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Gildemøde d. 9. februar 2017 
 
Denne aften besøger vi Julemærkehjemmet i Hobro, Amerikavej 40, 9500 Hobro 
Vi gav hjemmet en donation på kr. 5.000,- for et par år siden og får nu en rundvisning på hjemmet. 
 
Julemærkehjemmet Hobro tager imod børn i alderen 7 til 14 år og har plads til 48 børn ad gangen. 
 
Julemærkehjemmet ligger smukt i Østerskoven nær Mariager Fjord. I disse dejlige omgivelser lærer 
vi børn med trivselsproblemer at leve et liv med sund kost, nærvær, kammeratskab og masser af 
motion sammen med andre børn, der er i samme båd. 
 
Julemærkehjemmet i Hobro er indrettet i tre aldersopdelte afdelinger: Fjorden, Skoven og Fyrkat. 
 
Julemærkehjemmet har egen idrætshal til indendørs motion samt sportsplads og store 
aktivitetsområder til udendørs motion og leg. 
 
På grund af Julemærkehjemmets sengetider skal vi gerne forlade hjemmet ca. kl. 21.00. 
Vi mødes derfor allerede kl. 18.00 ved Spejderhytten, Ellemosevej og fordeler os i 
bilerne.  
Vi har aftalt, at vi får kaffe + brød på Julemærkehjemmet.  
Kaffen m.v. + et lille tilskud til hjemmet koster kr. 50,- pr. mand hertil kommer kørsel. 
(Hvis I føler trang til at give et ekstra tilskud til hjemmet er det velkomment)  
 

Tilmelding gruppevis til Gudrun guamobil@gmail.com eller tlf. 2743 3641 

senest kl. 13.00 mandag d. 6.2. 

 

 

 

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


 
 

                              Hermed indkaldes til gildeting i Hadsten Gildet 
Sct. Georgs Gildet                                  torsdag den 9. marts 2017 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 2017 - donationer  

 
5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 
 
6. Beretning fra grupper og udvalg/laug: 
                     a.  Loppelaug 
                     b.  Løbslaug  
                     c.  GIM  
                     d.  GU 
                     e.  Festudvalg 
                     f.  Besøgsvennelaug 
                     g.  Spejdersamråd 
                     h.  Julestue 
                     i.  Spejderfestudvalg 

 
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 



Efterlysning: 
 

Er du gildets nye uddannelsesmedarbejder (GU)? 
 
Hanne blev i foråret 2016 valgt som DUS (distriktets 
uddannelsessekretær) i Østjysk Distrikt. 
Derfor skal vi på det kommende gildeting have valgt 
en ny GU som afløser for Hanne. 
 
Som gildets GU vil du sammen med gildets ledelse 
medvirke til gildets fortsatte udvikling og uddannelse 
ved planlægning af forskellige aktiviteter som fx det 
årlige udviklingsmøde 
 
Som gildets GU er du 

 formand for gildets optagelsesudvalg  

 ansvarlig for orientering ved optagelse af nye gildebrødre samt svendetidsorientering 
 
Som gildets GU skal du formidle 

 kendskab til gildebevægelsens kurser og Gildehøjskolen 
 kendskab til bevægelses håndbøger og publikationer 

 
Du vil som gildets GU ikke være begrænset af ovenstående og kan medvirke til at sætte 
gildespørgsmål på dagsordenen på relevante tidspunkter og dermed til at inspirere de øvrige 
gildebrødre til videre udvikling. 
 
Hvis du har lyst til at give dig i kast med denne opgave, kan du kontakte Hanne på tlf. 40733690 
og høre mere om opgaven og dens omfang.  
 

Vi håber, du har lyst til at være med til at præge gildets udvikling. 

 

Gildehilsen Ledelsen 

 

 

Gåtur 
 

Februar måneds gåtur finder sted tirsdag d. 14. februar.  
Turen går til Houlbjerg, hvor Sten har tilrettelagt en rute i skoven. 

 
Vi mødes ved Spejderhytten kl. 14.00 og fordeler os i bilerne. 

 
Der er ingen tilmelding   –   Bare mød op! 

 
Gildehilsen        Gå-holdet 

 



 

Østjysk distrikt. 

Ridderinformation 2017 

 
 
 
Kære Gildebrødre i 
Hadsten, Hammel, Porskær, 1., 2. og 3. Horsens og 1. og 2. Skanderborg. 
 

Er det et valg, at du ikke er ridder endnu? 
Hvad kan du få ud af at deltage i ridderforberedelse? 

 
 

Østjysk distrikt afholder ridderinformationsmøde 

onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.00. 

Sted: Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3, 8660 Skanderborg. 

 

Mødets emner bliver information /debat om: 

 

- Hvad skal dit Ridderkursus indeholde for at understøtte din stræben i at leve efter spejder- 

og gildeidealerne og omsætte dem i praksis? 

 

- Hvad betyder ridderkurset for den enkelte gildebror? 

 

- Hvad er i hele taget personlig udvikling for den enkelte gildebror? 

 

Tilmelding med navn, adresse, tlf. nr. og mail adr. til 
Alice Tødt, Granhøjen 11, Vrold, 8660 Skanderborg, tlf. 2023 4475 
 

Meget gerne via mail alicetoedt@post.tele.dk inden den 8. februar.   
 
Med mange gildehilsner 
 

 
Østjysk Distrikt 

Sten Bo Andersen, Kjeld Krabsen og Alice Tødt 

 

 
 

mailto:alicetoedt@post.tele.dk


 
Referat: 

Nytårsgildehal 2017 

Torsdag den 12-01 kl. 18.30 mødtes vi 20 gildebrødre til 

Nytårsgildehal i DDS spejderhytten. Festens tema var Nytårsgildehal 

anno 1967, vi ville markere at det var 50 år siden vi holdt den første 

Nytårsgildehal i Hadsten Gildet. Næsten alle havde taget 

udfordringen op med at iklæde tøj som vi brugte i 1967.  

Efter Nytårsgildehallen blev der hilst Godt Nytår med en velkomstdrik 

bestående af martini og dertilhørende franske kartofler, saltstænger og peanuts. Alle gildebrødre 

skulle trække et halvt spillekort og vi skulle så sidde, hvor den anden halvdel lå. Mændene trak sorte 

kort og kvinderne røde, så vi blev godt fordelt ved bordet som var dækket i bedste 67`er stil. 

Forretten bestod af en ananasring med hønsesalat og dertil hvidvin, 

hoved retten af sort gryde (mørbrad med svampe, løg, cocktailpølser, 

bacon, flåede tomater og godt med piskefløde) og dertil ris og rødvin. 

Desserten var islagkage. Vi sang nogle sange undervejs og fik en quiz 

om hvad der var sket i Danmark og ude i verden i 1967. Der var 15 

spørgsmål og det højeste antal rigtige svar var 8, så hukommelsen er 

ikke hvad den har været. 

Til kaffen blev der serveret kokosmakroner og chokolade og der blev 

stemt om hvem der var bedst udklædt. 

Således husket af Mette fra gruppe 1. 

__________________________________________________________________________________________

Referat: 

Gåtur i januar. 
 
Der var kun ganske få, der trodsede kulden og tog med på gåturen d. 10. januar 2017, så vi fire 
friske gildebrødre kørte mod Selling, hvor vi parkerede i nærheden af Lynghøjen. 
Så gik det ellers ud over markerne ned mod jernbanen i nærheden af Lynet og tilbage igen mod 
Selling.  
Vinden var kold, så vi blev blæst 
igennem og fik nogle gode røde 
kinder. 
Vi fandt dog lidt læ ved et hus i 
Taastrup, hvor vi nød den medbragte 
kaffe. 
Husets ejer kom ud og skulle da lige 
se, hvad det var for folk, der nød 
kaffen i grøftekanten i det kolde vejr. 
Efter kaffen havde vi fornyet energi til 
at vende tilbage til bilen og køre til 
Hadsten efter endnu en dejlig gåtur. 
 
Ref.: Kirsten A 
 
 



 

Gruppe 1 – Naturoplevelser   
Den 26. november holdt vi en sammenskuds Julefrokost hos Lars og 

Marianne, vi skulle efter planen først have gået tur i skoven og samle ind 

til Juledekorationer, men pga. Mettes knæ som ikke ville gå tur, var de 

andre solidariske med Mette og vi droppede skovturen. Vi havde en rigtig 

god og hyggelig julefrokost, hvor der absolut intet manglede hverken af 

vådt eller tørt. Vi fik også vendt Nytårsgildehallen som gruppe 1 stod for 

denne gang samt en masse andet.  

Vores første møde i det nye år var et planlægningsmøde hvor Nytårsgildehallen skulle planlægges i 

detaljer. Vi mødtes i en iskold spejderhytte den 4. januar og fik de sidste detaljer på plads. Vi har 

endnu ikke planlagt vores møder i den kommende tid da Helle er på højskole i 7 uger og først er 

hjemme igen midt i februar. 

__________________________________________________________________________________ 

Gruppe 2 – Naturgenopretning 
 
Referat fra gruppemøde d. 5.1.2017 hos Birgit   

 
V i mødtes på Østervangsvej, samledes i bilerne og gik 
en dejlig tur ved Voer Mølle. 
Bente havde planlagt turen som blev den ”blå” rute. 
Det var spændende at se hvordan de tidligere 
opstemninger af åen ved møllen nu var omdannet til 
stryg. 
I skoven Østervoer så vi to langhøje fra ældre 
bondestenalder for ca. 6000 år siden. De er 
henholdsvis 60 og 80 m lange. Sådanne høje er ret 
sjældne i Danmark. Det er imponerende bygværker fra 
en tid, hvor man kun havde redskaber af naturens 
materialer, så som træ, ben og sten.  

En del af ruten er en trampesti i markkanten, hvorfra man har en flot udsigt over et stort sø- og 
engområde ved Langkær.  Indtil 1995 blev området afvandet og drevet som landbrug, men nu har 
det igen fået lov at henligge som natur. Voer Mølleå løber dog fortsat i en kanal i kanten af området. 
Det var en dejlig tur, der gav en god appetit til Birgits veldækkede frokostbord som vederfaredes fuld 
retfærdighed. 
 
Efter frokosten gennemgik vi Sct Georgs løbet, hvor vi har 
to poster at besætte. Gudrun havde fundet nogle gode 
ideer. Vi enedes om Snehvide og de 7 små dværge. En post 
med jægeren (bue og pil) en post med Prosit 
(lugtekimsleg) og en reservepost Prinsen og Snehvide (båre 
og stafet) 
Vores snacks skal være bacon chips (bacon fra vildsvinet!) 
Ellen bager en bradepandekage. 
 
Vi indstillede HOTELT-projektet til godkendelse på 
rådsmødet, hvor gildet køber 2 telte som senere doneres til 
DDS og KFUM Hadsten 
 



Næste gruppemøde er 2. februar og skal gå til Hasle Bakker. Måske ikke netop en 
naturgenopretning, men det er i hvert fald ”natur” og ”op”. Sten planlægger turen. 
 
Sten laver indbydelse til gildemødet den 9. februar som går til Julemærkehjemmet i Hobro 
 
Spejderdagen den 1. april bliver for junior og spejder 
 
Herefter samlede vi op på møde- og feriedatoer. Alle vi pensionister har jo forrygende travlt så det er 
svært at få det hele til at passe.  
 
Med gildehilsen 
Sten 
 

_________________________________________________________________________________ 

Gruppe 3 – Lokalhistorie 

Onsdag d. 18-01-2017 kl. 10 :00 holdt gruppe 3 møde hos Grete.  

Denne gang var vi alle til alles glæde, en fuldtallig gruppe og med alle tilstede og 
i form, nogen af os endda i fin form, gik snakken lystigt. Efter kaffen tog vi fat på 
dagsordenen og planlægning af forårets aktiviteter og møder. 

Referent: Janne 

 
_________________________________________________________________________________ 
Gruppe 4 – Diskussion 
Referat fra møde den 18. januar 2017. 
 
Mødet var hos Ib. Janne kunne ikke deltage. 
 
Efter vi havde ønsket hinanden godt nytår m.m. talte vi om, hvad vi skulle beskæftige os med på 
kommende gruppemøder. 
Emnerne er utallige. Det kan være helt aktuelle "problemstillinger", det kan være diskussioner om 
musik, kunst m.m. 

 
Det kommende spejderløb, hvor gruppen skal lave poster under temaet "Tornerose", 
blev drøftet, og til næste gruppemøde vil Anne-Grethe og Steen komme med forslag til 
postopgaver. (De har nemlig "Tornerose" på DVD !!!) 
Kagen til spejderløbet sørger Kirsten for. 
 
Næste 2 gruppemøder blev fastlagt til den 23. februar 2017 hos Kirsten og den 16. 
marts 2017 hos Niels.  
 

Ref,: Ib 

 
 
 
 
 
 

 



Hej alle sammen 
 
 
Så nærmer genåbningen af vores Spejdermuseum sig,  
lørdag, d. 4. februar, i de nye lokaler på Søren Nymarks Vej 

19 ☺ 

 
 
På selve dagen skulle vi gerne være nok, men efterfølgende er der brug for tre "vagter" den første 

lørdag i hver måned ☺ 

 

Håber I, trods den nye beliggenhed, vil give en hjælpende hånd ☺ 

 

Vi vil i den første tid sørge for at der er "stedkendte" folk tilstede ☺ 

 
Link til kalender: http://doodle.com/poll/pgua8duaf9sqndrk 
 

 

Fødselsdage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 

 
 

 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/3-2017 er d. 25/2. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com 

Februar :  

3. februar Ruth Kondrup 

  

Marts:  

11. marts Bent Pedersen 

12. marts Hanne Nielsen 

12. marts Grete Simonsen 

Kalenderen  

Februar: 

Torsdag d. 9/2: Gildemøde i Spejderhytten 

Tirsdag d. 14/2: Gåtur 

Onsdag d. 22/2: Ridderinformation 

 

Marts: 

Torsdag d. 9/3: Gildeting i Spejderhytten 19.30 (Spisning kl. 18.30) 

Tirsdag d. 14/3: Gåtur 

 

http://doodle.com/poll/pgua8duaf9sqndrk

