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Nytårsgildehal 2017
Gruppe 1 vil gerne invitere til Nytårsgildehal
den 12-01 kl. 18.30 i Spejderhytten.
Da det er 50 år siden, den første Gildehal blev afholdt, vil aftenen stå i 1967 tegn med hensyn til
borddækning, forplejningen og underholdning.

Kom klædt
som vi så ud
i 1967.

Mangler du tøj eller inspiration til påklædning så kik ned i Røde kors butikken en mandag kl. 10-14,
så vil Marianne og Mette gerne hjælpe med ideer.
Prisen for hele aftenen med mad og drikkevare vil være 150 kr.
Tilmelding til Mette gerne gruppevis senest den 4. januar. På mail mettelindgren@gmail.com
eller tlf. 23361302

Gåtur
Årets første gåtur finder sted tirsdag d. 10. januar,
hvor Bente har tilrettelagt en rute.
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 spejderog 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

Referat:

Julestue på Møllegården den 8.december 2016.
17 gildebrødre, 12 spejdere og et stort antal beboere
og medhjælpere deltog i den traditionelle Julestue på
Møllegården. Omkring 55 personer deltog i alt.
Spejderne fra Hadsten-DDS (såvel piger som drenge)
startede aftenen med Lucia-optog, rundt i hele
plejecentret med afslutning i fællessalen.
Og som tidligere år var det Grethe Højbjerre, der havde
sørget for krans og lys, og i samarbejde med Vibeke
Ludvigsen gennemførte arrangementet omkring LUCIAoptoget.
Efter Lucia-optoget blev der serveret gløgg og æbleskiver, og ind imellem blev der sunget julesalmer til akkompagnement af Kirsten A. på klaver, assisteret af Hans Ole
på saxophon.

LUCIA-optog med 12 spejdere

Mette havde medbragt Fredslyset, som hun kort
orienterede om, idet Luciaoptogets lys blev
tændt med Fredslyset.
Julestuen fik besøg af en lidt stresset
julemand, der mente at han havde fået for få
”pakker” med, og derfor ville køre ”hjem” til
Grønland for at hente flere pakker, og returnere
en dag senere.
Det fik Ib dog ændret, og forklarede julemanden,
at de medbragte pakker kunne fordeles efter
lodtrækning. Så derefter blev det traditionelle
”pakkespil” gennemført.
”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 7. december 2017.
Ref.: Hans Ole

Referat:

Gåtur i december.
Denne måneds vandretur var sidste gang inden jul, hvorfor man var enedes om at kaffepausen ikke
skulle være i skoven, men først efter turens slutning. Helge havde derfor arrangeret en tur, der
startede og sluttede ved Moesgård Museum, så turen kunne sluttes med kaffe der.
Det var en lille sluttet skare der mødtes ved
spejderhytten, men vi var alligevel nødt til at bruge 2
biler.
Vi startede ved det gamle museum og gik derefter
gennem parken til Skovmøllen (et udmærket sted for en
kaffepause for en tur til foråret)
Helge havde skaffet brochurer som beskrev, hvad vi
kunne se af fortidsminder og særegne naturoplevelser
på turen, men vi havde for det meste så travlt med at
snakke, at Helge var nødt til at stoppe os og fortælle,
hvad vi netop var ved at gå forbi. Vi gik helt ned forbi Fiskerhuset og gik et stykke langs vandet,
inden vi skulle op ad bakke. Det var drøjt at komme helt op igen, men anstrengelserne belønnedes
med dagens eneste solstrejf gennem træerne mod vest.
Inden vi kom op til det nye museum (og kaffen) beså vi museets rekonstruktion af vikingestavkirken.
Med gildehilsen
Sten
__________________________________________________________________________________

Gruppe 2 – Naturgenopretning
Førjulestemningen var i top da vi ni medlemmer af gruppe to mødtes til

julefrokost hos Ellen, og den blev ikke mindre, da vi sad omkring det
veldækkede julebord og nød hendes kulinariske delikatesser. Der blev snakket
om mangt og meget herunder også lidt gildesnak. Vi fik bl.a. at vide, at emnet
til Sct. Georgsløbet bliver Eventyr, og kalenderen blev korrigeret med hensyn til
en enkelt mødedato. Vi havde på forhånd aftalt, at denne dag ikke skulle
indeholde en egentlig dagsorden. Så det blev til en hyggelig eftermiddag helt og
holdent i julens tegn.
_________________________________________________________________________________

Gruppe 5 – Biograf

Referat fra møde i gruppe 5 den 7. december 2016 hos Kim
Evaluering af Gildehallen i november:
Vores gourmet hotdogs blev godt modtaget. Mange syntes dog, at det var for svært at bide i hotdogs, da de
var ret store.
Samtalespillet var lidt tamt. Der manglede provokerende
spørgsmål. Der manglede en definition af begrebet Spejderideen.
Ellers gik det godt.
Film siden sidst:
Kim, Hanne og Robert har været i Biografen og se filmen
Fantastiske skabninger, og hvor de findes. Filmen er et spin-off
fra Harry Potter. Kim synes, at filmen både var god og dårlig. Fik
sig et powernap på et tidspunkt. Den var noget langtrukket.
Hanne og Robert var begejstret. Nogle af os har set filmen i 3D,
mens andre i 2D. Der var en drøftelse e af, hvor god effekten er. Robert synes, at 3D var en stor del af
oplevelsen ved at se filmen.

Næste film: Min far Toni Erdmann er det vanskeligt at få tid til.
Første film efter nytår: Dræberne fra Nibe.
Drøftelse af Gildehal:
Alle er enige om, at det at sidde i rundkreds er godt, da alle kan se alle. Rundkredsen må godt være større, så
man ikke står meget sammenklemt, når man rejser sig op. Vores gildehaller er højtidelige, men må ikke være
mere højtidelige end den er nu. Det er OK, at Gildemesteren ved næste gildehal siger, at man bør respektere
gildehallen ved ikke at snakke, med mindre man bliver bedt om det.
Nyt fra landsgildet:
Peter Skræ er gået fra landsgildeledelsen pga. Facebook problematik. Der er et forslag fra landsgildeledelsen
om, at de arbejder videre med 5 personer og erstatter den 6. plads med en stedfortræder eller på skift passer
det rolle, som Peter Skræ har beklædt. Dette bakker gruppe 5 op om.
Brainstorming gruppetur til foråret 2017:
Besøg i Silkeborg fx Tur med hjejlen. En heldags udflugt. Besøge bunkere. Asger Jorn museet. Museum
Silkeborg. Vi foreslår, at Anne Marie undersøger mulighederne omkring Silkeborg.
Filmmuseum Berlin med bus eller tog. Hanne undersøger til næste møde. Med de Tyske Statsbaner er prisen
på en enkelt billet 39 Euro.
Møde datoer foråret 2017 (alle dage kl. 19):
Mandag den 23. januar hos Bent
Mandag den 27. februar hos Anne Marie i Silkeborg
Tirsdag den 21. marts hos Hanne
Mandag den 24. april hos Kim
Mandag den 8. maj hos Robert
_________________________________________________________________________________________

Fødselsdage

Januar:
16. januar

Inge Jensen

Februar :
3. februar

Ruth Kondrup

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
Januar:
Tirsdag d. 3/1: Spejdergudstjeneste
Tirsdag d. 10/1: Gåtur kl. 14.00
Torsdag d. 12/1: Nytårsgildehal i Spejderhytten
Torsdag d. 19/1: Rådsmøde hos Kirsten A
Februar:
Torsdag d. 9/2: Gildemøde i Spejderhytten
Tirsdag d. 14/2: Gåtur
Onsdag d. 22/2: Ridderinformation
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/2-2017 er d. 25/1.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

Godt Nytår

