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Invitation til Gildehal
Torsdag 24. november 2016 kl 19.00
Gruppe 5 vil gerne invitere til gildehal med efterfølgende udviklingsmøde.
Vær opmærksom på, at mødet starter kl. 19.00!!!

I forbindelse med gildehallen vil fredslysbudskabet blive
læst op, og det vil være muligt at få tændt et medbragt
lys ved fredslyset.
I eftergildehallen vil vi tage udgangspunkt i det
samtalespil, som Landsgildeledelsen har udsendt, og
som sætter vores fællesskab som gildebrødre på
dagsordenen.
Det er vigtigt for vores fællesskab, at alle gildebrødre
deltager, så sæt kryds i kalenderen og kom til en
spændende aften
Tilmelding til Hanne, hanne@funcity.dk senest den 20.
november enkeltvis eller i gruppe.

Mange hilsner fra gruppe 5,
Vi glæder os til at se jer.

Sct. Georgs Gildet i Hammel
50 års jubilæum
Det fejrer vi
lørdag den 12. november 2016
i Spejdercenter Engedal
Møllevangen 4
8450 Hammel.
Spejdercentret åbner kl. 10.30.
Kl. 11 afholdes åben gildehal
under ledelse af landsgildemester Helmut Werth.
Efter gildehallen er der reception,
hvor der serveres et let traktement.
Det vil i den anledning glæde os at se
gildebrødre fra Østjysk Distrikt
Med gildehilsen
Peder Spørring
Gildemester

Gåtur
Gåturen tirsdag d. 8. november bliver lidt speciel,
idet Gudrun denne dag fylder 75 år.
Hun vil derfor gerne invitere til en let frokost, inden vi begiver
os ud i lokalområdet.
Vi starter hos Gudrun, Lilleåvænget kl. 12.30.
Efter frokosten går vi en tur i naturen.
Medbring selv kaffe/te og brød.
Giv besked til Gudrun senest søndag d. 6/11, hvis du ønsker at deltage.

Gildehilsen

Gå-holdet

Kære alle
Vi fik en god start på det nye spejdermuseum med
snigpremieren og årsskrift-receptionen forrige lørdag, og nu
melder hverdagen sig.
Vi holder åbent i vores nye genbrugsforretning på
Søren Nymarksvej 19 på lørdag d. 5. november kl. 10-13.
Vi har allerede fået samlet en række gode effekter sammen, som sælges til faste priser. Det er altså
ikke et nyt loppested, der er etableret, men en forretning.
Selvom museet endnu ikke er klar til ny-indvielse er der noget at komme efter på lørdag, og fortæl
det endelig videre til naboer, venner og bekendte. Det nye sted skulle gerne give en omsætning, der
kan bidrage til at lægge et fast fundament under museets økonomi.
På gensyn
Benny Aros

Som noget nyt i år henter fredslysgruppen Fredslyset i Den Katolske Kirke i Århus
den 23. nov.
Kl. 10:00 afholdes der en andagt i Katolsk Vor Frue Kirke, Skt. Knuds Torv,
Aarhus. Som en del af andagten kan alle, som har medbragt deres egen lygte få
overført Fredslyset. Det er fra denne andagt, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark
sender Fredslyset rundt i landet i form af 6 ”stafetter”
Derefter tager vi til det arrangement, som Østjysk Distrikt afholder i Skanderborg
kl. 13.
Vi bringer Fredslyset med til Hadsten og har fået lov af Handelsstandsforeningen, at være med ved
Hadstens Juletræs tænding 24. november kl. 16.30. Borgmesteren vil sige lidt om Fredslyset og
herefter vil fredslysgruppen tænde juletræet med Fredslyset.
De, som ønsker det, kan få tændt et medbragt lys eller købe et lys af os. Vi vil gerne opfordre alle
gildebrødre til at komme og deltage i Juletræstændingen. Tag tørklæde på så vi kan se hvem der
er gildebrødre.
Til Gildehallen om aftenen vil vi ligeledes tænde Gildehallens lys med fredslyset og her bliver der
også mulighed for at bringe lyset med sig hjem, hvis der medbringes en lygte eller andet, som
lyset kan transporteres i.
Som tidligere år vil vi til Julestuen på Møllegården tænde Lucia pigernes lys med Fredslyset og
læse fredslysbudskabet op.
Vi vil også tænde Fredslyset i Sct. Pauls Kirke når Hasten blandede Kor og Hadsten Sangforening
skal synge i kirken mandag d. 28/11 kl. 19.30
Her er alle også velkommen.
Gildehilsen
Bente, Marianne, Helle og Mette

Østjysk Distrikt
Fredslyset

Østjysk Distrikt sender en stafet til katolske Vor Frue
Kirke i Aarhus for at hente flammen fra fredslyset, og
bringe den til Skanderborg.
Sct. Georgs Gilderne i Østjysk distrikt inviteres hermed til at deltage i
traditionen med at videreføre flammen fra Fredslyset og bringe den
med ud til eget Gilde, for efterfølgende at udbrede det som jeres Gilde har tradition for.
ONSDAG D. 23. NOVEMBER 2016, KL. 13.00 i KIRKECENTER, KIRKEBAKKEN 4,
SKANDERBORG
Fredslyset er budskabet om FRED PÅ JORDEN, og dermed i særdeleshed:
Et lys for fællesskab
Et lys for forståelse
Et lys for venskab
Et lys for tolerance
Et lys for nødlidende
Et lys for aktivt hjælpende
Efter vi har hygget os med et par stykker smørrebrød og en kop kaffe med lidt sødt samt modtaget
Fredslysbudskabet, samles vi om Fredslyset for at viderebringe flammen.
Husk at medbringe udstyr til videre transport af lyset til jeres egne fredslystraditioner.
Pris pr. deltager er kr. 40.Af hensyn til traktementet, tilmeld deltagelse (gerne Gildevis) senest d. 16. nov. til:
John Biensø ( DIS ): bijobi@turbopost.dk , 86510014/24861360
Med Gildehilsen
Østjysk Distrikt

Referat:

Gåtur i oktober.
Oktober måneds gåtur måtte desværre aflyses, da der var stort frafald.
Vi glæder os til at prøve Bentes rute en anden gang.
Med gildehilsen
Kirsten A

Referat:

Veteranhjem Midtjylland
Besøg den 13.10.2016
På et dejligt, fredeligt sted i Brabrand ligger Veteranhjem Midtjylland. Vi
mødtes ved hytten, fordelte os i bilerne og kørte mod Edwin Rahrsvej.
Efterhånden som vi nåede frem, blev vi placeret i rundkreds i den største
stue, og vi fyldte godt i de hyggelige lokaler. Vagn og Jimmy, som begge
er frivillige, gav en grundig introduktion. Vagn er politibetjent og p.t.
formand for bestyrelsen. Han har som betjent været udsendt på FNmissioner bl.a. til Somalia. Jimmy var soldat på Balkan og fik flere år
senere konstateret PTSD. Der er en daglig leder, ellers er alle frivillige. Ud
over Aarhus er der Veteranhjem i Aalborg, Fredericia og Frederiksberg.
Økonomiske midler kommer fra forskellige satspuljer og donationer.

Hjemmets brugere har forskellige behov. Nogle har brug for bare at komme og være i fred og ro.
Andre har behov for at snakke. På hjemmet møder de ligesindede, som de kan snakke med om
problemer, krigsoplevelser, problemer i familien, oplevelser med myndigheder o.s.v. De kan blive
forstået uden de lange forklaringer. Jimmy fortalte på rundvisningen, at han havde mødt en officer,
som i 25 år havde haft dårlig samvittighed over at have udsendt soldater til krig. Han har også lov til
at komme. I nullerne kom der flere og flere kvindelige soldater, og det kan nu også konstateres på
hjemmet. Det er ikke meningen at veteranerne kan bo der fast, men de kan få lov for en periode. På
et værelse var der legetøj, hvis en af veteranerne havde børn med. Også for pårørende er der
forskellige muligheder for at mødes.

På den store naturgrund har de planer om at indrette shelters,
bålpladser og give muligheder for andre udendørs aktiviteter.
Administrativt er det ikke så enkelt at gennemføre, bl.a. fordi
huset ligger i landzone. Men der er allerede nu gang i flere
aktiviteter. F.eks. mødes en gruppe for at spille golf, og området
er oplagt til længere gå-ture og cykelture og ture omkring
Brabrand Sø.

Der er i det hele taget en del organisatoriske udfordringer. Vagn og Jimmy
fortalte engageret, og der er ingen tvivl om, at der er både gejst og tro på,
at tingene nok skal lykkes hen ad vejen.
Til afvikling af aftenen var der også god hjælp i køkkenet til kaffe- og tebrygning.
Det var bestemt en aften man blev klogere af, og mens en klar måne lyste
op over området, sluttede vi af med at synge ”Sig månen langsomt hæver”.

Ref.: Ruth

Referat:

Fellowship Day i Horsens d. 25/10.
Vi var 7 gildebrødre fra Hadsten, som deltog i Fellowshiparrangementet i Sønderbro Kirke i Horsens.
Efter en velkomstdrink og hilsen på de andre gildebrødre, tog vi
plads ved de pyntede borde og vores DIS John Biensø bød
velkommen og oplæste Fellowship-budskabet.
Derefter blev ordet givet til Benjamin Pomerleau fra organisationen
CARE. Han skulle fortælle os om ”klimaforandringer og flygtninge”,
men han havde mest været i Laos, så det var beretninger herfra,
vi fik.
Efter foredraget var der landgangsbrød og kaffe med
småkager, og her gik snakken lystigt blandt de omkring 50
gildebrødre fra Aarhus Stadsgilde og Østjysk Distriktsgilde.
En rigtig god aften, men en skam der ikke var flere fra
Hadsten, der ønskede at deltage.
Med gildehilsen
Kirsten A

______________________________________________________________________
Gruppe 2 – Naturgenopretning
Referat fra gruppemøde hos Hannah d. 27. oktober 2016:
Alle var mødt op.
Vejret var endnu engang med os, da vi startede vores
gruppemøde med en lille gåtur i området ved Væth
Enge, ikke langt fra Langå.
Tilbage i tiden har engene altid været oversvømmet,
når vandet stod højt i åen, men i 1931 blev der
bygget et dige langs med åen, man drænede arealet,
og vandet blev pumpet ud. Herefter kom en periode,
hvor Væth Enge blev brugt til afgræsning, høslæt og
almindelig kornavl.
Væth Enge ønskes tilbage til den oprindelige tilstand med mere eller mindre permanente vandflader
og våde enge, hvor alene vandstanden i Gudenåen bestemmer mængden af vand på engene.
Væth Enge gødskes ikke længere, og gennem et
Vandmiljøplan-III-projekt er det lykkedes at reducere
kvælstofudledningen til Gudenåen og dermed videre
til Randers Fjord og Kattegat. Pumperne blev slukket
og fjernet i 2007. Samtidig blev dræn og kanaler
sløjfet, og der blev lavet ”huller” i diget mod
Gudenåen. Det tilstræbes desuden at holde arealet
ekstensivt afgræsset, så en massiv tilgroning ikke kan
finde sted.

Efter vores lille tur på 4-5 km, kørte vi hjem til en dejlig omgang Lasagne hjemme
hos Hannah og Hans Ole og så tog vi fat på mødets dagsorden.
Gudrun refererede fra Rådsmødet og vi fik kigget aktivitetskalenderen igennem og
vi fik kigget på, hvilke aktiviteter vi står for i det næste stykke tid.
Der blev orienteret om spejderfesten, hvor mange af os er med til at lave mad, og
Bente orienterede om aktiviteterne omkring Fredslyset.
Til slut havde vi en rigtig god snak om gruppedelingen. Vi kan se mange fordele, men også ulemper
ved den nuværende måde at gribe det an på, men fandt ingen løsninger. Vi tager det op igen til
vores næste møde, som er 15/11 kl. 11.00 hos Kirsten A.
Ref.: Kirsten A
______________________________________________________________________

Gruppe 3 – Lokalhistorie

Gruppemøde torsdag den 6.10. hos Ruth.
Trods ”mandefald” fik vi gennemført dagsordenen. Pga.
sygdom var der afbud fra Grete, Inge og Lise.
Turen til Veteranhjemmet den efterfølgende uge blev
færdigplanlagt, og vi fik opgaverne fordelt.
Dagsordenen til Rådsmødet samme aften blev
gennemgået. Vi vendte de sidste arrangementer, og der
var enighed om, at jubilæumsdagen var en rigtig god dag.
Ud over mødets dagsorden blev der tid til at vende mange andre emner, og vi mangler ikke ideer til
aktiviteter fremover. Dem tager fat på igen på mødet i november.
Ref.: Ruth
________________________________________________________________________________________

Gruppe 4 – Diskussion

Gruppe 4 havde planlagt møde den 20. oktober 2016, men det måtte desværre aflyses af flere
årsager.
Næste møde var aftalt til den 24. november 2016, men det vil blive flyttet, da der denne dato er
Gildemøde (Udviklingsmøde).
M.g.h.
Kirsten L.
__________________________________________________________________________________

Gruppe 5 – Biograf

Gruppemøde i gruppe 5 den 5. oktober 2016 hos Anne Marie i Silkeborg
Den 5. oktober besøgte biografgruppen Anne Marie i hendes nye, dejlige lejlighed/rækkehus i
Silkeborg. Vi fik dejlig aftensmad nede i køkkenet og gik derefter op i stuen og holdt vores møde.

Vi startede med at evaluere jubilæumsdagen, og der var enighed om, at det var en dejlig dag på alle
måder. Arrangementet både om dagen og om aftenen var godt planlagt, og vejrguderne var også
med os. Det dejlige vejr løftede receptionen til noget ganske særligt, og musikerne om aftenen satte
virkelig gang i dansefødderne. Tak til festudvalget for en dejlig dag.
Vi talte kort om gruppedeling, herunder fordele og ulemper ved den nuværende metode. Ledelsen vil
efter rådsmødet den 6. oktober gerne have gruppernes mening om dette, og der vil på baggrund af
gruppernes tilbagemelding blive udarbejdet et forslag, som skal drøftes og evt. vedtages på
gildeting.
Dernæst talte vi om film, som vi har set og forventer at se.
Drengene skal se filmen Swinger søndag den 9. oktober.
Filmen er et af tilbuddene i Biografklub Danmark.

Derefter følger flere spændende film bl.a. en filmatisering af Dan
Browns roman Inferno med Tom Hanks i hovedrollen som professor
Langdon. I den film skal der nok komme fart over feltet.
Vi nåede også lige at vende gildehallen den 24. november, hvor vi er
jourhavende ved eftergildehallen. Vi står for traktementet, mens
ledelsen har ansvaret for indholdet på mødet, der er et udviklingsmøde,
hvor det er vigtigt, at alle gildebrødre deltager. Se invitation andet sted
i bladet.
Ref.: Hanne
__________________________________________________________________________________

Good-Turn mærker.

Kan bestilles hos GM senest 10/11. Pris 20 kr.

Vil du hjælpe til ved spejdercafé?

Kom på listen hos GM

Husk at drøfte gruppedelingen.

Tilbagemelding fra alle grupper til GM senest 1/12.

Arbejdsbeskrivelser for laugene.

Ledelsen vil gerne have beskrevet laugenes arbejde, så det
kan lette en evt. udskiftning i lauget.
Derfor bedes laugene næste gang, de er i aktivitet udarbejde
en beskrivelse af aftaler, der skal laves og opgaver, der skal
udføres mv.
Beskrivelsen sendes til kansleren efter næste aktivitet. Der vil
så blive lavet en mappe med de forskellige oversigter. Disse
ajourføres herefter løbende, når lauget er i aktivitet.

Fødselsdage
November:
8. november

Gudrun Andreasen (75 år)

10. november

Henning Rassing Pedersen

December:
8. december

Hannah Hede

9. december

Anne-Grethe Andersen

9. december

Mette Lindgren

14. december

Ib Ladefoged

24. december

Kim Topp

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
November:
Søndag d. 6/11: Indsamling Dansk Flygtningehjælp
Tirsdag d. 8/11: Gåtur
Lørdag d. 12/11: Spejderfest DDS
Lørdag d. 12/11: 50 års jubilæum i Hammel
Onsdag d. 23/11: Fredslys
Torsdag d. 24/11: Juletræstænding i Hadsten
Torsdag d. 24/11: Gildehal/Udviklingsmøde
Tirsdag d. 29/11: Distriktrådsmøde i Horsens (GM)
December:
Torsdag d. 8/12: Julestue på Møllegården
Tirsdag d. 13/12: Gåtur
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/12-2016 er d. 25/11.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

