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Indbydelse til
Gildehal torsdag den 25. november 2021, kl. 19.30 i Spejderhytten.
Efter Gildehallen vil Anne Marie Ormstrup fortælle om den engelske og verdenskendte Jane
Austen`s liv og forfatterskab.
Det er forfatteren, der bl.a. har skrevet romanerne "Stolthed og fordom", "Fornuft og følelse" og
mange flere.
Efter foredraget vil der blive serveret et let traktement.
Tilmelding - helst gruppevis - senest søndag den 21.november 2021 til
Kirsten Ladefoged, tlf. 2362 1292
På gruppe 3`s vegne.
Kirsten Ladefoged

Gåtur
November måneds gåtur er tirsdag den 2. november
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00.
Medbring selv kaffe/te m.m.
Med gildehilsen Gåholdet

Julehygge på Møllegården
Torsdag den 2. december
I samarbejde med Møllegårdens Frivillige er der julehygge med sang, lotteri, gløgg og
æbleskiver. Senere kaffe med småkager.
Aftenen begynder kl. 17.30 med spejdernes LUCIA-OPTOG gennem Møllegården.
Håber I vil komme og medvirke til, at alle får en hyggelig aften.
Julestuelauget sørger for indkøb af pakker til lotteriet.
Deltagerpris for gildebrødre: 20,- kr.
Tilmelding for gildebrødre til Kirsten L. senest den 25.november på
tlf. 2362 1292, eller kirsten.ladefoged43@gmail.com.
Med julehilsen
Sct. Georgs Gildet
Julestuelauget

Referat:

Hadsten Brandstation
Torsdag den 14. oktober kl. 19 mødte 21
gildemedlemmer op på den nye brandstation i
Hadsten. Her blev vi modtaget af John og Per,
som bød os velkommen. De fortalte først om
organisationen Beredskab og sikkerhed.
I januar 2019 var der indvielse af den nye
brandstation i Hadsten. Stationen er placeret på Ginneruplundvej i den sydlige del af Hadsten.
Beredskab & Sikkerhed er det fælleskommunale
beredskab, som ejes af Randers, Favrskov, Norddjurs
og Syddjurs Kommuner.
Beredskabet servicerer 225.000 borgere og rykker ud
til brande, drukneulykker, færdselsuheld og
miljøforurening ca. 1.600 gange om året.
De dækker fra Anholt i øst til Hammel i vest og fra Hinnerup i syd til Havndal nord for Randers.
Et område på godt 2.700 km2.
Beredskabet har 392 medarbejdere fordelt på fuldtidsansatte, deltidsansatte, frivillige og
juniorbrandmænd. 120 af medarbejderne er ansat i Falck, som driver 5 af vores 15
brandstationer i området.
Vi er sat i verden for at redde liv, beskytte værdier og for at sikre det lokale erhvervsliv og
kommunernes evne til at fortsætte driften, når ulykker, brand og andre alvorlige hændelser
rammer fortalte Per og John.
Stationen i Hadsten har 20 deltids brandmænd. De dækker først og fremmest den gamle
Hadsten kommune.
Herefter blev vi delt i 2 hold og fik demonstreret alt
hvad en brandbil indeholder af udstyr lige fra
førstehjælpsudstyr til motoriseret værktøj til at
skære og klippe biler op med samt økser til at hugge
huld i tagpaptage og forskellige dyser til
brandslukning. Vi fik også demonstreret stigerne og
blinkene på den nye topmoderne brandbil. Til sidst
fik vi i rundvisning på resten af brandstationen.
Meget fine faciliteter de har fået.
Vi kunne mærke hvordan John og Per brænder for stationen. De var næsten ikke til at stoppe,
men omsider var klokken blevet over 21, og vi skulle videre til hytten, hvor der ventede os et
velfortjent kaffebord med æbleboller, æbletærte og gammeldags æblekage. Gudenågruppen
havde valgt at holde et æbletema for aftenen. Kim havde lavet en æblequiz, og vi sang nogle
æblesange.

Inden aftenen sluttede fik Ruth overrakt sin velfortjente 25
års nål af Mester.
Vi sluttede aftenen af med at synge ” gå nu lige hjem”, hvad
de fleste også gjorde, da det var blevet sent.
På vegne af Gruppe 2 – Gudenågruppen
Mette

Fredslyset 2021

Til gilderne i Hammel, Hadsten, Porskjær, Skanderborg, Randers og Horsens.
Et hyggeligt frokostarrangement for Gildebrødre i Østjysk distrikt
Onsdag d. 24. november 2021 bliver fredslyset hentet i Århus og kommer til Skanderborg kl.
12,30, hvor vi modtager det i Kirkecenteret Kirkecenter Kirkebakken, Kirkebakken 4,
Skanderborg.
Vi samles til er par stykker smørrebrød, samt en kop kaffe med lidt sødt til. Hvert gilde fortæller
lidt om deres arrangement
Derefter oplæses Fredslysbudskabet, og hvert gilde vil så tænde deres lys ved flammen fra
fredslyset og tage det med hjem.
Pris for dette lille arrangement er: 50,00 kr.
Tilmelding til
Karen-Bodil Ravn på
Mail: karen-bodil@outlook.dk
senest onsdag d. 17. november (Gerne gildevis)
Med venlig hilsen
Karen-Bodil Ravn
DIM i Østjysk Distrikt

Efterårstur
Sct. Georgs Gildets ”Besøgsvennetur” finder sted
fredag, den 26. november 2021.
Busturen starter ved Sundhedscentret, Hovvej 76 kl. 13.30.
Eftermiddagskaffen indtages på Fladbro kro, hvorefter der returneres til Hadsten med ankomst
ca. kl. 16.15
Fra gildet deltager Besøgsvenne-lauget. I det omfang, der er plads, er det muligt for andre
gildebrødre at deltage.
Kontakt Ib Ladefoged (2661 0707), hvis du gerne vil med.

Fellowship Day
25. oktober er Fellowship Day, Gildebevægelsens ”fødselsdag”, og det markeres ved en række
arrangementer landet over.
I Skanderborg mødtes Østjysk Distrikt med Aarhus Stadsgilde. I alt 46 gildebrødre deltog i
arrangementet, herunder 4 fra Hadsten.
Aftenen bød på oplæsning af Fellowship-budskabet og en orientering fra Sct. Georgs Gilderne
internationale sekretær om projektet ”ReachOut” og Europakonferencen i Ranum 2023.
Efter en omgang smørrebrød kom aftenens foredragsholder på banen.
Det var Forfatter Annette Jakobsen, som ud fra sin bog ”Hvis suk var luftballoner…" fortalte om
de tyske flygtninge i Danmark under og efter 2. verdenskrig – specielt om flygtningelejren ved
Gammel Rye.
I slutningen af 1944 begyndte de første tyske flygtninge at ankomme til Danmark. Flygtningene
stammede fra det østlige Tyskland, og de var på flugt fra de hastigt fremrykkende russiske
tropper. I alt kom der omkring 250.000 flygtninge til Danmark.
Der blev oprettet lejre mange steder rundt om i
landet. Den danske befolkning havde al mulig
grund til at afsky repræsentanter for det tyske
rige, så det stod derfor klart, at en internering
var den eneste mulighed for at undgå slagsmål,
tiggeri og prostitution.
Ved krigens slutning var antallet af tyske
indkvarteringssteder i Danmark oppe på omkring
1100, og der befandt sig i alt 238.010 tyske
flygtninge i landet. Til at begynde med stod
modstandsbevægelsen for bevogtningen af
lejrene. De blev senere afløst af CB’ere, politi og soldater fra hæren.

Efter fredsslutningen overtog den danske stat ansvaret for de mange flygtninge, og man
besluttede at samle tyskerne i et begrænset antal lejre. En af disse blev Gammel Rye flyveplads,
som lå tilpas afsides og dermed var velegnet til formålet,
idet den let kunne isoleres fra det danske samfund. Lejren
gennemgik omfattende udvidelser, som først sluttede i
1948. På det tidspunkt var antallet af barakker oppe på 300
med plads til 12.000 flygtninge.
Annette Jakobsen fortalte levende om livet i lejren på godt
og ondt - om vareknaphed, sorg, længsel, afsavn og
beboernes drømme og forhåbninger for fremtiden. Hendes
fortælling byggede på interviews og brevveksling med ca.
50 personer, både tyskere, som boede i Rye-lejren, og
danskere der arbejdede i lejren eller boede i dens nærhed.
Det blev endnu engang en meget spændende aften i Sct. Georgs Gildet.

Budskab til Fellowshipdagen 2021
Gode Gildevenner!
Jeg var ude og gå en dag, da blikket faldt på en reklame for firmaet Hafslund.
«hvornår slutter gamle dage? hvornår blev det lige som nu på en måde?»
Tankerne gik til det at være spejder, som inkluderende børne- og ungdomsbevægelse, kontra det
at være gildemedlem og fællesskabet der. Jeg hører stadig «Jeg er for ung til at være med i
Gilderne ». Men hvornår er man gammel nok til at blive medlem af Sct. Georgs Gilderne?
Det handler mere om hvad vi forbinder med Gilderne og hvad vi føler selv.
I mit hoved er jeg 27-32 år, og kroppen lidt ældre. Dette er nok noget mange genkender fra sig
selv, som årene går. Som gammel spejder og spejderleder har jeg fortsat et stærkt ønske om at
bidrage, have jævnlig kontakt med spejdervenner over hele landet, og ikke mindst være en del af
et fællesskab baseret på spejderværdierne.
Hvor ville lille jeg have været i dag, hvis jeg ikke var tilknyttet vores gildefællesskab. Til trods for
17 anderledes måneder med begrænset social kontakt med andre mennesker. Jeg er glad og stolt
over at være med i et fællesskab, hvor mennesker tager sig af hinanden! En lille digital hilsen, en
telefonsamtale, møder på Teams/Zoom, ture (med afstand), en hjælpende hånd, bålfællesskab
osv. Tænk, at nogen kærer sig om mig og ønsker at have mig med! Nu, hvor verden langsomt
men sikkert åbner sig igen, ser jeg frem til personlige møder, forsamlinger og samtaler en til en,
eller flere. Jeg føler mig næsten forårskåd ved tanken om personlige møder.
I Norge har vækst og profilering været et satsningsområde, vi må prioritere fremtidig aktivitet og
«overlevelse» på. Dette er ikke nye temaer. Jeg ser i Gildebladet at specielt vækst har været på
dagsordenen i lang tid. Det vil altid være et vigtigt tema, og det bør det være. Hvordan sælger vi
temaet til dagens spejdere? Ved de egentlig hvad Gilderne er, hvad de laver og for hvem?
Nye gilder kan opstå som et resultat af, at gode spejdervenner ønsker en fortsættelse af den
aktivitet, de har vært engageret i, det være sig i fem eller i 40 år. Gilderne giver gode muligheder

for at lade engagementet finde en ny form, som passer hver enkelt. Vi ønsker at få ledere med,
som nærmer sig slutningen af deres ledergerning, men som fortsat vil mødes til fælles nytte og
hygge, deltage i fællesarrangementer og træffe spejdervenner igen.
I det sidste halvandet år har vi erfaret værdien af at have gode netværk og fællesskaber. Gilderne
er sådan et fællesskab, hvor du fortsætter med at udvikle dig sammen med andre med samme
interesser, hvor alle er med på at lave aktiviteter, de ønsker at deltage i og være en del af selv.
Alt, hvad vi gør, har betydning for vores bevægelse. Måske er det ikke altid det samme, men gør
det noget?
Hvad med at dyrke ulighederne? Dette vil tage tid, men vi skal begynde nu!
Jeg ønsker hermed alle en rigtig god Fellowshipdag!
Varme gildehilsener
Gry Walderhaug Grimsrud, landsgildemester
St. Georgs Gillerne i Norge
Dåseringe:
Kære dåseringesamlere
Der er nu gået næsten et år siden sidste nyhedsbrev og hvilket år?
Danmark, ja hele verden har været lukket ned, men nu er det, som om vi alle er ved at vågne
op af vores dvale – vi skal i gang igen.
Projekt Dåseringe har også i en periode, mere eller mindre, været på stand bye, i hvert fald
hvad sortering og salg af de små ringe angår.
Heldigvis viste det sig, at der overalt alligevel blev samlet masser af dåseringe ind. Der kom af
og til nogen forbi med poser, som vi kunne sidde og sorterer.
Der stod rigtig mange store sække i Skanderborg og så snart det var muligt, solgte vi. Det
sidste salg indbragte 94.500 kr. som straks blev overført til hospitalet i Thailand. Vi ønsker ikke
at betale minusrenter. Vi er nu oppe på at have doneret 763.890 DK.
Efterfølgende har vi modtaget takkebrev fra lederen af hospitalet i Chiang Mai, Dr. Vajara, der
fortæller:

”I perioden fra marts 2020 til maj 2021 er der leveret proteseben som følger:
På fondens kontor i Chiang Mai er leveret i alt 237 protese ben og 167 ben til vedligeholdelse af
proteser.
Til vores 94 ”Royal Prosthetic Leg Workshops” har vi hjulpet til gratis proteser til at give
amputerede i alt 2.395 protese ben og 807 ben til vedligeholdelse af proteser
Da alle vores medarbejdere har fået den anden dosis covid-19-vaccine, har vi åbnet proteseben
klinikken på fondens kontor i Chiang Mai og driver ”National Free Service Prosthetic Leg” på
fondens kontor i Chiang Mai og på vores 94 ”Royal Prosthetic Leg Workshops” med 330
proteseben i juli 2021.
Til sidst vil jeg gerne takke meget på de amputeredes vegne, uden jeres støtte vil de være
afhængige og lamme. Jeres fortsatte støtte og samarbejde er meget værdsat”.
Vi har netop modtaget en flot donation fra en golfturnering ”Race to Thailand” på 16.000 kr.
Projekt Dåseringe har en god bestyrelse, hvor Inner Wheel, Malteser Ordenen, og Sct. Georgs

Gilderne er repræsenteret.
Der er mange der samler dåseringe på Sjælland, men der er kun ganske få depoter, der ligger
2 i Nordsjælland, adresserne findes på vores hjemmeside. Det er derfor en ret stor udfordring
med at få dåseringene til Skanderborg. Hvis nogen kan hjælpe, hører vi det gerne.
Med venlig hilsen
Projekt Dåseringe

Gruppe 1 - Slotte og herregårde
Referat gruppe 1
Gruppemøde hos Robert og Hanne mandag d. 11. okt. 2021
Vi mødtes kl. 19 til en skøn gullasch suppe, og samtidig med vi alle blev mætte, fik vi lige klaret
hyggesnak siden sidst.
Som start gav Robert et fyldigt referat fra det nylig afholdte rådsmøde, som alle har fået referat
af, men der er jo altid uddybende kommentarer både fra kalenderen og de forskellige laug. F.eks.
holder spejderne ikke mere efterårsfest, men en sommerfest efter nyt koncept, hvortil vi bliver
inviteret efter behov for hjælp, så derfor er spejderfest lauget nedlagt. Fredslyset vil i år blive
brugt ved 3 kirker og i vores november gildehal. Køretur for ældre måske efterårstur (der er
bevilget penge) og der er søgt igen til en løvspringstur for ældre. Flere forslag til nyt koncept for
fejring af gildet fødselsdag. Vi har mange lopper og håber på salg til Lilleå marked. Gå-gruppen
har plads til flere.
Der er tilbud om en ny slags gildehøjskole – en spændende dag i Kulturhuset i Ølgod d. 19. marts.
Hanne har tilbudt at samle tilmeldinger herfra gildet. Grænsetræf på Tydal udsat til maj 2022. Der
kommer også et landsdækkende arrangement ”Spis ude” 23. april 2023. Men først har vi her til
sommer, sidst i juli, den store Spejdernes lejr ved Roskilde og her skal Kirsten A og Sten være
kommune koordinatorer.
Evaluering af vor gruppetur til Kalø Hovedgård og slotsruinen d. 13. september: Det blev en
fantastisk dag i fint vejr, og vi havde en utrolig vidende og meget spændende guide i Karlsladen.
Vi hyggede os efterfølgende hos Janne i sommerhus.
Emner til gruppearbejde er foreslået Spøgelseshistorier – podcast, flere godser, klostre, slotte og
herregårde.
Robert berettede herefter meget spændende mere om Frijsenborg og Mogens Friis. Bl.a. om
enevældens ophør, krigen 1864, kongelige besøg, ombygninger og Mogens indtræden i politik –
alt har haft stor indflydelse – lige så frem til i dag jagt sceneriet. Der var 25 sognekirker knyttet til
besiddelsen og lige så private virksomheder, her nævnes blot en cellulosefabrik i Hinnerup.
Kommende møder: Hos Gudrun den 15. november 2021 og hos Anne Marie den 17. januar 2022
Mødet sluttede med kaffe/te og en lækker æblekage.
Ref. Anne Marie

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Gruppetur den 29. september 2021.
Gruppe 3 var på tur til "Deep Forest Art Land", der er beliggende tæt
ved Brande.
Køreturen dertil gik hovedsageligt via Marguerit-ruten.
Da vi skulle finde et sted til at indtage vores formiddagskaffe, kørte vi til Søby Brunkulslejer. Men
på den store P-plads i tilknytning dertil, var der ingen bord/bænke, så vi bestemte os for at
udsætte kaffedrikningen, til vi kom frem til "Deep Forest Art Land" - men da var vi også tjenlig til
kaffen m.m., og solen var fremme - rigtig godt vejr.
Så gik turen ellers ind i skoven med de mange meget forskellige og spændende kunstværker.
Nogle af dem var kæmpestore og underfundige, og det er helt umuligt at beskrive dem nærmere.
Vi fulgte den officielle sti rundt i skoven, hvilket betød en gåtur på ca. 3,5 km.
Stedet var virkelig et besøg værd.
Så gik turen videre til Brande, hvor vi fandt en god restaurant og nød frokosten.
På restauranten fik vi et kort over alle byens spændende gavlmalerier, som vi gik rundt i byen og
fandt.
Klokken var efterhånden blevet mange - og vi var måske blevet trætte - så vi droppede den
resterende planlagte tur til Tarm, hvor vi skulle have beset skulpturen i byens dam, hvor en
kvinde står på hovedet i vandet (Den dykkende dame). Skulpturen er af Jens Galschiøt.
Så gik turen hjem til Hadsten efter en rigtig fin tur - da vi nåede Hadsten begyndte det at regne
!!!
Ref. Ib
Referat fra gruppe 3`s møde den 21. oktober 2021, kl. 14.00
Mødet blev holdt hos Niels og gruppen var fuldtallig og suppleret med Ulla.
Vi drøftede evt. tilmelding til højskoledag på "Vestjysk Gildehøjskole" i marts 2022, og alle var
enige om, at det kunne blive en spændende oplevelse. Vi sender vores tilmeldelse til Hanne
Green, idet vi samtidig går ud fra, at vi kan udgøre en gruppe.
Gruppen er jourhavende til Gildehallen den 25. november 2021, så den blev tilrettelagt - både
hvad angår foredragsholder, forplejning og 5. min Sct. Georg.
Næste møde er mandag den 22. november 2021, kl. 14.00 hos Steen.
Ref. Ib

Fødselsdage
November:
8. november

Gudrun Andreasen (80 år)

December
8. december

Hannah Hede

9. december

Anne-Grethe Andersen

9. december

Mette Lindgren

14. december

Ib Ladefoged

24. december

Kim Topp

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
November:

Torsdag d. 18/11: Distriktsrådsmøde i Hadsten
Onsdag d. 24/11: Modtagelse af fredslys i Skanderborg
Torsdag d. 25/11: Gildehal
December:
Torsdag d. 2/12: Julestue på Møllegården
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/12- 2021 er d. 25/11.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com

