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Julehygge på Møllegården
Torsdag den 6.december
I samarbejde med Møllegårdens Frivillige 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.
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

Da der er indløbet en del afbud til gåturen tirsdag d. 4/12.,
aflyses turen i december.

Gildehilsen

Gå-holdet

Nytårsgildehal

torsdag den 10. januar 2018 kl. 18.30
i spejderhytten, Ellemosevej.
Nærmere information udsendes senere
Med gildehilsen
Gruppe 4

Fredslys i Hadsten i december
Søndag den 02-12 kl. 9.30 bærer vi Fredslyset ind til gudstjenesten i Vissing Kirke, tænder
alterlysene og adventskransen og læser Fredslysbudskabet op.
Mandag den 03-12 kl. 19.30 har vi Fredslyset med til Kirkekoncert i Sct. Pauls Kirke, her vil vi
tænde alterlysene og læse Fredslysbudskabet op. Til Koncerten medvirker Hadsten Blandede Kor
og Hadsten Sangforening.
Torsdag den 06-12 kl. 18.30 har vi Fredslyset med til Julestue på Møllegården. Vi tænder Lucia
lysene med Fredslyset og læser Fredslysbudskabet op.
Alle Gildebrødre er velkommen til at deltage i alle arrangementerne.

Invitation til en festlig dag på Skanderborg Fælled den 9. februar
Østjysk Distrikts
50 års jubilæum
GU’erne i Østjysk Distrikt og Distriktsgildeledelsen vil gerne invitere alle gildebrødre til en spændende og
berigende højskoledag lørdag den 9. februar 2019 på Skanderborg Fælled i anledning af, at det i februar
2019 er 50 år siden, Østjysk Distrikt blev dannet.
Tag også gerne din partner, din nabo eller en god ven med.
Program:
9.00-9.50
9.50-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00

Vandrehal, registrering og morgenkaffe
Velkomst
Gildehal
Pause
Foredrag v. Ulla Svenningsen Lund,
Frivillighedschef Visit Aarhus, om frivillighed
13.00-14.00 Frokost
14.00-16.00 Foredrag om jødiske visdomsord/fortællinger i ord og musik ved Klezmerduo.
16.00-16.30 Kaffe og te + kage samt farvel og tak for i dag
16.30
Mulighed for gratis rundvisning på Fælleden. Tilmelding nødvendig
Adresse: Skanderborg Fælled 1, 8600 Skanderborg
Pris: 300 kr. for morgenmad, frokostbuffet inkl. 1 øl eller vand samt kaffe og kage.
Betaling skal ske til distriktets konto: 1915 7558150941 eller på MobilePay: 93651. Angiv indbetaler.
Tilmelding (kun på mail!) og betaling senest mandag den 14. Januar 2019 til DGS Birte Brynning,
brynning@hundslund.com Obs!! Tilmeldingen er først gældende, når deltagelsen er betalt.
Vil du/I give en gave i anledning af jubilæet, ønsker vi os et tilskud til dagen indbetalt på distriktets konto.
Oplys følgende ved tilmelding:







Navn på indbetaler samt navn og gilde på alle tilmeldte deltagere
Om indbetaling er sket via bank eller på MobilePay
Om du/I ønsker at deltage i rundvisning kl. 16.30
Om du/I evt. kun ønsker at deltage i gildehallen (pris 100 kr. inkl. morgenmad)
Om du har en kort bemærkning i forbindelse med gildehallen
Vi glæder os til at se dig
Med gildehilsen GU’erne og Distriktsledelsen, Østjysk Distrikt

Referat:

Gåtur den 6/11.
Så blev det igen tid til at snøre vandreskoene og komme ud i den
dejlige friske efterårsluft.
Gudrun havde tilrettelagt en tur til Fussingø, hvor vi først gik ud til
ruinen og derefter gik en dejlig tur i skoven ved Fussingø Herregård.
Den medbragte eftermiddagskaffe indtog vi ved vandmøllen.

Referat:

DDS Hadstens Spejderfest – 10. november 2018
Sct. Georgs Gildet stod endnu engang sammen med Nissebanden for maden til DDS´ernes
spejderfest. Det var Mortens Aftens, så menuen var andebryst med rødkålssalat og grønt.
Der var heldigvis stor opbakning fra gildebrødrene, så det var en overkommelig tjans.
Der var stor tilfredshed med vores indsats, så mon ikke vi får lov igen næste år. Vores lille PR-udvalg
havde lavet en tipskupon om Sct. Georgs Gildet, hvilket gav en god snak om gildet rundt ved
bordene.
Med gildehilsen
Kirsten A

Referat:

Gildemøde den 15. november 2018
Et par billeder fra endnu en dejlig gildeaften med gildehal, hvor vi fejrede Hennings 50-års
gildejubilæum. I eftergildehallen hørte vi Gunnar Vinge-Hansen fortælle om sine oplevelser på
Grønland.

Billeder fra Fredslys-arrangementer
Fredslyset blev hentet i Skanderborg, hvor distriktet holdt et lille arrangement, hvor
fredslysbudskabet blev læst op:

Fra Lokalavisen:

Mette var med til julekoncert i Haslund kirke, hvor hun fortalte om Fredslyset efter at
have tændt alterlysene med flammen, og Fredslyset var med da juletræet i Hadsten
blev tændt:

Fredslysbudskabet 2018:
Flemming Meyer, Skovlund, Sydslesvig
Temaet for Fredslyset 2018:
”Fred har behov for et tolerant fællesskab”
Fredslysbudskabet 2018
Derhjemme havde vi en plakat hængende, der viste, at hvis man midt i ordet fred indføjer to bogstaver,
nemlig i og h, så står der frihed. Det skulle tydeliggøre, at forudsætningen for frihed er fred, og at de to
ting så sandelig hænger sammen. Et liv i fred og frihed er vel det, vi alle stræber efter. Men det kommer
ikke af sig selv. Der skal en evig indsats til. En indsats, der kun kan ydes i fællesskab. Og derfor har fred
behov for et fællesskab.
Men fællesskab i sig selv er ikke nok. Der findes også fællesskaber, der ikke gavner freden. Det har vi
desværre i seneste tid igen måtte opleve. Nej, fred har behov for et tolerant fællesskab. Et fællesskab, der
ikke bygger på at ekskludere, på at udelukke. Et rummeligt fællesskab, hvor der er plads til forskellighed.
Hvor der er forståelse. Hvor man tager sig af nødlidende og ensomme. Hvor man kan yde aktivt arbejde.
Hvor man kan være med til at glæde andre. Hvor indsatsen for fred og frihed er et bærende element, og
hvor ønsket om fredelig sameksistens mellem mennesker i hele verden fyldes med liv.
Her har spejderbevægelsen sin store styrke. Bevægelsen lever af fællesskabet. Hele vejen igennem, fra
patruljeniveau til det internationale, verdensomspændende niveau. Spejderfællesskabet er tolerant. Dermed
yder spejderbevægelsen en uvurderlig indsats for freden.
Men vi skal huske på, at fred er meget mere end bare fravær af krig og vold. Fred har i høj grad også noget
at gøre med, hvordan vort forhold til vores medmennesker er. Ufred i nabolaget betyder ikke absolut krig og
vold, er dog alligevel udtryk for manglende fred. Det samme gælder på arbejdspladsen, derhjemme eller
andre steder. Og også på dette område må vi konstatere, at fred har brug for et tolerant fællesskab.
I et fællesskab, hvor man løfter i flok, hvor man vil og kan sammen, hvor man har tillid til hinanden og
respekt for forskellighedens styrke opstår der ikke al den ufred, der desværre mange steder er med til at
gøre livet surt. Også på dette område har spejderbevægelsen en forbilledlig funktion.
Her i grænselandet kan vi i den forbindelse ikke lade være med at tænke på de svære år under krigen og i
efterkrigstiden. Her har spejderfællesskabet for mange medlemmer af mindretallet haft den altovervejende
betydning, thi den var med til at man kunne overleve. Og senere med til at styrke fællesskabet i
mindretallet og behjælpelig med at opbygge de gode og fredelige forhold, vi har i grænselandet i dag.
Fredslysbudskabet 2018, ”Fred har behov for et tolerant fællesskab”, er et rigtigt og vigtigt budskab. Det er
en dejlig gave at få, og i høj grad et lys, der kan tændes til glæde for andre.

Gruppe 1 – § 3 gruppen
Søndag d 4. november drog §3 gruppen mod Randers, nærmere betegnet Vorup Enge, hvor vi
bevægede os i den dejlige natur langs Gudenåen væk fra byens larm, men også mod larmen fra
motorvejen, idet Pramdragerstien fører helt ud til motorvejen, hvor man kan krydse Gudenåen og
vandre tilbage mod byen på den anden side.

Lidt skræmmende at passere åen kun få meter fra bilerne på motorvejen.
Men tilbage mod byen og halvvejs mellem motorvej og by kunne vi holde spisepause ved et
bord/bænkesæt i det skønneste natur med udsigt til et rundt fugletårn og træernes flotte farver og
indtage vores medbragte madpakker og lidt varm kaffe inden vi gik videre mod byen videre ind til
Randers Kunstmuseum, hvor vi så en fotoudstilling ULTIMA THULE af randersfødte fotograf Henrik
Saxgren. En storslået udstilling. Gennem flere år har Henrik Saxgren fotograferet og dokumenteret
fangerkulturen på kanten af verden og på kanten af tilværelsen.
Grønland har i mange år været en kilde til fascination og inspiration og her, i samspillet mellem
naturen og fangernes liv, har han fundet stof til projektet ULTIMA THULE.
Desværre sluttede udstillingen den samme dag. Ellers ville den have været anbefalingsværdig, men
vi fik en interessant rundvisning af Knud Madsen om tilblivelsen af billederne.
Fotografen boede ude i bygderne hos fangerne og oplevede den flotte, men barske natur og
fangernes daglige kamp for føde, men også deres stolthed over at være fanger.

Citat: “ De ved på forhånd, at naturen er meget stærkere end dem. De viger, og først når naturen er
omgængelig igen, bevæger de sig stille og roligt ud igen. Det er den måde, fangerne forstår at vige
sig på, der fascinerer mig allermest. Jeg har aldrig set en fanger forsøge at spille helt. ” (Henrik
Saxgren, 2018).
En god oplevelse og så serverede de kaffe/te og en enkelt småkage, lige hvad vi havde brug for.
På §3 gruppens vegne
Marianne og Lars

_____________________________________________________________________
Søndag den 18 november kl. 10 mødtes § 3 gruppen og kørte samlet til Ålum skov. Her havde Kim
tilrettelagt en tur, vi skulle gå. Ankommet til skoven fandt vi et bænkebord, hvor vi indtog vores
medbragte kaffe/ te og Kims medbragte snegle, så nu var vi rustet til en lang travetur i det dejlige
efterårsvejr.
Ålum skov er en del af Fussingø skovdistrikt, det er et meget naturskønt område med et kuperet
terræn og skov med mange forskellige træer. Der er anlagt vandreruter og mountainbikeruter, vi
mødte da også nogle mountainbikere, men ellers havde vi en dejlig fredfyldt gåtur. Efter vi havde
gået ca. 6 km kom vi ind på kunstruten, som er et folkeligt, farverigt kunstprojekt i Fussingøskoven,
hvor der har deltaget en masse store og små kunstnere, alle med hang til at udtrykke sig kreativt i
naturen.

Kunstruten førte os hen til vores bestemmelsessted, det store overdækkede madpakkehus som kan
rumme ca 30 personer, men her var fyldt helt op af forældre og børn, som havde slået sig ned her
med bål snobrød og æbleskiver, vi fik dog et lille hjørne, hvor vi kunne indtage vores medbragte
mad. Herefter gik vi tilbage til bilen og kørte retur til Hadsten efter en rigtig dejlig dag i Ålum skov.
Hilsen § 3 gruppen
Mette.

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat fra møde den 22. november 2018.
Mødet blev holdt hos Anne-Grethe kl. 14.00. Henning havde meldt afbud.
Vores gruppe skal holde 5 min. Sct. Georg til Nytårsgildehallen, og det blev aftalt, at Anne-Grethe
klarer dette.
Vi havde en god snak om, hvorvidt "Demokratiet er under pres" ????, og i drøftelserne kom vi ind på
mange forskellige forhold, f.eks.





det svenske valgsystem - udlevering af stemmesedler
finansiering af det politiske system/partier - private sponsorer kontra offentlig tilskud til de
forskellige partiers valgagitation, m.m.
hvordan undgår man "levebrødspolitikere" - eller skal man undgå dem !!!

---- og så var der kaffe, og næste møde er den 23. januar 2019, kl. 14.00 hos Henning.
Ref. Ib

Gruppe 4 – Limfjordsgruppen

Referat fra gruppemøde 8.11.2018
Vi startede mødet med at spise en portion af Hannes lækre Gullashsuppe, hvorefter vi fandt ud af
hvem, der deltager i de kommende aktiviteter.
Derefter gik vi videre med planlægning af nytårsgildehallen. Vi fik uddelegeret nogle opgaver, som vi
samler op på til vores næste gruppemøde.
Vi fik også de sidste aftaler på plads til vores gruppetur til Spøttrup søndag d. 2. december. Vi
besøger julemarkedet på Spøttrup Borg og vi fik lavet aftaler om ekstra gode julefrokost-madpakker.
Så blev det tid til aftenens fremlæggelser. Vi er i vores limfjordsemne nået til øerne i Limfjorden og
Robert startede med at fortælle os om Fur.
Han havde meget på hjerte, for Fur er en meget spændende ø, som både han og Hanne kender
særdeles godt.
Vi fik bl.a. noget at vide om hvordan øen i sin tid
er opstået og det specielle moler, som findes på
øerne Mors og Fur.
Moleret indeholder omkring 200 vulkanske
askelag, hvoraf de 179 har fået numre. Der er
140 positive numre og 39 negative. De negative
numre skyldes, at forskerne ikke kender omfanget
af askelag under jorden, hvorfor de har valgt et
markant askelag midt i formationen som +1.
Askelagene blev dannet under gentagne
Bispehuen med de mange lag moler
vulkanudbrud i forbindelse med åbningen af
Nordatlanten mellem Norge og Grønland. Derfor
kalder forskerne askelagene for ”Nordatlantens fødselsattest”. Under udbruddene sprøjtede
vulkanerne lava og aske højt op i luften, hvor de allermest finkornede askepartikler blev fanget af
nordvestenvinden og transporteret ned over molerhavet blandt andet i området omkring Fur. Her
sank asken til bunds og dannede et tyndt lag på havbunden. Hvert lag repræsenterer således et
vulkanudbrud. Askelagenes vulkanske oprindelse blev først kendt i 1883. Indtil da blev lagene
opfattet som kulholdigt sand. Isens fremstød har via randmoræner skabt det Fur, vi ser i dag.
Fur har tidligere været delt i 3-4 øer på grund af stenalderhavets stigning, men landhævningen efter
isens smeltning har samlet det til en ø.
Robert fortalte også om Rødstenen på Fur og mindedes de gamle historier om troldene i Rødsten og
Rødstensmanden.
Han fortalte videre om ”Svenskehulen” som er en minegang udgravet af svenske krigsfanger under
Napoleonskrigene i forgæves søgen efter kul. Gangen på nordsiden af Fur er nu næsten væk på
grund af erosion.

Til slut fik vi en beretning om vækkelserne på Fur, inden Robert sluttede af med historien om Fur
Bryghus.
Inden kaffen aftalte vi punkter og fremlæggelser til næste møde tirsdag d. 11. december 2018 hos
Inger
Ref.: Sten

Gruppe 5 – ”Ud af huset”, arkitektur og kultur
Referat fra gruppetur i November

2 kirker i Randers
Mandag den 26 november var vi en tur i Randers hvor vi så Sct. Peders kirken, Provstiet i Randers
ville lave en video om kirkerne. De har fået lavet af 9 kirker, og en kirkemedarbejder viste os den om
Sct. Peders kirken. Derefter så vi kirken, som var restaureret og malet hvid og nye stole i stedet for
bænke. Der var også et lille museum i kirken. Derefter tog vi ned til Markuskirken og så den, det var
begge ældre kirker hvor Markuskirken var den ældste.
Derefter tog vi ned til Ellen og fik suppe - det var dejligt. Havde en hyggelig snak og kaffe
selvfølgelig.
Hilsen gruppe 5
Ref. Gudrun

.

Fødselsdage
December:
8. december

Hannah Hede

9. december

Anne-Grethe Andersen

9. december

Mette Lindgren (70 år)

14. december

Ib Ladefoged

24. december

Kim Topp

Januar 2019:
16. januar

Inge Jensen

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
December:
Søndag d. 2/12: Fredslyset i Vissing Kirke
Mandag d. 3/12: Fredslyset i Sct. Pauls Kirke
Torsdag d. 6/12: Julestue på Møllegården
Januar 2019:
Tirsdag d. 8/1: Gåtur
Torsdag d. 10/1: Nytårsgildehal
Torsdag d. 24/1: Rådsmøde hos GS
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/1- 2019 er d. 25/12.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

GOD

JUL

