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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 
 

 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/


 
 

 

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


 
        
     

                  

                      Østjysk Distrikt 

  

 
Fellow Ship Day 
Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 18,00 afholdes i Samarbejde med Århus Stad 
Fellow Ship Day på Diakonskolen. Lys Eng Alle´15 8720 Højbjerg. 
 Pris: 125 kr. 
 
Det endelige program kommer senere.  Men sæt kryds i kalenderen for denne hyggelige aften 
sammen med gildebrødrene fra Århus og Østjysk distrikt. 
 Vel mødt! 
 
Med gildehilsen 
 Karen-Bodil Ravn 
 DIS i Østjysk Distrikt 
 

 

Referat: 

Gildemøde den 17. august 

 
Torsdag den 17/8 mødtes 22 veloplagte og på trods af den våde 
sommer, solbrune gildebrødre til gildeårets først møde. 
Da der i Sønderborg havde været Landslejr for spejderkorpsene 
havde vi i gruppe 2 bedt gildets deltagere i lejren om at fortælle 
om deres oplevelser. Det blev en spændende fortælling krydret 
med mange gode fotos. 
Kirsten A. og Mette fortalte om, hvordan de var kvartermestre for 
Favrskov Kommunes lejrplads, Gudrun om, hvordan Hotelt området 
fungerede, og Bente om postomdeling. 
Alle havde de kun positive ting at fortælle om samarbejdet og stemningen på den våde lejr. 
 

Kaffebordet, der i respekt for Landslejrens placering bestod af en 
sildemad og egnsretterne solæg og brødtærte. 
 
Efter kaffebordet fortalte Nissebanden om projekt lederpleje. Igen 
blev der fortalt om hyggelige og sjove stunder, og om hvordan man 
i fællesskab løste opgaver og problemer. 
 

En spændende og interessant aften (også med quiz😊) i spejdernes 

tegn. 
 

Referent: Janne A. 
 

 



 

Gruppe 1 – §3 Gruppen  
Tirsdag 22. august mødtes vores nye gruppe for 
første gang hos Marianne og Lars i Vissing. 
Vi havde talt lidt om at vi ville jagte §3 områder i vort 
gruppearbejde og da det viste sig at et sådant område 
findes kun få hundrede meter fra Hyldebakken i 
Vissing, startede vi mødet med at forcere en 
græsplæne, en tornehæk, flere el-hegn, adskillige 
brændenælder for til sidst at stå ansigt til ansigt med 
et ægte §3 område, en lille sø med tilstødende 
moseområde. 
Ganske interessant, især for Marianne og Lars, der 
ikke havde været i denne del af nabolaget de sidste 
20 år.  
Mindre interessant var det at tage turen samme vej 
tilbage. Til trods for historier om, at brændenælde stik 
er godt for gigt, havde ingen lyst til at tage turen igen, 
så vi kravlede i stedet op af en lille skrænt og endte i 
skovkanten ud til en mark, hvor der åbenbarede sig en 
herlig udsigt i solskinnet ned over Vissing, op mod 
Galten og ind over Hadsten. 
Vi fulgte markskellet i retning mod Lerbjerg og kom ud 
på vejen mellem Vissing og Lerbjerg, hvor udsigten ikke 
er mindre betagende. 
Vi fulgte asfaltvejen tilbage til Vissing og Hyldebakken, 
hvor vi indendørs kunne lade Troels fortælle at §3 
områder er særlige naturområder, der er beskyttet og kræver særlig vedligeholdelse. 
Vi vil nu bruge tiden på at finde og besøge andre §3 naturområder i området og måske også længere 
væk, da der sikkert findes mange spændende områder rundt omkring. 
På grundlag af vores arbejdsområde besluttede vi at vores gruppe de næste 2 år skal hedde : §3 
GRUPPEN. 
Samtidig med at vi fik vendt verdenssituationen over en kop kaffe, fik vi også fastlagt datoer og 
mødesteder for vore kommende møder. 
Vi glæder os til at få nogle dejlige naturoplevelser sammen i vores nye gruppe, og vore indtryk vil 
selvfølgelig blive givet videre til resten af gildeflokken i disse sider. 
  
På §3 Gruppens vegne 
Lars 

 

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål 

Referat fra gruppe 3´s møde den 15. august 2017. 
 
Mødet blev holdt hos Kirsten og gruppen var fuldtallig. 
(Gruppen har fået "knopskydning", så vi nu er 7 gildebrødre. "Knoppen" er Henning !!!) 
 
Udover at der var flere beklagelser over sommerens vejr, fik vi afklaret, hvem der kan deltage i de 
kommende møder m.m. 
 
Oktobermødet, hvor vi er jourhavende, er næsten planlagt - men det vil fremgå af oktober-bladet. 
 



Gruppen vil i det kommende år arbejde med nogle spændende emner 
bl.a. "Christian IV", religioner, m.m.  
På næste møde vil Steen C. fortælle om "Socialdemokratiets 
udlændingepolitik gennem 50 år" fra en bog, der hedder "Velkommen 
Mustafa", skrevet af det socialdemokratiske folketingsmedlem Mathias 
Tesfaye. 
 
Men - vi vil også fortsat diskutere/drøfte forskellige aktuelle emner. 
 
Allerede nu "tænker vi på", hvor vores gruppetur skal gå hen. Det skal 
være et sted, hvor vi regner med, at der er nogle særlige 
steder/oplevelser m.m., som vi kan arbejde med i gruppen for at være 
godt forberedt, når vi når frem. 
 
Næste møde skal være hos Steen C. Datoen er endnu ikke fastsat. 
 
Ref.: Ib  

 

Fødselsdage 

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) 

  

Oktober:  

24. oktober Inger Aagaard Sørensen 

25. oktober Robert Green Nielsen 

  

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/10-2017 er d. 25/9. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

Kalenderen  

September: 

Lørdag d. 9/9: Fødselsdagsgildehal 

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

 

Oktober: 

Torsdag d. 5/10:  Rådsmøde hos GK 

Torsdag d. 12/10: Gildemøde 

Onsdag d. 25/10: Fellowship Day i Aarhus 

 


