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Gruppe 2
inviterer til Gildemøde d. 21. maj kl. 19-22
På Natur-Drogeriet, Nydamsvej 13-15 i Hørning

Der er flere, der har spurgt til, om de må se Natur-Drogeriet, og nu er muligheden for det.
Virksomheden har 70 års jubilæum i år og er dermed Danmarks ældste helsekostvirksomhed.
Virksomheden forhandler det største antal kosttilskud, der sælges i Danmark og foruden det
producerer og sælger Natur-Drogeriet tørrede urter og urteteer samt mange andre spændende
produkter til gavn for sundheden. Kom og se virksomheden og hør lidt om produkterne fra
virksomhedens dygtige salgs- og marketingsfolk.
Vi mødes ved spejderhytten klokken 18:15, hvor vi fordeler os i biler. Klokken 18:30 er der afgang
mod Natur-Drogeriet i Hørning. Nemmest er det at køre ud af Motorvejen og dreje fra ved afkørsel
50, Århus Syd, Hørning. Der vil være et lille traktement i løbet af aftenen, som koster 50 kr. Hertil
skal forventes afregning i bilerne vedrørende kørsel.
Arrangementet er også for nærmeste pårørende. Tilmelding til Hanne på 40 73 36 90 og på
furmor50@gmail.com

Gildehilsen Gruppe 2.

Østjysk Distriktsgilde
Østjysk distrikt 25. april 2015

Indkaldelse til Distriktsgildeting i Østjysk Distrikt tirsdag d. 19. maj 2015
Kl. 19.30 i Odder Kirkecenter, Kirkestien 3, Odder
Dagsorden iflg. distriktsgildets vedtægter
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og protokolfører/referent samt stemmetællere.
Gildeledelsens beretning – Mester, DIS og DUS
Behandling af indkomne forslag – Ingen forslag modtaget
Distriktsgildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det
kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent.
5. Beretning fra distriktets gilder
6. Valg til distriktsgildeledelse
a. Valg af distriktsgildemester DGM
b. Valg af distriktsgildekansler DGK – ønsker afløsning
c. Valg af distriktsgildeskatmester DGS
d. Valg af distriktets internationale sekretær DIS
e. Valg af distriktets uddannelses sekretær DUS
7. Valg af suppleanter for distriktsledelsen
a. Valg af suppleant for DGM
b. Valg af Suppleant for DGK
c. Valg af Suppleant for DGS – kandidat fundet
8. Valg af revisor og revisor suppleant
9. a. Valg af medlemmer til Ridderudvalget, 3 medl. incl. DGM
b. Valg til Friluftsrådet
10. Eventuelt
På distriktsledelsens vegne
Erling Kjer, DGM
Af hensyn til traktementet tilmelding gildevis senest 12. maj til kansler Anne Marie mail:
annemarie.hansen@gmail.com eller tlf. 20784713
Pris kr. 60,- + drikkevarer

Sct. Georgs Budskabet 2015

INSPIRATION
Ordet at ”inspirere” kommer fra Latin og betyder at ”puste liv i” – hvad puster liv i os?
Når vi stiller skarpt på, hvad der inspirerer os, hvad vi er glødende tilhængere af eller hvor,
så KAN vi skabe forandringer. Men sommetider føles det som om hjulene spinder, og
alligevel gør vi ingen fremskridt i vore gerninger.
Peter Ferdinand Drucker, en østrisk-født amerikansk ledelses konsulent, pædagog og
forfatter formulerer det således: Hvis du vil noget nyt, så må du ophøre med at gøre det
sædvanlige. Det væsentligste i forandring er den gruppe eller det hold, som vi tilhører. For
at et hold skal fungere bedst muligt, har vi brug for stærke holdspillere. Vi er overbevist
om, at NBSR er et stærkt hold.
Vore holdspillere behandler sine medlemmer med respekt og hensynsfuldhed.
Herudover viser de forståelse og passende støtte til andre medlemmer. Vores NBSR hold
har også humoristisk sans og forstår at more sig sammen. De bedste erindringer om at
have det sjovt sammen kommer fra de dage, vi har tilbragt med hinanden på træf eller på
konferencer. Vore hold spillere evner med engagement at se udover eget arbejde og tage
vare på holdets overordnede arbejde. I sidste ende er det en opgave for holdet at vinde, at
medvirke til at teamet får succes -vel vidende at det medvirkede til denne succes. Vore
medspillere har og viser denne motivation.
”Vær beredt … betydningen af dette motto er, at en spejder skal forberede sig ved
forudgående omtanke og øvelser for at være parat til at handle ved et uheld eller i en
nødsituation, således at han aldrig overraskes.” (Robert Baden-Powell)
Mange gildehilsner,
Dalia Urzaite, International Sekretær
Litauen

--------------------------Budskabet er som nævnt leveret af Litauen, og det er kun det sidste citat, som er skrevet af Lord Baden-Powell.
Vi er i Danmark medlem af den internationale organisation ISGF (International Scout and Guide Fellowship).
Denne organisation er opdelt i 5 regioner, hvoraf Europa regionen er en.
Europa regionen er opdelt i 4 under- regioner: Nordisk-Baltisk underregion, Central Europa, Vest Europa og
Sydeuropa.
Skematisk oversigt vedlægges til orientering.
Da ISGF bruger engelsk eller fransk som (forretnings)sprog, findes benævnelser og forkortelser kun på disse to
sprog.
NBSR står for Nordic Baltic Sub Region

Gåtur

Maj måneds gåtur bliver tirsdag d. 5.maj
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 14.00.
Turen går denne gang til Søftendalen.
Medbring selv kaffe m.m.
Næste tur: Tirsdag d. 2. juni 2015

Der er ingen tilmelding – Bare mød op!
Gildehilsen

Gå-holdet

______________________________________________________________________________________

Fødselsdagsgildehal lørdag 05/09/2015
med efterfølgende gildeudflugt
Vi mødes til fødselsdagsgildehal i Spejderhytten på Ellemosevej og tager derefter på
udflugt til det skønne Aars.
Nærmere oplysninger følger i næste nummer af bladet.
Mgh
Festudvalget
__________________________________________________________________________________

Referat:
Gildehal 23/4

På Sct. Georgs dag d. 23. april hold Sct. Georgs Gildet i Hadsten udendørs gildehal i bålhytten ved
Skovhytten i Hinnerup.
Ved gildehallen fik vi oplæst Sct. Georgs budskabet og aflagt vores gildeløfte. Sten holdt en
gildemestertale, som handlede om personlig udvikling og Kim holdt 5 minutters Sct. Georg med
emnet myrer. Dejligt at vi nu kan se lidt mere positivt på myrerne voldsomme aktivitet i haven.
Det var en fin aften, selvom det ikke var særlig varmt
og blæsten stod ind fra en forkert vinkel.
Vi havde valget mellem at nyde bålets varme og røg (!)
inde i bålhytten eller, som ledelsen at sidde i åbningen
i voldsom træk, men uden røg.
Efter gildehallen trak vi inden for i hytten, hvor gruppe
5 stod for arrangementet. Da gruppen beskæftiger sig
med knob og tovværk var der lavet servietringe. Det
var tyrker knob lavet af lakridssnører. Der blev serveret
landgangsbrød med efterfølgende kaffe og kage. Der
blev sunget nogle sange og Poul Erik fik testet vores paratviden i alle mulige emner.

Referat:

Gåtur.
Gågruppen kørte denne gang nordpå til Randers.
Vi stillede bilerne lige syd for fjorden og gik over mod
Randers Regnskov ad den blå bro.
Så fulgte vi Gudenåen et stykke ud forbi Randers
Naturcenter. Her har de fået indrettet sig rigtig flot og vi
kunne fornemme hvor herlige oplevelser skolebørnene
kan få på stedet.
Oppe i fugletårnet prøvede vi at spotte nogle sjældne
fugle, men de holdt vist fri i dag.
Turen gik videre langs åen til vi nåede motorvejen. Her
drejede vi op mod Hornbæk og vi fandt et sted ved Neder-Hornbæk Idrætsanlæg, hvor vi kunne
nyde den medbragte kaffe.
På hjemvejen gik vi igennem en havekoloni inden vi igen fulgte åen tilbage til bilerne. Det var som
sædvanlig en dejlig tur, hvor der også var plads til mangen god snak.
Med gildehilsen
Kirsten A
__________________________________________________________________________________
Pressemeddelelse:

Sct. Georgsgildet i Hadsten støtter hospitalsklovnene.
Sct. Georgs Gildet i Hadsten vedtog på Gildetinget
(generalforsamlingen) i marts, at den årlige donation skulle gå til
hospitalsklovnene på Randers Sygehus.
I den anledning tog gildemester Sten Bo Andersen en tur til
børneafdelingen i Randers, hvor hospitalsklovnen Lulu fik overrakt
en check på 5000 kr. Lulu havde travlt med at fornøje de børn, der
denne dag kom forbi, og hun havde i dag følgeskab af Frederikke,
som var indlagt på afdelingen
Lulu, som også lyder navnet Lis Vilain kommer på sygehuset i
Randers hver tirsdag og onsdag til stor glæde for mange børn. Det
giver tryghed og glæde, når hun kommer forbi på sin lillebitte
cykel og fisker ting og sager op fra sin store lomme. Der bliver
givet smil og
opmuntrende
ord, og Lulu fremtryller fine dyr, blomster og smykker af balloner til
stor glæde for små og store.
Pengene til donationer kommer fra Hadsten-gildets årlige
loppemarked, der afvikles i forbindelse med Lilleåmarkedet. Støtte til
humanitære og samfundsmæssige opgaver er en vigtig del af Sct.
Georgs Gildernes arbejde, og på landsplan uddeles årligt omkring
2,5 millioner kroner.
Ud over støtte til humanitære formål gives også støtte til
spejderaktiviteter.
Alle med interesse for spejderarbejdet kan være med i gilderne, hvor
der arbejdes ud fra spejderværdierne, men tilpasset voksne.

Pressemeddelelse:

Friske spejdere mødtes i de hæslige slynglers klub.
Lørdag d. 25. april mødtes 110 friske spejdere i alderen 6 – 10 år og ca. 30 voksne ved spejderhytten på Ellemosevej i
Hadsten
Sct. Georgs Gildet i Hadsten havde tilrettelagt et spejderløb for de yngste spejdere i Hadsten, Hinnerup og Søften. Løbet
tog udgangspunkt i Ole Lund Kirkegaard fantasifulde univers, og på turen rundt i området skulle spejderne løse
forskellige opgaver.
Hos Otto, som jo er et næsehorn, skulle der kendes dyr fra
Afrika og spejderne kom på besøg i Café Den blå Havkat, hvor
de udover at blive beværtet med rugbrødsmader, skulle tegne
et billede af Otto. Hos Orla Frøsnapper var de på besøg i Cirkus
Benito. Her skulle hvor de skulle lave en Orla-dukke og skyde
ham ud af en kanon. De skulle også hjælpe smeden med at
grave orm op til hønsene.
Hos Gummi Tarzan var der opgaver med at skyde til måls og
desuden skulle der laves ord af bogstaver og bindes knob.
Spejderne var også på besøg hos Albert, hvor de skulle hjælpe
skomageren med få vand op til hønsene i hønsehuset.
Efter alle dagens udfordringer var spejderne på besøg hos
sultanen fra Pjort, hvor de blev beværtet med saftevand og
kage.
Dagen sluttede med præmieoverrækkelse ved spejderhytten.
Vinderne af opgaveløsningen hos de yngste blev ”Bæverpigerne ” fra KFUM i Søften, mens ”Baloo” fra DDS i Hadsten
vandt Turn Out. Dvs. at de var bedst til at samarbejde og være gode ved hinanden. Hos de ældste var ”Tiger” fra DDS i
Hadsten bedst til at løse opgaverne, mens ”Grøn bande” fra DDS i Hinnerup fik præmien for bedste samarbejde.
Inden de mange spejdere tog hver til sidst fik alle et mærke til at sy på uniformen .

_________________________________________________________________________________

Gruppe 1 – Arkitekter, Kultur
Besøget torsdag den 16. april 2015 hos Galleri Ved Landevejen, i Mejlby.
Gruppen bestod denne eftermiddag af: Lise, Ellen, Helge, Inge, Janne. Mike og Grethe havde meldt
afbud.
Vi mødtes kl. 16.00 Med Erica Tjerrild , som i mange år har malet malerier, som først og fremmest
skildrer stemninger ved brug af farver og figurer. Der blev solgt en del kort og et enkelt maleri blev
bragt hjem til prøve ophængning.
Derefter kørte vi ind til Ellen, hvor vi spiste en dejlig menu. Så gik vi i gang med kaffen og gruppemødet, hvor vi gennemgik de kommende aktiviteter. Gruppen er klar med vores 2 opgaver til Sct.
Georgs Løbet. Der er 2 afbud til gruppeturen den 10. maj. Og 2 afbud til Gildehallen den 23. april.

De enkelte deltageres holdninger til oplægget til Folkemødet 2015 på Bornholm blev drøftet uden at
der blev opnået en fælles stillingtagen.
Et godt gruppemøde med en god stemning og en god oplevelse.
Referat: Helge

______________________________________________________________________
Gruppe 2 – Toscana
Gruppe 2 har afholdt gruppemøde hos Helle den 14.04.
Vi gennemgik vores 2 poster til spejderløbet, som er om Orla Frøsnapper, og vi fik på plads hvad
hver post skulle sørge for at medbringe.
Dem i gruppen der havde deltaget i Favrskovløbet, fortalte om dagen.
Da vi er jourhavende for gildemødet den 21.05, fik vi forløbet for aftenen på plads.
Vi snakkede lidt om folkemødet på Bornholm, i henhold til Stens mail, om nogen i gruppen kunne
bidrage med noget til mødet.
Hanne orienterede om hendes deltagelse i mødet for skatmestre.
En god aften med snak siden sidst.
Referat: Helle
__________________________________________________________________________________

Gruppe 3 – Politik
Referat fra gruppemøde den 9. april 2015 hos Ib.
Der var udsendt følgende dagsorden for mødet:
1.
2.
3.
4.

Sct. Georgs – løbet .
Gruppetur – dato og sted.
Orientering fra det nyligt afholdte gildeting.
Handlingsplan – forslag. (Jf. Landsgildeledelsens skrivelse, der er fremsendt fra gildemester
Sten Bo ved e-mail den 23. marts 2015).
5. Gildehal den 23. april 2015 – gruppe 3 har 5 min. Sct. Georg.
6. Eventuelt – herunder næste gruppemøde – den 20. maj 2015 hos Janne M.
ad 1:

Vores 2 poster til løbet blev gjort helt færdige.

ad 2:

Turen går til Hjerl Hede søndag den 14. juni 2015. Endelig planlægning klares
på næste gruppemøde.

ad 3:

Vi talte om referatet fra gildetinget, bl.a. fordi 3 af gruppens medlemmer ikke
havde deltaget i tinget.

ad 4:

Gruppen drøftede den nugældende ”Handleplan 2013-2015”, men gruppen
kunne ikke komme med relevante forslag til evt. ændringer, hvilket vil blive
meddelt til gildemesteren.

ad 5:

Det må desværre konstateres, at 6 af gruppens medlemmer ikke har mulighed
for at deltage i gldehallen – men Kim deltager og vil holde 5 min. Sct. Georg.

ad 6:

Ingen særlige bemærkninger – næste gruppemøde den 20. maj 2015
fastholdes.

Ref.: Ib

Gruppe 5 - Tovværk og nørklerier.
Den 24. marts 2015 holdt gruppen møde hos Kirsten.
Afbud fra Bent.
Gildehal 23.4.2015
Tilmelding gruppevis til Bent senest d. 19.4.2015
Bent og Poul-Erik møder i Hytten på Ellemosevej kl. 19.
Bent henter Inger lidt før kl. 19.
Kirsten og Sten, Robert og Hanne møder i Hinnerup kl. 18.30
Hanne medbringer duge. (Der er 5 runde borde i hytten)
Kirsten medbringer osteglas, fyrfadslys og blomster.
Menuen bliver landgangsbrød – Kirsten/Sten
Kirsten/Sten sørger desuden for kaffe, the, mælk, sukker samt øl og vand.
Kage: Hanne
Poul-Erik laver en quiz i kategorien paratviden.
Robert sørger for nøgle til hytten.
Husk det vi aftalte på sidste møde:
Vi skal huske at tage sangbøgerne med.
Bordplan: Kirsten laver ”numre” med henblik på at få en tilfældig fordeling ved bordene.
Sct. Georgsløb d. 25.4.2015:
Vi er blevet reduceret til kun at varetage 1 post. (Sten og Poul-Erik)
Vi skal lave en labyrint (fragte vand i krus frem til hønsegården)
Udklædning: Forklæde + kasket eller lignende.
Sten sørger for snor + ”hegnspæle”
Poul-Erik sørger for plastkrus, målekande og 2 spande.
Sten sørger for at købe ”spejlæg” til uddeling til børnene.
Kirsten bager en kage.
Div arrangementer:
Temaaften ”ledelse i gildearbejdet”:

Sten, Kirsten og Hanne tilmeldes.

Invitation fra Odder-gildet:Rundvisning på Århus Havn d. 4.5.2015.
Inger vil gerne deltage.
KFUM-Distriktslejr 4.7 – 11/7:

Sten og Poul-Erik kan hjælpe.

Kalender for kommende møder:
21.4.2015: Poul-Erik
7.5.2015: Hanne

Referent
P-E. H.

______________________________________________________________________
Tak for opmærksomheden
Kære venner
Mange tak for opmærksomheden på min fødselsdag den 22. april.
Mange gildehilsener
Mike

Fødselsdage
Maj 2015:
3. maj

Marianne Lyngsøe

12. maj

Janne Mark

24. maj

Ellen Bredgaard (70 år)

Juni 2015:
10.juni

Lise Lund

15. juni

Poul-Erik Hanberg

26. juni

Janne Arbon (70 år)

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
Maj 2015:
Tirsdag d. 5/5: Gåtur kl. 14.00
Tirsdag d. 19/5: Distriktsgildeting i Odder
Onsdag d. 20/5: Tur med besøgsvenner og - modtagere
Torsdag d. 21/5: Gildemøde. Besøg på Naturdrogeriet
Onsdag – fredag d. 27-29/5: Ø-tur for pigerne
Juni 2015:

Tirsdag d. 2/6: Gåtur kl. 14.00
Torsdag d. 11/6: Gildemøde
Fredag – søndag 19.-21/6: Gildernes Højskole

Fredag – tirsdag d. 26-30/6: Nordisk Gildetræf

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/6-2015 er d. 25/5.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

