg. Den høje klare luft gør godt.
Vi har ikke været sammen fysisk, men den moderne tid kommer os til gode, og vi har hele tiden
holdt kontakt og vi holder ”Fanen højt”. Så snart det er fornuftigt mødes vi .
Nyd efteråret med mange gode tanker fra 10. Gilde, som glæder sig til et gensyn her eller der.
Ulla K
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Frimærkelauget
Torsdag d. 3. september

Første møde efter sommerferien og efter en længere pause p.g.a. Covid-19.
Startede med at blive flytte til Spejdermuseet, da der var sket overbookning af hytten i Tranbjerg.
8 medlemmer var mødt op. Dejligt at se hinanden igen. Vi råhyggede med sortering af frimærker
og snak.
Uffe

HEROLDEN
HUSK, at HEROLDENs nye mailadresse er

HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk
Mailadressen er klar til at modtage materiale,
der ønskes i HEROLDEN.
Den gamle mailadresse er lukket, så HUSK
derfor at slette den gamle adresse i jeres
mailprogram.
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, der ikke kommer i
førstkommende blad vil blive gemt og
benyttet senere.

HEROLDEN bliver, som før, tilgængelig online
med mulighed for print fra Stadsgildets
hjemmeside www.sct-georg-aarhus.dk
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.

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.
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