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(foto fra en murfacade på Malta- januar 2018)

Gruppe 2 indbyder herved til

Sct. Georgs Gildehal
torsdag den 25. april 2019 kl. 19.30.
i spejderhytten, Ellemosevej

Tilmelding - helst gruppevis - senest tirsdag den 23. april 2018 til Hannah - tlf. 5191 4411, eller
hede@hotmail.dk.

Glæder os til at se jer
Med gildehilsen Gruppe 2

Gåtur
April måneds gåtur er tirsdag den 2. april.
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej

kl. 10.00.

Medbring selv kaffe/te m.m.
Med gildehilsen
Gåholdet

Da Distriktsgildetinget afholdes i Hadsten har vi brug for nogle friske gildebrødre, som
vil være med til at lave traktement og brygge kaffe/te.
Henvendelse til GM senest 15/4.

SGG Østjysk Distriktsgilde

Skanderborg d. 28.02.19

Foreløbig indkaldelse til Distriktsgildeting 2019 i Østjysk Distrikt
Tirsdag d. 30.april kl. 19.30, Sundhedshuset Hovvej 76 i Hadsten
Dagsorden bliver iflg. distriktsgildets vedtægter
1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere.
2. Gildeledelsens beretning –GM, DIS og DUS
3. Behandling af indkomne forslag –
Forslag skal Distriktsgildemester have modtaget senest d. 30. marts 2019
4. Distriktsgildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det
kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent.
5. Beretning fra distriktets gilder
6. Valg til distriktsgildeledelse
a. Valg af distriktsgildemester
b. Valg af distriktsgildekansler
c. Valg af distriktsgildeskatmester
d. Valg af distriktets internationale sekretær
e. Valg af distriktets uddannelses sekretær
7. Valg af suppleanter for distriktsledelsen
a. Valg af suppleant for DGM
b. Valg af Suppleant for DGK
c. Valg af Suppleant for DGS
8. Valg af revisor
9. a. Valg af medlemmer til Ridderudvalget, 3 medl.
b. Valg til Friluftsrådet
10. Eventuelt
Husk af forslag til dagsorden pkt. 3 skal sendes til DGM Sten Bo Andersen, sten_bo@post5.tele.dk (husk der
er_ mellem sten og bo) til modtagelse senest d. 30. marts d.å
Endelig indkaldelse, med evt. bilag, sendes til distriktsgildetingets medlemmer senest 14 dage før tingets
afholdelse.
Tilmeld (gerne gildevis) deltagelse senest 12 april d.å. til John Biensø bijobi@turbopost.dk
Alle gildebrødre kan tilmelde sig, blot er kun 3 delegerede pr. gilde stemmeberettiget.
Prisen for deltagelse bliver kr. 60.For Østjysk Distriktsgilde
John Biensø DGK

SGG Østjysk Distriktsgilde

Invitation til gildets ledelse:
TEMAAFTEN OM BRUGEN AF OG MANØvRERING I LANDSGILDETS
MEDLEMSSYSTEM SAMT PERSONDATABESKYTTELSE.
I dag skal vi indberette mange oplysninger til det elektroniske medlemskartotek via Sct.
Georgsgildets hjemmeside. Det kan give forskellige udfordringer, hvis man ikke er helt fortrolig
med hvordan, hvad, hvorfor og hvornår data skal indberettes

Derfor vil Østjysk Distrikt gerne invitere gildets kansler og andre
interesserede med opgaver i forbindelse med medlemskartoteket
til en temaaften med undervisning i medlemskartoteket. Vi har
inviteret Pernille fra Landsgildekontoret til at komme og dele ud
af sin viden omkring medlemskartoteket.
Samtidig vil vi gerne drøfte persondatabeskyttelse og hvordan
dette forvaltes med jer.
Har du mulighed for det, må du meget gerne medbringe din pc, så du kan se på jeres eget
medlemsoplysninger .
Tidspunkt: mandag den 20. maj 2019 kl. 19-21
Adresse: Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3, 8660 Skanderborg
Pris: 25 kr. for kaffe og kage.
Tilmelding senest mandag den 6. maj 2019 til DUS Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com
Vi glæder os til at se dig
Med gildehilsen DUS og Distriktsledelsen, Østjysk Distrikt

SPEJDERDAG i FAVRSKOV
LØRDAG D. 6. APRIL 2019 Kl. 9.30 – 15.30
Spejderdagen er desværre aflyst pga. for få tilmeldinger fra spejdergrupperne.
Aftenarrangementet gennemføres og her deltager
4 gildebrødre og 3 fra Nissebanden.

Referat:
Referat fra Gildetinget er udsendt til alle medlemmer.
Her er lidt billeder fra aftenens måltid:

Gruppe 1 – § 3 gruppen
Lørdag d. 30 marts var en dejlig forårsdag med sol og næsten ingen vind.
Dette tegnede godt for vores (Gruppe 1) søndagstur dagen efter. Set fra morgenbordet så det
bestemt også herligt ud med en skyfri himmel og sol.
Vi blev dog brat vækket af forårsdrømmene, da vi steg ud af bilerne
i udkanten af Væth for at gå en tur i Væth Enge. En strid og meget
kold vind slog hårdt mod vore sarte kinder, så de blev pakket ekstra
godt ind.
Afsted gik det ned ad markvejen mod engene og Gudenåen. Et flot
syn.
Væth Enge har en ret dramatisk historie, da Hedeselskabet i
1920´erne tilbød bønderne med marker ned mod Gudenåen at
bygge et dige, så man slap for at få markerne oversvømmet når der
var ekstra meget vand i Gudenåen. Da diget stod færdigt var prisen for diget dog steget fra de
anslåede (i 2009 kroner) 1,8 millioner til omkring 11 millioner kroner. Det gik så galt at flere bønder
gik fallit og måtte forlade deres gårde.
Idag er Væth Enge dog ved at komme tilbage til tiden inden diget, idet
man ved hjælp fra Aage V. Jensens fond, er ved at lade Væth Enge
oversvømme og blive ført tilbage til sit oprindelige udseende.
Dette nød vi godt af idag, idet der trods den bidende kulde var masser
af dyre- og fugleliv i engene. En del af stierne var dog oversvømmet, så
vi ikke kunne gå hele turen rundt, men kom dog helt ud i den ene ende
længst mod Langå, hvor vi var så heldige at finde et bord og bænkesæt
i vandkanten, hvor vi kunne nyde vores medbragte frokost.

Efter frokosten vendte vi snuden mod Væth igen og efter 4 1/2 timers vandring kunne vi atter sætte
os i bilerne og vende hjemad efter en herlig søndag med sol og vind i kinderne og mange flotte
naturbilleder på nethinden.
Med gildehilsen
Gruppe 1

Gruppe 2 – Madkultur/Egnsretter
Tirsdag 19.3. mødtes vi hos Ruth. Kun Janne havde været nødt til at melde
afbud. Der var to vigtige punkter på dagsordenen, nemlig Sct. Georgs
Gildehallen, hvor vi er jourhavende og vores post til Sct. Georgs Løbet.
Forinden fik vi frokost. Da vi skal besøge Jellingehøjene på en gruppetur i
maj, var der et par ting fremstillet efter opskrifter fra Vikingetiden. Det var
hjemmelavet smør og kærnemælksost. Hvis osten skulle være ekstra god,
blev der blandet æbler og nødder i. Æbler var vigtige, og de indgik i mange
af de varme retter. De havde flere sorter og både sommer og vinteræbler
De øvrige ting på frokostbordet var nutidige, men fremstillet af råvarer, som
de også havde i Vikingetiden. Kød fik de fra de samme dyr, som vi har i dag.
Udfordringen var, når der skulle slagtes om efteråret, at få tilberedt kødet, så
det kunne holde sig hen over vinteren og til de lange togter til udlandet. Der blev saltet, røget og
tørret og alt fra dyrene blev anvendt. Bl.a. fremstillede de pølser og medister.
På markerne dyrkede vikingerne de samme kornsorter, som vi har i dag, så de kunne bage og bruge
surdej som hævemiddel. Som sødemiddel var honning en vigtig ingrediens.
Alt i alt var der mad nok til alle, jfr. bogen ”Vikingemad med opskrifter du selv kan lave, 2010”.
Derefter gik vi over til dagsordenen og fik aftalt opgaverne omkring den kommende gildehal og
løbsposten.
Under kaffen blev verdenssituationen ordnet: Brexit, 1. Verdenskrig, hvor tre havde bedsteforældre,
der var involveret på forskellig vis, fraværet på ungdomsuddannelserne m.m.
Kommende planer: besøg hos Lise i Skallerup Klit den 24.4., gruppetur til Jellingehøjene den 7.5.,
møde i juni i Janne og Mike’s sommerhus ved Femmøller.
Ref. Ruth

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat fra gruppe 3`s møde den 12. marts 2019 hos Steen.

Mødet begyndte kl. 09.00.
Efter morgenkaffen indtog vi pladsen foran TV-skærmen, hvor vi så klip fra
filmen "Harry Potter og de vise sten".
Den uvidende del af gruppen fik dermed en vis indsigt i "Harry Potter universet".
Der blev fokuseret på figuren "Professor Quirrel", som en den figur, vi skal
forsøge at efterligne på spejderløbet.
Vi skal lave en post, hvor det gælder om at pacificere de farlige drager. Hvordan
denne opgave skal klares, må selvfølgelig ikke afsløres her, men vi har en klar
plan.
Gruppeturen i år vil bl.a. omfatte en tur til Vejerslev, hvor teatret
Wunderland vil opføre "Spådommen om Høje Stene" som et
vandreteater. Gruppevis vil man blive ført rundt i landskabet, hvor
man vil møde skikkelser, som vil indvie os i jernalderens ritualer,
myter og levevis.
Vi skal møde kl. 10.00 den 1.juni 2019 og det vil tage ca. 1½ time.
Så er der tid frokost. Vi vil finde et sted i nærheden - måske Tange
Museum. Men alt afhængig af vejr og vind.
Næste gruppe møde er kl. 09.30, torsdag den 11. april 2019 hos
Niels.
Ref,: Ib

Gruppe 4 – Limfjordsgruppen

Vi mødtes hos Sten den 26. marts og indledte mødet med en dejlig portion kartoffel-porre suppe.
Herefter var det tid til dagsordenen.
Første punkt var opsamling fra Gildetinget
Vi skal have afleveret vores donationer. Kirsten har kontaktet Kilden for at aftale nærmere. Gruppe 3
sørger for aftale vedr. veteransommerlej.
Vi var kort omkring gruppedeling og Sct. Georgsløbet, hvor vi mener at have styr på vores poster.
Vi er jourhavende, når der er gruppedelingsmøde den 13. juni. Det er imidlertid kun Robert og Inger,
der kommer fra vores gruppe. Vi sørger for forplejning, men vi har brug for hjælp til klargøring og
oprydning. Tilmelding til Hanne. Sidste frist for tilmelding 10. juni (2. Pinsedag).
Aftenens fremlæggelser:
Hanne fortalte om:
 Hvisselhøj, som er et gammelt gravkammer
 Kokkedal Slot, som nu er slotshotel
 Oxholm klosteranlæg fra middelalderen, som ligger på Øland
 Ulvedybet, som er en lille inddæmmet brak sø. Her kan man
om foråret se bl.a. blå kjærhøg
 Gjøl, hvorfra vi kender GØL-pølsen og Gjøltroldene
Kokkedal Slot
 Birkelse Gods, som er en gammel hovedgård, hvis historie går
helt tilbage til 1202. Sidst i 1300-tallet blev gården afhændet til Børglum-bispen, der i en
årrække var ejer af Birkelse.

Sten Fortalte om Hals og Lundby bakker. Træfning ved Lundby i juli 1864 var den sidste træfning i
den krig. Hals bliver nævnt i de Islandske sagaer. Byen har købstadsrettigheder som aldrig er
anvendt. Skansen i Hals er den bedst bevarede skanse.
Vi forberedte vores gruppe tur til Aalborg den 4-5. maj.
Vi undersøger mulighederne for Bed & Breakfast. Vi spiser ude om aftenen.
Vi talte om forskellige muligheder for seværdigheder og blev enige om følgende program:
Afgang fra Hadsten kl. 8. Hanne kører og henter først Bent (med rundstykker) og dernæst Kirsten og
Sten. Kirsten medbringer morgenmad.
Vi har alle kaffe/te og frokost med.
Vi kører over Aggersund og øst på mod Aalborg. På vejen ser vi
Kokkedal slot, Ulvedybet og Gjøl.
Velankommet til Aalborg besøger vi Springeren og det tilhørende
museum samt Gråbrødrekloster og museum. Søndag kører vi til
Hals og derefter hjemover. Vi glæder os til turen, som er afrunding
på vores arbejde med Limfjorden. Det har været spændende.
Ubåden "Springeren"

Ref. Robert/Hanne

Gildenyt skifter redaktør 1/5 efter beslutning på gildetinget. Ny redaktør
er Hanne Nielsen.
Indlæg sendes fremover til furmor52@gmail.com
Bliv endelig ved med at sende indlæg til bladet om gruppernes aktiviteter
og andet, der kan have interesse for Gildet.
Mange hilsner
Den ”gamle” redaktør
Kirsten A

Fødselsdage
April:
3. april

Niels Mark (80 år)

6. april

Hans Ole Hede

22. april

Michael Arbon

Maj:
2. maj

Marianne Lyngsø (60 år)

24. maj

Ellen Bredgaard

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
April:
Tirsdag d. 2/4: Gåtur kl. 10.00
Lørdag d. 6/4: Hyggeaften for ledere, seniorer, bestyrelsesmedlemmer og gildefolk. Spejderhytten, Ellemosevej
Torsdag d. 25/4: Sct. Georgs-gildehal
Lørdag d. 27/4: Sct. Georgsløb
Tirsdag d. 30/4: Distriktsgildeting i Hadsten

Maj:
Tirsdag d. 7/5: Gåtur kl. 10.00
? Tur med besøgsvenner
Torsdag d. 23/5: Gildemøde
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/5- 2019 er d. 25/4.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen furmor50@gmail.com

