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Invitation til udviklingsmøde den 12. November 2015  
i spejderhytten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ledelsen og gruppe 1 inviterer til udviklingsmøde  

den 12. November 2015  
 

På mødet vil vi bl.a. drøfte vores måde at arbejde på i gildet, hvorfor vi er  
gildebrødre og hvad vi tænker om vores ritualer. 

 
Formålet med drøftelsen er at præcisere, hvorfor vi er gildebrødre og blive  

enige om gode argumenter for det at være gildebror, som vi kan bruge  
fremover, når vi vil invitere fx spejdere og spejderforældre til at blive  

gildebrødre. 
 

Tilmelding gruppevis til Mette Lindgren 23361302 eller mettelindgren@gmail.com 
senest 8. november 2015. 

 

 

 

 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
mailto:mettelindgren@gmail.com


Gåtur 
 

November måneds gåtur bliver tirsdag d. 10. november                                                                                                                      
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 14.00. 
Vi går bl.a. denne gang i skoven ved Frijsenborg Slot.  

Medbring selv kaffe m.m. 
Næste tur er i januar. Annonceres senere 

 
Der er ingen tilmelding   –   Bare mød op! 

 
Gildehilsen        Gå-holdet 

 
 

 
     

               Østjysk Distrikt 
 Fredslyset 
 

Flammen fra fredslyset kommer til Skanderborg, og 
Gilderne i Østjysk Distrikt inviteres til at hente flammen 

         
         

ONSDAG D. 25. NOVEMBER 2015, KL. 12.00  i Kirkecenter, Kildebakken 4, 8660 
Skanderborg 
 
Sct. Georg  Gilderne i Østjysk distrikt inviteres hermed til at deltage i traditionen med at samles om flammen fra 
Fredslyset og bringe den videre ud til eget Gilde, for efterfølgende at  udbrede det som jeres Gilde har tradition for. 
Fredslyset er budskabet om FRED PÅ JORDEN, og dermed i særdeleshed: 
                       Et lys for fælleskab 
                            Et lys for forståelse 
                  Et lys for venskab 
                           Et lys for tolerance 
                                           Et lys for nødlidende 
                         Et lys for aktivt hjælpende 
 
I år kommer flammen ikke med DSB, men med bil til Aarhus hvor Distriktet sørger for afhentning og levering i 
Kirkecentret, efter nuværende plan inden kl.12.00. 
Således kan vi samles om den traditionelle og hyggelige ceremoni omkring fredslyset og nyder et par stykker 
smørrebrød, kaffe m.v.  
Medbring selv udstyr til videre ”hjemtransport” af flammen til jeres egne Fredslystraditioner 
Pris pr. deltager er kr. 40.- 
Af hensyn til traktementet, tilmeld deltagelse (gerne Gildevis) senest d. 15. nov. til: 
 John Biensø ( DIS ):  bijobi@turbopost.dk , 86510014 
Husk at hvert gilde også skal tilmelde sig på den blanket som er udsendt fra Landskontoret ! 
 
                    Med Gildehilsen 
                                           Østjysk Distrikt 
 

        
PS. Hadsten Gildet tilmelder til Mette senest 12/11-15 

 
 
 

mailto:bijobi@turbopost.dk


Referat: 
Gildemøde 8. oktober ”Mød en klovn” 

Hospitalsklovnen Veranda – alias Karina Krægpøth 
Sørensen besøgte os i spejderhytten torsdag aften. Efter 
indledning med sangen ”Sct. Georg på vers” – en 
præsentation af os, var scenen Karinas. Vi blev straks 
sat i gang med en leg, hvor man blot skulle kunne tælle 
til 3 – hvor svært kan det være !!!! Alle fik gang i smilet 
og rørt lattermusklerne. Herefter berettede Karina om sit 
job som hospitalsklovn – tog udgangspunkt i rigtig 
mange små episoder fra hverdagen. Det er et fuldtidsjob 
og på forskellige hospitaler 3- 4 dage ugentlig fra Åbenrå 
i syd til Viborg i nord. Også Skejby og Randers er i 
hendes område, ligesom en aften som denne er hendes 
arbejdsområde. Organisationen ”Hospitalsklovne” aflønner klovnene og det er en ”gratis ydelse” til 
sygehusene (altså ikke på finansloven). Organisationen lever udelukkende af donationer fra firmaer, 
private og andre organisationer som f.eks. SGG.  

Karinas baggrund er oprindelig lærer, hvor hun arbejde på 
efterskole og havde bl.a. dramatik, senere lavede hun børneteater. 
Artist baggrund er også fint for en hospitalsklovn. Der er ca. 40 
hospitalsklovne i Danmark pt. og det er en 1 årig uddannelsen 
vekslende med skole ophold og praktik på sygehuse. De sidste 5 år 
er der uddannet 6 klovne pr. år og målet er at nå op på 60 klovne. 
Tidligere var det hospitalspersonale som blev klovne, begrebet har 
eksisteret i omkring 20 år. 

Hospitalsklovnene går altid rundt med en makker på hospitalet, dels 
er det rart efterfølgende at vende oplevelserne efterfølgende og på 
stedet er det fint at være 2 – modspil. Hjemmefra er det ingen 
forberedelse men hospitalerne har ofte en plan for noget af dagen 
– hvilke patienter der specielt har behov og måske info om svær 
sygdom. Karina spørger aldrig ind til sygdom men griber den 
stemning børnene er i og underholder på børnenes præmisser. 

Klovnen kan også være ”ventil” for et barn til at komme af med vrede, frustrationer, få ord på al det 
svære ved at skulle være syg og indlagt. Sprog er ikke en nødvendighed – lyde ved leg og klovneri 
går fint så uden ord kan et flygtningebarn også fornøjes og glemme hverdagen for en lille stund. 

Efter kaffepausen gav Karina en masse prøver på sit 
klovneri, begyndte med en sang om os – faktisk meget 
rammende – og efterfølgende blev rigtig mange taget med 
i klovnens optræden. Alt sluttede med stort foto session 
endda oppe fra et bord ned over forsamlingen. 

En berigende aften sluttede med div. informationer og 
aftensang samt opfordring til at få alle med til næste møde, 
vi var desværre kun 19 men vi gik alle hjem i godt humør. 

Tak for hjælp til alle både før og efter mødet. 

Gruppe 5, am   

 



Referat:   
Gåtur i oktober  
Gudrun havde tilrettelagt en dejlig tur i Vissing skov. Vi parkerede 
ved Vissing kirke og fulgte kirkediget et stykke over mod skoven. 
Her gik vi i skovkanten og gjorde flere holdt for at nyde den fine 
udsigt ind over Hadsten. Vores færd gik videre gennem skoven til 
vi kom til Vissinghytten, hvor et par borde ventede på at vi skulle 
indtage kaffen.  
Efter en tiltrængt pause fandt vi ned til bækken, som det lykkedes 
alle at krydse næsten tørskoede.  

 
Vi gik ind til bunden af 
Wærumvej og kiggede på de 
huse, der ligger her. Så var det 
tid at vende næsen mod Vissing 
kirke igen og finde vores biler. 
Endnu engang en dejlig gåtur i 
det dejlige efterårsvejr.  
 
Ref.: Kirsten A  
 

_________________________________________________________________________________ 

 
Gruppe 1 – Naturoplevelser 
 
Lørdag d 3. oktober skulle gruppe 1 mødes for 2. gang 
til Naturoplevelser og svampetur. 
 

Vi mødtes hos Mette og Troels på Bakkely hvor vi 
startede med kaffebord, mens Mette og Troels 
introducerede os til nogle svampe som de havde 
indsamlet dagen før. Da vi andre ikke var særlig 
stærke udi svampe kending var det rart at se et par 
eksempler på nogle godartede arter. 
Efter kaffen kørte vi til Pøt Mølle, hvor jagten gik ind i 
det kuperede terræn. 

 

Vejret var herligt og det var spændende at gå på jagt 
efter de rigtige svampe. Det skal siges at de fleste vi 
fandt blev kasseret af vores kyndige guide Troels som 
ikke spiselige, og det var ikke blevet til den store høst da 
vi skulle vende næsen mod bilerne igen. Til gengæld 
dukkede de rigtige svampe op på vej tilbage og da 
høstresultatet skulle gøres op tilbage ved Pøt Mølle, ja så 
var der faktisk en pæn kurvfuld. 
 



Mætte af den dejlige natur, men sultne efter at smage 
svampene satte vi atter kursen mod Bakkely, hvor 
bålet blev tændt og svampene fyldt på panden og 
inden længe kunne vi indtage det lækreste måltid af 
friskstegte svampe og Mariannes lune 
grønsagspirogger efterfulgt af Mettes æbletærte og 
kaffe. 
Nu også med mætte maver kunne vi sige tak til Mette 
og Troels for en dejlig naturoplevelse. 
Ps.  Ingen fik ondt i maven. 
 
Således oplevet af Lars 

______________________________________________________________________ 
Gruppe 2 – Naturgenopretning 
 
Gruppen holdt møde hos Gudrun d. 27. oktober. 
Efter indtagelse af lækker middag med græskarsuppe og mørbrad med salat var vi klar til at køre til 
Alling Ådal for at opleve naturgenopretningsprojektet der. 
Alling Ådal projektet blev indviet i november 2013 og var mere end 6 år undervejs. 
Formålet med genopretningen er at tilbageholde udledningen af kvælstof i Randers Fjord og derved 
mindske algeopblomstringen 
Der er nu udjævnet diger langs åen, afbrudt dræn, gensnoet åløb og udlagt gydegrus, for at få 
genskabt et vådområde og få den naturlige hydrolog  i i området tilbage – et projekt som omfatter 
525 hektar.  
Desuden er projektets formål at øge naturkvaliteten i ådalen samt at forbedre de rekreative 
muligheder i form af P-pladser, fugletårne, shelters og toiletfaciliteter. I dag er projektområdet 
udpeget som beskyttet natur, og størstedelen er enge, moser og søer. 

Der findes en bestand af flodkrebs i Alling Å, men i 2005 
er der desuden konstateret forekomst af signalkrebs, 
som er en invasiv art i Danmark. Signalkrebs stammer 
fra det vestlige Nordamerika. Udover at signalkrebs er 
en konkurrent til flodkrebsen, så er den også bærer af 
en svampesygdom, som den selv kan overleve, men som 
den europæiske flodkrebs dør af. 
Der er udpeget 2 fredede fortidsminder indenfor 
projektområdet: Sjellebrostenen samt Clausholm slot. 
Derudover 
indeholder 
Mygind skov 

mange kulturhistoriske spor.Fra sydsiden ved 
Dyrehavevej, hvor der er P-plads med borde og bænke, 
nød vi i strålende solskin den fantastisk smukke udsigt 
ned over dalen. 
Vi vandrede ned over dalen og over til de byggede 
shelters. 
Tilbageturen bød på Alling Ådals ”Alpe d´Huez”, så det 
var fortjent kaffe med kage, vi indtog ved 
tilbagekomsten til P-pladsen. 
Tilbage i Hadsten var næste stop stedet med mange 
aronia bær, så basis for næste års høst er til stede. 
En dejlig solskins oktober dag i godt selskab. 
 
Referent: Hannah 



Gruppe 4 – Diskussion 
 
Gruppen er nu på 7 gildebrødre, idet Henning Rassing er indtrådt i gruppen – og han blev budt vel-
kommen. 
På mødet blev referatet fra rådsmødet gennemgået, uden at vi fandt anledning til nogle kommenta-
rer. 
 
Derefter tog vi hul på vores planlagte diskussionsemne, nemlig: ”Tivolisering” af offentlige 
institutioner – bl.a. biblioteker og kirker. 
 
 

På bibliotekerne sker der store forandringer, som f.eks. 
skyldes den omsiggribende og uafvendelige digitalisering.  
 
 
Folk går ikke på biblioteket for at hente oplysninger om det 
ene eller andet – men de GOOGLER hjemme på PC´eren.  
Alt det betyder, at bibliotekarens arbejde også er under store 
forandringer. Man behøver bare at nævne e-bøger, som kan 
hentes hjem til Pc`eren eller i-pad`en. 
 
 
 

 
Også det forhold, at mange biblioteker fungerer som ”Borgerservice” har betydet, at bogudlånet er 
faldet, måske fordi bibliotekaren har brugt meget af sin tid på at hjælpe folk med at søge diverse 
tilskud, udstede pas m.m. 
 
Når man taler om kirken, er der også sket ændringer for at ”gøre opmærksom på sig selv”, det 
gælder koncerter, foredrag, babysalmesang, fællesspisninger m.m. 
 
Måske kan der også være andre offentlige institutioner, der ”kæmper 
for sin berettigelse” - prøv selv at tænke over det. 
 
Næste gruppe møde er hos Ib den 2. december 2015, hvor emnet er 
”flygtning”. 
 
Ref.: Ib L. 
 
 
NB. Det var egentlig også planen, at gruppen skulle have beset Anna-
Grethe og Steen`s nye bålplads, men vejret var både for vådt og for 
mørkt, så det må blive en anden gang. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Gruppe 5 – Biograf 
 
Gruppemøde i gr. 5 hos Kim d. 1.10.2015 

Da vi stod for gildemøde i oktober blev dette planlagt og de sidste detaljer på 

plads. 

En del af gruppen havde set ”den smalle mandagsfilm” i september. Et nyt 

tiltag fra Hadsten Bio dette efterår er at 1. mandag hver måned tilbydes 

specielle film + 1 kop kaffe. Der var delte meninger om 

septembers Birdman, men vi forsøger så vidt muligt at se de 

fleste. Næste filmklub film: Praktikanten ser vi alle.  I november er det Filmklub: 

Kvinden i Guld og den smalle film er: Ida. 

Vi gennemgik referat fra rådsmødet og noterede os at gruppe 4 er tovholdere for 

jubilæums skriftet og at der påtænkes afsat 25.000 kr. til jubilæet, så det hører vi 

sikkert mere om på gildetinget.  

Næste møde hos Bent den 3. november.  

Ref. AM 

  

    Fødselsdage 

November 2015:  

8. november Gudrun Andreasen 

10. november Henning Rassing Pedersen (75 år) 

  

December 2015:  

8. december Hannah Hede 

9. december Anne-Grethe Andersen 

9. december Mette Lindgren 

14. december Ib Ladefoged 

24. december Kim Topp (60 år) 

Alle ønskes hjerteligt tillykke.  

 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/12-2015 er d. 25/11. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

Kalenderen  

November 2015: 

Lørdag d. 7/11: Spejderfest DDS 

Søndag d. 8/11: Indsamling Dansk Flygtningehjælp 

Torsdag d. 12/11: Gildemøde 

Onsdag d. 25/11: Fredslys 

 

December 2015: 

Tirsdag d. 1/12: Distriktsrådsmøde i Hadsten (GM) 

Torsdag d. 10/12: Julestue på Møllegaarden 

 

http://var.ebillet.dk/bpw/den/listarr.asp?orgno=154&sysno=3&movieno=10688&catno=0&grpno=0&typno=-1&dateno=0
http://var.ebillet.dk/bpw/den/listarr.asp?orgno=154&sysno=3&movieno=12102&catno=0&grpno=0&typno=-1&dateno=0

