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GILDETID 
Marts 2022

1./7. Gilde
Mandag d. 14. marts kl. 18:30 
Gildeting hos Jytte og Hans i Tranbjerg
Evt. afbud til Jytte og Hans.

2. Gilde
Mandag d. 28. marts kl. 19:00
Gildeting. Indbydelse udsendes.

4. Gilde
Mandag d. 21. marts kl. 19:00
Gildeting i Langenæskirken
Lørdag d. 23. april. 12 - 17
Jubilæumsfest kun for 4.G. på Olive

5. Gilde
Mandag d. 7. marts 
Gildeting. Indbydelse er sendt.
Mandag d. 4. april 
Sct. Georgs Gildehal. 
Indbydelse følger 

6. Gilde
Mandag d. 7. marts kl. 19:00 
Gildeting i Langenæskirken

8. Gilde 
Mandag den 28. februar kl. 19:00
Gildemøde om "Arv og Testamente" 
i Ellevang Kirkes sognegård
Mandag den 28. marts kl. 19:00
Gildeting 2022 i Ellevang Sognegård

10. Gilde
Ikke oplyst. 
Kontakt kansler.

FOR ALLE GILDER
Mandag den 28. februar kl. 19:00
Gildemøde om "Arv og Testamente" i 
Ellevang Kirkes sognegård.
Alle gilder er inviteret.
Se annonce i HEROLDEN december 2021

Frimærkelauget
Torsdag 3. marts kl. 18:00

Laugsting ifølge vedtægterne. 
Dagsorden er separat udsendt.

Vi mødes som sædvanlig hos laugsmester 
Hans Fink, Skovgårdsvænget 8, Tranbjerg.

Traditionen tro er der igen i år gule ærter på 
menuen, så det er nødvendigt, at de der ikke 
allerede har gjort det, tilmelder sig til hos 
Hans på mail finkco@mail.tele.dk eller 
tlf. 2139 5020 senest mandag d. 28. februar.
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MEDLEMSNYT

Gildejubilæum

7. april
Jette Jørgensen 4. Gilde 25 år
Uffe Jørgensen 4. Gilde 25 år

23. april
Sonja Sørensen 6. Gilde 25 år

Ny gildebror

Januar 
Dorte Lietzen 8. Gilde
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Månedens forsidebillede

Sct. Georg og dragen

Farvelagt og udskåret på krydsfiner

Udstillet på Spejdermuseet Århus



NYT FRA STADSGILDET

Reserver allerede nu torsdag den 16. juni til

Århus Stadsgildes Vadehavstur
for gildebrødre med ledsager! 

Besøg Ribe Domkirke,
spis frokost på Holms Røgeri på Rømø,

se Højer Sluse og
spis middag på Gram Slotskro.

Afgang fra Viby Torv kl. 8.00, hjemkomst kl. ca. 21.30.

Læs om tilmelding i HEROLDEN i april!

 NYT FRA SPEJDERMUSEET

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling på Spejdermuseet Århus 

Torsdag d. 24. marts kl. 19:00, Søren Nymarks Vej 19, 8270 Højbjerg
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Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

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

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

Regnskabet uddeles som vanligt på generalforsamlingen, men kan ligeledes rekvireres 
tilsendt.

Umiddelbart efter generalforsamlingen i Spejdermuseet Århus holdes generalforsamling i 
Støtteforeningen ”Spejdermuseets Venner”. 

Vi glæder os til at se dig på Spejdermuseet.
 
På bestyrelsens vegne 

Erik Birkholm Nielsen
formand 

Gerne tilmelding da pladsen er begrænset

HUSK  Spejdermuseets Loppemarked i Loppehuset d. 1. – 21. maj 2022

Spejdermuseet Århus, Søren Nymarksvej 19, 8270 Højbjerg –
tlf. 5027 9070 – www.spejdermuseetaarhus.dk -  email: info@spejdermuseetaarhus.dk 
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NYT FRA GILDERNE
1./7. Gilde

Den 15. februar havde vi vores årlige brunch hos Cafe Lava. De har så stor en dør så
vores kære GM kan komme igennem med en kørestol. 
Hun har været meget uheldig at falde ned af en stige, og har beskadiget sit ene ben 
ret voldsomt, så det skal holdes i ro i 6 uger.

Vi havde et par hyggelige timer.

ofk

2. Gilde

24. januar 
afholdte vi årets første gildemøde.

Dette blev en speciel aften, da vi havde to specielle ting at fejre.  

Den første glædelige fejring var, at Krestian Bertelsen kunne fejre sit 25 års jubilæum 
som gildebror i 2. Gilde. Tillykke til Krestian med, at han har holdt os ud i så mange år.

Den anden glædelige fejring var, at vi denne aften kunne byde velkommen til en ny 
gildebror i 2. Gilde. Dette drejede sig om, at vi har fået overflyttet Gudrun Østbye fra 
det nu nedlagte 9. Gilde i Aarhus. Velkommen til dig, Gudrun.

Under aftenens øvrige programpunkt fik vi en tur gennem billeder
af gamle og velkendte bygninger i Aarhus - bl.a. domkirken - med
oplysninger om deres historie og udvikling gennem tiderne. 

Aftenen sluttede med hyggesnak omkring vores ’beskedne’ måltid
med efterfølgende kaffe.

JB
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5. Gilde

Gildemøde mandag den 7. februar

Aftenens emne var Teaterliv

Til dette møde havde vi inviteret 8. gilde. Derfor kunne vi mønstre 21 deltagere.
Vi havde truffet aftale med skuespiller
Kim Veisgaard, der sammen med sin
kone suffløse Hanne Wolff Clausen ville
fortælle om livet som skuespiller og
suffløse. 

De var begge gået på pension for nogle
få år siden. Kim tager lidt udvalgte
roller og Hanne arbejder som guide og
værtinde på Aarhus Teater.

Hanne og Kim bor i Egå, på samme vej som Henning. Ved et besøg på Aarhus Teater dristede
Henning sig til at spørge Hanne, om de kunne overtales til at gæste vores gilder. Hanne 
svarede, at jeg jo kunne spørge Kim, han kunne kun svare nej eller ja. Det blev et ja fra dem 
begge, og tak for det. Det blev en, på alle måder, festlig og fornøjelig aften med mange 
anekdoter, fra et langt liv på de skrå brædder og i kassen foran skuespillerne.

De skiftedes til at fortælle og bakke hinanden op. Kim er vokset op i Aarhus søn af en 
slagtermester. Han begyndte med at gå til hånde på nogle af de små scener i Aarhus, for så 
at blive optaget på Statens Skuespillerskole. 

Hanne er noget af en multikunstner, hun har haft skuespilroller, været sanger, skrevet små 
noveller m.m. Senere fik hun en læreplads som suffløseelev på Aalborg Teater, en titel som 
ikke fandtes, men den gav hende mulighed for at være på teatret, og til en ”lav” løn.

Nu kom Kim ind i billedet, han skulle overtage en rolle med kort varsel og Hanne skulle læse 
med ham. Det blev en eksplosion med stjerner over det hele, og de lyser stadig. Nu var 
scenen sat, og vi blev vidne til fortællingen om et fantastisk liv med mange roller, både på 
teatret, på film og tv serier.
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Alle husker sikkert hans rolle i Jule TV juleeventyret ”Jul på Slottet” fra 1986 hvor han 
spillede Junker Juchs. Serien blev optaget på Rosenholm Slot. 

Kim fortalte at han, før ansættelsen, blev spurgt
om han kunne ride, hvilket han svaret ja til, selv
om han aldrig havde reddet, og at han nærmest
var bange for heste, men han syntes dog at
heste er flotte. Han var nødt til at tage
rideundervisning, alligevel opstod der nogle
uheldige episoder.

Kim er Ridder af Dannebrog og fortalte levende
om, da dronningen reddede ham ud fra
audiensen. Da han med ryggen til døren fumlede efter håndtaget sagde dronningen tørt 
”den anden dør”, da døren ikke ville gå op fortalte hun venligt ”døren går indad”. 

Det vil være alt for uoverskueligt at gengive hele aftenen, men en stor tak til Kim og Hanne 
for en fantastisk aften, der sluttede med Tunsalat, rejer og asparges, samt Susannes 
smørbagte småkager.

Henning

6. Gilde

I januar skulle Stadsgildet have holdt Nytårsgildehal, men den blev desværre aflyst.

Mandag den 7. februar mødtes vi igen i Langenæskirkens lokaler. Aftenens emne var 
"Ergoterapeut til salg" v/Helle Hammer Mortensen (datter af Niels og Nini Hammer)

Helle er vokset op i Beder, og gildet har altid været en del af hendes historie. 

Tilbage i 2001 blev Helle uddannet ergoterapeut og har siden mest arbejdet inden for 
ældreområdet og en del med demente på forskellige plejehjem og det gamle Amtssygehus i 
Aarhus. Siden 2018 har hun været selvstændig, og firmaet kalder hun ”Personlig ergoterapi”.
Arbejdet går ud på at give klienterne bedst mulig livskvalitet. Gennem samtaler, hvor også 
sygeplejersker og fysioterapeuter er involverede, træffes beslutninger om hvordan man finder frem
til den bedste løsning for genoptræning efter skader. Det kan også være at finde gode 
arbejdsstillinger, som ikke belaster kroppen, eller at finde og instruere i brug af hjælpemidler i 
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dagligdagen. Vi bør også tænke på hvad der skal ske i fremtiden og evt. oprette testamente eller 
vedværende fuldmagt. 

Vi blev sat på en lille prøve med balloner, som vi skulle spille til hinanden i små grupper. Vi fik 
dermed indblik i, hvad det gør ved kroppen når der skal spilles højt og lavt. Opmærksomheden 
stiger, og det gør humøret også. Med ergoterapeutiske øjne er det en god aktivitet for alle. 

Birthe og Laurits har været gildebrødre i 40 år, og fik overrakt nålen på festlig vis.En hyggelig og 
inspirerende aften med sange og fastelavnsboller var slut, og vi ser nu frem til Gildeting i marts.

Inger Rossen

8. Gilde

I løbet af sidste år lykkedes det i flere tilfælde, med 
forsinkelse, at få gennemført enkelte udsatte møder og 
aktiviteter, men netop på grund af corona restriktionerne 
måtte vores 40 års fødselsdag, i 2021, vente et helt år på at 
lade sig realisere. Således kunne vi så i Ellevang sognegård 
den 31. januar slå vores 40 og 41 års fødselsdage sammen, 
og det skete da også med maner, festivitas og en festmenu 
udefra samt med vore gode venner fra 5. Gilde med 
ægtefæller som gæster. Først havde vi gildehal og 
gildemester Nils Liljeberg filosoferede lidt over tiden som er 
gået, da det nu var en slags rund dag. Vi er jo blevet seniorer 
og godt 40 år ældre, sagde han, så det kan jo ikke nytte at 
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tro, at vi fysisk kan klare de samme strabadser som tidligere, med lange ture ud i naturen til 
fods eller på cykel, eller f.eks. med overnatning i shelter. Den går ikke. Ud i naturen er vi 
imidlertid kommet, men i vores biler med overnatninger undervejs, og med adskillige besøg 
på spændende lokaliteter og fjernt fra hjemmet. Uden at overdrive eller foregøgle os selv 
eller hinanden, at vi kan mere end vi netop kan og vil, skal vi da også fortsat tilstræbe at 
holde os unge af sind og følge med tiden, opfordrede han og fortsatte.

Vi har i begge gilder gildeting inden længe, og i den forbindelse skal vi vel også overveje 
fremtiden. Hos os har vi talt om, hvorvidt vi skulle udvide det eksisterende samarbejde vi 
tilbyder hinanden, så vi kunne få det færdigdrøftet som noget, vi kunne få sat på skinner –
altså hvis, såfremt og overhovedet.

I 8. Gilde skal vi omgruppere vores to grupper, som jo på grund at coronaen med mange 
aflyste møder og arrangementer til følge, kører på tredje år. Mange har givet udtryk for, at 
de er kede at skulle skifte, men det er jo faktisk positivt og tyder på, at vi har det rart med 
hinanden. Reglerne skal imidlertid holdes, så tiden er inde til forandringer.

Under gildehallen havde vi den efterhånden sjældne og glædelige oplevelse at kunne byde 
velkommen til et nyt medlem, nemlig Dorte Lietzen, som sammen med sin mand er flyttet til
Risskov fra Aalborg. Dorte var gildebror i 9. Aalborg, men har fulgt arbejdet i den ene af vore
grupper en tid, og har nu besluttet at være med hos os.

Det har i øvrigt også resulteret i, tilføjede Nils, at vi gildeledelsen har fostret ideen om, at vi 
måske kunne besøge 9. Gilde i Aalborg ved en gildehal i ”Gildeborgen”, Aalborg gildernes 
eget hus. Ideen er absolut endnu kun på ønskestadiet, men lader det sig gøre, kunne det 
blive i forbindelse med en én dags tur ultimo september.

Herefter fulgte overførelsen af Dorte, der forinden kort fortalte om sit gildeliv som indledtes 
i 2010, og som havde været både udbytterigt og budt på et godt netværk.

Dorte bekræftede, at hun ville møde sine nye gildebrødre med oprigtighed, og Nils takkede 
for tilsagnet og kunne nu erklære Dorte for overført til 8. Gilde. På gildets vegne udtrykte 
han håb om, at hun ville tage aktivt del i gildets arbejde, og at hun ville befinde sig godt og 
blive glad for at være i vores gilde.

Vi sang nu efter hendes eget ønske ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, i øvrigt med 
Dorte selv ved flyglet, da vores nye medlem netop har sit virke indenfor musikkens verden.
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Vi hørte i løbet af gildehallen musik og sang med Lene Siel og Tommy Körberg, Edvard Griegs
”Bryllup på Troldhaugen” og trompetisten Per Nielsen med Sønderjyllands Symfoniorkester, 
alt tilrettelagt af Per Holch.

Vita Jensen læste gildeloven for os inden Nils med de afsluttende handlinger erklærede 
gildehallen for lukket.

Herefter trak vi ind i det tilstødende lokale, hvor et festligt og smukt pyntet langbord 
ventede os med en udsøgt, kan vi næsten sige, trestjernet menu, endnu engang udtænkt af 
vores mesterkok, chef Jesper Christensen, som aldrig lader os i stikken, når vi skal feste.

Nils havde til lejligheden samlet et lille hæfte med sange fra sit omfattende arkiv, her i 
blandt den vi kalder ”8. gildes sang” med de tre meget ambitiøse vers og med omkvædet 
”Det er løftet, loven og det er målet for hver en gildebror, i Ottende Århus Nord”.

Vi sang også vores jubilæums sang fra 25 års jubilæet, i øvrigt skrevet af vor nu afdøde 
gildebror Annalise Nielsen. 

Henning Holck fra 5. Gilde, der sammen med Nils Liljeberg, Hanne Eriksen, Olaf Saugbjerg og
Inge Kiel, var med da 8. Gilde blev startet i 1981, ønskede til lykke med 40 års dagen. Han 
huskede at gildet var en succes fra første færd. Vi blev ret hurtigt omkring 40 gildebrødre og 
dermed måske lidt for mange, og da en hel del af os boede nord for Egåen, fandt vi det 
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naturligt at etablere 5. Gilde som hurtigt blev velkørende og med passende størrelse. 

Med disse ord i mente overrakte
Henning, med et humoristisk smil, en
”kurv”, ja en meget flot kurv med
koloniale og spirituøse lækkerier til
fordeling efter eget ønske.
Henning nævnte i øvrigt også, at det
allerede for 40 år siden kneb med
spejdernes tilslutning til gilderne.
Mange af os var jo dengang tæt på
de 40 år, og aldersspringet var for
stort. Vi havde allerede dengang
tanker og forhåbninger om at
spejderne burde finde ud af at danne
deres egne juniorgrupper, så
gildebevægelsen, som jo er en dansk opfindelse, der har bredt sig globalt, vil kunne 
fortsætte. Danmark er for øvrigt det eneste land hvor der gennemføres gildehaller, tilføjede 
Henning.

Underholdningen blev en oplevelse i sig selv, for den udvidede gildeledelse havde nemlig 
opfordret Nils til selv at klare dette. Vi oplevede således vores gildemester, som er 
tenorsanger, i fuld udfoldelse med de skønne revysange og viser i Frederiksbergpotpourriet, 
og vi sang med for fuld udblæsning. I bedste Osvald Helmuth stil fik vi også ”I den mellemste
køje”, og Ludvig Brandstrups ”Luk dine små uskyldige øjne”.

Så stemningen var i top. Som toastmaster kom Frits Hindtoft i ilden med de bundne opgaver,
om følger med, suppleret med forskellige tildragelser fra det virkelige liv, alt fortalt i 
overensstemmelse med den skinbarlige sandhed og som oplevet.

Vi sluttede af med ”Nu er jord og himmel stille”, og alt i alt blev det en aften, vi vil huske 
længe, og som vi var heldige med at kunne gennemføre i en tid med coronaens ellers så 
faste indgriben.

Mandag den 7. februar var vi gæster hos 5. gilde til en flot ”Teateraften” i selskab med 
mangeårige skuespiller på Aarhus teater Kim Veisgaard og hans hustru Hanne Clausen, der 
var suffløse samme sted.

Frits
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  FRIMÆRKELAUGET

Torsdag 3. februar 
var der møde i spejderhuset i Tranbjerg. 

Denne gang var kun 7 mødt op, men vi hyggesnakkede og arbejdede med sortering af 
Frimærkebankens indsamlede materiale.

Tiden går hurtigt sådan en aften.

Uffe

                  Projekt Dåseringe 
Vi har i snart mange år samlet Dåseringe i 5. Gilde
Det er der sikkert også andre gilder der gør, al den 
stund at Sct. Georgs Gilderne i Danmark bakker 
op om projektet, og opfordre alle til at deltage.

Nogen vil måske spørge, hvad er det nu for noget,
er det besværligt? Nej det er ikke besværligt. 
Vi blev af John i 8. gilde opfordret til at deltage,
med besked på at han havde adressen, hvor de
kunne afleveres. Man kan selv gå ind på Projekt
Dåseringes hjemmeside og finde adresser på
afleveringssteder.
Der er i årernes løb blevet samlet dåseringe for rigtig mange penge. 

Det hele startede i 2002.  
Dåseringene er fra øl og sodavandsdåser, ringene er lavet af en stærkere legering af 
aluminium end selve dåsen. Ringene blev de første år fragtet til Thailand, hvor de blev 
smeltet om til produktion af benproteser. Fragtomkostningerne var relativ store, så fra 2009 
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blev ringene smeltet om i Danmark og solgt. Pengene blev derefter sendt til Thailand. 
Pengene koster ikke så meget i fragt, så pengene blev anvendt til produktion af benproteser.

Indsamling fra 2009
Projekt Dåseringe har siden 2009 indsamlet ca. 82 tons dåseringe til en værdi af 669.000 
DKK som er overført til hospitalet Protheses Foundation i Chiang Mai i Thailand.
Hospitalet hjælper ben-amputerede i Asien med nye proteser. Desuden støtter vi indkøb af 
mobile klinikker til hospitalet, så de kan komme frem til selv de mest utilgængelige områder.
Pengene går ubeskåret til projektet.

Benproteser
I Asien og specielt Thailand, har fattige i stor grad problemer med miner, sukkersyge og 
slangebid. Dette gør at mange bliver ben amputeret, og derved ikke kan arbejde og- eller 
forsørge familien.
I Asien de der ca. 400.000 der mangler et eller begge ben.
Vi støtter hospitalet, Protheses Foundation i Chiang Mai i Nord-Thailand økonomisk, til 
benproteser og mobile klinikker.

Mission
Vores mission med indsamling af en lille ubetydelig affaldsdel (dåseringen fra øl - og 
sodavandsdåser) har været – og er – at støtte projektet Prostheses Foundation i Thailand. 
Projektet laver primært gratis, proteser til fattige, ben-amputerede borgere. Dette er 
uafhængigt af nationalitet og religion – og gør dem derved i stand til at skabe sig et liv, og 
derved forsørge sin familie.
Det vigtigste for os er, at alle midler går ubeskåret til projektet og derved kan vi være med til
at gøre en forskel!
Vi har de sidste par år, foruden støtte til ben-amputerede, givet økonomisk støttet til 
hospitalet til indkøb af mobile klinikker.
Vores mission er fortsat at yde ubeskåret bidrag til hospitalet.

Vision
Projekt Dåseringe’s vision er;
– at støtte arbejdet med at udvikle og lave benproteser.
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– at medvirke til indkøb af mobile klinikker, der skal arbejde ude i de enkelte regioner i 
Thailand, eller de nabolande, som tilslutter sig projektet.

Vi ønsker igennem en uegennyttig
indsats at være med til at gøre en forskel
for en stor gruppe personer, og deraf
sætte de organisationer, som støtter os
på verdenskortet med afsæt i vores –
Inner Wheels – formålsparagraf:
”venskab, hjælpsomhed og international
forståelse”.
Vi ønsker, på en utraditionel måde, at
skabe øget opmærksomhed omkring det
gode samarbejde vi har på tværs af
forskellige organisationer, bl.a. Inner
Wheel, Malteser Riddernes Hospitals
Orden, Soroptimist Klubber i Danmark, Sct. Georgs Gilderne i Danmark og Odd Fellow 
Ordenen i Danmark, Sons of Norway i Norge – og derved at udbrede kendskabet til de 
forskellige organisationer.

Lederskab & ansvar
I 2016 blev der ved den stiftende generalforsamling etableret en bestyrelse i Projekt 
Dåseringe.
Bestyrelsen er etableret på tværs af nogle af de organisationer, som støtter op omkring 
projektet.
Da alt arbejde med projektet er frivilligt og ulønnet, har vi delt opgaverne imellem os, for 
derved at sikre en ordentlig og kontinuerlig forvaltning af de dåseringe, der indsamles og 
sorteres af utrolig mange frivillige.

Henning Holck Nielsen
5. gilde
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HEROLDEN 

HUSK, at HEROLDENs mailadresse er 

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)

Billeder modtages helst i filformat .jpg og 
gerne vedhæftet i en email.

Billeder og tekst fremsendes via mail til 
HEROLDENs mailadresse. 

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 tilgængelig online med 
mulighed for at læse og printe 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 varetages i 
de enkelte gilder.
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HEROLDEN
Udkommer næste gang

25. marts 2022
Deadline 15. marts 2022

Redaktør Jan Bigum
H. C. Andersens Vej 1, 8230 Åbyhøj

Tlf. 4119 3676
Email: HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk

mailto:ulla.charles@gmail.com

