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

2. Gilde
Mandag d. 25. januar 2021 kl. 19:30 
Gildemødet i Hasle Sognehus er aflyst
Mandag d. 22. februar 2021 kl. 19:30 
Måske Gildemøde i Hasle Sognehus.

4. Gilde
Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

5. Gilde
Mandag d. 1. februar 2021 
Gildemøde: Foredrag med Bo Nielsen 
"Kajak i Østgrønland" Udsat.
Mandag d. 1. marts 2021 
Gildeting: Ledelsen sender indbydelser og 
sørger for forplejningen.
Mandag d. 12. april 2021 
Sct. Georgs Gildehal. Gr. 51 har forplejningen.

6. Gilde
Mandag d. 1. februar 2021 kl. 19:00
Gildemøde
Mandag d. 1. marts 2021 kl. 19.00
Gildeting 

8. Gilde
Mandag den 25. januar 2021 kl. 19:30
40 års Fødselsdagsgildehal udsat
Selve fødselsdagsfesten er aflyst i henhold til 
Coronasituationen
Mandag den 1. februar 2021
Gildemøde hos 5. Gilde - er aflyst
Mandag den 22. februar 2021
Gildemøde - er aflyst

9. Gilde
Onsdag d. 10. februar kl. 13:30
Besøg på Moesgaard Museum
Onsdag den 24. februar kl. 13:30
Gruppemøde
Onsdag den 10. marts kl. 13:30
Besøg på AROS
Onsdag den 24. marts kl. 13:30
Gildemøde/Gildeting

10. Gilde
Ikke oplyst.
Kontakt kansler.

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 4. februar 2021
Mødet er aflyst

GÆLDENDE FOR ALLE GILDER
Alle nævnte møder er med forbehold for 
restriktionerne vedr. Coronasituationen!
Besked vil tilgå i de enkelte gilder så snart 
man ved, om møderne kan gennemføres.  
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MEDLEMSNYT

Fødselsdag
1. februar 2021
Erik Birkholm Nielsen 4. Gilde 70 år

Jubilæum:
31. januar 2021 
Hanne Bollerup Eriksen 8. Gilde 40 år
Nils Liljeberg 8. Gilde 40 år
Inge Kiel 8. Gilde 40 år
Olaf Saugbjerg 8. Gilde 40 år

Væbnerjubilæum:
31. januar 2021
Henning Holck Nielsen  5. Gilde 40 år
10. februar 2021 
Ulla Charles 1./7. Gilde 40 år
7. marts 2021 
Ole Fjord Kirkegaard 1./7. Gilde 25 år

– 3 – 

Månedens forside
Cavalry Monument in Hyde Park, London 

af Adrian Jones
Billedet hentet fra internettet



Nekrolog:

Søndag d. 17. januar 2021 mistede 9. gilde sit ældste medlem. 

Liss Vivian Schjødt-Thomsen. 

Liss blev 94 år og har været gildebror siden 2005. Liss var uddannet damefrisør.

Hos Liss betød spejder og gilde sammenhæng og ånd meget. Liss var om nogen præget af 
respekt, venlighed og hjælpsomhed overfor andre, som der står i gildeloven. Liss var meget 
ydmyg og gjorde aldrig stads af sig selv, men hos Liss gik man aldrig forgæves, hvis man 
havde brug for hjælp. Også spejdermuseet nød gavn af Liss´ engagement. I gildet holdt hun 
især meget af vore sangmøder. Liss boede på trods af sin høje alder på 2. sal i en ejendom, 
hvor der kun var trapper og ingen elevator, hun havde ikke nogen lyst til at flytte andre 
steder hen, her var hendes hjem og hun gik daglig en tur rundt i området, hvad enten hun 
skulle handle ind eller blot for at nyde gåturen. 

Æret være Liss´ minde.

Arne Hvid Christiansen

Gildemester 9. gilde
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NYT FRA GILDERNE

2. Gilde

5. december
Julemåneden og juletravlheden var ved at være på sit højeste, men Corona-restriktionens 
forsamlingsforbud på max. 10 var gældende dengang.

Efter samråd mellem medlemmerne blev det besluttet, at vi kunne holde julefrokost, som vi 
plejer, dog uden sang men med bægerklang - der skal jo sprittes af! 

Da det hele pga. restriktionernes usikkerhed skulle arrangeres i sidste øjeblik blev der 
problemer med at få maden leveret. Hvad gør man så?  En frisk gildebror trådte til, købte 
hvad der skulle bruges og fik stor hjælp i køkkenet af sin hustru – det skal lige bemærkes, at 
det ikke var GM, der var den friske gildebror! -  Stor tak til jer begge fra alle de forsamlede.  
Ligeledes blev lokationen ændret på grund af alt det praktiske i logistikken.

Alt blev gennemført til ug med kryds og slange og det blev en rigtig hyggelig 
frokost/eftermiddag, hvor vi selvfølgelig passede på hinanden. Resultatet blev da også at 
alle slap uden C-19-problemer. 

Hvornår vi så kan mødes igen i gilderegi er ukendt pt., men mon ikke restriktionerne og 
vaccinationerne kan løsne det hele op i løbet af foråret. 

5. Gilde

Kære Gildesøstre- og brødre

Rigtig godt nytår ønskes 5. gilde og alle HEROLDENS læsere.

Gid fan..... havde corona, nu er det ved at være godt TRÆLS med restriktioner.

Når det så er sagt, så stor glæde over at vaccinationerne er godt i gang,

det bringer dog håb om et forår og sommer, hvor vi igen kan være sammen.

I 5. gilde håber og tror vi på gildeting til marts, en sommer med masser af gode

møder, ture, jubilæer, runde dage mm.
– 5 – 



2020 blev et tungt år, så i 2021 skal vi hygge og feste, nyde vi igen kan være sammen.

Gildehilsen

Kansler Aase Mortensen

 

6. Gilde

Endelig fik vi taget hul på et nyt år, og kan se tilbage på 2020, som fik mange til at tænke 
mere kreativt. Desværre må vi konstatere, at det stadig er corona-tider, og det ser ud til at vi
må væbne os med tålmodighed et stykke tid endnu. 
I 6. gilde har vi ikke været samlet siden oktober. Arrangementet på Besættelsesmuseet den 
2. november og julemødet den 30. november måtte desværre aflyses pga. 
forsamlingsforbud. Heldigvis har de 3 grupper hver især holdt fast i gruppemøderne.

Foråret nærmer sig, og så håber vi det bliver muligt at afholde vores gildeting i marts 
måned.

Godt Nytår til jer alle, og på snarligt gensyn.

Inger Rossen

Husk at Korona/Corona også er andre ting, som er lidt mere venlige:
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Ses ved total solformørkelse som en 
hvid, lysende ring
USA, 21/8 2017

Et mexikansk ølmærkeStol af Poul M. Volther



8. Gilde

Den 30. november samledes vi i 8. gilde til julestue i Ellevang Kirkes sognegård, og den 
arrangerende gruppe havde sørget for, at alt gik efter de sædvanlige hyggelige traditioner. I 
anledning af at to gildebrødre havde passeret deres 80 års fødselsdag, gav de aftenens 
traktement, så det blev også en fødselsdagsfejring.

Efter gildemesterens velkomst ved det smukt julepyntede bord kunne vi forsynes os med 
skøn julemad og juleøl, og julesnaps manglede heller ikke. Den blev skænket af den ene 
fødselar, Nils, som kunne underholde med en munter historie om den snaps, som han ikke 
bare havde købt et tilfældigt sted!

Var det fordi den gode mad og drikkevarerne gjorde deres virkning, eller var det fordi alt i 
sociale sammenhænge kører på ”nødblus” i øjeblikket, man ”skal” ikke så meget som ellers, 
eller var det begge dele? I hvert fald bredte der sig meget hurtigt en varm og dejlig stemning
omkring bordet, hvor man mærkede, at alle nød hinandens selskab.

Væk var her for en stund mundbind og bekymringer om de næste restriktioner, så selv om vi
da huskede på afstand og afspritning, så var stemningen, som den skulle være i julestuen.

At det også var fødselsdage, vi fejrede, blev flot understreget med kansler Frits´ taler til 
fødselarerne, gildemester Nils, og nys afgåede kansler Thøger, men først overrakte 
skatmester Kirsten en vingave. 

 Som Frits indledte med at sige, er vi heldige med at have to så store kapaciteter i vort gilde, 
begge så fulde af vigør og i besiddelse af så stor virketrang.

Nils var med-initiativtager, da 8. gilde skulle se dagens lys i 1981 og fik så god en start, at det
resulterede i, at 5. gilde blev stiftet, hvilket vi nyder godt af den dag i dag. Nils´ CV indenfor 
gildet er stort og imponerende, og Frits nævnede de lange perioder som vor gildemester og 
gruppeleder, ledelsen af Dansk Flygtningehjælps indsamling, ansvar for flaghejsningen og 
også Nils´ indsats som ”bankdirektør” for frimærkebanken.

Tænk, at man udover en masse aktiviteter ikke blot i gilderegi har kunnet og stadig kan 
overkomme så meget og vise så stort samfundssind, tænkte jeg, da jeg hørte talen!  

Nu var det Thøgers tur, og som Frits indledte med at sige, så er Thøger af samme kaliber 
som Nils og har gjort en helt utrolig indsats indenfor spejderbevægelsen. Thøger har været 
med lige fra ulvetiden og højt op i hierarkiet i Steen Blichers Divisionen på ledelsesplan, har 
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stået for adskillige fører/ledelseskurser på Ryekol, været med i ledelsesteamet ved flere 
korpslejre og har været med i tropsrådet i 1. Risskov Trop.

At vi i dag i Aarhus har et Spejdermuseum, der er blandt landets største og flotteste, er ikke 
mindst Thøgers fortjeneste, og udover den indsats Thøger selv yder og har ydet, har han en 
sjælden evne evne til at at få folk engageret i de forskellige discipliner, hvilket har betydet, at
det aldrig sygnede hen – tværtimod!

At Thøger desuden har stået for tilrettelæggelsen og været hovedskribent for to af museets 
årlige bogudgivelser, har gjort et kæmpe arbejde i forbindelse med loppemarkeder, som er 
afgørende for økonomien og stadig på museet står for registreringen af indkomne effekter, 
får vi også at vide!

Heldigvis har Thøger også haft tid til en masse andet, og her har vi i vort gilde nydt godt af 
hans store arbejdsindsats bl.a. med at tilrettelægge sommerudflugter og indsamlingen til 
Dansk Flygtningehjælp. 

Som Frits sluttede med at sige, så er vi i vort gilde godt kørende med at have disse to, der er 
med til at holde gildet i gang og på rette spor. 

Så vi sluttede med et velfortjent tjikker-likker med tak for indsatsen.

Nu var talerne holdt på bedste vis, den lækre ris a la mande spist, mandelgaverne overrakt 
til de rette findere, og nu ledede Per med munter og dog fast hånd den traditionelle 
pakkeleg, så alle fik en chance men dog ikke en pakke!

Men hvad er en julestue uden en julehistorie? Og heldigvis! Gildemesteren læste nu  ”Den 
sidste nisse”, og så var julestemningen her ved tærskelen til december også så småt ved at 
indfinde sig.

Vi sluttede med at sprede os med sikker Covid-19 afstand i det rummelige lokale og synge 
”Nu er jord og himmel stille”, inden vi sagde tak for i aften til de to værter, til den 
arrangerende gruppe og til hinanden.

”Glædelig jul” troede vi, vi kunne vente med at sige på vor planlagte juletur til Hørhaven den
16. december, men den har vi nu besluttet at udsætte til mere sikre tider. 

Ellen
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HEROLDEN

HUSK, at HEROLDENs mailadresse er 

HEROLDEN@sct-georg-aarhus.dk

Mailadressen er klar til at modtage 
materiale, der ønskes i HEROLDEN. 
Den gamle mailadresse er lukket, så HUSK 
derfor at slette den gamle adresse i jeres 
mailprogram. 

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

 

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, som før, tilgængelig online 
med mulighed for print 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. februar 2021
Deadline 15. februar 2021

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

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

http://www.sct-georg-aarhus.dk/

