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Julehygge på Møllegården
Torsdag den 10.december
I samarbejde med Sct. Georgs Gildet i Hadsten er der julehygge med sang, lotteri, gløgg og
æbleskiver. Senere kaffe med småkager.
Aftenen begynder
Møllegården.

kl. 18.30 med spejdernes

LUCIA-OPTOG gennem

Håber I vil komme og medvirke til, at alle får en hyggelig aften.
Tilmelding for gildebrødre til Kirsten L. senest den 6.december på Tlf. 2661 0707

Med julehilsen
Sct. Georgs Gildet
og
Møllegårdens Frivillige

Ekstra Sommer OL 2016 – i Spejderhytten

Legene afholdes torsdag den 14. januar 2016
Alle kvalificerede atleter fra alle lande møder kl. 18.30, omklædte
og medbringende egne sportsrekvisitter.
I forbindelse med afvikling af selve legene, medaljeuddeling, nationalsange m.m. vil der –
inden afslutningsceremonien - blive mulighed for indtagelse af en veltillavet
olympiademenu.
Pris for deltagelse i ”Ekstra Sommer OL – 2016” bliver ca. 150,- kr.
Bindende tilmelding gruppevis senest den 7. januar 2016 til
Den Olympiske Komité, Hadsten afd., v/ sekretær Gudrun, guamobil@gmail.com, eller
2743 3641

_____________________________________________________________

Spejder-gudstjeneste

tirsdag d. 5. januar kl. 18 i Sct. Pauls kirke.

______________________________________________________________________________
Landsgildets PR udvalg har udsendt et lille spørgeskema til DGM og GM.
Formålet med denne lille undersøgelse er at forsøge at gøre bladet Sct. Georg mere
spændende at få i hånden, således at gildebrødrenes ønsker - om muligt - i højere grad kan
tilgodeses.
Er der nogen, der ønsker at deltage i undersøgelsen kan Ifølge nedenstående link:
I er meget velkomne til at sætte navn og gilde på besvarelsen, hvis PR udvalget kan få brug
for uddybende kommentarer til jeres besvarelser.
http://www.askpeople.dk/?i3=54e7ed349adea17

Gåtur
Kun 3 gildebrødre var mødt op til månedens gåtur.
Vejret var rigtig november-vådt, så vi blev hurtigt enige om at aflyse
og tage hjem i de varme stuer igen.
I december bliver der ingen gåtur, men vi mødes igen d. 12/1

Der er ingen tilmelding – Bare mød op!
Gildehilsen

Gå-holdet

______________________________________________________________________
Referat:
Udviklingsmøde den 12. november 2015
Gildeledelsen besluttede sidste efterår at erstatte den sædvanlige gildehal i november med et udviklingsmøde. Dette
udviklingsmøde fandt sted den 12. November i spejderhytten, og formålet med mødet var at blive klogere på, hvorfor vi
er gildebrødre for ad den vej at kunne komme med gode argumenter for, at andre også skulle have lyst til at være med i
gildet.

Vi havde inviteret Lone Clausen, Gildemester fra Porskjær Gildet som ordstyrer.
Derudover deltog 25 gildebrøde i denne spændende aften. Gruppe 1 klarede alt det praktiske til ug og sørgede for dejligt
kaffebord.
Sten indledte møde med at gentage formålet med mødet. Ledelsen havde forberedt 7 spørgsmål, som skulle sætte gang i
drøftelserne. 7 gildebrødre sagde ja til at forberede et kort svar på forhånd, og her følger et kort resumé af de 7 svar:
Mike svarede på følgende spørgsmål: Hvad betyder det for dig, at være gildebror?
At være gildebror betyder at være sammen med ligestillede og lige værdige med mulighed for personlige udvikling ved
gruppemøder og fællesmøder. Personlig udvikling er også Learning by doing. Vi leger ved gildemøder og
nytårsgildehaller. Virksomhedsbesøg og udflugter har været gode ligesom arbejdet i grupperne. Har fået gode
foredragsholdere. Et socialt netværk er blevet udvidet ligesom muligheden for internationale kontakter. Vi har støttet
vores børn i at etablere og udbygge disse kontakter. Friluftsaktiviteter har været gode. Rigtig sjovt at lave spejderløb. Det
betyder noget at samarbejde og gøre noget for de lokale spejdere.
Lars svarede på følgende spørgsmål: Hvad betyder gildeloven for dig?
Hvad er gildeloven egentlig? Den stammer jo fra spejderloven, og har man været spejder, så kender man til den under
alle omstændigheder. Jeg håber at have efterlevet denne hele livet.
Lars læste gildeloven op. Måske burde man finde gildeloven frem og læse den igennem en gang om året. Hvis man
bruger den, så behøve man ikke at være så egoistisk endda. Kører bilen til bageren, bom i Padborg og kan gøre disse
igennem gildeloven. Bliver hermed et godt menneske. Betyder alt. Alt eller intet. Den gælder jo for alle mennesker.
Steen svarede på følgende spørgsmål: Stræber du efter at holde gildeloven?
At gøre sin pligt i stedet for at kræve sin ret. Jeg føler det som et ansvar at gøre sit bedste. Jeg står op hver dag og er
glad for at have et godt helbred og er glad for at kunne yde mit bedste. Det er dog ikke altid godt nok. Gildeloven er 3
delt. Udsagn om andre og om samfundet og os selv. Vi skal tage ansvar for alle dele. Vi lever i et naturskønt land, og vi
er børn af en dansk kultur. Jeg er meget engageret i politik og andre spørgsmål. Jeg værner nogle gange om det danske
og nogen gange om det udenlandske men altid om det vigtigste i mit liv, netop min familie. Er den samme overfor alle og

i alle situationer. Oplever dette som naturligt. Giver man andre en god oplevelse, får man også gode oplevelser tilbage.
Det er også vigtigt at erkende sine fejl, Alle dele ligger på mit arbejdsbord. Skal arbejde med dette hele tiden. Giver
aldrig op.
Ruth svarede på følgende spørgsmål: Hvad betyder vores ritualer, eks øksen og sværdet for dig?
Sten undskylder for hvorfor vi ikke har dem fremme. For mig er samværet er det vigtigste. Sværdet er en maskulin ting,
mens hammeren er et redskab. Jeg lægger ikke så megen symbolsk i det. Det levende lys er derimod meget vigtigt.
Musikken og sangene er vigtige. Legenden om Sct. Georg og dragen kender vi, og det må jo være derfra, at sværdet
stammer. Så Ok da. Vi kan sagtens undvære sværdet og alle de andre symboler. Det er nok for mig, at man henviser til
Sct. Georg i forbindelse med gildeloven. Lyset, musikken og sangene er det vigtigste for mig. For min skyld kan I godt
sælge det sværd. Et ritual og en ramme, der er det samme gang på gang.
Gudrun svarede på følgende spørgsmål: Hvorfor er du gildebror
Jeg vil gerne bakke op om spejderideen. Det er spejderne, vi støtter og hjælper. Jeg var til et møde med Peter Skræ,
hvor han nævnte, at vi skal ud over tilknytningen til spejderne. Det håber jeg ikke, at han mener. Vores gilde har udviklet
sig meget. Vi er kommet mere ud i naturen, vi er mere ude og laver aktiviteter. Beger vafler ved juletid etc.
Hannah svarede på følgende spørgsmål: Hvad betyder mest for dig i det daglige gruppearbejde. Grupper, gildehaller,
gildemøder?
Det er alle 3 ting, der er vigtige. Vi startede i Hadsten i 2013. Vi blev introduceret til gildebrødrene, og den form, som
man har i Hadsten. Lærte de forskellige former, man har i de forskellige gilder. Gruppearbejdet er vigtigt, hvor
synspunkter kommer frem mellem færre personer. Foregået i en tryg og hyggelig atmosfære. Gildehal altid set som
højtidelig. Gildemøderne er de sjove og det forenende. Gildehallerne og gruppearbejdet vægter mest.
Bente svarede på følgende spørgsmål: Er der noget, du kan tænke dig at lave om i forbindelse med Gildehaller og
gruppearbejde?
Den gruppe, som jeg var med i sidste år, arbejdede at drøfte ideen med Gilde Café. Det var en god idé, som jeg var glad
for. Det er en vigtig måde for at få nye medlemmer. Håber, at alle vil tænke over at være med.
De tre tider. Det er noget sjovt noget. Jeg deltog sidste år i væbnerforberedelse, og møderne var gode. Det, jeg egentlig
fik ud af det, var, at tiden er løbet fra de 3 tider (stadier). Man deles om opgaverne og derfor ser jeg ikke, at der er
behov for at have forskellige tider. Formændene er lige gode, om de er ridder eller væbnere. Det er være sammen med
ligesindede er det vigtige. Naturoplevelserne har været gode. Personlig udvikling får man uanset, om man er med i en
fodboldklub eller gildet eller andet fællesskab. Derfor har jeg valgt ikke at være væbner. At sælge os til nye mennesker
behøver ikke at indeholde de tre tider.
Herefter havde alle gildebrødre mulighed for at komme med egne kommentarer, hvoraf følgende kan nævnes:
Gildet fletter sig ind i hele vores tilværelse.
Gildet er et fællesskab, hvor man hører hjemme. Der er plads til gode snakke og godt samvær.
At være med i gildet er at komme sammen med nogen, som har det samme grundlag. Uanset, hvilken baggrund man
kommer fra. Vi kommer som mennesker.
Kirsten nævnte det første møde i Hadsten Gildet. Man følte sig velkommen og ligeværdige.
En anden gilde bror sagde: ”Gildelivet har været et kreativt nedslag i min tilværelse”.
Oplevelse af humor i Hadsten Gildet.
Det, at man mødes til gruppemøderne hjemme hos hinanden, giver en stor tryghed og et godt kendskab til mange
forskellige mennesker.
Ruth har spurgt sin datter ad, om hun ville deltage i en spejder café, og det synes hun, at det kunne det godt være.
Gildeloven betyder, at man bestræber sig på at være et ordentligt menneske.
Mette er glad for, at gildet i Hadsten har udviklet sig. Tidligere måtte kvinderne ikke deltage i gildehallerne. Sådan er det
heldigvis ikke længere.
Kirsten er enig med Lars vedrørende gildeloven. Kirsten har altid levet med gildeloven, da hun har været spejder altid.
Det er unikt i foreningssammenhæng, at man har etiske regler.
Det er en værdifuld ting, at vi kan kontakte gildebrødre over alt og få åbnet døre, som ellers ikke lader sig åbne.
Ritualerne, hvad siger det:
Fundamentet er det godes kamp mod det onde. Hanne nævnte de gamle hulekirker i Kapadokien, hvor vægmalerier også
viste Sct. Georg og dragen, som symbol på det godes kamp mod det onde.
Ritualer er vigtige. Det har spejderne, og det har vi da stadig i Hadsten Gildet, selv om vi sidder i rundkreds, når vi har
gildehal.
Bålet, musikken og sangene kender man, men ikke sværdet.
Det, der betyder noget, er netop spejderideen.
Ved gildehallerne kan man samle tankerne og slappe af.
Gruppearbejdet er ligeledes vigtigt, men gildehallerne er et frirum. Man kan bare sidde og lytte til gode ord til senere
betænkning.

Gudrun foreslår, at man laver nogle kurser i de forskellige tider og udviklings ting. Som eksempelvis at holde tale. Vi
kunne også lave studiekredse, hvor man får mulighed for at drøfte relevante gildespørgsmål.
Afrunding og konklusion:
Lone mente afslutningsvis, at vi er meget enige om, hvorfor vi er gildebrødre i Hadsten Gildet, og at det må give ledelsen
noget at komme videre.
Det, der er vigtigt for os, er vores fællesskab, vores værdigrundlag og vores etiske spilleregler.
Ideen med Spejder Caféen bør modnes og bør nok nævnes igen.
Lars nævnte, at Spejder Caféen bliver taget op af Nissebanden.
Lone fortalte forskellige aktiviteter I Skanderborg:
1. Gilderne i Skanderborg kommune laver hvert år i marts et voksenløb for spejderledere og styrelsesmedlemmer.
2. I august arrangerede gilderne i Skanderborg Kommune et bilorienteringsløb for alle gildebrødre i kommunen.
Det vil sige, at 1. og 2. Skanderborg samt Porskjær sammen laver begge løb
- det er tilfældigt, at det netop blev Skanderborg, bilorienteringsløbet startede i - næste år bliver det i en anden by.
(Odder var med til at køre orienteringsløbet, men var ikke blandet ind i planlægningen)
Vi kunne også lave en forældrepatrulje til Sct. Georgsløbet.
Juniorgrupper for nye medlemmer kunne også være en god idé.
Ledelsen vil gerne sige tak til Lone for hendes medvirken og til gildebrødrene for den store opbakning til dette
eksperiment. Vi er sikre på, at alle havde en følelse af at have lært de andre gildebrødre lidt bedre at kende efter denne
aften. Det bliver også nemmere at svare på, hvorfor man er gildebror.
En særlig stor tak til de 7 gildebrødre, der havde forberedt hver deres indlæg til denne spændende aften. Uden disse
engagerede indlæg var aftenen ikke blevet den samme.
Gildehilsen Ledelsen
__________________________________________________________________________________________________

Referat:

Spejderfesten

Gildet havde igen i år påtaget sig tjansen med at lave mad til spejderfesten d. 7/11 hos Hadsten
Spejderne DDS.
I år var opgaven lidt anderledes end tidligere år, idet det var spejdernes 75. spejderfest. Det ville de
gerne gøre lidt mere ud af, så de ønskede sig en festmenu på 3 retter.
Kirsten og Robert holdt et lille møde sammen med gruppelederne og vi enedes om at vi nok godt
kunne løse den opgave. Menuen blev fastlagt og planlægningen begyndte.
Menuen kom til at bestå af:
Tunmousse og rejer anrettet med salat, sherrytomater, dressing, citron og brød.
Oksefilet med rødvinssovs (Nissebanden), broccolisalat og små varme kartofler. Desuden
agurkestave og gulerodsstave.
Islagkager (spejderne)
Robert planlagde opgaverne som Nissebanden stod for og vores lille Spejderfestudvalg lagde planer
for de øvrige arbejdsopgaver. Der meldte sig heldigvis nok gildebrødre til at vi kunne klare opgaven.

Vi mødtes i skolekøkkenet kl. 9.00 og efter et lækkert morgenbord, som Hanne havde sørget for, gik
vi alle i gang med at snitte, skære og røre, og da kl. var omkring 13, var maden klar. Klokken 16 kom
serveringsholdet og vi fik travlt med at anrette. Der kom omkring 260 spejdere og forældre, og da
spejderne gerne ville have forretten stående på bordet, når de
kom til festen, var der travlt. Vi nåede det og så snart
spejderne var ankommet i festligt fakkeltog – og desværre
øsende regn! – kunne Nissbanden indtage køkkenet med
deres stege og sovs.
Alle gildebrødre ydede en stor indsats og vi fik meget ros for
den lækre mad.
TAK FOR INDSATSEN TIL ALLE; DER VAR MED
_________________________________________________________________________________
Referat:
Fellowship gildehallen den 26. oktober. Det var en dejlig aften, hvor vi på værdig vis satte en fin
ramme om fellowship budskabet, hvor Stadsgildemesteren holdt en flot tale der tangerede Fellowship
budskabets ånd. Budskabet var i år skrevet af Landsgildet, let omskrevet fra det internationale
budskab, så det helt levede op til den situation vi i dag befinder os i. Det indslag med
Grønlænderkoret " Kajak" som sang fire sange, ved jeg fra flere, at de syntes var et dejlig frisk
input.
Efter at alle havde fået et fint traktement havde vi fornøjelsen at høre Jens Engedal fra Dansk
Flygtningehjælp, Jens holdt et rigtig flot foredrag om Flygtningehjælpens organisation og budget, der
lyder på ikke mindre end 2,2 milliarder kroner der bruges til hjælp alle nødstedte steder. Dernæst
fortalte og viste han billeder om arbejdet ude i verdens brændpunkter. På alle måder et både
rystende, men også interessant foredrag, der gav os alle noget at tænke over.
Med gildehilsen
Helle (DIS i Aarhus Stadsgilde)

______________________________________________________________________
Fredslyset i Skanderborg
Onsdag d. 25. november kørte Mette, Anne Marie og jeg en tur til
Skanderborg for at modtage fredslyset sammen med omkring 25 andre
gildebrødre fra Østjysk Distrikt.
John (DIS) fortalte lidt om historien bag fredslyset, hvorefter vi sang ”Dejlig
er Jorden”. Så kom fredslyset, som var bragt
fra Aarhus af et par gildebrødre og John
læste fredslysbudskabet.
Herefter spiste vi et par stykker smørrebrød
og fik kaffe og lækker kage.
Dagen sluttede med, at de forskellige gilder fik flammen med hjem
til egne gilder, og inden vi skiltes sang vi ”Nu flyver mørkets fugle
ud”. Det var endnu engang et par hyggelige timer sammen med
gildebrødre fra andre byer.

Fredslysbudskabet 2015
2015 er af UNESCO valgt til at være lysets år, hvilket bliver markeret over hele verden, på mangfoldige
måder, af mennesker der vælger lyset og lysets energi og kraft i verden.
I kristendommen spiller lyset en ganske særlig rolle, idet Jesus i Johannesevangeliet siger: »Jeg er verdens
lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.« Joh.8,12
Faktisk var lyset med fra verdens allerførste øjeblik; som et big bang, en fusion, en eksplosion af lys, en
kraft da Gud sagde ordene: ”Der skal være lys”– og dermed skabte en form for orden i kaos.
Uden lys kan vi ingenting; Vi kan ikke se, der er ingen farver og nuancer, der er intet der kan vokse, der er
intet liv. Guds lys var der som det første og som det største, grundlaget for alt andet.
Som gammel sejler, ved jeg hvor livsvigtigt lyset er. En mørk nat på havet, er du prisgivet hvis ikke du
enten kan pejle ud fra fyrene på land, eller kan tage pejling fra himlens lyskilder. Uden dem vil man miste
orienteringen og risikere at gå på grund og i værste fald gå ned.
Hvor mange af os har ikke oplevet at miste orienteringen i livet? Sygdom, uvenskab, dødsfald, skilsmisser
eller andet slår os ud af kurs og pludselig befinder vi os i vores livs storm, i mørket, uden at kunne se lys at
pejle efter. Der er kun mørke og kaos. Alt i én er i beredskab, man aner ikke hvor man er og er
rædselsslagen for hvad der venter forude.
Når vi oplever at være der i livet, er vi som disciplene var det, en mørk aften på Genezerat sø, i mørke og
modvind. Og dér i deres rædsel og afmagt kommer Jesus til dem. Kommer til dem, gående på vandet, for
at være hos dem, og han får bølgerne til at lægge sig igen. Giver dem et lys at pejle efter, giver dem nyt
håb og lader dem se fremad. Og sådan er det med Kristus. Han kommer til os når mørket, i vores indre eller
vinterens mørke er tættest. Når alt virker stormomsust, mørkt og uden liv – da fødes et lille lys, et håb om
fred og nyt liv.
Det store rum i kirken, kaldes for skibet, som symbol på at vi alle er i samme båd i livet. Nogle gange er der
havblik, solen skinner og alt ånder idyl i livet, og andre gange bliver vi kastet hid og did af livets storme.
Men hvor vi end er, og hvad livet end byder os, kommer Kristus til os med sin fred - som et lys i skabelsens
morgen, en stjerne i det fjerne.
For mange år siden, sad nogle stjernekyndige mænd og kiggede op på den mørke nattehimmel da de
pludselig så en ny stjerne – et nyt lys der skinnede så klart som en lille stjernesol. De vise mænd valgte at
gå mod lyset, følge
lyset for at se hvor det ville bringe dem hen i livet. De gik langt og må ofte have undret sig over hvor lyset
fra himlen mon ville føre dem hen. Men som vi alle ved, førte lyset dem til Betlehem – til det lille Jesusbarn,
som altså fra første øjeblik blev et pejlemærke, en ledestjerne i det fjerne at gå efter i livets kaos, et lys når
mørket blænder og slukker for livets glæde og håb. Et lys som tændes når vinterens mørke er tættest og
som giver kraft og håb om at kunne fastholde livet – ud over vinteren og dødens mørke.
”Der skal være lys” sagde Gud, og lod sin søn fødes ind i verden. Et lys som er blevet delt, og delt og delt,
som har skabt menigheder, fællesskaber og kirker verden over, om ordet og lyset der vil håbet, glæden og
freden.

Anne Holten Mortensen Sognepræst Dåstrup sogn, Ørsted sogn og Syv sogn

Gruppe 1 – Naturoplevelser

Lørdag den 31. oktober mødtes Naturoplevelses gruppen ved spejderhytten kl. 9.30. Her fordelte vi
os i bilerne og kørte ud til Årslev ådal.
Vi parkerede ved Hvalløs på Dyrehavevej og gik igennem ådalen til Årslev siden, Naturstien mellem
Årslev og Hvalløs er ca. 2 km. Stien fører via en ny stibro hen over det nye slyngede forløb af Alling
Å, der er genskabt midt i ådalen. Her udgør åen nu, som den gjorde det oprindeligt, det fysiske skel
mellem Årslev og Voldum Sogn og dermed også grænsen mellem Randers og Favrskov kommuner.
På Årslev siden ender naturstien ved er en dejlig Shelter/bålhytte. Her indtog vi formiddagskaffe med
rundstykker m.m.
Under kaffen fik vi de sidste detaljer på plads til gildemødet den 12. november, hvor gruppe 1 skulle
sørge for forplejningen.
Herefter gik turen tilbage til bilerne, en rigtig dejlig gå tur som varmt kan anbefales.
Ref: Mette

_____________________________________________________________________
Gruppe 2 – Naturgenopretning
Referat fra gruppemøde d. 24/11 hos Hannah og Hans Ole
Alle deltog i mødet
Vi gik først en dejlig, men våd tur ud af gammel Lyngåvej og krydsede over Hammelvej ved
Vesterskovvej. Ved spejderhytten svingede vi ind for at besigtige Gu druns kolonihave, hvor der var
foretaget en form for naturgenopretning, idet Gudrun havde gravet det halve af græsplænen op.
Efter at have godkendt de tilbageværende grønsager fortsatte vi og vendte tilbage til
Nygårdsvænget, hvor vi igen kunne komme i tørvejr.
Efter den hårde travetur var det dejligt at sætte sig til et veldækket bord,
hvor værtsparret diskede op med sildebord efterfulgt af lune tærter, hertil
drikkevarer, heriblandt flere forskellige snapse.
Efter frokosten fik vi taget hul på planlægningen af Nytårsgildehallen og lagt
planer for den kommende tid.
Gruppemøder i foråret 2016:
Mandag d. 4/1 kl. 12.30 hos Birgit
Onsdag d. 3/2 kl. 13.00 hos Hans Ole
Torsdag d. 3/3 kl. 12.30 hos Helge
Tirsdag d. 19/4 kl. 12.30 hos Bente
Mandag d. 9/5 kl. 13.00 hos Sten
Tirsdag d. 7/6 kl. 12.30 hos Ellen

Alle kan deltage i julemødet på Møllegaarden
Evt.
Sct. Georgsløbet 30/4 bliver et byløb
Spørgeskema om bladet Sct. Georg kommer som link i Gildenyt
Evaluering af Spejderfest. Stor tilfredshed. Der holdes møde med spejderne inden næste års fest
Ref.: Kirsten A
_________________________________________________________________________________________

Gruppe 3 – Lokalhistorie
Torsdag den 29. oktober mødtes gruppe 3 hos Inge. Vi skulle tage hul på vores emne ”Lokalhistorie”.
Efter de indledende øvelser (d.v.s. lækre frikadeller m. tilbehør) og mange spændende svinkeærinder
på samtaleplan gik vi til vores dagsorden.
Vi fik samlet op på rådsmøde, landsgildeting og lavet de indledende øvelser til gildemødet i februar,
hvor vi er jourhavende.
Næste gruppemøde er 24/11 kl. 16 på Egnsarkivet og derefter hos Ruth.
Vi skal huske 2016 kalendere til mødet!
Referent: Janne A.
Tirsdag d.24/11 mødtes gruppe 3 i Hadsten Lokalarkiv for at arbejde med vores emne.
Vi hørte også om, hvordan man i den ”nye” Favrskov Kommune
samarbejder med kommunens øvrige arkiver og samlinger, der er nu
kommet under én hat.
Margit Bagger fortalte engageret og levende om arbejdet i
Lokalarkivet, og da alle spørgsmål var besvaret tog vi en runde i
samlingen. Lidt tankevækkende er det, at se nogle af de ting, man
har brugt i sin barndom, ungdom og såmænd også voksendom, nu er
anbragt ”på museum”.
Efter besøget her, som vi er enige om ikke er det sidste, tog vi hjem til Ruth, fik varmen fra en skøn
gulerodssuppe og så havde vi energi til at arbejde med vores dagsorden.
Den blev klaret i god ro og orden – næsten  - vi fik aftaler på plads om gildemødet i februar og
aftalte næste møde 28/01/2016 hos Grete.
Referent: Janne A.

Fødselsdage

December 2015:
8. december

Hannah Hede

9. december

Anne-Grethe Andersen

9. december

Mette Lindgren

14. december

Ib Ladefoged

24. december

Kim Topp (60 år)

Januar 2016:
16. januar

Inge Jensen

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
December 2015:
Tirsdag d. 1/12: Distriktsrådsmøde i Hadsten (GM)
Torsdag d. 10/12: Julestue på Møllegaarden
Januar 2016:
Tirsdag d. 5/1: Spejdergudstjeneste
Torsdag d. 14/1: Nytårsgildehal i Spejderhytten
Torsdag d. 21/1: Rådsmøde hos Hanne
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/1-2016 er d. 25/12.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

Redaktøren ønsker alle en rigtig GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR

