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April 2015

www.sctgeorg-hadsten.dk

Sct. Georgs Gildehal
Gruppe 5 indbyder hermed til Gildehal
torsdag d. 23. april i Skovhytten
Århusvej 14, 8382 Hinnerup
Vi mødes ved spejderhytten, Ellemosevej kl. 19.00, hvorefter vi fordeler os i bilerne og kører til
Hinnerup.
Gildehallen holdes udendørs i bålhytten, mens eftergildehallen afholdes i spejderhytten.
Gruppevis tilmelding til Bent tlf.: 2826 3411 senest 19/4-15.
___________________________________________________________________________________________

HUSK: Tilmelding til Kirsten A/ Hanne. Tilmeldingsfristen er 1. april, men er du hurtig kan du nå det endnu.

Østjysk Distriktsgilde

Temaaften med erfaringsudveksling.
”Ledelse i gildearbejdet”
Se indbydelsen i Gildenyt fra marts
HUSK: Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildetinget, skal være distriktsgildemesteren i hænde senest søndag d.
19. april (gerne cc til distriktskansler).

Østjysk Distriktsgilde
Distriktsgildeting i Østjysk Distrikt tirsdag d. 19. maj 2015
I Odder Kirkecenter, kirkestien 3, Odder

Se indkaldelsen i Gildenyt fra marts

Gåtur

April måneds gåtur bliver tirsdag d. 7. april
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 14.00.
Turen går denne gang til engområderne i den sydlige del af Randers.
Medbring selv kaffe m.m.
Næste tur: Tirsdag d. 5. maj 2015

Der er ingen tilmelding – Bare mød op!
Gildehilsen

Gå-holdet

Til debat i grupperne:

Til alle gildebrødre
Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal til landsgildeting igen.
I henhold til loven skal vi vedtage en ny handlingsplan.
Den handlingsplan vi vedtog i 2013 har jo ikke givet anledning til de store ændringer ude i gilderne, og den har været
kritiseret fra flere sider. Dette til trods for at den blev vedtaget enstemmigt ved landsgildetinget i Slesvig.
Derfor vil vi nu prøve at få formuleret en handlingsplan, der kan række helt ud i gildebevægelsens yderste hjørner, og
som kan føre til at de intentioner, der er nedlagt i den får konsekvenser. Fra landsgildeledelsen lægger vi vægt på, at
det skal være en handlingsplan, der bringer "Spejderidéen for voksne" mod nye horisonter.
Vi har derfor indkaldt distriktsmestrene til et møde den 25. april, og vi vil i den forbindelse opfordre alle gildebrødre til
gennem deres gildemester at komme med input til distriktsgildemesteren, så han/hun kan være klædt på til mødet,
hvor handlingsplanen skal udformes.
Altså skriv dine forslag ned, giv dem til din gildemester, som sørger for at give dem videre til distriktsmesteren.
Med gildehilsen
Landsgildeledelsen

Gildeting 2015:

Nedenstående pressemeddelelse vedr. årets gildeting er sendt til de lokale aviser af Ruth. Referat fra gildetinget er
udsendt til alle gildebrødre.

Hadsten Gildet
Sct. Georgs gildet i Hadsten har afholdt det årlige Gildeting

Marts 2015

Efter det netop afholdte Gildeting (Generalforsamling) er der ikke tvivl om, at der stadig foregår mange aktiviteter i
gildet. Som indledning til tinget serveredes gule ærter. Det er en tradition, som er bevaret siden Hadsten-gildets start i
1966. Gildebevægelsen er en god blanding af traditioner og aktiviteter tilpasset nutiden.
Vigtigt for gilderne er at støtte humanitære formål. På landsplan donerede gilderne i 2014 over 4 millioner til støtte for
børn og unge. Hadsten-gildets donation gik til Julemærkehjemmet i Hobro. Pengene kommer ind ved det velbesøgte
loppemarked, der løber af stablen i forbindelse med Lilleåmarkedet.
Et andet arbejdsområde er spejderaktiviteter. Til DDS-spejdernes årlige fest i november var gildet med til at fremstille
mad til de mere end 200 spejdere og forældre. Sct. Georgsløbet i april blev arrangeret for kommunens mindste
spejdere, der fik en dag med udfordringer og oplevelser i naturen. I 2014 foregik løbet ved Hinnerup skoven, og her i
2015 bliver det afviklet ved DDS-spejdernes hytte på Ellemosevej i Hadsten.

I julemåneden var der julestue på Møllegården. Aftenen blev arrangeret sammen med ”Møllegårdens venner”, og ud
over gløgg og kaffe var der pakkespil, besøg af julemanden og Lucia-optog. Som Lucia-brude optrådte spejdere, både
piger og drenge var med i optoget. Lysene blev tændt med Fredslyset, et lys som året igennem står tændt i den
katolske kirke i Roskilde. Hvert år inden den 1. søndag i advent bringes det ud til gilderne landet over.
Også i julemåneden i forbindelse med julemarkedet uddelte gildebrødre massevis af friskbagte vafler, som Hadsten
Handel havde leveret ingredienserne til.
Gildets hjemmeside er blevet moderniseret. Ud over generel information om gildet og gildebevægelsen, bliver gildets
eget blad lagt på hver måned. Kommende arrangementer annonceres i bladet, ligesom der er referater fra de afholdte
møder og ture.
Som gildemester fortsætter Sten Bo Andersen og Hanne Nielsen fortsætter som skatmester (kasserer). Hans Ole Hede
overtager posten som kansler (sekretær), og hermed er gildet klar til et nyt aktivt år.

Referat:

Gåtur i marts.
Gåturen denne gang startede i nærheden af Hornslet, hvor vi ville gå en tur i Sophie-Amaliegård
Skov.
Undervejs så vi den gamle eg, om hvilken der fortælles: ”Træet er vel omkring 300 år gammelt,
måske helt fra grevindens tid (Enkefru Sophie Amalie Hahn til Seekamp, storkanslerinde og grevinde
af Reventlow). Og det har måske oplevet at se den navnkundige grevinde og daværende ejer af
Sophie Amaliegård både lyslevende og senere som genfærd på natlige køreture med hovedløse heste
ad ”Grevindens Vej” gennem skoven.”
Vi så dog hverken grevinde eller hovedløse heste på vores vej rundt
i skoven.
Vejret var godt, men koldt og vi gik en dejlig tur i skoven. På et
tidspunkt fandt vi en stor stabel med træstammer, som egnede sig
rigtig godt til vores kaffepause.
Med gildehilsen
Kirsten A

______________________________________________________________________
Gruppe 1 – Arkitekter, Kultur
Hele gruppen var samlet hos Inge Jensen.
Gruppeformanden fremlagde en fyldig dagsorden, som også var
præget af det nyligt afholdte Gildeting.
Dagsordenens 6 punkter gav nu og da anledning til en del
meningsudvekslinger. – Alt sammen i en gemytlig og behagelig
stemning
Vi sluttede aftenen af med en dejlig 2 retters menu og et par
kopper kaffe i hyggelig stemning.
Tak til alle for stort engagement.
Med Gilde hilsen
Helge.

Gruppe 2 – Toscana
Gruppe 2 havde møde hos Hanne og Robert den 26. Marts 2015.
Først fik vi et kort referat fra Gildeting, da flere af gruppens medlemmer
var forhindret i at deltage.
Vi drøftede hvordan arbejdet med at organisere en spejdercafé kan
foregå, og vi ser frem til, at der kan etableres en gruppe, som kan
arbejde med dette emne.
Dernæst blev vores poster på Sct. Georgsløbet vendt en gang. De sidste
detaljer kommer på plads på næste møde den 14. april. Vi deltager alle
sammen og har derfor ikke brug for hjælpere.
Hanne gjorde reklame for distriktets temaaften den 13. april, som handler om arbejdet i gildeledelsen. Alle
opfordres til at deltage.
Sidst men ikke mindst talte vi kort om mødet i maj, hvor vi er jourhavende. Mere følger i næste Gildenyt.
Mgh Hanne

__________________________________________________________________________________

Gruppe 4 – Hærvejen
”Hærvejsgruppen”, har haft møde i marts måned, hos Mette og Troels, hvor vi startede med en
dejlig gåtur med udgangspunkt i ”Bakkely”.
Inden afgang bemærkede vi tæt på ”Bakkely” tre græssende rådyr,
hvoraf den ene haltede rundt med et brækket bagben. Det var ikke rart
at se på, så Troels fik hurtigt kontakt med en Sweiss – hundefører, der
kunne orientere om, at et rådyr med brækket ben faktisk godt kan leve
længe, omend – formentlig – med nogen smerte. Hundeføreren
foreslog derfor Troels at holde øje med dyret, som normalt holder til i
området.
Med denne lidt triste optakt gik vi ad den tidligere nu nedlagte og tilgroede gamle vej mellem
Hammel og Hadsten til skovområdet langs Voermølle å, beliggende mellem Granselvvej og
Voermøllevej. Man kommer til stedet fra Granslevvej, ca. 100 meter nord for Hammelvej, til højre.
Her kan man opleve et flot terræn med bakker og megen stilhed. Et område, som gruppen kan
anbefale at besøge.
Efter gåturen og et godt frokostbord blev der aftalt, hvordan forårets planlagte møder skulle forløbe,
idet gruppens sidste ”opgaver” kredser om ønsket om at gå på en længere strækning af Hærvejen.
En oplevelse, som vi har til gode. Gruppen har stødt på Hærvejen mange forskellige steder, men
uden egentlig ”vandring”, som vi regner med at afvikle i maj måned.
De sidste aftaler omkring Sct.Georgsløbet kom også på plads.
Med gildehilsen
Hans Ole

Gruppe 5 - Tovværk og nørklerier.
Den 12. februar 2015 holdt gruppen møde hos Robert.
Sct. Georgsløb d. 25.4.2015:
Vores gruppe skal stå for 2 poster.

1. Der skal laves en båd af papir/mælkekarton, som skal sejles fra bred til bred på ”søen”. Sten
er ansvarlig.
2. Labyrint – find frem til hønsegården uden at blive set og hørt. Poul-Erik er ansvarlig.

Vi håber at der findes nogle medhjælpere til opgaverne.

(Senere er 1- post annulleret, så vi arbejder videre med ideer til 2. post)
Kirsten bager en kage.
Gildeting mv.
Vi fik afpudset vores indstilling til forslag til donationer og forslag om køb af telte til loppemarkedet.
Gruppetur:
Fjordcentret i Voer i week-enden d. 13. – 14. juni 2015. Der arbejdes videre med program mv. Tages op på et
senere gruppemøde.
Fødselsdagsgilde/week-end tur:
Turen aflyses på grund af for få tilmeldte.
Gildehal 23.4.2015
Følgende blev aftalt:
Gildebrødrene mødes kl. 19.15 ved Hytten på Ellemosevej. Vi fordeler os i
bilerne og kører til DDS-hytten i Hinnerup. Bent og Poul-Erik arrangerer
transporten. Resten af gruppen kører direkte til Hinnerup.
Gildehallen foregår i bålhytten. Eftergildehallen foregår indendørs.
Vi skal huske at tage sangbøgerne med.
Bordplan: Kirsten laver ”numre” med henblik på at få en tilfældig fordeling ved
bordene.
Vi kom i gang med at flette lakrids, men det er nødvendigt at fortsætte på næste møde.
Kalender for kommende møder:
24.3.2015: Bent
21.4.2015: Poul-Erik
7.5.2015: Hanne
Referent
P-E. H.

______________________________________________________________________
Kære gildebrødre
Jeg vil gerne sige tak for opmærksomheden ved min fødselsdag.
Glade påskehilsner Hanne

Fødselsdage
April 2015:
3. april
6. april
22. april
25. april

Niels Mark
Hans Ole Hede
Michael Arbon (70 år)
Jørgen Haffgaard

Maj 2015:
3. maj
12. maj
24. maj

Marianne Lyngsøe
Janne Mark
Ellen Bredgaard (70 år)

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
April 2015:
Tirsdag d. 7/4: Gåtur kl. 14.00
Lørdag/søndag d. 11.-12/4: Favrskovløbet
Mandag d. 13/4: Temaaften i Skanderborg.
Torsdag d. 23/4: Sct. Georgsgildehal. Skovhytten i Hinnerup
Lørdag d. 25. april: Sct. Georgsløb. Spejderhytten på Ellemosevej
Maj 2015:
Tirsdag d. 5/5: Gåtur kl. 14.00
Tirsdag d. 19/5: Distriktsgildeting i Odder
Onsdag d. 20/5: Tur med besøgsvenner og - modtagere
Torsdag d. 21/5: Gildemøde

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/5-2015 er d. 25/4.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

