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Kære Sct. Georgs gildebrødre i Aarhus 

Ingen kan vel være i tvivl om at Corona smitten har vendt op og ned på den tilværelse vi 
betragter som ”normal”. Danmark blev i løbet af kort tid lukket ned. Dagligt følger vi med 
stor spænding tallene for indlagte med Covid19 på vores sygehuse, hvor mange der er i 
respirator og ikke mindst antallet af Corona relaterede dødsfald. 

Med stor længsel, men også spænding og bekymring, oplever vi nu at myndighederne 
igen, med små skridt, begynder at åbne op for aktiviteter i Danmark. Man begynder med 
de yngste skoleklasser, daginstitutionerne og nogle liberale erhverv, men understreger 
fortsat nødvendigheden af at holde afstand og overholde strenge hygiejneregler. Dette, for 
at skåne risikogrupperne for smitte, idet ældre mennesker og mennesker med kroniske 
hjerte- og luftvejssygdomme i særlig grad risikerer at blive meget syge af Covid19. 

Rigtig mange, sandsynligvis de fleste, gildebrødre i Aarhus må angiveligt befinde sig i 
risikogruppen! Derfor må vi se i øjnene, at vi hører til den gruppe, der i nogen tid endnu 
må isolere os i forsøget på at undgå smitte. 

På den baggrund har stadsgildeledelsen besluttet, indtil videre, at aflyse alle arrangemen-
ter i Århus Stadsgilde: 

• Stadsgildetinget den 5. maj udsættes hermed på ubestemt tid. Muligvis vil udsæt-
telsen blive helt frem til næste stadsgildeting i maj 2021. Den nuværende stadsgil-
deledelse har erklæret sig villig til at fortsætte frem til det næste ordinære stadsgil-
deting. Stadsgildemester underskriver derfor, på vegne af stadsgildeledelsen, en 
”på tro og love erklæring”, som erstatning for dette års gildeledelseserklæring, idet 
vi forventer alle parters stiltiende accept af denne ”force majeure løsning”. 

• Det udvidede stadsgilderådsmøde den 19. maj aflyses. 

• Århus Stadsgildes vadehavstur den 11. juni aflyses. Gildebrødre der allerede har 
tilmeldt sig med indbetaling af deltagergebyr, bedes henvende sig til stadsgildets 
skatmester Uffe Jørgensen og oplyse hvilken bankkonto beløbet kan returneres til. 
Benyt mailadresse: uffeogjette@stofanet.dk eller sms 24255712. 

• Stadsgildeledelsen vil hen over sommeren og det tidlige efterår forholde sig til føl-
gende arrangementer: 

o Stadsgilderådsmødet i september 

o Fellowship Day (arrangeres i år af Østjysk Distrikt) 

o Fredslys arrangementerne ultimo november 

o Nytårsgildehallen januar 2021 
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Stadsgildeledelsen har tillige besluttet, i erkendelse af at gilderne udgør en risikogruppe, 
indtil videre ikke at afholde arrangementer i Århus Stadsgilde, uanset myndighedernes 
eventuelle lovliggørelse af sammenkomster med mere end 50 deltagere. 

Lad os følge udviklingen og håbe på bedre tider for Danmark og hele Verden. Pas godt på 
jer selv og jeres kære. Tag kontakt via telefon, sms og mail til jeres familie og andre gilde-
brødre. 

Med kærlig gildehilsen og håb om snarligt gensyn 

Helle Kristensen       Bente Bigum 

Uffe Jørgensen      Elisabeth Etlar Møller     Kjeld Hedelund Jørgensen 

 

 

 

PS.:  

Om morgenen, den 18. pril, modtog stadsgildeledelsen meddelelsen om redaktør Ole 
Andreasens pludselige død. Ole var aktiv til det sidste og havde påtaget sig at udsende 
dette brev til gildebrødre i Aarhus. Det blev så anderledes og vi mærkede øjeblikkelig 
savnet af den altid tjenstvillige og omhyggelige gildebror og redaktør af HEROLDEN. 

Vedlagt finder I gildemester Sonja Sørensens mindeord om Ole Andreasen. 

Æret være Oles minde. 

Kjeld 

 

 

PPS.: 

Fire dage før sin død meddelte Ole Andreasen stadsgildeledelsen, at næste nummer af 
HEROLDEN først ville udkomme når Corona krisen var overstået så meget, at der igen 
ville være aktiviteter at meddele og berette om.  

 



Ole Andreasen er ikke blandt os mere. Om natten den 17. april 2020 døde Ole 
uventet i sit hjem – 86 år gammel - efter nogle få dages utilpashed, og trods de senere års 
sygdomsproblemer med ryggen var Ole nogenlunde frisk til det sidste.

Ole blev optaget som gildebror i 6. gilde den 24. april 1972, og var en af de ældste i 
gildet. Gennem alle disse år engagerede han sig også i Stadsgilde regi som kansler et par år, 
men ikke mindst som redaktør af Herolden blev Ole en kendt person af alle gildebrødre i 
Aarhus Stadsgilde.

Dette hverv bestred Ole fra januar 1993 og frem til det sidste udsendte april nummer 
af Herolden 2020. Et arbejde som blev passet med stor omhu og punktlighed, og med mange
fornyelser gennem årene, og de senere år i farver og digitalt. 

Oles 25 års jubilæum blev markeret ved Nytårsgildehallen i 1917. Samme år udkom 
også Festskriftet for Herolden gennem 75 år, hvor Ole var en af medredaktørerne.
Nu er Den gamle Redaktør, som han selv benævnede sig, ikke mere. En epoke er slut.

Ole var et familiemenneske, og han og Lis var stolte af deres familie med to børn, 
børnebørn og oldebarn – og en lille ny i vente. De var begge rejselystne, og deltog for år 
tilbage i en rejsegruppe af gildebrødre. Madeira blev dog de senere år deres foretrukne 
ferieø. 

Ole var en omsorgsfuld og tjenstvillig person der gerne tilbød sin hjælp, samtidig 
med at han var en meget trofast gildebror i 6. gilde der altid mødte op til de forskellige 
arrangementer. Han deltog med smil, venlighed og humor, og til tider lidt bramfrie tone.
Ole havde sine bestemte meninger og var en god samtalepartner. Vore kærligste tanker går 
til Lis og familien i den svære stund.

Æret være Oles minde

Sonja Sørensen
6. Sct. Georgs Gilde Århus 

    
 
      

 

  


