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Hermed indkaldes til gildeting i Hadsten Gildet 

Sct. Georgs Gildet                     torsdag den 9. marts 2017 kl. 18.30 

        Hadsten                                    i spejderhytten, Ellemosevej 
                                         (Spisning fra kl. 18.30 - selve tinget starter kl. 19.30) 

                    
Dagsorden er udsendt tidligere. 

 

Der er i princippet mødepligt til det årlige Gildeting, men skulle du mod forventning være forhindret i at deltage, vil det 
være pænt af dig at melde afbud i god tid til GM og til Ruth, som er gruppeleder i arrangerende gruppe.  

 

 

Spejdercafé torsdag d. 2. marts 2017: 
Så har vi i Nissebanden lavet et spændende program for den næste Spejdercafé. Vi skal ud og 
bruge den nye aktivitetshytte, som Hadstenspejderne byggede sidste år. Vi skal være ude hele 
aftenen, hvis vejret tillader det. Det vil være en rigtig god idé, hvis I tager noget varmt tøj på, 
nogle gode støvler eller sko, der kan tåle at være ude, samt hue og vanter. Et stykke liggeunderlag 
eller andet til at bløde sædet op med udenfor vil heller ikke gøre aftenen ringere. Vi håber, at I vil 
være med til at mærke duften af spejder ved bålet og ved nogle af de aktiviteter, som vi har 
forberedt. 
Hvis vejret er alt for surt, slutter vi af i spejderhytten. 
 
Mette, Hannah og Gudrun hjælper til denne aften 

 

Gåtur 
 

Marts måneds gåtur finder sted tirsdag d. 14. marts.  
Gudrun tilrettelægger en tur. 

 
Vi mødes ved Spejderhytten kl. 14.00 og fordeler os i bilerne. 

 
Der er ingen tilmelding   –   Bare mød op! 

 
Gildehilsen        Gå-holdet 

 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/


 
 

 
 

Hadsten Gildet tilmelder via GK Hans Ole Hede hede@hotmail.dk senest torsdag d. 27/4-17 

 
 

Læs også vedlagte nyhedsbrev fra Østjysk Distriktsgilde 
 
 

 
 
 

mailto:hede@hotmail.dk


Referat: 

Gildemøde den 9. februar. 

Gildemødet den 9.februar til Julemærkehjemmet i Hobro blev en dejlig oplevelse. Da vi ankom, blev 
vi delt i 3 grupper og så var det børnene selv der viste os rundt. Der er 48 elever på hjemmet.   

Vi så deres værelser og på alle sengene lå der et sengetæppe, det var et de fik når de ankom, plus 
en strikket bamse. Det var nogle frivillige damer der syede og strikkede dem. Der var motionsrum og 
klasseværelser. Børnene var delt op efter alder i 3 grupper, og hver gruppe havde deres eget 
opholdsrum med spil og fjernsyn. Hvert ophold varede 10 uger, forskudt, sådan at der rejste og kom 
nogle hver 14 dag, så kunne de andre hjælpe de nye til rette. Det var børn med lavt selvværd og 
andre lette vanskeligheder, der kunne komme i betragtning. Børnene var med til at lave mad og 
vaske op. Hver morgen skulle de løbe en tur, men kunne også vælge motionsrummet i stedet for.  

Vi så eksempler på deres mad, de skulle ikke sulte, men de 
lærte om kostrådene og fordelingen på tallerkenen. Det var 
to piger på 13 og 15 år der holdt foredraget for os, nede i 
kantinen. De viste os en bakke hvorpå der lå varer (mel og 
smør og andet) svarende til de kg. de havde tabt sig. Og 
den sidste dag de var der, skulle de løbe med en vest, med 
lommer hvori der var lige så mange kg. som de havde tabt 
sig. Det var de meget stolte over.   

 

Forstanderen fortalte om økonomien. De 
fik ikke støtte fra kommunerne men 4% 
fra staten, resten var sponsoreret. 
Julemærkehjemmene havde fået et stort 
beløb fra Pandora, som skulle bruges til et 
nyt hjem i Roskilde til 48 elever. 

Vi fik boller med ost, frugt og kaffe. Et 
lækkert bord. Vi kørte derfra kl. 21, da 
skulle børnene i seng. 

Ref. Gudrun      

__________________________________________________________________________________________

Referat: 

Gåtur i februar. 
 
Inden turen var der udsendt en ”teaser” for at tiltrække yderligere gildevandrere. Det gav en vandrer 
mere! 
Efter lidt venten ved Hadsten Bio for at få de sidste vandrere med gik turen til Houlbjerg. 
Gåturen startede ved Houlbjerg Kirke, hvor vi studerede det under opførelse værende nye sognehus 
samt udsprungne vintergækker i læ af de gamle asketræer ved præstegårdens have. Der var nogen, 
der mente, at vintergækkerne måske stod uden for skellet, og det bekræftede den tilstedeværende 
landinspektør. Så på tilbagevejen blev et par stykker af vintergækkerne medtaget til et nyt hjem. (á 
la ”Den blå anemone”) 
Turen til skoven gik ad Villungsvej (interessant navn?) forbi en landbohave der bl.a. blev benyttet til 
oplag af flere gamle biler (Var en af dem ikke en Trabant?) 



Skoven var frisk, der var endnu sne på stierne, men de var hverken glatte 
eller plørede så der blev gået godt til. Efter den planlagte tid nåede man til 
turens højdepunkt: Den medbragte kaffe. Denne blev indtaget på de til 
formålet(?)liggende fældede bøgestammer. Turens seværdighed de 
”lynflænsede” bøgetræer blev herfra studeret nærmere. Det er virkelig 
imponerende at se virkningen af naturkræfternes rasen selv i lille Danmark. 
 
Derfra gik turen ned ad bakke til man nåede skovens nordlige udkant, 
hvorfra der var en pragtfuld udsigt over Lilleådalen til Løjstrup Dambrug 
samt Laurbjergs jetset-villaer – vi kunne også se Steen og Anne Grethes hus! 
 
Tilbageturen til Houlbjerg var planlagt efter min sædvanlige praksis: Det gør 
ikke noget, at man skal kravle lidt over fældede træer, bække og stejle 
skrænter bare man kommer frem. Klager blev flere gange afvist med: ”Nu er 
der kun 150m til vi kommer til banet vej”. Så svært var det heller ikke og der blev givet hånd til 
hjælp over bækken og op ad skrænten. 
Resten af turen forløb uden større begivenheder, men Ib og Sten skiftedes til at komme med mere 
eller mindre sandsynlige historier om deres oplevelser med håndgemæng i Hegnssynet og 
videoovervågning ved skelsager. 
En rigtig god tur. 
 
Med gildehilsen Sten 
__________________________________________________________________________________________ 

Gruppe 1 – Naturoplevelser   
Gruppemøde. 
  
Vi mødtes lørdag d. 25. februar hos Mette og Troels. 
Vi skulle have holdt mødet på shelterpladsen i Lyngå, men pga. slud og regn flyttede vi til Bakkely. 
  
Efter formiddagskaffe, hvor verdenssituationen blev vendt, var vi på rundtur i Mette og Troels’ 
enorme have. Selv på denne tid er det et pragtfuldt sted. 
De har netop opsat falkekasser og håber på at nogle falke vil slå sig ned i deres have her i foråret. 
Vi så også Troels’ igangværende byggeprojekt. Sammen med 
børnebørn er han i gang med at bygge en hule i et kæmpe træ. Så det 
kan være vi til sommer kan indlogere os nogle nætter i hotel Tree top.  
  
Efter havevandringen planlagdes forårets program. 
  
Vores poster til Sct. Georgsløbet (Hans og Grethe) blev planlagt og er 
på skinner. Det bliver garanteret de bedste poster på løbet. 
  
Vi vil til gildetinget foreslå at vi I år atter støtter Julemærkehjemmet i Hobro, da det er et yderst 
velgørende foretagende, som yder en kæmpe indsats for at få børn, der har det svært i dagligdagen, 
på fode igen også børn fra Hadsten og Favrskov.  
  
Vores øvrige forårsprogram frem til gruppedelingen ser således ud: 
  
18. marts:  Gruppemøde på pramdragerstien langs Gudenåen. 
25. april:  Gruppemøde på havnen i Århus 
27-28. maj:  Gruppetur til Ribe. 
11.juni:  Gruppemøde i Lille Vildmose. 
  
På vegne af Gruppe1 - Naturoplevelser. 
Lars 

En passende tandstikker? 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7GXcsMLj&id=9A3764049CEABC1EB73004FFF87542423CF1E8D7&q=tr%c3%a6top&simid=608012794615234836&selectedIndex=0


Gruppe 2 – Naturgenopretning 
Referat gruppemøde torsdag den 2. februar 2017 hos Sten Bo. 
 

Gåturen i Hasle bakker blev aflyst, så vi mødtes på Norgesvej til en dejlig frokost med Tunsalat og lækker 
vintergryde med ris til. Senere fulgte kaffe og æblekage. 
 
Gildemødet den 9. februar. Vi mødes ved hytten, og fordeler os i bilerne. Hvorefter vi kører til Julemærke 

Hjemmet i Hobro. Der er bindende tilmelding. 
 
Gudrun refererede fra rådsmødet. 
Bente var i tvivl om at hun skulle deltage i rådsmødet. 
GM mente at "samtale-mødet" ikke gav et entydigt resultat. 
Det blev understreget at vi skal undgå snak under afvikling af Gildehal. 
Der er bestilt 2 hotelt-telte til videregivelse til Hadstens 2 spejdergrupper. 
"Elrofonden" har sponsoreret oprettelse af en Grejbank, som indeholder diverse telte mm. 
Helge fortsætter som PR-mand. 
 
Distriktsgildehal i Hadsten den 12.06.2017. 
Madhold (indtil nu): Gudrun, Ellen, Mette, Kirsten L.  
Afholdes i Kærnehuset. Forventet 30 - 50 gæster. 
Tilmelding til Gudrun senest den 06.06.2017 
 
Ny GU i gildet: Arbejdsopgaver uddelt skriftligt af Gudrun. 
 
Gruppedeling den 15.06.2017: Procedure for afvikling blev udleveret. 
 
Sct. Georgs Løbet: Møde i løbslauget 07.03.2017  
 
Forslag til Donationer: 
"Kilden i Hinnerup"  
 
Der er Spejder café torsdag den 02.03.2017. 
 
Tilmelding til Landslejren forventes at være ca. 10 pers. fra Hadsten Gildet (Incl. de GB som er med i 
Nissebanden) 
 

Ref.: Helge/Kirsten 
_______________________________________________________________________________ 

Gruppe 4 – Diskussion 
Referat fra møde den 22. februar 2017. 

Vi mødte fuldtalligt - det var dejligt at Janne igen kunne deltage. 
 
Første punkt på dagsordenen var "Spejderløbet", hvor vores poster, skal basere sig på eventyret 
"Tornerose". (En svær opgave.) 
Steen mødte med et godt oplæg, som vi kunne bruge. Vi bestemte os for, hvad opgaverne på de 2 
poster skal være. 
På baggrund af Steens indlæg var vores diskussionsemne denne gang om: Management i offentlige 
institutioner. 
Det har bl.a. medført, at det ikke længere er fagligheden og kvaliteten af de 
offentlige ydelser, der er styrende for beslutningerne i systemet, men måske 
mere de økonomiske interesser.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=stsj3k0w&id=E2992AE86864AC6D457EBE0F3A862F6073154DD5&q=pengekasse&simid=608001735076088936&selectedIndex=169
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cdOmxX9R&id=ABE59F26CE4EBF564227EACDB584AACBB5137451&q=hotelt&simid=608051324764752665&selectedIndex=0


Der opsættes måltal for, hvad der skal "produceres", og jo mere der produceres, jo flere penge 
kommer der i kassen. Fokus er bundlinjen. 
Det tragikomiske er bl.a., at de fleste offentlige ansatte kan øge deres effektivitet markant, hvis ikke 
de skal bruge så megen tid på bøvlet bureaukrati og meningsløse registreringer. 
Men alle disse registreringer /data danner bl.a. grundlag for "regnedrengenes" muligheder for 
opstilling af økonomiske modeller, uden måske at skele til fagligheden. Populært sagt kan man vel 
sige, at "regnedrengene" har fået for stor magt.  
------ 
Næste møde er den 16. marts 2017 hos Niels. 
 
Ref.: K&I 
__________________________________________________________________________________________ 

Gruppe 5 – Biograf 
Kort opdatering fra gruppe 5: 
 
Vi mødtes hos Bent den 30. Januar, og som sædvanlig gik snakken lystigt 
om løst og fast. 
Først handlede det om film vi havde set siden sidst og film, som vi godt 
kunne tænke os at se. 
Bent havde med stor fornøjelse set Flaskepost fra P, som er en filmatisering 
af Jussi Adler-Olsens 3. roman om afdeling Q. 
Robert havde set Triple-x i den nye IMax-biograf I Aarhus. Det var en stor 
oplevelse, hvor 3D effekterne virkelig kommer til sin ret. 
 

Hanne havde nøjedes med hjemmebiografen, hvor 
hun havde set to kokkefilm: Todays special, om en kok, der overtager sin fars 
indiske restaurant I New York, samt Waffelstreet, som handler om at opgive sin 
karriere og finde meningen med livet i en grill-restaurant. Begge fantastiske 
“kokkefilm” 
Kim havde ikke nået I biografen siden sidst. 
 
 
 
 
 
 

 
Dernæst refererede Hanne fra det nyligt overståede rådsmøde, 
og vi gennemgik den valgte metode til gruppedeling, som vi ser 
frem til at afprøve. 
Vi nåede også omkring Sct. Georgs løbet, hvor vi drøftede 
forskellige ideer til poster ud fra Askepot, som er vores eventyr. 
Ref. Kim Topp 
 
  ________________________ 



 

Vi mødtes hos Anne Marie i Silkeborg den 27. februar 2017, og over en 
dejlig porretærte, fik vi vendt, hvad der var sket siden sidst. 
 
Dernæst var vi omkring film, vi har set og gerne vil se: 
 
Anne Marie har set filmen Lion. Den var god, den var godt optaget og 
berører mange aktuelle emner. Den kan klart anbefales.  
I filmen bliver den femårige indiske dreng Saroo væk fra sin familie, efter 
han falder i søvn i et tog på vej til Calcutta. 
Saroo lever som hjemløs i hovedstadens barske miljø, men kommer 
senere på børnehjem, hvor et australsk par adopterer ham. 
Efter en lykkelig opvækst i den tasmanske by, Hobart, begynder vage 
barndomsminder at komme tilbage til den nu voksne Saroo. Derfor beslutter han sig for at finde sine 
biologiske forældre. 
 
Kommende film:  

 
Mesteren har premiere den 9. marts. Handler om jalousi mellem far og søn. 
Simon er kongen af den danske kunstscene – excentrisk, succesfuld, 
velhavende med en smuk kone og en ung elskerinde. 
 
Livet er smukt, lige indtil den dag hans ukendte søn Casper dukker op og tager 
alt opmærksomhed. Det provokerer og udfordrer Simon, og far-søn forholdet 
sættes på en alvorlig prøve. 
 
Denne film vil Hanne og Robert gerne se. 
 
 
 

Hadsten Bio viser smalle film den første mandag i hver måned. Næste gang 
er den 6. marts og her vises Månen over kirsebærtræerne. I ’Månen over 
kirsebærtræerne’ driver den mutte Sentaro en lille madbod, hvor han 
sælger pandekager med bønnemos kaldet "dorayaki". 

Sentaro kommunikerer kun med sine kunder, når det er strengt nødvendigt, 
og da en ældre kvinde, Tokue, bliver ved med at spørge om arbejde i 
standen, kan responsen ligge på et meget lille sted. 
 
Alligevel lykkes det kvinden at komme på prøve, og det viser sig, at Tokues 
omhyggelige opskrift og tilgang til bønnemos er af en anden verden. Det 
samme gælder hendes fortid. 

 
Efter filmsnakken fik vi lagt sidste hånd på vores poster til Sct. Georgsløbet. Vi nåede også lige at 
vende Gildeting og vores kommende gruppetur, som går til Silkeborgs mange attraktioner den 6. 
maj. 
 
Vi sluttede aftenen af med dejlig æbletærte og en drøftelse af lovudvalgets forslag til vedtægter for 
Sct. Georgs Gildet. Vi synes, der er mange gode ting i forslaget men også mange ting, som vi er 
betænkelige ved.  
 
Ref. Hanne 



  

Fødselsdage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 

 
 

 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/4-2017 er d. 25/3. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com 

 
 

Marts:  

11. marts Bent Pedersen 

12. marts Hanne Nielsen 

12. marts Grete Simonsen 

  

April:  

3. april Niels Mark 

6. april Hans Ole Hede (70 år) 

22. april Michael Arbon 

Kalenderen  

Marts: 

Torsdag d. 2/3: Spejdercafé 

Torsdag d. 9/3: Gildeting i Spejderhytten 19.30 (Spisning kl. 18.30) 

Tirsdag d. 14/3: Gåtur 

 

April: 

Søndag d. 2/4: Spejderdag i Favrskov 

Tirsdag d. 4/4: GU møde i distriktet 

Tirsdag d. 11/4: Gåtur 

Torsdag d. 20/4: Sct. Georgs-gildehal  

Lørdag d. 29/4: Sct. Georgsløb 
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