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Julehygge på Møllegården
Torsdag den 8.december
I samarbejde med Møllegårdens Frivillige er der julehygge med sang,
lotteri, gløgg og æbleskiver. Senere kaffe med småkager.
Aftenen begynder kl.
gennem Møllegården.

18.30 med spejdernes LUCIA-OPTOG

Håber I vil komme og medvirke til, at alle får en hyggelig aften.
Julestuelauget sørger for indkøb af pakker til lotteriet.
Deltagerpris for gildebrødre: 20,- kr.
Tilmelding for gildebrødre til Kirsten L.
senest den 3.december på
tlf. 2661 0707.

Med julehilsen
Sct. Georgs Gildet
Julestuelauget

Gåtur
Gåturen tirsdag d. 13. december er den sidste inden jul.
Derfor kører vi til Moesgaard, hvor vi går en tur.
Vi slutter med en kop kaffe i MOMUs café.
Vi mødes ved Spejderhytten kl. 13.00 og fordeler os i bilerne.

Der er ingen tilmelding – Bare mød op!
Gildehilsen

Gå-holdet

Nytårsgildehal 2017
Gruppe 1 vil gerne invitere til Nytårsgildehal
den 12-01 kl. 18.30 i Spejderhytten.
Da det er 50 år siden, den første Gildehal blev afholdt, vil aftenen stå i 1967 tegn med hensyn til
borddækning, forplejningen og underholdning.

Kom klædt
som vi så ud
i 1967.

Mangler du tøj eller inspiration til påklædning så kik ned i Røde kors butikken en mandag kl. 10-14,
så vil Marianne og Mette gerne hjælpe med ideer.
Prisen for hele aftenen med mad og drikkevare vil være 150 kr.
Tilmelding til Mette gerne gruppevis senest den 4. januar. På mail mettelindgen@gmail.com
eller tlf. 23361302

Referat:

Gildehal den 24. november 2016
Torsdag den 24 november mødtes 24 gildebrødre til gildehal og efterfølgende samtalespil vedrørende
Spejderideen for voksne.
Gildehallen blev gennemført i fredslysets tegn, da dette dagen før var blevet hentet
i Århus ved en højtidelighed i den Katolske Kirke. Mette og Bente tændte
gildehallens lys med fredslyset og både gildemestertale og musikken var valgt med
omhu omkring lys, der tændes og hvorfor.
Efter Gildehallen serverede gruppe 5 gourmethotdogs, der blev spist med stor
velbehag og nydt sammen med flydende gaver fra 50 års jubilæet.
Derefter var det tid til at trække i arbejdstøjet. Gildebrødrene blev delt i 6 grupper,
hvorefter vi gik i gang med samtalespillet. Der var stor diskussionslyst i alle
grupperne. Alle afleverede en skriftlig konklusion på de 6 spørgsmål, der var stillet i
samtalespillet. Resultatet skal sammen med svar fra de øvrige gilder i landet
anvendes til at tydeliggøre Spejderideen for voksne, som fremover er gildernes
slogan.
Mvh Robert Nielsen

Referat:

Gåtur i november.
Da turen foregik på min fødselsdag og det var min tur til at
tilrettelægge turen, inviterede jeg på frokost. Derefter gik vi en tur i
Favrskoven, som er blevet lidt vanskelig at gå i. Der kommer
mange heste. De pløjer nogle af stierne op, så de efterhånden er
blevet til hulveje. Til sidst sluttede vi med kaffe i bålhytten ved
spejderhytten. For mig blev det en rigtig god dag.
Gudrun
__________________________________________________________________________________

Referat:

Spejderfest

Så gjorde vi det igen!
I samarbejde med Nissebanden lykkedes det endnu engang at sætte et flot
måltid på bordet til DDS´ernes spejderfest. Menuen i år var Oksefilet med
Bearnaisesovs. Hertil kartofler og grønsagsfade.
Der blev lavet mad til 230 personer, så der var nok at se til. Heldigvis
var der mange, der tog fat, så samtidig med at vi knoklede, havde vi en
hyggelig dag, som afsluttedes med, at vi selv kunne smage den dejlige
mad til et glas rødvin.
Der var stor tilfredshed over maden hos spejderne, så måske får vi lov
til at være med igen næste år.
Med gildehilsen
Kirsten A
__________________________________________________________________________________

Referat:

Fredslyset 2016
En lille flok gildebrødre fra Hadsten tog onsdag d. 23. november turen til Aarhus
for at deltage i en lille ceremoni omkring Fredslyset i den katolske Vor Frue
Kirke.
Vi fik ved den lejlighed anledning til at bese det fredskapel, hvor den evige
flamme brænder.
Den katolske pater ledede en lille
andagt, hvorefter Fredslyset blev tændt.
Der var mødt ca. 50 gildebrødre fra
mange forskellige steder, og Fredslyset
blev nu spredt ud til mange gilder i
Jylland.

Vi satte kursen mod Skanderborg, hvor vi deltog i det
traditionelle Fredslysarrangement i Østjysk Distrikt. Her blev
Fredslysbudskabet læst op og vi spiste et par stykker
smørrebrød og sang et par sange. Snakken gik lystigt og vi
sluttede af med at alle fik tændt deres Fredslys, og så kunne vi
vende hjem til vores lokale gilder og sprede lyset her.
Alt i alt en hyggelig og stemningsfuld dag.

Dagen efter torsdag d. 24. november havde vi fået lov til at deltage i juletræstændingen i Hadsten. Det lille udvalg mødte op med Fredslyset, og tændte et
stearinlys på det store juletræ, samtidig med at julemanden tændte de andre lys
på træet. Borgmesteren holdt en tale, hvor han bl.a. forklarede hvad der var
ideen med Fredslyset.
Med gildehilsen
Kirsten A

______________________________________________________________________
Gruppe 1 – Naturoplevelser
Mandag den 21. nov. mødtes gruppe 1 ved Mette, det blev ikke til så meget natur denne gang, da
Mette pt. Ikke er i stand til at gå grundet et nyt knæ.
Vi holdt et planlægningsmøde for at få styr på nytårsgildehallen som
det er vores tur til at planlægge, se andets sted i bladet.
Vi fik også lige lagt sidste hånd på vores næste møde som er en
julefrokost, der foregår ved Lars og Marianne lørdag den 26.
november.
Ref.: Mette

______________________________________________________________________
Gruppe 2 – Naturgenopretning
Referat af møde den 15. nov. 2016

Pkt. 1 Gå-turen
Vi mødtes hos Kirsten og Sten. Hvor vi fordelte os i bilerne og kørte til Kasted, hvor vi parkerede ved
kirken. Kirsten havde med udgangspunkt i brochuren ”Sporene ved
Kasted”, valgt at vi følge Rød rute. Da vi
nåede frem til Kasted mose så den ret våd ud,
så vi gik tilbage gennem Kasted by til Kærby
Vad.
Efter lidt forhandling gik næsten hele gruppen
ad Hvid rute mod Ny Mølle Kro. Jeg erfarede
senere, at gruppen ret hurtigt fortrød valget,
og vendte tilbage til bilerne ved Kasted Kirke.

Herefter kørte vi ad landevejen til ”Ny Mølle ”, som alle
ville se.
Her mødte vi et aflåst hegn. Men en meget venlig ung
mand kom hen og spurgte, hvad vi ville, og hvem vi var.
Da han så, at vi var gamle spejdere, bød han os inden for
og viste os rundt og fortalte om Ny Mølle i dag.
Han fortalte, at stedet i dag er ejet af en gårdmand, som
har lejet det ud til et kollektiv. Det består p.t. af 11 voksne
og 8 børn + 2 på vej. Der er 2 af de voksne som er ansatte til at passe de 8 børn, som er fra 2 til 5
år. De øvrige voksne har arbejde eller er under uddannelse.
Jeg tænkte, på vejen hjem, at Ny Mølles storhedstid er forbi, men stedet lever videre.
Pkt. 2 Frokosten.
Igen hjemme hos Kirsten og Sten, var bordet dækket med sild og snaps og godt øl. Det blev
efterfulgt af en velsmagende og lækker gang Ristaffel – som vist var tænkt som ”pindemad”.
Pkt. 3 Spejderfesten.
Kirsten mente at det havde været nemt at planlægge gildets forberedelser af festen. Idet der var
rigtig god opbakning fra alle hjælpere.
Kirsten fortalte også om Hammel gildets 50 års jubilæum. Som blev afviklet med en gammeldags
Gildehal. Der var lavet et meget flot jubilæumsskrift, som kan købes. Man havde også doneret kr.
5000 til spejdergrupperne i Hammel. Det var alt i alt en god dag.
Pkt. 4 Evaluerings mødet den 24.11.
Alle opfordres til at læse på lektien.
Herunder blev også opfordret til at tænke på den kommende gruppedeling. Bl.a. hvilke
emner/interesser/aktiviteter skal danne grundlag for de nye gruppedannelser.
Alle opfordres til at indsende forslag til ovenstående.
Pkt. 5 Gruppemøde kalender for 2017. 5. januar kl. 11.30 hos Birgit - 2. februar kl. 11,30 hos Sten 2. marts kl. 12.30 hos Helge - 19. april kl. 12.00 hos Bente - 16. maj kl.? gruppetur Mols hos Hans
Ole - 13./14. juni gruppetur til Henne Mølle Å Badehotel KL.?
Der blev snakket en del om Landslejren i Sønderborg. Og de muligheder der er for at deltage som
hjælpere.
Ref.: Helge
__________________________________________________________________________________

Gruppe 3 – Lokalhistorie

Mandag d. 7-11 holdt gruppe 3 møde hos Ruth. Vi kunne glæde os over at Inge er rask og i vigør
igen, samt at der er positive meldinger fra en lidt træt Lise.
Da vi havde glædet os over det, gik vi i gang med vores dagsorden. Vi var godt tilfreds med besøget
på Veteranhjemmet og fornemmede, at der blev lukket op for et område, som er lidt ukendt.
Vi talte også om vores nuværende gruppedelingsmetode efter ønsket fremsat
på Rådsmødet i oktober.
Vores dagsorden blev gennemgået, vi fik lagt møder i januar og februar, og så
småt taget hul på de gule ærter til Gildetinget.
Referent: Janne A.

Gruppe 4 – Diskussion
Referat fra møde den 8. november 2016 i gr. 4 hos Anna-Grethe.
Vi var kun 5 til mødet. Janne og Niels måtte vi undvære.
Gildemesterens opfordring til at svare på nogle spørgsmål vedr. gruppedeling blev drøftet.
Vi nåede i enighed frem til følgende:
Fordele ved nuværende ordning:
Når de forskellige gruppers emneområde er fastlagt på "gruppedelingsmødet" og hængt op på "tørresnoren",
kan man tilmelde sig den gruppe, hvis emne man synes bedst om.
Man er derfor ude over drøftelser/diskussioner på de første (måske mange) gruppemøder om, hvad gruppen
skal beskæftige sig med.
Hvis man ønsker det, kan man tilmelde sig flere grupper.
Ulemper ved nuværende ordning:
Ingen
Forslag til ændringer:
Ingen
På mødet drøftede vi notatet af 16. juni 2016 vedr. div. aftaler/kutymer/traditioner. Vi har følgende
bemærkninger:
ad punkt 3:
Markering af runde fødselsdage begynder ved 50 år, og halvrunde fra og med 75 år.
ad punkt 9:
Der bør ikke anføres navn (f.eks. Ib Ladefoged), men derimod kan anføres "Formanden for loppelauget.".
Hvis der anføres navn, skal notatet rettes hver gang, der sker ændring. Formanden er jo ikke valgt for evigt.)
Næste gruppemøde i januar 2017 er endnu ikke fastlagt.
Ref.: Ib L.

_________________________________________________________________________________

Gruppe 5 – Biograf
Gruppe 5 mødtes hos Robert den 14. november. Vi er jourhavende til gildemødet den 24. november,
og vi benyttede anledningen til at prøvesmage den planlagte menu til gildemødet. Menuen blev
godkendt.
Vi indledte mødet med at tale om film siden sidst samt kommende film:
1. De fleste havde set filmene ”Swinger” og ”Kvinden i toget” fra
biografklubben. Swinger kunne ud over ”underholdning” også give lidt
stof til eftertanke omkring evig utilfredshed med livet som det er. Man
har måske glemt optimisme fra ungdommen – og synes naboens græs
altid er grønnere! Kvinden i toget er i flere lag, og hvis man ikke har
læst bogen eller forhåndsomtalen, går der lidt film, før man er rigtig
med. Hovedpersonen er misbruger og synes utilregnelig som vidne. 3
kvinder liv filtres ind i hinandens gennem samme mand, eks- og
ægtefælle samt psykiateren.
Hanne og Robert havde set ”Fuglene over sundet”, som handler om jødeforfølgelsen i 1943,
og som netop er på og MÅ ses af os andre.

2. Kommende film er ”Toni Erdmann” i december og ”Dræberne fra
Nibe” i januar, begge i biografklubben. Filmen ”Fantastiske væsner
og hvor de kommer fra” (før Harry Potter univers) er også på vej. Se
trailer her: https://www.youtube.com/watch?v=3lncFyy8XP0
Næste punkt på dagsordenen var planlægning af eftergildehallen den 24.
november. Ledelsen har ansvaret for indholdet på mødet, så det var kun
menuen vi skulle have styr på, og det var heldigvis på plads.
Sidst men ikke mindst drøftede vi gruppedeling og blev enige om vores svar
til gildeledelsen.
Aftenen sluttede med en gammel film fra Thy-lejren, hyggeligt – og ja, vi så også Kim Larsen som
ung og uopdaget.
Næste møde hos Kim den 7. december. På mødet i december aftaler møder i foråret . Anne Marie
prøver at komme så meget hun kan.
Ref. AM

Fødselsdage
December:
8. december

Hannah Hede

9. december

Anne-Grethe Andersen

9. december

Mette Lindgren

14. december

Ib Ladefoged

24. december

Kim Topp

Januar 2017
16. januar

Inge Jensen

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
December:
Torsdag d. 8/12: Julestue på Møllegården
Tirsdag d. 13/12: Gåtur
Januar 2017:
Tirsdag d. 3/1: Spejdergudstjeneste
Tirsdag d. 10/1: Gåtur
Torsdag d. 12/1: Nytårsgildehal
Torsdag d. 19/1: Rådsmøde hos GM
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/1-2017 er d. 25/12.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

Redaktøren ønsker alle en rigtig GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR

