Medlemsblad for Sct. Georgs Gilderne i Aarhus
79. årgang nr. 3

April 2021

GILDETID
1./7. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

2. Gilde

Fredag den 23. april 2021 kl. 19:00
Sct. Georgs gildehal hos 6. Gilde.

4. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

5. Gilde

Mandag d. 12. april 2021
Gildeting, Indbydelse følger
Mandag d. 3. maj 2021
Gildemøde - evt. besøg på
besættelsesmuseet. Indbydelse følger.

6. Gilde

Fredag den 23. april 2021 kl. 19:00
Sct. Georgs gildehal.
Så snart vi ved, om der bliver ændret i forsamlingsforbudet, vil I høre nærmere om
sted og program.
Mandag den 3. maj 2021 kl. 19:00
Gildemøde.
Også her er vi nødt til at afvente.

8. Gilde

Mandag den 26. april 2021
Gildehal i Ellevang Sognegård
Nærmere følger og afhængigt af
Coronasituationen.

9. Gilde

Onsdag d. 14. april 2021 kl. 13:30
Gildemøde
Fredag den 23. april 2021 kl. 19:00
Sct. Georgs gildehal hos 6. Gilde.
Onsdag d. 28. april 2021 kl. 13:30
Gruppemøde

10. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

FRIMÆRKELAUGET

Torsdag d. 8 april 2021 kl. 19:15
Da laugstinget ikke kunne gennemføres er der
ikke blevet fastlagt en mødekalender for
2021/22.
Ovennævnte er anden torsdag i april, så det
burde være mødedag. Nærmere om tid og
sted følger, hvis restriktionerne er ophævet.

OBS

GÆLDENDE FOR ALLE GILDER

Alle nævnte møder er med forbehold for restriktionerne vedr. Coronasituationen!
Besked vil tilgå i de enkelte gilder så snart
man ved, om møderne aflyses eller kan
gennemføres.
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MEDLEMSNYT
Fødselsdage:

23. april 2021
Viggo Pedersen

5. Gilde

90 år

2. april 2021
Agnete Bolvig Ølgaard

5. Gilde

20 år

23. april 2021
Bodil Mejer
Henrik Mejer

6. Gilde
6. Gilde

25 år
25 år

Jubilæum:

Månedens forside

Postkort 1984
Sendt fra
”Internationales Freundschaftstreffen des
VDAPG im Kloster Walberberg bei Brühl”
(Verband deutscher Altpfadfindergilden)
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Der indkaldes herved til

Stadsgildeting
Tirsdag den 11. maj 2021 kl. 19:00
Sted meddeles senere
Dagsorden for stadsgildetinget:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til stemmeudvalg.
Stadsgildemesters beretning, herunder referater fra udvalg.
Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Stadsgildeledelsen forelægger stadsgilderådets planer og ideer for det kommende år.
Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget for det følgende år,
herunder fastsættelse af kontingent.
7. Valg til stadsgildeledelsen.
8. Valg af uddannelsessekretær (DUS) og international sekretær (DIS).
9. Valg af
A. Suppleant for stadsgildemester
B. Suppleant for stadsgildeskatmester
C. Suppleant for stadsgildekansler
10.Valg af revisor og revisorsuppleant
11.Beretning fra fonde og laug.
12.Valg af fondsbestyrelser.
13.Beretninger, der skal aflægges ifølge vedtægter.
14.Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter
15.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.

OBS.: Forsamlingsbegrænsninger på grund af pandemien kan betyde en senere aflysning,

eller udmelding om at der højst kan deltage op til fire repræsentanter fra hvert gilde, som så
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kompenseres med et øget antal fuldmagter. Ligeledes kan der blive påbudt mundbind
og/eller visir, ingen fællessang og ingen form for fortæring.
Læs stadsgildemesters indlæg i HEROLDEN i marts 2021.
6. Gilde sørger evt. for et let traktement.
Gildemestrene giver besked til Elisabeth Etlar Møller om antal deltagere/navne (af hensynet
til evt. traktement) på tlf. 22 63 10 84 eller mail: elisabeth.frans.moeller@gmail.com
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NYT FRA GILDERNE
8. Gilde
Fra 8. gilde er der stadig ikke meget at referere, for vi ses ikke i gildesammenhæng. Det er et
savn for os, selvfølgelig, og ingen havde vel tænkt, at det skulle vare så længe, inden vi kunne begynde at tage hul på alt det, vi havde glædet os til med gildemøder og udflugter, i det
hele taget få vort normale liv tilbage. Anden nedlukning har ikke været lettere end første,
måske tværtimod.
Men i stedet for at tælle det negative op kan vi måske gå den anden vej og tælle lyspunkter,
og der er heldigvis en del.
For få måneder siden havde vi ikke forestillet os, at en vaccination var inden for overskuelig
rækkevidde, men til sommer – ja, nu er det så blevet til sidst på sommeren - skulle vi igen
kunne begynde at leve som før.
Et andet lyspunkt er, at vi med nedlukningen har fået ekstra tid foræret, som vi kan bruge til
det, vi allerhelst vil.
I øjeblikket er kalenderen gabende tom, for vi skal ikke i træningscenteret, til tennis, badminton og gymnastik, til foredrag, i biografen, til koncert, til generalforsamlinger, på museer,
til fester eller middage, på biblioteket eller på plejehjemsbesøg, og rejser lægger man ingen
planer om, for der er ikke noget helt sikkert om udviklingen.
Det er ganske interessant at spørge venner, familie og gildebrødre, hvad de bruger denne tid
til, og det er meget forskelligt, men der er også mange gengangere.
Helt typisk har rigtig mange fået øjnene op for glæden ved traveture i frisk luft – ikke bare
en tur om søndagen måske. Århus er jo et fantastisk sted med natur med skov og strand til
alle sider, så vi århusianerne har i dette år i den grad travet rundt i byen og omegnen, så
man har sjældent følt sig alene. En travetur i det fri, alene eller sammen med andre, har
hele tiden været tilladt i Danmark og heldigvis uden mundbind.
Motion og frisk luft løfter humøret, og på sådan en gåtur kan man få tænkt mange gode tanker,
som man ikke når på samme måde, når bilen bringer én raskt fra sted til sted. Har man ikke haft
den vane før, tror jeg, at mange, som jeg, vil tage den med tilbage til det normale liv.
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Biblioteker og boghandler har været lukket ned, men mange har fundet ud af at kigge i deres egen
reol og har fundet og genlæst bøger. At læse en roman, som man har læst for måske 40 år siden,
kan være en ganske spændende oplevelse, for dels kan man måske ikke huske slutningen, og dels
har man med årene selv ændret sig, så oplevelsen nu er en ganske anden, end da man læste den
som yngre.

Har man have, er der uanede muligheder for arbejde i frisk luft, hvor belønningen over resultatet kan være ganske oplivende. Det benytter mange sig flittigt af, og måske får man lært
noget, som kan gavne, når livet igen bliver som før.
Telefonen er blevet brugt meget i denne tid, og det er da også den ”aktivitet” flere nævner.

Plejer man ikke at have tålmodighed til lange telefonsamtaler, kan opøve sig i den disciplin nu, hvor
der er ekstra tid. Hvad med at ringe til den kusine, moster, gamle kollega eller veninde, man ikke
har haft kontakt til længe, sagde en gildebror i 8. gilde, da vi snakkede forleden.
Og så er der det med at få ryddet op og få ryddet ud, som jeg hører rigtig mange har udnyttet tiden
til, også jeg.

Hvor er det oplivende at få gjort noget, som man længe ikke har kunnet nå eller ikke kunne
tage sig sammen til. Nu har man ikke rigtig nogen undskyldning!
Mulighederne er utallige, og lyspunkter er der ved selve nedlukningen. Jeg har snakket med en del
mennesker i forskellige aldre, der som jeg har opdaget fordele ved denne coronaperiode, for vi har
lige været tvunget til at standse op og tage den med ro og overveje et og andet.
Vi har skullet lære at navigere i en ny virkelighed, og er vi kommet igennem uden at ”få pip i låget”,
som jeg hørte en journalist udtrykke det for nylig men endda har lært noget, er blevet lidt klogere
på os selv og på livet, så synes jeg, der er god grund til at være taknemmelig.
MEN selvfølgelig bliver det dejligt at få vort normale liv tilbage, hvilket også vil indebære, at vi igen
kan mødes med gildebrødre og gå videre med alle vore planer. Så snart nye restriktioner giver mulighed for det, vil vi give besked om næste gildeting i 8. gilde.
Det bliver forår en dag, og så ses vi igen!
Indtil da: Pas godt på jer selv!

Ellen
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Frimærkelauget
Torsdag d. 4. marts var der planlagt laugsting, men det er udsat til senere.
Uffe

Nyt fra Spejdermuseet Århus
FDF og spejderne i tivoli Friheden

- På Eventyr i galaksen, d. 25-26 september 2021

"Det hæderkronede RUMAKADEMI søger nye kadet-aspiranter til indsatsen mod trusler fra
det ydre rum. Som en del af uddannelsen bliver du endnu skarpere på rumteknik, asteroide
undvigelse, og en hel del ting som er tophemmelige og derfor ikke kan nævnes her. Lykkedes
du med at gennemføre programmet, kan du være med til at redde verden – bogstavelig
talt!"
Meld dig til Erik Birkholm Nielsen, tlf. 20408663, som hjælper, hvis du har lyst til at give
en hjælpende hånd.
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HEROLDEN

Billeder og tekst fremsendes via mail til
HEROLDENs mailadresse

HUSK, at HEROLDENs 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 altid klar til at modtage
materiale, der ønskes i HEROLDEN.
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.
Indlæg (tekst) modtages i filformaterne
.doc, .docx, .odt og .pdf
Papirformat til tekst A4 lodret (også kaldet
portræt-format)

Deadline for indsendelse til hvert nummer er
uændret d. 15. i måneden før udgivelse.
HEROLDEN bliver, som før, tilgængelig online
med mulighed for print fra Stadsgildets
hjemmeside www.sct-georg-aarhus.dk
Bladet vil 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 varetages i
de enkelte gilder.

Billeder modtages helst i filformat .jpg

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

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