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Indbydelse til Gildemøde  
torsdag den 20.maj 2021, kl. 19.00  
ved bålpladsen Vester Alle 48, Laurbjerg. 
 
Vi skal nyde synet af bøgens lysegrønne nyudsprungne blade i det dejlige 
forår (forhåbentligt). 
 
I bålhytten vil der være tændt bål, og der vil blive arrangeret 4 små opgaver i umiddelbar 
nærhed af bålhytten. 
 
Der vil blive serveret nogle sandwichs samt øl/vand. 
Medbring selv kaffe/the samt klapstol el.lign. 
 
Tilmelding (gruppevis) senest mandag den 17.maj 2021 til Kirsten L., tlf. 2362 1292. 
 
Med gildehilsen 
Gruppe 3 
 
 
                                                                                             

 
 

 

 

Gåtur  
 

Maj måneds gåtur foregår tirsdag den 4. maj. 
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 

 
 
 



 
Sct. Georgs Budskabet 2021 
 
Da Georg hørte, at der var en farlig drage i 
en lille by, vidste han, at han skulle gøre 
noget. 
 
Det måtte være en ny og farlig drageart, da 
den åd børn. Den var ikke som de kinesiske 
drager, der udelukkende bringer lykke. 
Drager kan også skade på anden vis for 
eksempelstarte skovbrande, når de nyser. 
Derfor red Georg ud til dragens hule og 
dræbte den. 
 
Skovbrande er selvfølgelig nødvendige for at 
rydde underskoven og give plads til ny vækst 
i skoven. Og måske havde denne drage et 
problem med helbredet, der gjorde det 
umuligt for den at fange og æde sin normale 
føde i naturens brutale fødekæde. (”Vi æder 
hinanden, og sådan er det”, som Bedstemor 
Mus fra Hakkebakkeskoven siger.) Måske 
kunne denne stakkels drage ikke fordøje 
andet end menneskebørn? 
 
Georg levede et par hundrede år efter Jesus, 
men han havde måske ikke hørt, hvad der 
skete for Martha fra Bethania, som optræder 
i Lukasevangeliet. Efter pinsen tog Martha til 
Frankrig som missionær, og der oplevede hun 
nøjagtigt det samme som Georg. En forfader 
til den drage, han måtte tage sig af, åd børn i 
en by, hun besøgte. Men Martha dræbte ikke 
sin drage. I stedet talte hun venligt til den, 
og til sidst var hun i stand til at tage den med 

ind til byen og brugte sit strømpebånd som 
snor. 
 
Frans af Assisi tæmmede en ulv på samme 
måde tusind år senere (Desværre dræbte 
mændene i byen Marthas drage, da hun var 
rejst). 
 
Uanset hvordan, skal vi forhindre andre 
væsner i at dræbe uskyldige mennesker. Men 
vi bliver nødt til at undersøge alle sider af 
enhver sag, og vi må ikke dræbe vores 
medvæsner uden god grund (Baden-Powell 
skiftede mening om dette: i sine yngre dage 
holdt han meget af at jage vildsvin; senere 
sagde han til spejderne, at de skulle gå på 
jagt med et kamera – ikke en riffel.) 
 
Vi bør blive mere opmærksomme på, hvordan 
vores måde at leve på påvirker den 
komplekse og delikate balance, vi finder i 
naturen. I dagens verden er insekter og 
hvaler – og utallige arter derimellem – mere 
sårbare end drager. Uanset om vi kan lide det 
eller ej, bestemmer vi mennesker over andre 
væsners skæbne, væsner, som vi deler 
denne planet med. 
Ivan Chetwynd 
 
Ivan Chetwynd er født i England i 1943. Han har 
studeret filosofi, psykologi samt teologi ved 
universiteter i England og Danmark og arbejdet 
som metodistpræst i England, Nigeria, 
Danmark og Norge, ligesom han har været 
menighedsforvalter i Norge. Ivan Chetwynd er 
sekretær for Sct. Georgs Gilderne i Norge og 
står i spidsen for de norske Fredslysaktiviteter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gildeting den 22. april 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
25 års jubilarer 
I forbindelse med Gildeting den 22. april 2021 kunne vi fejre 2 25 års jubilarer. Kirsten sagde 
tak for indsatsen i gildet til Anne Marie og Robert og overrakte 25 års nålen: 

 
 

 



Gruppe 2 – Gudenågruppen  
 
Referat af møde i gruppe 2, Gudenågruppen d. 13. april 2021, hos 
Bente. 
Der var afbud fra Birgit og Helle. 

Vi mødtes kl. 19.00 til en dejlig hjemmelavet aspargessuppe med hjemmebagt brød. 

Første punkt på dagsordenen var at planlægge forplejningen til gildetinget.  

Vi blev enige om at servere suppe og efter gildetinget kaffe/te med kage.  

Herefter gik vi i gang med at planlægge de kommende gruppemøder. 

Den 26/5 mødes vi hos Mette og den 12/6 tager vi på gruppetur.  Turen forventes at gå til området 
omkring Gudenåens udspring. De nærmere detaljer aftales senere. 

Til sidst drøftede vi hvilke emner vi vil arbejde med i det kommende år. Indtil videre fortsætter vi med 
Gudenåen. 

Referent: Poul-Erik  
 
 
 

       Fødselsdage 
Maj  
2. maj Marianne Lyngsø 
24. maj Ellen Bredgaard  
  
Juni  
10. juni Lise Lund 
15. juni Poul-Erik Handberg 
26. juni Janne Arbon  
  

 
Alle ønskes hjerteligt tillykke 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/6- 2021 er 
d. 25/5 2021. 

Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com 
 

Kalenderen  

Maj 2021 
Torsdag d. 6. maj: Distriktsgildeting 
Torsdag d. 20. maj: Gildemøde 
 
Juni 2021 
Torsdag den 10. juni: Gildemøde  
 
 

 
 


