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Gildemøde
torsdag den 18. august 2016, kl. 19.00.
Vi mødes ved spejderhytten, Ellemosevej, kl. 19.00 for at køre til Laurbjerg Sportsplads/bålhytte.
Indkørsel til sportsplads/bålhytte sker fra Vester Alle nr. 48. (Der er skilt, der viser vej).
Her går vi en kort tur i skoven, og vender tilbage til bålhytten, hvor vi bager
snobrød med pølser.
Medbring selv kaffe/the. Øl og vand kan købes.
Påklædning afhænger selvfølgelig af vejrliget. I bålhytten er der borde og
bænke – medbring evt. en siddehynde.
Tilmelding gruppevis senest tirsdag den 16. august 2016 til Kirsten Ladefoged, tlf. 2661 0707.
BEMÆRK mødetidspunktet, Kl. 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00. (Ikke 19.30)
M.g.h.
Gruppe 4.

Gåtur

August måneds gåtur finder sted tirsdag d. 9/8.
Turen går denne gang til Skaarupgaard ved Todbjerg
hvor vi følger sporene i landskabet.
Vi mødes ved spejderhytten kl. 14.
Medbring selv kaffe og brød.

Gildehilsen

Gå-holdet

Til alle gildebrødre i Hadsten Gildet.
26. juli 2016
Oversigt over muligheder for jobs
i forbindelse med afvikling af
loppemarkedet den 12. og 13. august 2016.
Arbejdsopgaver

Hvem melder sig?

Afhentning af borde på gymnasiet – fredag den 12. august 2016,
kl. 13.00

Sten, Ib

(Jeg går ud fra/håber, at Bent kan stille med den sædvanlige trailer.)

Afhentning af 4 telte fra ”Loppegården” - fredag den 12. august
2016, kl. 9.00

Sten, Ib, Hans Ole,

Opstilling af i alt 4 telte i Lilleåparken – fredag den 12. august
2016, kl. 9.30

Sten, Ib, Hans Ole og Kaj,

Opstille borde, så de er klar til lørdag morgen.

Sten, Kim, Ib, Hans Ole,

Stille med trailer på ”Loppegården” - fredag den 12. august 2016,
kl. 17.00

Poul Erik, Robert, Sten, Ib, (Niels), Hans Ole
+2 lukkede trailere

Laste trailerne med lopper fredag den 12. august 2016, kl. 17.0018.30

Poul Erik, Robert, Sten, Ib, Helge, Kirsten A., Hans
Ole,

Køre trailere til Lilleåparken eller til eget indpakket/overdækket
sted 18.30

Poul Erik, Robert, Sten, Ib, Hans Ole

Udpakning og opstilling af lopperne – lørdag den 13. august 2016, Janne A., Robert, Poul Erik, Sten, Ib, Kirsten L.
kl. 07.00 – 10.00
Helle, Hans Ole, Hannah

”Salgsmedarbejdere” på markedet lørdag
den 13. august 2016:
Venner, bekendte og slægtninge som
gerne vil hjælpe bedes også anført - også
gerne på andre opgaver.

kl. 10.00 – kl. 12.00 Janne A., Ellen, Helge, Kim, Helle
kl. 12.00 – kl. 14.00 Kirsten A., Helle, (Kim)
kl. 14.00 – kl. 15.00 Janne A., Ellen, Helge, Kirsten A.
Hele dagen Poul Erik, Robert, Sten, Gudrun, Kirsten L., Ib,
Mette, Niels, Hans Ole, Hannah
Andre tidspunkter

Oprydning, nedpakning samt læsning af trailere lørdag den 13.
august 2016 efter kl. 15.00 og aflæsning på ”Loppegården”

Birgit, Ellen, Poul Erik, Sten, Kirsten A., Kirsten L.,
Ib

Køre trailere til genbrugsplads og aflæsning af restaffald senere

Poul Erik, Sten, Ib

Levering af rundstykker m.m. til formiddagskaffe lørdag den 13.
august 2015. (Kaffe/the medbringes af den enkelte)

Hanne (Som også leverer kage til
eftermiddagskaffe)

Aflevering af borde til gymnasiet – mandag den 14.august 2016

Sten, Ib

Frokost lørdag den 13. august 2016 er ”for egen regning og risiko”. Øl og vand leveres af gildet.

Østjysk Distriktsgilde

Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal
i Galten, tirsdag den 30. august 2016, kl. 19.15
Adressen er: Sognegården, Smedeskovvej 2, 8464 Galten
Program: Kl. 19.15 Ankomst, indtjekning/betaling = vandrehal
Kl. 19.30 Gildehal med indsættelse af de nye i ledelsen
Kl. 20.15 Serveres der lidt at spise og der er hyggeligt samvær
Herunder er det muligt at takke afgående ledelsesmedlemmer og lykønske
de nye med posterne
Toastmaster John Biensø
Kl. 22.00 ca. afslutning
Pris for hele aftenen kr. 70,00 inklusiv menu, drikkevarer, kaffe, te og lidt sødt
Personlig og bindende tilmelding til GM Lone Clausen, Porskjær Sct. Georgs Gildet i Galten
Senest d. 22. august pr. e-mail lone.clausen@fiberpost.dk eller tlf. 2815 1071/8684 1571
Med gildehilsen
den gamle distrikts ledelse
den nye distrikts ledelse
samt Porskær Sct. Georgs Gildet i Galten, der står for arrangementet.

Referat:

Gåtur i juni.
7 gildebrødre havde meldt sig til denne tur, som var
afslutningen på forårets gåture. Vi kørte mod Randers og
videre nordpå, hvor vi lidt nord for Spentrup stillede
bilerne ved Steen Blichers plantage.

Vi gik en dejlig tur, hvor vi blandt andet kom forbi Allestrup Gaard. Formiddagskaffen indtog vi ved
Mustard Point, hvor Hvidstengruppen havde opsamlet nedkastet materiel under krigen.

Efter en tur på ca. 5 km. kørte vi til Hvidsten Kro, hvor vi spiste den legendariske æggekage og
smagte ”Marius” og ”Tulle” - et par af de lokale øl. Det var endnu en dejlig tur med gå-holdet.
Ref.: Kirsten A

__________________________________________________________________________________

Referat:

Gildemødet d. 16/6-2016. Besøg på Dokk1
19 gildebrødre og et par gæster mødtes ved hovedindgangen til Dokk1, efter at de fleste med
spænding havde set bilerne forsvinde ned i det uvisse i det fuldautomatiske P-anlæg under
bygningen.
Vi blev modtaget af projektchef for Dokk1 Finn
Bruun Ravnsbæk, som havde været så venlig at
stille sig til rådighed med en rundvisning denne
aften.
Vi startede ved P-huset, hvor Finn fortalte om
bygningen som er tegnet af arkitektfirmaet
Schmidt Hammer Lassen. Han fortalte om
indretning og finansiering af P-anlægget. Det er
det første automatiske p-anlæg i Aarhus. Med
plads til ca. 1000 biler er det Europas største
automatiske p-anlæg. Realdania Byg har bidraget
til etableringen, og står for driften af anlægget.

Inden vi gik op i huset studerede vi kunstværket i
loftet, ”Magic Mushrooms”.
Værket består af en model af en imaginær, eksotisk
storby, der er monteret på hovedet på undersiden
af loftet.

Så begav vi os op i det kæmpestore hus, hvor vi kom omkring de mange funktioner huset rummer.
Ud over at være bibliotek og mediehus, rummer Dokk1 Borgerservice og andre offentlige kontorer.
Bygningen huser blandt andet et par sale til foredrag, teater, filmfremvisning og koncerter.
Vi var udenfor på dækket, hvor vi kunne
se et par af legepladserne. Rundt om
bygningen er der fem legeområder, der
hver repræsenterer en specifik
verdensdel. Vi så bl.a. den afrikanske abe
på savannen mod syd. Her kan man
slappe af i hængekøjen, gynge sammen i
etpunkts-gyngen eller lege gemmeleg i
sivskoven. Mod vest viser den store
nordamerikanske ørn vej til åbne vidder
og vingesus.
På vores vej så vi kunstværket Gongen, en kæmpestor rørklokke.
Her er monteret en slåarm, som nybagte forældre kan aktivere fra
fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital, når et barn er bragt
til verden. Dermed bebuder Gongen nyt liv i Dokk1.
Finn fulgte os også op på niveau 3, som er ved at blive indrettet til
et advokatfirma. Vi beundrede udsigten ud over havneområdet.
Heroppe ligger kantinen, hvor vi fik lov til at indtage den
medbragte kaffe/te. Gruppe 2 havde sørget for lidt godt til ganen.
Vi tog afsked med Fin og fik også tid til at ordne nogle praktiske
ting, inden vi omkring kl. 21.30 sagde farvel og stilede mod Panlægget, hvor vi heldigvis fik de biler igen, som vi afleverede ved
starten.
Ref.: Kirsten A

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Støt Haiti 2016! Køb en Haiti-nål!

Spejderfrimærke fra Haiti, 1962

ISGFs verdensomspændende Projekt 2016
Opbygning af et hovedkvarter på 50 m² til pigespejderne.

Færdiggørelse af indhegning til et børnehjem

Møblering af en nybygget skole.

Kære Gildebrødre.
Som det vil være mange af jer bekendt, så oplevede Haiti i 2010 et voldsomt jordskælv, og det lokale gilde, ADSEGAH,
og Central Branch gruppen CASEGHA, USA bad om hjælp til bl.a. medicin og mange lande bidrog dengang med hjælp.
Siden da er der ikke rigtig sket noget, men der er stadig et enormt behov for hjælp. Det er derfor blevet besluttet, at
ISGF skal have et verdensomspændende projekt i 2016, som hedder Haiti. De tre projekter, som I kan støtte er:
 Opbygning af et hovedkvarter på 50 m² til pigespejderne.
 Færdiggørelse af indhegning til et børnehjem
 Møblering af en nybygget skole.
I den forbindelse er der fremstillet et mærke i metal, som sælges til 3 Euro – eller 25 kr / stykket. Der foreslås en
indsamling fra nu og indtil 25. oktober – Fellowshipdagen. På ISGF’s hjemmeside vil der løbende blive orienteret om
de tre projekter, ligesom der vil kunne ses billeder, planer, indkomne beløb, salg af emblemer og andre kommentarer.
Vi håber, at rigtig mange vil støtte projektet, så vi kan give det lokale gilde ADSEGAH en hjælpende hånd. Kom ud i
jeres nærområder og få gang i salget af emblemerne – de er fremstillet i begrænset antal og kan en dag blive
eftertragtede for samlere.
Mida Rodrigues
Formand for ISGFs Verdenskomité.
Hilsen fra Internationalt Udvalg:
Kære Gildebrødre
Internationalt Udvalg for Sct. Georgs Gilderne i Danmark kan varmt anbefale ISGFs verdensomspændende projekt og
vil hermed opfordre alle gildebrødre i Danmark til at understøtte det ved at købe den smukke nål. Den koster kun 25
DKK. Vi har alle både læst, set og hørt om det forfærdelige jordskælv på Haiti, som fandt sted i 2010. Haiti kæmper
stadig med at få det i forvejen forarmede land bare lidt op at stå op igen. Haiti har brug for din HJÆLP!
Med hjertelig Gildehilsen Internationalt Udvalg
Ami Jessen - Inger Pfingsten - Anne Haas

På Gildemødet den 18 august modtager jeg bestillinger af Haiti nålen.
Gh. Mette

Tørklæder
Sidste chance for samlet bestilling i denne omgang!
Tørklæder bestilles hos GM.
Bestilling afsendes 8/8.
Prisen er: 85 kr. + porto

Da vi stadigvæk støtter et barn i Indien gennem Terre Des Hommes, har vi fået tilsendt deres blad ”Terre Des
Hommes Nyt” som PDF-fil. Er der nogen i gildet som ønsker at læse bladet kan I give mig besked, så videresender jeg
til jer.
Med gildehilsen
Kirsten A

Her følger en invitation, som måske kan have interesse:

Modeshow i Silkeborg
Modeshowet er til fordel for blandt andet vores projekt i Tanzania
Det traditionsrige modeshow afholdes tirsdag den 11. oktober kl. 19 hos Citroën Poul Munk A/S,
Nørrevænget 15-23, 8600 Silkeborg.
Modeshowet har igen i år landsambassadør Jan Schou som konferencier sammen med Karin Paaskesen.
Billetprisen er kr. 125 og inkluderer lidt til ganen.
Billetter kan bestille ved Dorthe Kristensen 60 74 20 15 mail ad.kristensen@mail.dk

Gruppe 4 – Diskussion

Referat fra gruppe 4`s tur til Aalborg den 15. juni 2016.
Anne-Grethe måtte desværre melde afbud.
Vi var således 7 personer der fordelte sig i 2 biler, og kl. 08.00 drog vi mod Støvring, hvor vi drak
kaffe m.m. i skovhuset, der tilhører Mark-familien.
Kl. ca. 11 ankom vi til Aalborg Kunstmuseum, der er tegnet af Alvar Aalto, og museet har nylig
gennemgået en større renovering m.m. Både bygning og ”indhold” er særdeles spændende, og det
var en virkelig god oplevelse.
Men – sulten meldte sig, og vi skulle finde et sted, hvor vi kunne parkere i
nærheden af havnen, så vi let kunne besøge Jens Bangs Stenhus – vist nok
Aalborgs ældste hus – hvor vi fik en dejlig buffet.
Vi var så heldige, at der var ”Aalborg-regatta”, hvorfor der var mange små og
store sejlskibe, der lå ved kaj. Der var også musik og marked. Så her gik tiden
hurtigt, men vi besøgte også Musikkens Hus, hvor vi kunne gå rundt i foyeren og
højt op på nogle reposer, hvorfra der var en fantastisk udsigt udover
havneområdet. Et meget spændende hus.
På hjemvejen gjorde vi holdt ved Blåkilde Sø, hvor vi drak kaffe.
Vi var tilbage i Hadsten ved 18-tiden.
Ref.: Ib

Gruppe 5 – Biograf

Gruppe 5`s tur til København
Biografgruppen drog tidligt om morgenen lørdag den 4. juni af sted mod København. Vi skulle bl.a. besøge Korsbæk på
Bakken.
Vi kørte fra Hadsten kl. 7 i strålende solskin, og første stop var ved Nyborg, hvor vi indtog vores morgenkaffe med udsigt
til et blikstille Storebælt. Sikke en dejlig morgen.
Vi ankom til Klampenborg ved 11-tiden og havde god tid til at finde parkering
og Kim, som ankom fra Roskilde med toget. Herefter besigtigede vi Korsbæk,
hvilket hurtigt var overstået. Der var ikke meget at se. Så i stedet gik vi en tur
rundt på Bakken.
Men det var meget varmt, og der var efterhånden rigtig mange mennesker. Så
fik Robert en god ide. Han foreslog, at vi kørte en tur med hestevogn i
Dyrehaven. Og det var en dejlig oplevelse. Vi kørte ud omkring
Eremitageslottet og havde et dejligt kig til et helt blankt Øresund.
Efter en stor og dejlig is købte vi
kager til eftermiddagskaffen i Korsbæks Andelsbageri. Herefter gik turen op og
ned ad Strandvejen, hvor vi nød synet at store huse og lækre biler og sejlbåde.
På vej tilbage til København var vi lige omkring Kims tidligere bolig, et kollektiv
i Gentofte, som desværre ikke længere fremstod, som Kim kunne huske det.
Vel ankommet til hotel Cabinn på Frederiksberg nød vi vores Korsbæk kager i
skyggen i gårdhaven.
Om aftenen var vi i biografen i Palads Teatret.
Her så vi filmen En mand der hedder Ove. Vejret var nok for godt til
biografbesøg, for vi var kun 8 i alt, hvilket var en skam, for det er en
fremragende film baseret på romanen af samme navn.
Filmen handler om Ove, som har mistet sin kone og sit job, og som ikke
mener, at der er nogen, der har brug for ham. Han vil derfor tage livet af sig
for at kunne blive forenet med sin Sonja. Men det lykkes ikke, for der er
nogen i nærområdet, der har brug for Ove. Se den!!
Da vi kom ud fra biografen, var temperaturen dalet til et acceptabelt niveau, og vi kunne i ro og mag gå tilbage til den
vietnamesiske restaurant, hvor vi skule spise middag. Ved midnat tørnede vi ind i vores varme hotelværelser efter en
dejlig dag i København.
Søndag nød vi morgenmaden på hotellet. Derefter tog vi metroen ind til Kongens Nytorv. Herfra gik vi ned til Nyhavn,
hvor vi ville tage på havnerundfart. Sikke en dejlig oplevelse. Havnefronten var smuk i det dejlige vejr. Det luftede lidt,
og solen skinnede.
Da vi var kommet i land, nød vi en dejlig is i
hjemmebagte vafler. Herefter tog vi
metroen tilbage til Frederiksberg efter at
have sagt farvel til Kim, som skulle til
Roskilde og forenes med familien. Vi
spadserede fra Frederiksbergcentret og
gennem den botaniske have ved
Landbohøjskolen. På vejen købte vi
madpakker til hjemturen.
Herefter gik turen på ny tværs over Danmark mod Hadsten, og igen gjorde vi holdt ved Nyborg og nød udsigten over
Storebælt.
Vi var tilbage i Hadsten ved femtiden efter en dejlig tur til København.

Fødselsdage
August:
29. august

Sten Bo Andersen

September:
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:
Tirsdag d. 9/8: Gåtur kl. 14.00
Fredag d. 12/8: Pakke trailere og rejse telte
Lørdag 13/8: Loppemarked
Torsdag d. 18/8: Gildemøde
Tirsdag d. 30/8: Distriktsgildehal
September:
Lørdag d. 10/9: 50 års jubilæum
Lørdag/søndag d. 24-25/9: Gildemesterstævne (GM)
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/9-2016 er d. 25/8.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

