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Gildemøde d.17. august kl. 19.30   

 

Gildemøde 
Torsdag d. 17-8-2017 kl. 19:30 

i Spejderhytten, Ellemosevej 
 

Efter veloverstået sommerferie mødes vi friske og veloplagte for at tage hul på det nye gildeår. 
 

Gruppe 2 inviterer hermed til gensynsmøde og aktiviteter i hytten. 
 

Tilmelding gruppevis til Hannah og Hans Ole på 20132537 eller mail hede@hotmail.dk  
senest mandag den 14-08-2017 

 
Venlig hilsen 

Gruppe 2 
 

 

 
HUSK! 
Lørdag d. 12. august 

 

Gåtur 
 

Den nye gågruppe består af Gudrun, Ellen, Helge, Helle og Hanne 

De vil tilrettelægge gåturene, som alle er velkomne til at deltage i. 

Kom gerne med ideer til gruppen. 

 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
mailto:hede@hotmail.dk


 
Indbydelse til Fødselsdags Gildehal. 
på Vilhelmsborg Hestesportcenter 

 den 9. september 2017. 
 
Vi mødes ved Hytten og fordeler os i bilerne. Afgang er kl. 09.00 
 
 kl.  10.00 Kaffe/rundstyk(ker) og Gildehal i Vilhelmsborgs mødelokaler. 
 kl. 11.00 Information og rundvisning i Vilhelmsborgs lokaliteter ved Heidi Gautschi. 
 kl. 13.00 Frokost i mødelokalet.   
 kl.  ca. 15.00 Hjemkørsel måske med lidt sightseeing. 

 

OBS: Det er nødvendigt med Bindende tilmelding senest søndag den 27.aug. 
I forbindelse med tilmeldingen, bedes indbetalt Kr. 215.-.  Pr. person enten på 

Mobilepay på nr. 22724066 eller 41832282 eller på Bank Reg.nr 9326 Ko.nr. 0008076898. 
Husk at skrive ”Vilhelmsborg” i besked feltet. 

 
Ovennævnte beløb dækker: Kørsel ud og hjem med Kr. 50,- pr. person 

                                   Rundstykker + smør og ost 
                                   Frokost-platte + Kage til eftermiddags kaffen 
                                  ”Husleje” af mødelokale. 
                                   Gave til Guiden 

 
Af hensyn til budget begrænsningerne bedes hver deltager selv medbringe morgenkaffen, eventuelle 

drikkevarer til frokosten samt eftermiddags kaffen. 
 

OBS: Hvis der er ønsker om at tage ”Gæster” med er de velkomne mod at betale kr. 225.- 
 

Festudvalget ønsker alle en god Fødselsdags Gildehal 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Østjysk distrikt.  

Ridderkursus 2017  

 
 

Kære Gildebrødre i  Hadsten,  Hammel,  Porskær,  
1.- 2.- 3. Horsens og  1. og 2. Skanderborg. 

 
 

Er det et valg, at du ikke er ridder endnu? 
 
 

Mange af vore gildebrødre har ikke deltaget i ridderforberedelse og ved ikke hvad kurserne i 
dag står for. Derfor tilbyder vi igen i år et ridderkursus som består af 3-4 aftenmøder (dato 
valgt af deltagerne på 1. møde.) 

 
1. møde bliver  
Onsdag den 4 oktober 2017. Kl. 19,00  

Sted??      (Afhængig af, hvor deltagerne kommer fra.)  
(Deltagerne får mere information om bl.a. sted, efter den 18 sept.)  
 

Mødets emner bliver information /debat om:  
- Hvad skal dit Ridderkursus indeholde for at understøtte din stræben i at leve efter       
spejder- og gildeidealerne og omsætte dem i praksis? 
- Hvad betyder ridderkurset for den enkelte gildebror? 
- Hvad er i hele taget personlig udvikling for den enkelte gildebror? 

 
PS: En god ide er, at I har deltaget i væbnerforberedelsen eller har været medlem af gildet i mange år og 
derigennem har dannet jer en mening om det at være gildebror.     
 

Tilmelding med navn, adresse, tlf. nr. og mail adr.   
Til   Alice Tødt, Granhøjen 11, Vrold, 8660 Skanderborg, tlf. 22342044 

 
Meget gerne via mail alicetoedt@post.tele.dk inden den 18 september.   
 
Med mange gildehilsner  
 

Østjysk Distrikt: Sten Bo Andersen, Kjeld Krabsen og Alice Tødt        

 

       

                

 

mailto:alicetoedt@post.tele.dk


 
Fra Landsgildet: 
Nye muligheder for tilskud til natur og friluftsliv 
 
Udlodningsmidler til friluftsliv åbner nu puljen for ansøgninger om tilskud 
til friluftsliv igen - med nye temaer og kriterier for tilskud.  
 
Friluftsrådet lancerer nye muligheder for at søge om tilskud til projekter 
fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Der er frist for at søge om tilskud 
1.oktober 2017. 
 
Friluftsrådet ønsker med de nye temaer at fordele udlodningsmidlerne til 
friluftsliv, så de skaber størst mulig værdi. Der vil både være tilskudsmuligheder for de større 
udviklingsprojekter og for de mindre, konkrete tiltag, som en forening eller en gruppe ildsjæle 
drømmer om at sætte i gang. 
”Vi har udpeget seks temaer, som vi ser stort samfundsmæssigt potentiale i. Vi håber at få en masse 
gode projekter at se, som kan være med til at udvikle friluftslivet og udbrede det til nye grupper,” 
siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet. 
 
De seks temaer, som det er muligt at søge om projekttilskud til, handler om:  

 Friluftslivets ildsjæle: Brænder du for at skabe bedre muligheder for at opleve naturen og 
dyrke friluftsliv? Så kan du søge Friluftsrådets pulje for frivillige ildsjæle, der har brug for et 
økonomisk tilskud til at gennemføre lokale initiativer i naturen. Du kan max. søge om et tilskud 
på 50.000 kroner. 

 Del dit hemmelige sted: Vil du dele oplevelsen af en hemmelig naturperle med andre, så 
kan du søge tilskud til dit projekt, der udbreder kendskabet til de små hemmelige steder 
gennem formidling, faciliteter eller bedre adgangsforhold. 

 Nye vinkler på naturformidling: Frivillige organisationer der bruger naturformidling som 
metode til at løse aktuelle udfordringer i samfundet kan søge til projekter der udvider 
forståelsen af, hvad naturen kan bruges til. 

 Friluftsliv lige in nærheden: Alle skal have friluftsoplevelser lige i nærheden både til 
hverdag og i ferier og fritid. Kommunerne er en vigtig drivkraft for at skabe friluftsmuligheder 
for borgerne. Derfor kan kommuner søge tilskud til at udvikle rekreative områder med 
friluftsfaciliteter og naturformidling i samarbejde med andre. 

 Store oplevelser i storslået natur: Danmark er et lille land, men der plads til større 
naturområder med særlige oplevelser. Derfor giver vi tilskud til at udvikle friluftsliv og 
naturformidling i nationalparker og Danske Naturparker. 

 Udvikling af frivlligt engagement i naturen: Vi giver tilskud til et eller flere projekter, 
som undersøger og udvikler samspillet mellem frivillige ildsjæle på det grønne område og de 
offentlige myndigheder. 

 
Udlodningsmidler til Friluftsliv, som Friluftsrådet administrerer, er en del af overskuddet fra Danske 
Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet. En ny politisk aftale omkring fordelingen af udlodningsmidlerne har 
betydet, at Friluftsrådet fremover vil målrette midlerne til specifikke temaer, ligesom det samlede 
beløbs størrelse kan variere fra år til år. 
Der er frist for at søge om tilskud 1. oktober 2017. 
 

 

 

 



Referat: 

      

  Gildebrødre med til   Spejderhistorie  i  

 18 gildebrødre fra flere gilder i Østjysk Distrikt deltog med 

en post på løbet ”En rejse gennem spejderbevægelsens 

historie” som blev afviklet i Den Gamle By i weekenden d. 

20. – 21. maj 2017. Begge dage kl. 10.00 til kl. 17.00 

 

Oplægget fra Den Gamle By var at løbet ville være hovedbegivenheden den 

weekend. Det var samme løb både lørdag og søndag og er for både for 

uniformerede ungdomskops og museets øvrige besøgende. 

De 12 – 15 posternes indhold skulle tidsrelateres til spejderperioder mellem 1890 

og 2017, inddelt i 6 delperioder: 

Del 1: (Begyndelsen) 1900-1925, 1.1: 1900-1919 1.2: 1919-1925 

Del 2: (Verdenskrige) 1925-1965,  2.1: 1925-1945  2.2: 1945-1965 

Del 3: (Ungdomsoprør til nu) 1965-2017,  3.1: 1970- 1980     3.2: 1980-2017 

 Posterne skulle laves til aldersgrupper 8 – 12 år og 12 – 16 år, og frem til 1970érne 

skulle posterne desuden opdeles i pige og drenge aktiviteter. 

Gildelauget der forestår Voksenløb og Bilorienteringsløb for gilderne i Galten og 

Skanderborg, synes lige det var en gildeopgave og at det vil være både sjovt og spændende at lave og deltage 

med en post denne weekend. Og var ikke i tvivl om at det ville mange gildebrødre bakke op om. 

Spejderhistorisk fik vi perioden 1945-1965, altså perioden efter krigen og vi formodede at det efterhånden 

igen blev muligt at få fat i materialer til at lave pionerarbejde med, så spejderne glædede sig nok til at lave 

nogle større pionerarbejder bl.a. ved Kulsø. 

Der skulle laves en bemandet post (levende post) og to ubemandede (døde poster) 

Den levende post, som skulle være på Telefontorvet, blev at drengene skulle lave materialer til et kryds og 

bolle spil, og pigerne noget til patruljesærpræg.  

De mindre drenge: 8-12 år skulle lave ringe af kordelstrop. De store drenge: 12 -16 år skulle lave kryds i Kulsø, 

flække kævle, bore hul til dyvel, lave dyvler, navle krydset med kile (trænagling). 

Pigerne (8-12 år) skulle lave bånd ved fletning, og pigerne (12-16 år) Bånd ved slentring. (en slags 

fingervævning). 

Lauget havde lavet posterne og besluttet at der skulle være mindst 14 gildebrødre der havde lyst, kunne og 

ville bemande posten på hold a´ 3½ times varighed lørdag d. 20. maj og/ søndag d. 21.maj. Der meldte sig 20 

gildebrødre til at være aktiv på posten. 

Lørdag var vi i god tid klar til at tage imod løbsdeltagerne og nogle gildebrødre mødte op i deres gamle 

spejderuniform. 

Det blæste på Telefontorvet, så det var godt vi havde kaffe med, og der var rejst et stort bomuldstelt med 

teltstænger af rafter, helt i tidens tegn. Efter et par timer og en regnbyge begyndte løbsdeltagerne at komme, 

og der blev yderligere liv på posten da pølsevognen, som var fast placeret på Telefontorvet, åbnede og en liflig 

duft bredte sig. 

 Alle løbsdeltagerne gik på med krum hals og de klarede opgaverne flot og var meget imponeret af deres 

skjulte evner.  

Søndag var det fint vejr og rigtig mange havde valgt en dag i Den Gamle By. Og der var optaget ved alle økser, 

bor, save, flettepladser og gildebrødrene havde travlt. 

Nogle ”små” drenge og piger kunne nu ikke helt forstå at de ikke måtte bruge sav og økse, så måtte vi jo 

forklare at sådan var det dengang.   



Pludselig lukkede pølsevognen uden at vi havde nået en pølse og dagen var gået. Så var der oprydning og 

hjemkørsel af materialer efter en travl, begivenhedsrig og sjov weekend.  

Af John Biensø 2. Skanderborg Gilde 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________                                                                                                    

Referat: 

Gildemøde den 15. maj  

 

Dette var årets sidste gildemøde. Vi skulle danne nye grupper og dermed afslutte på to års 

gruppearbejde. 

Ledelsen havde efter inspiration fra grupperne lavet et oplæg til, hvordan gruppedelingen kunne 

foregå, og selvom mange havde set frem til aftenen med spænding og bekymring forløb alt stille og 

roligt og vi fik dannet 5 nye interessegrupper. 

Der blev også kigget på bemanding af vores faste laug. 

Undervejs blev der også tid til at nyde gruppe 1´s dejlige traktement: Tærter og kransekage. 

 

De nye grupper ser således ud: 

Gruppe 1 - Natur–og pioneroplevelser i Favrskov kommune:  

Mette, Helle, Lars, Marianne, Kim og Bente 

 

Gruppe 2 – Madkultur: 

Hannah, Hans Ole, Mike, Janne A, Lise, og Ruth 

 

 

Nogle af de mindre spejder ville også prøve kulsø 

 

Gildebrødre genopfrisker/øver kordelstrop 

Der kom spejdere fra alle korps samt FDF 



Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål: 

Kirsten L, Ib, Niels, Janne M, Anne-Grethe og Steen 

 

Gruppe 4 – Limfjorden, kultur, natur, historie, kunst: 

Sten, Kirsten A, Hanne, Robert, Bent, Inger og Henning 

 

Gruppe 5 – ”Ud af huset”, arkitektur, kultur 

Helge, Ellen, Birgit, Poul Erik, Inge, Gudrun og Grete 

 

Anne Marie valgte at stå uden for grupperne, da hun er flyttet til Silkeborg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Referat: 

Distriktsgildehal  
 
Mandag d. 12/6-2017 afholdtes Distriktsgildehal i Sundhedscenteret i Hadsten. 
DGM Sten Bo Andersen åbnede Distriktsgildehallen, bød velkommen til de fremmødte gildebrødre og 
fortalte om aftenens program. 
 
Der skulle indsættes en ny Distriktsgilde skatmester og tages afsked med den afgående, som var 
Birthe Rasmussen. Den nye skatmester er Birte Brynning. 
 
På grund af stemmesvigt måtte GM Kirsten Andersen oplæse Stens velforberedte tale. 
Der blev afsunget et par sange, hvorefter gildehallen blev lukket. 
Gæsterne gik til bords, hvor der stod en flot pyntet platte på hver af de 30 kuverter. 
 
Under spisningen var der underholdning af 2 sangglade herrer fra Hadsten Sangforening samt en 
pianist. De gav os noget fra både den svenske og danske sangskat. 
Aftenen blev rundet af med kaffe og småkager og hyggeligt samvær. 
 
Ref.: Helge  
 

 

 

 

 

 



Referat: 

Busbjerg 2017 
 

Årets forestilling på Busbjerg var ”Ronja Røverdatter”. 
 
Vi var 11 (heraf 6 gildebrødre) som havde valgt at deltage i Gildets tur til 
Busbjerg tirsdag d. 20/6. 
Vi mødtes i den dejlige natur og spiste den medbragte mad, inden 
forestillingen startede. 
Det var som sædvanlig en rigtig god opsætning og vi nød alle aktørernes 
indsats på scenen og Sebastians dejlige musik til Astrid Lindgrens historie 
om Ronja Røverdatter. 
Vejret var med os, for vi havde tørvejr hele aftenen og selvom vi endnu ikke 
havde taget hul på de lune sommeraftener, havde vi en dejlig aften. 
 
Gildehilsen 
Kirsten A 

_____________________________________________________________________ 

Fra FavrskovPosten: 

Julemærkehjem modtager 5.000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

Sct. Georgs Gildet i Hadsten har 26. juni overrakt en donation på 5.000 kr. til Julemærkehjemmet i 

Hobro. Forstander Lise Claesson modtog gavebrevet samt en omfangsrig frugtkurv i spisesalen foran 

alle skolens elever, og distriktsgildemester Sten Bo Andersen fortalte kort om Gildets formål og 

aktiviteter. 

____________________________________________________________________________ 

Gruppe 2 – Naturgenopretning 
 
Gruppetur gruppe 2. 

Gruppe 2 har i de sidste to år beskæftiget sig med emnet ”Naturgenopretning” og det har længe været 
bestemt, at vores afsluttende gruppetur skulle gå til Fiil Sø med overnatning på Henne Mølle Å Badehotel. 



Tirsdag d. 13. juni fordelte vi os derfor i 2 biler og havde aftalt første stop 
ved Ballesbækgård Besøgscenter ikke langt fra Rørbæk sø og Skjern Ås 
udspring.   

Her indtog vi den uundværlige formiddagskaffe med rundstykker og 
Dagmartærte og planlagde dagens videre forløb. Vi havde lavet en rute 
langs Skjern Å inspireret af en artikel i Jyllands Posten.  

 

Der var mange ting at se undervejs, så det blev en tur med mange ophold. 

Vores første stop var Brande, hvor vi beså Bjørn Nørgaards fantastiske kunstværk ”Odins Øje” som står i 
gården ved Brande Højskole. Kunstværket består af et øjeformet glastag båret af syv søjler. Solens stråler 
sender et farvespil ud over et vandbassin og omgivelserne. De 28 bogstaver i alfabetet er opsat i en 
glasmosaik. Bjørn Nørgaard har desuden lavet en stele med citater fra Eddadigtet Hávamál og Jobs Bog, samt 
nogle Bautafliser som hædrer folk, med betydning for Brande by. 

I Brande så vi også nogle af de berømte gavlmalerier og vi tog hen på et af byens torve og se en skulptur 
med Keld Moseholms karakteristiske små mænd.    

 

På vores videre færd kom vi til Hesselvig Plantage. Her holdt 
kulsvierne til i gamle dage. De fremstillede trækul og trætjære i 
nogle specielle tjæreovne. 

Kulsvierne puttede træet ind i ovnene og det blev svedet til 
trækul, Trætjæren løb ned i bunden og blev opsamlet gennem 
riste. Kullene blev brugt i industrien, men også som hønse- og 
svinefoder! Trætjæren anvendtes til imprægnering af fiskegarn 
og træværk.   

 

Næste stop var købmanden i Skarrild. Ikke for at købe ind, men vi 
havde fået opsnust, at der i nærheden var noget at se. Og det var 
der! Et lille stykke inde ad en sti stødte vi på Danmarks – så vidt 
vides – eneste akvædukt. Det er en kunstig kanal, Dalgaskanalen, 
som på dette sted krydser over Lustrup Bæk. Dalgaskanalen blev 
anlagt i 1872 for at give vand til områdets marker. Byens akvædukt 
i beton blev først bygget i 1950, efter at den tidligere trækanal var 
skyllet væk i et stormvejr. 

 



Vi kørte videre og nærmede os Skjern. Her gik vi en lille tur ud til Kong Hans Bro, en træbro, som ligner en 
miniudgave af Golden Gate Bridge i San Fransisco. Broen forbinder et stisystem i området ved åen, og er 
bygget ved et vadested over åen. På dette sted kom Kong Hans i 1513 gruelig galt afsted, da han på hesteryg 
ville forcere åen. Han styrtede i vadestedet og efter turen i det kolde vand blev kongen syg. Han nåede dog 
frem til Nordjylland, hvor han senere døde på Aalborghus Slot.   

Ikke langt fra Kong Hans Bro står der en talerstol midt på engen. ”Prædikestolen” er et kunstværk udført i 
rustne jernplader af Bjørn Kromann Andersen. 

 

Efter alle disse oplevelser var det tid til at finde madpakkerne frem og vi fandt et sted, hvor vi kunne sidde i 
nogenlunde læ.  

 

 

 

 

Efter en velfortjent hvilepause og med depoterne fyldt op, fortsatte vi 
med vores oplevelser. 

Vi kørte til Tarm, hvor vi beså en skulptur, lavet af Jens Galschiøt. Den 
forstiller en noget velpolstret dame, som springer ud i et bassin uden en 
trevl på kroppen.  

Turen gik videre ud i det store delta ved Skjern Enge. Vi kørte til 
Pumpestation Nord, som stadig er i drift i forbindelse med afvandingen af 
området nord for Skjern Enge.  

Vi prøvede trækfærgen, som fik os over på den lille ø, Kalvø, men da det blæste meget opgav vi vores gåtur 
ud i deltaet og kørte i stedet sydpå ned til Naturcenter Skjern Enge, hvor vi nød eftermiddagskaffen med dejlig 
kage. Her var vi så heldige, at et par skestorke valgte at flyve lige hen over hovederne på os.   

 

 

 

Nu var det tid til at sætte kurs mod Henne Mølle Å, men undervejs besteg vi lige Blåbjerg, hvor der var en fin 
udsigt over klitområdet ved Vestkysten. 

Vel ankommet til Badehotellet blev vi indkvarteret. Nogle trængte til et hvil, mens andre gik en lille tur til 
stranden inden middagen. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aP5XQ/vn&id=C4088AF96345494779224E88B3FE447E74FE969F&thid=OIP.aP5XQ_vn1vcx5qiklvhdxAEsDH&q=skestork&simid=608030803586647081&selectedIndex=0


Vi bestilte alle stegt rødspætte med nye kartofler og persillesovs. Hold da op hvor nogle rødspætter! Enkelte 
var store nok til at bespise en hel familie. Det var et meget veltilberedt måltid og nogle fik da også lige plads 
til en lækker Pavlova dessert til kaffen. 

Efter middagen gik vi en tur til stranden for at se solnedgangen, hvorefter nogle af os havde kræfter tilbage til 
at afslutte dagen med et glas rødvin, inden vi faldt om efter en dag med rigtig mange oplevelser. 

 

 

 

 

 

 

Onsdagen startede med en lækker morgenbuffet på Henne Mølle Å Badehotel, hvorefter vi var parate til nye 
oplevelser. 

Dagen i dag bød på en tur til Filsø. Et af Danmarks største naturgenopretningsprojekter. 

Med udgangspunkt ved Filsøgård spadserede vi over dæmningsvejen ud 
til fugletårnet på Langodde, Undervejs så vi masser af fugle, og vi havde 
et fint overblik ud over søen, så vi fik en klar fornemmelse af, hvor stort 
et projekt det har været at gendanne denne sø.  

 

 

Vi kørte mod nordvest og kom til Hvide Sande, hvor vi spiste en lækker 
frokost ved fiskehandleren, inden vi satte kursen hjemad. Vi gjorde holdt i 
nærheden af Silkeborg, hvor vi over en kop kaffe og dejlig kage 
afsluttede en fantastisk gruppetur.   

 

Ref.: Kirsten A 

 

Gruppe 2 – Madkultur (NY) 

 
Den nye gruppe har den 6. juli afholdt første gruppemøde hos Janne og Mike. 
Med afbud fra Lise og Ruth. 
Indledende med hyggelig ”small talk” og dejlig middag. 
Aftenens seriøse indslag var tilrettelæggelse af gildemødet i august måned, så det var en brat opstart 
her i sommerferien! 
Det lykkedes, og næste møde er tilrettelagt og måske afholdt, inden andre grupper overhovedet ser 
hinanden. 
 

Ref.: Hannah 

 



 

ForeningsGrejBank Hadsten  

(FGB Hadsten) 

Mastesejl 

2 stk. Mastesejl med hver deres fem sider. De er blevet døbt M1 og M2 samt s1-10. Efterfølgende har vi fået fat på to 

ekstra teltpose, som indeholder hver 5 sider. 

 

 

 

 

 

 

En af de to store teltkasser, hvor alt udstyret til mastesejlet gemmes i. Alt fra 
ildslukker, pløkker, pløkhammer, reb/tov, toåringen, ekstra splitter, en tang og 

meget mere. Er tung så skal løftes af to personer, men kassen kan ikke bruges 

som stol m.v. 

 

 

 

 

En af ekstra tingene vi fik:  
To store bålpander 

 

 

 

 



Borde og bænke 

9 plastborde med en længde på 113 cm med tilhørende 18 bænke på ca. 100 cm.  
Desuden to store træborde med fire bænke på 180cm. (Bredde 66cm) 

  
Trailer 
 
En trailer på 3 meters længde og 1,2 meters højde. 

 

 
  

 
 

 
Fødselsdage 

August:  

29. august Sten Bo Andersen 

  

September:  

15. september Lars Lyngsø 

16. september Bente Middelboe 

19. september Anne Marie Hansen (70 år) 

22. september Kirsten Ladefoged 

26. september Kirsten Andersen (65 år) 

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 
 

 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/9-2017 er d. 25/8. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

 

Kalenderen  

August: 

 

Fredag d. 11/8: Pakke trailere og rejse telte 

Lørdag 12/8: Loppemarked 

Torsdag d. 17/8: Gildemøde 

 

September: 

Lørdag d. 9/9: Fødselsdagsgildehal 

Lørdag/søndag d. 23-24/9: Landsgildeting (GM) 

 


