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GILDETID 
November 2022

1./7. Gilde
Ikke oplyst. 
Kontakt kansler.

2. Gilde
Søndag den 27. november kl. 10:30
Fredslyset bringes til Møllevangskirken
Søndag den 27. november kl. 16:00
Fredslyset bringes til Brabrand Kirke 
Mandag d. 28. november kl. 19:00
Gildemøde.
Hasle Sognehus, Annekset.

4. Gilde
Mandag den 21. november. 19:00.
Gildemøde i Langenæskirken.
Tilst Kirke v/Peter Tast
Mandag den 5. december.
Julestue på Spejdermuseet.

5. Gilde
Mandag den 7. november kl. 19:00 
i Egå sognegård,
Foredrag ved historiker Børge Schmidt
Indbydelse med indhold sendes og 8. gilde
inviteres.
Mandag den 5. december 
Julegildemøde i Egå sognegård. 

6. Gilde
Mandag den 7. november 2022 kl. 19:00
Gildemøde i Langnæskirken

8. Gilde 
Tirsdag den 25. oktober kl. 18:30
hos Østjysk Distrikt. Fellowship i Sct Georgsgil-
dernes lokaler i Fr. Bajersgade 28. 1. sal, 
Horsens. Foredrag vedrørende Ukraine
Mandag den 7. november kl. 19:00
Gildemøde hos 5. Gilde i Egå Sognegård, med 
foredrag af historiker Børge Schmidt
Mandag den 14. november kl. 14:00
Udvidet gildeledelsesmøde hos Stinne
Søndag den 27. november kl. 10:00
Fredslyset bringes til Ellevang Kirke til familie-
gudstjenesten.
Mandag den 28. november kl. 19:00
I Ellevang Sognegård 

10. Gilde
Ikke oplyst. 
Kontakt kansler.

Frimærkelauget
Torsdag den 3. november kl. 19:15
Vi mødes i spejderhytten i Tranbjerg, hvor der 
sikkert er en del af Frimærkebankens nye 
frimærker, der skal sorteres. 
Vi evaluerer på Byttedagen i Belevue-Hallen. 
Vi skal også have besluttet noget mere om 
'takkefesten' i januar.

Stadsgilderådsmøde
Der indkaldes til Stadsgilderådsmøde onsdag 
den 9. november kl. 15:30 i Spejdermuseet.
Dagsorden udsendes.

ALLE GILDER
Nytårskur i januar 2023
Se side 4
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MEDLEMSNYT

Fødselsdage

23. oktober
Knud Christoffersen 2. Gilde 80 år

10. november  
Tove Colstrup 4. Gilde 80 år 

Udmeldelse
Nini Hammer 6. Gilde
Nini Hammer, der siden 1965 har været medlem
af Sct. Georgs gilderne, har valgt at stoppe. 
I 1994 blev hun overført til 6. gilde, hvor hun i 
årene har bestridt mange poster.
Vi ønsker Nini alt godt.

Ændret telefonnr.
Jan Bigum 2. Gilde 4119 3676
(fastnetnr nedlagt)
Bente Bigum 2. Gilde 4072 7228
(fastnetnr nedlagt)
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Månedens forsidebillede

Sct. Georg og dragen
Katedralen i Barcelona

Indsendt af Alice Dyrskov
5. Gilde

HUSK...
at du på Stadsgildet hjemmeside under 
’Refrerater fra’ kan finde referater fra 

Stadsgildeting, 
Stadsgilderådsmøder og fra 
Landsgildeting
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NYTÅRSKURen afholdes fredag den 13. januar 2023 kl. 13:00

Nytårskuren bliver afholdt i Arions Hus, som ligger på hjørnet af Grenåvej og 
Hørgårdsvej i Risskov, dog med postadresse Tulipanvej 28A, 8240 Risskov. 

Der er adgang via bybus, samt gratis parkering for biler.

Prisen og øvrigt program kan desværre ikke oplyses her og nu, da de endelige 
aftaler endnu ikke helt er på plads.

Reserver allerede nu datoen og se nærmere i næste udgave af HEROLDEN.

På forhåbentlig gensyn til en festlig eftermiddag

Udvalget for planlægning af Nytårskuren og Stadsgildeledelsen

 



  FREDSLYSET i Aarhus
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NYT FRA GILDERNE

4. Gilde

Gildemøde i Langenæs Kirkens Sognegård d. 19.september 
Gildemester Jette Jørgensen (JJ) kunne på dette gildeårs første møde byde velkommen til 
ergoterapeut Helle Hammer Mortensen(HH). Desværre var der en del afbud på grund af 
sygdom og ferie.

HH indledte med at bringe en hilsen fra Karin Blicher, der har fået ny hofte.

HH startede som selvstændig personlig ergoterapeut i 2001, hun har ingen klinik, men 
kommer ud til klienten eller måske ud i naturen. Det der adskiller fysioterapeuter fra 
ergoterapeuter er, at ergoterapeuter ikke har et fag, som hedder aktivitetsanalyse. 
Fysioterapeuterne lærer mere om, hvad de skal mærke på musklen, mens ergoterapeuterne
mere ser på, hvilken muskel nerverne er bundet til. HHs firma hedder Personlig Ergoterapi, 
og sloganet er ”bedst liv til alle”. Vi er forskellige, og det er også forskelligt, hvad der er 
vigtigt for hver enkelt. 

HH startede firma, da hun så der var et behov. HH har tidligere arbejdet på plejehjem. 
I Danmark er der 250 praktiserende ergoterapeuter, og mange af dem arbejder med børn. 
Der er ikke ret mange, som har det arbejdsområde, som HH har. Mange familier bliver 
splittet, når børn f.eks. flytter til uddannelsessteder, og man kan ikke hjælpe hinanden så 
meget mere, og også det rent praktiske kan HH hjælpe med, hvis man f.eks. skal på 
hospitalet, bare det at have en ledsager med, og evt. også hjælp til at få anskaffet lige de 
hjælpemidler, som kan hjælpe en. 

Når er patient/klient henvender sig starter HH altid med en afklarende samtale. Hvad er det 
man gerne vil, og får sat et mål sammen. HH kan også hjælpe med at skabe kontakt til 
kommunen, jobcenter etc.  HH fortalte bl.a. om en kunstner, som ringede – hun havde 
værksted i lejligheden, stue og køkken ud i et, og hun havde vist også på et tidspunkt fået 
stillet diagnosen ADHD – der var et kaos med kunst og halvfærdig kunst. HH kom på besøg 
hver 14. dag og hjalp med at gøre rent, kunstneren var flov, men var rigtig glad for at hun 
kom. Havde forsøgt at købe rengøringshjælp, men det var ikke det, humlen var at få ryddet 
op før rengøring. På kunstnerens telefon hed HH Nyt Liv, hvilket HH var meget glad for.

Dette fortalte HH netop for at fortælle, hvor alsidigt hendes arbejde er. For 1 år siden blev 
HH ringet af op at et skoletaskefirma, firmaet arbejdede meget for at tasken skal sidde 
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ordentligt. Tasken må ikke være for høj, den skal passe og må ikke være til at vokse med. Her
lavede HH en video om, hvordan en taske skal sidde. 

Til slut skulle vi selv deltage, vi skulle rejse os op og spille med balloner til hinanden, 
umiddelbart ikke nogen svær øvelse, men de fleste af os blev da lidt forpustet og fik 
afprøvet vores reaktionsevne. En god ide til de lange vinteraftner, hvor vi jo alle har skruet 
lidt ned for varmen. 

Kan man forberede sig på at blive ældre, HH’s råd er at holde sig aktiv – både mentalt og 
fysisk, og desuden rådede HH også til at få lavet en fremtidsfuldmagt samt testamente, 
hvilket kan laves på nettet. Og også at få ryddet op i sine ting og få talt med børnene om, 
hvordan man vil begraves. 

HH har desuden skrevet en bog, som hedder ”Tænk at eje et ishus”. HH vil gerne have fokus 
på det hele menneske og ikke kun på den brækkede hånd f.eks. 

Til allersidst viste HH os forskellige redskaber, som kan være til hjælp i dagligdagen, hvis man
f.eks. har dårlige hænder.  Der findes en Seniorshop i Egå, som alle kan frekventere. 

JJ takkede HH for de fine ord og ideer til et ældre liv. Takkede gruppe 44 for fint traktement, 
og vi sluttede med at synge ”Nu er jord og himmel stille”.

Birthe

5. Gilde

Sommergildetur til Grænselandet i Sønderjylland 15. – 16. september.

9 gildemedlemmer havde sat hinanden stævne til en længe 
planlagt sommertur til Grænselandet. Aage havde sammen 
med gildeledelsen arrangeret en tur med overnatning på 
Frøslev Kro. Det blev på alle måder et par rigtig gode dage, 
spækket med mange oplevelser. Aage er født i Højer og 
opvokset i Broager, så han havde masse af viden at byde ind 
med. 
Vi havde sat hinanden i stævne på Skamlingsbanken, hvor 
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vi sammen nød vores formiddagskaffe. Skamlingsbanken er også stedet, hvor der har været 
afholdt mange store folkemøder med prominente talere.
Efter besøget gik turen videre til Genforenings og Grænsemuseet. Museet ligger lidt nord for
Christiansfeld og lige over for Den Gamle Grænsekro. Museet fortæller om de vigtige begi-
venheder i danmarkshistorien – genforeningen og tiden omkring denne. Der var bestilt en 
rundvisning og fortælling om hvad der rørte sig i Sønderjylland i forbindelse med folke-
afstemningen og den efterfølgende genforening samt de mange problemer det også med-
førte. Sønderjylland blev en landsdel med både et dansk flertal, men et tysk mindretal, hvor 
begge grupper skulle eksistere sammen under den danske konge. 

Turen fortsatte til Broager hvor vi sammen spiste vores medbragte
frokost i byens fine bypark. Desværre bliv vi overrasket af en ikke
planlagt heftig regnbyge. Der var planlagt et besøg i Broager Kirke
med den mægtige skulptur af Sct. Georg til hest, med sin lanse der
gennemborede den grumme drage. Desværre havde den gamle og
forhenværende borgmester besluttet sig for, sammen med byens
borgere, at afholde sin begravelse. Vi besluttede at tage videre til
næste besøg på Cathrinesminde Teglværk, der er nedlagt og i dag
fungerer som et museum. Et meget interessant besøg hvor vi kom
ind i de gamle ovne. Vi så også de stadig intakte maskiner der 
æltede og formede leret, der senere blev brændt i ovnene. Aage
der er opvokset i Broager fortalte levende om sin oplevelser, da han var kammerat med 
sønnen fra teglværket.

Tilbage i Broager var begravelsen nu overstået og vi kunne nu 
besøge den flotte kirke og Sct. Georg. På kirkegården ved 
Broager Kirke er der rejst en høj til minde om de faldne i 
1. Verdenskrig. Rundt om højen er der opstillet 164 mindesten
med navne og fødselsdato på de faldne fra Broagerland.
Herfra gik turen videre til det næste højdepunkt, en Gastrono-
misk middag på Frøslev Kro. Vi havde bestilt en 3-retters 
middag med all inclusive og overnatning.

Efter et overdådigt morgenbord gik turen til 
Frøslevlejren. Frøslevlejren blev bygget som tysk
interneringslejr i 1944 under besættelsen af Dan-
mark. Her sad flere tusinde danskere indespærret
hos det tyske sikkerhedspoliti. På trods af, at 
Frøslevlejren oprindeligt blev bygget for at undgå
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deportationer til kz-lejre i Tyskland, blev ca. 1.600 Frøslevfanger, stik imod alle aftaler, allige-
vel sendt videre til kz-lejrenes rædsler.
 
Alle de originale bygninger fra lejren er bevaret og indrettet på forskellig vis. En af 
barakkerne var indrettet som en original fangebarak. Andre af barakkerne var indrettet 
som museum bl.a. med de ”Hvide Busser”, der fragtede fanger hjem i slutningen af krigen. 

Turen gik nu til Oldemorstoft Grænsemuseum i Padborg. På museet kunne vi se danske 
toldvæsens 1000-årige historie, der vistes samlinger fra Dansk Told- og Skattemuseum, 
samt genstande til en fortælling om told- og grænsehistorie. Museet viste også historien 
om gården Oldemorstoft, der har rødder tilbage til midten af 1400-tallet og har været både 
kro, herredsfogedsæde og kongeherberg. 
Her fortalte Alices mand Svend Erik levende om denne egn, hvor han var født og opvokset, 
ledsaget med fornøjelige anekdoter.

Mætte af oplevelser kørte vi ned til grænsen, hvor vi fandt en glimrende frokostrestaurant. 
Vi blev enige om, at vi på hjemturen ville besøge Gråsten Slot og se den meget omtalte 
Dronning Margrethes urtehave. Gråsten Slot er altid en stor oplevelse at besøge. Det ligger 
smukt ned mod Slotssøen. Selve urtehaven har sikkert været en oplevelse at se da urterne 
stod i sommersolen, men nu i efteråret var glansen gået lidt fløjten. 
Vi fandt en dejlig solfyldt plads med bord og bænke, her nød vi en kande varm vand med 
Instant kaffe og en rulle sammenlagt kiks. 
Tak til Aage for to gode dage.

Henning

Fødselsdagsgildehal mandag den 3. oktober 2022
Mandag den 19. september havde 8. gilde inviteret til det første gildemøde i vores udvidede

samarbejde. Det blev en på alle måder en god aften. Vi blev 
modtaget med et glas dejlig ”Spruttelvasser”, hvorefter vi indtog 
vores pladser ved de festligt dækkede borde. Efter et dejligt trak-
tement med spansk skinke, og tilbehør samt rullede lagkager 
(også kaldet roulader med fløde - syltetøj og creme) gik vi i gang 
med det forberedte program. Nils foreslog at vi alle fortalte om 
os selv, med vægt på spejder / gildetid mv. Dernæst havde han 
bedt en fra hvert gilde introducere eget gildes historie og sær-
kende. Tak for en god aften. 
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I aften var det så 5 gildes tur til at holde fælles gildehal, nemlig 5. gildes 34 års fødselsdag. 
Da vi alle 20 mødtes i vandrehallen var der sikkert mange der undrede sig over hvor vores 
gildemester Alice Dyrskov mon gemte sig.
Indgangen til gildehallen var ledsaget at dejlige Strauss toner. Ersten und Letzten. 
Nu gik det op for alle at Alice slet ikke var til stede, det var Henning, der sad ved højbordet. 
Henning fortalte at Alice havde ringet og fortalte at hun havde været ude og flyve, og havde 
fået tilført en ret stor mængde Coronavirus og at den nu var i fuld udvikling. Hun var ret 
medtaget og havde det rædselsfuldt. Hun kunne slet ikke samle sig om at lave gildehal, der-
for havde hun henvendt sig til Henning, og spurgt om han som den ”gamle” Sct. Georgsræv 
ville overtage gildehallen. Selvfølgelig ville han det. Han bad Alice koncentrere sig om at ple-
je sin influenza og blive rask, vi skulle nok få en god gildehal og aften, han og gildeledelsen 
ville gøre sit bedste.

Gildemestertalen blev anderledes end vi plejer at høre den. Henning havde tidligere lovet, 
at lave et underholdende indslag i Eftergildehallen. Henning havde forberedt et indlæg om 
Inka Riget, hvorefter han ville omdele et spørgeskema, hvor der i grupper skulle svares på 25
spørgsmål fra indlægget. I stedet for at læse indlægget i Eftergildehallen, blev det nu til en 
Gildemestertale, med besked på at høre godt efter. 

Gildemestertalen havde temaet ”I Inkaernes Fodspor”. 
Indlægget stammede fra Sølvøkseløbet i 1999, og var et oplæg for postdommerne forud for 
valg af de 8. postopgaver, som naturligvis skulle referere til Inka Riget. 

Vi blev alle klogere på hvad Inka Indianerne var,
hvordan riget opstod og hvad der drev dem. Der var
tre forudsætninger for, at det netop blev Inka Stam-
men der kom til at dominere hele det vestlig Syda-
merika, helt fra Colombia til midt ned i Chile. Inka
Stammen havde sit udspring i det centrale Peru. De
tre forudsætninger for Inkaernes succes var, at de
havde: en god organisation – en fælles religion – og
en stærk hær.
Deres religion handlede om deres Gud, som var solen.

Myten fortæller at Gud skammede sig over menneskenes syndige opførsel, og derfor sendte
han en af sin sønner og en af sine døtre ned til jorden. Han gav dem en guldstav, den skulle 
de hver aften, når de slog lejr kaste til jorden. Der hvor staven forsvandt i jorden skulle de 
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forblive og forkynde budskabet om tolerance og næstekærlighed. 

For at udbrede det glade budskab, og indlemme andre samfund i Inka Riget, blev hæren 
sendt ud til nye samfund, som Inkaen ønskede at indlemme i riget. Hæren stod opstilling 
uden for stammens landsby, en forhandler tog ind til byen med gaver og tilbød den op-
tagelse i Inka Riget. Blev det et nej blev hæren sendt ind i byen og overtog det udvalgte sam-

fund med magt. På den måde udviklede Inka Riget sig til et mægtigt rige. 

Aldrig har der været lyttet mere intens til Gildemestertalen som i aften. 
Det gjaldt om at huske så mange af de 25 spørgsmål, som ingen kendte i 
forvejen.
Efter Gildemestertalen hørte vi indiansk musik, som blev spillet med 
trommer og Indian Fløjter, instrumenter der blev benyttet ved Inkafester.

5. minutters Sct. Georg havde Viggo påtaget sig. Viggo tog udgangspunkt 
fra den tid hvor vi i 5. Gilde havde fået et venskabsgilde fra Bergen. Viggo har i en periode 
været ingeniør i Danmarks Radio og deltaget i udbygningen af Radio og TV i Grønland og 
Færøerne. I forbindelse med de mange rejser var det ofte svært at lande med fly på disse 
øer og derfor ofte blev omdirigeret til Bergen. Han fortalte levende om mødet med mange 
af de personer, der som han selv havde opgaver der oppe. Det var et spændende indlæg 
ledsaget af humoristiske anekdoter. Tak til Viggo, der havde ønsket at vi skulle synge ”Jeg el-
sker den brogede verden” Det viste sig at være sværere at finde den rette melodi end forud-
set. Ved fælles hjælp lykkedes det.

Med raske skridt nærmer vi os jul og nytår. Der findes vel ikke en Nytårskoncert uden 
Radetzky March, så derfor forlod vi Gildehallen til denne festlige melodi.

Til Eftergildehallen var der blevet lavet bordkort, så vi blev forhindret i at gruppere os 
gildevis, det gav en befriende og summende samtale. 
Arrangerende gruppe trakterede med Tarteletter og selvfølgelig 
Fødselsdagslagkager.

Nu kom vi til de varslede spørgeskemaer, med de 25 spørgsmål fra ind-
lægget om Inka Riget. Vi var fordelt ved 3. borde, så opgaven skulle løses i 
samarbejde. Det var spændende hvormeget alle havde hørt efter. 
Her viste det sig hvor stærk et samarbejde er, og hvor meget der kunne
huskes når alle bække løb samme vej. Der var selvfølgelig præmier til de
vindende hold. Guld – Sølv og Bronze. Det vindende hold havde hele 21
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rigtige svar ud af de 25.

Når man tænker over hvad der skete i 1400 tallet i en del af verden der ikke havde haft 
kontakt til resten af verden, er det forbløffende hvor meget det ligner hinanden med 
religionskrige og imperialisme. Det er ikke meget vi har lært af fortiden.

Vi sluttede aftenen på sædvanlig vis med at synge ”Nu er jord og himmel stille” samt ønske 
om at komme godt hjem. Da vi sagde farvel til hinanden var der en gildebror, der fortalte 
mig, at nu begyndte vi at kende hinanden meget bedre. Jeg blev så glad. 

Vi ses igen 7. november i 5. gilde med et foredrag af historiker Børge Schmidt, der taler om 
Sønderjylland og genforeningen.

Henning

6 gilde

Gildemøde den 3. oktober

Henrik Mejer fra arr. Gruppe 63 bød velkommen og oplyste om aftenens tema: Fortæl om 
egne oplevelser fra sommerferien.

Laurits fortalte om en tur til Vadehavet, hvor de så Vadehavs-
centeret, Rømø og Højer sluse, som hans gamle firma Cowi 
havde udført. Desuden fortalte han om en tur til Krakow. I den 
forbindelse besøgte de Auschwitz, som var en af tyskernes 
største udryddelseslejre.

Helge fortalte om et 60 års jubilæum for starten at Rolf Krakes 
Hird, som var en patrulje for gamle patruljeførere i Carl Ploug 
trop i Kolding. 
De mødes onsdag kl. 15, hvorefter de tog en tur ned af 
memory lane. De besøgte Carl Ploug stenen ved Koldinghus, 
forsatte til KFUMborgen i Kolding, hvor de havde deres spejder-
tid, om aftenen var der nostalgimøde. 

Efter et pølsebord blev der set på billeder fra spejdertiden. 
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Rolf Krakes Hird – Svende og 
Skjoldmøer



Næste dag besøg på Genforeningsmuseet ved den gamle grænse (her stødte de ind i 
gildebrødre fra Aarhus 5 gilde). 
Forsatte til Christiansfeld og besøgte Kirken, Gudsager mm. 

Derefter drog de til Skamlingsbanken og det nye besøgscenter. Om aftenen var der 
jubilæumsmiddag, som bestod af en 3 rettes menu: Brændenældesuppe, Væltet lokum (i 
moderne udgave) og rødgrød med fløde og knuste tvebakker.

Metha fortalte om en søskendetur til Tarm og Lønborg, hvorfra de kommer. De så bl.a. en 
sten, som netop var rejst på anledning af nogle ungarer, som var i området lige før krigen 
sluttede i 1945. Stenen var rejst af ungarerne, for at vise deres taknemlighed over den 
behandling de fik - det var meget rørende.

Kirsten fortalte om den glæde hun sammen med sin mand havde oplevet ved at tage på 
Højskole. Det havde været virkelig inspirerende for dem, og kan kun anbefales at andre 
gør det.

Robin havde være på Læsø for at spille krolf et par dage.

En dejlig aften med historier og sange samt kaffe og brød var forbi.

Helge

8. Gilde

Mandag den 19. september holdt vi vort første fælles gildemøde med 5. gilde i 
sognegården i Ellevang Kirke.

Selv om vi fortsat er to gilder med egne arrangementer som gildeting, sommerudflugt og 
julestue, vil vi nu starte op på det mere formelle samarbejde, og det blev – gav mange 
udtryk for – en rigtig god aften. Vi fik snakket hyggeligt sammen rundt om ved bordene, 
mens vi indtog mad og drikke, og på gildemester Nils´ opfordring rejste alle sig på skift og 
fortalte lidt om deres baggrund for at være med i Sct Georgsgildet. Og det blev, kort eller 
langt, en god måde at begynde at lære hinanden lidt bedre at kende.

Efter den aften tror jeg, alle så frem til at mødes igen, og det blev der så lejlighed til allerede 
den 3. oktober, hvor vi var blevet inviteret til 34 års fødselsdagsgildehal i 5. gilde i Egå 
Sognegård. Det blev igen en rigtig fin aften, selv om der var sygdomsafbud fra bl.a. 

– 13– 



gildemester Alice, men heldigvis klarede Henning det flot, og vi fik en spændende og lidt 
speciel gildemestertale, hvor vi måtte være meget opmærksomme, da vi senere ved un-
derholdningen i eftergildehallen ville få brug for det. Men først blev vi usædvanlig godt un-
derholdt af Viggo Pedersen i  Sct. Georgs fem minutter. Her fik vi både noget at tænke over 
og noget at trække på smilebåndet af.

Ved indgangen til eftergildehallen trak vi bordkort, så der ved alle tre borde sad gildebrødre 
fra både 5.og 8. gilde, og snakken gik lystigt mens vi nød lækre tarteletter og bagefter fød-
selsdagslagkager i lange baner. Det lover godt med samarbejdet, tænkte vist alle.

Den 26. september var vi i 8. gilde på en dejlig udflugt til Ålborg, hvor vor nye gildebror, 
Dorte Lietzen, havde formidlet en invitation fra 
det gilde i Ålborg, som hun forlod sidste år. Det 
blev en spændende aften, hvor vi efter en 
hjertelig modtagelse fik en rundvisning på den 
imponerende gildeborg på Rafns Allé med 
efterfølgende gildehal i et stemningsfuldt lokale
og en gildemestertale, der helt betog os! 

Og så gik det op for mig, at det var et rent pige-
gilde. Vi oplevede i hvert fald, at det ikke behø-
ver at være ”ringere”, for der var en utrolig dej-
lig stemning hele aftenen, også i eftergildehal-
len, der med en tapasanretning med mere 
sluttede aftenen, inden vi sang vor aftensang 
og sagde ”tak for i aften” og ”på gensyn” hos os
i Ellevang Sognegård på et passende tidspunkt. 

Så i 8. gilde er vi rigtig kommet i gang efter ned-
lukning og sommerferie, og vore to nye grupper holder løbende møder og har valgt deres 
emner for de kommende to år, hvor vi håber, det hele vil gå uden for mange forhindringer.

Ellen  
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FRIMÆRKELAUGET

Torsdag d. 6. oktober 
Det annoncerede besøg af Tom Petersen fra Lauritz.com var desværre blevet aflyst. 

Den forestående byttedag 23. oktober i Belevue-Hallen blev drøftet og der blev lavet aftaler 
om hjælp og bemanding. Frimærkebanken har en del materiale, som gerne skulle realiseres 
bedst muligt.

Aftenen gik derudover med hygge og sortering af noget af Frimærkebankens indsamlede 
materiale.

Uffe

Redaktøren efterlyser stadig:

Har du en eller flere nye/gamle/sjove/alvorlige/pudsige oplevelser fra dit liv i 
Sct. Georgsgilderne du vil dele med alle os andre, modtages disse meget gerne, så 
der kan laves lidt ekstra ud af HEROLDENs jubilæumsudgave i december 2022.
Send en mail med oplevelserne til HEROLDENs mailadresse.
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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 den 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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Udkommer næste gang

25. november 2022
Deadline 15. november 2022

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

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


