Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
Juni 2016

www.sctgeorg-hadsten.dk

Gruppe 2 inviterer til gildemøde torsdag d. 16. juni.
Vi mødes ved spejderhytten kl. 18.00 hvor vi fordeler os i bilerne og kører til Aarhus, hvor vi skal
besøge DOKK1.
Her får vi en rundvisning, hvorefter der vil være mulighed for at kigge sig omkring på egen hånd.
Der serveres et let traktement, men I skal selv medbringe drikkevarer.
Er der nogen, som ikke kan være ved spejderhytten kl. 18. er der mulighed
for at mødes med os ved DOKK1 kl. 18.45 (Glasfoyeren i gadeniveau)

Gruppevis tilmelding til Gudrun senest 13/6.

Gåtur

Juni måneds gåtur finder sted tirsdag d. 14/6.
Vi planlægger en tur i egnen omkring Hvidsten.
Denne tur starter kl. 9.00 fra Spejderhytten
og vi afslutter med at spise æggekage på Hvidsten kro.
Af hensyn til bestilling skal tilmeldes til Kirsten A senest 10/6

Gildehilsen

Gå-holdet

Kære gildebrødre

Hermed oversigt over arbejdsopgaver i forbindelse med
gildejubilæet den 10/09/16.

Vi ser frem til stort fremmøde og energisk indsats i
forbindelse med festlighederne.

I kan melde jer til arbejdsopgaver på gildemødet i juni.
Hvis I ikke er med der, kan I maile ønsket arbejdsopgave
til: jannearbon@gmail.com
Mgh
Janne A.

Aktivitet
Pølsevogn

Kl.
12.00

Sted
Spejderhytten

Ansvarlig
Ellen

Kl. 12 – 13
2 personer
Kl. 13 – 14
2 personer
Kl. 14 – 15

Borddækning

10.00

Kernehuset

Inge

2 personer
1. Gudrun

Opstilling til
Gildehal
Klargøre i
Spejderhytten
Oprydning efter
reception
Klargøring af
velkomstdrink

10.00

Kernehuset

Hans Ole

+ 2 personer
1. Hannah

10.00

Spejderhytten

Bente

3 personer

12.00

Spejderhytten

Janne A

3 personer

Kernehuset

Bente

1 person

Østjysk Distriktsgilde

Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal
i Galten, tirsdag den 30. august 2016, kl. 19.15
Adressen er: Sognegården, Smedeskovvej 2, 8464 Galten
Program: Kl. 19.15 Ankomst, indtjekning/betaling = vandrehal
Kl. 19.30 Gildehal med indsættelse af de nye i ledelsen
Kl. 20.15 Serveres der lidt at spise og der er hyggeligt samvær
Herunder er det muligt at takke afgående ledelsesmedlemmer og lykønske
de nye med posterne
Toastmaster John Biensø
Kl. 22.00 ca. afslutning
Pris for hele aftenen kr. 70,00 inklusiv menu, drikkevarer, kaffe, te og lidt sødt
Personlig og bindende tilmelding til GM Lone Clausen, Porskjær Sct. Georgs Gildet i Galten
Senest d. 22. august pr. e-mail lone.clausen@fiberpost.dk eller tlf. 2815 1071/8684 1571
Med gildehilsen
den gamle distrikts ledelse
den nye distrikts ledelse
samt Porskær Sct. Georgs Gildet i Galten, der står for arrangementet.

Referat:

Gåtur i maj.

Da der kun var mødt 3 gildebrødre op til månedens gåtur blev denne aflyst.
Ref.: Kirsten A

Pressemeddelelse:
En hyggelig forårstur for Ældre Sagens ”Besøgsmodtagere og -venner”.
Igen i år havde Sct. Georgs Gildet i Hadsten arrangeret en tur for besøgsmodtagere og -venner.
I strålende sol med ny udsprungne bøgetræer og
gule rapsmarker blev der kørt en tur rundt i den
østlige del af Favrskov Kommune. I alt 38 personer
deltog.
Denne gang gik turen via Hadbjerg, Langskov,
Baskær, Voldum, Clausholm, Hvalløs, Erslev,
Hinge, Vissing til Lerbjerg. Det gav rige muligheder
for at nyde det forårsgrønne landskab og
udsigterne over Allingådal og Lilleådalen.
I Lerbjerg gjorde vi holdt ved "Retroworld", hvor
der blev serveret kaffe med boller og "galopkringle".
Derefter kunne alle deltagerne gå rundt i den
ombyggede gamle gård, med ”Retroworlds” ejer
som guide. Gårdens mange rum/værelser er
indrettet og møbleret i rigtig 60`er og 70`er stil.
Det vakte stor beundring og gensynsglæde for
rigtigt mange blandt såvel besøgsmodtagerne som
-vennerne.
På turen tilbage til Sundhedscentret i Hadsten var der en glad og munter stemning i bussen
__________________________________________________________________________________

Referat:

Gilde møde den 12. maj ved Vissing hytten.
Kl. 19.30 mødtes 24 gildebrødre fa Hadsten Gildet ved Vissing Hytten i det
dejligste solskinsvejr. Mange syntes det var helt nostalgisk at se området
igen, efter mange år. Hytten er for nylig blevet meget flot renoveret.
Gruppe 1. Naturoplevelses gruppen havde lavet et lille løb, så efter en kort
velkomst blev der lavet 3 hold som skulle konkurrere i 3 discipliner.
Post 1. Her skulle der males urtepotter lige som på vores post på Sct.
Georgs løbet og sås solsikker.
Post 2. Her skulle der dystes i stige golf, den anden post fra Sct. Georgs
løbet
Post 3. Her var der 24 felter med naturting som holdet fik 2 min til at kikke på, derefter fik de nogle
spørgsmål om det de have set.
Da der var kåret en vinder, satte vi os alle rundt om bålet og nød den medbragte kaffe/te, Mariannes
pizza snegle og dejlige pandekager bagt på bålet af Lars og Poul Erik.

Da alle havde fået de pandekager de kunne spise og efter div. oplysninger sluttede vi en dejlig aften
af med Nu flyver mørkes fugle ud.

__________________________________________________________________________________

Referat:

Gildetur til Tunø fra 20. – 22. Maj 2016.
Deltagere. Hannah, Hans Ole, Mette, Troels, Ellen, Helge, Sten, Kirsten, Bente, Gudrun og Birgit.
Fordelt på 3 biler mødtes vi på Hov havn kl. 8.30 med
færgeafgang kl. 9.00.
Alle opgaver var på forhånd timet og tilrettelagt, så
ingen var i tvivl om, hvem der skulle gøre hvad og
hvornår.
Nu var det jo første gang, jeg som forholdsvis ny
gildebror skulle med på sådan en overnatningstur, og jeg
må sige, at man behøver ikke være særlig vaks for at
finde ud af, at noget af det vigtigste på turen er
måltiderne.
Færgen havde da heller ikke lagt fra kaj, før rundstykker og kaffe var på bordet, og turen kunne
begynde.

Da vi ankom til Tunø, holdt en af øens traxaer (traktor
med vogn) og ventede på os. Det var nu egentlig kun
bagagen, den skulle have haft med, men inden vi så os
om, var vi også hoppet på vognen. Så vi ankom i fin stil til
Degnegaarden, hvor vi skulle bo. Degnegården er en gård,
som er lavet om til små lejligheder med plads til forskelligt
antal gæster, og vi havde den største.
Efter indkvarteringen blev vi enige om at gå en lille tur, så
vi kunne orientere os lidt. Turen gik ud til bjerget, som vel
var højeste punkt på øen, hvilket ikke siger så meget. Men
øens smukke natur var ikke til at tage fejl af. Vi gik videre
ud til stranden og tog et overblik, hvorefter vi måtte skynde os hjem, for frokosten ventede. Under
turen så vi 3 – 4 køer, der efter vores mening, må være sluppet fri af indhegningen. De gik i hvert
fald frit omkring lige ved siden af en nylagt kartoffelmark.
Så stod den på en frokost af de bedre, og efter denne
kulinariske glæde, måtte vi have en lille middagslur,
inden vi kunne klare eftermiddagskaffen med kage.
Til aftensmad nød vi igen en vældig fin middag og
efterfølgende aftenkaffe med kage.
Snakken gik lystigt. Man må undre sig over, hvordan der
kan blive ved med at være emner, der skal vendes. Vi
kom godt nok langt omkring, og jeg er sikker på, at
ingen gik mundlamme i seng.
På andendagen nød vi en veltillavet morgenmad og sluttede af med at smøre os en gedigen
madpakke, så vi ikke gik sukkerkolde på vores tur, som nu skulle gå hele vejen rundt om øen.
Igen nød vi den smukke natur og roen. Der er jo ingen biler på øen, så alle naturens lyde træder
tydeligt frem og giver en stille ro i sjælen.
Vi så ganske mange fugle og planter, mens vi var på øen. Nederst i referatet vil jeg lige ridse op
hvilke, men hvis ikke Troels havde været med og kunne sætte navn på, ville vi andre ikke have
været klar over, hvor meget vi egentlig så.
Desværre var det noget diset ud over vandet, men regn fik vi ikke
noget af.
Ca. 2 km før turens slutning måtte vi korte den af, da vi alle gerne
ville nå en tur op i
kirkens tårn, som ikke
rummer kirkens
klokke, men derimod
er øens fyrtårn.

Herefter var det hjem til eftermiddagskaffen. Der var dog nogle, der lige tog en lille indkøbstur til
øens galleri, hvor de ikke kunne stå for nogle smukke glashalskæder.
Ved aftensmadstid gik vil i samlet trop til spisestedet ”Det gamle Mejeri”. Her ventede henholdsvis
stegt rødspætte og wienerschnitzel.
Jeg vil lige indskyde, at snakken jo stadig gik!!! Også under aftenkaffen derhjemme.

Søndag skulle vi først med færgen hjem 16.45, så vi kunne nå at
færdiggøre turen fra dagen før. Under denne tur gjorde Troels os
opmærksom på nogle edderfugle i vandet, og han viste os, at de
har børnehave for deres unger. En voksen fugl svømmede omkring i
en klynge med 8 unger. De andre voksne fugle svømmede lidt
derfra. Det var hyggeligt at blive gjort opmærksom på dette lille
særkende.
Vejret var nu blevet rigtig fint med høj sol, dog stadig en del dis
over havet.
Efter frokosten ventede rengøringen, men hold da op, hvor gik det
hurtigt, når alle 11 mand gik i gang.
Kl. 16.45 satte færgen igen kurs mod Hov, og en dejlig tur var
bragt til ende.
Jeg skulle måske lige fortælle, at der er en ganske fin
spejderplads derovre med en meget stor tipi med plads
til 24 personer. Den ligger på en smuk og meget
vindstille plads, og den udlejes, hvis det kunne have
interesse for nogen.
På vores ture fandt vi masser af strandkål, og nogen
benyttede sig af chancen til at få noget med hjem til
aftensmaden, når de var kommet hjem. Det skulle efter
sigende smage ganske fortræffeligt.

Vi måtte desuden til beklagelse konstatere, at eg er sprunget ud før ask. Vi kan så håbe, at det kun
gælder Tunø.
Fugle: Rørhøg, tejst, gravand, vibe, guldspurv, strandskade, rødrygget tornskade, toppet
skallesluger, digesvale, landsvale, edderfugl og en lille sommerfugl kaldet blåfugl.
Planter: Storkenæb, hejrenæb, kløvplade, sandløg, strandkål, ramsløg, vårbrandbæger, figentræ,
morbærtræ.
For mit eget vedkommende kan jeg oplyse, at jeg havde besluttet mig for at gå Hanne i bedene, så
jeg havde taget mit strikketøj med, og sikke da som jeg fik strikket. Rigtig god idé.
Referent: Birgit

Østjysk Distriktsgilde
Østjysk distrikt

24.05 2016

Tilstede ved distriktsgildetinget 2016 var 30 personer. Erling Kjer bød velkommen.
Referat fra Distriktsgildeting i Østjysk Distrikt tirsdag d. 24. maj 2016Kl. 19.30 i Kirkecentret,
Kirkebakken 4, Skanderborg

Vi indledte med at synge
Referat
1. Valg af dirigent og protokolfører/referent samt stemmetællere.
Som dirigent blev Kjeld Krebsen valgt.
Som protokolfører/referent Anne Marie Hansen/Hanne Nielsen valgt.
Ann Søe og Hans Tødt er valgt som stemmetællere.
Kjeld indledte med at konstatere, at tinget er rettidigt indvarslet.
Kjeld konstaterede, at der var 24 stemmeberettiget tilstede.
2. Gildeledelsens beretning – Mester, DIS og DUS
DGM berettede ganske kort om årets forløb og møder i Distriktsforum Nord + den kommende dagsorden for juni
mødet
GIM-gruppen har overvejende beskæftiget sig med Fellowship arrangement og Fredslys arrangement. Dog blev
Fellowship arrangementet i 2015 arrangeret af Aarhus Stadsgilde.
Fredslyset har nu til huse i Den katolske kirke i Aarhus, og herfra blev lyset hentet og bragt til Skanderborg til det
sædvanlige arrangement. Beretningen blev godkendt. DUS – for øjeblikket er der valgt 4 GU-er i distriktet. Det
gør det vanskeligt at få samling på arbejdet i distriktet. Der har ikke været afholdt distriktsarrangementer i 2015,
fordi vi har afventet det udspil, der er kommet fra landsgildeledelsen.
Der blev udbudt væbnerforberedelse i efteråret 2015 men der kom kun to tilmeldinger, derfor blev forberedelsen
udskudt til foråret 2016, og forløbet er nu i fuld gang med 6 deltagere fra 4 gilder. DUS har også været suppleant
for DGM på Distriktsforum og i Nordjysk gruppe. Beretningen blev godkendt.
3. Behandling af indkomne forslag – der er ingen forslag modtaget.
4. Distriktsgildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år,
herunder fastlæggelse af kontingent.
Bemærkninger: der er sat en del af til gaver, fordi 3 gilder har jubilæum i 2016. Kontingentet bliver fremover 41,75
kr.
Regnskab og budget blev godkendt.
Vi drøftede, om ginerne også skal betale kontingent. Det er der stor uenighed om. Hammelgildet har drøftet, om
ginerne evt. skal betale ekstra for deltagelse i arrangementer, fordi de ikke er medlemmer. Konklusionen blev at
det bør være op til de enkelte gilder at drøfte, hvordan giner og betaling af kontingent gribes an.
5. Beretning fra distriktets gilder:
Oddergildet lukker med udgangen af 2016 på grund af kraftig medlemstilbagegang.
1. Horsens: 16 medl. Mandsgilde. Høj gennemsnitsalder. 2 patruljer. Deltager i MUS-løb og friluftsgildehal
sammen med 2. Og 3. Gilde. Det samme glæder nytårsgildehal og udflugt.
3. Horsens: 37 medlemmer, heraf 25 væbnere, 2 svende og 10 riddere.
Deltager i MUS-løb mv. Har holdt gildemøder med forskellige foredrag bl.a. om OL-sejlere fra de sidste 4-5 OL.
Derudover deltager gildebrødrene vandreture hver 2. onsdag, de har et spejderlaug og deltager i vedligeholdelse
af spejderhytten Kulla.
1. Skanderborg: 45 gildebrødre. Traditionelle arrangementer, MUS-løb og voksenløb i februar. Samarbejder både
med 2. Skanderborg og Porskær gildet. Den 15. Juni vil gildet afholde samtalespilet. Venter spændt på
deltagelsen.
2. Skanderborg: 19 medlemmer. Vil afholde udviklingsmøde i august. Hver enkelt medlem skal beskrive, hvad de
gerne vil arbejde med og sætte mål for arbejdet. Dette evalueres efterfølgende. Har haft ledelsesmøde, hvor alle
der har en post, deltager. Her drøftes hvad der har været godt og hvad der skal ændres fremover. Ledelsen
oplever at gildebrødrene kender hinanden bedre og bedre og er gode til at hjælpe hinanden. Der er 3 grupper,

som arbejder med forskellige emner. Derudover er der forskellige interessegruppe, fx biografgruppe og en
litteraturgruppe.
Porskær: 18 gildebrødre, 5 svende, 10 væbnere og 3 riddere. God samarbejde med DDS spejderne. Afholder
hvert år Sct. Hans fest i samarbejde med spejderne. Desværre er arrangementet mest PR og giver ikke den store
indtjening.
Hammel: 27 gildebrødre + 8-10 giner. Ny gildebror på vej. 6 grupper.
Ejer spejdercentret Engedalen. En omorganisering er på vej. Der ses på mulighed for et andet ejerskab. Har
doneret ca. 12000 kr. i løbet af året. Afholder spejderløb for den vestlige del af Favrskov Kommune. Derudover
en indbringende pølsevogn i forbindelse med det årlige Hestemarked. Har også været tovholder på Dansk
Flygtningehjælps indsamling, men det stopper nu. Som noget nyt vil Hammel arrangere Sct. Hans Bål sammen
med spejderne og en beboerforening, der ligger op til Engedalen.
Hadsten: 33 gildebrødre fordelt på 5 grupper valgt på baggrund af interesser. Høj gennemsnitsalder. Har i april
afholdt Sct. Georgsløb i den østlige del af Favrskov Kommune. I efteråret afholdt vi et udviklingsmøde, som tog
fat på, hvorfor vi er gildebrødre. Dette gav en god diskussion. Derudover har vi givet en donation til TUBA, som er
en organisation, som støtter børn af alkoholikere. Vi har også afholdt vores årlige udflugt for besøgsvenner. Lige
nu er vi ved at planlægge vores 50 års jubilæum, hvor der vil blive reception om eftermiddagen og fest for gildet
og gæster om aftenen.
2. Horsens fraværende pga. pludselig sygdom, ref. eftersendt – se note efter referatet.
6. Valg til distriktsgildeledelse
a. Valg af distriktsgildemester DGM: Erling Kjer ønsker ikke genvalg.
Sten Bo Andersen fra Hadsten er foreslået og valgt som distriktsgildemester.
b. Valg af distriktsgildekansler DGK : Anne Marie Hansen – ønsker ikke genvalg
John Biensø er valgt som kansler
c. Valg af distriktsgildeskatmester DGS: Birthe Rasmussen – villig til genvalg, valgt
d. Valg af distriktets internationale sekretær DIS – John Biensø – villig til genvalg, fortsætter til der
efterfølgende vælges en DIS fra GIM-kredsen.
e. Valg af distriktets uddannelses sekretær DUS – Kirsten Andersen trækker sig da Sten Bo (ægtefælle) er valgt
til DGM - Hanne Nielsen blev valgt
7. Valg af suppleanter for distriktsledelsen
a. Valg af suppleant for DGM: Birthe Ømark – er valgt
b. Valg af Suppleant for DGK: Anne Marie Hansen er valgt
c. Valg af Suppleant for DGS: H.C. Jensen – er valgt
8. Valg af revisor H. C. Jensen – er valgt
revisor suppleant: Bent Brogaard – er valgt
9. a. Valg af medlemmer til Ridderudvalget, 3 medl. inkl. DGM: Sten Bo Andersen – Kjeld Krabsen - Alice Tødt
b. Valg til Friluftsrådet Børge Bisgaard er valgt
10. Eventuelt.
Sten Bo som nyvalgt DGM sagde lidt om sig selv. Erling (afgåede DGM) fortalte kort om landsledelsens
problemer og bad forsamlingen bakke op om vor LGM og fortsætte samarbejde i distriktet således DGM har
noget at komme til Distriktsforum med. Al bevægelse gror jo fra bunden.
Alice roste Erling for det store arbejde han har lagt i posten som DGM og dermed fået Østjysk på ret kurs igen.
Distriktsmødet d. 29. nov 2016 er flyttet til Horsens og lokaler er bestilt.
Dirigenten afsluttede med tak for god ro og orden.
Ref.: Hanne Nielsen og Anne Marie

Ref. fra 2. Horsens, her er 20 Gildebrødre – 4 svende, 12 væbnere og 4 riddere. Der arbejdes i 3 grupper m/følgende
emner 1) Produktion af ny dug til højbordet (til jubilæum i nov.) 2)biografier ”hvem er vore ministre” 3) hvem gemmer
sig bag gadenavne i Horsens. Godt fremmøde til gildemøderne med spændende emner, men også tid til snak om
eget gilde og orientering. Emner som Rotarys prg. til bekæmpelse af polio i verden, gildebrors oplevelser fra
Caminoen, ”indefra” om Horsens krisecenter for kvinder. Arr. af fællestur til Sønderborg for alle Horsensgilder.

Gruppe 2 – Naturgenopretning
Gruppemøde d. 2. maj 2016

Vi mødtes hos Kirsten og Sten. Som serverede en dejlig frokost med 2 slags sild, tun og 2 dejlige
tærter efterfulgt af lækre oste samt snaps, øl og vand. Og over en kop kaffe tog vi hul på Gudruns
dagsorden. Som blev grundigt behandlet.
Evaluering af Sct. Georgs løbet:
Der var bred enighed om at løbets indhold og afvikling var en succes. Dog opstod der stadig ventetid
ved enkelte poster. Det skal gøres bedre!
Kirsten bad om at få tilsendt en beskrivelse af de enkelte posters opgaver. Og hvordan de blev
afviklet.
Dette kan så samles. Med henblik på deling med de øvrige spejderkorps i distriktet. Som vi så også
kan søge inspiration hos.
Gildemødet den 16.06.2016:
Der bliver et enkelt møde-punkt, som skal drøftes. Nemlig ny deling af laugsmedlemmer. Evt.
bemanding til loppemarkedet.
Gruppetur til den forsvundne bro den 16.08.2016. kl. 09.00 ved Hytten.
Ellen sørger for rundstykker m.m. til formiddagskaffen og kage til eftermiddagskaffen.
ALLE medbringer selv mad til frokosten samt nødvendige drikkevarer og KAFFE.
Hans Ole har lovet at lave ruten derned m.m., som han sagde.
Her efter kørte vi til Haldum og ad Jordmodervej til
Klapskoven, hvor Sten førte os ad en temmelig
udfordrende rute. Det var i hvert fald meget længe
siden, at der sidst har gået mennesker der. Men vejret
var jo godt. Og vi fik en solbeskinnet kaffepause. Så
alt i alt en rigtig god dag.
Med Gildehilsen
Helge

__________________________________________________________________________________________________

Gruppe 3 – Lokalhistorie

Gruppetur til Sostrup Slot m.m.
Torsdag den 19. maj drog gruppe 3 på lokalhistorisk langfart.
Vi mødtes kl. 9 og kørte i smukt vejr til Tustrup Stenhuse. Da vi nåede frem lagde vi i sædvanlig god
stil ud med formiddagskaffe i det grønne. Heldigvis var der både borde, og bænke og et hus med
baggrundsinformationer, samt et model af området, som man mener, det så ud for ca. 3200 år
siden.
Godt fyldt op både i hoved og mave vandrede vi ud i området og så på bondestenalderens
gravskikke. Vi så på den store jættestue og på resterne af kulthuset, som man kan se i hel,
rekonstrueret tilstand på Moesgård Museum. Undervejs nød vi den pragtfulde natur, det gode vejr og
var behørigt imponeret over stenaldermenneskets formåen m.h.t. byggeteknik.

Så skulle vi videre og se på middelalderens byggeteknik (Sostrup Slot), men først en pause i Inges
sommerhus i Fjellerup. Vi havde undervejs fanget nogle stegte fiskefileter og en enkelt
fiskefrikadelle, som vi nød i fulde drag på terrassen ved sommerhuset. Igen omgivet af dejlig
majnatur og liflig fuglesang. Her tog vi så helt fat på lokalhistorien! Mens vi tre sidst ankomne til
Hadsten sad med store øjne og blafrende ører, fortalte Inge og Grete om livet i Hadsten før 1980.
Der blev fortalt godt og grundigt, og ind i mellem fik vi et godt grin.
Videre skulle vi, og nu gik det mod Gjerrild og Sostrup Slot. Et imponerende bygningsværk fra 1600tallet i en smuk park. Vi kiggede os lidt omkring udenfor, før vi trak ind i bygningen, fik en god kop
kaffe og te (med bolle) i restauranten, der ligger i et 1600 tals rum. Det gav os kræfter til at liste lidt
rundt i bygningen og smugkigge i områder, der egentlig forbeholdte kursister. Vi nåede også at se en
kunstudstilling på 2.sal, før det var tid til at kigge på parken igen.
Her satte vi os på en bænk, nød stilheden og skønheden. Fik aftaler på plads m.h.t. sommerens
gildeaktiviteter. Nød stilheden igen og måtte så erkende, at selv om der er meget mere historie og
park at se i Sostrup Slot og Kloster, så var dagens oplevelser slut for os, og nu skulle vi hjemad.
Tak for en dejlig dag til gruppe 3.
Referent: Janne A.

Gruppe 4 – Diskussion
Gruppe 4 – referat fra møde den 19. maj 2016.
Mødet var hos Steen i Laurbjerg – Henning havde meldt afbud.
Det var på forhånd aftalt, at Steen skulle fortælle om ”bebop – jazzens” karakteristika. Det gjorde
han på en virkelig spændende måde.
Han stillede bl.a. det spørgsmål, om vi kunne give et bud på, hvilke ligheder der kunne være mellem
”beboppen”, romantikken, Skagens malerne og The Beatles.
Det var der ingen af os, der umiddelbart kunne give et bud på.
Ligheden forklarede Steen ved, at bebop-jazzen opstod som en ny form som jazz,
ligesom romantikken var en reaktion mod oplysningslitteraturen, og ”Skagens
malernes” måde at male på var nye strømninger - nemlig realistiske billeder uden
for atelieret.
The Beatles var nyskabende – vel især over for den engelske musiktradition. The
Beatles var inspireret af amerikansk skiffle musik, og helt
anderledes end de engelske musikgrupper som The Shadows
og Cliff Richard.
Det var helt klart, at Steen har stor indsigt i emnet, og han
havde gjort meget ud af det. Der blev spillet forskellige
”bebop” musikklip med bl.a. Charles Parker, Butt Powell,
Max Roach.
Det var i det hele taget en inspirerende musikoplevelse, men referatet giver slet ikke en fyldestgørende forklaring.
Gruppeturen den 18. juni 2016 blev endelig planlagt. Vi kører i 2 biler med afgang kl. 08.00 fra
Hadsten. Formiddagskaffen indtages i Skovhuset ved Støvring. Der medbringes kaffe/the + krus til
eget forbrug, medens Kirsten L. sørger tilbehøret.
Der fortsættes derefter til Aalborg, hvor vi skal se på kunst, havnefront, musikhus m.m. - alt efter
vind og vejr.
Frokosten indtages/nydes et hyggeligt sted. På hjemvejen vil vi besøge Blåkilde Sø.
Ref.: Ib
__________________________________________________________________________________

Gruppe 5 – Biograf

Referat fra gruppemøde den 8. maj 2016 hos Kim
Vi mødtes den 8. maj hos Kim, hvor vi indledte med at nyde den lune aften i Kims have. Her fik vi
klaret spørgsmålene om tilmelding til kommende arrangementer samt evalueret de nys overståede
arrangementer. Vi fik også lagt de sidste planer for vores gruppetur.
Evaluering af Sct. Georgsløbet:
Alle skal huske at sende beskrivelse af posterne til Kirsten A.
Vi var enige om, at der var en god stemning under løbet. Der var lunt i centret, hvor Robert og
Hanne stod, og rigtig koldt ned ved politistationen, hvor Anne Marie holdt til. Det var godt, at vejret
var med os, idet det ikke regnede. Det var godt at have Peter B med. Vi talte om, hvorvidt posterne
var udfordrende nok. De skal ikke ligne det, som spejderne laver i skolen. Der var dog enighed om,
at det er bedst, at den enkelte gruppe laver sine egne poster, da det giver en større ejerskab.

Evaluering af Sct. Georgsgildehallen:
Det var nogle gode quizspørgsmål, som Kim havde lavet. Det var et enkelt spørgsmål, der gav en del
diskussion. Det var spørgsmålet om sejlturen til Avernakø. Der var en god stemning, og maden blev
spist.
Film:
Der var ingen, der havde været i biografen siden sidst. Ingen havde haft lyst eller tid til at se Der
kommer en dag om de dårlige forhold på et børnehjem.
Denne aften så vi filmen Burnt, om en Michelin-kok, der
er gået ned med flaget og nu prøver at genskabe
fordums storhed med en del ufine tricks, på Kims nye
fjernsyn.
Der var efterfølgende enighed om, at kokkebranchen er
en hård branche, men at filmen nok også er sat på
spidsen. Moralen er dog, at man ikke opnår noget ved at

behandle hinanden dårligt og skabe frygt. Sammenhold
og hjælpsomhed giver både bedre arbejdsklima og bedre
resultater. Og så kan selv den 3. Michelin-stjerne være ligegyldig. Bare vi har hinanden.
Ref.: Hanne

____________________________________________________________________________________

Tak fra Jutta Ottosens familie

Tak Sct. Georgs Gildet i Hadsten for denne smukke buket til vores mors
begravelse.
Det bringer tankerne tilbage på de mange år vi selv havde som spejder i
Hadsten, og de måske flere år, som far og mor havde, med et meget
givende venskab i Gildet.
De varmeste tanker fra
Knud, Hans, Birgit, Svend og Kirsten Lynge Ottosen

__________________________________________________________________________________

Tørklæder
Trænger dit tørklæde til at blive skiftet ud, eller har du endnu ikke
anskaffet et?
Vi laver en samlet bestilling, så vi kan deles om portoen.
Tørklæder bestilles hos GM Kirsten senest. 1/8.
Prisen er: 85 kr. + porto

Fødselsdage
Juni:
10.juni
15. juni
26. juni

Lise Lund
Poul-Erik Hanberg
Janne Arbon (70 år)

Juli:
5. juli
17. juli
27. juli

Helge Jensen (75 år)
Birgit Thesmer Sørensen
Helle Kramer (65 år)

August:
29. august

Sten Bo Andersen

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
Juni:
Tirsdag d. 14/6: Gåtur til Hvidsten kl. 9.00
Torsdag d. 16/6: Gildemøde kl. 18.00
Juli:
Sommerferie
August:
Fredag d. 12/8: Pakke trailere og rejse telte
Lørdag 13/8: Loppemarked
Torsdag d. 18/8: Gildemøde
Tirsdag d. 30/8: Distriktsgildehal
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/8-2016 er d. 25/7.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

Redaktøren ønsker alle
en god og varm sommer.

