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August 2015

www.sctgeorg-hadsten.dk

Gildemøde
torsdag den 20. august 2015, kl. 19.30,
i Spejderhytten, Ellemosevej.
Sommervejret i år har jo ikke været særligt opløftende,
så derfor vil temaet for mødet være noget med humor,
så vi – på trods af vejret – kan få lidt at grine af.

Der vil blive serveret et lettere traktement.
Tilmelding – gruppevis – bedes meddelt til Kirsten L.
senest tirsdag den 18. august 2015 på tlf. nr. 2661 0707.
På vegne af
Gruppe 4 - Diskussion
_____________________________________________________________________________________

Gåtur
August måneds gåtur bliver tirsdag d. 11. august
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 14.00.
Medbring selv kaffe m.m.
Næste tur: tirsdag d. 8. september 2015
Bemærk at turene nu flyttes til 2. tirsdag i måneden.

Der er ingen tilmelding – Bare mød op!
Gildehilsen

Gå-holdet

Østjysk Distriktsgilde

17. juni 2015

Østjysk Distrikt indbyder til distriktsgildeaften i Spejdercentret
Engedal i Hammel tirsdag d. 25. august 2015 kl. 19.

Mød op til et par hyggelige timer denne sene sommeraften, hvor vi forventer
at begynde udendørs. Husk påklædning efter vejret.
Vi forventer at slutte ca. kl. 22

Pris kr. 70,- incl. drikkevarer

Bindende tilmelding til Anne Marie Hansen senest d. 17. august enten på
mail: annemarie.hansen@gmail.com eller tlf. 2078 4513

Vi glæder os til at se jer alle til gildeaften i Hammel

Østjysk Distriktsgilde
Erling Kjer, dgm

Fødselsdagsgildehal
Lørdag 06/09/2015
med efterfølgende gildeudflugt
Vi mødes til fødselsdagsgildehal
Lørdag 06/09/2015 kl. 09:00
med efterfølgende formiddagskaffe
Kl. 10:30 sætter vi kurs mod Aars ad de gamle landeveje.
I Aars åbnes Vesthimmerlands Gymnasium for os.
Vi får en rundvisning og orientering om Per Kirkebys kunst ved Peter Stenild.
Kl. 12:30 Frokost på gymnasiet
Derefter byvandring med fokus på Per Kirkebys kunst ved Peter Stenild.
Kl. 14:00 Guidet rundvisning på Vesthimmerlands Museum med fokus på lokalhistorien.
Kaffe
Afgang mod Hadsten med stop ved Borremose, hvor Sten med udgangspunkt i ”Kimbrerborgen” og
”Kimbrerne og Teutonerne” vil fortælle om Borremoses historie.
Hjemkomst og afslutning ca. 17:30
Pris: 200 kr. pr. person
Den inkluderer: transport, guidning, formiddagsbolle, frokost og kage.
Medbring selv kaffe/te og øvrige drikkevarer til eget forbrug.
Individuel tilmelding til Janne A.: email jannearbon@gmail.com eller
Sten Bo: email sten_bo@post5.tele.dk
Med gildehilsen
Festudvalget

Referat:

Referat fra Gildemødet den 11. juni 2015.
Det var mødet, hvor der skulle etableres nye grupper. Der deltog 26 gildebrødre.
Gruppe 3 var jourhavende. Kirsten L. bød velkommen til mødet, og efter en sang blev ordet overgivet til gildemesteren, der oplyste, at gruppedelingen ville blive efter samme model som sidste gang,
og det var Robert, der ville organisere/styre det videre arbejde hermed.
Robert orienterede om, at alle tilstedeværende havde mulighed for at stille forslag om en eller flere
aktiviteter, som kunne danne grundlag for etablering af en gruppe/laug.
Robert henviste bl.a. til drøftelsen på det sidste Gildeting om oprettelse af en gruppe, som skulle arbejde med etablering af en ”Spejdercafè”. Det blev drøftet, om arbejdet med ”Spejdercafè” skulle
organiseres i et laug i stedet for i en gruppe.
Alle forslag blev nu enkeltvis ophængt på ”tørresnoren” og derefter sorteret i grupperinger. Gildebrødrene skulle til sidst tilkendegive – ved hemmelig afstemning – hvilken gruppe(r) man ønskede at
deltage i.
Gildeledelsen vil snarest udarbejde en oversigt over navnene på de grupper, der blev oprettet, og
hvem der deltager i den enkelte gruppe.
”Uden mad og drikke, du`r helten ikke”, så gruppe 3 havde forberedt noget salat med kylling-stykker
og noget ”dip”, som skulle stoppes ind i et pita-brød. Hertil vand/øl/vin. Efterfølgende var der kaffe
med hjemmebagte småkager.
Mødet blev afsluttet med sangen: Nu flyver mørkets fugle ud.
Ref.: Ib
__________________________________________________________________________________

Referat:

Gåtur i juni
Det var en kold og blæsende ”sommerdag”, da
gågruppen tog afsted på juni måneds tur. Vi havde
valgt en rute omkring Kalø. En tur, som Ellen og
Helge skal lave for Naturlaug Sten Blicher i august
måned.
Vi kørte ud til Bregnet kirke, hvor vi stillede bilerne.
Vi gik derefter en dejlig tur i skoven, bag om kirken
ned mod Kaløvig slotsruin.
Her stred vi os i regn og blæst ad vejen ud til ruinen.
Vejret indbød ikke til noget langt ophold ude på
halvøen, så vi gik hurtigt ind igen og fik lidt læ på
vores videre tur op gennem skoven tilbage til bilerne.
Vi blev enige om at finde et lunere sted til madpakkerne, så vi kørte op til Karlsladen, hvor vi kunne
spise i tørvejr omkring det kunstige lejrbål, de har i udstillingen.
Efter frokosten kørte vi hen til jagtslottet. Her var heldigvis nogen på arbejde, så vi kunne komme
indenfor og se de flotte udsmykninger de har i lokalerne.
Efter at have kigget os godt omkring var det tid til at finde tilbage til Hadsten og de lune stuer.
Ref.: Kirsten A

Referat:

Busbjerg 27/6-2015
Det var en lille flok (fra 3 gildefamilier), der i år mødtes på Busbjerg for at se årets forestilling, ”Folk
og røvere i Kardemomme By”.
Da det er en forestilling, som meget taler til børn og barnlige sjæle, havde vi i år valgt at tage derud
en lørdag eftermiddag medbringende diverse børnebørn.
Vi var i alt 7 voksne og 5 børn som alle morede sig over den meget flotte og festlige opsætning af
den kendte fortælling.
Desværre var vejret ikke rigtig med os. Lige som forestillingen skulle starte, begyndte det at dryppe
og midtvejs måtte de holde en lille pause, idet det regnede voldsomt. Vi søgte ly for regnen og da de
gæve spillere på scenen genoptog forestillingen, kom vi også frem fra vore skjul for at være med
igen. På trods af at alle blev meget våde var det en rigtig god oplevelse for både små og store.

Ref.: Kirsten A
__________________________________________________________________________________

Indlæg fra Flensborg Avis. Skrevet af Anne-Margrete Jessen og Inger Pfingsten, Flensborg Gildet
Fra Sct. Georgs Gildernes Nordiske Træf (28. NBSR-Gathering) 26.-30.6.2015.
”Traditionen tro eller tro mod traditionerne” var mottoet for Sct. Georgs Gildernes Nordiske træf, der
fandt sted på Hotel Bygholm i Horsens 26.-30. juni 2015.
82 gildemedlemmer fra hele Norden oplevede festlige og spændende dage sammen krydret med en
blanding af foredrag, ekskursioner, workshops og gode samtaler.
Arrangementet finder sted hvert tredje år i et af de nordiske lande og i Litauen og kaldes for NBSRGathering. Nordisk-Baltisk Underregions, NBSR, er en underregion under verdensorganisationen ISGF
(International Scout and Guide Fellowship.
FANEINDMARCH
Arrangementet startede med faneindmarch fredag den 26. juni i Kongresal 2 på Hotel Bygholm. Efter
lurblæsning ved to repræsentanter for FDF Horsens bød borgmester Peter Sørensen (Horsens) og
landsgildemester Helmut Werth (Spejdergården Tydal, Sydslesvig) de veloplagte gildespejdere
velkommen, og så var der middag. Aftenen sluttedes af med hyggeligt samvær.
FOREDRAG
Første programpunkt om lørdagen var to foredrag.
Det ene blev holdt af Mette Bock, MF (LA), der tryllebandt tilhørerne med sit syn på danske
folketraditioner, og det andet foredrag blev holdt af højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding
Højskole, der fortalte levende og kyndigt om den danske folkehøjskoles store betydning for Danmark
og for Norden.
De to foredrag gav anledning til en lang række spørgsmål fra de interesserede tilhørere, som både
Mette Bock og Mads Rykind-Eriksen besvarede udførligt.
Stud. scient. Anders Kristian Kühl (Aarhus/ Slesvig-Fartorp) oversatte simultant til engelsk for de tre
deltagere, der kom fra hhv. Grækenland og Nederlandene.

HORSENS STATSFÆNGSEL
Om eftermiddagen besøgtes det tidligere Horsens Statsængsel, der lukkedes i 2006 og nu er
museum. Det var tankevækkende at se de små fængselsceller, og der funderedes over, hvilke
mennesker og skæbner, der mon havde været indsat indenfor de uhyggelige mure.
Om aftenen var der lejrbålsunderholdning med søstrene Mette Jessen og Lise Olsen, Dansk
Spejderkorps Sydslesvig og Flensborg-Gildet, der på morsom og vittig vis og iført en spejderuniform
fra 60erne underholdt med alle tiders lejrbålsunderholdning gennem tiderne.
JELLING
Lørdag den 27. juni gik turen til Jelling, hvor gildemedlemmerne deltog i gudstjenesten i kirken.
Efter gudstjenesten fortalte kirkeværge Bjarne Bagge om Jelling-kongerne og om kirken. Udenfor
blev de berømte Jellingsten taget i nøjere øjesyn. Efter en tur op på Gorms Høj fortsattes der til
museet Kongernes Jelling, hvor museumsinspektør Hans Ole Mathiesen holdt et spændende foredrag
om Kongernes Jelling.
Sent på eftermiddagen kørte gildespejderne til Hotel Vejlefjord, hvor der var middag. Medlem af Sct.
Georgs Gildernes Verdenskomité, Ragnar Bakke (Norge), berettede engageret om
Verdensorganisationen ISGFs visioner og opbygning.
Ami Jessen og Inger Pfingsten, Flensborg, (Internationalt Udvalg) fremlagde spørgsmål til
workshops, der var ISGF-relaterede.
HIMMELBJERGET
Mandag den 29. 6. gik turen til Silkeborg, hvor gildespejderne steg ombord på båden ”Mågen”, der
sejlede igennem ubeskriveligt smukke naturomgivelser til foden af Himmelbjerget, hvorfra der
vandredes op til Himmelbjerget. Her spistes den medbragte madpakke. Efter et par timer på egen
hånd fortsattes turen tilbage til Bygholm.
Efter ankomsten afholdtes der et møde for Sct. Georgs Gildernes ”ambassadors”, hvor der berettedes
om denne afdelings vigtige humanitære arbejde, og der hvervedes 11 nye medlemmer.
Kl. 18 blev der afholdt en rigtig dansk Gildehal. Landsgildemester Helmut Werth (Spejdergården
Tydal, Sydslesvig) holdt både gildemestertalen og efterfølgende 5 minutters Sct. Georg. Han
pointerede, at det er Sct. Georgs Gildernes pligt at deltage i samfundsdebatten.
Nordisk Træf afsluttedes med en festmiddag på Bygholm med stemningsfyldt underholdning ved
”Gildekoret fra Skive”.
Tirsdag morgen den 30.6. drog gildespejderne hjem igen efter fem konferencedage, spækket med
oplevelser.

Gildehal på Bygholm. Nr. 2 fra venstre: landsgildemester
Helmut Werth, Dansk Spejderkorps Sydslesvig og
Flensborg Gildet. (Fotos: Ingrid Danstrup)

The Jessen Girls på Bygholm: Lise Olsen og Mette
Jessen, Dansk Spejderkorps Sydslesvig og Flensborg
Gildet. (Foto: Inger Pfingsten)

Gildespejdere foran Jelling Kirke.

Jellings palisadeafmærkninger og de imponerende hvide
obelisker i baggrunden.

__________________________________________________________________________________

Gruppe 1 - Arkitektur og kultur
Gruppetur for gruppe 1
Lørdag d. 13. juni drog en noget decimeret gruppe 1 afsted på årets gruppetur. Grethe var på
udlandsrejse, Inge skulle fejre sin bror og Mike måtte i sidste øjeblik sende afbud, blive hjemme og
sidde med benene oppe.
Gruppens emne ”Kultur og arkitektur” var i planlægningsfasen af turen på forunderlig vis blevet
transformeret til ”havearkitektur”, så vi 4 tilbageblevne gruppemedlemmer kørte mod Vestjylland
med Flamingo Naturpark ved Vemb som første mål.
Flamingo Naturpark
Her mødte vi i lige midt i den vestjyske natur med flade marker, stor himmel og høje læbælter en
lang allé kantet med afstøbninger af statuer og søjler – først varsel om, hvad der var i vente –
længere fremme blev vi mødt af en park med masser af grønne plæner, enkelstående træer, søjler,
statuer, mini Akropolis, terrasser i forskellige niveauer og mange småsøer. Midt i det hele var en
pavillon hævet over terræn og søer, så her fik vi vores formiddagskaffe, mens vi nød udsigten over
have, søer og et svanepar, der var i gang med udrugning af dette års svaneunger.

Efter kaffen vandrede vi rundt i haven og beundrede de forskellige afdelingers udtryk. Heldigvis var
vejret lige tilpas tempereret til, at en tur rundt var behagelig.

Vandreturens højdepunkt var fodring af et vildsvinepar. Nok engang måtte vi sande, at det er vor
mor, der sætter dagsordenen i et parforhold. Den lille vildsvinehun ville ikke lade hannen komme til
det lækre grønne græs, der blev kastet ind i indhegningen. Ak ja!
Vi ledte længe efter flamingoer i Flamingo Naturparken – og fandt dem ikke. Det måtte undersøges –
hvorfor Flamingo Naturpark??? Fra pålidelig lokal kilde ved vi nu, at grundlæggeren, Knud
Christensen, har ejet en bar i Holstebro, ”Flamingo Bar”. Han kaldes selv Flamingo Knud – så
selvfølgelig blev det til Flamingo Naturpark. Fra selvsyn ved vi også, at der snart kommer modeller af
flamingoer rundt i parken. Efter besøget i dette stykke anarkistiske havearkitektur fortsatte vi til ”Fru
Pedersens Have” – et par kilometer længere mod vest.
Fru Pedersens Have
Inden vi skulle vandre rundt her, måtte vi dog have
frokost. Den indtog vi i et hyggeligt, overdækket hjørne
af gårdspladsen, mens der blev regnet en heftig
regnbyge. Ikke noget problem, når man sidder i tørvejr,
og selvfølgelig var den forbi, da vi var klar til nye indtryk
– Og nye indtryk fik vi – Nu var vi i en veltrimmet have
med høje træer, velpassede bede med at væld af hvide
blomster. Igen vandrede vi gennem havens forskellige
rum og udtryk, kom til køkkenhaven, der var ganske
overdådigt frodig. Vi kom til ”skurvognen” (jeg ville nu
kalde det havehuset), som man kan leje for overnatning,
og tilbage igen til haverummet med de mange forskellige
udtryk – en smuk, smuk have med en overvældende oplevelse af ro – selv om haven faktisk var fyldt
med glade fynboer på udflugt til Jylland for at se på haver 
En af den blev vores skæbne – Lise havde på turen rundt i haven beundret, de mange forskellige
smukke hostaer. Mens vi sad på terrassen og nød en kop kaffe og kage, som Fru Pedersen bød på,
brokkede Lise sig højlydt over at Fru Pedersen ikke solgte planter, for hun havde lige de hostaer, der
mangler i Lises krukker. Hurtigt svar fra en fynbo: ”Jamen, dem kan du da købe i Hostahaven” –
Lise: ”Hvad – hvor???” – Lang historie gjort kort – Efter besøget i ”Fru Pedersens Have” kørte vi til
”Enemærkets Hostahave” ved Ringkøbing – aldeles uplanlagt og helt uden for ruten – men sikke dog
et held, vi gjorde det.

Enemærkets Hostahave
Efter den anarkistiske have og den rolige have var dette den stilfulde have – fuldt på omgangshøjde
med engelske haver og parker.
Her er der en 15.000 m² stor have med 1.500 forskellige hostatyper som baggrund for på dette
tidspunkt blomstrende rododendron og aralier. Igen gik vi rundt og forundredes over den smukke
have, og at der i Vestjylland så tæt på den vilde Nordsø og med den evige blæst kan være tre så
skønne oaser, som vi mødte på turen.
Det var en skøn, skøn have. Her kunne der købes hostaer – og det blev der. Ellen og Lise fyldte
bagagerummet og så var det tid til at vende næsen mod øst. Meget passende gav det sig til at
styrtregne på vejen hjem. Vel hjemme ville vi lige snakke færdig over en hurtig kop kaffe. Og vi
snakkede og snakkede – og så skete der noget, som jeg aldrig før har oplevet i gilderegi:
VI GLEMTE AT FÅ AFTENSMAD!!
Det ødelagde nu ikke en dejlig dag 
Tak til gruppe 1 for 2 spændende, hyggelige og lærerige år.
Referent: Janne A.
__________________________________________________________________________________

Gruppe 3 – Politik

Referat fra gruppe 3`s gruppetur den 14. juni 2015.

Turen gik til Hjerl Hede og til Jeppe Aakjærs ”Jenle” v/Skive.
Gruppens medlemmer blev suppleret med Kim`s kone, Solvej, så vi blev 8 personer, der kunne placeres med 4 i hver bil.
Vi kørte fra Hadsten kl. 8.30 og via Laurbjerg kørte vi mod et sted for at drikke morgenkaffe. Opgaven med at finde ”stedet” var overladt til Steen. Han førte os ad en meget smuk rute til Vranum
Bakker v/Hald Sø, hvor vi via en smal skovvej kom til Vranum Bakkehus, som er en hytte, der tilhører
FDF i Viborg. Det er et fantastisk smukt beliggende sted med udsigt ud over Hald Sø. Selv om vejret
ikke var det bedste, nød vi kaffen med en ”Enkelt” til.
Vi fortsatte så turen til Hjerl Hede, hvor vi tilbragte de næste timer med at gå rundt for at se de forskellige gamle bygninger og stenalderbopladser. Vi indtog den medbragte frokost i et overdækket
”madpakkested”. (Det var måske nok frokosten, der tog det meste af tiden !!!)
Hjerl Hede er et meget interessant sted, men det havde måske været sjovere, hvis der havde været
aktiviteter i gang, men det sker først i skolernes sommerferie. Samtidig var det hunde-koldt og meget blæsende.
Så kørte vi mod ”Jenle”, hvor vi var fremme kl. ca. 16.15 – MEN – gruppelederen havde desværre
overset, at åbningstiden til kl. 17.00 først var gældende fra 1. juli – øv, øv.
Efter vi havde drukket kaffe, måtte vi nøjes med at gå rundt i parken, kigge ind ad vinduerne i
bygningerne og nyde udsigten mod Limfjorden.
Men på trods af vind, vejr og åbningstid var det alligevel en fin tur.
Turen var samtidig afslutningen for ”Politik-gruppen” og referenten og hans kone siger tak til gruppens medlemmer for mange gode og spændende møder.
Ref.: Ib

Gruppe 4 – Hærvejen
Referat af Gruppe 4´s afsluttende møde den 23. juni 2015.
Sct. Hansaftens dag - tirsdag den 23. juni - var Gildets gruppe 4, ”Hærvejsgruppen”, inviteret til det
afsluttende gruppemøde hos Hannah og Hans Ole i deres nyerhvervede sommerhus ved Øer. En
dejlig frokost med koldt og lunt ventede der, som gav anledning til et mildt sind og glade tanker om
den berømmede sønderjyske gæstfrihed. Som sædvanligt følte man sig i gode venners lag, og der
var da også en vis vemod at spore over, at dette så var gruppens sidste møde.
Efter frokosten var vi på en travetur til stranden
og kunne under vandringen gennem strandengen
forundres over naturens rige frodighed i det barske
kystmiljø, vel informeret af Troels ekspertise. Man
kan jo godt føle sig lidt fattig selv, når en set lille
blomst ikke kan beskrives på anden måde end, ”at
den var gul med grøn stilk”! Også på stranden kunne
man falde i forundring over alle de forskelligartede
sten der, der dog var havnet der gennem millioner
af års vilkårlige bevægelser i jordoverfladen. På vejen ned til stranden kom vi forbi et stort, delvist klargjort bål, der vist alligevel ikke skulle tændes den
sankthansaften, da der i omgivelserne herskede
uenighed om det rette tændingstidspunkt.
Ved hjemkomsten blev grillen tændt op og snakken gik om løst
og fast omkring bordet ude på terrassen. Et af de emner, der
blev snakket om, var om det formålstjenlige i at prøve at
fortælle lidt om sine egne oplevelser gennem tilværelsen til
sine børn og børnebørn, ”eftertiden”, før den sidste Gajol er
spist. Forsøge at forstå livet baglæns efter at have levet det
forlæns, så at sige. Dette gav anledning til mange interessante
tilbageblik hos det forsamlede, lettere falmede guld om de
såkaldt ”gode, gamle dage” med helt, helt andre forhold og
muligheder end i dag.
Denne skønne dag sluttede som den startede omkring et herligt spisebord med en enkelt hare
vimsende lige uden for vinduet som underholdning. Da vi på trods af nogle lejlighedsvist truende
skyer oplevede at have tørvejr hele dagen, ser vi nu i gruppe 4 frem til en lang og tør sommer med
en rig efterårshøst af hasselnødder. For ifølge vore gode, gamle annaler hedder det: ”Regner det
sankthansaften, da skal det regne 6 uger derefter”. Og: ”Jo mere det regner på sankthansaften, des
mindre vokser hasselnødderne”. I hvert fald hos Hannah og Hans Ole. Vi takker meget for en dejlig
dag - og for et godt og givende gruppesamarbejde gennem året.
Således opfattet, Jørgen Haffgaard, referent.

Gruppe 5 - Tovværk og nørklerier.
Den 7. maj holdt gruppen møde hos Hanne.
Gruppetur d. 13. – 14. juni 2015
Gruppeturen går til Ebeltoft, hvor vi skal besøge fregatten Jylland lørdag eftermiddag og Glasmuseet
om søndagen. Vi skal også på en byrundtur.
På vejen til Ebeltoft besøger vi Kalø Slotsruin.
Overnatning i sommerhus, Græsvangen 4, Boeslum
Bakker.
Programmet blev aftalt således:
Afgang kl. 9.00 fra Hadsten. Vi mødes på P-pladsen ved
Kalø slotsruin kl. ca. 9.30.
Hanne og Robert henter Bent. Poul-Erik henter Kirsten
og Sten.
Forplejning:
Robert køber rundstykker (ost, smør og marmelade) på vejen
Hver især medbringer kaffe/te samt madpakke til frokosten lørdag.
I løbet af lørdagen køber vi forplejningen til middagen lørdag aften og natmad. Maden laver vi i
fællesskab i løbet af eftermiddagen. Morgenmad og frokost søndag køber vi også i Ebeltoft.
Hanne medbringer en kage.
Ud over personlig udrustning skal der medbringes sengelinned. Dyner og puder forefindes på
adressen.
Husk også at medbringe drikkevarer til eget brug.
Der er bestilt godt vejr, – det er spændende om det også kan leveres.
Evaluering af Sct. Georgsløb d. 25.4.2015:
Der var generelt stor tilfredshed med løbet. Børnene var meget glade for mærket til uniformen.
KFUM-Distriktslejr 4.7 – 11/7:
Sten efterlyste flere hjælpere.
Kalender for kommende møder:
Dette var det sidste planlagte møde i gruppen, inden der i juni skal laves ny
gruppedeling/interessegrupper.
Tak for nogle hyggelige møder, hvor vi dog også fik lavet lidt praktisk arbejde.
På gensyn på lørdag.
Referent
P-E. H.

Gruppe 4 (NY) - Diskussion.
Gruppen havde sit første møde hos Kirsten L. den 30. juli 2015.
Kirsten L. blev valgt til gruppeleder.
Da gruppen er jourhavende til næste gildemøde den 20. august 2015, blev det aftalt, hvem der gør
hvad i den anledning - bl.a. at gruppen mødes kl. 18 på mødeaftenen for at tilberede et let
traktement. Kirsten L. og Ib indkøber de nødvendige ingredienser.
Det blev endvidere aftalt, at Steen kommer med et oplæg til næste møde, som skal danne grundlag
for en diskussion/drøftelse.
Steen og Anne-Grethe vil snarest komme med forslag til næste mødedato i september.
Ref.: Ib
_________________________________________________________________________________
Kære gildebrødre.
Tak for jeres opmærksomhed til min fødselsdag,
Gildehilsen, Janne A.
_________________________________________________________________________________________________

Jubilæum

Den 8. september 2015 har
Janne og Michael Arbon været medlemmer af Sct. Georgs Gildet
i Hadsten i 25 år
Gildet ønsker hjerteligt tillykke.

Fødselsdage
August 2015:
29. august

Sten Bo Andersen

September 2015:
15. september

Lars Lyngsø

16. september

Bente Middelboe

19. september

Anne Marie Hansen

22. september

Kirsten Ladefoged

26. september

Kirsten Andersen

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
August 2015:
Fredag d. 7/8: Pakning af trailere
Lørdag d. 8/8: Loppemarked
Tirsdag d. 11/8: Gåtur kl. 14.
Torsdag d. 20/8: Gildemøde
Tirsdag d. 25/8: Distriktsgildemøde i Hammel
September 2015:
Lørdag d. 5/9: Fødselsdags-gildetur
Fre-søndag d. 18-20/9: Landsgildeting i Køge
Tirsdag d. 29/9: Rådsmøde
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/9-2015 er d. 25/8.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

