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Gildemøde d.18. Maj 

Gruppe 5 inviterer til gildemøde i hytten på Ellemosevej. 
Vi skal følge en tur til Lofoten gennem Sverige og Norge med masser af billeder og videoklip. 

Turen er bemandet af to gutter med stor livserfaring  
på hver sin Honda Transalp XL 600 V allroad motorcykel.   

14 dage og 5600 km. 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødet starter kl. 19.30 og foregår udendørs i spejdernes aktivitetshytte. Husk varmt tøj. 
Hvis det er rigtig l . . . e-vejr bliver det indenfor. 

 
Gruppe 5 disker også op med en let bålmadsanretning. 

Tilmelding til Hanne Nielsen senest 11. Maj på hanne@funcity.dk  
 

 

 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
mailto:hanne@funcity.dk


 

Gåtur 
 

Maj måneds gåtur aflyses, da der er Besøgsvennetur  
den dag vi skulle ud at gå. 

Næste tur finder sted tirsdag d. 13. juni 
 

Gildehilsen        Gå-holdet 
 

 
       

 

SGG              SGG Østjysk Distriktsgilde     
                          Skanderborg d.20.04.17 

                                     Indkaldelse til Distriktsgildeting i Østjysk Distrikt  
 
Onsdag d. 10. maj 2017, Kl. 19.30, Frederik Bajers Gade 28, 8700 Horsens 

  
Dagsorden iflg. distriktsgildets vedtægter 

1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere.  
2. Gildeledelsens beretning –GM, DIS og DUS 
3. Behandling af indkomne forslag  
4. Distriktsgildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år, herunder 

fastlæggelse af kontingent. I h.t. tidligere beslutning i disriktsgildetinget stiger kontingentet med pristallet, og forslås 
derfor til kr. 42 pr. medlem. 

5. Beretning fra distriktets gilder 
6. Valg til distriktsgildeledelse 

a. Valg af distriktsgildemester (Sten Bo Andersen kan genvælges) 
b. Valg af distriktsgildekansler (John Biensø kan genvælges)  
c. Valg af distriktsgildeskatmester (der skal vælges en ny) 
d. Valg af distriktets internationale sekretær (der skal vælges en ny) 
e. Valg af distriktets uddannelses sekretær (Hanne Nielsen kan genvælges) 

7. Valg af suppleanter for distriktsledelsen 
a. Valg af suppleant for DGM  
b. Valg af Suppleant for DGK 
c. Valg af Suppleant for DGS 

8. Valg af revisor  
9. a. Valg af medlemmer til Ridderudvalget, 3 medl. 

b. Valg til Friluftsrådet 
10. Eventuelt      

Tilmeld (gerne gildevis) deltagelse senest 01. maj 2017 til John Biensø bijobi@turbopost.dk  

Alle gildebrødre kan tilmelde sig, blot er kun 3 delegerede pr. gilde stemmeberettiget. 

Prisen for deltagelse bliver kr. 60.-  

 
På Østjysk Distriktgildes vegne 
John Biensø DGK  
 

 
Har du glemt at melde til, kan du måske nå det ved selv at melde til hos John Biensø. 

 

mailto:bijobi@turbopost.dk


 
SL2017 
 

Obs! Obs! Obs!  
Sct. Georgs Gilderne i Danmark tilbyder frie jernalderaktiviteter for børn (5-8 år) på SL2017. 22.-30. 
juli 2017  
 
Snus til den skønne lejrduft, vær med til den største spejderevent nogensinde, og vær med via 
overkommelige aktiviteter!  
 
Hvor?  
På bredden foran Nydambåden og (2) omkring Hotelt-lejrens bålsted. Der er 50 børn ad gangen ved 
Nydambåden og 50 børn ad gangen ved Hoteltlejren. Børnene bliver opdelt i hold på 10 personer. 
Der er 5 poster hvert sted med aktiviteter, der varer 1/2 time. Derefter rokeres der. Hver post 
betjenes af 2 gildebrødre.  
 
Vi har yderligere brug for MASSEVIS! af garnrester til snoning, fletning og vævning.  
Aktiviteter mandag, den 24.7, tirsdag den 25.7., torsdag den 27.7. og fredag den 28.7. i tidsrummet 
09.00-12.00 og 14.00-17.00.-  
 
Send mig gerne en besked på aje@sl2017.dk. (Ami Jessen, Flensborg), så vi kan aftale en 
afhentning af garnresterne før lejren hhv. levering af garnrester på lejren! Ligeledes har vi brug for 
hjælpere til disse aktiviteter, der er meget let tilgængelige og overhovedet ikke kræver nogen særlige 
forudsætninger. Kun lysten til at stå post for nysgerrige og aktive børn! Der kommer hold i en 
størrelse på 10 ad gangen. I behøver ikke at være med alle dagene eller hele dagen. I vil kunne 
nøjes med kun at være der om formiddagen eller om eftermiddagen. Det koster ikke noget at være 
jobber på lejren, såfremt man ikke overnatter, men man skal selv sørge for sin egen forplejning.  
 
Meld gerne tilbage på samme mailadresse.  
Gh, Ami 
 

Annonce  
Børnenes Ø i Øen på SL2017 forespørger:  
 
Kære læsere.  
I forbindelse med SL2017, bliver der etableret et pasningstilbud for jobbernes børn - "Børnenes Ø"  
Tilbuddet skal drives via sponsorater og donationer og er således afhængigt af opbakning fra 
interessenter til spejderlejren.  
Vi søger derfor:  
 
Legetøj - biler, dukker, Lego, spil, puslespil, bolde etc.  
 
Beskæftigelsesmaterialer - Tuscher, tegnepapir etc.  
 
Alle donationer modtages med stor tak - eneste krav er, at alt skal være intakt og i 
sikkerhedsforsvarlig stand  
Efter lejren doneres alt videre til lokale aktører - Så andre kan få videre glæde af tingene  
Hvis du har noget, som du tænker, vi kan bruge, så kontakt Michael på mil@sl2017.dk  
 
På forhånd tak  
Børnenes Ø  
  
 
 



Forårstur for besøgsmodtagere og -venner den 9.maj 2017. 
 
Turen begynder kl. 14.00, hvor bussen henter os ved Kernehuset/Sundhedscentret, Hovvej 76. 
Vi kører ud for at opleve forårets komme, og ca. kl. 15.00 holder vi pause ved Marcusminde Golf 
Club. Her bliver der serveret kaffe/the med boller og lagkage. 
Vi er tilbage i Hadsten ca. kl. 16.45. 
 
Håber at mange gildebrødre vil deltage. 
Gi´ mig venligst et praj, hvis I vil deltage. Det er af hensyn til den endelige bestilling af kuverter 
(kaffe, the, brød). 
 
M.g.h. 
Ib 
__________________________________________________________________________________________________ 

Busbjerg 2017 
 

Årets forestilling på Busbjerg er ”Ronja Røverdatter”. 
 
Vi foreslår, at vi i år tager til Busbjerg tirsdag d. 20/6. 
Forestillingen starter kl. 19.30 og regner med, at vi som tidligere år laver 
sammenskudsgilde til en lækker aftensmad omkring kl. 18.00. 
 
Vi forestiller os, at vi selv tager kaffe/te med til pausen og at nogen vil bage 
kage.  
 
Vi aftaler på forhånd, hvem der skal køre, og mødes ved Busbjerg i god tid 
inden forestillingen. 
 
Billetterne koster 150 kr. pr. voksen ved bestilling og 170 kr. ved indgangen. 
 
Tilmelding senest d. 13/6. juni på 2679 4953 eller kirstenandersen52@hotmail.com. 
 
Se evt. mere på www.busbjerg.dk 
 
Gildehilsen 
Sten og Kirsten A 
__________________________________________________________________________________ 

Referat: 

Gåtur i februar. 
Vi var en lille sluttet flok på 4, der den 11. april drog ud på 
tirsdagstur. 

Det var såmænd ikke fordi, vi skulle så langt. Vi parkerede ved 
Favrskov Handicapridecenter og gik en tur i skoven ved 
ridecenteret. Derefter videre til Lyngåskolen og over Hammelvej til 
Vivildskoven, hvor vi drak den medbragte kaffe. Vejret var det 
skønneste forårsvejr, og skovbunden var hvid af anemoner i flor. 
Især skråningerne i Vivildskoven tog sig smukt ud, og træerne stod og så lovende ud med henblik på 
et snarligt løvspring. 

Efter kaffen fandt vi vej tilbage til bilerne, og endnu en god tirsdagstur var slut. 

Ref.: Birgit 

mailto:kirstenandersen52@hotmail.com
http://www.busbjerg.dk/


Referat: 

Sct. Georgs Gildehallen den 20. april 2017. 
 
Der var besøg af 2 gildebrødre fra Randers Gildet som sammen med 26 "egne ”gildebrødre deltog i 
gildehallen. 
Gildemestertalen handlede om sagnet om Sct. Georg, som der er mange fortolkninger af, ligesom navnet 
Georg kan være forskellig alt efter, hvor i verden man er. 
Sct. Georgs budskabet, der i år er fra Finland, blev læst op af gildemesteren. 
Derefter dannede vi broderkæde og afgav gildeløftet. 
 
I eftergildehallen blev der fortalt om tarteletten, som forfatteren Per Højholt har skrevet om på en sjov måde. 
På trods af advarslerne fra Per Højholt blev der serveret tarteletter med kylling og asparges, hvortil vi nød 
godt af gildets rødvinsgaver fra jubilæet. 
 
Vi sang flere sange end vi plejer, og der var en god stemning hele aftenen. 
 
På gruppe 4´s vegne. 
Kirsten L. 
 

                   Sct. Georgs Budskab 2017  
Vær modig! 

I legenden om Sct. Georg fortælles, hvordan han reddede jomfruer og prinsesser, og sommetider en hel by fra den 

afskyelige drage, som truede så mange mennesker. 

I 2017 forekommer dragen i forskellige former -i skikkelse af vold og krige, som skaber enorme flygtningestrømme på 

globalt niveau. Der er også klimadragen, som truer vor planets globale, økologiske balance. 

Nye politiske strømninger så som populisme, fjendskab imod fremmede og racisme skaber trusler, selv i demokratier. 

Hvad kan vi som spejdere, gildemedlemmer eller spejdergrupper gøre overfor en moderne drage, som viser sig i 

forskellige forklædninger? Svaret er det samme som på Sct. Georgs tid: Vær modig! Vi kan ikke redde hele verden, 

men vi kan gøre noget for enkeltpersoner lokalt, i vores egen landsby eller by. 

Her er nogle bud på handling igennem spejderaktiviteter: 

Vær modig- tal sandt!  Verden i dag siges at være tiden efter sandheden: ”efter-sandheds-æra’en”, med såkaldte 

forenklede ”fakta”, som ikke behøver at blive undersøgt nærmere. Vi spejdere opfordres til at søge sandheden, ikke at 

sprede falske rygter og løgne igennem sociale medier, o.s.v.  Vis det - og kæmp for fred og menneskerettigheder på 

enhver tænkelig måde! 

Vær modig– gør bæredygtige valg! Klimaforandringer er et faktum som viser sig på forskellige måder i de enkelte 

lande og kontinenter. Som spejdere kan vi på vore lejrture, vandreture og på vore spejdermøder arbejde for værdierne 

med respekt for biologiske mangfoldighed og for vigtigheden af at efterlade så små miljømæssige  aftryk som muligt i 

naturen. 

Vær modig – inviter flygtninge indenfor!  Uendelig mange flygtninge er kommet til vore lande for at søge asyl, 

sikkerhed og venner. Som spejdere kan vi vise mod ved at invitere dem indenfor, som ikke har noget netværk. Mange 

flygtninge er børn og unge, som nyligt er ankommet uden deres forældre eller andre slægtninge. Gør en forskel – 

inviter flygtningene indenfor! 

 

Bjørn Wallén, St Nicholaus Gilde, 

Sct. Georgs Gilderne i Finland 

 



Hjertetræer  
6 gildebrødre trodsede vejret og deltog tirsdag aften d. 25/4 i 
lejrbålet hos KFUM-spejderne i Hadsten sammen med juniorer og 
forældre. 
Vi hyggede os ved bålet med nogle sange og juniorerne fik uddelt 
øksebevis og et aktivitetsmærke – det der i vores tid hed 
Duelighedstegn. 
Efter lejrbålet gik vi alle over til det lille hjertetræ, som står meget 
fint. Vi fik sat en plade ved, så alle nu kan se det er vores træ. 
Oven i købet har KFUM kaldt pladsen for Sct. Georgs Pladsen – en 
stor ære.                                                             Mgh Kirsten A 

__________________________________________________________________________________________ 

Gruppe 2 – Naturgenopretning 
Gruppemøde den 18.april 2017, kl. 12.00 hos Bente.  
 
Alle gruppens medlemmer var mødt. Første dagsordenspunkt var frokosten, så vi blev alle beværtet med to 
retter varm mad. Og der blev taget godt for sig af de gode varer, for Bente havde planlagt en efterfølgende 
gåtur. Frokosten blev afsluttet med kaffe og Hans Oles kage. 
 
De sidste detaljer i den planlagte gruppetur til Mols den 1.maj, under guidning af Birgits bror, Poul Jensen, 
blev fastlagt. Vi mødes ved Toggerbo, hvorfra der køres til stedet for indtagelse af morgenkaffe. Herefter er vi 
undergivet guidens planer for besøg af dele af Mols Bjerge- spændende. 
Senere kører vi til sommerhus til eftermiddagskaffe og grillmad. 
 
I løbet af eftermiddagen skulle der gerne blive tid til at drøfte gruppeturen den 13.-14.juni 2017 til Filsø.  
 
Bemanding m.m. af posterne ved det kommende Sct. Georgs Løb blev drøftet og fastlagt. P.g.a. manglende 
bemanding blev der rokeret lidt rundt på postbemandingen.  
 
Bespisningen af deltagerne ved den kommende distriktsgildehal i Sundhedscentret i Hadsten den 12.juni 2017 
blev drøftet. Fra gruppe 2 deltager Ellen og Gudrun i planlægningen. 
 
Næstefter frokosten var Bentes planlagte tur  
til ”Sporene i Lyngbygård Aadal” dagens højde- 
punkt. I to biler kørte vi til ådalen midt imellem  
Herskind og Skovby, hvorfra vi bevægede os  
rundt på stier dels langs veje og dels på pløjemarken langs 
levende hegn, en tur på knapt 5 km.  
Med de nye stier i området var der blevet skabt  
mulighed for at komme tæt på Lyngbygård Å  
efter gennemførelsen af det store 
naturgenopretningsprojekt.  
Der var opført en ny stibro i træ, og på hver side af åen 
førte hævede træstier frem til broen.  
Ved naturgenopretningsprojektet blev åen ført tilbage til et mere naturligt forløb med slyngninger og hyppige 
oversvømmelser på de å-nære arealer, med et formål at holde næringsstoffer tilbage og skabe et bedre 
vandmiljø. I ådalen så vi mange forskellige fugle, herunder flere svanepar. En flot tur. 
 
En mindre – men planlagt – udvidelse af dagens gåtur blev henlagt til ”Hertha Levefællesskab”, et projekt, der 
efter mange års forberedelse tog sit første spadestik i 1995 til etablering af et landsbyfællesskab. Hertha 
Levefællesskab ligger i den sydlige del af Herskind. 
Stedet bygger på to idealer, som beboerne forsøger at efterleve i det daglige. 



Det første ideal er, at hverdagen er præget af et forsøg på at realisere inklusion 
mellem en gruppe almindelige landsbybeboere og en gruppe voksne 
udviklingshæmmede. Det andet ideal er Rudolf Steiners antroposofi. 
Visionen for hele området er, at landsbyen skal være en ydre ramme for 
omkring ca. 150 landsbybeboeres liv. Det er målet, at der skabes et socialt 
grundlag, som i hverdagslivet kan give plads for et fælles liv med en gruppe 
udviklingshæmmede på ca. 30.   
Vi nåede kun at ”snuse” lidt til området, men så tilstrækkeligt til, at områdets 
historie og ide sagtens kunne danne grundlag for et senere gildebesøg. 
Et spændende område – i alt en god gåtur og besigtigelse, inden vi atter nåede 
Hadsten ved 18-tiden. 
 
Helge kunne p.g.a. en kommende hofteoperation ikke deltage i gåturen. 
                                                                           

 
For referatet: Hans Ole 
 

Gruppe 3 – Lokalhistorie 
 
Nyt fra gruppe 3 
 
Onsdag 26-4-17 kl. 10:30 mødtes gruppe 3 hos Inge. 
Alle var mødt op, så der var ret stor glæde. Blandt formiddagens emner var Sct. Georgsløbet. Det 
havde Ruth helt styr på. Vi snakkede også om mulige emner for grupper efter gruppedeling. Derefter 
blev der lagt sidst hånd på planlægning af gruppeturen til Silkeborg i maj. Og så var det tid at gå 
hver til sit. 
Referent: Janne A. 
__________________________________________________________________________________ 

Gruppe 4 – Diskussion 
 
Gruppe 4 - referat fra møde den 12. april 2017 hos Steen C. 
  
Alle var mødt. 
Vi begyndte med at få planlægningen af Gildehallen på den 20. april 2017 på plads, og det blev 
aftalt, at vi skulle mødes kl. 18.30 i hytten for at dække bord m.m. 
Menuen til eftergildehallen skal bestå af tarteletter med kylling og asparges, som Kirsten sørger for. 
 
Derefter skulle posterne til Sct. Georgs-løbet færdiggøres - og det blev de - næsten, men det skal 
nok blive færdig til tiden. 
 
Næste store projekt gælder gruppeturen den 8. juni 2017, som skal gå til Jorn Museet i Silkeborg. På 
vej dertil holder vi en kaffepause, og efter rundturen på kunstudstillingen (Jorn/Munch) indtager vi 
frokosten på stedet - Café Cobra. 
Derefter kører vi til "Den genfundne bro" ved Vestbirk. 
 
Hver deltager medbringer selv kaffe/the til formiddags- og eftermiddagskaffen, medens Kirsten 
sørger for tilbehøret - herunder eengangskrus.  
 
Turen starter ud kl. 8.30 fra Laurbjerg. 
 
Næste gruppemøde er den 10. maj 2017, kl. 19.00, hos Henning. 
 
Ref.: Ib 
 



TAK til Hadsten Gildet for den fine vingave, som jeg modtog i anledning af min runde 
fødselsdag for nylig. 
 
Mgh 
Hans Ole 
 

 

Fødselsdage 
 

 

Maj:  

2. maj  Marianne Lyngsø 

12. maj  Janne Mark  

24. maj  Ellen Bredgaard 

  

Juni:  

10.juni Lise Lund 

15. juni Poul-Erik Handberg 

26. juni Janne Arbon  

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 
 

 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/6-2017 er d. 25/5. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

 
 
 
 
 

 

Kalenderen  

Maj: 

Tirsdag d. 9/5: Besøgsvennetur 

Onsdag d. 10/5: Distriktsgildeting i Horsens 

Torsdag d. 18/5: Gildemøde 

Lørdag d. 20/5: P-vagt ved Moselund 

 

Juni: 

Mandag d. 12/6: Distriktsgildehal i Hadsten 

Tirsdag d. 13/6: Gåtur 

Torsdag d. 15/6: Gildemøde 

 


