Medlemsblad for Sct. Georgs Gilderne i Aarhus
80. årgang nr. 4

Maj 2022

GILDETID
Maj 2022
1./7. Gilde

Onsdag d. 25. maj 2022
Besøg på Besættelsesmuseet i Aarhus
(nærmere følger).
Evt. afbud til Jan eller Hans.

2. Gilde

Mandag d. 23. maj kl. 19:00
Gildemøde.

4. Gilde

Mandag d. 16. maj kl. 19:00.
Gildemøde i Langenæskirken.
Fhv. Sognepræst v/Ravnsbjergkirken
Ejvind Nielsen.

5. Gilde

Fredag d. 6. maj
Gildemøde i Egå sognegård - Hans Clausen
fortæller om sin opvækst i Flensborg.
Invitation følger.

FOR ALLE GILDER

Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 19:00
Stadsgildeting i Langenæskirkens lokaler,

6. Gilde

Mandag d. 2. maj 2022 kl. 19:00
i Langenæskirken.
Fra Skagen til Kruså med barnevogn.
Anna Helene Jensen vil fortælle om de mange
ture med barnevogn, hun er gået hver
sommer, siden hun for mange år siden blev
ramt af en hjerneblødning.

8. Gilde
Mandag d. 28. april kl. 19:00
Gildehal i Ellevang Kirke sognegård.
Mandag den 9. maj kl. 14:00
Hos Thøger Jensen.
Udvidet gildeledelsesmøde.
Mandag den 30. alternativt tirsdag den 31. maj
Årets gildetur - nærmere orientering følger.

10. Gilde

Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

Frimærkelauget

Torsdag d. 5. maj kl. 19:15
Møde i spejderhytten i Tranbjerg.
Kirkedammen 2, 8000 Aarhus
Bemærk de nye parkeringsregler ved kirken! Aftenen vil sikkert igen gå med sortering af
noget af Frimærkebankens materiale.
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MEDLEMSNYT
Fødselsdage
24. april
Gudrun Østbye

2. Gilde

90 år

22. maj
Klavs Klercke Rasmussen

2. Gilde

80 år

2. Gilde

50 år

Gildejubilæum
15. maj
Klavs Klercke Rasmussen

Majgøgeurt

Månedens forsidebillede
Sct. Georg og dragen
ukendt kunstner
Fundet på internettet
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NYT FRA STADSGILDET
Indkaldelse til

Stadsgildeting

Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19:00
i Langenæskirkens lokaler, Kirkedammen 2, Aarhus
Dagsorden jfr. vedtægterne:
1. Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til stemmeudvalg.
2. Stadsgildemesters beretning, herunder referater fra udvalg.
3. Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
Stadsgildeledelsen vil fremlægge forslag om vedtægtsændring med udfasning af
funktionerne DIS og DUS.
5. Stadsgildeledelsen forelægger stadsgilderådets planer og ideer for det kommende år.
6. 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).
Dette punkt bortfalder, hvis stadsgildetinget har vedtaget forslaget om udfasning af
funktionerne DIS og DUS.
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.
Civilstyrelsen har i brev af 23. februar 2022 givet tilladelse til opløsning af
Sct. Georgs Fonden i Århus.
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 STGM Kjeld Hedelund senest
14 dage før stadsgildetinget. 1./7. Gilde sørger for et let traktement. Af hensyn hertil, bedes
gilderne senest 3. maj give besked om antal ikke-stemmeberettigede deltagere/navne i
mail til kjeld_hedelund@stofanet.dk
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Har du tilmeldt dig

Århus Stadsgildes vadehavstur
for gildebrødre med ledsager
torsdag den 16. juni.
Afgang fra Viby Torv kl. 8:00, hjemkomst ca. kl. 21:30.
Sidste frist for tilmelding er
12. maj på stadsgildets hjemmeside
sct-georg-aarhus.dk
Sådan gør du:




På stadsgildets hjemmeside vælger du menupunktet ”For medlemmer”, udfyld alle 4 felter
på denne side og tryk ”Luk mig ind”. Du får nu adgang til medlemssiderne.
På medlemssiderne vælger du menupunktet ”Vadehavstur”.
Her ser du et udførligt turprogram, og herfra følger du anvisningerne.

I forbindelse med tilmeldingen modtager du en bekræftelse på mail. Herpå fremgår også hvordan
du betaler for turen. Din tilmelding er først gyldig, når du har indbetalt beløbet til Danske Bank,
reg. nr. 1535 kontonr. 4815115864.
Stadsgildeledelsen
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Århus Stadsgildes strategi
På stadsgilderådsmødet den 22. februar drøftede man indgående Århus Stadsgildes fremtidige udfordringer og muligheder på baggrund af følgende:
 De syv Sct. Georgs Gilder i Århus Stadsgilde har, pr ultimo februar 2022, 86
gildebrødre med en gennemsnitsalder på 79 år. Fordelingen er 40 gildebrødre i alderen 62-79 år og 46 gildebrødre i alderen 80-94 år.
 Århus Stadsgilde har endnu en rimelig god økonomi. Den resterende formue på
omkring 180.000 kr. giver endnu et fornuftigt økonomisk råderum.
 På de seneste års stadsgildeting er antallet af udvalgs- og bestyrelsesposter, samt
repræsentation i andre organisationer blevet kraftigt reduceret.
Alligevel kniber det med at få tilstrækkeligt med gildebrødre til at melde sig som kandidater til ledige ledelsesposter i både gilderne og stadsgildet.
Stadsgilderådet bemyndigede derfor stadsgildeledelsen til følgende:
 At udarbejde forslag, til det kommende stadsgildeting, om vedtægtsændringer som
udfaser DIS (Distriktets Internationale Sekretær) og DUS (Distriktets Uddannelses
Sekretær).
 At stadsgildeledelsen skal:
o opsige samarbejdet med Østjysk Distrikt om Fellowship arrangementer,
o meddele LGs Fredslyskoordinator at Århus Stadsgilde trækker os ud af
samarbejdet om kontakt til Katolsk Vor Frue Kirke,
o meddele rette vedkommende at Århus Stadsgilde ikke fremover bringer
Fredslyset til Aarhus Rådhus og Vor Frue Kirke i Vestergade,
o meddele LGL, at Århus Stadsgilde ikke deltager i LG’ udviklings- og
hvervekampagner.
 At Århus Stadsgildes fremtidige arrangementer målrettes gildebrødre i Århus
Stadsgilde og tilpasses de fremover aktuelle menneskelige og økonomiske ressourcer:
o at større arrangementer som nytårsgildehaller og udflugter reduceres til, på
skift, hvert andet år, og planlægges af ad hoc nedsatte arbejdsgrupper,
o at der gives mulighed for at købe ”pakker” med alt fra lokale til fortæring,
klargøring og oprydning,
o at stadsgilderådet tager beslutning om arrangementerne og disses aktuelle
omfang og ressourceforbrug.
 Århus Stadsgildes strategi:
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o Århus Stadsgilde overholder LG-vedtægternes krav om en distriktsgildeledelse
på tre.
o Århus Stadsgildes arrangementer målrettes nuværende gildebrødre i Århus
Stadsgilde og tilpasses de fremover aktuelle menneskelige og økonomiske
ressourcer.
o Århus Stadsgilde deltager ikke aktivt i udviklings- og hvervekampagner.
Stadsgildemester

NYT FRA GILDERNE
1./7. Gilde
Den 14. marts havde vi gildeting, som foregik hos Jytte og Hans i Tranbjerg.
Vi startede med en 3-retters menu med dejlige vine, som var en gave.
En rigtig dejlig middag.
Derefter gildeting, hvor den erfarende Hans igen blev valgt til dirigent og Jan til referent.
GM aflagde beretning, som blev godkendt tillige med regnskabet og budgettet
gennemgået af GS. Oles samlever Yrsa deltog som evt. stemmetæller, men denne funktion
blev ikke taget i anvendelse idet gildeledelsen blev genvalgt uden modkandidater.
Ole blev genvalgt til skriver (selvom han ser meget dårligt).
Jytte Sørensen blev genvalgt som revisor. Vi er kun 7 gildebrødre, og vi blev enige om
at fortsætte som hidtil.
Jan referede fra stadsgilderådsmødet. Vi sluttede af med et fint udførligt program for det
kommende gildeår.
En meget stor tak til Jytte og Hans for en rigtig dejlig og hyggelig aften.
ofk
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2. Gilde
Gildeting mandag d. 28. marts
Det årlige Gildeting blev vendt lidt på hovedet.
Vi startede med eftergildetinget, hvorefter Gildetinget blev gennemført.
Eftergildetinget blev indledt med 1 minuts stilhed til ære for Ove Nielsen, der
døde siden sidste møde.
Herefter blev der servere en dejlig kyllinggryde med tilhørende ris samt drikkevarer.
Til Gildetinget (og spisning) var mødt 6 af 7 medlemmer. En enkelt dog forsinket pga. overset
sommertid og et enkelt afbud på grund af sygdom, som dog heldigvis ikke var Covidrelateret.
Ved start af Gildetinget blev Klavs valgt til dirigent og undertegnede valgt til protokolfører.
Dirigenten konstaterede at alle formelle regler var overholdt og Gildetinget derfor kunne
betragtes som gyldigt og beslutningsdygtigt.
Beretning, Regnskab og Budget uden kontingentforhøjelse blev godkendt uden
bemærkninger. Ingen indkomne forslag.
Gildeledelsen og øvrige andre valg blev gennemført med genvalg.
Der blev fremsat og drøftet forslag til destinationen for årets gildesommerudflugt.
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede Gildetinget. Herefter kom kaffe og
hjemmebagt kage hurtigt på bordet.
Jan

Forglemmigej
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4. Gilde
Gildeting 21. marts
Gildemester Jette Jørgensen (JJ) bød velkommen til årets gildeting, og meddelte, at hele
arrangementet var på 4. gildes regning.
Mandag d. 7.3.22 sov Inge Steensen stille ind på Hospice. JJ sagde nogle mindeord om Inge.
Æret være Inges minde med 1 minuts stilhed. Herefter sang vi ”Danmark nu blunder den
lyse nat”.
Kjeld Hedelund blev valgt som dirigent og undertegnede som protokolfører. Gildemesterens
beretning og regnskabet blev godkendt. Derefter var der beretning fra grupperne, hvor
møderne jo ikke havde været så mange på grund af corona. GIM Gitte Lindvald kunne
berette om fellowship dag, hvor der havde været foredrag af Annette Jakobsen om en
flygtningelejr i Ry og om fredslyset d. 24.11.21 på rådhuset og i Sct. Knuds kirke.
Gildeledelsen blev genvalgt, GIM Gitte Linvald blev genvalgt og repræsentanterne til
stadsgildet og diverse udvalg blev alle genvalgt. Under evt. efterlyste Jan Omø billeder til
vores 60 års jubilæumsfest, da han har en billedemaskine, som kan stå og vise nogle billeder
under festen.
Til slut takkede Kjeld Hedelund for god ro og orden og lukkede tinget. Vi kunne herefter
nyde en dejlig burger. Aftenen sluttede som vanligt med ”Nu er jord og himmel stille”.
Birthe

5. Gilde
Sct. Georgs Gildehal den 4. april 2022
Vi var samlet 10 gildemedlemmer samt 2 gæster. En lille forsamling, men det skulle vise sig,
at blive en rigtig god og mindeværdig aften.
Vores gildemester Alice bød velkommen i gildehallen til alle, det gjorde hun efter at vi havde
hørt en udgave af Haydns Trompet Koncert. Den vender jeg tilbage til senere.
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Alice holdt en flot gildemestertale.
Først mindede hun os om gildets besøg på Museum Ovartaci, der dengang holdt til på
Psykiatrisk Hospital I Risskov.
Ovartaci hed oprindeligt Louis Marcussen, han gav sig selv navnet Ovartaci, der efter hans
opfattelse betød ”Overtossen” Ovartaci blev syg under en rejse i
Argentina hvor han eksperimenterede med forskellige euforiserende
stoffer og senere udviklede skizofreni. Ovartaci blev tvangsindlagt,
men var ikke farlig for nogen, så han fik ret frie rammer, hvor han fik
fred til at udvikle sine kunstneriske evner. Han både malede og skar
træfigurer som han kaldte ”rygefantomer”. Det fortælles at han
engang, ved Dronning Margrethes besøg, forærede hende en figur
med ordene ”at få lov at ryge skulle man enten være kongelig eller
tosset”, historien skulle være sand. Ovartaci er blevet en anerkendt
kunstner og indgår bl.a. i en kunstsamling i Lausanne i Schweiz.
Nogle af hans værker skal være med på biennalen i Venedig i år.
Der åbnes et museum med hans værker på Oluf Palmes Alle i 2023. Ovartaci tilbragte resten
af sine leveår på hospitalet og døde 91 år gammel.
Alice talte videre om det at være syg. Det er så let at fortælle og forstå følgerne af et
brækket ben eller en blindtarmsoperation. Hvis det drejer sig om en sygdom der har sit
hjemsted i hjernen bliver det straks svære. Det er mærkeligt, al den
stund, at op mod hver tredje af os har en eller anden psykisk sygdom.
Hvis vi mærker efter, vil de fleste af os kende en eller flere der har,
eller har haft en psykisk lidelse. Alligevel er det tilsyneladende svært
at tale om. I psykiatrien er man heldigvis blevet meget bedre til at
helbrede en psykisk sygdom, så langt de fleste bliver helbredte. Det
værste ved en psykisk sygdom er, at mange trækker sig, er bange for
at blive konfronteret med en psykisk syg, er måske usikker på hvordan
man skal forholde sig. Det er svært for den syge, desværre er det også
svært for pårørende, der let bliver isoleret.
Det må aldrig ske, husk det er ”kun” en sygdom som alle andre.
Alice fortalte dernæst om en film Rose, som hun lige havde set.
Filmen handler om Rose der lider af skizofreni. Roses søster og svoger der elsker hende over
alt beslutter at tage hende med på en busrejse til Frankrig. Rose havde før sin sygdom boet i
Paris, så de håbede at hun ville få glæde af at gense landet.
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Det gav selvfølgelig en del forstyrrelse i rejseselskabet, nogle mente at rejsen ville blive
ødelagt, ved at have en person som Rose blandt passagerne. Under rejsen afsløret Rose, at
hun trods sit handikap har hjertet på rette sted, og løste flere små sprogkonflikter. Enden på
historien blev, at da alle først kom til at kende Rose begyndte de at glemme hendes
handikap, og alle fik en god oplevelse. En film der er værd at se.
Efter gildemestertalen blev Henning opfordret til at læse årets Sct. Georgs Budskabet.
Henning indledte med at gøre opmærksom på, at talen var skrevet af den finske
landsgildemester, og derfor ikke kunne undgå at bære præg af de grusomme krigshandlinger
der foregår i Ukraine, samt at Finland har en 1300 km lang grænse til Rusland, samt sporene
fra Finlands vinterkrig..
I Eftergildehallen diskede arrangerende gruppe op med Ungarsk Gullasch suppe med Aases
hjemmebagte rødbede brød. Til kaffen fik vi Annas hjemmebagte sandkage.
Alice orienterede fra et møde med gildeledelsen fra 8. gilde, vedrørende vores fremtidige
samarbejde. Der var en god og positiv stemning, og vi blev hurtigt enige om at udbygge og
formalisere samarbejdet.
Fra sommerferien tager vi fat på fremtiden. Gildehallerne holdes sammen. Vi holder fælles
gildemøder på skift en gang om måneden i de relevante måneder. Det vi hver især holder i
egne gilder bliver Gildeting Friluftsgildehal samt Julestuen. Vores økonomi holdes adskilt.
Tilbage til Trompet Koncerten. Gildehallen sluttede med en anden udgave af Haydns
Trompet Koncert. Henning minde om at netop denne dejlige melodi blev spillet under en
Riddergildehal i Egå Kirke. Dengang spillet af kirkens organist Lars Fløe. Det var så hårene
rejste sig på armene. Det er i virkeligheden utroligt hvad et orgel kan i de rette hænder.
Aftenen sluttede som sædvanligt med ”Nu er jord og stille”.
Referat: Henning
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6. Gilde
Mandag den 7. marts var 13 medlemmer mødt op til vores gildeting.
Henrik blev valgt til ordstyrer, og kunne konstatere, at indkaldelse og dagsorden var lovlig
indvarslet til medlemmerne.
Elsebeth blev valgt som protokolfører og to stemmetællere blev valgt (dem blev der
heldigvis ikke brug for).
Gildemester Sonja aflagde beretning, som gik to år tilbage, idet mange gildemøder og
gildeting måtte aflyses pga. Coronaens rasen. Langenæskirkens lokaler kunne ikke benyttes,
så de gange vi havde mulighed for at mødes, blev det afholdt på Spejdermuseet.
Et enkelt gildemøde i maj måned blev holdt udendørs i en bålhytte.
Selvom mange af fællesmøderne blev aflyst, var det stadig muligt at afholde
gruppemøderne, og det blev flittigt benyttet.
Robin fremlagde regnskaber for 2020 og 2021 og de blev begge godkendt. Budget for
det kommende år blev også godkendt. Kontingentet blev fastlagt uden ændringer.
De tre grupper berettede om de sidste to år, og der havde været mange spændende
emner at tage fat på.
Ved valg til gildeledelsen var den eneste ændring, at Helge overtager tjansen som skriver.
Vi blev enige om at bibeholde tre grupper indtil videre.
Den 1. december 2022 har 6. gilde 60 års Jubilæum, og det skal selvfølgelig markeres.
Gildeledelsen kommer med forslag til hvordan det bliver afholdt.
Efter Henrik afsluttede gildetinget gik vi over til det store smør-selv smørrebrød, som gruppe
62 havde arrangeret. Det blev en fin aften med rimelig god ro og orden.
Inger R

8. Gilde
Mandag den 28. marts mødtes vi i Ellevang Sognegård til årets gildeting. Solen skinnede,
der var forår i luften og endelig var alt ”normalt” i gildesammenhæng. Selv om flere
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gildebrødre i 8. gilde har været ramt af coronaen, kunne vi denne aften møde talstærkt og
raske op, og hvor vi nød det.
Vi begyndte med at synge en kendt forårssang, nemlig ”Grøn er vårens hæk”, og tog så hul
på gildetinget.
Valgt til dirigent blev Eva Leth og til referent Ellen Mejer, og da Eva havde konstateret, at alt
var gået efter reglerne, kunne gildemester Nils Liljeberg gå i gang med beretningen, der
grundet aflysninger og restriktioner blev kortere end normalt, men gode oplevelser skortede
det ikke på.
I september var et gildemøde forlagt til et spændende besøg på Aarhus Rådhus sammen
med gæster fra 5. gilde, og i slutningen af november havde vi vort traditionelle julemøde
her i sognegården. Den 15. december gennemførte vi en frisk gåtur langs stranden ved
Moesgaard ud til Fiskerhuset planlagt af Per med historisk tilbageblik til stedet, og udflugten
sluttede i Kløverhytten i Højbjerg, hvor vi fik serveret ”Stjerneskud” m.m.
Coronaen spillede dog igen ind, så 1. halvår af 2022 begyndte med en aflysning, nemlig af
Stadsgildets Nytårsgildehal. Men sidst i januar markerede vi vort 41. års jubilæum i 8. gilde
med fødselsdagsgildehal her i sognegården med gæster fra 5. gilde, og ved den lejlighed
blev vor nye gildebror, Dorte, overført til vort gilde fra Ålborg.
Den 28. februar kunne vi endelig med forsinkelse gennemføre det længe planlagte
gildemøde med temaet ”Arv og testamente” med deltagere fra alle byens gilder.
Derefter gik Nils over til ”lidt om fremtiden”: Gildeledelsen har i sidste uge holdt møde med
5. gilde, hvor emnet var fremtidigt samarbejde mellem vore to gilder. 5. gilde havde for et
par uger siden drøftet det på deres gildeting og havde givet deres gildeledelse myndighed til
at igangsætte et samarbejde, hvor vi fra september i år på skift arrangerer for hinanden og
inviterer hinanden. Begge gilder vil dog sideløbende fortsætte med at have deres egne
arrangementer pointerede Nils, der også tilføjede, at det ikke er sikkert alt kommer til at
glide let og elegant fra starten, men begge gildeledelser var indstillet på at være tålmodige
og fleksible i indkøringsfasen. Ingen af gildeledelserne satser på en egentlig sammenlægning
af gilderne i denne omgang, sluttede Nils sin beretning.
Nu var der en del snak frem og tilbage, idet flere kunne se fordele men også var lidt
betænkelige ved en egentlig sammenlægning af vore gilder. Et argument, der bestemt talte
for sammenlægningen , var - som Frits sagde - at det giver styrke i mange situationer, at vi
ikke bare sidder få. Udflugt og julemøde har vi for os selv indtil videre, blev der sagt af
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ledelsen. Efter en helt åben afstemning viste et overbevisende flertal, at vi går ind for
ledelsens forslag, så Nils giver videre til 5. gilde, ”at vi prøver”.
Der var intet under næste punkt ”indkomne forslag”, så vi gik over til at høre og godkende
skatmester Kirstens beretning om regnskab, budget og kontingent.
Under beretning fra grupperne kunne Per fortælle, at deres gruppe 8.1 arbejder flittigt
videre med Hack Kampmanns bygningsværker, og Eva kunne fortælle, at selv om sygdom
havde spillet ind og givet aflysninger, havde gruppe 8.2 under emnet seværdigheder i Aarhus nået at besøge Besættelsesmuseet og også en spændende guidet gåtur i de små gader
i byen.
Hanne orienterede om aktiviteterne i International Gruppe 2021-22 efter den ufrivillige
pause. Fellowshipdagen blev afholdt i Skanderborg med deltagelse af Hanne og Frits med
bl.a. et spændende foredrag om Den tyske Flygtningelejr i Ry 1945-48 af Annette
Foth-Jacobsen, der også har skrevet en bog om emnet. De fine traditioner omkring
Fredslyset kunne igen gennemføres, men internationalt mærker man stadig dønningerne fra
nedlukningen, og den flere gange udsatte Verdenskonference måtte til sidst gennemføres
virtuelt. I slutningen af maj vil det 30. Nordisk-Baltiske Træf finde sted på Island, ligesom det
udskudte Grænsetræf på Tydal i Nordslesvig vil blive gennemført i begyndelsen af maj.
Forberedelserne til den 11. Europakonference fra 30. juli til 3. august i Ranum er i fuld gang,
og værter efterlyses i max. 3 dage før eller efter konferencen.
Fra øvrige udvalg var der ikke meget, men Frits kunne fortælle, at selvom der ikke er holdt
egentlige møder i noget udvalg, arbejdes der flittigt på Spejdermuseet, hvor mange gør et
stort arbejde. Thøger kunne her gøre opmærksom på, at Spejdermuseet søger folk fra
gilderne i byen til at hjælpe på det kommende loppemarked, der afholdes i uge 18, 19 og 20.
Vi kunne så tage hul på valg til gildeledelse, herolder og udvalgsmedlemmer, hvor gildemester Nils måtte se i øjnene, at han nok var nødt til at tage et år mere, nu på 8. år, men Nils vil
gerne snart have tid til andre interesser. Det må så lige vente lidt! Det endte med, at alle
genvalgtes eller blev på de samme poster, så vi kunne gå over til punktet eventuelt, hvor Nils
havde fire punkter.
8. gilde skal stå for Stadsgildets arrangement her i sognegården den 26. 4. og efterlyser lidt
praktisk hjælp hertil i forsamlingen, og det var hurtigt klaret. Skatmester Kirsten koordinerer.
Derefter fik vi at vide, at vi efter ferien får nye grupper, da vi nu har haft de samme grupper
i 3 år.
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Den 26. september har vor nye gildebror, Dorte, inviteret os på besøg i Ålborg i det gilde,
hun forlod der.
Sluttelig har Thøger et stykke tid haft et forslag om nye grupper, men det nåede vi ikke, da
forsamlingen og Thøger mente, at tiden var for fremskreden i aften.
Hermed sluttede gildetinget, hvor alt gik på bedste vis som vanligt i 8. gruppe, og vi kunne
gå over til spisning af lidt natmad begyndende med sild og snaps og afsluttende med kager
og kaffe og hyggelig snak, og selvfølgelig sang vi ”Nu er jord og himmel stille”, inden vi sagde
godnat og tak for en rigtig god aften.
Ellen

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 7. april
Møde i spejderhytten i Tranbjerg med pænt fremmøde.
Der blev sorteret frimærker og hygget i stor stil.
Uffe

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK
SPEJDERMUSEETS LOPPEMARKED 2022
1. maj – 21. maj
i Loppehuset på Søren Nymarks Vej 6
Vi får brug for al den hjælp vi kan få, til sortering og salg.
Med Spejderhilsen, Spejdermuseet
Kontakt Erik Birkholm Nielsen, 4.Gilde, mobil 20408663
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HEROLDEN
HUSK, at HEROLDENs mailadresse er

Billeder og tekst fremsendes via mail til
HEROLDENs mailadresse.

HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk
Mailadressen er altid klar til at modtage
materiale, der ønskes i HEROLDEN.

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.

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.

HEROLDEN bliver tilgængelig online med
mulighed for at læse og printe fra
Stadsgildets hjemmeside
www.sct-georg-aarhus.dk

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.
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.

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

HEROLDEN
Udkommer næste gang
25. maj 2022
Deadline 15. maj 2022

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

– 16 –

