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Gildehal 26/11 -2020
Vi må i øjeblikket forsamles maks. 10 personer med alle de coronaforholdsregler, der gælder i øjeblikket. Desuden skal vi hver for sig begrænse
vores sociale cirkler.
Gildehallen ville i vidt omfang dreje sig om Fredslyset, som jo desværre ikke
sendes rundt i landet i år. Samtidig bliver vores lokale Fredslys arrangementer
ikke til noget – ikke kun på vores foranledning, men også fordi arrangørerne har aflyst.
Derfor har vi ledelsen i samråd med gruppe 3 besluttet, at gildehallen er

AFLYST
Vi håber I alle vil komme godt igennem juletiden med de nærmeste. Måske nogen kan ses i
gildegrupperne eller på anden vis.
Vi satser på, at vi alle kan mødes til en festlig Nytårsgildehal torsdag d. 14/1-2021.
Med mange gildehilsner
Kirsten Andersen

Gåtur
November måneds gåtur foregår tirsdag den 3. november.
Vi mødes ved spejderhytten kl. 10.00
Medbring selv kaffe/te m.m.
Husk tilmelding til Gudrun eller Ellen
Med gildehilsen
Gåholdet
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Fellowshipbudskabet 2020
Fellowshipbudskabet skrives på skift af landene i NBSR (Nordic Baltic Sub-Region) under ISGF
(International Scout and Guide Fellowship). Dette års budskab er skrevet af Karen Hækkerup,
generalsekretær for UNICEF Danmark.

2020 har lært os, at håbet og fællesskabet er kernen
2020 blev ikke det år, som vi alle sammen havde forestillet os, da vi hoppede ind i det til rådhusklokkerne. Vi har
alle måttet opgive besøg, rejser, projekter og fritidsaktiviteter, som vi havde glædet os til. Alligevel mener jeg, at
vi kan lære rigtig meget af 2020 om fællesskab og håb.
I UNICEF er vores vigtigste opgave at støtte verdens børn med at overleve, udvikle sig og trives. Det kan med
andre ord oversættes til, at vores opgave er at give verdens børn et håb for deres egen og vores fremtid.
I Spejderbevægelsen handler det også om at række ud og danne børn og unge til at være beredte på fremtiden
ved at give dem spejdermetoden og værdierne med i rygsækken.
Er der noget, som 2020 har lært os alle sammen, så er det, at vi ikke er alene. Intet menneske er en ø. Vi er i
den samme båd – både når krisen sætter ind, og når vi skal dæmme op for konsekvenserne.
Da verden i løbet af foråret lukkede ned, var det med en stor tiltro til ansvar og fællesskabet og med et håb om,
at hvis vi står sammen som verdensborgere, så kunne vi komme igennem pandemien. I UNICEF satte vi gang i
katastrofeberedskabet og inden for få uger havde vi med hjælp fra vores støtter, virksomheder og fonde samlet
penge ind til at beskytte verdens børn mod både smitten og følgekonsekvenserne som fattigdom og lukkede
skoler.
Over hele verden har vi blandt andet hjulpet med at sikre rent vand, mulighed for at vaske hænder, uddannet i
hygiejne, uddelt millioner af stykker sæbe og igennem radioundervisning sikret, at børn er blevet undervist,
selvom deres skole var lukket.
Indsatser, som bliver stående og lever videre, når Corona pandemien har lagt sig. Det handler om at
genopbygge, så det bliver bedre end før.
Derfor er det for mig også sigende, at 2020 blev året, hvor vi i UNICEF Danmark underskrev en
partnerskabsaftale med Spejderne. Sammen skal vi nå endnu bredere ud med budskabet om børns rettigheder
og det ansvar, som følger med dem.
Rettigheder er noget vi giver til hinanden i fællesskabet, og de giver fællesskabet håb, fordi de blandt andet
sætter rammerne for, hvordan vi skal behandle hinanden, og hvad alle børn i hele verden har ret til.
Det første store fælles projekt er, at vi i forbindelse med Børnenes U-landskalender 2020 skal besøge 125 skoler
over hele Danmark. I fællesskab har UNICEF Danmark og Spejderne udviklet en sjov og aktiv workshop, som
bygger på spejdermetoden og børns rettigheder.
I løbet af efteråret møder op mod 7000 elever i 1.-5. klasse en frivillig instruktør fra Spejderne, som med sit
spejdertørklæde og sin UNICEF-T-shirt viser, at vi står sammen og har taget opgaven med at skabe håb og
fællesskab på os.
I skyggen af et helt særligt år og med ønsket om, at vi sammen børn og voksne kan holde fast i håbet i
fællesskab, ønskes I alle en rigtig god fellowship dag.
På vegne af UNICEF Danmark
Karen Hækkerup, generalsekretær
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Vigtigt
Julestuen på Møllegården den 3. december 2020 er aflyst på foranledning af
Møllegården på grund af Coronaen, idet besøgene af gæster skal begrænses
mest muligt.
Mgh. Kirsten Ladefoged

Referat:

Gildemøde d. 8. oktober 2020

Den 8. oktober mødtes 25 gildebrødre og vores gæst, overfysioterapeut Chris Hartmann fra
Hammel Neurocenter, der besøgte os for at sige tak for vores donation på 5000,00 kr., som vi
hvert år uddeler, og som i år gik til Hammel Neurocenters nye familiehus.
Chris fortalte, alt imens der kørte et slideshow i form af gamle-nye
billeder af stedet, om deres familiehus der blev indviet i januar
2019
En enkelt af os gildebrødre, Marianne, har været elev på det gamle
Fysiurgisk Hospital (nu Hammel Neurocenter) tilbage i 1980, i
øvrigt et godt sted at være, hvor der allerede dengang blev hjulpet
patienter med fysiske mén efter trafikulykker og diverse sygdomme
mm.
Forskellen fra da til nu er at hele familien nu bliver involveret i den indlagtes optræning, hvor de
pårørende kan bo i 8 små lejligheder og selv lave mad i 3 tilhørende køkkener. Det kaldes
Familiehuset, der er på 800 kvm og ligger med skøn udsigt til at følge naturen året rundt.
De indlagte er både børn helt ned til et halvt år med medfødte handicap, teenagere, der
kommer ud for ulykker og voksne, de fleste trafikofre efter ulykker. Ligeledes bliver voksne
behandlet for skader efter ulykker og sygdomme.
Chris nævnte ikke konkrete patienter eller begivenheder, men de fleste af os kan nok huske den
frygtelige ulykke, der skete ved Præstø, hvor en flok elever fra en efterskole sejlede ud i kanoer
med to lærere i et kraftigt blæsevejr og kæntrede. En del af eleverne blev efterfølgende indlagt
i Hammel til genoptræning over længere tid med deres skader, og nogle af dem fik fysiske og
psykiske mén for livet,
Hospitalet har fået flere priser for deres fremragende genoptræningsmetoder og med store
fremskridt for den enkelte patient.
Et foredrag, der gjorde stort indtryk på os gildebrødre, hvor stort et
arbejde der bliver ydet for at hjælpe hvert enkelt menneske videre
for at få en tåleligt liv efter ulykke eller sygdom.
Vi i Gudenågruppen havde planlagt en
rundvisning på Den Jyske Håndværkerskole,
arrangeret af Kim, men grundet den
nuværende Coved-19 situation kunne dette
ikke lade sig gøre. Til gengæld holdt Kim et
inspirerede foredrag om livet som lærer på Den
Jydske Håndværkerskole i Hadsten og om de
forskellige uddannelser på skolen, ligesom han berettede om dagligdagen
og skolens imponerende historie frem til en af landets førende fagskoler.
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I disse Coronatider må vi tænke dels over, hvordan vi hver især passer på os selv og hinanden
og derfor blev det hurtigt bestemt i gruppen at lave små borde med boller og portionsanrettet
æblekage til hver gildebror, da de fleste af os har en dåbsattest, der gør, at vi hører til den
sårbare alder.
På vegne af Gudenågruppen
Marianne

Gruppe 1 - Slotte og herregårde

Referat fra gruppemøde den 21. oktober 2020:
Onsdag 21/10 mødtes gruppe 1 hos Inge Jensen. Der var afbud fra
Grethe og Gudrun. Efter en lækker middag og megen snak gik vi i gang
med vores dagsorden.
Der var tilbagemeldinger fra rådsmødet. Vi diskuterede igen principper for gruppedeling, fandt en
deltager fra gruppen til lav for at øge interessen for gildearbejdet (Bent) og meget mere.
Derefter tog vi fat på herregårdsemnet. Først vendte vi tanken om en gildetur til Clausholm. Der
arbejdes videre med den. Vi fastlagde en gruppetur til Gl. Estrup herregård til den 5/12 kl 10. Og
så kom Bent på banen med en fortælling om Rosenholm Slot, der har haft en noget omtumlet
tilværelse. Der er så meget at fortælle her, at Bent fortsætter på næste møde, hvor Robert også
vil øse af de righoldige kilder til Frijsenborg Slots historie.
Over kaffen og den lækre æblekage tog vi hul på
ideposen for indhold til februarmødet, hvor vi er
jourhavende. Næste møde blev fastsat til 23/11 kl 19 hos
Hanne og Robert. Og så blev det tid til at gå hjem efter
endnu en omgang samtale.
Figur 1 Frijsenborg

Ref. Janne A

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat fra gruppe 3`møde den 12. oktober 2010.
Mødet blev holdt hos Steen. Henning havde meldt afbud.
Vi planlagde gildehallen den 26. november 2020, hvor gruppen er
jourhavende. Både traktement og lidt underholdning faldt på plads.
Den forestående gruppedeling - eller måske nærmere - hvordan gruppedelingen skal foregå - blev
drøftet, da gildeledelsen havde bedt grupperne om at forholde sig til det.
Der er ingen tvivl i vores gruppe. Vi er alle enige om, at vi ønsker helt klart at fortsætte i den
nuværende gruppe. Vi afviser selvfølgelig ikke, at der kan deltage andre i gruppen, men mener
samtidig, at gruppen ikke må blive på mere end 6 medlemmer.
Vores diskussionsemne havde overskriften: Danskhed
- så der blev lagt ud med, at vi ikke ville snakke om "Me too - bevægelsen", selvom netto dette
emne var højaktuelt!!! Men hvad er danskhed, når det nu hævdes at "Egtved pigen" slet ikke er
dansk, men er kommet vandrende op fra Sydtyskland!! - og nu er man i en forskning kommet
frem til at vikingerne kommer fra Sydeuropa.
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Og hvad med, at den "Danske sang er en ung, blond pige", kan vi nu også regne med det???
Vi havde en morsom - men også lærerig diskussion.
Næste møde: onsdag den 11. november 2020, kl. 14.00 hos Anne-Grethe.
Ref.: Ib

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Referat fra gruppemøde den 21. oktober hos Lise.
Alle mødt, dog minus Inger.
Trods strømafbrydelse om formiddagen lykkedes det alligevel Lise at
have en flot to-retters menu klar til gruppe 4, kl. 12.30.
Hans Ole orienterede kort om en telefonsamtale med Ingers søn, Bo. Med Bo er drøftet, om det
senere evt. vil være muligt at træffe en aftale med Inger (og Bo) om et kort besøg hos Inger,
sammen med nogle få fra gruppen/gildet.
Afsluttende snak om Nationalpark Mols Bjerge
Færdige med Mols Bjerge bliver man nok aldrig, men gruppen var enig om, at vi har set/fået
omtalt mange interessante emner om området. Sten og Kirsten kunne i den sammenhæng
berette om, at der på Moesgård Museum p.t. er en udstilling om ”Falskmøntneri på Hjelm”.
5 min. Sct. Georg den 26.november
Ruth har påtaget sig opgaven. Efter mødet har nye Corona-restriktioner formentlig fået den
betydning, at det er tvivlsomt om november-gildehallen gennemføres.
Referat fra rådsmøde den 1.oktober 2020.
Referatet, der er udsendt til alle gildebrødre, blev gennemgået kort. I forhold til drøftelserne på
rådsmødet om den kommende gruppedeling fremkom der forslag om, at de nuværende grupper
videreføres et år mere, set i relation til den aktuelle Corona-tid, hvor gruppernes
arbejde/samvær har været meget atypisk. Gruppen ønsker dette forslag drøftet ved næste
grupperådsmøde.
Til Fest-udvalgets ønske om flere medlemmer i udvalget er gruppe 4`s udsagn, at Sten Bo er
gruppens repræsentant i fest-udvalget. Dette set i forhold til, at der har været tilkendegivelser
om, at alle grupper skal være repræsenteret i fest-udvalget.
Emner til ny gildemester i næste periode drøftedes.
Nytårsgildehal den 14.januar 2021.
Kirstens idé om tema blev tiltrådt af alle – og hermed er planlægningen af Nytårsgildehallen
godt i gang. Nu håber vi så bare på, at den bliver afviklet.
Viderebehandles ved næste møde, men ”godt begyndt”.
Næste forårs emne.
Alle nationalparker, bortset fra Mols Bjerge, blev drøftet, og der blev enighed om at se nærmere
på Nationalpark Thy, den første danske Nationalpark. Forskellige muligheder for overnatning
drøftedes. Prøver at høre nærmere om overnatning på Stenbjerg Kro (hytter) med mulighed for
en guidet tur herfra (HO undersøger).
Næste møde: den 18.november kl. 12.30 hos Hannah.
For referatet: Hans Ole
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Fødselsdage
November
8. november

Gudrun Andreassen

10. november

Henning Rassing Pedersen
(80 år)

December
8. december

Hannah Hede

9. december

Anne-Grethe Andersen

9. december

Mette Lindgren

14. december

Ib Ladefoged

24. december

Kim Bertil Topp (65 år)

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
November – december:
Alle arrangementer bortset fra gruppemøder er aflyst

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/12- 2020
er d. 25/11.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com
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