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Gildemøde

Naturoplevelses gruppen vil gerne invitere jer til Gilde møde den 12 maj.
Vi mødes ved Vissing hytten kl. 19.30 klædt på til at være ud.
Vi laver et lille løb til jer, og senere vil vi hygge os ved bålet.
Medbring selv kaffe/te og et krus samt en stol eller siddepude.
Resten af forplejningen sørger vi for
Samkørsel aftaler i selv i grupperne.
Gruppevis tilmelding senest den 8. maj til Mette på tlf. 23361302 eller mail
mettelindgen@gmail.com

Gåtur
Maj måneds gåtur finder sted tirsdag d. 10/5.
Turen går denne gang til Skaarupgaard ved Todbjerg
hvor vi følger sporene i landskabet.
Vi mødes ved spejderhytten kl. 14.
Medbring selv kaffe og brød.
Juni måneds gåtur bliver tirsdag d. 14. juni, hvor 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.

Gildehilsen

Gå-holdet

Østjysk Distriktsgilde
Østjysk distrikt

26.4. 2016

Indkaldelse til Distriktsgildeting i Østjysk Distrikt
tirsdag d. 24. maj 2016Kl. 19.30 i Kirkecentret,
Kirkebakken 4, Skanderborg

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 – der er 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: Erling Kjer ønsker ikke genvalg.
b. Valg af distriktsgildekansler DGK : Anne Marie Hansen – ønsker ikke genvalg
c. Valg af distriktsgildeskatmester DGS: Birthe Rasmussen – villig til genvalg
d. Valg af distriktets internationale sekretær DIS – John Biensø – villig til genvalg
e. Valg af distriktets uddannelses sekretær DUS – Kirsten Andersen – se. Note!
7. Valg af suppleanter for distriktsledelsen
a. Valg af suppleant for DGM: Birthe Ømark – villig til genvalg
b. Valg af Suppleant for DGK: Hanne Nielsen, dog se note om DUS(Hanne er GU)
c. Valg af Suppleant for DGS: H.C. Jensen – villig til genvalg
8. Valg af revisor H. C .Jensen – villig til genvalg
og revisor suppleant: Bent Brogaard
9. a. Valg af medlemmer til Ridderudvalget, 3 medl. inkl. DGM: Alice Tødt – Sten Bo Andersen
b. Valg til Friluftsrådet Børge Bisgaard
10. Eventuelt
Note:
Sten Bo Andersen fra Hadsten, som lige er gået af som GM i eget gilde har tilbudt at gå ind som kandidat til
DGM-posten. Hvis Sten vælges fratræder Kirsten Andersen som DUS.

På distriktsledelsens vegne
Erling Kjer, DGM

Af hensyn til traktementet tilmelding gildevis senest 17. maj til kansler Anne Marie mail:
annemarie.hansen@gmail.com eller tlf. 20784713
Pris pr person kr. 60,- alt inkl.

Referat:

Gåtur i april.
6 friske gildebrødre satte kursen mod Randers. Målet for turen var Hjertestien ved Fladbro. Bente og
Birgit havde gjort meget ud af at tilrettelægge turen for os andre, så det var et par gode turledere vi
havde med.
Turen startede i Randers Dyrehave. Her gik en temmelig snørklet rute gennem skoven, hvor vi bl.a.
var heldige at se en stor flok dåvildt.
Vi gik videre bag om Fladbro Kro, hvorefter turen gik
omkring Randers Golfbane. Det er et meget kuperet
terræn, der omgiver golfbanen, så vi fik god motion op
og ned af bakkerne.
Ved enden af golfbanen krydsede vi over vejen og gik
ind i Fladbro Skov. Her fandt vi nogle shelters og det
var lige stedet til en kop kaffe.
Efter en velfortjent kaffepause gik vi videre. Vi kom ned
til Fladbro kro og snart var vi tilbage ved bilerne. Det
var en dejlig tur i fint vejr og regnen kom først, da vi
sad i bilerne på vej hjem mod Hadsten.
Ref.: Kirsten A
__________________________________________________________________________________

Referat:

Sct. Georgsgildehal
23 gildebrødre deltog torsdag den 28. april i årets Sct. Georgs Gildehal i spejderhytten.
Vi fik oplæst årets Sct. Georgs budskab, som er skrevet af den norske landsgildemester, og som
omhandlede de forskellige faktorer, som til sammen udgør en mulig vej til fred i verden. Herefter
aflagde vi sammen vores gildeløfte.
Vores gildemester Sten Bo Andersen sagde farvel med en status over de 4 år, han har været
gildemester. Det har været en god tid for gildet, selvom Sten ikke helt har opnået den
medlemsfremgang, som han havde håbet, da han tiltrådte.
Som det blev besluttet på årets gildeting,
blev Kirsten Andersen herefter indsat som
vores nye gildemester. Kirsten indledte sin
gildemestertid med at fortælle os alle om sin
tid som spejder og som gildebror, hvilket er
baggrunden for, at hun stillede op som vores
nye gildemester. Vi ser frem til den tid, der
kommer med Kirsten i spidsen for gildet.
Hannah overtog posten som dørherold og
modtog tegnet på sin nye værdighed. Hun fik
herefter lov til at anmode gildebrødrene om
at forlade gildehallen, så alle kunne hilse på
den nye gildemester som sig hør og bør.
Eftergildehallen bød på en lille quiz på paratviden samt pølsebord og småkager. Vi sang selvfølgelig
om Sct. Georg og om foråret, og løbsledelsen fik anledning til at give os de sidste informationer om
årets Sct. Georgsløb, hvor vi nu er oppe på 108 tilmeldte spejdere. Tunø- udvalget gav også de
sidste nye informationer, og herefter var der almindelig hygge, til vi sluttede kl. 22. Dermed kom vi
godt i gang med et nyt gildeår.
Ref. Hanne

Sct. Georgs Budskabet 2016
Veje mod fred
af Linda Amundsen, Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge ST. GEORGS GILDENE I
Vi har set dem mange gange .... tusinder af mennesker på flugt til Europa fra landene mod syd. De
kommer ad søvejen, ad landevejen og over bjergene. De risikerer livet ved at bryde op fra det, som
en gang var trygt og godt: hjem, familie og venner. Krig har ført til sult, sygdom, nød og
ubeskrivelige menneskelige lidelser. Millioner af mennesker har mistet de fleste af deres egendele,
men ikke håbet om en bedre tilværelse et andet sted.
De medbringer deres få egendele - hvis de har nogen.
De er mennesker som du og jeg - som har begivet sig ud på vejen mod fred med håb om at møde fredselskende
mennesker, som kan give dem noget tilbage af det, de har mistet: tryghed, en bedre fremtid. Mange veje fører mod
fred og giver håb og trøst til medmennesker på flugt.
Den første vej mod fred: Respekt for livet
Det grundlæggende for alt fredsarbejde begynder med mig selv, i mit hjem, på min arbejdsplads, i mit gilde og i
forhold til naturen. Hvad tænker jeg om mennesker, som har en helt anden baggrund, historie og kultur, end jeg selv
har? Hvordan forholder jeg mig til dem? Mennesker som vil være en del af min hverdag. Jeg vil møde dem i mit
nabolag, på min arbejdsplads, måske også som nye gildevenner? Ser jeg dem? Sender jeg dem et smil i forbifarten?
Eller går jeg forbi dem, som om de ikke eksisterer? De er mennesker med de samme behov som jeg.
Diskuterer vi disse spørgsmål i vores gilde?
Den anden vej mod fred: Viden
At lære nogen at kende handler ofte om at forstå. Vejen til fred kan også gå gennem viden. Vores forståelse af fred
og arbejdet mod fred bør hele tiden fornyes. Verden ændrer sig, og menneskene også. Men det er ikke ligegyldigt,
hvor vi henter vores viden fra. Ny og troværdig viden er vigtige forudsætninger for fredsarbejdet i gildebevægelsen.
Øget indsigt er en forudsætning for forandring – og vi ønsker for vore nye landsmænd og – kvinder, at deres liv skal
forbedres.
Snakker vi i Gildet om, hvordan vi får troværdig informationer, der kan øge vores kendskab til fredsarbejdet?
Den tredje vej mod fred: Retfærdighed
Alt fredsarbejde bør have retfærdighed som mål, herunder ligeværd, respekt, redelighed og ansvar for vores fælles
verden. Dette er velkendte værdier, men de må alligevel gentages, fordi verden og menneskene forandrer sig.
Brød og fred hører sammen.
Hvordan kan dit gilde være med til at sikre refærdighed i fremtiden?
Den fjerde vej mod fred: Deltagelse
Når folk og nationer bliver socialt, kulturelt og økonomisk afhængige af hinanden, er chancerne for fred mellem disse
nationer øget. Vore nordisk-baltiske lande er et eksempel. Vi har lange traditioner for aktiv deltagelse i både sociale og
kulturelle aktiviteter. Denne værdi har vi med med os i gildearbejdet. Deltagelse kan skabe aktivitet, og al erfaring
viser, at netop aktivitet skaber kontakt mellem mennesker og i næste omgang øget forståelse for hinanden.
Kontakt og kendskab gennem deltagelse er fredsskabende arbejde.
Hvordan kan dit gilde bidrage til deltagelse for nye landsmænd og kvinder?
Den femte vej mod fred: Frihed
Frihed for alle folk - fred i hele verden. Så enkelt, så vigtig og så vanskelig, er friheden.
Men friheden har trange kår i verden i dag. Derfor er det så vigtigt for os at bruge vores egen frihed, og beskytte
andres. Frihed er en værdi som omfatter både respekt for livet, viden, retfærdighed og deltagelse. Og det er samlende
for gildearbejdet i hele Norden og i Baltikum. Det kan være en mål for gildene at låne vores røst til dem, som ikke selv
kan tale frit. Frihed er også moralsk frihed til at gøre godt. Vi må turde vælge og kunne stå inde for de valg, vi har
gjort. At praktisere frihed, er en fredsskabende aktivitet, vi ikke kan overlade til andre.
En spejder arbejder for fred og forståelse mellem mennesker.

Gruppe 1 – Naturoplevelser
Tirsdag den 8. marts kl. 19.30 mødtes hele gruppe 1 ved Poul Erik. Vi fik planlagt de sidste ting
omkring Sct. Georgsløbet, samt planlagt gildemødet i maj, som gruppe 1 står for. Vi sluttede aftenen
med kaffe og Poul Eriks hjemmebagte hindbærsnitter, Lækkert.
Tirsdag den12 april mødtes Naturoplevelses gruppen ved Lars og Marianne i Vissing, desværre
manglede Helle og Inger, men til gengæld var Troels med som vores guide. Vi kørte mod
Kjællinghøl/ Hjermind Skov, men 2 min før vi var ved bestemmelsesstedet begyndte det at regne, da
vi alle havde iført os regntøj, drog vi af sted, udstyret med plastikposer og plastikhandsker, så vi
kunne samle urter til en suppe. Vi fandt brændenælder, skvalderkål, mælkebøtte blade og ramsløg.
Ved Kjællinghøl voldsted fik vi historien om hr. Mogens som en gang boede på Kjællinghøl, han var
noget af en pengepuger og da fjenden nærmede sig nedsænkede han hele sin sølvskat i Hjermind
sø, men fjenden slog ham ihjel, da de ingen penge kunne finde, så sagnet siger at skatten endnu
ligger på bunden af søen, Efter en dejlig tur på ca. 4 km var vi tilbage ved Kjællinghøl teltplads. Nu
var det heldigvis blevet tørvejr, så vi kunne tænde bål og lave en suppe af de indsamlede urter +
kartofler, gulerødder, pastinak, spidskål og ikke mindst bouillon og bacon. Mens vi nød suppen som
smagte himmelsk, havde vi udsigt til Kjællinghøl broen, vi så også rådyr, tornfalk og hejre mens vi
spiste.
Ref. Mette

__________________________________________________________________________________

Gruppe 2 – Naturgenopretning

Referat af gruppe 2 møde 19.4.2016 hos Bente
Vi startede med en dejlig frokost. Uanset at vores gruppeleder Gudrun havde sagt, at mødet skulle hurtigt
overstås fordi vi skulle gå en lang tur, lod vi Bentes gode mad vederfares fuld retfærdighed.
Vi gennemgik vore poster til Sct. Georgs løbet. Alle var klar, selv om der er småting, der lige skal klares dagen
før.
Vi talte om at vores gruppeemne om naturgenopretning måske ikke var fyldigt nok til at vare indtil næste
sommer og blev enige om at supplere emnet med ”Naturændringer og -forandringer”
Vi har ansvaret for gildemødet i juni. Der er lagt planer,
og detaljer mm kunne godt vente til næste møde.
Derefter kørte vi til Ans og gik langs Tange Sø og ad
Pramdragerstien langs Gudenåen til Kongensbro.
Turen passede med vores nye koncept, naturændringer,
etableringen af Tange Sø var i hvert fald en kraftig
ændring og tømningen af den igen efter næsten 100 år
vil atter være en kraftig naturændring.

Det var en dejlig tur på ca. 7km. Det passede heldigvis (desværre) med, at Ellen stadig var handicappet så
hun kunne køre i forvejen til slutstedet og køre en chauffør tilbage til Ans efter den sidste bil.
Det blev forholdsvis sent inden vi var hjemme, men heldigvis holdt det tørvejr.
Næste møde er i henhold til planen hos Sten den 2. maj og det er Ellen der står for kagen.
Ref.: Sten
__________________________________________________________________________________________________

Gruppe 3 – Lokalhistorie

Torsdag den 7. april mødtes gruppe 3 hos Inge efter en mødefri marts.
Der var en del at samle op på, Sct. Georgsløbet blev endelig
aftalt og Gruppeturen i maj til Sostrup Slot skulle planlægges.
Det blev gjort og vi har nu både en plan A (godt vejr) og en
plan B (dårligt vejr) så vi mødes 19/5 hos Lise kl. 8:15 til
morgenmad, før vi drager på lokalhistorisk langfart.
Referent: Janne A.
__________________________________________________________________________________

Gruppe 4 – Diskussion

Gruppe 4 havde møde den 14. april hos Kirsten L.
Efter at have “ rundet” vores indlæg til festskriftet, tog vi fat på Sct. Georgsløbet.
Vi er glade for at få hjælp af Morten, da Janne M. må melde fra.
Der kom gode forslag frem til posten ved Kvickly – den anden post ved fritidscenteret er der styr på.
Vores gruppetur den 18. juni går til Aalborg, og der er meget at se – havnefronten, musikkens hus,
Utzoncentret, Duus` vinstue og en del af det gamle kloster under jorden m.m.
Vores diskussionsemne var denne gang: Topjob med tørklæde”. Vi var “næsten” enige
om, at tørklædet sender, ikke kun et religiøst, men også et stærkt politisk signal.
For mange symboliserer tørklædet social kontrol og underkastelse af kvinden. Et
direkte svar til højtuddannede kvinder med tørklæde må være, at
hovedbeklædningen skriger et nej til dansk kultur, værdier og normer.
Næste møde er torsdag den 19. maj hos Steen A. og emnet er JAZZ.
Mgh
Kirsten L

Gruppe 5 – Biograf

Møde i gruppe 5 den 4. april 2015 hos Hanne og Robert
Mødet startede med en lille specialitet bestående af en modificeret broccoli tærte med porre i stedet
for broccoli og med en lækker salat til.
Robert blev udnævnt til referent. Hanne fortalte, at Sten Bo har arrangeret
at aflevere vores donation til Tuba i Sløjfen den 19. april.
Film siden sidst
Robert og Hanne havde set Flaskepost fra P, som er den 3. i rækken af
filmatiseringer af Jussi Adler-Olsens romaner om Afdeling Q. Det var en
barsk film, der er værd at se. Hovedpersonen er en nordmand, der både kan
se sød ud og være satanisk. Det handlede meget om tro i form af Jehovas
vidner og det at have så megen tro, at det kan blive problematisk.

Næsten alle havde set filmen Caroll, som var en lidt langtrukken film om et
lesbisk kærlighedsforhold i en tid, hvor det ikke var i overensstemmelse med
tide ns normer. Det var en film med store følelser.
Næste film er: "Der kommer en dag". og "En mand, der hedder Ove".
Sidstnævnt regner vi med at se på vores gruppetur til København.
Gruppetur
Vi tager på gruppetur til København i weekenden
den 4. og 5. juni. Vi besøger Korsbæk på bakken
og ser film i Palads om aftenen.
Næste møde
Den 9. Maj hos Kim. På dette møde vil vi se filmen Burnt.
Ref. Robert
Opskrifter
Ved Sct. Georgs Gildehallen torsdag den 28. april fik I blandt andet følgende småkager:
Henriks








kager:
250 g smør
200 g sukker
1 æg
250 g mel
½ tsk. bagepulver
75 g hakkede nødder
75 g hakket, mørk chokolade

Rør smør og sukker godt. Tilsæt æg. Bland mel med bagepulver, nødder og chokolade og rør denne blanding i dejen.
Sæt dejen i køleskabet ½ time, hvis den virker blød.
Sæt dejen på plader beklædt med bagepapir med 2 teskeer. Vær opmærksom på, at de flyder lidt ud, så de skal ikke
sættes for tæt.
Bages ved 175 grader i ca. 10-12 minutter.
Variation: Erstat nødder og chokolade med revet skal af 1-11/2 citron og 75 g hakkede mandler. Udelad bagepulver.
Citronkagerne bages ved 200 grader i ca. 8 minutter.
Til Sct. Georgsløbet havde jeg bagt Roberts yndlingskage, karamelkage.
Karamelkage (til en hel bradepande):
 450 g smør
 450 g sukker
 335 g brun farin
 6 æg
 450 g mel
 2 tsk. Bagepulver
 1 tsk. salt
 150 g hakkede nødder
 150 g hakket , mørk chokolade
Smør, sukker og farin røres godt. Æggene tilsættes et ad gangen, resten blandes i, og dejen fyldes i en bradepande.
Bages ved 175 grader i 45-50 minutter.
Glasur: 150 g smør, 100 g brun farin koges op. ½ dl mælk tilsættes og koges i 2-3 minutter. Rør 100 g flormelis i. Lad
blandingen afkøle og smør til sidst på kagen.
Med gildehilsen
Hanne

Jubilæum
Den 25/4 havde
Inge Jensen
været medlem af Sct. Georgs Gildet i Hadsten i 25 år
Gildet ønsker hjerteligt tillykke.
__________________________________________________________________________________

Fødselsdage

Maj:
2. maj

Marianne Lyngsø

12. maj

Janne Mark

24. maj

Ellen Bredgaard

Juni:
10.juni

Lise Lund

15. juni

Poul-Erik Hanberg

26. juni

Janne Arbon (70 år)

Alle ønskes hjerteligt tillykke.
Kalenderen
Maj:
Mandag d. 9/5: Besøgsvennetur
Tirsdag d. 10/5: Gåtur
Torsdag d. 12/5: Gildemøde
Fredag d. 20/5- Søndag d. 22/5: Gildetur til Tunø
Tirsdag d. 24/5: Distriktsgildeting
Juni:
Tirsdag d. 14/6: Gåtur til Hvidsten
Torsdag d. 16/6: Gildemøde
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/6-2016 er d. 25/5.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

