Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
Februar 2022

www.sctgeorg-hadsten.dk

Gildemøde
Gruppe 4 inviterer til gildemøde
torsdag d. 10. februar 2022

kl. 18.30.

Vi mødes hos Balderus, Over Hadstenvej 26, hvor vi vil få en
rundvisning og orientering om deres store arbejde med at
renovere møbler.
Derefter kører vi til spejderhytten, hvor gruppe 4 sørger for et
let traktement m.v.
Tilmelding til Hannah tlf. 5191 4411 senest mandag d. 7/2-22.
Med gildehilsen Gruppe 4

Bemærk: Vi starter kl. 18.30

Gåtur
Februar måneds gåtur foregår tirsdag den 1. februar.
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00
Med gildehilsen Gåholdet

HUSK!

Vi har Gildeting 17. marts 2022, og forslag, der ønskes behandlet på
Gildetinget, skal være gildemesteren i hænde senest 17. februar.
Sct. Georgs Gildet Dagsorden mv. udsendes i uge 9.
Hadsten
Gildehilsen
Kirsten – Poul-Erik – Anne Marie
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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

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat af gruppe 3`s møde den 17. januar 2022.
Mødet blev holdt hos Ulla, og vi begyndte mødet med at ønske
hinanden et GODT NYTÅR, og vi kunne også konstatere, at ingen i gruppen var eller havde været
smittet med Coronaen.
Derefter var "Højskoledagen" på programmet.
Ud fra det modtagne materiale drøftede vi de stillede spørgsmål/dilemmaer.
Debatten gik livligt, og vi kom langt omkring, og der var mange nuancer i meningerne. Vi stræbte
heller ikke efter at blive enige om alle spørgsmålene - det var diskussionerne, der var det
væsentlige.
Vi undrede os lidt over, at foredraget - med mulighed for dialog - med Jacob Birkler kun varer ca.
1½ time. Transporten til Ølgod sørger gruppen selv for.
Vi gennemgik dagsordenen til Rådsmødet den 20. januar 2022, hvor især punkt 11, der vedrører
gruppedeling og ny gildemester, gav anledning til snak.
Der var enighed om at indstille til ledelsen, at gruppe 3 fortsat skal bestå som en gruppe - men
med mulighed for et yderligere medlem.
"Aktivitetsdagen den 23. april 2022", hvor gruppens opgave, nemlig "forskellige skydeaktiviteter"
blev diskuteret, og til næste gruppemøde i februar vil vi arbejde videre med opgaven.
Næste gruppemøde er den 7. februar 2022, kl. 14.00, hos Anne-Grethe.
Ref.: Ib
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Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Referat fra gruppemøde 12. januar 2022 hos Sten Bo.
Alle mødt, dog minus Inger.
Det var gruppens held, at Kirsten og Sten pga. Corona ikke havde fået en rigtig julefrokost, for det
betød, at vi alle nød en sen julefrokost med sild, snaps lune retter mm. Men er der ikke noget
med, at ”julen varer lige til Påske”.
1. Gildemøde den 10. februar:
Det planlagte virksomhedsbesøg ser ud til at være muligt. Hannah får det bekræftet snarest
muligt, således at Kirsten kan lave en invitation til Gildenyt (forventet mødetidspunkt kl. 19.00).
Efter besøget køres til Hytten.
2. Rådsmøde 20. januar 2022
Kirsten gennemgik kort dagsordenen. Valg af ny GM drøftedes.
Kirsten orienterede kort om Sct. Georgs Dag den 23.april 2022, hvor alle kommunens
spejdergrupper (bæver/ulve/mikro/mini) inviteres. Tilsyneladende spændende opgaver.
Gildebrødre fra Hammel deltager.
Til løbet opfordres gruppen til at samle forskelligt genbrug fra dagligdagen (plast, papir, pap,
dåser mm).
ReachOut – projektet drøftet (Løft pigerne ud af fattigdom). Vort gilde kunne evt. samle et beløb
ind til et gildemøde med forhøjet deltagerbeløb.
3. Margueriterute-tur til foråret.
Kirsten og Stens tilrettelagte tur begyndende ved Varnapalæet syd for Århus og videre imod syd
forbi Ørnereden, Moesgård, Norsminde, Saksild, Hou, Gylling, Alrø, Søvind, Østbirk, Vestbirk
Vandkraftværk, med sidste stop ved Den genfundne Bro, blev gennemgået med en grundig
orientering om hver besøgsmulighed.
Turen forventes gennemført den 19.april, med start kl. 10.30. Nærmere aftales senere.
4. Vi mangler at snakke om en mulig gruppetur i det sene forår/tidlig sommer, måske til Fyn, hvor
Margueriteruten her kunne være et oplagt emne.
5. Næste møder blev aftalt.
For referatet: Hans Ole
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Fødselsdage
Februar
3. februar

Ruth Kondrup

Marts
11. marts

Bent Pedersen

12. marts

Hanne Nielsen

12. marts

Grete Simonsen

28. marts

Steen C. Andersen

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
Februar 2022

Tirsdag d. /10/3: Møde om ”tøsetur” hos Bente
Torsdag d. 10/2: Gildemøde
Marts 2022
Torsdag d. 17/3: Gildeting (spisning kl.18.30)

Lørdag d. 19/3: Vestjysk Gildehøjskole i Ølgod
26-27/3: Distriktsforum i Middelfart
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/3- 2022 er d. 25/2.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com
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