Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
Januar 2022

www.sctgeorg-hadsten.dk
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Gruppe 2 indbyder til
XXXX’s fest i forbindelse med Nytårsgildehallen
Torsdag den 13. januar 2022
Aftenen starter med Gildehal kl. 18.30, hvorefter vi fortsætter med aftenens
festlige arrangement. Kom festligt påklædt og i godt humør.
Prisen bliver max. 150 kr.
Tilmelding til Kim Topp senest den 5. 1. 2022, gruppevis, med navne på
deltagere. Mail: kim.bertiltopp@gmail.com eller tlf: 51541771

Gåtur
Januar måneds gåtur foregår tirsdag den 4. januar.
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00
Med gildehilsen Gåholdet

Referat:
Juletur med gågruppen
Resterne af gågruppen, der slap igennem "Stens" mudder.
Den varme chokolade og bollerne på Pøt Mølle smagte godt.
Mgh
Sten
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Referat:

Forårstur for besøgsmodtagere og -/venner blev i 2021 til efterårstur.
Corona’en ændrede i 2021 Sct. Georgs Gildets traditionelle forårstur til en efterårstur den sidste
fredag i november. Frivillige besøgsvenner fra Ældre Sagen i Hadsten deltog sammen med
deres besøgsmodtagere i den årlige bustur ud i naturen omkring Hadsten. Endvidere deltog
enkelte gildebrødre.
Med afgang fra Sundhedscentret på Hovvej deltog i alt 29 personer i turen i bus ad små veje
over Favrskov, Lerbjerg, Laurbjerg, Houlbjerg, Åbro til Vester
Velling, nedkørsel af den stejle bakke til Ålum og videre til
Fussingø Slot, hvorfra der kørtes direkte til Fladbro Kro, hvor
der serveredes boller, hjemmebagt kringle, lagkage og kaffe.
Under kaffen sørgede Ib for at sangbogen blev flittigt brugt,
og der blev også plads til et par muntre historier.
På vegne af alle turens deltagere takkede Ældre Sagens
repræsentant, Helga Sørensen, der koordinerer Ældre Sagens
Besøgsvennetjeneste, for Sct. Georgs Gildets gode tradition
med at arrangere en god eftermiddag – et lille lyspunkt i hverdagen – for primært
besøgsmodtagere og deres besøgsvenner.
Der returneredes til Hadsten – igen ad små veje - og eftermiddagen sluttede efter 3 timers
samvær igen ved Sundhedscentret.
Besøgsmodtager/-vennelauget

Referat:

Julestue på Møllegården den 2.december 2021.
9 gildebrødre, 7 spejdere og 40-45 beboere og medhjælpere
deltog i den traditionelle Julestue på Møllegården.
Spejderne fra Hadsten-DDS (såvel piger som drenge) startede
aftenen med Lucia-optog, rundt i hele plejecentret med
afslutning i fællessalen.
Og som tidligere år var det Grethe Højbjerre, der
havde sørget for krans, lys og gennemførte arrangementet
omkring LUCIA-optoget.
Efter Lucia-optoget blev der serveret gløgg og æbleskiver, der
som noget nyt denne aften blev serveret som Møllegårdens
aftensmåltid. Der blev sunget julesalmer.
Julestuen fik besøg af julemanden, der sammen med Ib sørgede
for en fordeling af de medbragte pakker blandt primært Møllegårdens beboere og de fremmødte
spejdere. Fordelingen skete efter den sædvanlige lodtrækning, der i år tilfældigvis faldt ud til
stor fordel for de deltagende spejdere
”Møllegårdens venner” sørgede for traktement med gløgg, æbleskiver, småkager og kaffe, og Ib
ledte os igennem aftenen. Igen et par hyggelige timer på Møllegården.
Julestue forventes i 2022 at blive den 1. december.
Ref.: Hans Ole
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Tøsetur
Tirsdag den 8. februar 2022 (Obs ny dato) kl. 10 er der formiddagskaffe
på Ørnevænget 17 for alle ”tøser”, som har lyst til at deltage i årets
”øtur”. Har du ikke været med før, er det ingen hindring. En gang skal jo
være den første.
Giv mig besked, hvis du kommer til mødet.
Gildehilsen Bente, Tlf. 25334021, mail: bmiddelboe50@gmail.com

Fødselsdage
Januar
16. januar

Inge Jensen

Februar
3. februar

Ruth Kondrup

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
Januar 2022
Torsdag d. 13/1: Nytårsgildehal Aflyst

Torsdag d. 20/1: Rådsmøde hos GM
Februar 2022
Torsdag d. 10/3:Gildemøde
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/2- 2022 er d. 25/1.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com
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