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Ekstra Sommer OL 2016 – i Spejderhytten 
    

  

          
Legene afholdes torsdag den 14. januar 2016 

 
Alle kvalificerede atleter fra alle lande møder kl. 18.30, ”omklædte” og medbringende 
egne sportsrekvisitter. 
I forbindelse med afvikling af selve legene, medaljeuddeling, nationalsange m.m. vil der – 
inden afslutningsceremonien - blive mulighed for indtagelse af en veltillavet 
olympiademenu.  

                 Pris for deltagelse i ”Ekstra Sommer OL – 2016” bliver ca. 150,- kr. 
 

Bindende tilmelding gruppevis senest den 7. januar 2016 til 
Den Olympiske Komité, Hadsten afd., v/ sekretær Gudrun,  

guamobil@gmail.com, eller 2743 3641 

 

     
 
 
 
 
 

 
 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Spejder-gudstjeneste  
tirsdag d. 5. januar kl. 18 i Sct. Pauls kirke. 

 
 

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


 

Gåtur 
 

Vi mødes til gåtur tirsdag d. 12. januar kl. 14.00 
ved Spejderhytten på Ellemosevej.  

Turen går denne gang til Frijsenborg. 
 

Der er ingen tilmelding   –   Bare mød op! 
 

Gildehilsen        Gå-holdet 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 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 

 

 
 

mailto:ruthkondrup@gmail.com


ØSTJYSK DISTRIKTSGILDE 

Distriktsgildemester  
Er du den kommende leder af Østjysk Distriktsgilde?  

Har du lyst til at møde mange spændende mennesker, der i den modne alder udgør et fællesskab 
på bagrund af spejderbevægelsens ideer om internationalt fællesskab, respekt for andre 
menneskers holdninger og viljen til at være til gavn for andre mennesker og samfundet?  
Da har du muligheder for at stille op som kandidat til posten som Distriktsgildemester for  
Østjysk distrikt. Er Du kvalificeret kandidat, har du måske mulighed for at blive valgt på Gildetinget i maj 2016.  
  

Stillingen  
Distriktsgildemesteren er chef for og daglig leder af Østjysk Distriktsgilde, der er paraplyorganisation for Sct. Georgs 
Gilderne i Horsens, Odder, Skanderborg, Hadsten, Hammel og Galten.  
I chefgruppen indgår tillige gildekansler og en skatmester. Ledelsen består derudover af to valgte funktionschefer: 
DUS, med ansvar for uddannelse, og DIS, der har ansvaret for internationale aktiviteter, herunder Fellowship og 
fredslyset fra Betlehem.  
  

Stillingens krav  
Der må påregnes en del mødeaktivitet og deltagelse i samarbejdsrelationer med andre distrikter og i landsgilderegi.  
   

Lønniveau  
Stillingen som Distriktsgildemester er placeret i højeste lønramme, idet arbejdet bærer lønnen i sig selv, suppleret 
med godt fremmøde af interesserede gildebrødre. Herudover den glæde og taknemmelighed der møder dig, når du 
udviser respektfuld omsorg og interesse for gildebrødre, der igennem et langt ”gildeliv” har ydet deres indsats, men 
som nu ikke længere er i stand til at gå forrest. Direkte omkostninger i forbindelse med jobbet dækkes.  
  

Dine kvalifikationer  
Du skal være gildebror og derved leve op til det ansvar for dig selv, dine medmennesker og   samfundet, som du 
har vedgået det i forbindelse med gildeløfte og gildelov.  

     Du skal være kreativ og visionær.  
     Du skal kunne begå dig inden for mødeledelse, samt kunne formulere dig i skrift og tale.  
     Du skal kunne samarbejde  
     Du skal kunne kommunikere via pc og netværk.  
     Et humoristisk og pragmatisk sindelag vil ikke være en hindring.  
  

Yderligere oplysninger  
Skulle ovenstående have din interesse, er du velkommen til at søge yderligere oplysninger information hos 
nuværende distriktsgildemester.  
 
Hvis stillingen ikke bliver besat!  

Såfremt der ikke er nogen kandidat til stillingen og Østjysk Distrikt ikke har nogen distriktsgildemester, vil det medføre 

følgende situation:  

     Østjysk Distrikt opfylder da ikke landsgildets betingelser for at være selvstændig enhed, hvilket kan /vil medføre 
nedlæggelse, eventuelt sammenlægning med andet distriktsgilde, og tab af rådighed over distriktsgildets formue og 
øvrige midler.  

      Østjysk Distrikt opfylder da ikke betingelserne for at være ”juridisk person” over for lovgivningen. Det kan/vil give 
problemer i forhold til bankforbindelse og myndigheder.  

      Sct. Georgs Gilderne i Østjysk distrikt har da ikke længere en selvstændig koordinerende enhed til varetagelse af 
fælles interesser.  

Derfor bør også du leve op til dit ansvar som gildebror - meld dig som kandidat! 

 
 



Referat: 
 
Billeder fra julestue på Møllegården 

 
Gruppe 2 – Naturgenopretning 
Referat fra gruppemøde i gruppe 2 
Tirsdag d. 15. december 2015 hos Kirsten og Sten 

 
Afbud: Bente Middelboe 

 
1. Gåtur til Vissing Enge. 

Vores naturgenopretningstur gik til Vissing enge, som blev genoprettet som naturområde i 
2013. Med vådområdeindsatsen håber man på at forbedre miljøet i Randers Fjord ved at 
mindske tilførslen af kvælstof. Man håber ligeledes på, at der med tiden vil komme flere 
fugle til det genskabte vådområde. Vi måtte nu tage til takke med de 5 svaner, vi så – 
endda fordelt på 2 søer. 
 

    
 

2. Frokost og julehygge. 

Efter en god vandretur i de våde enge var det rart at komme ind i varmen til en rygende 
varm karrysuppe (Kirsten har lovet os opskriften på mail) 
Vi havde tid til at drøfte verdenssituationen, og da maverne var mætte, og øjenlågene blev 
lidt tunge, havde Gudrun lige en sang, der kunne live os op. 
 

3. Tjek nytårsgildehal om alt er på plads. 

Vi mener at have styr på gildehallen, og skulle der opstå ting, vi lige skal drøfte, kan det nås 
på vores næste gruppemøde den 4. januar 2016. 
 

 



4. Har vi nogle punkter til rådsmødet eller gildeting. 

Rådsmødet: 
Vi vil foreslå, at man på rådsmødet drøfter antallet af pakker til julestuen. Om der skal være 
flere, om spejderne skal kunne vinde etc. 
I år var der 15 pakker. Spejderbordet vandt en del af pakkerne. 
Gildeting: 
Kirsten havde et par ideer til donationer:  
Red Barnet har her i Hadsten oprettet en slags familieklub for udsatte familier. Det er 
kommunen, der visiterer familierne til klubben. Meningen er at give familierne nogle gode 
oplevelser, som de måske ikke lige selv har overskuddet eller ressourcerne til at skabe sig. 
Lions Clubs kvindeafdeling i Hinnerup har oprettet samværsgruppen Kilden, som er en 
gruppe, hvor børn og unge, der har mistet en forælder, kan få talt om og bearbejdet deres 
sorg. 
Vi andre kunne fuld ud tilslutte os disse to gode ideer. 
 
Sten efterlyste forslag til nye aktiviteter til den kommende landslejr. Grupperne høres evt., 
om der er nogen, der kan tænke sig at deltage i landslejren og yde en aktiv indsats. 
 
Sten påstår hårdnakket, at vi nu skal til at tænke på en ny fremtidig gildemester. 
Vi havde et par forslag, som bringes med til rådsmødet. 
 

5. Emner til DGM samt DGK, Sten siger også til gildemester. 

Vi har altså ingen, vi kan forslå, og hvis vi havde, ville det jo være en oplagt mulighed, at 
foreslå vedkommende som gildemester. Vi håber på, der findes én i et af de øvrige gilder. 
 

6. Evt. 

Intet udover at vi aftalte, at næste tur går til Spørring Mose. 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Gruppe 4 – Diskussion 
 
Referat fra møde den 2. december 2015. 
 
Mødet blev holdt hos Ib, og alle var mødt. 
 

Mødets diskussionsemne var: Flygtninge. 
Vi kom langt omkring – både om årsager til 
flygtningestrømmen – om behandlingen af 
flygtningene – om at hjælpe i flygtningenes 
nærområder – om forskellen på 
bekvemmelighedsflygtninge og ”reelle” flygtninge på 
grund af krig – m.m.m. 
 
Vores konklusion: Vi måtte selvfølgelig indrømme, at 
ingen af os havde opskriften på, hvad der kan løse dette store verdensproblem. (Og det har verdens 
ledere åbenbart heller ikke.) 
 
Det nye emne til vores møde den 27. januar 2016 hos Anne-Grethe er: Korruption. 
 
Ref.: Ib 
 
 
 

Billede fra Ekstrabladet 

https://www.bing.com/images/search?q=flygtninge&view=detailv2&&id=6468616BED4E3A2D8E592DC14DF954B3CAB5C1C1&selectedIndex=14&ccid=2YqMmo1U&simid=607988385774960696&thid=OIP.Md98a8c9a8d543cee9952cba2416ced4fo0


 
 

Fødselsdage 
 

Januar 2016:  

16. januar Inge Jensen 

  

Februar :  

3. februar Ruth Kondrup (70 år) 

  

  

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 

 
 

 

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

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Godt Nytår 

Kalenderen  

Januar 2016: 

Tirsdag d. 5/1: Spejdergudstjeneste 

Tirsdag d. 12/1: Gåtur kl. 14.00 

Torsdag d. 14/1: Nytårsgildehal i Spejderhytten 

Torsdag d. 21/1: Rådsmøde hos Hanne 

 

Februar: 

Torsdag d. 11/2: Gildemøde i Spejderhytten 

Tirsdag d. 9/2: Gåtur 

 


