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Nytårsgildehal 
 

torsdag den 15. januar 2015, kl. 18.30 
i 

Spejderhytten, Ellemosevej. 
 

 
Efter afholdt gildehal er gruppe 3 klar med et arrangement, der indeholder både en dejlig 
festmenu og nogle festlige udfordringer, m.m. 
 
Alt dette for en pris på kr. 200,00 incl. vin/øl/vand og kaffe. 
 
Der anmodes om gruppevis tilmelding senest søndag den 4. januar 2015 til Kirsten L.  på tlf. 
2661 0707. 
 
Med gildehilsen 
Gruppe 3 
        
        
  

 

__________________________________________________________________________________ 
                                         

Gåtur 
 

Januar måneds gåtur bliver tirsdag d. 6. januar                                                                                                                      
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 14.00. 

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

Næste tur: Tirsdag d. 3. februar 2015 
 

Der er ingen tilmelding   –  Bare mød op! 
 
 

Gildehilsen        Gå-holdet 
  
 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/


 
 
 

Alle gildebrødre er velkomne til at deltage i 
Spejdergudstjenesten. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

Referat: 

Julestue på Møllegården den 11. december 2014.  
 

gildebrødre, 11 spejdere og et stort antal beboere          

og medhjælpere deltog i den traditionelle Julestue på 

Møllegården. Omkring 60 personer deltog i alt. 

 

7 spejdere (såvel piger som drenge) gik i Lucia-optog,  

og som tidligere år var det Grethe Højbjerre, der havde  

sørget for krans og lys, og i samarbejde med Anne- 

Marie Hansen stablet arrangementet på benene.  

 

Efter Lucia-optoget blev der serveret gløgg og æbleski- 

ver, og ind imellem blev der sunget julesalmer til akkom- 

pagnement af Kirsten A. på klaver.  

Sten A., GM, havde medbragt Fredslyset, som han kort  
                                                                                                               LUCIA-optog med 7 spejdere 
                                                                                  

                                                                                          

                                                                                         orienterede om, og Luciaoptogets lys blev   

                                                                                         tændt med Fredslyset. 

                                                                                         Julestuen fik besøg af julemanden, der  

                                                                                         ”reddede” aftenen, fordi han havde taget de  

                                                                                         pakker med, som skulle bruges til det velkendte 

                                                                                         pakkespil. 

                                                                                         ”Møllegårdens venner” sørgede for traktement 

                                                                                         med gløgg, æbleskiver, småkager og kaffe, og Ib      

                                                                                         ledte os igennem aftenen.                                                                                          

                                                                                         Igen et par hyggelige timer på Møllegården.  

                                                                                         Næste års julestue er den 10. december 2015.  

                                                                            

                                                                                         Ref.: Hans Ole (der desværre ikke så jule-   
            Ib byder Julemanden velkommen                                                         manden ………). 

 
 
 



 
Referat: 
Gåtur i december. 

Fem friske gildebrødre tog på gåtur i Risskov. Vi startede ved 
badeanstalten ved Den Permanente, hvor et par stykker bader et par 
gange om ugen året rundt.  

I dag var der dog ingen badning. I stedet gik vi en dejlig tur til den 
gamle stationsby og videre sydpå, hvor vi fik et fantastisk blik ud 
over Aarhus havn med de mange nye bygninger. 

På tilbageturen kom vi 
forbi Skydepavillonen, 
men heldigvis var der 
ingen, der skød efter os. 

Som afslutning på denne lille jule-gåtur gik vi ind på Sjette 
Frederiks Kro, hvor vi hyggede os med kaffe og lagkage eller boller 
og varm chokolade. Vi enedes om, at i foråret vil vi gå én gang om 
måneden, nærmere bestemt den første tirsdag i måneden.  

Med gildehilsen 

Kirsten A 

__________________________________________________________________________________ 

Gruppe 2 - Toscana 

Gruppe 2 har holdt gruppemøde hos Bente d 2. december, hvor vi fejrede starten på julemåneden med et 
dejligt juletraktement kreeret af Bente. 
 
Vi evaluerede vores arrangement til sidste gildehal og konkluderede at arrangementet var vellykket. 
Vi evaluerede også gildets indsats til spejderfesten, som vi også mener var vellykket. 
Vi vil foreslå at der fremadrettet udnævnes en kontaktperson til spejderne som både er med i gildet og i 
Nissebanden for at få en optimal koordinering af kommunikationen op til spejderfesten. 
Vi vil til denne post foreslå Robert. 
 
Vi fastsatte vores mødedatoer i det kommende forår, og indlagde en gruppetur i programmet til den 31. 
januar / 1. februar. 
Denne tur vil vi bruge til at diskutere større emner, der kræver en vis tid. Vi vil gennemarbejde emnerne og 
arbejde på at kunne fremkomme med nye ideer til gildet og emner til nye interessegrupper inden 
gruppedelingen. 
Emnerne er : 
Fredslyset - Skal gildet gå i spidsen for at offentligt arrangement i samarbejde med andre i byen, f.eks 
kommunen og/eller Røde Kors. 
Familiemessen i Hadsten Hallen - Skal gildet deltage med stand på denne messe. 
Tiltag for at skaffe nye medlemmer til gildet ( ja igen igen, men altid aktuelt ) : 
       Spejder-cafeer på offentlige steder hvor interesserede, f.eks gamle og nuværende spejdere kan mødes 
og få en hyggelig snak om spejdertiden og høre om gildet. 
       Mod nye horisonter samtaler saloner. Noget lignende ovenstående. 
Vi glæder os til en spændende weekend. 
 
Inden afskeden nåede vi at få uddelegeret 5-min Sct. Georg som vi står for til Nytårsgildehallen. 
 
Gruppe 2 ønsker alle i gildet en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 
Referent : Lars 



Gruppe 5 - Tovværk og nørklerier.   

 
Den 20. november 2014 holdt gruppen møde hos Kirsten. 
 
Evaluering af spejderfest: 
Ingen væsentlige bemærkninger. Der var generel tilfredshed med vores deltagelse i festen. 
 
Julestue: 
Inger, Hanne, Kirsten og Steen deltager. 
 
Næste gruppemøde: 
Datoen blev ændret til onsdag d. 17.12.2014, stadig hos Inger. 
 
Evt. gruppetur: 
Det blev drøftet om vi skal arrangere en gruppetur – endagstur eller week-endtur. 
Der blev nævnt nogle forslag: 

 Fregatten Jylland 
 Vikingecenter 
 Et sted med husflid/håndværk som tema. 

Andre forslag er velkomne – drøftes på næste møde. 
 
Gildehåndbogen: 
Vi drøftede de 3 arbejdstrin, svend – væbner – ridder. Der var flere argumenter for og imod en modernisering. 
Det blev dog ikke til en egentlig konklusion. 
Det væsentlige, som vi var enige om er, at tilknytningen til spejderbevægelsen skal bibeholdes og at arbejdet 
skal have udgangspunkt i spejderbevægelsen. 
 
Donation – vedr. børn/unge i familier med alkoholproblemer: 
TUBA opretter en lokalafdeling i Favrskov i starten af 2015. Dette sker i forbindelse med oprettelse af et nyt 
tilbud i Favrskov Kommune i samarbejde med TUBA.  
Denne nye lokalafdeling kunne være kandidat til en donation. 
 
Gildehal 23.4.2015: 
Efter byttet med gruppe 1 skal vi arrangere gildehal d. 23.4.2015. Robert kontakter Hinnerup-gruppen med 
henblik på lån af lokaler. 
 
Kalender for kommende møder: 
17.12.2014: Inger 
 
Referent 
P-E. H. 

 
 
 

Fødselsdage 

Januar 2015:  

16. januar Inge Jensen 

  

Februar 2015:  

3. februar Ruth Kondrup 

  

 

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 



Kalenderen 

Januar 2015: 

Tirsdag d. 6/1: Gåtur 

Torsdag d. 15/1: Nytårsgildehal 

Mandag d. 19/1: Distriktsrådsmøde (GM) 

Torsdag d. 22/1: Rådsmøde 

 

Februar 2015: 

Tirsdag d. 3/2: Gåtur 

Torsdag d. 19/2: Gildemøde 

 

 

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

Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com 
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