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Gildemøde  -  19.februar 2015 
Mødet afholdes i HYTTEN, kl. 19.30. 

  

   

 Hærvejen / Caminoen 
 

Med udgangspunkt i egne oplevelser vil Jørgen Haffgaard fortælle om sine mange vandreture dels på 
Hærvejen, men også med oplevelser fra mange CAMINO-ture. 
Aftenen vil blive krydret med Jørgens egne sange, der for de flestes vedkommende er skrevet under 
Camino-vandringen og skildrer nogle typiske situationer og stemninger fra Caminoen.  

Gruppevis tilmelding til hede@hotmail.dk, eller 2013 2537, senest den 15.februar 2015. 

Med gildehilsen – og på gensyn den 19/2. 

Hærvejsgruppen, gruppe 4 

 

                             

 

 
 
 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
mailto:hede@hotmail.dk


 

Hermed indkaldes til gildeting i Hadstengildet 
torsdag den 12. marts 2015 kl. 18.30 i spejderhytten, Ellemosevej 

(Spisning fra kl. 18.30 - selve tinget starter kl. 19.30) 
OBS! Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4 skal være Gildemesteren i hænde senest 1 

måned før Gildetinget 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og protokolfører/referent 
2. Gildemesteren aflægger beretning 
3. Gildeskatmester fremlægger revideret regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag, herunder donationer 2015 
5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 
6. Beretning fra grupper og udvalg/laug: 

a. Loppemarked  
b. Løbslaug  
c. GIM  
d. GU 
e. Festudvalg 
f. Besøgsvennelaug 
g. Spejdersamråd 
h. Julestue 
i. Spejderfestlaug 

7. Valg af gildeledelse og suppleanter: 
           a) GM 
           b) GK 
           c) GS 
           d) Suppleanter for disse 

8. Valg af herolder: 
    a) Dørherold (Herold 1) 
    b) Flagherold (Herold 2) 

9. Valg til nedennævnte poster: 
a. Gildets PR- person   
b. Gildets Webmaster   
c. Optagelsesudvalg  
d. Redaktion af gildebladet  
e. Valg af referent  

10. Valg af revisorer og suppleanter for disse: 
a. Revisorer  
b. Suppleanter 

11.  Valg af GU og GIM 
 
 

12. Eventuelt. 

 

Avernakø 
 

Der er gang i planlægningen af pigeturen til Avernakø. Vil du gerne med skal 
du give besked til Mette snarest, så hun kan bestille overnatning. 
mettelindgren@gmail.com 

 
 

 

mailto:mettelindgren@gmail.com


 Fødselsdagsgildetur til Tunø 
Som nævnt til Nytårsgildehal, arbejder festudvalget på at lave et 
fødselsdagsarrangement med Tunøtur fra fredag 04/09 - søndag 
06/09-2015. 
Prisniveau ca. kr. 700. Pris inkluderer transport til/fra Hou, færge 
tur/retur, overnatning fredag/lørdag/søndag og forplejning lørdag 
og søndag. Fredag aften klares med madpakke hjemmefra. 
Turen kan gennemføres med min. 20 deltagere. 
Festudvalget beder hver gruppe via gruppeleder tilkendegive hvem 

der kunne ønske at deltage i turen. 
 
Tilbagemelding til Helge på mail helge41@dlgtele.dk senest 06/02. 
 
Venlig hilsen 
Festudvalget 
                       

PS.:Her er et link så i kan se hvor vi skal bo på Tunø, hvis turen forhåbentlig bliver til noget. 
http://www.tunoe.dk/#!historie/c24j1 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Gåtur 
 

Februar måneds gåtur bliver tirsdag d. 3. februar                                                                                                                      
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 14.00. 

Turen går denne gang til Alling Å ved Clausholm, hvor vi går en tur på 4-5 km i det flotte terræn. 
Medbring selv kaffe m.m. 

Næste tur: Tirsdag d. 3. marts 2015 
 

Der er ingen tilmelding   –  Bare mød op! 
 

Gildehilsen        Gå-holdet 
 
 

Nu er det tid for  indbetaling af kontingent for 1. halvår 2015 
  

Kære gildebrødre 
Så er det igen tid for indbetaling af kontingent. 
 
Kontingentet udgør 350 kr. pr. halvår. 
 
Indbetaling skal ske  
senest den 1. marts 
til vores konto: 
 
7270 1028390 
Godt nytår 
Skatmester 
 
 
 
 

mailto:helge41@dlgtele.dk
http://www.tunoe.dk/#%21historie/c24j1


Referat: 
Nytårsgildehallen den 15. januar 2019. 
 
I gildehallen omtalte gildemesteren bl.a. terrorsagen mod Charlie Hebdo i Paris og ”..om det at være en af de 
andre.” 
5 min. Sct. Georg blev holdt af Bente. Det drejede sig om ildsjæle – herunder bl.a. professor P.V. Glob og 
hans personale ved Forhistorisk Museum i Århus. 

  
Efter gildehallen var der dækket op til fest, og der blev budt på en velkomstdrik i spejderhyttens 
forgang. 
 
 
I festlokalet skulle deltagerne finde sin plads, idet hver enkelt havde fået udleveret en seddel, 
hvorpå der var anført et navn på et af 4 europæiske lande. (England, Frankrig, Italien og 

Tyskland).  De 4 borde var dækket med ting fra det pågældende land. Øl, billeder af biler, filmstjerner og 
sportsfolk samt nogle typiske huse. 
Det lykkedes alle at finde sin rette plads. 
 
Den indkøbte menu og vin ad libitum blev nydt, alt imens forskellige opgaver skulle løses. Det var opgaver 
som relaterede sig til det pågældende land. 
Ligeledes skulle der digtes og fremføres en helt ny nationalsang – gerne på originalsproget og på en kendt 
melodi. Også det lykkedes - i større eller mindre kunstnerisk udførelse!!!!!.  
 
Alle opgaver – incl. turn out – blev vurderet af de strenge, men retfærdige dommere. Præmien, en bakke 
flødeboller, måtte klippes over, da det endte med, at 2 hold stod lige. 
 
Hele aftenen var stemningen i top blandt de 27 gildebrødre.  
 
Ref.: Kirsten L. 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Referat: 
Med Nissebanden på Troldefærd 

Hvordan er det nu med Nisser og trolde, går det egentlig så godt sammen ? Jeg er ikke rigtig klar over det 
men når Nissebanden er på Troldefærd hvert år plejer det nu at gå rigtig godt og her er en lille beretning fra 
årets tur. 

Det er lørdag morgen d. 10. Januar. Klokken er 08.00 og jeg står ved spejderhytten på Ellemosevej, hvor jeg 
er kommet siden jeg var 11 år, altså i 44 år. De første år godt nok kun for at drille pigespejderne ved at banke 
på ruderne, når vi var på løb til patruljemøderne, for det var før drenge og piger blev lagt sammen og vi 
drenge holdt til nede i drengespejderhytten på Skovfaldet på den anden side af byskoven.  

Der er kun kommet mig, så der er tid til at tænke lidt gamle minder, mens jeg sætter kaffe over og finder lidt 
udstyr frem fra materielcontaineren. 

Inden for de næste 10 minutter drysser de andre Nisser ind ad 
døren og også et par enkelte fruer, der lige skal høre om vi 
virkelig skal af sted eller de skal tage manden med hjem igen. 

Men selvfølgelig skal vi af sted. Vi skal jo på den årlige 
Troldefærd og i de 13 år vi har været med har vi efterhånden 
prøvet lidt af hvert, lige fra nærmest forår til forrygende 
snestorm. I denne weekend er der lovet storm og regn. Så 
kaffen og rundstykkerne blev nydt ekstra meget da vi sad 
bænket omkring bordet i hytten og mindede hinanden om at det 
da ikke var noget med en lille storm.  



Efter en køretur til Gjern bakker, hvor bilen blev parkeret kom regntøjet frem og efter en ”god tur hilsen” fra 
vores sjette Nisse Henning, der desværre ikke kunne være med i år, blev kursen sat gennem Gjern bakker 
mod den gamle jernbanelinie, der i sin tid forbandt Laurbjerg med Silkeborg. Denne sti har vi tit været på på 
vores vandretur og da vejret indbød til det i år satte vi kursen mod et ganske bestemt sted, nemlig et 
sommerhus, hvor der heller ikke i år var nogen hjemme. Her er der en dejlig overdækket terrasse som vi låner 
til et lille hvil.   

Vores Troldefærd tur et jo en lang liste af traditioner. Stort set alt er som de foregående ture, bortset fra 
ruten, herligt. En af traditionerne er en suppepause om formiddagen, og den blev i år holdt ved dette 
sommerhus. Poul Erik havde været på indkøb i Flensburg for at finde den helt rigtige Knorr suppe 
(Minestrone) som absolut er den bedste og som også i år smagte ganske fortræffeligt i den begyndende 
storm.  

Efter suppen blev kursen atter sat ud ad den gamle jernbanelinie. Trods stormens rasen og det begyndende 
regnvejr prustede vi knap så meget som de gamle lokomotiver må have gjort på denne linie. Det gjorde vi til 
gengæld da vi havde forladt jernbanen og havde forceret en temmelig stejl og lang skovsti op til KFUM 
spejderhytten Troldhytten der ligger nabo til feriecentret Søhøjlandet. Også i år var Kim kortholder og stifinder 
og han førte og sikkert helt til vejrs og direkte i ly i en dejlig bålhytte, som hører til spejderhytten. Hans evner 
skulle dog blive sat på prøve lidt senere på dagen. 

Klokken var nu blevet lidt over 11.30 og vi var efterhånden begyndt at diskutere hvor lang turen skulle være i 
år. Vejrudsigten blev kun dårligere og dårligere og der var jo trods alt ingen grund til at udsætte os selv for alt 
for store farer ved at gå rundt blandt store træer med løse rødder. Det blev til en kaffepause her i bålhytten 
og under kaffen diskuteredes det om vi skulle spise frokost her i tørvejr, eller vi skulle fortsætte og finde et 
sted under åben himmel senere. Nu startede imidlertid et aldeles forfærdeligt uvejr, vinden hylede og ruskede 
og regnen piskede ned og til alle sider så beslutningen var let. Vi tog en kop kaffe mere og så var klokken 
blevet over 12 og så kunne vi lige så godt spise frokost her også. Som sagt så gjort, og efter frokosten klarede 
det op og vi kunne nu fortsætte ned forbi feriecentret hvor vi stak næserne i sky og kiggede den anden vej 
mens vi passerede den indendørs swimmingpool, hvor gæsterne hyggede sig i 32 grader varmt vand med en 
drink på poolkanten. Sikket et liv. Nææ lad os komme videre ud i naturen og stormen, der nu, dog i tørvejr, 
satte ind med ekstra styrke. Kim førte os sikkert tværs over en golfbane, men golferne holdt sig heldigvis 
hjemme i dag.  Her var det tvivlen kom til Kim. Men ikke i lang tid. Nu skulle kortet sammenlignes med 
virkeligheden. Er den gård dernede den her på kortet osv. Og ja, vi kom den rigtige vej, og senere var vi atter 
på den gamle jernbanelinie, men nu længere ude af linien.  

Vi kom forbi et bord / bænke sæt hvor vi tidligere har holdt 
såvel frokost ( det var det år Robert havde glemt sine 
pølsehorn – uha uha ) og også kaffepause. I år blev det til en 
kort kaffepause og så videre ad vejen der går fra Resenbro til 
Truust. En lang lige vej med åbne marker og en gang imellem 
en flok træer til at tage af for den barske sidevind der nu var 
temmelig barsk. Især når det satte ind med en piskende 
regn.  

Nu skulle det besluttes om vi skulle fortsætte lige ud ad vejen 
eller vi skulle slå en bue ind igennem skoven og dermed en 
længere tur. Jeg tror vi alle kunne se Svostrup Kro for det 
indre øje og vi blev enige om at det vist var for farefuldt at gå 

gennem skoven, så det blev til en tur ud ad landevejen uden at vi dog på nogen måde snød os til en let tur. 
Kilometerne kom i benene. Vi passerede skiltet med 1 km til Svostrup Kro, men fortsatte ufortrødent lige ud så 
der i stedet blev 5 kilometer til kroen. Trods det ualmindelig dårlige vejr var humøret højt, lige indtil Robert 
ville have pause og hev sin svedenkrauter frem af rygsækken. Vi havde alle håbet på at han havde glemt den, 
men nej, denne ganske forfærdelige drik skulle partout tvinges i os, for som han siger: det er jo derfor ingen 
har været syge efter en Troldefærd. Jeg tror nu mere det er fordi ingen endnu har villet indrømme det. 

Nå, men nu gik det i tørvejr tværs over Gudenåen og tilbage mod Svostrup. Reglerne siger jo at man skal 
besøge et historisk sted og Svostrup Kro er et utroligt flot og historisk sted. Et arbejdende museum, som der 
står i porten. 



Til vor store fortørnelse var vores stambord besat og i stedet 
for slyngelstuen måtte vi sidde i stadsstuen, som måske 
egentlig også passer bedre til sådan en flok pæne Nisser. 

Vi fik vores rullepølsemad, fadøl og snaps samt en snak med 
andre Troldefærdsdeltagere, kromutter og en whisky klub, der 
bestemt ikke misundte os at vi skulle og for at sove i bivuak. 
Jeg tror ellers de ville sove godt og tungt selv i en bivuak. 

Alting har jo en ende og ligeså opholdet i den dejligt varme og 
tørre krostue. Forresten, en vigtig del af dette kroophold er så 
bestemt også toiletbesøget, hvor der er skruet godt op for 
radiatoren, så de 5 minutter her bestemt nydes til fulde efter 
en lang dag i naturen og inden turen går ud i skoven. Præcis 17.30 kommer regntøj og rygsæk nemlig på igen 
og turen går, nu i mørke, de ca. 2 km til overnatningsstedet i Gjern Bakker for foden af Troldhøj, hvor vores 
stamplads ventede os. Med vanlig præcision delte vi os i et madlavningshold og et bivuakhold. 

Begge dele lykkedes med succes, så efter en times tid kunne vi sætte os i småregnen og nyde Henriks 
uforlignelige gryderet, et glas dejlig koldt rødvin alt imens vi sank længere og længere ned i den hårde 
strandstol og ørerne krøb længere og længere ned i jakken mellem skuldrene. 

Vejrguderne var dog ikke færdige med os, for ligesom vi skulle til at nyde Roberts Hannes dejlige ris alamanda 
blev himlen oplyst af et par kæmpe lyn med efterfølgende tordenskrald og så kom haglene, store som ærter   
(de små ærter) og til sidst almindelig sne som gik over i regn.  Joo der var kamp om pladserne deroppe hos 
guderne i det høje. 

Der blev snakket en del om at vi vist skulle tidligt i seng men det bliver jo altid alligevel ret sent inden man 
ligger i posen. Men I skal jo også lige tænke på, at bivuakken er jo kun 50 cm høj, så alt derinde foregår 
liggende. Så afklædningen foregår udendørs. Altså efter at der er blevet ryddet op i køkkenet og spisepladsen, 
bålet droslet ned, tænderne børstet, blæren tømt og så finde et træ man kan støtte sig op af mens man: 
snører støvlerne op, aftager regnjakke, skaljakke,  fleece, første trøje, anden trøje, et ben op af støvlen mens 
man aftager det ene ben af regnbukserne, foden ned i støvlen igen, så det samme med det andet ben og så 
forfra igen med de almindelige bukser. Og alt tøjet skal jo ned i rygsækken, for det regner eller sner jo stadig 
og vil gøre det det meste af natten. Til sidst står man i sokker, uldundertrøje og lange uld Jens Lynere. Og så 
er det bare med at få rygsækken sikret så den holder tæt om natten og selv komme indendørs i bivuakken og 
i posen inden man bliver våd og kold. Når man så er kommet i posen skal man have sig møvet på plads, 
puden lagt til rette (for pokker, den ligger jo i rygsækken endnu – ja I kan tænke jer til resten) og posen 
snøret til, så kun næsen stikker frem.  Den sværeste øvelse består dog i at blive liggende på sit underlag hele 
natten, idet pladsen skråner let og man uvilkårligt glider ned i fodenden så man flere gange i løbet af natten 
skal trække sig op igen. Adskillige løsningsmodeller er blevet foreslået. En stor pløk foroven og en snor til 
soveposen for at holde den oppe, men den helt rigtige løsning er endnu ikke fundet. Men hvad, det er jo 
Troldefærd og sådan har det altid været og i morgen skal vi hjem. 

Ja, søndag morgen skal vi hjem, men først foregår hele afklædningsproceduren i omvendt rækkefølge og alt 
pakkes sammen, bivuakken pakkes ned, køkkenet pakkes ned og til sidst kan det ikke ses at en flok halvgamle 
nisser har ligger og pruttet og snorket om kap her hele natten. Rygsækkene kommer op på ryggen og turen 
går til bageren i Gjern, hvor turens sidste måltid indtages inden bilerne atter bringer os tilbage til Hadsten 
efter en herlig weekend på Troldefærd sammen med de glade Nisser. Hjem til bad, sofa og brændeovn. 

Nu har vi fået testet formen, så vi har en ide om, hvor meget der skal trænes inden patruljens næste 
udfordring : ”Fjällräven Classic Danmark” i juni måned. 75 kilometer på 3 dage ad Øhavsstien på Sydfyn fra 
Falsled til Valdemar Slot på Tåsinge. Glæd jer til beretningen herfra i gildebladet til efteråret. 

Referent dette år :  Lars 
 
 
 
 



Referat: 
Gåtur i januar. 

 
Så er vi lige kommet hjem efter endnu en dejlig tur i skoven 
sammen med gågruppen. Der deltog 8 gildebrødre og denne 
gang kørte vi til Pøt Mølle, hvor vi parkerede bilerne. 
Vi gik en dejlig tur skoven og fandt et jagthus. Her kunne vi 
sidde udenfor og hvile benene lidt, mens vi nød den medbragte 
eftermiddagskaffe.  
Næste gang går turen til Alling å ved Clausholm slot. 
 
Med gildehilsen 
Kirsten A 

__________________________________________________________________________________ 

Gruppe 1 – Arkitekter, Kultur 
 
Vi holdt møde umiddelbart inden Nytårsgildehallen den 15. januar 2015.  
Der var 1 afbud p.g.a. forkølelse. 
Det gik hurtigt og vi fik styr på en lille kalenderændring vedrørende gruppens 
næste gruppemøde og forslag til rådsmødet angående donationer og GM og GK 
posterne. 
Samtidigt fik vi aftalt vores poster til Sct. Georgsløbet. 

Og tak til gruppe 3 for en fin og fornøjelig Nytårsgildehal – den slap I godt fra  
Referent: Mike 
__________________________________________________________________________________ 

Gruppe 2 - Toscana 
 
Gruppe 2 holdt udviklingsdøgn i Bentes sommerhus ved Slettestrand i weekenden den 30. januar til 
den 1. februar. 
 
Lørdag formiddag holdt vi gruppemøde og her drøftede vi blandt andet følgende: 
Fra rådsmødet: 
Hanne orienterede om, hvad der er blev drøftet på rådsmødet, herunder: 

 Gildehallen i november foreslås ændret til et udviklingsmøde, hvor ledelsen står for 
planlægningen af mødets indhold.  Det er stadig en gruppe, der står for den praktiske 
planlægning af mødet.  

 Regnskabet:  
o Der bevilges i alt 10.000 kroner til DDS Hadsten til bygning af deres nye udehytte mm. 

Dette beløb gives over flere gange i løbet af året. Der var enighed om, at det er en god 
idé.  

 Donationer:  
o Vi drøftede, om Gildet kunne være med i en mentor ordning til lektiehjælp til børn af 

anden etnisk herkomst, samt om Gildet kunne invitere kvinder af anden etnisk 
herkomst til et møde i spejderhytten en gang om måneden. Ved mødet kunne man 
tage emner op som eksempelvis dansk kultur, dansk sprog etc.  

 Evaluering af aktiviteter: 
o Spejderfest: Rådet foreslår, at Robert bliver medlem af spejderfestlauget. Robert 

foreslår, at 2 personer fra dette laug mødes med spejderlederne fx til et 
gruppestyrelsesmøde for at drøfte menuen til spejderfesten og afstemme 
forventningerne. Gildet vil gerne levere en godt måltid. Det foreslås, at Henrik Honoré 
involveres i menuplanlægningen, hvis han deltager i madlavningen til spejderfesten 

o Loppemarkedet: Der er foreslået indkøb af 3 telte, og i den forbindelse drøftede vi, 
hvor mange år Gildet vil fortsætte denne aktivitet. Der er flere fra Gruppe 2, der ikke 



kan være med til loppe markedet, da de har ferie på dette tidspunkt.  
Forslag fra Gruppe 2:  

 At der er én ansvarlig for administration af teltene.  
 At der indkøbes nogle T-shirts, der viser reklame for gildet. Denne T-shirt kan 

bruges til andre arrangerementer som spejderfest. Gruppe 2 går ind for, at 
Gildet køber de omtalte telte.  
 

 Kontinuitet i Gildeledelsen: 
For gildemesteren er det ofte talen, der kan være et problem. Vi foreslår, at Mester 
uddelegerer talen til andre på skift. Der var enighed i gruppen om, at det er svært at være i 
ledelsen, når man samtidig har fuldtidsjob. Det er ikke lysten, der mangler, men det er vigtigt, 
at man kan engagere sig fuldt ud, når man går ind i ledelsen. Vi er også enige i, at det er et 
fælles ansvar at drive gildet, hvorfor det er alles ansvar, at der kontinuitet i gildeledelsen. 
Flere i gruppen overvejer at tage poster i ledelsen, når arbejdet ikke fylder så meget. 
De 3 tider: Gruppe 2 mener ikke, at nogen skal "tvinges" til at være væbner. Det, at man er 
med, er det vigtigste, og så kan det være lige meget om det er som svend, væbner eller 
ridder. Det må være den enkeltes sag, om man har lyst til at være væbner. Invitation til 
væbnerforberedelse skal kun opfattes som et tilbud.  

 Jubilæum i 2016: Ideer til 50 års jubilæum: Godthåbrevyen med deltagelse af spejderne.  

 Fødselsdags Gildetur til Tunø: Der er 1 eller 2, der ønsker at deltage. Det afhænger dog 
meget af, hvornår der er afgang fredag, da der er nogen, der arbejder til om aftenen (har fri 
klokken 17:30). Kunne det være en mulighed at starte lørdag i stedet eller, er der evt. er et 
hold, der først starter lørdag formiddag? 

 
Orla frøsnapper 

 Vi drøftede ideer til vores poster.  
 
Gildemøde den 21. maj.: 

 Vi er jourhavende, og vi drøftede  
forskellige forslag til, hvad der skal foregå på mødet. 

 
Lørdag eftermiddag drøftede vi forskellige udviklingsinitiativer, hvilket resulterede i flere forslag, som 
vil blive fremsendt til gildeledelsen til drøftelse på gildeting i marts. 
 
Lørdag aften spiste vi dejlig buffet på Rønnes Hotel sammen med en masse andre glade gæster. 
Sidst på aftenen fulgte vi med i Danmarks Indsamling og forsøgte forgæves at vinde en af de 
udloddede biler. Heldigvis går bidragene til et godt formål. 
 
Søndag formiddag var der træfældning, oprydning og en dejlig gåtur, inden turen gik hjemad til 
Hadsten. 
 
Ref. Hanne 
__________________________________________________________________________________ 

Gruppe 3 – Politik 

Referat fra møde hos Steen den 5. januar 2015 

Vi fik gjort planlægningen af nytårsgildehallen færdig, men resultatet kan selvfølgelig ikke afsløres 
her. 
Tilmeldingen lyder på i alt 29 gildebrødre – så det lyder fint. 
 
Kim omtalte kort om Sct. Georgs-løbet den 25. april 2015.  
På næste gruppemøde vil vi finde ud af, hvad vores 2 poster skal indeholde.  
De skal have udgangspunkt i situationer fra bogen: Gummitarzan 



 
 
Næste gruppemøder: Mandag den 2. februar 2015 hos Niels 
   Onsdag den 18. marts 2015 hos Anne-Grethe  
   Torsdag den 9. april 2015 hos Ib 
   Onsdag den 20. maj 2015 hos Janne M. 
 
Ref.: Ib L. 
__________________________________________________________________________________ 

Gruppe 5 - Tovværk og nørklerier.   

 

Den 17. december 2014 holdt gruppen møde hos Inger. 
Afbud fra Kirsten og Hanne. 
 
Gildehal 23.4.2015 
Hvis det viser sig at den planlagte hytte er optaget undersøger Robert mulighederne for et alternativ 
lokale. 
 
Gruppetur: 
Det blev foreslået at besøge Fjordcentret i Voer en week-end fra lørdag morgen til søndag middag. 
Sten undersøger priser. Datoen kan evt. være 13. – 14. juni 2015. 
 
Gildeting: 
Der blev drøftet et ønske om støtte til DDS. 
Herudover fik vi drøftet den kommende gruppedeling. 
 
Og endelig kom vi i dette møde godt i gang med nørklerierne. 
 
Kalender for kommende møder: 
13.1.2015: Sten 
12.2.2015: Robert 
 
Referent 
P-E. H. 
 

 
 
 

Fødselsdage 

Februar 2015:  

3. februar Ruth Kondrup 

  

Marts 2015:  

11. marts Bent Pedersen 

12. marts Grete Simonsen 

12. marts Hanne Nielsen (60 år) 

28. marts Steen C. Andersen 

 

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 

 

 



 

Kalenderen 

Februar 2015: 

Tirsdag d. 3/2: Gåtur 

Torsdag d. 19/2: Gildemøde 

 

Marts 2015: 

Tirsdag d. 3/3: Gåtur 

Torsdag d. 12/3: Gildeting (spisning kl. 18.30) 

 

 
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/3- 2015 er d. 25/2. 

Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com 
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