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Gildehal 
 torsdag den 15. november 2018 kl. 19.30 

 i spejderhytten, Ellemosevej. 
 

I eftergildehallen har Gruppe 3 inviteret Gunnar Vinge-Hansen til at fortælle om sine oplevelser på 
Grønland. 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding senest søndag den 11. november 2018 til Steen C. Andersen, tlf. 4040 6853 eller på 
mail adr.: sca@mail.dk 

M.g.h. 
Gruppe 3 
 

 

 
 
 
 

Gåtur 
November måneds gåtur finder sted tirsdag d. 6/11. 

Vi mødes ved spejderhytten kl. 14.  
Medbring selv kaffe og brød. 

 
Gildehilsen        Gå-holdet 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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


  

Fredslyset 2018 

Til gilderne i Hammel, Hadsten Porskjær, 1. og 2. Skanderborg 

Onsdag d. 28. november 2018 bliver fredslyset hentet i  Århus og kommer til Skanderborg kl. 
12,30. Hvor vi modtager det i Kirkecenteret Kirkebakken 4, Skanderborg 

Vi samles til er par stykker smørrebrød. 

Derefter oplæses Fredslysets budskab. 

Og hvert gilde vil så tænde deres lys, ved flammen fra fredslyset og tage det med hjem. 

Pris for dette lille arrangement er: 40,00 kr. 

Tilmelding til Karen-Bodil Ravn på Mail: karen-bodil@outlook.dk 
Senest. Onsdag d. 21. november (Gerne gildevis) 
 
Med venlig hilsen 
Karen-Bodil Ravn 
DIS                                                                                       Tilmelding til Mette senest 20/11-18 

 

Fredslys i Hadsten 

Onsdag den 28 -11 kl. 11.30 henter vi Fredslyset i Skanderborg. Se invitation andet sted i bladet. 

Onsdag den 28-11 kl. 19. 00 bærer vi Fredslyset ind i Haslund kirke, tænder alterlysene og læser 

fredslysbudskabet op, Hadsten blandede Kor synger Julen ind. 

Torsdag den 29 -11 kl. 17 tændes Juletræet i Hadsten, igen i år starter arrangementet ved Sløjfen 

hvor Sct. Georgs Gildet tænder fakler med Fredslyset og går med i optoget til Hans Gadebergs 

Plads. Vi har spurgt spejderne om de har lyst til at gå med fakler. Gildebrødre der har tid og lyst til 

at hjælpe med faklerne bedes møde ved sløjfen kl. 16.30. 

Søndag den 02-12 kl. 9.30 bærer vi Fredslyset ind til gudstjenesten i Vissing Kirke, tænder 

alterlysene og adventskransen og læser Fredslysbudskabet op. 

Mandag den 03-12 kl. 19.30 har vi Fredslyset med til Kirkekoncert i Sct. Pauls Kirke, her vil vi 

tænde alterlysene og læse Fredslysbudskabet op. Til Koncerten medvirker Hadsten Blandede Kor 

og Hadsten Sangforening. 

Torsdag den 06-12 kl. 18.30 har vi Fredslyset med til Julestue på Møllegården. Vi tænder Lucia 

lysene med Fredslyset og læser Fredslysbudskabet op. 

Alle Gildebrødre er velkommen til at deltage i alle arrangementerne og især håber vi på stor 

deltagelse ved Juletræstændingen.  

Fredslysudvalget 

Bente, Helle, Marianne og Mette 

mailto:karen-bodil@outlook.dk


 

Invitation til en festlig dag på Skanderborg Fælled den 9. februar 
2019 

i anledning af Østjysk Distrikts  
50 års jubilæum 

GU’erne i Østjysk Distrikt og Distriktsgildeledelsen vil gerne invitere alle gildebrødre til en spændende og 
berigende højskoledag lørdag den 9. februar 2019 på  Skanderborg Fælled i anledning af, at det i februar 
2019 er 50 år siden, Østjysk Distrikt blev dannet.  
Tag også gerne din partner, din nabo eller en god ven med. 

Program: 
 
9.00-9.50 Vandrehal, registrering og morgenkaffe 
9.50-10.00 Velkomst 
10.00-11.00 Gildehal  
11.00-11.30 Pause 
11.30-13.00 Foredrag v. Ulla Svenningsen Lund,  
                   Frivillighedschef Visit Aarhus, om frivillighed 
13.00-14.00  Frokost  
14.00-16.00  Foredrag om jødiske visdomsord/fortællinger i ord og musik ved Klezmerduo.  
16.00-16.30 Kaffe og te + kage samt farvel og tak for i dag 
16.30  Mulighed for gratis rundvisning på Fælleden. Tilmelding nødvendig 
 
Adresse: Skanderborg Fælled 1, 8600 Skanderborg 
Pris: 300 kr. for morgenmad, frokostbuffet inkl. 1 øl eller vand samt kaffe og kage.  

Betaling skal ske til distriktets konto: 1915 7558150941 eller på MobilePay: 93651. Angiv indbetaler. 

Tilmelding (kun på mail!) og betaling senest mandag den 14. Januar 2019 til DGS Birte Brynning, 
brynning@hundslund.com   Obs!! Tilmeldingen er først gældende, når deltagelsen er betalt. 

Vil du/I give en gave i anledning af jubilæet, ønsker vi os et tilskud til dagen indbetalt på distriktets konto. 

Oplys følgende ved tilmelding: 

 Navn på indbetaler samt navn og gilde på alle tilmeldte deltagere 

 Om indbetaling er sket via bank eller på MobilePay 

 Om du/I ønsker at deltage i rundvisning kl. 16.30 

 Om du/I evt. kun ønsker at deltage i gildehallen (pris 100 kr. inkl. morgenmad) 

 Om du har en kort bemærkning i forbindelse med gildehallen 

Vi glæder os til at se dig 

Med gildehilsen GU’erne og Distriktsledelsen, Østjysk Distrikt 

 

 
 

mailto:brynning@hundslund.com


Referat: 
Gildemøde den 11. oktober 2018 

”De kan selv – hvis de får en hånd” 

Bodil Engberg Pallesen 
Medstifter af ADDA 
Økonomichef og landeleder ADDA Cambodia 
Agronom, Seniorkonsulent og forsker i Teknologisk 
Institut, division Agro Tech 

Torsdag den 11. oktober havde gruppe 2 inviteret 
agronom Bodil Pallesen til at holde et oplæg for gildet 
om hendes arbejde i ADDA, en lille NGO-organisation, 
der har virket fra Danmark i 24 år. Den bygger på en 
bestyrelse, der yder et stort frivilligt stykke arbejde, dels 
på praktisk plan med implementering af nye 

landbrugsmetoder, i Cambodia, Vietnam og nu også Tanzania. 

Arbejdet foregår på den måde at organisationen yder hjælp til selvhjælp (overskriften til denne 
artikel!) Det landeansvarlige bestyrelsesmedlem søger midler til projekterne gennem forskellige 
bidragsydere som CISU i Danmark, EU, Verdensbanken og instanser i de lande, man samarbejder 
med. Der udvælges et område – helst det mest fattige – hvor man mener at kunne være med til at 
forbedre levevilkårene for befolkningen ved at indføre nye og bedre landbrugsmetoder. 

I Cambodia er der fokus på kvinderne til at få mere ud af deres 
dyrkning af jord og deres husdyrhold. Metoden, der er anvendt i 
projekterne, hviler på hjælp til selvhjælp, og går ud på, at man 
uddanner udvalgte personer i de nye metoder. Disse personer går 
tilbage til deres landsbyer og uddanner en kreds af personer der. 

Kvinderne lærer at hjælpe hinanden, at spare op og langsomt bygge 
deres landbrug op, så de kan forsørge familien, få børnene i skole, 
og på et tidspunkt forbedre deres boligforhold. (Det kan nævnes at 
de fleste familiefædre tager arbejde i en større by, derfor er det de hjemmegående kvinder, der blive 
mest involveret i projekterne.) 

Bodil fortalte og viste billeder fra Cambodia, hvor hun er landeleder og har fulgt projekter i 24 år. 
Resultaterne af arbejdet viser sig nu. Fra en start hvor det gjaldt om den enkelte families overlevelse, 
er der nu opstået fællesskaber – kooperativer – der ligner andelsbevægelsen i Danmark. Det har 
øget forsyningssikkerheden og forbedret økonomi for de enkelte familier og deres boområde. 

Typiske projekter går ud på at oprette rislagre til at afbøde de 
værste konsekvenser af svigtende høst på grund af for eksempel 
oversvømmelser. Der oprettes mikrolånmuligheder for 
kooperativerne samt brønde til en bedre vandforsyning.ADDA 
fortsætter ufortrødent arbejdet. 

ADDA er en forening og har i dag ca. 450 medlemmer. Der er 
kun 1 ansat medarbejder, der lønnes af ADDA-foreningen. De 
fleste bidragsydere tillader, at ADDA må bruge 5% – 10% af 
projektmidlerne til administration o.l. 



De løbende, ikke afsluttede projekter i de 3 fokuslande beløber sig i dag til i alt ca. kr. 14.400.000, 
hvor de længste løbende bliver afsluttet i 2020. 

Yderlige informationer om ADDA kan findes på deres hjemmeside: www.adda.dk 

I pausen kom vi på en kulinarisk rejse til Asien – Hannah og Hans 
Ole havde kreeret velsmagende rispapirruller med lækkert 
grøntsags- og kyllingefyld – klør 5 var spiseredskaber her, så efter 
endt fortæring måtte der vådservietter til klør 5, før vi igen 
landede i Danmark til en yderst lokal æblekage. 

Efter en spørgsmåls- og svarrunde med Bodil var det tid til 
meddelelser, en aftensang og tak for i aften.     

Referent: Janne A. 

Referat: 
Gåtur den 2/10.  
 

Ja, så sidder jeg her alene med min kaffe, som jeg havde glædet mg til at sidde 
ude i skoven med, omgivet af hyggelige gildebrødre, og fået mig en god snak. Når 
jeg så var kommet hjem ville jeg havde glædet mig over at have været ude at gå 
tur med dejlige mennesker.  
Sådan skulle det altså ikke være i dag. Der mødte ingen. Jeg havde fået afbud fra 
4 af de faste, så jeg var lidt forberedt.  
Det er en skam I går glip af noget, vel mødt næste gang den 6/11.  

 
Kærlig hilsen Gudrun 
__________________________________________________________________________________ 
Referat: 
Fellowship aften 25/10. 

De fremmødte havde en forrygende Fellowship aften i Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde i 
Sundhedscentret i Hadsten. 62 gildebrødre deltog og snakken gik lystigt. 
Men snakken forstummede, da Ruth Brik Christensen fra KFUM’s 
soldatermission gik i gang med sin fortælling om sin vej til arbejdet som 
bestyrer af soldaterhjemmene i Afghanistan. Vi blev taget på en 
rutsjebanetur mellem latter og rørelse med hendes medrivende fortælling 
om vore udsendte drenges hverdag.  

Hun fortalte 
sprudlende og 
med kærlighed 
om, hvordan boller og citronmåne kan 
blive tryllet om til lindring for unge mænd 
og kvinder, der hver dag ser flaget gå på 
halv.  

Det var en dejlig aften og traktementet fra 
Café AG var helt i top. 

 

http://www.adda.dk/


 
 

 

 



Gruppe 1 – § 3 gruppen 

Tirsdag den 02. oktober kørte gruppe 1 samt Troels og Else til Porskjær, for at høre Annette 
Jakobsen fortælle om menneskerne bag sin bog ”Hvis suk var luftballoner” 

– en storslået fortælling om en af Danmarks største flygtningelejre, der lå 
ved Gl. Rye og husede op til 10.500 tyske flygtninge samtidigt i perioden 
1945 til slutningen af 1948. 

Vi begyndte med at spise grønsagssuppe efterfulgt af et spændende 
foredrag, som handlede om noget der ikke er så kendt. Et kapitel om 2. 
verdenskrig, måske også noget vi i Danmark ikke er så stolte af i dag. 

Efter foredraget fik vi dejlig bagt æblekage til kaffen, og en god snak 
med Gildebrødre fra Porskjær, alt i alt en god aften. 

 

Onsdag den 03. oktober mødtes gruppe 1 kl. 18 ved Helle til planlægningsmøde, her startede vi med 
dejlig Grønkålssuppe med alt hvad der hører til. 

Vi fik først en snak om dagsordenen til Rådsmødet, som vi havde et par forslag til. Herefter planlagde 
vi vores møder frem til februar og sluttede aftenen med hyggelig snak over æblekagen og kaffen. 

Søndag den 04. november mødes vi Vissing  kl. 10  med madpakker og kører samlet til Randers. Her 
vi vil gå en tur langs trækstien, derefter kører vi til Randers Kunstmuseum for at se udstillingen 
“Ultima Thule” af Henrik Saxgren, der er en guidet rundvisning kl.14. 

Søndag den 18. november mødes vi i Vissing kl. 10 for at køre til Ålum skov, hor Kim vil vise os 
rundt. Alle medbringer madpakker samt te/kaffe, Helle bager kage. 

Lørdag den 05. Januar mødes vi ved Mette kl. 12.30 til julefrokost. 

Tirsdag aften den 19. februar kl ? mødes vi hos Bente til planlægningsmøde. Her skal vi planlægge 
Gule ærter og vores forårsmøder. 

Gildehilsen §3 gruppen 

Gruppe 2 – Madkultur/Egnsretter 

Mandag 29/10 tog gruppe 2 på jordomrejse. Vi havde besluttet at besøge Aarhus Street Food i Ny 
Banegårdsgade 46. 
Vi vidste ikke rigtig, hvad vi skulle forvente, men blev trods hundekulde positivt overrasket. 
Aarhus Street Food åbnede den 18. august 2016 i DSB’s gamle garage ved busstationen. 
Tanken med Street Food er at kunderne kan møde mange forskellige typer mad fra forskellige steder 
i verden. (Én af betingelserne for at få en stadeplads med madlavning er at foretagendet skal have 
mindst én ret der koster maks. kr. 50.-) 
Køkkener og barer er indrettet i containere der i det store rum er anbragt, så der dannes nogle 
gader, hvor man bevæger sig gennem verdens køkkener. På diverse pladser er der anbragt bænke 
og borde (ikke voldsomt bekvemme, men praktiske) 
Rummet virkede lidt råt i sit udtryk og udsmykning, men det passede fint med tanken bag Aarhus 
Street Food – et sted med ”simple, hjemmelavede retter. Autentisk og klassisk”!  
I kan se mere på https://www.aarhusstreetfood.com. 
 

https://www.aarhusstreetfood.com/


Der var nu også lidt koldt i rummet, men vi fandt os et lunt hjørne og så gik vi i gang med at prøve 
diverse mad og dette blev resultatet: 

 2 med Fish and Chips med oprindelse i England 

 1 med Forårsruller fra Thailand (Det gik lidt vildt til at gaflen ”knak” – men ned kom retten 

med stumpen!) 

 1 med Grillet Ostesandwich med Sweet Potato Frites fra England/USA 

 1 med Bandit Bowl fra Vietnam (Salat med kød lunser) 

 1 med fyldte bagt kartoffel (Fyldet var Pulled Pork) fra USA 

 1 med Pesto Pasta fra Italien 

 Diverse drikkevarer – dansk vand, alm. kildevand, øl (fra Tyskland og Danmark) 

  

Vi nød alle maden og stedet, men – der manglede noget – kaffen. Selv om der var en nydelig 
kaffebar og en disk med udsøgte cheesecakes (fra USA), blev vi hurtigt enige om at tage hjem til 
Ruth og Knud Erik for at få en kop kaffe lavet på bønner fra Den Dominikanske Republik samt en 
bedstefars stang fra Mester Jakob.  
Kaffen var anderledes, men god og den understøttede vores sædvanlige gode snak. 
 
Næste gruppemøde er 7/12 på Gl. Estrup. 
 

 
 

Referent: Janne A.  

 

 

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål 
Referat fra gruppe 3`møde den 16. oktober 2018. 
 
Gruppen mødtes kl. 14.00 hos Ib, men Anne-Grethe var desværre "arbejdsramt". 
 
Gruppen er jourhavende til gildehallen den 15. november 2018, og arbejdsopgaverne blev fastlagt og fordelt. 
Gruppen er minimeret til mødet, idet Niels, Kirsten og Ib er forhindret, så arbejdet er lagt på skuldrene af 
Steen, Anne-Grethe og Henning.  
 
I vores diskussioner var vi bl.a. inde på "Satsmidlerne", hvor de kommer 
fra, og hvad de skal bruges til, samt selvfølgelig den aktuelle svindelsag. 
Hvor er moralen !!! og hvor er kontrollen !!! 
Tillid er godt - men kontrol er bedre !!!! - er det den vej vi skal ?? 
 
Næste gruppemøde er torsdag den 22. november 2018 kl. 14.00 hos 
Anne-Grethe. 
 
Ref.: Ib  

 
 

 

 

 



 

Gruppe 4 – Limfjordsgruppen 
Gruppemøde hos Sten 9/10-2018. 
 
Gruppen var fuldtallig og efter at have klaret de praktiske ting som deltagelse i kommende møder 
blev referatet fra rådsmødet gennemgået.  
Derefter gik vi i gang med at planlægge Nytårsgildehallen, hvor vi er jourhavende. Vi fik lavet nogle 
aftaler, som vi arbejder videre med. 
 
Næste punkt var den kommende gruppetur til julemarkedet på Spøttrup borg. Vi fik aftalt det 
praktiske og ikke mindst fortæringen, hvor vi hurtigt blev enige om at de obligatoriske madpakker 
denne gang bliver erstattet af en sammenskuds-julefrokost. 
 
Så var det tid til aftenens fremlæggelser. 
Robert lagde ud med at fortælle om Spøttrup Borg.  

 
Spøttrup nævnes første gang i 1404, hvor Viborg Bispestol fik 
borgen overdraget 
Bisperne gjorde gården til centrum for administrationen af de store 
jordbesiddelser, som kirken havde i Salling. Efterhånden har 
bisperne også fundet det nødvendigt at kunne forsvare de store 
værdier i ufredstider. Derfor begyndte de opførelsen af en befæstet 
borg på stedet. Stedet var for øvrigt ideelt til at bygge en borg. Selve borgen ligger omgivet af hele 
to voldgrave, imellem hvilke der er opkastet en op til ni meter høj jordvold, der næsten skjuler 
borgens mure helt op til tagfoden. Efter reformationen var Spøttrup igennem en årrække krongods, 
men fra 1577 blev den ejet af forskellige adelsslægter bl.a. familien Rosenkrantz. 
Efter Rosenkrantzerne fulgte en række proprietærer og senere fulgte flere ejere, som ikke fattede 
større interesse for gårdens historiske værdier, hvorfor der var stort forfald. I 1937 blev borgen lagt 
under indenrigsministeriet, som iværksatte en restaurering.  
I 1941 åbnede slottet for offentligheden som museum, og det er fortsat dets funktion. 
 
Kirsten fortalte om Ejsing Kirke.  
Kirken stammer fra sidste halvdel af 1100-tallet og er blevet 
udvidet i flere omgange. Det er en stor kirke, og det, som gør 
kirken anderledes er de 4 kapeller på kirkens nordside og det 
ene kapel på sydsiden. 

Der har været 4 sidealtre foruden sakristiet, 
hvor der kunne læses sjælemesser. Disse 
sidealtre blev naturligvis fjernet efter 
reformationen i 1536, men kapellerne står 
der stadig. De har på et tidspunkt været 
gravkamre for familien Rosenkrantz med adgang fra kirken. 16 kister stod der. 
I kirken er der meget spændende inventar. Særlig interessant er en sengotisk 
egetræsfigur af Skt. Dionysios (parisisk biskop med sin mitrasmykkede isse i 
hånden).  
Kirken har et klokkespil, som spiller hver dag kl. 9, 12 og 18. 

  
 
 
 
 
 
 
 

https://da.wikipedia.org/wiki/1404
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https://da.wikipedia.org/wiki/Voldgrav
https://da.wikipedia.org/wiki/Krongods
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https://da.wikipedia.org/wiki/1937
https://da.wikipedia.org/wiki/1941
https://da.wikipedia.org/wiki/Museum
https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Burg_Spoettrup.jpg


 
Bent fortalte om Livø, som har været beboet lige 
siden stenalderen. De tidlige beboere har været en 
del af Ertebøllefolket, der levede her for ca. 6000 år 
siden. Øen tilhørte i 1157-1536 Vitskøl Kloster som 
en foræring fra Valdemar den Store.  
I 1911 overtog “De Kellerske Anstalter” øen. Den 
blev et sted, hvor udviklingshæmmede og ofte 
kriminelle mænd blev holdt fanget. Som regel kunne 
de dog bevæge sig frit rundt på øen, hvor de deltog i 
arbejdet med at passe landbrug, skovbrug, gartneri, mejeri og forskellige værksteder. De hvide huse 
med de røde tage, som man i dag kan se på øen, stammer fra “Keller-tiden”. 
Livø ejes i dag af Miljøministeriet og drives af Naturstyrelsen 
 
Sten sluttede af med at fortælle om Venø 
Der er færgeforbindelse til Venø med en overfartstid på 
kun 2 minutter.  
Venø kirke er Danmarks mindste kirke. Den er bygget 
omkring 1536, er opført i kløvede kampesten. Kirken består 
af et udelt langhus og et våbenhus. Samtlige mure er 
kalket hvide og taget er behængt med røde teglsten. Der 
er intet tårn. Kirkeklokken fra 1636 er i stedet ophængt i 
en niche i kirkens vestende.  
Børnene fra Venø går i Bremdal Skole i Struer fra 0. til og 
med 7. klasse. Nogle børn fra Venø bliver kørt i skole af 
forældrene, der i forvejen kører lige forbi skolen på 
arbejde, eller de tager med bussen. 
Venø Efterskole på østsiden af øen har ca. 96 elever et personale på ca. 20. Der er fire linjer: Natur 
& friluftsliv, Musiklinjen, Forfatterlinjen og Surf & sejlads. Skolen blev oprettet af en kreds af Venøs 
beboere i 1997. Siden er skolen blevet udbygget i flere omgange.  
Ref.: Kirsten A 
 

 

 

 

Kære Gildebrødre  

Mange tak for jeres opmærksomhed ved min 65 
års fødselsdag. Jeg var så heldig, at nogen har 
været forbi Brugsen på Fur, hvor de har frisk 
julefrokostbryg. Det vil jeg nyde. 

Med gildehilsen Robert 

 

 
 
 
 

 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/livoe/
https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%A6rge
https://da.wikipedia.org/wiki/Minut
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Jubilæum 

Den 16. november 2018 har  

Henning Rassing Pedersen 

været medlem af Sct. Georgs Gildet i Hadsten i 50 år. 

Henning startede som gildebror i april 1968, men pga. en periode,  
som udmeldt, markeres jubilæet først nu. 

 
Gildet ønsker hjerteligt tillykke. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Fødselsdage 

November:  

8. november Gudrun Andreasen  

10. november Henning Rassing Pedersen 

  

December:   

8. december Hannah Hede 

9. december Anne-Grethe Andersen 

9. december Mette Lindgren (70 år) 

14. december Ib Ladefoged 

24. december Kim Topp 

  

 
Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/12- 2018 er d. 25/11. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

 

 

 

Kalenderen  

November: 

Søndag d. 4/11: Indsamling Dansk Flygtningehjælp 

Tirsdag d. 6/11: Gåtur 

Lørdag d. 10/11: Spejderfest DDS 

Torsdag d. 15/11: Gildehal 

Onsdag d. 28/11: Fredslys i Skanderborg 

Onsdag d. 28/11: Fredslyset i Haslund Kirke 

Torsdag d. 29/11: Juletræstænding i Hadsten 

Torsdag d. 29/11: Distriktsrådsmøde (GM) 

 

December: 

Søndag d. 2/12: Fredslyset i Vissing Kirke 

Mandag d. 3/12: Fredslyset i Sct. Pauls Kirke 

Tirsdag d. 4/12: Gåtur 

Torsdag d. 6/12: Julestue på Møllegården 

 

mailto:kirstenandersen52@hotmail.com

