
Gildenyt 
Sct. Georgs Gildet i Hadsten  
 
September 2021                                     																								www.sctgeorg-hadsten.dk	
	

Årets fødselsdag vil igen i år blive en hyggelig aften ved 
spejderhytten. Vi spiser sammen og hygger os med 
forskellige muntre indslag, inden vi slutter en hyggelig aften 
af med kaffe og fødselsdagskage. 

Program: 

19.00  Fødselsdagsgildehal 

19.30  Velkomstdrink 
 
                    Festmiddag 

           Hyggeligt samvær med muntre indslag 

Ca. 22.00 Afslutning, kaffe og kage 

Sidste frist for tilmelding på mail: hanne@funcity.dk senest den 6. september. 

Glade gildehilsner Festudvalget 
 
	

	

Gåtur  
	

Septembers måneds gåtur er tirsdag den 7. september 
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00. 

Medbring selv kaffe/te m.m. 
 

Med gildehilsen 
Gåholdet 

	

	



	

Referat: 
Gildets august møde blev i år holdt omkring Clausholm slot som et eftermiddags-/aften 
arrangement.  Kl. 15 torsdag d. 19. august mødtes 25 gildebrødre og gæster ved spejderhytten 
og fyldte bilerne op, så vi i samlet flok kunne mødes med vor guide kl. 15.30 til en 
slotsomvisning. 

Vi fik en gennemgang af slottes opbygning gennem 
tiderne, dets beliggenhed i forhold til omliggende 
bygninger og slottes gennemførte lige linjer. Mens vi gik 
gennem slottets sale og gemakker fortalte Gustav Berner 

meget spændende 
(tidl. historielærer) 
om slottes 
Danmarks historie 
fra 1600-tallet og 
frem til i dag - vi fik et rigtig godt indblik i rigets lov og 
orden fra enevælde og frem til nutidens demokrati. Også 
slottets beboere gennem tiden hørte vi om inkl. lidt 
spøgelseshistorier – således gik 2 meget spændende 
timer. 

Gruppe 1 havde sørget for aftensmad og kage som blev 
indtaget på slottes fine picnic område i tørvejr men lidt luftigt, 
så de medbragte tæpper gjorde gavn, og vi fik et rigtig 
hyggeligt samvær omkring måltidet - lidt fremrykket, idet 
gåturen i parken måtte vente til en dag med lidt lunere vejr. 

Ref. AM 
 

 

 

 

 

 

 

 
	

	



	
	

       

 

 

Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde 

Kære Gildebrødre 

Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles 
Fellow Ship Day 2021, i år forestår Østjysk Distrikt arrangementet. 

Mandag d. 25. oktober 2021 kl. 18. 30 i Kirkecenter Højvangen, 
Mallingsgårdsvej 3 8660 Skanderborg 

Kl. 18,30 Ankomst, betaling og vandrehal 

Kl. ca. 18,45 velkomst og Fellow Ship budskabet oplæses. 

Kl.ca, 19,15 Smørrebrød, vin, øl og vand 

Kl. ca. 20,00:Foredrag ved Forfatter Annette Jakobsen: Hvis suk 
var luftballoner…. Historien om de tyske flygtninge i lejren ved 
Gl. Ry 1945 -48(desværre gentager historien sig igen år 2021) 

Efter foredraget serveres der kaffe, te med noget sødt til. 
 
Kl.ca. 22,00 Aftensang og tak for i aften 
 
Pris for denne aften er 100,00 kr.  excl. Drikkevarer, (Øl, vand, vin) 
 
Tilmelding med oplysning om gilde og navn til DIS i eget distrikt: 
Helle Kristensen, mail: hellekatrine@mail.dk , tlf. 23 64 52 06 
Karen-Bodil Ravn mail: karen-bodil@outlook.dk  tlf. 25 36 34 91 
senest mandag d. 18. oktober 2020 
 
Vi ser frem til en rigtig god aften med Gildehilsen 
 Århus Stadsgilde og Østjysk Distrikt 



	

Gruppe 1 - Slotte og herregårde 

Referat fra gruppemøde tirsdag den 10. august 2021 

Tirsdag 10/8 holdt gruppe 1 møde hos Gudrun. Der var afbud fra Grethe 
og Robert. Efter en indledende snak over et måltid bestående af blandt 
andet en tur gennem Gudruns grøntsagsbed med lækre, hjemmedyrkede grøntsager, tog vi fat på 
en fyldig dagsorden. 

Vi vare enige om, at turen til Rosenholm var lærerig og interessant, og at vores guide var helt i 
top med hensyn til formidling. Turen til Skaføgård åbnede nye horisonter, lige som Bents guidede 
rundtur på egnen omkring Hørning og Eriksminde dels var smuk, dels viste de fleste af os helt nyt 
land. 

Derefter tog vi fat på aftaler i forbindelse med den næste tids møder. Clausholmarrangementets 
opgaver blev fordelt, så alt er på plads. Rammen for næste gruppemøde mandag 11/9/21 kl 10, 
der foregår i Karlsladen, ved Kalø og i Femmøller blev lagt, og vi aftalte gruppemøde hos Robert 
mandag 11/10/21 kl 19. Husk kalender.                                                                             Re.  

Ref. Janne A  
 

Gruppe 2 – Gudenågruppen 

TAK for en spændende gildetur til Clausholm Slot med en formidabel 
historiefortæller Gustav Berner, som gav os et anderledes indblik i tiden og 
Clausholms historie, selvom vi skulle spidse ører, når han blev for ivrig. 
Et flot velholdt klenodie her i Østjylland. 
Tak til gruppe 1 for jeres initiativ og ikke mindst jeres dejlige mad + kage, som vi alle nød i en lidt 
vindblæst park. 
En tur vi vil mindes med glæde fremover. 
Gildehilsen gruppe 2 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål  

Referat af gruppe 3`møde den 16. august 2021 hos Kirsten. 

Gruppetur: 

Turen var egentlig aftalt til den 15. juni 2021, men måtte udskydes på grund af sygdom. 

Så nu er den fastsat til onsdag den 29. september 2021 og turen går til bl.a. Deep Forest Artland 
v/Kibæk, Brande (gavlmalerier og andre kunstværker), Tarm (skulptur af Jens Galschiøt) og andre 
spændende ting i området. 

Møder: 

Gruppen er jourhavende til gildehal den 25. november 2021 i Spejderhytten og har 5.min. Sct 
Georg, 

Vi drøftede, hvad der skal foregå, og hvad der skal serveres. 

Gruppemøde den 13. oktober 2021 kl. 14.00 hos Niels. 

Gruppemøde den 22. november 2021, kl. 14.00 hos Steen. 

Andet. 

Der er desværre ingen i gruppen, der har mulighed for at bistå ved spejderarrangementet den 28. 
august 2021. 

Ændringsforslag til Landsgildetinget 2021 blev drøftet: 

 "Mulighed for at meddele fuldmagt til højst 3 medlemmer" - synes at være OK 

 "Ved lukning af et gilde kan enkelte gildebrødre overføres til registrering under distrktet" - 
 synes at være OK 

 "Valg af international sekretær som medlem af Landsgildeledelsen" - synes ikke nødvendig. 

Steen havde et indlæg om "Vækkelser"/holdninger, hvor vi kom langt omkring, f.eks.  

 - Indre Mission, Marxisme/kommunisme, WOKE, MeToo, LGTB, racisme, m.m. 

Ref.: Ib 

 

	

		

	



Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten	

Referat gruppemøde 9. august 2021 hos Kirsten. 

Alle mødt, dog minus Inger. Sædvanlig dejlig mad. 

1. Tilmelding til Clausholmtur. 

Hannah tilmelder Hannah, Hans Ole, Kirsten og Sten. 

2. Bidrag til fødselsdagsgildehallen d. 9. september. 

Vi kommer med forretten. Bekræftet af formanden for Festudvalget. 

Kirsten medbringer lidt underholdning 

Ruth kan ikke deltage. 

3. Evaluering af gruppeturen til Thy Nationalpark. 

(Der er mulighed for at se mange af de ting, vi så, på DK4 ”Til fods i naturen”) 

Vi var enige om at det var en god tur. Gode hytter. Vi savnede Lise og Inger. 

Porsesnapsen er sat i gang. Vi lo lidt over Skulpturhaven. 

4. Hvad skal vi beskæftige os med det næste år?   

Vi diskuterede vores valgmuligheder Nationalparker/Margueritruten og blev enige om 
Margueritruten 

Hans Ole laver udkast til tur til udførelse ved det kommende møde. 

Kommende møder i gruppen: 

14.september, kl. 10.30, Udflugt Hans Ole 

28.oktober, kl. 12.00, hos Lise 

23.november, kl. 12.30, hos Sten 

6.december, kl. 12.30, hos Ruth. 

5. Evt. 

Kirsten tilmelder Hannah, Hans Ole, Kirsten og Sten til bilorienteringsløb omkring Skanderborg. 

Sidste nyt: Gruppe 4 vandt vandrepokalen. Tillykke. Redaktøren 

Resten af mødet forløb udenfor referat 😊 

Ref. Sten 



 

 

  

 
Fødselsdage 

September:  
15. september Lars Lyngsø  
16. september Bente Middelboe 
19. september Anne Marie Hansen 
22. september Kirsten Ladefoged 
26. september Kirsten Andersen 
  
Oktober:  
24. oktober Inger Aagaard Sørensen 
25. oktober Robert Green Nielsen 

 
Alle ønskes hjerteligt tillykke 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/10- 2021 er d. 25/9. 
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com 

 

	

	

	

 
	

Kalenderen  

September: 
Torsdag d. 9/9: Fødselsdagsgildehal 
Lørdag/søndag d. 25./26: Landsgildeting i Middelfart 
 
Oktober: 
Torsdag d. 7/10: Rådsmøde i hytten 
Torsdag d. 14/10: Gildemøde 
Mandag d. 25/10: Fellowship Day i Skanderborg 


