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Hermed indkaldes til gildeting i Hadsten Gildet  

 
torsdag d. 22. april 2021 kl. 19.00 

 
 

Da det på grund af Corona sandsynligvis ikke bliver muligt at mødes fuldtalligt inden døre, har 
vi i ledelsen besluttet, at vores gildeting i år afholdes i aktivitetshytten ved spejderhytten på 

Ellemosevej, og at vi starter kl. 18.30 med et let traktement. 
 

Selve tinget starter kl. 19.00 efter den allerede udsendte dagsorden, og vi slutter aftenen af 
med oplæsning af Sct. Georgsbudskabet og broderkæde. 

 
Der er i princippet mødepligt til det årlige Gildeting, men skulle du mod forventning være 

forhindret i at deltage, vil det være pænt af dig at melde afbud i god tid til Bente Middelboe, 
som er gruppeleder i arrangerende gruppe.  

 
For at komme hurtigere gennem dagsordenen vil Gildemesters beretning blive udsendt på 

forhånd, og vi opfordrer alle formænd for laug og udvalg til at sende beretninger til Kirsten A 
senest 15/4. Disse vil så blive sendt ud til hele gildet inden gildetinget.  

                                        
 

Vi håber at alle har det godt, og at vi mødes d. 22. april. 
 

Mange gildehilsner 
Poul-Erik, Anne Marie og Kirsten A 

 
 

 

 

Gåtur  
 

April måneds gåtur foregår tirsdag den 6. april 
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00 

Vi går med god afstand og får talt lidt sammen så mød op!!! 
 

Medbring selv kaffe/te m.m. 
 

Husk tilmelding til Gudrun eller Ellen 
 

Med gildehilsen 
Gåholdet 



 

 
Redaktøren vil gerne ønske alle en god påske 
 
Pas godt på jer selv og hinanden. Vi ses forhåbentlig snart. 
 
Gildehilsen Hanne 
 

 
Nyt gulvtæppe 
 

Nu er det snart slut med at snuble over hullet i gulvtæppet i 
spejderhytten. 
 
Hadstenspejderne DDS har på foranledning af Sct. Georgs Gildet i 
Hadsten fået bevilget 11.500 kr. fra Gildecenterfonden til ny 
gulvbelægning i det store rum, som er vores mødelokale. 
Vi glæder os meget til at resultatet. 
  
Med gildehilsen 
Kirsten A 

 
 

 
 
Spejdersamarbejde 
 
Redaktøren for vores medlemsblad, ”Sct. Georg”, Benny Aros 
har været på besøg i Hadsten Gildet.  
Benny er i gang med en artikelserie om samarbejdet mellem 
gilder og spejdere, og han havde noteret sig, at vi nok har et 
tættere samarbejde end mange andre steder. Dette bl.a. fordi 
vi fysisk er til stede i spejdernes hytte. 
Vibeke Ludvigsen, som er gruppeleder for DDS mødte også op 
og vi fik en lang og god snak om spejdere og gilder. 
Det bliver spændende at læse det kommende ”Sct. Georg” og 
se, hvad Benny har fået ud af sit besøg. 
På billedet ses Vibeke og jeg ved det hjertetræ, som spejderne 
forærede os til vores jubilæum i 2016. 
 
Med Gildehilsen 
Kirsten 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
       
 
SGG         
 
              SGG Østjysk Distriktsgilde      
                          Skanderborg d. 08.03.21 
 
Umiddelbart før det ordinære distriktsgildeting 2021 i Østjysk Distrikt gilde afholdes 
ekstraordinært distriktsgildeting. 

Torsdag d. 06. maj kl. 19.30, Kirkebakken 4, 8660 Skanderborg. 
 

 Dagsorden har 1 punkt: Endelig vedtagelse af nye vedtægter der blev godkendt på distriktsgildtinget 2020 
                       
  Foreløbig Indkaldelse til Distriktsgildeting 2021 i Østjysk Distrikt gilde 

Torsdag d. 06. maj kl. 19.45 i Skanderborg. 
  

Dagsorden bliver iflg. distriktsgildets p.t. gældende vedtægter 
1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere.  
2. Gildeledelsens beretning 
3. Behandling af indkomne forslag  

Forslag skal Distriktsgildemester have modtaget senest d. 05. april 2021 
4. Distriktsgildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det 

kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent. 
5. Beretning fra distriktets gilder 
6. Valg til distriktsgildeledelse 

a. Valg af distriktsgildemester  
b. Valg af distriktsgildekansler  
c. Valg af distriktsgildeskatmester  
d. Valg af distriktets internationale sekretær 
e. Valg af distriktets uddannelses sekretær 

7. Valg af suppleanter for distriktsledelsen 
a. Valg af suppleant for DGM  
b. Valg af Suppleant for DGK 
c. Valg af Suppleant for DGS 

8. Valg af revisor og suppleant 
9. a. Valg af medlemmer til udvalg og nævn. 

b. Valg til Friluftsrådet 
10. Eventuelt   

Husk af forslag til dagsorden pkt. 3 skal sendes til DGM Sten Bo Andersen, sten_bo@post5.tele.dk (husk 
der er_ mellem sten og bo) til modtagelse senest d. 05. april 2021 
Endelig indkaldelse, med evt. bilag, sendes til distriktsgildetingets medlemmer senest 14 dage før tingets 
afholdelse. 
Tilmeld (gerne gildevis) deltagelse senest 24. april 2021 til John Biensø bijobi@turbopost.dk , alle 
gildebrødre kan tilmelde sig, blot er kun 3 delegerede pr. gilde stemmeberettiget. 
Prisen for deltagelse bliver kr. 60.-     
 
For Østjysk Distriktsgilde 
John Biensø DGK  
 



Gruppe 2 – Gudenågruppen   
 
Gruppetur 
 
Søndag d. 21. marts gik turen mod Høj Stene og Trækstien ved Gudenå. 
 
Vi måtte lige kigge en ekstra gang for at genkende hinanden igen, alle havde fået nye frisurer😂 
Endelig kunne vi mødes i Gudenågruppen. 7 mand stærk og Kims hund Huxie og desværre tre 

afbud pga sygdom, god bedring til dem. 
Vi mødtes ved Høj Stene ved Vejerslev, en ny turistattraktion i 
Favrskov Kommune. 
Den største skibssætning, man kender, er genrejst i Vejerslev 
Skov - et stenkast fra Gudenå. 
Forrige år var vores spejderkammerater fra Hadsten Spejderne 
med til at stille op til et skuespil i nærheden, måske nogle var 
ovre at se og opleve det. 
I efteråret 2020 indviede Moesgaard Museum og Favrskov 
Kommune en storslået rekonstruktion af Høj Stene, der er et af 

Nordeuropas største og ældste gravmonumenter fra Jernalderen fra 600-tallet. 
Med sine 80 meter i længden står de 16 store sten som et gravmoment formet som et skib, til et 
begravelsesritual for et særlig magtfuld person, muligvis en konge eller dronning, der på det 
tidspunkt regerede Jylland. 
I jorden blev fundet både 21 stykker guld og omkring 50 stykker bronze som har ligget der siden 
Jernalderen, det er helt fantastisk. 
Favrskov Kommune arbejder på at få fældet træerne, så man kan se ned 
mod Gudenåen. 
Et fantastisk sted, måske med en kaffekurv. 
 
Vi kørte videre til Kongensbro kro og parkerede bilerne på modsatte side og gik 
langs Gudenåen på Trækstien i det flotteste solskinsvejr☀.	Undervejs spiste vi 
vores madpakker midt i den flotteste natur, som vi alle nyder at være en del af 
ved at være i Gudenågruppen. Turen var ca. 5 km, inden vi fik øje på Tvillum 
Klosterkirke på modsatte side af åen. For at komme derover måtte vi så lige gå 

en tur på 2 km, og vi var virkelig ved at være kaffetørstige og 
kagehungrende. Vi nød Birgits chokoladekage 🍩 og vores kaffe☕. Lars 
lavede frisk kaffe på sin jetboiler. 
Vi fik vendt mangt og meget, da vi ikke havde mødtes siden november 
pga. Corona restriktioner og nedlukning, men vi håber, det lysner nu, og 
de fleste var testet til vandreturen. Det skylder vi hinanden nu, vi er 
begyndt at komme ud i samfundet igen. 
Tvillum Klosterkirke ligger så smukt ude midt i den flotte natur. Kirken er 
grundlagt 1249, men blev udvidet i 1400-tallet. Desuden er der en meget 
velholdt kirkegård. 
 
Vi var alle enige om, at det er en ekstra tur værd at 

køre derned en dag, kirken er åben, og nogle af os, som har set den, kan 
kun være enige. 
Desuden har en af præsterne i kirken været præst i Hadsten og Lyngå 
Hvis andre har lyst til en vandretur, så er både Høj Stene og Tvillum 
Klosterkirke en køretur værd i påsken, når vi nu ikke må mødes så mange i 
familierne eller i hvert fald ikke tilrådeligt. 

Skrevet som husket af Marianne 



 
 
 

       Fødselsdage 
  
April  
3. april Niels Mark 
6. april Hans Ole Hede 
  
Maj  
2. maj Marianne Lyngsø 
24. maj Ellen Bredgaard  
  

 
Alle ønskes hjerteligt tillykke 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/5- 2021 er 
d. 25/4 2021. 

Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com 
 

Kalenderen  

April 2020 
Torsdag d. 22. april: Gildeting 
Lørdag d. 24. april: Sct. Georgsløb Aflyst! 
Maj 2020 
Torsdag d. 6. maj: Distriktsgildeting 
Torsdag d. 20. maj: Gildemøde 
 

 
 


