
Gildenyt 

Sct. Georgs Gildet i Hadsten 

Marts 2015                                                                           www.sctgeorg-hadsten.dk 

 

GILDETING 

torsdag den 12. marts 2015 kl. 18.30 i spejderhytten, Ellemosevej 

(Spisning fra kl. 18.30 - selve tinget starter kl. 19.30) 

Vi går ud fra at alle deltager, men eventuelle frameldinger gives af hensyn til indkøb til Ellen på tlf. 
869822828/evt. mail eengvej@gmail.com senest lørdag den 7. marts. 

 
       
 
                       
     
                               
                          Østjysk Distriktsgilde 

 
Temaaften med erfaringsudveksling. 

 
 
Østjysk Distriktsgilde indbyder hermed alle interesserede gildebrødre til en temaaften med erfaringsudveksling. Aftenens 
emne er 

 

 
”Ledelse i gildearbejdet” 

 
 
 
Efter en indledning ved stadsgildemester Kjeld Hedelund Jørgensen fra Aarhus Stadsgilde, vil der være diskussion og 
erfaringsudveksling i grupper opdelt efter ledelsesfunktion. 
 
Aftenen er åben for alle interesserede gildebrødre og vi håber at nuværende, erfarne samt nye og kommende 
ledelsesmedlemmer har lyst til at deltage, så aftenen kan fyldes med inspiration og gode ideer.  
 
Arrangementet finder sted 

 
Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.30 – ca. 22.00  

 
Kirkecenter Højvangen 

Mallinggårdsvej 3 
8660 Skanderborg 

 
Distriktsledelsen står for arrangementet i samarbejde med distriktets GU´er og der vil i løbet af aftenen blive serveret et 
let traktement.  
 
Pris for deltagelse er 60 kr. pr. person. Bindende tilmelding gildevis på vedlagte skema til DUS Kirsten Andersen 
kirstenandersen52@hotmail.com  senest  1. april 2015. 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
mailto:kirstenandersen52@hotmail.com


 
 
       

 

                           Østjysk Distriktsgilde     

     Østjysk distrikt februar 2015 

 

Indkaldelse til Distriktsgildeting i Østjysk Distrikt tirsdag d. 19. maj 2015 

I Odder Kirkecenter, kirkestien 3, Odder 

Dagsorden iflg. distriktsgildets vedtægter fra maj 2014: 

1. Valg af dirigent og protokolfører/referent samt stemmetællere. 
2. Gildeledelsens beretning – Mester, 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. 
5. Beretning fra distriktets gilder 
6. Valg til distriktsgildeledelse 

a. Valg af distriktsgildemester DGM 
b. Valg af distriktsgildekansler DGK (modtager ikke genvalg) 

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 (skal findes) 

8. Valg af revisor og revisor suppleant 
9. Valg af medlemmer til Ridderudvalget 
10. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildetinget, skal være distriktsgildemesteren i 
hænde senest søndag d. 19. april (gerne cc til distriktskansler). Se adresser nederst. 

Indkomne forslag udsendes sammen med endelig dagsorden og regnskab 14 dage før 
distriktsgildetinget til alle ledelser i distriktets gilder. 

På distriktsledelsens vegne 

Erling Kjer, DGM 

Gåtur 
Marts måneds gåtur bliver tirsdag d. 3. marts                                                                                                                      

Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 14.00. 
Turen går denne gang til Sophie Amiliegårdskoven ved Hornslet. 

Medbring selv kaffe m.m. 
Næste tur: Tirsdag d. 7. april 2015 

 
Der er ingen tilmelding   –  Bare mød op! 

 
Gildehilsen        Gå-holdet 

 



 

Har du husket at betale kontingent  

for 1. halvår 2015? 
  

 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Referat: 
 

                                                                                          3 gæster og 22 gildebrødre var mødt op til 
                                                                                           gildemøde den 19.februar, planlagt af  
                                                                                           Hærvejsgruppen, for at deltage i Jørgen 
                                                                                           Haffgaards guidede tur på Hærvejen og 
                                                                                           den spanske Camino. 

                                                                                           Jørgen har ad flere omgange ”gået” både 
                                                                                           Hærvejen og Caminoen. 

                                                                                           Første del af aftenen handlede om Hærvejen fra 
                                                                                           Viborg til grænsen, hvorfra Jørgen med egne  
                     Caminoen, Mesetaen                                       oplevelser i ord og billeder (og sang) fortalte om dels 
Hærvejen, men også om de mange kulturelle oplevelser langs Hærvejen. Vi fik bl.a. et godt indtryk af de 
mange overnatningsmuligheder langs Hærvejen. Alt i alt kunne gennemgangen nok være en appetitvækker 
for nogen til at gennemføre dele af Hærvejen. Specielt kunne Jørgen anbefale at vandre sammen med et 
barnebarn. 

Efter en lang vandring fra Viborg til grænsen var der afsat tid til en tiltrængt pause, hvor der i dagens 
anledning blev nydt en tapas-buffet afsluttende med kaffe. 

I aftenens anden halvleg berettede Jørgen om sine vandringer ad den spanske Camino, fra Saint Jean Pied-de-
Port i Sydfrankrig til Santiago de Compostela i Spanien, den såkaldte Camino Francés, den Franske Vej. Vi 
hørte om Jørgens første Camino-vandring, som foregik uden kamera og mobiltelefon. Denne manglende 
fotodokumentation gav ved hjemkomsten et forklaringsproblem om den gennemførte rejse. Så hvad var der 
andet at gøre, end at gennemføre turen igen året efter, denne gang med bl.a. kamera. Og fra denne tur 
mødte der deltagerne via Jørgens mange billeder en helt anden natur end fra Hærvejen, og fra sine 
dagbogsnotater gav Jørgen os alle et indblik i de tanker, der ”farer gennem hovedet” på de mange lange 
vandringer. Vi hørte om ”tågevandring” og om, hvordan det er at skulle passere Mesetaen (lange strækninger 
uden et eneste træ, uden skygge uden dækning uden noget som helst andet end bakker og marker så langt 
som øjet rækker), når man samtidig har ”dårlig mave”. 

Den guidede tur på Hærvejen og på Caminoen blev passende krydret med Jørgens egne sange,  indeholdende 
typiske situationer og stemninger fra mange vandringer. 

En meget inspirerende aften sluttede ved 22.30-tiden – mon vi senere ser en ”Camino-gruppe” ? 
4. Gruppe, Hans Ole 

                                                                        

 

 
 
 



Referat: 
Gåtur i februar. 
 
Gåtur 
Denne gang kørte til Årslev nord for Clausholm Slot, hvor vi parkerede bilerne ved forsamlingshuset. 
Så gik vi ned mod Alling Å, hvor vi kunne se ud over engene. Åen er med i et natur-
genopretningsprojekt og vi kunne iagttage de mange slyngninger, der nu var kommet på åløbet. 
Kaffen indtog vi ved et meget fint overnatningssted med shelters og bålplads. 
Så fandt vi bilerne og kørte videre østpå  mod Hørning og Sjellebro. 
Her gik vi endnu en lille tur langs med åen. Også her var der lavet natur-pleje. Bl.a. var der en fin 
bro, men vi kunne ikke rigtig se formålet med den, idet den ikke gik over noget vandløb. Det kan 
være det viser sig senere, når projekterne ved Alling Å er færdige. 
Turen sluttede ved Sjellebro, hvor vi så den gamle maskesten, Maskestenen har formentlig stået på i 
vejsiden, så de vejfarende kunne se den. Muligvis skulle den minde dem om ”åmanden”, som ifølge 
sagnet boede i vandløbet. Åmanden krævede med nogle års mellemrum et menneskeoffer. 
Udhugningen i stenen var dog meget utydelig, men den skulle ligne Århusmasken, som kan ses på 
Moesgaard Museum. 
Selv om det var en lidt kold dag, havde vi som sædvanlig en dejlig tur. 

 
Med gildehilsen 
Kirsten A 
__________________________________________________________________________________ 

Gruppe 1 – Arkitekter, Kultur 

 
Den 22/02-15 mødtes gruppe 1's seks medlemmer ( Mike var optaget til anden side) til et    besøg i: 

 
VÆKSTHUSENE i BOTANISK HAVE samt MUSEUM OVARTACI i PSYKIATRISK HOSPITAL. 

 
Væksthusene er et af videnskabsmuseerne under Aarhus Universitet.  
Efter indvielsen af den nye og store kuppelhal, er det virkelig en stor oplevelse at gå 
rundt i de 2 kupler og de tilstødende væksthuse.  
Man kan fordybe sig i det omfattende undervisnings materiale i forhallen og også i 
de mange forskellige afdelinger med middelhavs planter, ørken planter, bjergskov 

planter og trope vækster. 
 Der var en omfattende skiltning ved de enkelte planter, 
men den var mest på latin, og det blev man jo ikke meget 
klogere af. Der var også PC-skærme hvor man kunne 
trykke sig frem til informationer om de forskellige 
nytteplanters voksesteder forarbejdning og færdige 
produkter. 
Især i tropehuset var der mange særegne træer og 
blomster. Blomster som vi kan se som stueplanter her 
hjemme, men her så store som træer. 

 
 



Efter små 2 timers beundring af de mange smukke og mærkelige vækster. Gik vi ud i den nye hal, hvor der var 
plads til nyde den medbragte madpakke og hvile benene lidt inden vi drog videre til næste besøg. Nemlig: 

 
Psykiatrisk Historisk Kunstmuseum. 

 
Museet kaldes også Museum Ovartaci opkaldt efter en patient , som var på 
hospitalet fra 1929 til sin død i 1985. I de 56 år levede og arbejdede han 
med sin kunst, som spændte over alt fra maleri til skulptur, brugskunst, 
digtning, musik og meget mere.  
Via sine aktiviteter og flid, påvirkede rammerne for den psykiatriske 
behandling og patienternes frihedsgrad. Han opfandt også selv sit navn 
”Ovartaci” (vestjysk for overtosse), fordi han opfattede sig selv som ligestillet 
med en overlæge. Ud over Ovartaci er der udstillet værker af mange af de 
andre patienter som har opholdt sig på hospitalet. 
Personligt oplevede jeg udstillingen som meget vidtspændende. Men udtrykkene i de fleste malerier og 
skulpturer virkede destruktive og dystre. Og jeg følte mig i en tung stemning, da jeg gik derfra. 
 
Efter denne oplevelse blev vi i gruppen enige om at indtage en munter og kulturel kop eftermiddagskaffe på 
Moesgaard Museum. Og vi sluttede dagen med en gang lækker aftensmad og hyggeligt samvær hos Janne og 
Mike. 
 
Referat: Helge   

 
__________________________________________________________________________________ 

Gruppe 3 – Politik 

Referat fra møde den 2. februar 2015 hos Niels. 
Gruppen var fuldtallig mødt op. 
 
Referatet fra rådsmødet blev diskuteret, og med hensyn til donationer var gruppen enig om at 
foreslå: 
 Julemærkehjemmet i Hobro  
 (Velvidende, at hjemmet også fik et beløb i 2014.) 
 Hospitalsklovnene  

Vores drøftelse tog udgangspunkt i, at midlerne skal 
anvendes til børn. 

 
Fødselsdagsarrangement til Tunø:  

Det bliver desværre sådan, at der måske kun bliver 1 deltager fra gruppen, nemlig Kim. 
Vi øvrige seks har ikke mulighed for at deltage. 

 
Gruppetur: Turen vil gå til Hjerlhede og Jenle engang i forsommeren. 
 
Sct. Georgs løbet: 

Vi har faktisk fastlagt indholdet af vores 2 poster. Vi vil meddele løbslauget om 
resultatet, for at få det godkendt. 

 Kirsten L. bager en kage. 
 
Næste gruppemøde: 
 Hos Anne-Grethe onsdag den 18. marts 2015.  
 
Ref.: Ib L. 
  

  

  



Gruppe 5 - Tovværk og nørklerier.   

 

Referat af møde i gruppe 5, Tovværk og nørklerier. 

 

Den 13. januar 2015 holdt gruppen møde hos Sten. 

 

Sct. Georgsløb d. 25.4.2015: 

Løbet foregår ved spejderhytten på Ellemosevej. Vores gruppe skal stå for 2 poster. Vi tager udgangspunkt i 

bogen ”Albert” i stedet for som oprindeligt planlagt ”Lille Virgil”. Bogen skal gerne være læst inden næste 

møde. Der skal afleveres ideer til poster senest d. 25.2.2015. 

 

Donation: 

Vi blev enige om at foreslå TUBA og Tidligere udsendte soldater (Veteraner). 

 

Gruppetur: 

Det blev besluttet at gruppeturen skal gå til Fjordcentret i Voer i week-enden 

d. 13. – 14. juni 2015. Sten arbejder videre med et forslag til program. 

 Turen er kun for gruppens medlemmer og evt. ægtefæller/ledsagere. 

 

Gildehal 23.4.2015 

Robert har bestilt Skovhytten i Hinnerup inkl. bålhytten. 

 

Næste møde: 

d. 12.2.2015 skal vi flette tørklæderinge/servietringe af lakridssnor. Kirsten indkøber lakridssnor. Poul-Erik 

medbringer gummihandsker. 

 

Rådsmøde d. 22.1.2015:  
Loppelaugets medlemmer af gruppen indstiller, at der indkøbes telte til loppemarkedet. 

 

Kalender for kommende møder: 

12.2.2015: Robert 

24.3.2015: Bent 

21.4.2015: Poul-Erik 

7.5.2015: Hanne 

 

Referent 

P-E. H. 

 
______________________________________________________________________ 
 

Fødselsdagsgildetur til Tunø 
 
Turen bliver ikke til noget p.g.a. for få tilmeldinger. 
Festudvalget arbejder videre på ideer til en éndagstur i stedet. 
Der vil komme nærmere information. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Fødselsdage 

Marts 2015:  

11. marts Bent Pedersen 

12. marts Grete Simonsen 

12. marts Hanne Nielsen (60 år) 

28. marts Steen C. Andersen 

  

April 2015:  

3. april Niels Mark 

6. april Hans Ole Hede 

22. april Michael Arbon (70 år) 

25. april Jørgen Haffgaard 

  

 

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 

 

Kalenderen 

Marts 2015: 

Tirsdag d. 3/3: Gåtur kl. 14.00 

Torsdag d. 12/3: Gildeting (spisning kl. 18.30) 

 

April 2015: 

Tirsdag d. 7/4: Gåtur kl. 14.00 

Lørdag/søndag d. 11.-12/4: Favrskovløbet 

Mandag d. 13/4: Temaaften i Skanderborg. 

Torsdag d. 23/4: Sct. Georgsgildehal. Skovhytten i Hinnerup 

Lørdag d. 25. april: Sct. Georgsløb. Spejderhytten på Ellemosevej 

 
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/4- 2015 er d. 25/3. 

Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com 
 
 
 

 

 

mailto:kirstenandersen52@hotmail.com

