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Julehygge på Møllegården 
Torsdag den 11.december 

 
I samarbejde med Sct. Georgs Gildet i Hadsten er der julehygge med sang, lotteri, gløgg og 
æbleskiver. Senere kaffe med småkager. 
 

Aftenen begynder kl. 18.30 med spejdernes  LUCIA-OPTOG gennem Møllegården. 

 
Håber I vil komme og medvirke til at alle får en hyggelig aften. 
 

 
Med julehilsen 

Sct. Georgs Gildet 
Hadsten 

 
         
Gildebrødre, der ønsker at deltage i arrangementet, bedes tilmelde sig senest lørdag den 6. 
december 2014 til Kirsten L. (Tlf. 2661 0707). 
__________________________________________________________________________________ 
 
                                         

Redaktøren ønsker alle en rigtig GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR 

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


Gåtur 
 

 December måneds gåtur bliver tirsdag d. 16. december                                                                                                                      
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 13.00. 

Vi kører til Risskov, hvor vi går en tur i skoven  
og slutter årets gåture af med en tår kaffe med brød på Sjette Frederiks Kro. (Pris ca. 75 kr). 

 
Af hensyn til bestilling af traktement bedes I tilmelde til Ellen (41832282) senest 11/12. 

 
Næste tur: Tirsdag d. 6. januar 2015 

 
Gildehilsen        Gå-holdet 

 
__________________________________________________________________________________ 
Fra ”TOTEM” – Hadsten Spejdernes blad: 

 
Alle gildebrødre er velkomne til at deltage i Spejdergudstjenesten. 

 
 

 
 

 

 



Referat: 
Gildehal den 13. November 2014 
 
25 gildebrødre og en gæst mødt den 13. november forventningsfulde op i spejderhytten til 
november-gildehal. Der skulle både være optagelse af en ny gildebror ligesom en gildebror skulle 
aflægge væbnerløfte, så der var lagt op til en festdag. 
 
Alt gik som det skulle. Jørgen Haffgaard indvilgede i at blive optaget i vores gilde som ny gildebror, 
og Poul Erik Handberg forklarede i sit væbnersvar, hvorfor ”det kan betale sig”, når gildebrødre går 
sammen om indsamling til humanitære formål. Som eksempel beskrev Poul Erik malende, hvordan 
det går for sig, når vi løfter i flok og holder loppemarked i forbindelse med Lilleåmarkedet. 
 
I eftergildehallen bød gruppe 2 på fupand og hyggeligt samvær. 

 
Eftergildehallen blev indledt med en omgang Fup eller fakta, som 
Bente styrede i bedste Otto Leisner-stil.  Gildebrødrene var 
dygdige til at gætte. Der var fx ikke nogen, der var i tvivl om, at 
en norne var en skæbnegudinde og ikke en nonne, der havde 
fortrudt eller et andet ord for en orne. Til gengæld var der ingen 
der gættede, at kataplasma er et gammelt ord for et 
grødomslag. 
 

Robert og Lars stod for tilberedning af velsmagende andebryst. Tilbehøret var frisk rødkålssalat og 
rugbrød. Herefter diskede Helle op med dejlige æbletærter. 
 
Gennem hele forløbet var vores nye sangbog i flittig brug. Det var især en fornøjelse at synge den 
gamle spejdersang om kartofler med tanke på de 25 kg kartofler, der skulle skrælles og koges til 
spejderfesten den følgende lørdag.  
 
Ref. Hanne 
__________________________________________________________________________________ 
Referat: 
Fellowship 
 
Fellowship Day 2014 blev som vanligt afholdt i fællesskab Østjysk Distrikt/Århus Stadsgilde Denne 
gang var i Galten, hvor Porskær Gildet havde lånt sognegården til arrangementet. 
Vor internationale sekretær Anne Haastrup Nielsen skulle indlede, men pga. sygdom måtte hun 
melde afbud i sidste øjeblik. Derfor blev det vor distriktsgildemester Erling Kjer, der efter  at 
Fellowship budskabet var læst op, indledte aftenen med et fint lille foredrag ”At være god til at 
sælge et produkt” – fremtidsvisioner for gildebevægelsen. 

Under spisningen blev vi underholdt af Sorring Kabaretten  - 6 personer gav os en munter oplevelse, 
mere end en times vekslende underholdning, så vi fik virkelig rørt lattermusklerne.  

I aftenens løb var der også tid til snak mellem gildebrødrene i de 2 distrikter. 

I alt deltog 64 personer. 

Ref.: Anne Marie 

 
 



Fellowshipbudskab 2014 

ISGF                

Kære venner i hele verden. 

Den 27. Verdens konference i Australien er slut, og vores mål er nu den 28. ISGF Verdens Konference i Indonesien – Bali 

i 2017. 

Der var i år 45 delegerede, eller repræsenteret ved fuldmagt, som debatterede og stemte, men jeg kunne ønske at flere 
lande ville deltage, og at de økonomiske barrierer ville blive overvundet. Lad os starte i dag, og gøre denne Fellowship 

Dag til en slags støtte til vores nationale Fellowship Dag eller vore Central Branch (CB) grupper, som i 2017 så kunne 

deltage med et eller to medlemmer i den 28. ISGF Verdens Konference i Indonesien – Bali. Jeg er meget glad for at 
være formand for the ISGF World Committee, og jeg er virkelig sikker på, at jeg kan regne med alle ISGF medlemmers 

og fremtidige medlemmer af Central Branch vil fortsætte med at arbejde for ”Voksen spejd” på verdens plan. 

Den nyvalgte verdenskomite, og World Bureau (verdenskontoret) vil som sædvanlig være i kontakt med jer, når I ønsker 

det, og I kan også på ISGF´s hjemmeside se navnene og finde information om de nye medlemmer af 
verdenskommiteen. Der er også orientering om vores første møde i Sydney. 

Den nye handleplan – 2014-17 Udvikling – ”Trinene til fremtiden”, vil blive offentliggjort meget snart, og inden da kan I 

på denne Fellowship Dag tænke over, hvordan I allesammen vil klatre op ad disse trin til fremtiden og nå målene for det 

udviklingsprogram, som ISGF i fællesskab vil sammensætte.  

Kære venner. Jeg er meget glad for at fortælle alle, at højdepunktet på konferencen i Sydney var alle de bidrag fra jer til 
”the Action Time”. Tak til regionerne, Fellowship og Central Branch grupperne, som havde sendt deres forskellige, 

spændende præsentationer. Disse præsentationer vil blive samlet på en CD og kan snart bestilles på verdenskontoret. 

Her kan I få ideer til projekter, og holdes orienteret om igangværende projekter fra hele verden. 

Som et økonomisk tilskud til jeres nationale gilde, lokale fellowship- eller Central Branch grupper, vil ISGF butikken på 
internettet meget snart starte julesalg, og hvis I køber store partier, vil I få rabat, og kan derved støtte jeres nationale 

gilde. Vær opmærksom på dette i midten af november. Der vil bl.a. komme nye magneter, nøgleringe og kuffertmærker. 

Husk at give jeres venner en lille julegave, Tænkedagsgave eller ved anden gilde-relation. Der findes mange samlere af 
disse effekter. 

Jeg ønsker jer en dejlig Fellowship Dag og håber at møde jer ved det næste internationale arrangement. 

Yours in Fellowship 

Mida Rodrigues 

Formand for ISGF verdenskommite Oktober 2014, Australien 

 
Referat: 
Gåtur i november. 

 
Gå-gruppen har været på tur igen. 
Tirsdag d. 18. november kørte vi til Hinnerup, hvor vi 
parkerede i nærheden af svømmebadet.  
 
Vi gik en fin tur omkring Rønbæksøen og videre op til 
Teglværkssøerne til  Naturværket. Her havde vi fået lov 
til at holde hvil og drikke vores medbragte kaffe.  
Vi beså området, som er et nedlagt teglværk og senere 
har fungeret som materielgård for kommunen. 
Der er nu etableret aktivitetscenter for 
udviklingshæmmede.    



Efter kaffen gik vi omkring Hindhøjen, hvorefter vi fandt bilerne og skiltes for denne gang. 
 
Ref.: Kirsten A 
__________________________________________________________________________________ 
Referat: 
 
Spejderfest 2014 
Lørdag formiddag d. 15. november mødtes en god håndfuld gildebrødre i skolekøkkenet på Hadsten 
skole. 
Missionen denne dag var at sørge for at omkring 240 mennesker kunne få noget at spise til aftenens 
spejderfest hos DDS. 
 

Vi startede med hyggesnak til en kop kaffe 
og rundstykker, hvorefter dagens opgaver 
fordeltes.  
Ellen, Gudrun og Kirsten A havde planlagt 
menuen og der var købt ind dagen før, så alt 
var klar til slagets gang. 
Udvalgte gildebrødre havde skrællet og kogt 
kartofler i forvejen og efter lidt telefonsnak 
ankom de sidste kartofler til skolekøkkenet. 
 
 
 

Så gik det ellers i gang med snitteknive, råkostjern, store baljer og grydeskeer.  
 
Dagens menu var ribbensteg med tilbehør af 
kartoffelsalat, hvidkålssalat og gulerodssalat. 
Vores opgave var at tilberede tilbehøret og 
efter 3-4 timer var alt klar til aftenens 
middag. 
Vi sluttede af med at tømme kaffekanderne.  
 
Nogle af os mødte atter frem senere på 
dagen, hvor vi sammen med Nissebanden, 
som stegte kødet, sørgede for at maden kom 
på bordene. 
Vi udskar en masse ribbensteg og fadene 
kom på bordet. Nissebanden passede baren, så ingen tørstede og alle spejdere og forældre var 
vældig tilfredse med dagens opvartning.  
Madholdet blev kaldt ind i salen hvor spejdere og forældre takkede os for arbejdet og udbragte et 
”tjikkerlikker” for os. 
Gildemester, Sten havde atter etableret sin lille stand, hvor vi reklamerede for Sct. Georgsgildet i 
Hadsten. Han fik en god spejder/gildesnak med mange mennesker i aftenens løb, så vi fik vist lidt 
om, hvem vi er, og hvad vi står for.  
 
Ref.: Sten  
 
 
 
 
 
 
 



Referat 
 
Fredslyset. 

4 gildebrødre fra Hadsten deltog i Skanderborg onsdag d. 26/11 i 
distriktets arrangement i forbindelse med modtagelsen af 
fredslyset. Desværre havde DSB i år sagt stop for nudbringelse af 
lyset via intercitytog, så det blev i stedet bragt rundt i landet i 
biler. 
Fra Skanderborg kørte en bil til Vejle og hentede lyset.  
  
 
Det var en hyggelig sammenkomst med 27 deltagere. Snakken gik 
lystigt mens det fine traktement – smørrebrød efterfulgt af kaffe 
med hjemmebagt kage – blev fortæret. 
 

 
Vi sang et par sange, hvorefter de enkelte gilder havde mulighed 
for at tage flammen med hjem. 
 
Ved en musikgudstjeneste i Nr. Galten kirke om aftenen fortalte 
gildemester, Sten lidt om fredslyset og tændte med flammen et 
lys i kirken.   
Torsdag eftermiddag bragte Mette fredslyset ned i Røde Kors´ 
flygtningecafé. 
 
Ref.: Kirsten A 
 
 

»Fredslyset fra Betlehem«  
''Fredslysbudskabet'' 2014 

 

Lyset fra Betlehem har svære kår i disse år. Ikke bare sådan helt lokalt, hvor israelere og palæstinensere i årets løb 

har oplevet den værste og mest voldelige konflikt mellem deres to folk i mange år.  

Ikke desto mindre lever håbet stadig i Betlehem, i Mellemøsten og i verden. Og håbet er så altafgørende for os alle, 

hvis vi skal turde tro på en bedre verden. Og det skal vi. Vi skal blive ved med, at sætte os nye og større mål for 

måden, vi som mennesker og folk indretter os på kloden. Også fordi  

kloden de sidste tyve år er blevet et langt bedre sted at leve for hovedparten af menneskeheden.  

Men for at håbet kan blomstre, kræver det også, at vi ind imellem møder lyset og bliver mindet om, at de gode kræfter 

kan vinde, og at der faktisk sker små og store mirakler hver eneste dag rundt om i verden.  

Verdens Bedste Nyheder har i fem år prøvet at samle vigtige konstruktive historier og formidle dem til danskerne i et 

forsøg på at hamle op med den daglige nyheds strøm, der desværre er skolet til at fokusere på konflikter og negativitet. 

Det er vigtigt, at medierne påtager sig den rolle, at holde øje med  

magthavere og påtale, når der er svigt. Men medierne svigter os alle sammen, hvis ikke også det konstruktive og det 

fantastiske kan formidles. Så slukkes lyset for mennesker. Det ved vi bl.a. fra psykologien, hvor der de seneste år har 

været forsket i konstruktive nyheder - og på forskellen mellem at  

modtage nyheder, hvor tingene ikke virker og nyheder med håb og løsninger.  

Heldigvis er verden fyldt med gode nyheder. Stort set uanset hvilken parameter, man måler på, er der sket 

bemærkelsesværdige fremskridt særligt over de sidste to årtier: Der er blevet flere demokratier, børnedødeligheden 

falder hurtigere end nogensinde, lige mange piger og drenge starter nu i  

skole, andelen af mødre, der ikke overlever fødsler, er næsten halveret, HIV- epidemien er bremset, det samme 

gælder for udbredelsen af malaria og tuberkulose, og 2,3 milliarder flere mennesker kan nu slukke tørsten i rent 

drikkevand. 

Så hvorfor har vi et så forkert billede af verden, der minder om scener fra støttesange med kendisser i 80'erne? Svaret 

finder vi blandt andet ved at tænde for fjernsynet eller bladre i avisen. Særligt i sommer var det oplagt at konkludere, 



at verden mere end nogensinde var af lave. Antallet af voldsomme konflikter ikke langt fra Danmark nåede et historisk 

højdepunkt, og det samme gjorde dækningen af dem med talrige billeder af blodige kampe i både Gaza, Syrien og 

Ukraine.  

Det ligger dybt i den journalistiske tradition at dække konflikter. Dårligt nyt fra dramatiske begivenheder som krig og 

pludselige katastrofer er lig med gode mediehistorier, der er nemme at formidle. Udvikling sker derimod over tid, og 

langsomme nyheder kommer derfor sjældent på forsiden: Der er aldrig  

nogen, der holder pressekonferencer for alle de børn, der ikke døde af malaria, ligesom de 173 millioner færre 

mennesker på verdensplan, der ikke længere går sultne i seng, ikke er breaking news.  

Det kan få vidtrækkende konsekvenser, hvis de negative men væsentlige historier ikke sættes ind i en kontekst, og hvis 

myterne om, at udviklingshjælpen ikke virker, får lov at tage over. Det vil nemlig kunne give verdens ledere en 

undskyldning for at skære ned på støtten - og det vil betyde, at færre liv bliver reddet, og mere tid før landene kan klare 

sig selv.  

Næste år sætter verdens lande sig til beslutningsbordet i New York for at blive enige om nye fælles mål for, hvordan vi 

afskaffer den ekstreme fattigdom en gang for alle inden 2030. Hvis vi tror, det går dårligere på kloden, end det rent 

faktisk gør, er det langt sværere at sætte et så ambitiøst men absolut realistisk mål for verden. Derfor skal lysene 

tændes og i år minde os om, at verden er blevet bedre, at den kan blive endnu bedre - og at det er muligt i vor tid.  

 
Thomas Ravn-Pedersen  

Leder af Verdens Bedste Nyheder  
 

 
 

Gruppe 1 - Arkitektur og kultur 

Referat gruppe 1's møde lørdag den 8. november 2014 på 

Det nye Moesgaard Museum 

Gruppen plus 16 gildebrødre og andre venner mødtes kl. 13.45 

ved museets indgang for at deltage i en guidet rundvisning i de 

nye udstillinger. Inden da havde de fleste i gruppen været på 

vandring omkring og ovenpå det fantastiske bygningsværk, som 

nu rummer museet. 

Vi havde en meget dygtig guide, som fortalte os om museets 

historie frem til dette nye museeum. Og derefter fik vi en god 

rundvisning i flere afsnit fra f.eks. Ældre stenalder, broncealder, 

jernalder, vikingetid og frem til nutiden. 

Det var en utrolig spændende oplevelse, både arkitektonisk og 

historisk. Og mange af deltagerne købte straks medlemskort til 

Moesgaards Venner (det giver god rabat ved fremtidige besøg).   

Alle var enige om, at det vil kræve 2-3 extra besøg inden man har 

oplevet det hele. 

Endnu en dejlig oplevelse I gode venners lag. 

Referent:  Helge 

 

 



Gruppe 4 – Hærvejen 

”Hærvejsgruppen” har haft møde i november, hos Ruth.  
Sædvanen tro indledtes med en times gåtur i området øst for  
Vermundsvej, ad små stier gennem skovomområder, bl.a. ved 
Kollerup Mølle og videre omkring Baunehøjskolen  
retur til Ruth, hvor et veldækket frokostbord ventede os – og efter 
flere dages gråvejr ”tittede” solen kortvarigt ind til os. 
 
Jørgen Haffgaard, som tidligere har deltaget i gruppens arbejde,  
blev som nyoptaget gildebror budt velkommen i gruppen.  
Den feminine sides (antalsmæssige) overvægt blev hermed  
reduceret fra 5-1 til 5-2 ! 
Jørgen udleverede til alle gruppens medlemmer et indbundet  
sanghæfte med i alt 26 egne tekster som skildring af typiske  
situationer og stemninger fra de gennemførte Caminoer.  
Vi sang et par af sangene.  
 
Gruppemødet var det sidste i 2014, og da gruppen er jourhavende  
ved gildemødet i februar 2015, blev mødets hovedindhold fastlagt. 
Gruppen ønsker alle en god jul ! 
 
Med gildehilsen 
Hans Ole  

 
    Fødselsdage 

December:  

8. december Hannah Hede 

9. december Anne-Grethe Andersen (65 år) 

9. december Mette Lindgren 

14. december Ib Ladefoged (75 år) 

24. december  Kim Topp 

  

Januar 2015:  

16. januar Inge Jensen 

 

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 

Kalenderen 

December: 

Mandag d. 1/12: Distriktsrådsmøde (GM) - AFLYST 

Søndag d. 7/12: Arrangement i Søndergade 

Torsdag d. 11/12: Julestue på Møllegården kl. 18.30 

Tirsdag d. 16/12: Gåtur. Mødested Spejderhytten kl. 13.00 

 

Januar 2015: 

Tirsdag d. 6/1: Gåtur 

Torsdag d. 15/1: Nytårsgildehal 

Mandag d. 19/1: Distriktsrådsmøde (GM) 

Torsdag d. 22/1: Rådsmøde 

 
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/1- 2015 er d. 25/12. 

Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com 

mailto:kirstenandersen52@hotmail.com

