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Sendt til gildebrødre med kendt mailadresse. 

Kanslerne bedes venligst udskrive det til gildebrødre uden. 

 

Kære Sct. Georgs gildebrødre i Aarhus 

Det var med stor glæde, at stadsgildeledelsen medio juni kunne meddele, at gildemester i 
2. Gilde og nuværende Web-master, Jan Bigum, er villig til også at påtage sig opgaven som 
redaktør af HEROLDEN.  

Med dette byder vi velkommen til dig, Jan Bigum, og ønsker dig glæde i arbejdet. 

Vi lever i forandringernes tid! Det gælder ikke mindst når en så stor opgave, som redaktør 
af HEROLDEN, overtages af en ny redaktør. Den der påtager sig en opgave, skal også ha-
ve stor og meget væsentlig indflydelse på hvordan opgaven løses. Derfor vil HEROLDEN 
fremstå i nyt design, men især måden den distribueres på, vil blive ændret. 

HEROLDEN vil fremover ikke blive fremsendt som papirudgave pr post til gildebrødre 
uden e-mail og øvrige, som hidtil har modtaget HEROLDEN på denne måde. Opgaven 
med at give alle gildebrødre mulighed for at læse HEROLDEN, lægges hermed ud til de 
enkelte gilder. 

Nedenfor har redaktør og Web-master Jan Bigum skrevet vejledning til hvordan gilderne 
fremover kan få indhold med i HEROLDEN og på stadsgildets hjemmeside. 

Stadsgildeledelsen ønsker alle gildebrødre i Aarhus en fortsat god sommer. 

 

Med venlig gildehilsen og håb om snarligt gensyn 

Helle Kristensen       Bente Bigum 

Uffe Jørgensen      Elisabeth Etlar Møller     Kjeld Hedelund Jørgensen 
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HEROLDEN 
Nu skal den nye redaktør af HEROLDEN i gang med arbejdet. 

I den forbindelse sker der et par mindre ændringer. 

Først og vigtigst, HEROLDEN har fået ny mailadresse, som er 

HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk 
Mailadressen er klar til at modtage materiale, der ønskes i HEROLDEN og skal sendes til 
denne.  

Den gamle mailadresse er lukket, HUSK derfor at slette den gamle adresse i jeres mailpro-
gram.  

Der kan ikke laves noget blad uden jeres input. Jeg modtager gerne både tekst og meget 
gerne relevante billeder. Billeder af Sct. Georg med drage modtages også meget gerne.  

Indlæg (tekst) modtages helst i filformaterne  .doc, .docx, .odt og .pdf 

Papirformat til tekst helst A4 lodret (også kaldet portræt-format) 

Billeder modtages helst i filformat  .jpg 

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 på næste side. 

HEROLDEN bliver, som nu, tilgængelig online med mulighed for print fra Stadsgildets 
hjemmeside 

www.sct-georg-aarhus.dk 
og første nummer fra den nye redaktør forventes at være oktober 2020, alt efter hvordan 
Corona-situationen forløber. 

Deadline for indsendelse til hvert nummer er uændret d. 15. i måneden før udgivelse. 

Bladet vil normalt være tilgængeligt fra d. 26. i måneden før udgivelsesmåneden. 

Fremover vil papirudgaver af HEROLDEN til medlemmer uden e-mail og andre ikke bli-
ve udsendt fra central side. Opgaven skal fremover varetages i de enkelte gilder. 

mailto:HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk
http://www.sct-georg-aarhus.dk/
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Stadsgildets hjemmeside 

www.sct-georg-aarhus.dk 

I den nye udgave af Stadsgildets hjemmeside mangler vi oplysninger om de enkelte gil-
der. 

Det der var i den gamle udgave, trængte i den grad til opdatering og det er nu væk. 

Derfor, hvis I har noget, der vedrører jeres gilde, der kan bruges, så send det endelig eller 
lad os tage en snak om, hvad I kunne ønske at få på hjemmesiden. Jeg vil gerne hjælpe 
med opsætning mv., hvis I ønsker det. 

Også her kan der placeres både tekst og billeder, både foto og kortere film. 

I vil senere modtage en mail om, hvor I finder oplysninger, der kun er relevante for med-
lemmer af Stadsgildet. Det være sig telefonbog, referater mm., samt ikke mindst hvordan I 
får adgang til disse data. 

Det er i Stadsgilderådet aftalt, at den trykte telefonbog udgår og i stedet lægges online på 
hjemmesiden, hvorfra der altid kan findes og printes en helt aktuel udgave. 

Ændringer i medlemsoplysninger - adresse, telefonnr., ny mailadresse, indmeldelser, ud-
meldelser, dødsfald - skal derfor fremover snarest muligt sendes til både Stadsgildekans-
ler og Web-master pr. mail for, at vi kan have de aktuelle oplysninger. 

 

Henvendelser, der vedrører Stadsgildet hjemmeside, sendes til mig på nedenstående 
mailadresse eller telefon. 

 

Jan Bigum 
Redaktør og Web-master 
jan.bigum@stofanet.dk 
tlf. 86 25 97 85 / 41 19 36 76 

 

 

http://www.sct-georg-aarhus.dk/
mailto:jan.bigum@stofanet.dk

