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GILDETID
1./7. Gilde

Fredag d. 27. november kl. 13:00
Julemøde hos Jytte og Jack.
Afbud til Birgitte og Jan.

2. Gilde

Mandag d. 2. november kl. 19:00
Besøg på Besættelsesmuseet sammen
med 6. Gilde.
Mandag d. 26. november kl. 19:30
Gildemøde i Hasle Sognehus.
Søndag den 29. november
Fredslyset 2020 er aflyst.

4. Gilde

Mandag d. 16. november kl. 19:00
Gildejulemøde i Hans Broges Have.

5. Gilde

Mandag d. 2. november
Besøg på Besættelsesmuseet.
Indbydelse er sendt ud.
Mandag d. 7. december
Julegildemøde i Egå sognegård.

6. Gilde

Mandag d. 2. november kl. 19:00
Besøg på Besættelsesmuseet (bag
Kvindemuseet)sammen med 2. Gilde.
Mandag d. 30. november kl. 19:00
Julegildemøde v/gruppe 61.
Nærmere følger.

8. Gilde

Mandag den 9. november

Udvidet gildeledelsesmøde hos Kirsten Thorndal.

Onsdag den 16. november
Juletur - nærmere følger.
Søndag den 29. november
Fredslyset 2020 er aflyst.

9. Gilde

Onsdag d. 11. november kl.13:30
GENFORENINGEN v. Grethe.
Lørdag d. 28. november
BASAR i Fredens Kirken.

10. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

FOR ALLE GILDER

OBS

Onsdag d. 25. november
Fredslyset 2020 er aflyst i hele Danmark og
Grønland.
Se side 4.

FRIMÆRKELAUGET

Torsdag d. 5. november kl. 19:15
Vi mødes i spejderhytten i Tranbjerg, hvor der
sikkert er en del Frimærkebankens nye
frimærker, der skal sorteres. Vi skal også have
besluttet noget om 'takkefesten' i januar.
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MEDLEMSNYT
Fødselsdage:

31. oktober 2020
Olaf Saugbjerg. 8. Gilde

90 år

25. november 2020
Birgitte Bolhøj 1./7. Gilde

70 år

16. december 2020
Gitte Lindvald
4. Gilde

75 år

Ændret telefonnr:

Frits Hindtoft
8. Gilde
(fastnetnr. nedlagt)

2613 3811
Månedens forside

Fortjensttegn fra Hjemmeværnsregion
Midt- og Vestjylland.
Billedet modtaget fra Hans Fink

Ridderjubilæum:

14. november 2020
Hugo Steensen 4. Gilde

25 år
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Nyt fra Stadsgildeledelsen
Århus Stadsgilde i en Corona tid
På stadsgilderådsmødet den 15. september blev det besluttet at aflyse en væsentlig del af
vores traditionelle arrangementer i vinterhalvåret:
 Fellowship Day arrangeres, som tidligere annonceret, i år af Østjysk Distrikt.
 Landsgildets Fredslyskoordinator Lene Skriver har 20. oktober meddelt, at alle
Fredslysarrangementer i år er aflyst på grund af Coronasituationen.
 Nytårsgildehallen 2021 aflyses.
Alle kræfter sættes ind på at kunne holde stadsgildeting den 11. maj 2021. Det bliver
muligvis nødvendigt at lave nogle begrænsninger for at reducere deltagerantallet til blandt
andet udviklingen i smittetal, lokalets størrelse og påbud/anbefalinger fra myndighederne.
Stadsgildeledelsen vil følge udviklingen og i indkaldelsen informere om det mulige.
Med stor gildehilsen
Stadsgildemester

Fredslyset i Aarhus
Fredslys 2020 er aflyst i hele Danmark og Grønland.
Efter en vurdering i Fredslysudvalget og i Landsgildeledelsen, er der
blevet taget en fælles beslutning om, på grund af ansvarlig omsorg,
at aflyse Fredslysprojektet i 2020.
Husk at orientere modtagere I har aftale med om modtagelse af
Fredslyset.
Helle Christensen (DIS)
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Stadsgildekansler
Stadsgilderådsmøde d. 16. marts 2021 v/ 4. Gilde kl. 16:00
Stadsgildeting d. 11. maj 2021 v/6. Gilde kl. 19:00
Udvidet stadsgilderådsmøde d. 25. maj 2021 v/ 10. Gilde kl. 19:00

Nyt fra Spejdermuseet Århus
Reception
Spejdermuseet Århus inviterer til reception i anledning af vores nye årsskrift ”Kalø-lejren 1913”.
Det fejres lørdag d. 31. oktober kl. 13:00 på museet, Søren Nymarksvej 19, 8270 Højbjerg
Husk: På grund af corona-situationen vil vi bede om, at man så vidt muligt melder sin deltagelse på
forhånd og gerne senest mandag d. 26. oktober, se udsendte indbydelse!
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NYT FRA GILDERNE
2. Gilde
2. gilde har afholdt den udskudte sommerudflugt fredag d. 18. september med start kl. 9:00.
Årets tur gik denne gang til Sydamerika, Afrika og Asien, nærmere bestemt til Randers Regnskov.
Der deltog 6 gildemedlemmer samt en gæst. At deltagelsesprocenten ikke ramte 100% skyldtes
udelukkende afbud pga. ikke-Covid relateret sygdom.
Første stop for morgenmad med hvad der dertil hører, blev holdt på
en rasteplads nær FIBO-værket ved den gamle hovedvej mod
Randers.
Tilsmilet af det gode sensommersolskins- og tørvejr var dette en god begyndelse på dagen.
Efter indløsning af billet til Regnskoven var der ”fri leg” til at
studere de mange eksotiske dyr i Regnskoven. Denne fredag var
der minimalt besøg af øvrige gæster, så besøget kunne foregå
uden den store risiko for sygdomssmitte.
Efter en svedig tur rundt i de
forskellige områder i kuplerne
trængte benene til at hvile
sig. Samtidig var det tiltrængt
med lidt frisk kølig luft og da
det stadig var fremragende
solskinsvejr blev frokosten,
Frokost i det grønne
bestående af medbragt
Foto: JB
madpakke, indtaget udendørs
med leoparder løbende bag ryggen.

Brun lemur
Foto: BB

Friske igen efter frokosten blev bilerne atter vendt mod syd og
eftermiddagskaffen blev indtaget hos gildemester i Åbyhøj.
Hele dagen har snakken gået lystigt deltagerne imellem og
denne blev først stoppet sidst på eftermiddagen, hvor vi igen
tog hver til sit.
Jan Bigum
–6–

5. Gilde
5. Gilde fejrede vores 32 års fødselsdag den 5. oktober med en Fødselsdagsgildehal.
8. gilde var som sædvanligt inviteret med til at fejre fødselsdagen. Dette samarbejde med
fælles fødselsdagsgildehaller samt to fællesmøder årligt har eksisteret siden 2006 hvor et
enigt gildeting vedtog denne ordning.
Det blev en rigtig flot gildehal med hele 25 deltagere. Det er altid en stor fornøjelse at være
mange i gildehallen.
Den nyvalgte gildemester Alice Dyrskov sad for første gang sammen med også nyvalgte
kansler Aase Ravn ved højbordet.
Gildehallen blev sat op i bedste Corona restriktioner stil med rigelig plads mellem både stole
og stolerækker. Derfor sneg vi os til at synge to sange, nemlig ved udrulning og indrulning af
fanen.
Alice havde valgt tre fine musikstykker til gildehallen.
Alices første Gildemestertale handlede om Corona krisen, der havde medført store
ændringer i den måde vi er sammen på.
Men indledningsvis fortalte Alice om hvad der står i
”Håndbog for Gildeledelser” om gildemesterens
ansvar. Alice mente at det var et stort ansvar at
leve op til, og hun kunne ikke love mere end at
gøre sit bedste. Os der kender Alice ved at det er
mere end godt nok.
Derefter tog Alice fat på talens hovedtema. Hun
begyndte med at omtale tre store pandemier.
Først ”Den Sorte død” der i 1336 kom fra Kina og
hærgede Europa, herunder også Danmark. Under denne Pandemi døde mere end halvdelen
af hele Europas befolkning. Flere landsbyer blev total udslettet.
I 1665 – 1666 kom Byldepesten til London og store dele af England. Det menes at den kom
med et hollandsk skib. I 1722 skrev forfatter Daniel Defoe en bog om pesten og dens
hærgen. Han beskriver at huse blev sat i karantæne og vagter sat udenfor. Nogle lykkedes at
flygte og spredte dermed pesten. En overgang stilnede epidemien af og folk blev uforsigtige,
med det resultat at epidemien blussede op igen. Epidemien kostede mere end 100.000
londoner livet.
En anden stor epidemi, ”Den spanske syge” ramte i 1918 – 20. Dengang døde hele 50
millioner mennesker.
Ved at se tilbage forstår vi, at det er højaktuelt at trække på nogle af de rædsler fra dengang
i bestræbelserne på at minimere den nuværende Corona Pandemi., der på verdensplan
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allerede har kostet mere end en million menneskeliv. Efter gildemestertalen sang Jonny
Madsen ”Nu falmer skoven”
Anders Ravn havde taget imod opfordringen til at holde 5 minutters Sct. Georg.
Anders tog udgangspunkt i en mail han havde modtaget fra en styrelse i sin egenskab af
menighedsrådsmedlem. Mailen handlede om oplysninger fra en gammel udstykning af
kirkejord. En mail der ikke burde være rettet mod ham, men mod Rosenholm Kommune. Da
Anders konfronterede afsenderen om fejlen kom udbruddet ”Åh nej”
Herefter gik Anders over til at fortælle om rejsen fra de gamle råd i sognene. Videre over
sognerådene der fulgte kirkesognene, og frem over sammenlægninger over flere gange.
Oprettelse af Amter og amtsrådene og nu til regioner.
Fra de gamle sogneråd, der vidste alt om hvad der rørte sig i sognet og frem til i dag, hvor
der i Aarhus Kommune bor mere end 300.000 indbyggere.
Helt så galt er det ikke med Syddjurs kommune hvor der kun bor ca. 43.000 personer.
Det var årsagen til det omtalte ”Ah nej”, hun forudså et større opklaringsarbejde foran sig.
Gildehallen sluttede med en fejende flot Strauss melodi, der fik lov til at spille til ende før vi
blev ført ud af dørherold Susanne.
Eftergildehallen var også organiseret i Coronarestriktionernes tegn.
To borde sat sammen med 4 personer ved hver bord, dog således at ægtepar sad sammen
så der kunne blive plads til op til 8 ved to borde.
Arrangerende gruppe havde smurt boller med pålæg. Efterfølgende blev der trakteret med
portionsanrettet æblekage med flødeskum. Dette for at undgå den sædvanlige
fødselsdagslagkage-buffet.
Kansler Aase havde forberedt en sjov billedquiz, hvor hun havde vist et antal billeder af en
række kendte personer, nye og gamle. Opgaven var nu at gætte hvem der var hvem.
Slutteligt trak vi alle ud til siden for sammen at synge ”Nu er jord og himmel stille” og et tak
for i aften og kom godt hjem.
Lidt om næste møde:
Mandag den 2. november samles vi ved det ny restaurerede Besættelsesmuseum.
Efter besøget og foredrag arbejder gildeledelsen med at finde et passende sted, hvor vi kan
mødes til hyggeligt samvær, enten med kaffebord eller et let aftenstraktement, afvent
indbydelse.
Henning
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6. Gilde
Mandag den 5. oktober
Gildemødet var også denne gang flyttet til Spejdermuseet. Starttidspunktet var blevet
ændret til kl. 19:00, og det vil vi fortsætte med i fremtiden. Der er mange restriktioner pga.
Covid-19, og det betyder bl.a. at der ikke må synges, og mødet blev derfor indledt med
jazzmusik indtil alle var mødt op.
Helge fortalte om Hansestæderne.
Hanseforbundet var en sammenslutning af nordeuropæiske byer, hovedsagelig tyske, i et
handelsforbund. Det har fået navn efter det
gamle tyske ord hanse, der betyder 'gruppe',
'følge' eller 'selskab', hvis mål var at opnå
sikkerhed under deres handelstransporter og
at kunne repræsentere fælles
erhvervsmæssige interesser overfor de
omliggende fyrste- og kongedømmer.
Hansaen eksisterede fra midten af det 12.
århundrede til midten af det 17. århundrede.
Det var ikke kun erhvervsmæssigt, at
hansestæderne spillede en stor rolle, men også politisk og kulturelt.
De eneste byer, der var hansestæder, og som har beholdt et ”H” på deres nummerplader, er
følgende: HB = Bremen, HH = Hamburg, HL = Lübeck, HWI = Wismar, HRO = Rostock, HST =
Stralsund, HGW = Greifswald. På mange af de øvrige byer, der har været Hansestæder,
fremgår det af deres byskilte.
Nogle af de vigtigste hansestæder uden for Tyskland var: Bergen i Norge, Visby på Gotland i
Sverige, Novgorod i Rusland, Brugge i Belgien og London i England.
Efter foredraget blev der atter spillet musik, men denne gang nogle sange fra Landslejren i
Sønderborg 1996. Det var hyggeligt, og der blev da også nynnet med på de velkendte
spejdersange.
Arrangerende gruppe havde smurt madpakker og bagt småkager, så der var lidt lejrstemning
at spore.
Som afslutning på en god aften afspillede Elsebeth ”Nu er jord himmel stille” på mobilen.
Inger Rossen
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8. Gilde
Mandag den 14. september tog Per Holchs gruppe 8.1 initiativ til en udflugt til Kalø Gods,
der ligger på begge sider af Grenå landevej lige nord for Rønde. Vi var indenfor i selve
hovedbygningen og derefter i godsets sydlige parkområde, hvor vi fik en spændende
gennemgang af Jagtslottet, for så efterfølgende at køre ned til slotscafeen ved Kaløvig og til
fods videre ind i Hestehaveskoven, hvor vi fandt frem til Thyrahytten.
Gruppe 8.2 var med, så vi var ligefrem på gildeudflugt.
Baggrunden for turen netop til Kalø Gods er at Holch-gruppen pt. som arbejdstema har den
berømte arkitekt Hack Kampmann, født i Ebeltoft, senere bosat i Århus og som, med utallige
kendte bygningsværker på landsplan bag sig, blev kongelig bygningsinspektør for Jylland og
senere også professor ved Kunstakademiet i København. Århus Teater, Toldboden,
Erhvervsarkivet og Marselisborg Slot er blandt hans bygningsværker i den jyske hovedstad.
Politigården i København blev blandt hans seneste præstationer.
Vi mødtes ved Karsladen, lige overfor godsets
hovedbygning, som imidlertid ikke har noget med
Kampmann at gøre, men som med sine 300 år på bagen
og 1000 kvm og med strå på taget i dag rummer et
formidlingscenter for Nationalpark Mols Bjerge og er
ejet af Naturstyrelsen.

Foto: Frits Hindtoft

Laden var i sin tide indrettet med tre etager til
opbevaring af afgrøder af forskellig art i kornmagasiner
og med en ”kørelo” og port i hver ende, så håndteringen
af neg og korn i 100 kilo sække m.v. nærmest kunne ske
på samlebånd.

Der var også plads til mølleri med kværn og valseværk, og på et tidspunkt var her indrettet
sostald til 75 grisesøer med smågrise.
Stedets meget dygtige guide strøede om sig med viden og forklarede også om alt det laden/
besøgscentret byder på i dag med utallige plancher og kort over naturparken og bl.a. også
en model af Kalø Slot, da det endnu var slot, og bl.a. jo også fængsel for den senere svenske
konge Gustav Vasa. De 1000 kvm står som ét stort rum uden etageadskillelser og de flotte
kæmpe egestolper og øvrigt trækonstruktioner gør stort indtryk og må være en
lækkerbisken for enhver tømrer eller arkitekt at studere.
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Det vil føre alt for vidt at gå for meget i detaljer med Kampmanns virke på Kalø Gods, men
stedets ejer i sidste århundrede og frem til 1945, den tyske baron Martin von Jenisch, faldt
på Kampmanns opfindsomme og særprægede ideer, og han lod arkitekten give godset mere
herregårds stil, med en højere midtersektion af hovedbygningen og et indre med en
tårntrappe, og forholdsvis små rum, tunge møbler med udskæringer, og efter forholdene
nok alt for store kaminer. Men altså i bedste Kampmann stil.
I godsets sydlige parkområde var vi indenfor i Jagtslottet, som ligger med udsigt til Kaløvig og
Slotsruinen. Et fantastisk syn i det flotte lune sensommervejr vi oplevede på dagen.
Jagtslottet huser i dag Nationalparkens sekretariat og står
i sin oprindelige skikkelse, med udvendige finurlige
udsmykninger, og ikke mindst forhallen er interessant
med vægmotiver fra den nordiske mytologi, herunder
Ragnarok. Andet steds kan man læse om Fenrisulven,
Midgårdsormen, Thor og Valkyrierne i skikkelse af
ravnene Hugin og Munin.
Vi skulle jo nå mere endnu, så vi kørte hastigt videre, nu
på egen hånd, til Slotscafeen nede ved landtangen der
fører over til slotsruinen og efter en kort vandretur ind i
Hestehaveskoven dukkede Thyrahytten op i en lysning og Foto: Frits Hindtoft
i læ af et kæmpe ældgammelt asketræ, som i sin ellers
normale slanke facon med sin grensætning mere lignede et forvokset egetræ. Der er
stemning og følelser over denne bindingsværks jagt- og badehytte, som med sin flotte udsigt
til slotsruinen overfor, rummer megen romantik og jo netop var en foræring til Baron von
Jenisch´s vordende brud Thyra von Grothe.
Per Holch havde sat sig godt i historierne om Hack Kampmanns virke omkring Kalø Gods og
havde også mange spændende detaljer at fortælle om ejerskabet, som for den tyske barons
vedkommende, der i øvrigt var meget vellidt på hele egnen, sluttede, da den danske stats
efter besættelsen i 1945, konfiskerede al tysk ejendom som krigserstatning.
Endelig kunne vi den 28. september efter den lange nedlukning igen mødes til gildehal i
Ellevang Kirkes sognegård, og det var på flere måder en særlig en af slagsen, som
gildemester Nils Liljeberg indledte sin gildemestertale med at sige. Vi havde ikke været her i
mange måneder, og flere gildebrødre skiftede til nye poster.
– 11 –

Nils begyndte med at skue tilbage på tiden som ulveunge og spejder, hvor man løbende
dygtiggjorde sig i forskellige discipliner og derefter tog prøver, kom frem til at få
væbnersnoren og til sidst endte med at være værdig til at få riddersnoren, en rød/hvid snor
om skulderen. Uden tvivl et stolt øjeblik!
Her trækker Nils en parallel til Sct. Georgsgilderne, hvor stort set alle efter ca. 2 års gildetid
aflægger væbnerløftet og modtager et væbnerbrev, som er en parallel til væbnersnoren.
Men her stopper sammenligningen med spejdertiden ofte, for alt for få kommer efter
gildemesterens mening frem til at aflægge ridderløftet.
Vi hører om den både festlige og højtidelige ceremoni for år tilbage, hvor Nils selv og Hanne
Eriksen i pompøse rammer på Gammel Estrup Slot blev optaget som riddere.
Det er en oplevelse, som Nils gerne vil opfordre gildebrødre i vort eget gilde til, gildebrødre
som efter Nils´ mening både er egnede og kvalificerede, altså en indtrængende opfordring
bliver givet!
Knud Sonnichsens kraftfulde sang ”Spejderbroder vid at virke”, som vi sang som indledning
til denne tale, understregede yderligere opfordringen til ”at tage sig sammen”, kan man sige,
og man forstod, at det ikke var første gang, at Nils havde bragt dette på bane, som helt
dominerede talen denne aften.
Efter fire år som kansler har Thøger nu ønsket at forlade posten, som Frits så har påtaget sig.
Frits fratræder derfor posten som faneherold og overlader denne opgave til Thøger, så vi kan
trygt se i hvert fald den nærmeste fremtid i møde i 8. gilde.
Til sidst takkede Nils Thøger for den store og veludførte opgave, og under eftergildet blev
dette yderligere understreget ved overrækkelsen af et par flasker vin.
Men inden gildehallen sluttede, holdt Hanne fem minutters Sct. Georg og gav her et fint og
tankevækkende bud på spørgsmålet ”Hvad vil det sige at nå frem til et positivt livssyn”.
Den festlige stemning under gildehallen blev højnet med yderligere sang og flere stykker
smuk musik.
Ved eftergildehallen nød vi mad og drikke ved efterårspyntede borde, men tog det
påkrævede hensyn med afspritning og pæn afstand, hvilket heldigvis ikke kunne dæmpe den
varme og hyggelige stemning. Man fornemmede hvor alle nød igen at være sammen i de
kendte omgivelser.
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Thøger sørgede for, at vi ind imellem den livlige snak fik sunget gode spejdersange, og da vi
sluttede af med, som traditionen byder, at stå og synge ”Nu er jord og himmel stille”, var alt,
som det skulle være.
Mandag den 5. oktober var vi ti fra vort gilde, der havde sagt ja tak til invitationen til
fødselsdagsgildehal i 5. gilde. Her gav både gildemesterens tale og Anders´ fem Sct.
Georgsminutter os noget at tænke over. Musikken var udvalgt med omhu, så da vi gik over
til eftergildet, var vi ”fyldte” på en god måde.
Her var der lækker servering og sjov underholdning, hvor vi fik sat hukommelsen på prøve.
Igen blev der taget de påbudte hensyn, så vi følte, vi med god samvittighed kunne være
sammen og alligevel holde pæn afstand i den rummelige sal.
Ellen og Frits

9. Gilde
” og de troede, at hjertebånd ku’ briste…”

Onsdag d. 23. september.
I dag var det så Arnes tur til at fortælle om et emne, der hører Genforeningen til. Eller
bedre: 2 emner.
Først startede vi nu med en sang, nemlig, den sønderjyske ”nationalsang”, der hedder, ”Det
haver så nyeligen regnet”. Vi sang selvfølgelig ikke. Det må vi jo fortsat ikke i de forskellige
fællesskaber ved kirken. Men Arne havde den på computeren. Og det var den helt nye
version, hvor der er et nyt vers til sidst. (Det har Sigurd Baret lavet på opfordring fra
”Grænseforeningen”). Dette sidste vers handler om forsoning og en fælles fremtid i gensidig
respekt. Om man kan lide dette vers eller ej, er en smags sag. Men, synes jeg, et godt forsøg
på en fremtid sammen, tillid mellem dansker og tysker.
Det første emne Arne fortalte om, er de mange mindesmærker, der blev rejst i sin tid. Ca. 14
i Aarhus Kommune. Det var især de mindesmærker, hvor der i teksten indgår sætninger fra
”Det haver så nyeligen regnet” som Arne viste. At der er mange sten, der er rejst omkring
”den gamle grænse”, er til at forstå. Også, at der er nogle i Københavns området, Men, at
der sandelig også er en mindesten helt oppe ved Frederikshavn, er forunderligt.
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Som bekendt, er der sat en ny sten i Mindeparken. En sten, der markerer 100 års dagen for
genforeningen. Den er vi enige om i gildet, at vi vil ned og se sammen i det kommende år.
Det andet emne handlede om Chr. X, der red over den gamle grænse og ind i Sønderjylland
(Nord-Schleswig).
Den synske Jomfru Fanny, der boede i Aabenrå, (1805-1881)(efter sigende var Jomfru Fanny
et barn af kong Chr. 8.), havde spået, at en dag ville den danske konge komme ridende ind i
Sønderjylland på en hvid hest og da ville Sønderjylland blive dansk igen. Det er næppe
derfor, at kong Chr. X red fra Taps og ind i Sønderjylland på en lånt hvid hest. Men alligevel,
historien er god.

Der er gået mange rygter mellem år og dag, om hesten nu også var hvid og ikke bare kalket.
Men adskillige undersøgelser peger på, at kongens hest var en hvid hest, der var striglet
med pibeler for at fjerne snavs og urin, hvilket var ganske almindeligt, når en hvid skulle
være fin. Den kom fra Visborggård, der ligger tæt ved Hadsund. En anden myte gik på, at
hesten måtte lade livet kort efter turen, da ingen derefter skulle ride på den. Det var dog
først nogle år senere at den blev aflivet, da den blev syg og måtte slås ned. En sten er rejst
ved godset, hvor hesten ligger begravet, med teksten: ”Jeg Kongen bar over grænsen bar
hen - da Sønderjylland blev dansk igen -10. juli 1920”. Den hov, der først rørte
Sønderjyllands jord, blev forsølvet og gamle gardere gav den til kongeparret til deres
sølvbryllup i 1923. Da kongen red over den gamle grænse, kom den lille pige, Johanne
Braren, med en buket røde og hvide roser. Spontant løftede kongen pigen op foran sig på
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hesten. Kongen skulle senere have sagt, at han i hende så et symbol på Sønderjylland. Mens
kongen var dybt bevæget, var den lille Johanne rædselsslagen. Kongen glemte aldrig pigen.f.
eks. Sendte han et guldarmbånd til hendes konfirmation. Et smykke, som datterdatteren
gerne bærer i dag.
Birgit

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 1. oktober skulle Thorvald Halkær fra Skanderborg have været på sit årlige besøg,
hvor han ville fortælle og vise noget fra sine samlerområder.
Desværre måtte han melde afbud af personlige årsager.
Den forestående byttedag 18.10. i Belevue-Hallen var desværre blevet aflyst p.g.a. Coronasitationens adgangsbegrænsninger.
Aftenen gik derfor med hygge og sortering af noget af Frimærkebankens indsamlede
materiale.
Uffe
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Billeder og tekst fremsendes via mail til
HEROLDENs mailadresse

HEROLDEN
HUSK, at HEROLDENs nye mailadresse er

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

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. 25. 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.

Billeder modtages helst i filformat .jpg

HEROLDEN
Udkommer næste gang
25. november 2020
Deadline 15. november 2020

Redaktør Jan Bigum
H. C. Andersens Vej 1, 8230 Åbyhøj
Tlf. 4119 3676
Email: HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk
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