Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
September 2015

www.sctgeorg-hadsten.dk

Fødselsdagsgildehal
Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt
Vi mødes til fødselsdagsgildehal

Lørdag 06/09/2015 kl. 09:00
med efterfølgende formiddagskaffe

Kl. 10:30 sætter vi kurs mod Aars ad de gamle landeveje.
I Aars åbnes Vesthimmerlands Gymnasium for os.
Vi får en rundvisning og orientering om Per Kirkebys kunst ved Peter Stenild.
Kl. 12:30 Frokost på gymnasiet
Derefter byvandring med fokus på Per Kirkebys kunst ved Peter Stenild.
Kl. 14:00 Guidet rundvisning på Vesthimmerlands Museum med fokus på lokalhistorien.
Kaffe
Afgang mod Hadsten med stop ved Borremose, hvor Sten med udgangspunkt i ”Kimbrerborgen” og
”Kimbrerne og Teutonerne” vil fortælle om Borremoses historie.
Hjemkomst og afslutning ca. 17:30
Pris: 200 kr. pr. person
Den inkluderer: transport, guidning, formiddagsbolle, frokost og kage.
Medbring selv kaffe/te og øvrige drikkevarer til eget forbrug.
Individuel tilmelding til Janne A.: email jannearbon@gmail.com eller
Sten Bo: email sten_bo@post5.tele.dk
Med gildehilsen
Festudvalget

Gåtur
September måneds gåtur bliver tirsdag d. 8. september
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 14.00.
Vi går bl.a. denne gang i Hattemagerskoven.
Medbring selv kaffe m.m.
Næste tur: tirsdag d. 13. oktober 2015

Der er ingen tilmelding – Bare mød op!
Gildehilsen

Gå-holdet

Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde
Fellowship Day 2015
Kære Gildebrødre.
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship
Day 2015.
I år er det Aarhus Stadsgilde der står for arrangement og program.
Mandag den 26. oktober 2015 kl. 18.30,
i Hasle kirke og sognegård. Viborgvej 158, 8210 Aarhus.
(Der kan parkeres over for kirken på LIDL's P-plads)

Kl. 18.30:
Kl. 19.00:
Kl. 20.00:

Kl. 22.30

Ankomst, indtjekning, betaling og vandrehal.
Gildehal i Hasle Kirke hvorunder Fellowship budskabet oplæses.
I gildehallen vil det grønlandske sangkor Kajak synge nogle af deres dejlige sange.
Traktement.
Foredrag ved Dansk Flygtningehjælp.
En medarbejder fortæller om organisationen, samt om arbejdet i de krigshærgede områder.
Kaffe eller te.
God nat og kom godt hjem.
Prisen for deltagelse er kun kr. 125.00
Drikkevarer kan købes til butikspriser.

Tilmelding, med oplysning om gilde og navn, senest lørdag
d. 10. oktober 2015 til DIS i Østjysk distrikt:
John Biensø:

bijobi@turbopost.dk

86510014

Vi ser frem til en rigtig god aften.
Med Gildehilsen Århus Stadsgilde og Østjysk Distrikt

Referat:

Referat fra Gildemødet den 20. august 2015.
Den nye gruppe 4 (Diskussion) stod for arrangementet
denne aften og havde valgt overskriften ”Humor”.
Vi mødtes i spejderhytten, hvor der var dækket et fint
bord og aftenen indledtes med at Niles Mark holdt et
foredrag om humor. Dette blev suppleret med muntre
anekdoter og vitser fra forsamlingen.
Derefter var der kaffebord med franskbrødsmadder og
kransekage og ikke mindst en masse hyggesnak krydret
med at par sange.
Det var en hyggelig aften som en god start på et nyt
gildeår.
Ref.: Kirsten A
__________________________________________________________________________________

Referat:

Gåtur i august
Det var en lille flok, der benyttede denne dejlige
sommerdag til at komme ud at røre benene.
Vi kørte ud til Gårdbixen i Tåstrup, hvor vi parkerede
bilerne.
Så gik vi en dejlig tur ned omkring Haraldslund Mark.
Vi kom forbi Lynet, som flere af os kunne huske fra
den tid, der var en spejderhytte her. Turen fortsatte
mod Selling og tilbage til bilerne.
Derefter satte vi kursen mod Hadsten, hvor
eftermiddagskaffen blev nydt på Birgits terrasse.
Ref.: Kirsten A
_________________________________________________________________________________

Pressemeddelelse
Sct. Georgs Gildet i Hadsten, Loppemarked i nye telte
Vejret kunne ikke være bedre, da Hadsten Gildet solgte lopper i forbindelse med Lilleåmarkedet. I år
var der anskaffet nye telte, så gæster og sælgere kunne stå beskyttet i tilfælde af en byge. I den
tidlige morgen mødtes gildets medlemmer og pakkede ud de mange kasser, der var samlet ind i
løbet af året.
Straks ved åbningen, da snoren blev fjernet, stod flere af de faste kunder klar til at komme ind og
gøre en god handel. F.eks. kunne man sagtens får udstyret hele køkkenet eller hele børneværelset.
Børnene var grundige i deres overvejelser om den bedste anvendelse af de sparsomme lommepenge.
Der var en god stemning og god handel dagen igennem, og det gav en pænt overskud til gildets
arbejde.

Gilderne støtter spejderne og uddeler donationer til velgørende formål, ofte i april i forbindelse med
Sct. Georgsdag. I år gik Hadsten Gildets donation til Hospitalsklovnene, der giver de indlagte børn en
god oplevelse.
Gildets ca. 35 medlemmer har netop startet et nyt gildeår med nye grupper, patruljer, hvor
medlemmerne samles om et emne af fælles interesse. Man mødes hjemme hos hinanden eller tager
ud på oplevelsesture. Fællesmøder for hele gildet afholdes en gang om måneden og foregår i
spejderhytten på Ellemosevej. Hadsten Gildet er ét af ca. 200 gilder fordelt over hele landet.
Ruth Kondrup

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Referat:
Distriktsgildeaften i Engedal, Hammel.
Alle samledes ude i en solstråle og Hammels gildemester Peder Spørring bød velkommen både på
Østjysk distrikt og på Hammel gildes vegne. Efter en sang gik alle på en guidet tur i det smukke
område ved hytten. Tilbage i hytten fortalte Leif Vestergaard om spejdercentret Engedals historie fra
den spæde start til nu hvor både Sct. Georg Gildet, DDS og KFUM benytter hytten og området. Det
har været og er fortsat et stort arbejde Hammel gildet lægger her.
Der blev serveret spejdermad ”svensk pølseret” og det smagte skønt – hertil drikkevarer og efterfulgt
af kaffe og småkager.
Ved ankomst blev vi inddelt i 6 patruljer – høns, køer, ænder, katte,
hunde og får – med besked på at finde på et ”råb” og nu var det tid
til konkurrence. En tipskupon blev udleveret pr. patrulje og denne
skulle udfyldes før hver enkelt konkurrence gik i gang. På skift blev
udtaget en person fra 2 patruljer (eks. 1 kat mod 1 hund) og opgaven
kunne lyde ”hvem er bedst til at morse”. Det blev vældig lystigt – alle
gik op i legen med liv og sjæl og vi nåede 9 opgaver før klokken blev
22. En vinder fundet og guldpokal med guldkarameller uddelt. Alle
patruljer ”afsang” deres særkende.
Hvilken patrulje holder bedst på kortene
(med næse, skulder, knæ, fod, ansigt, hofte, albue mv.)

Igen en skøn gildeaften hvor vi aftenen igennem også fik sunget rigtig mange af vore dejlige sange
og sluttede med ”Nu er jord og himmel stille” efter DUS Kirsten på distriktets vegne havde takket
Hammel gildet for tilrettelæggelse og afholdelse af en rigtig fin distriktsgildeaften.
Gildehilsen fra Anne Marie

Jubilæum
Den 8. september 2015 har
Janne og Michael Arbon været medlemmer af Sct. Georgs Gildet i Hadsten i 25 år
Gildet ønsker hjerteligt tillykke.

Fødselsdage
September 2015:
15. september

Lars Lyngsø

16. september

Bente Middelboe

19. september

Anne Marie Hansen

22. september

Kirsten Ladefoged

26. september

Kirsten Andersen

Oktober 2015:
24. oktober

Inger Aagard Sørensen

25. oktober

Robert Green Nielsen

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
September 2015:
Lørdag d. 5/9: Fødselsdags-gildetur
Tirsdag d. 8/9: Gåtur
Fre-søndag d. 18-20/9: Landsgildeting i Køge
Tirsdag d. 29/9: Rådsmøde hos GM
Oktober 2015:
Torsdag d. 8/10: Gildemøde
Tirsdag d. 13/10: Gåtur
Mandag d. 26/10: Fellowship Day
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/10-2015 er d. 25/9.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

