Århus Stadsgilde

Aarhus, medio juni 2020
Sendt til gildebrødre med kendt mailadresse.
Kanslerne bedes venligst udskrive det til gildebrødre uden.
Kære Sct. Georgs gildebrødre i Aarhus
Det er både glædeligt og befriende, at myndighederne i Danmark igen tager skridt til at
løsne nogle af de snærende restriktioner i forbindelse med Corona-virus. Nu er grænsen
for forsamlinger hævet til 50 deltagere. Det er rigtig godt og giver nogle muligheder for
mange mennesker i Danmark.
Men glem ikke, at alle meddelelser om vejen ud af restriktionerne afsluttes med en påmindelse om, at Corona-virussen stadig er iblandt os og at der fortsat gælder særlige regler for at beskytte risikogruppen. Det vil sige generelt alle mennesker over 65 år, men
skærpet af højere alder og især, hvis man også har kroniske sygdomme, eller på anden
måde nedsat immunforsvar.
Kære gildebrødre, se på jer selv og andre gildebrødre i Aarhus gilderne! Hvem er så ikke
med i risikogruppen?
Det er op til ledelserne i de otte Aarhus gilder at beslutte hvordan man vil forvalte myndighedernes regler og forbehold frem til tiden efter Corona-virus.
På den baggrund har stadsgildeledelsen besluttet at afholde stadsgilderådsmøde tirsdag
den 15. september efter følgende retningslinjer:
•

Mindst 1 meter afstand mellem deltagerne

•

Ingen kram og ingen håndtryk

•

Ingen fællessang

•

Hygiejneregler med håndsprit og håndvask skal overholdes

I løbet af efteråret og nytåret har Århus Stadsgilde tradition for følgende arrangementer:
•

Fellowship Day arrangeres i år af Østjysk Distrikt, hvorfra vi afventer information
og dato og øvrige forhold.

•

Fredslys arrangementerne ultimo november er også afhængig af mulighederne i de
tre lokaliteter:
o I Katolsk Vor Frue Kirke kan der sikkert afholdes et arrangement, hvor alle
regler om afstand kan overholdes på en måde, så Fredslyset kan distribueres.
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o Arrangementet på Aarhus Rådhus må afvente udmelding fra Borgmesterens
Kontor om det kan arrangeres så alle regler om afstande kan overholdes med
hensyntagen til at det traditionelt er risikogruppen der deltager.
o I Vor Frue Kirke i Vestergade kan jeg for nuværende ikke se nogen mulighed
for at de sædvanligvis mange deltagere samles i krypten. Det må være op til
forhandling med kirken at finde en løsning. Muligvis, at Fredslyset tændes i
krypten med kun 2-3 aktører. Alle øvrige må da blive i kirkerummet med
behørig afstand.
•

Nytårsgildehallen, forventeligt lørdag den 16. januar 2021, vil blive afholdt indenfor
de rammer myndighederne til den tid udstikker omkring Corona-virus situationen
og de aktuelle lokaliteter tillader at gennemføre arrangementet på en betryggende
og festlig måde.

Stadsgildemesters holdning og personlige krav, til restriktioner for os i risikogruppen er
følgende:
•

I indendørs gildehaller, hvor vi sidder i samme retning, bagved hinanden skal der
være mindst 1 meter mellem stolene og rækkerne. Der skal være mindst 2 meters
afstand op til højbordet.

•

I indendørs eftergildehaller skal der være mindst 1 meter mellem stolene forudsat
der ikke synges. Skal der synges fællessange skal afstanden, mellem deltagere der
vender ansigt mod ansigt, være mindst 2 meter.

•

I alle tilfælde gælder hygiejnereglerne med håndsprit og håndvask, samt ingen
kram og håndtryk.

•

Vær meget opmærksom på rengøringsstandarden i de lokaler vi låner. Overvej ekstra rengøring og aftørring med sprit, før vi samles.

Ny redaktør af HEROLDEN
Med gildebror og redaktør Ole Andreasens bortgang, mistede Sct. Georgs Gilderne i Aarhus det hidtil bærende element i gildernes interne kommunikation. På fornemste måde
levede Ole op til det gamle slogan om at ”Avisen skal ud”. HEROLDEN udkom ni gange
om året. Altid til tiden! Vi frygtede, at den epoke var slut.
Inden stadsgildeledelsen nåede at lave et stillingsopslag på en ny redaktør, kom der et
godt tilbud, som på en hver måde overgår alle gode tilbud fra JYSK. Jan Bigum tilbød sig
som ny redaktør af HEROLDEN. Vi kender Jan som gildemester i 2. Gilde og som WEB
Master for Aarhus gildernes hjemmeside. Jan bliver dermed den rette og på enhver måde
kompetente redaktør af HEROLDEN.
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Stor tak til dig Jan - og velkommen til arbejdet!
Jan vil tiltræde hen over sommeren. Der er en del opgaver at udføre, inden det næste
nummer af HEROLDEN udkommer. Afvent derfor yderligere information inden I begynder at indsende mødekalendere og indlæg. Den tidligere mailadresse til HEROLDEN er
nedlagt. Så indtil videre må gilderne selv informere internt i de enkelte gilder.
Til gengæld skal vi ikke holde os tilbage, når HEROLDEN igen er kommet i faste rammer.
Intet blad, ingen redaktør, kan klare sig uden en hel masse input og respons fra læserne og
gilderne.
Stadsgildeledelsen kommunikerer indbyrdes om ovenstående og vil selvfølgelig drøfte
emnerne/udfordringerne med Stadsgilderådet på mødet den 15. september.
Stadsgildeledelsen ønsker alle gildebrødre i Aarhus en god sommer.
Med venlig gildehilsen og håb om snarligt gensyn
Helle Kristensen
Uffe Jørgensen

Bente Bigum

Elisabeth Etlar Møller

Kjeld Hedelund Jørgensen
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