Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
Januar 2021

www.sctgeorg-hadsten.dk

Gruppe 4 indbyder til
DRAGEFEST
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i forbindelse med Nytårsgildehallen
Torsdag d. 14/1 – 2021

Aftenen starter kl. 18.30 med gildehal, hvorefter vi sætter os til bords og nyder en festlig
middag sammen.
Pris: 150 kr. pr. person alt inklusive

Gruppevis tilmelding senest 7/1-2021 til Hannah (5191 4411)

Skulle Corona mod forventning forhindre os i at mødes, får I nærmere besked

Nytårsgildehallen aflyses
på grund af forsamlingsforbud.
Nytårsgildehallen torsdag den 14. januar 2021 rammes af
Corona, idet forsamlingsforbuddet på max. 10 personer er
forlænget til udgangen af februar.
Vi håber I alle er kommet godt igennem jul og nytår og har det godt.
Pas på hinanden, så vi kommer godt gennem vinteren og undgår smitte.
Mange gildehilsner fra gruppe 4

Gåtur
Januar måneds gåtur foregår tirsdag den 5. januar.
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00,
og vi går en tur i lokalområdet, så vi ikke skal ud og køre.
Medbring selv kaffe/te m.m.
Husk tilmelding til Gudrun eller Ellen
Med gildehilsen
Gåholdet

Gruppe 1 - Slotte og herregårde
Lørdag den 5. december var gruppe 1 på udflugt til Gl. Estrup
Herregårdsmuseum. Vi mødtes ved indgangen og startede dagen med en
kop ”bagklaps” kaffe, inden vi begav os ind på det julepyntede slot. Alt
gik fredeligt og roligt, og al færdsel var ensrettet. Som altid var det
spændende at dykke ned i renæssancen og fundere over, hvordan det var at holde jul den gang.
Vi spiste frokost i Den gamle stald, hvor vi nød en dejlig
juleplatte. Vi fik en god snak over maden om, hvordan vi alle
klarer os i denne tid fyldt med restriktioner og bekymringer.
Det var dejligt at mødes og snakken gik livligt.
Efter frokost var der tid til en rundtur på Det grønne
museum, inden turen gik retur til Hadsten.
Ref. Robert/Hanne

Fødselsdage
Januar
16. januar

Inge Jensen

Februar
3. februar

Ruth Kondrup (75 år)

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
Januar 2021:
Torsdag d. 14/1: Nytårsgildehal. Aflyst

Torsdag d. 21/1: Rådsmøde i hytten
Februar 2021:
Torsdag d. 11/2: Gildemøde Aflyst
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/2- 2021 er
d. 25/1 2021.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com

