Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
Marts 2019

www.sctgeorg-hadsten.dk

Gildeting i Hadsten Gildet
torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30
i spejderhytten, Ellemosevej

(Spisning fra kl. 18.30 - selve tinget starter kl. 19.30)
Dagsorden er udsendt på mail 25/2.

Gåtur
Marts måneds gåtur er tirsdag den 5. marts.
Vi ændrer tidspunkt, så turene bliver formiddagsture.
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej

kl. 10.00.

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

SPEJDERDAG i FAVRSKOV
LØRDAG D. 6. APRIL 2019 Kl. 9.30 – 15.30
Er en aktivitetsdag for alle juniorspejdere, tropsspejdere og seniorer i Favrskov
kommune. Spejderdagen planlægges i samarbejde med Ildfluerne, DDS og foregår
ved ”Skovhytten” i Hinnerup.
Gildebrødre er meget velkomne til at give en hjælpende hånd. Nærmere besked og
tilmelding sker ved henvendelse til Mette eller Kirsten A.

SPEJDERDAG i FAVRSKOV
For ledere, seniorer, bestyrelsesmedlemmer og gildefolk
LØRDAG D. 6. APRIL 2019 Kl. 16.00 – ca. 22.00
Hermed indbydes til arrangement for alle ledere, seniorer, bestyrelsesmedlemmer og
gildefolk i Favrskov kommune. ”Spejdergrupper”.

Vi har planlagt et arrangement for dig, som til daglig arbejder med vores spejdere i
kommunen, det skal være et hyggeligt arrangement, hvor du også skal have en
oplevelse ud af det. Arrangementer kommer til at foregå ved DDS spejdernes hytte i
Hadsten.
Vi har nogle penge til rådighed, som vi har besluttet, skal bruges på vores ledere
m.v. som en tak for det store arbejde de gør i de forskellige spejdergrupper. – Derfor
vil det også være gratis at deltage.
Dagens program:
16.00/
16.45
16.50
17.00
18.30
20.00
22.00

Vi samles ved DDS spejdernes hytte i Hadsten (Ellemosevej 17, Hadsten)
I ankomstperioden vil der være forskellige forfriskninger til alle
Velkomst og fordeling af arbejdsopgaver
Arbejdsopgaver gennemføres
Fælles spisning
Herunder kommer der et festligt indslag.
Efter maden vil der være et leder aktivitets hygge spil.
En lang dag er ved at være slut – tak for denne gang.

Prisen for at deltage er gratis, hvis du tilmelder dig senest mandag d. 25. marts.
Tilmelding efter denne dato, så vil det koste kr. 50,00 for at deltage, og samtidig er
der mulighed for at du får besked på, at der ikke er plads.
Hadsten Gildet tilmeldes hos GM Kirsten A senest 20/3.
Du skal medbringe: Godt humør, gerne en kniv/dolk, skriveredskab.
Hanne, Dorthe og Peter
Referat:
Gildemøde den 7. februar 2019 kl. 19.30 i spejderhytten på Ellemosevej
Vi i gruppe 5 var rigtig glade for, at så mange var mødt til gildemøde. Vi
synes også selv, vi - eller i hvert fald Poul Erik - havde gjort et scoop ved at
få sin søn, Rasmus, til at fortælle os om stjerner.
Og sikke da han kunne fortælle. Det er ikke bare lidt aftenstjernekiggeri,
han har med at gøre.
Så hyggeligt at Rasmus fortalte, at han har
trådt sine barne- og ungdomssko i spejderhytten. Samtidig har han
gået på skolerne sådan set lige ovre på den anden side af vejen for
nu at være endt som astrofysiker på Aarhus Universitet.
Jeg vil meget nødig begive mig ud i en genfortælling af foredragets
indhold, men Rasmus kunne fortælle på et sprog, vi kunne forstå.
Kom der en lille ligning eller et vanskeligt ord, undskyldte han meget
på forhånd, og han var endda særdeles tilfreds med de spørgsmål,
nogle af os dristede sig til at stille.
Vi lærte bl.a., at der findes planeter til næste alle stjerner, og han fortalte hvordan man måler, hvor
store de er.

Nu ved vi så at der findes ganske mange planeter omkring stjernerne. Og er der så
liv på nogle af dem? Der var stof nok til, at fantasien kunne gå i retning af lidt
science fiction. Vi leder efter planeter med liv, leder de så også efter os, og hvad nu
hvis de finder os først?
Efter dette spændende foredrag fik vi tarteletter, kaffe og kage.
Lidt sang ind imellem og lidt hyggesnak. Helt som det skal være til sådan en dejlig
aften.
Ref.: Birgit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat:
Jubilæumsdag i Østjysk Distrikt
Lørdag den 9. februar 2019 fejrede Sct. Georgsgilderne i Østjysk Distrikt 50 års jubilæum for
distriktets oprettelse.
Dagen forløb som en festlig højskoledag i byrådssalen på Fælleden i
Skanderborg, og vi indledte med en jubilæumsgildehal under ledelse
af vores Distriktsgildemester Sten Bo Andersen.
I sin gildemestertale citerede Sten fra det jubilæumsskrift, der blev
udarbejdet i forbindelse med distriktets 30 års jubilæum, og han
kunne desværre kun konstatere, at den udvikling i medlemstallet,
som blev problematiseret allerede den gang, ikke er blevet bedre.
Den gang manglede vi én generation, nu mangler vi mindst to generationer blandt vores
medlemmer.
Herefter gav vi ordet til Frivillighedschef Ulla Svenningsen
Lund fra VisitAarhus, som fortalte om sit arbejde med at
skabe et frivillighedsprogram i forbindelse med Europæisk
Kulturår 2017 i Aarhus samt om, hvad det er, der driver
frivillig til at komme igen og igen for at løse forskellige
opgaver i fællesskab. Det var meget tankevækkende, fordi
det er lidt de samme spørgsmål, vi også står overfor i
gilderne, når vi skal løse vores forskellige opgaver.
Efter frokost var det tid til musik, sang og latter. Vi havde inviteret
Klezmerduo, som spiller og synger traditionel Klezmer musik og
fortæller jødiske legender. Vi sluttede med traditionel jødisk
kædedans til stor morskab for de fleste.
Dagen sluttede med en interessant rundvisning på Fælleden, som
er hjemmebane for kommunens administration, en del af
Sydøstjyllands Politi og en masse idrætsudøvere bl.a. Skanderborg Håndbolds ligahold. Fælleden blev indviet i oktober 2016.

Gruppe 1 – § 3 gruppen
Tirsdag den 18. februar mødtes vi til planlægningsmøde hos Bente, vi startede mødet med at spise
Bentes dejlige mad.
Herefter tog vi hul på dagsordenen:
1. Planlægningen af de gule ærter til Gildeting. Vi fik fordelt opgaverne efter lidt snak frem og
tilbage om mængder og opskrift, der er ingen af os der har erfaring med at lave Gule ærter, men
med en opskrift går det nok.
2. Vores gruppetur den 31. marts, den tager Lars og Marianne sig af
3. Vores møder frem til sommerferien. Den 14. maj mødes vi på Bakkely kl. 16.30 med madpakker
og kører samlet til Kongensbro, hvor vi går en tur på pramdragerstien. Den 30maj -1 juni tager vi
på Gruppetur til Bentes sommerhus, nærmer planlægning senere.
4. Sct. Georgs løbet. Vi aftalte hvordan vi vil gribe posterne an og hvem der stod for de 2 poster, vi
mangler 2 hjælpere.
5. Vi snakkede emner til gruppedelingen og kom frem til to emner vi vil foreslå.
Ref.: Mette

Gruppe 2 – Madkultur/Egnsretter
Onsdag 27/2 mødtes gruppe 2 veloplagte og godt sultne til møde hos Hannah
og Hans Ole. Vores dagsorden var lang og fyldig, så vi gik straks til paellaen,
der med sit paellakrydderier af egen import havde den helt rigtige smag.
Derefter vandrede/kørte hele holdet til Over Hadstenvej til ”Købmand
Amstrups lille museum i Neder Hadsten”. Her modtog Kirsten Amstrup og
Anton Ring os.
Vi startede i baglokalet, der med de gamle ølkasser ledte tankerne hen på
forgangne tiders høkerbajere. Derfra videre ind i ”butikken”, hvor der på meget
lille plads var udstillet varer ført i Amstrups butik fra 1938 – 1995. Mens Kirsten
og Anton fortalte om købmand Amstrup og fra Amstrups arbejdsliv i de år, de
drev forretningen, fik vi øje på og smilede lidt af dusinvis af varer og ting, der
hørte vores barndom og ungdom til – nævnt i flæng – knapper til
livstykker/strømpebånd 😊, cykellygter, Nuvol, pinocchiokugler, emaljerede
gule kaffekander, dørslag, Peter Heerings kirsebærvin, reklameskilte for øl og
cigaretter og meget, meget mere. Der var også blevet plads til Amstrups
kontor hvor han og fruen opholdt sig fra åbningstid kl. 7 – 18 alle ugedage og
lørdag fra 7 – 12.
Besøget var så absolut en dejlig tur ned ad barndommen- og ungdommens gade godt hjulpet på vej
af Kirsten og Antons dedikerede fortællinger om livet for købmand Amstrup i den tids Neder Hadsten.
Et spændende besøg 😊
Men vi skulle tilbage til nutiden. Så det gik retur til osten og kaffen og resten af vores dagsorden. Vi
fik endnu mere styr på Sct. Georgsaften (hvor vi er jourhavende), Sct. Georgsløbet og vores
løbspost, men blev enige om at planlægning af gruppetur udsættes til næste møde.

Vi undres lidt over at vi ikke i gilde- eller spejderregi har hørt om projektet Messengers of Peace (på
dansk ”Fredens budbringere”) – et stort verdensomspændende fredsprojekt som 26 millioner
spejdere står bag. Vi vil spørge på rette sted.
Derefter fri samtale, hvilket jeg vil mene, vi er eksperter i 😊
Referent: Janne A.

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Møde den 18.februar 2019.
Gruppen var fuldtallig til mødet hos Kirsten L.
Efter aftale har vi meddelt gildeledelsen, at gruppen til Gildetinget har foreslået en donation til SOSbørnebyerne. Gruppen stiller med 4 personer til tinget.
Vores diskussionsemne var "Nul-tolerance politik". Et kæmpe emne og vi kom langt omkring.
I stikord: politisk korrekthed, frirum for kunsten, frigivelsen af pornoen, "fake news", krænkelser,
"Me too", med mere.
Gruppetur vil blive til "Vejerslev" for at se "Spådommen om Høje Stene". Ib bestiller billetter til lørdag
den 1. marts 2019.
Vi tog hul på planlægning af vores post til spejderløbet. På næste gruppemøde den 12. marts hos
Steen vil vi se en Harry Potter film. Flere af gruppens medlemmer aner nærmest ikke, hvem Harry
Potter er, og det skal filmen forsøge at råde bod på.
Ref,: Ib

Gruppe 4 – Limfjordsgruppen
Limfjordsgruppen holdt møde d. 19./2-2019 hos Robert.
Vi startede med at spise lækker pizza, hvorefter vi tog hul på aftenens dagsorden.
Vi fik styr på at alle deltager i Gildetinget og gik derefter i gang med at forberede vores poster til Sct.
Georgs løbet. Vi ved hvordan vi vil gøre ved de to poster og hvilke materialer vi skal bruge.
Så kom vi til vores emne om Limfjorden.

Kirsten havde en liste med emner, som vi kan snakke om til de sidste møder.
Så vi blev enige om flg. til næste møde d. 26. marts hos Sten:
Hanne fortæller om den nordlige side af Limfjorden vest for Nørresundby.
Robert fortæller om den sydlige side af Limfjorden vest for Aalborg
Sten fortæller om Hals og Lundby bakker.
Vi tænker på at planlægge en tur med base i Aalborg d. 4-5. maj.
Bent prøver at få fri fra arbejde – ellers må vi droppe turen, da vi ikke kan andre weekender i
foråret.
Til slut fortalte Hanne om distriktsjubilæet, som var en hyggelig dag med godt indhold.
Kirsten fortalte om Kilden, som vi foreslår som modtager af årets donation.
Aftenen sluttede med kaffe og et stykke kage.
Ref.: Kirsten

Gruppe 5 – ”Ud af huset”, arkitektur og kultur
Møde den 25 februar 2019
Vi mødtes til kaffe hos Gudrun, derefter skulle vi til Nielstrup
museum, det var enormt alle de ting, hun og hendes
forældre havde samlet igennem et helt liv. Der var broderier
fra 1858, og alle de redskaber vi havde brugt i et køkken
gennem alle de år, dukkehuse og alle mulige legesager,
dåser og indbagninger til vare, hjemmesyede skjorter og
undertøj, ja, man kan blive ved.
Vi blev mætte af at se alle de ting og begav os hjem igen for
at tilrette lægge vores poster til Sct. Georgs løbet, vi fik styr
på det hele og fordelt opgaverne. Her deltog Grete og Inge
ikke da de ikke skulle deltage i løbet.
Nu var der tid til aftensmad, Coq au vin, Her kom Inge og deltog og vi fik en hyggelig aften.
Gudrun.

Fødselsdage
Marts:
11. marts

Bent Pedersen

12. marts

Hanne Nielsen

12. marts

Grete Simonsen

28. marts

Steen C. Andersen (70 år)

April:
3. april

Niels Mark (80 år)

6. april

Hans Ole Hede

22. april

Michael Arbon

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
Marts:
Tirsdag d.5/3: Gåtur kl. 10.00
Torsdag d. 14/3: Gildeting i Spejderhytten 19.30 (Spisning kl. 18.30)

April:
Tirsdag d. 2/4: Gåtur kl. 10.00
Lørdag d. 6/4: Spejderdag i Hinnerup
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
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/4- 2019 er d. 25/3.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

