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Spejdernes Verdensjamboree 2015 i Japan 
 
 

Casper Carlsson, spejder fra Vitten, havde en spændende oplevelse  
ved at deltage i den store lejr. 

Torsdag den 11. februar 2016, kl. 19.30, kommer han og fortæller og viser fotos derfra. 
Gruppevis tilmelding til Ruth senest den 7. februar ruthkondrup@gmail.com eller 

20784606 
 

Med Gildehilsen Gruppe 3 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Gåtur 
 

Vi mødes til gåtur tirsdag 9. februar kl. 14.00 
ved Spejderhytten på Ellemosevej.  

Turen går denne gang til Egå Engsø. 
 

Der er ingen tilmelding   –   Bare mød op! 
 

Gildehilsen        Gå-holdet 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
mailto:ruthkondrup@gmail.com


 

 

Gildetur til Tunø 

Fredag d. 20/5 – Søndag d. 22/5 

Sct. Georgsgildet i Hadsten arrangerer en gildetur til Tunø i maj måned 2016. 

Det nedsatte Tunø-laug har nu udstukket de foreløbige rammer for turen og inden der arbejdes 
videre, vil vi gerne vide, hvor mange, der ønsker at deltage. 

 

Turen starter fredag 20/5.  

De, der har tid/lyst tager af sted om formiddagen. Der er også mulighed for at tage af sted ved 
aftenstid. 

Vi samles og kører i fællesbiler til havnen i Hov. Her sejler en færge kl. 9.00 og igen kl.18.00. 

 

Der er fælles hjemfart søndag eftermiddag. Færgeafgang fra Tunø kl. 15.45. Ankomst Hov kl. 
16.40. 

Overnatning og ophold håber vi kan blive på Degnegaarden. 
(www.degnegaarden.)  

 

Det er tanken at Tunø denne weekend skal udforskes enten på 
gåben eller på cykel. (Biler må ikke køre på øen.). Der skal hygges 
og laves lækker mad, men hvad der ellers skal ske kan deltagerne 
have en høj grad af indflydelse på. 

 

Prisen for disse herligheder er omkring 700 kr. pr. person. Prisen dækker kørsel, færge, 
overnatning og forplejning. Jo flere der deltager, jo billigere. 

 

Er du interesseret i at deltage skal vi have din bindende tilmelding til Helge 
jhjensen1941@gmail.com  

senest 10.-2.-2016 

 

Mange gildehilsner 

Ellen, Helge, Mette, Sten og Kirsten A 

 
 

http://www.degnegaarden/
mailto:jhjensen1941@gmail.com


                              Hermed indkaldes til gildeting i Hadsten Gildet 
Sct. Georgs Gildet                                  torsdag den 10. marts 2016 kl. 18.30 
        Hadsten                                          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 2016 - donationer  

 
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. 

 



Referat: 
Referat fra nytårsgildehal den 14. januar 2016. 
 
Det var 23 veloplagte atleter, der mødte omklædte til nytårsgildehal med efterfølgende ekstra 
sommer OL i spejderhytten, hvor de blev budt velkommen og ønsket godt nytår med et glas 
boblevand. 
Så kunne gildehallen begynde. I år skulle et nyt medlem optages i Sct. Georgs Gildet, nemlig 
undertegnede. Med kun den nødvendige belysning tændt, så vi ikke snublede over hinanden, tog vi 
plads i rundkredsen omkring ”lejrbålet”. Stemningen var både rituel og højtidelig, hvilket var med til 
at gøre det til en varm og givende oplevelse for mig at blive optaget i gildet. Tak for det gildebrødre. 
Gildemesteren talte til os om, hvordan året var gået for ham som fuldtidspensionist og alle de 
gøremål, der nu kunne udfylde dagen. Man skal løbe stærkt for at følge med. 
5 min. Sct. Georg tog Kim sig af. Han læste en artikel fra Rokoko-Posten. Det handlede om en 
politiker som uforvarende var kommet til at udtale sig i overensstemmelse med sandheden. 
Ved eftergildehallens begyndelse trak alle et kort, så vi kunne blive fordelt på deltager-lande. 
Så var der indmarch.  Med fakkelbæreren (læs stor stjernekaster) og det olympiske flag forrest 
efterfulgt af landene Brasilien, Kina og Sydafrika, selvfølgelig med deres fanebærere i spidsen - blev 
den olympiske ild (læs Bio-bål) tændt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uden mad og drikke, duer helten som bekendt ikke. Så inden legene for alvor kunne gå i gang var 
der spisning med en 3 retters menu bestående af laks med rejser, ristaffel og ananas med råcreme 
og dertil vin og øl efter behag. 
Efter denne lækre middag var kampånden fundet frem, og legene begyndte. Konkurrencegenet var 
fremherskende hos alle, og der blev gået til den, endda i en sådan grad, at den olympiske komite til 
tider måtte træde til for at opretholde ro og  orden. 
Der dystedes i disciplinerne kuglestød, loppespring, spydkast, orienteringsløb, bilrace og stafetløb. 
Der var dopingkontrol af alle atleter, men heldigvis blev ingen sendt hjem. 
Om gildebrødre nu er solidariske, eller det skyldes tilfældigheder, kan jeg jo som nyoptaget medlem 
ikke vide noget om, men legene endte i hvert fald således, at hvert land fik 2 medaljer. Fint nok – 
det ville ikke have været til at være i nærheden af et evt. vindende land. 
Aftenen sluttede med kaffe/te og kransekage. 
 
Ref.: Birgit 
 

 
 
 

 



 

Reminder: 
 
Husk at Østjysk Distrikt søger en ny distriktsmester – måske er det noget for dig? 
Besked om kandidater til distriktsledelsen inden distriktsgildetinget i maj. 

 
______________________________________________________________________ 
 
Nu er det tid for indbetaling af kontingent for 1. halvår 2016 
 
Kære gildebrødre 
Så er det igen tid for indbetaling af kontingent. 
 
Kontingentet udgør 350 kr. pr. halvår. 
 
Indbetaling skal ske senest den 1. Marts 
2016 
til vores konto: 
 
7270 1028390 
 
Godt nytår 
Skatmester 
__________________________________________________________________________________________________

Referat: 

Vejret viste sig ikke fra den mest charmerende side da 
det blev tid til januar måneds gåtur. Alligevel forlod 10 
gildebrødre den lune stue og mødtes ved spejderhytten 
på Ellemosevej. 
Vi satte kurs mod Hammel og parkerede bilerne for at gå 
en tur på hjertestien ved Frijsenborg.   
Det var koldt og vådt og skovstierne var dækkede af is, 
så vi skulle være meget forsigtige. Vi gik den korte tur 
rundt i skoven og nød derefter kaffen ved bilerne. Vi blev 
hurtigt enige om, at nu havde der været nok gåtur for 
denne gang og vi droppede planen om at forlænge tur i 
en anden del af skoven. Vi satte os derfor i bilerne og 
kørte mod Hadsten. 

 
Med gildehilsen 
Kirsten A 
__________________________________________________________________________________ 

Jubilæumsskrift 
 
Jubilæumsudvalget vil gerne, at der laves et jubilæumsskrift. Der skal skrives lidt om gildets liv og 
aktiviteter gennem de sidste 25 år. Gildebrødre eller evt. grupperne opfordres til at komme med 
bidrag. Der bliver skrevet om Polens Lauget (Janne og Mike), mens gruppe 4 bidrager med 
fortællinger om Sct. Georgsløb, juletombola og loppemarkedet. Jeg vil godt gøre et stykke arbejde 
med at samle de små fortællinger, så giv besked til mig om, hvilke aktiviteter, du kunne tænke dig at 
skrive lidt om, så vi ikke er flere, der laver det samme stykke arbejde.  
Med gildehilsen 
Kirsten A 

 



Gruppe 2 – Naturgenopretning 
 

Gruppe 2 – NATURGENOPRETNING 
Gruppens første møde kun få dage henne i 2016 indledtes med kørsel til Bærmoseskov vest for Trige 
og øst for motorvejen. 
 
Sten, der havde udpeget området som omfattet af 
gruppens ”formålsparagraf”, fortalte på den 
efterfølgende ca. 5 km lange travetur gennem skoven 
om dens tilblivelse i perioden 1992-97, plantet i et 
tidligere drænet og opdyrket moseområde. Og da dræn 
i skove hurtigt tilstoppes af trærødder, blev der inden 
skovrejsningen gravet kilometervis af grøfter og  
bække til afvanding af det fortsatte fugtige område. 
De mest dominerende træarter i skoven er eg og bøg,  
men der er også plantet andre oprindelige danske løv- 
træer som lind og kirsebær. På de fugtige steder er der  
plantet rødel og ask, og spredt i skoven er der plantet  
frugttræer til gavn og glæde for skovgæster og skovens dyr. Nåletræerne giver variation i skoven og 
skjul for fugle og andre dyr om vinteren, når løvtræerne har mistet sine blade. 
Skoven er som nævnt plantet på tidligere marker, og fle- 
re steder er huse revet ned. Træer fra disse lokaliteter er  
blevet stående. I skoven er der også indrettet en hundeskov, som vi passerede. 
 
Ved skovrejsninger benyttes frø fra gode træer. Forædling af skovtræer er en langsom og vanskelig 
proces, der starter med, at man udvælger særligt smukke og velegnede træer i eksisterende skove. 
Herfra tages det stiklinger eller frø, der bruges til anlæg af bevoksninger til frøproduktion. Da 
Bærmoseskov og den vest for beliggende Himmerigskov ligger langt fra andre skove, undgås 
indblanding fra andre træer, og området er derfor velegnet til frøavl.  
Skoven har i dag en sådan alder og størrelse, at ikke kun agerhøne og fasen, men også rådyr har 
indfundet sig. Vi kan bekræfte denne oplysning, da vi så 2 rådyr. 
Bærmoseskov er statsskov, plantet som led i Folketingets beslutning om at fordoble Danmarks 
skovareal fra ca. 12% til 25% inden for en skovgeneration, dvs. inden for 80-100 år.                                                               
 

Et muligt kalorietab ved vandreturen blev hurtigt genvunde 
hos Birgit med champagne og senere omkring et veldækket 
frokostbord, som bekom os alle vel, inden vi skulle i gang med 
Gudruns ”dagsorden”.  Til frokosten var de sidste to 
gruppemedlemmer, Bente og Helge, også mødt – naturligvis 
med en god grund til frafald på ”vandreturen”. Ved det 
efterfølgende ”møde” blev Kirstens drejebog for afvikling af 
Sommer-olympiade som eftergildehal til Nytårsgildehallen 
gennemgået, og alle aftaler om indkøb m.m. blev truffet. 

Gruppens forslag til donationer i 2016 blev aftalt, og til gruppens næste møde i februar blev aftalt en 
tur til Himmerigskov, nabo til Bærmoseskoven, plantet primært i perioden 1993-96. 

Indtil videre kan gruppen anbefale en vandretur i Bærmoseskoven, ganske givet også meget flot til 
foråret. 
 
Hans Ole 
 

 



Gruppe 3 - Lokalhistorie 
Gruppe 3 mødtes 28/01 hos Grete til skøn aftensmad og en dagsorden, der var ret fyldig. 
Aftensmaden blev fortæret under megen snak og så gik vi til dagsordenen.  
Gildemødet den 11/02 blev gjort færdig. Vi håber, der vil komme gæster 
fra DDS og KFUM. 
Rådsmødet blev refereret og Ruth sender besked til ledelsen om punkter 
til Gildetinget. 
Sct. Georgsløbet blev klappet i facon og så udbredte vi lokalhistorien til 
Sostrup Slot, som vi satser på at besøge i maj. 
Referent: Janne A 
 
_________________________________________________________________________________ 

Gruppe 4 – Diskussion 
 
Referat fra møde den 27. januar 2016. 
 
Gruppen var fuldtallig mødt op hos Anne-Grethe og Steen i Laurbjerg. 
 
Til gildetinget vil gruppen foreslå, at der doneres penge til 
”Julemærkehjemmet”, Hobro, og til Brian Mathiesens børnehjem i Afrika. 
 
Til det kommende jubilæumsskrift drøftede vi, hvad vi kunne bidrage med.  
Gruppen har følgende forslag, nemlig indlæg om: 
 Sct. Georgs løb gennem årene. 
 ”Juletombola” m/ salg af gløgg og æbleskiver   
 Loppemarked.  
Gruppen vil sende indlæggene til ”Jubilæumsudvalget”. 
 
Mødets diskussionsemne var: Korruption. 
Steen indledte med at fortælle fra bl.a. bogen ”Korruption” af Mette Frisk Jensen. 
Bogen er udgivet af Århus Universitets forlag, og den udgør en af mange bøger med fællestitlen 
”Tænkepauser”.  
Ud fra den internationale og uafhængige organisation Transparency International fremgår det bl.a., 
at Danmark stadig er verdens mindst korrupte land. 
Af bogen fremgår det bl.a., at 80% af verdens befolkning lider under offentlig korruption, og med 
korruption forstås: misbrug af betroet magt til egen vinding. 
 
Næste gruppemøder: 18.februar (hos Ib), 17. marts (hos Janne), 14.april (hos Kirsten). 
 
Ref.: Ib L. 
__________________________________________________________________________________ 

Gruppe 5 – Biograf 
 
Gruppe 5 havde gruppemøde hos Anne Marie den 25. januar. 
Her fik vi samlet op på de sidste film, som vi har set. 
 
Lige før jul havde vi gruppemøde den 7. december. Denne 
dag viste Hadsten Bio filmen Timbuktu, som handler om 
kvæghyrden Kidane, der lever et fredeligt liv med sin familie 
uden for byen Timbuktu i Mali. Men inde i selve byen ser 
verden helt anderledes ud. 
Her hersker jihadister og deres Sharia-lovgivning. Det er ikke 
tilladt at ryge, høre musik eller sågar spille fodbold. Kidane og 



hans familie har indtil videre været skånet for jihadisternes regime, indtil deres rolige liv en dag 
ændres radikalt. 
Det malisk-franske drama modtog to mindre priser på filmfestivalen i Cannes, inden den blev 
nomineret til en Oscar for Bedste ikke-engelsksprogede film tidligere på året. 

Timbuktu er delvist baseret på en virkelig hændelse fra 2012. 
Denne aften valgte vi at starte med at se film, hvorefter vi mødtes kort til en kop kaffe. Vi var enige 
om, at det var en barsk men også utrolig smuk film. Filmen var en af biografens smalle film, som 
vises den 1. mandag i hver måned. 
 

Den næste film på programmet var Under sandet. Flere havde set 
filmen Under sandet, som var en barsk film om tiden lige efter krigen, 
hvor en gruppe tyske drenge blev sat til at rydde et stykke af 
vestkysten for miner.  
Det, der gjorde stort indtryk, var de kummerlige forhold, som 
drengene levede under. De blev lagt for had i den danske befolkning, 
blot fordi de var tyskere. 

 
Alle havde set filmen Kollektivet. Der var bred enighed om, at 
filmen var sjov. Filmen foregår midt i 70’erne i et kollektiv. Kim har 
selv boet i kollektiv. Han har boet i midt 80’erne. Det var en anden 
tid. I 75 udviklede det sig til, at man havde hver sit rum og nogle 
fælles rum. Mere et bofællesskab. Det, Kim kan huske, var 
fællesskabet. Fredagen blev altid en fest for dem, der var hjemme. 
Husmøder var mere formelle med dagsorden mm. Der var altid en 
eller anden form for kontroverser.  
I filmen er der en konflikt mellem en mand og 2 kvinder. De andre i kollektivet vil ikke tage parti, 
ikke involvere sig. Det må parterne selv klare. Og det er svært, når det kommer så tæt på. En ting, vi 
alle havde lagt mærke til, var det store forbrug af øl og cigaretter i filmen. Selv i kantinen i Danmarks 
Radio. Det var i sandhed en anden tid. 
 
Næste film, som vi skal se, er filmen Caroll, der har premiere d. 10. marts.  
Filmen foregår i 1950ernes New York, og handler om den unge Therese Belivet, der møder den gifte 

kvinde Carol. Mødet bliver starten på et forbudt forhold mellem de to 
kvinder. 
 
På mødet nåede vi også at vende Sct. Georgs Gildehallen, hvor vi er 
jourhavende, og Sct. Georgsløbet, som tegner til at blive et spændende 
byløb. 
 
Desuden drøftede vi vores gruppetur. Vi har planer om en tur til 
København, hvor vi dels vil besøge Korsbæk på Dyrehavsbakken, dels se 
film i en af de store biografer.  
 

 
Ref. Hanne 
 
 

 
 



 
Fødselsdage 

 

Februar:  

3. februar Ruth Kondrup (70 år) 

  

Marts:  

11. marts Bent Pedersen 

12. marts Hanne Nielsen 

12. marts Grete Simonsen (85 år) 

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 

 
 

 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/3-2016 er d. 25/2. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Kalenderen  

Februar: 

Tirsdag d. 9/2: Gåtur kl. 14.00 fra Spejderhytten  

Torsdag d. 11/2: Gildemøde i Spejderhytten 

 

Marts: 

Tirsdag d. 8/3: Gåtur 

Torsdag d. 10/3: Gildeting i Spejderhytten 19.30 (Spisning kl. 18.30) 

 


