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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. 26. november kl. 19:30
Gildemøde i Hasle Sognehus.
Lørdag d. 5. december kl. 13:00
Julehygge hos Knud i Malling.
Mandag d. 25. januar 2021 kl. 19:30
Gildemøde i Hasle Sognehus.

4. Gilde

8. Gilde

Mandag den 30. november kl. 19:30
Julestue i Ellevang Sognegård
Onsdag den 16. december kl. 11:30
Juletur med start fra Kløverhytten,
Hørhavevej 55 D, Højbjerg
Efter en tur i det smukke terræn samles vi i
Kløverhytten til julefrokost og hygge.
Mandag den 25. januar 2021 kl. 19:30
40 års Fødselsdagsgildehal.
Selve fødselsdagsfesten er aflyst i henhold til
Coronasituationen

9. Gilde

5. Gilde

Mandag d. 25. januar 2021
Fødselsdagsgildehal i 8. gilde.
5. gilde inviteres.

Onsdag d. 9. december kl.13:30
Julearrangement .
Onsdag d. 15. januar kl. 13:30
Gildemøde
(i stedet for den aflyste Nytårsgildehal)
Mandag d. 27. januar 2021 kl. 14:00
Besøg Genbrugsbutik i Jægergårdsgade med
Grethe

6. Gilde

10. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

Mandag d. 30. november kl. 19:00
Julegildemøde v/gruppe 61.
Nærmere følger.

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

FRIMÆRKELAUGET

Torsdag d. 14. januar 2021
Takkefest. Nærmere vil tilgå.

FOR ALLE GILDER

Onsdag d. 25. november
Fredslyset 2020 er AFLYST.
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MEDLEMSNYT
Fødselsdage:
25. november 2020
Birgitte Bolhøj

1./7. Gilde 70 år

16. december 2020
Gitte Lindvald

4. Gilde

75 år

Ny adresse:

Solveig Daugberg
9. Gilde
Rosenvænget 102, 8362 Hørning

Månedens forside

Medalje fra Sct. Georgs Vandringen 1984
arrangeret af Gilderne i Århus.
Billedet modtaget fra
Arne Hvid Christiansen, 9. Gilde

Jubilæum:

31. januar 2021
Henning Holck Nielsen

5. Gilde

40 år
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NYT FRA GILDERNE
2. Gilde
26. oktober
Vi fortsatte med at ’rejse’ efter vores tur i regnskoven sidste måned.
Denne gang til en lidt køligere egn, nemlig en tur til Island, før og nu.
Klavs og hustru Tove har i år genbesøgt Island. Besøget
omfattede bl.a. genbesøg på adskillige steder i det vestlige af
landet.
Klavs og Tove viste adskillige spændende billeder fra de to besøg,
hvor vi så kunne forholde os til den udvikling områderne har
gennemgået de senere årtier.
Aftenen blev afsluttet med et lettere traktement og hyggesnak.
2. november
Vi var inviteret sammen med 6. Gilde til besøg og
rundvisning på det nyrestaurerede Besættelsesmuseum i
Aarhus, hvilket vi alle havde glædet os til, men sådan kom
det jo ikke til at gå. Besøget blev aflyst pga.
Coronareglerne.
Vi håber, at gennemføre besøget, når forholdene igen vil
tillade, at vi kan samles.

4. Gilde
D. 19.10.20 kunne gildemester Jette Jørgensen (JJ) byde velkommen til gildemøde i
Langenæs Sognegård. Det var 255 dage siden vi sidst havde haft møde.
D. 11. marts lukkede vores statsminister landet ned på grund af Coronavirus, noget vi alle
blev meget forskrækkede over, men vi begrænsede vores aktiviteter, så kun de nærmeste,
tiden blev heldigvis bedre og hen over sommeren kom der en rolig åbning igen.
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Vi ved ikke hvordan fremtiden ser ud, om der kommer flere nedlukninger eller restriktioner.
Vi forsøger at leve så normalt som muligt, livet skal jo gå videre, og vi skal passe på os selv
og hinanden.
Grundet coronakrisen var der ikke mulighed for at sige farvel til Leo, som
døde d. 6. april efter kort sygdom, og vi ærede Leos minde ved 2 minutter
stilhed.
Der var ikke noget på programmet udover hyggeligt samvær, hvorfor vi
startede med at spise lækre croissanter. Det var gruppe 44, som havde taget højde for
restriktionerne, alt var medbragt, så køkkenet blev ikke benyttet, og kaffen havde
gildebrødrene selv brygget hjemme.
Herefter kunne vi fejre 2 65-års jubilarer nemlig Mandrup Langhoff og Poul Kallesø, som
begge havde haft 65-års jubilæum i Sct. Georgs Gildet.

Stadsgildemester Kjeld Hedelund ønskede begge jubilarer tillykke, og overrakte dem 65-års
nålen samt et par flasker vin. Gildemester Jette Jørgensen sagde også et par kærlige og
velmente ord til de to, og kunne også ønske Poul tillykke med de 90 år, som han havde
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rundet for 3 måneder siden. Et jubilæumsknus og et fødselsdagsknus måtte de to herrer jo
desværre vente med, men et tikkerlikker blev det dog til.
Hanne Holten takkede for blomster til sin 80-års fødselsdag.
Nytårsgildehallen er desværre aflyst, men vi aftalte julestue til d. 16. november.
Som alle ved er der her i skrivende stund desværre kommet coronabølge nr. 2, så julestuen
er også blevet aflyst ligesom vores 60 årsfødselsdagsfest i foråret blev aflyst, MEN vi vender
stærkt tilbage efter jul forhåbentlig eller når der er opfundet en vaccine mod Corona. Selv
om der ikke var noget på programmet gik snakken livligt, og det var dejligt at ses igen, håber
det snart må blive normale tider.
Vi afsluttede aftenen med ”Nu er jord og himmel stille….”
Birthe

5. Gilde

Det er en kold tid som vi lever i........sang Mathilde / Kim Larsen
5. Egå gilde måtte aflyse turen i november ind til Besættelsesmuseet.
Julefrokosten er også aflyst.
Ja underligt er det, men vi skal også glæde os over alt det der kan lade sig gøre.
5. Gildes 2 grupper holder hver især lidt julehygge, hvor der sendes mange varme gode
tanker, om et godt 2021.
Hvis coronaen slipper lidt og vi igen kan mødes, har gildeledelsen lidt på tapetet først i det
nye år, nærmere følger.
Med ønsket om en rigtig dejlig jul og et coronafrit 2021.
Gildehilsen
Aase Mortensen
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9. Gilde
14. oktober
Solveig fortalte om mindretal, dels i Tyskland, dels i Danmark. Tyskland har flere
mindretalsbefolkninger. Men kun et, det danske mindretal i Syd-Schleswig, der, som det
tyske i Sønderjylland, der ved demokratiske valg, selv har været med til at trække grænsen.
2 folk, der er med til at bestemme grænsen mellem de respektive 2 lande, har størst
chancer for at det lykkes. Der vil være en større tolerance og accept end, hvis magthaverne
suverænt trak en grænse. Så ville der være en større følelse af ydmygelse på den ene side og
på den anden side, mere hovmodighed. Det ville kun skabe ufred. Det har historien jo også
vist gang på gang.
”I vil aldrig blive glemt!”, sagde statsministeren i 1920, til det danske
mindretal syd for den nye grænse. Og det passer da også! Her tænker
jeg ikke bare på den årlig tilbagevendende royale nytårshilsen, men
så sandelig også de mange penge, der sendes derned. Der er et rigt
og blomstrende dansk kulturliv syd for grænsen. Det er alt fra kirke,
skoler og andre typiske danske fællesskaber. Ja, ofte vælger tysktysker den lokale danske børnehave i stedet for den tyske
Kindergarden. Det danske tilbud er simpelthen bedst!
Ordene: ”I skal aldrig blive glemt” har dronningen også taget til sig. Og givet det kant! Det
skete for nogle år siden, da hun besøgte det tyske mindretal i Sønderjylland! Det var der
nogle, der så skævt til, men hun er jo også deres dronning, ikke? Dronningen mødte dem i
Åbenrå, der er det tyske mindretals epicenter. Her ligger det tyske gymnasium og
redaktionen for den tyskskrevne sønderjyske avis, ”Der Nordschleswiger”
Grænsen mellem dansk og tysk bliver mere og mere udflydende Og hækken skal jo klippes
på begge sider for at være pæn. Så vores nabo, der var tysk-dansker (nazist og østpå i 2.
verdenskrig) klippede den ene side. Min far, der var dansk-dansker og som var under jorden
i samme krig, klippede den anden side - sådan kan det kun være, når der skal være fælles
fodslag.
PS! I øvrigt: se og hør Bodil Jørgensens sangforedrag ”De forbudte sange”(danske sange og
salmer i perioden 1864 – 1920)
Og så vil jeg lige forklare nogle udtryk i ovenstående:
–7–

Dansk-dansker er en person, der har dansk sindelag og er dansk statsborger.
Tysk-dansker er en person, der er tysksindet, men dansk statsborger
Tysk-tysker er en person, der har tysk sindelag og er tysk statsborger
Dansk-tysker er en person, der har dansk sindelag, men er tysk statsborger.
Birgit
28. oktober
Der findes danske spejdere syd for grænsen? Ja, det gør det da! Grethe fortalte om
spejderbevægelsen syd for den nuværende grænse
D. 10. august 1919 startede officielt den
danske spejderbevægelse i
Flensborgområdet. Forhistorien til den
spæde start kom nogle måneder
tidligere: Et dansk skib, ”Ægir”, kom fra
Danmark. Dets opgave var at sejle
danske børn til et ferieophold i
Danmark. Om bord var et par underlige
unge mænd med korte bukser og
knæstrømper. Hvad var dog det?
Mange troede, at det var skotske
krigsfangere, men et par nysgerrige
danske Flensborgdrenge fandt hurtigt
ud af, at det var spejdere fra Fredericia, som hjalp til. Svend Johansen var en af disse drenge.
Få måneder senere var han selv et af de børn, der fik ferieophold i Danmark. Her fik han
hurtigt en god kontakt til spejderiet i Danmark. Det fortæller han detaljeret om i sine
erindringer.
DSS blev spejderbevægelsen kaldt. De fik et nært samarbejde med danske spejdere, men
forsøgte også at få samarbejde med tyske spejdere. Det sidste gik dårligt.
Hurtigt fik de danske spejdere i Sydslesvig deres egen uniform: blå bluse og gult tørklæde
(de slesvigske farver). I begyndelsen var det nu ikke traditionelt spejderarbejde, de gik i gang
med. Men de hjalp til som ordonnans og praktisk hjælp ved danske møder. I dag er der ca.
550 spejdere i Sydslesvig. De er fordelt i 12 grupper. Lidt syd for Flensborg v. floden, Treene,
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ligger deres centrale spejdersted Tydal. Ældre spejdere er samlet i Sct. Georgsgilder i
Flensborg.
Protektor for DSS er grev Ingolf af Rosenborg, der jo bor tæt ved den nuværende grænse til
Tyskland.
DSS er knyttet til det fælles danske ungdomsarbejde syd for grænsen.
Birgit

10. Gilde
Gildet må desværre erkende, at verdensordenen har sat en stopper
for aktivitet i gildet det meste af året. En positiv note – ja, det må
være at folk er kommet tættere på hinanden – ikke fysisk, men på
et mentalt niveau.
I over 20 år har vi bragt Fredslyset ind i Århus arrest, og været
sammen med 8-10 indsatte, lagt øre til og sunget julen ind med
dem. Det må vi desværre også afskrive og omdet bliver muligt i
fremtiden? Denne verden er i alle årene blevet mere og mere rå, og være indespærret med
dem, er muligvis ikke fornuftigt mere og for stort et ansvar for ledelsen.
10. Gilde tænker på jer alle i denne tid og ønsker Glædelig Jul samt et sundt og Godt Nytår
med nye forventninger.
Tak for i år og på glad gensyn.
10. Gilde
Ulla K.
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FRIMÆRKELAUGET
5. november
Mødet blev i sidste øjeblik aflyst.
Igen pga. Coronarestriktionerne, der gør, at vi pt. ikke må mødes mere end 10 personer i
vores mødelokale.
Uffe

HEROLDEN ønsker alle
læsere og bidragydere
glædelig jul og godt nytår
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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.

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

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 (ikke nødvendigvis gilderelateret), der
ikke kommer i førstkommende blad vil blive
gemt midlertidigt i skuffen ”tekstfyld”og
blive benyttet senere. De kan måske udover at fylde i bladet – også være
inspirerende for andre.

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.

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

HEROLDEN
Udkommer næste gang
25. januar 2021
Deadline 15. januar 2021

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