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Gildenyt 
Sct. Georgs Gildet i Hadsten    
 
Oktober 2022                                                                    www.sctgeorg-hadsten.dk 

 
 

 

 
 

Gildemøde torsdag d. 13. oktober 2022 
 

Gruppe 2 arrangerer en tur med besøg på Spejdermuseet i Aarhus. 
 
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 18.30 og fordeler os i bilerne. 
 
Kl. 19.30 får vi en omvisning i museet, hvorefter vi selv kan udforske de gamle 
spejderminder.  
 
Spejdermuseet laver kaffe og gruppe 2 bager kage. Medbring selv krus og tallerken. 
I forbindelse med besøget er der åbent i Spejdermuseets genbrugsbutik, så der bliver 
mulighed for at gøre en god handel. 
 
Prisen for denne tur er 40 kr. excl. transport. Et overskud vil blive doneret til 
Spejdermuseet. 
 
Tilmelding gruppevis til Kirsten A: 2679 4953 eller kirstenandersen52@hotmail.com  
senest 9/10-2022 
 
Se mere om Spejdermuseet på deres hjemmeside: www.spejdermuseetaarhus.dk 
 
 

 
 

Gåtur  
 

Oktober måneds gåtur foregår tirsdag den 4. oktober. 
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00 

Med gildehilsen Gåholdet 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
mailto:kirstenandersen52@hotmail.com
http://www.spejdermuseetaarhus.dk/
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Østjysk Distrikt  

 
Kære Gildebrødre 

 
Østjysk Distrikt  indbyder  til  Fellow Ship Day 2022  
Tirsdag  d. 25. oktober 2022 kl. 18,30 i Sct. Georgs Gildernes lokaler 
i Fr. Bajersgade 28 1, sal 8700 Horsens  
 
Kl. 18,30       Ankomst, betaling og vandrehal 
Kl. ca. 18.45  Velkomst og Fellow Ship budskabet oplæses. 
Kl.ca, 19.15   Tapasanretning, vin, øl og vand 
Kl. ca. 20.00:  Foredrag ved Roman Buichuk, formand for foreningen  

                       «Bevar Ukraine» 

 
Roman Buichuk vil fortælle om foreningens arbejde, med at sende humanitær 

hjælp til det østlige Ukraine. 
 

Efter foredraget serveres der kaffe, te med noget sødt til 
 
Kl.ca. 22,00 Aftensang og tak for i aften 
 
Pris for denne Aften: 125,00 kr. excl. drikkevarer. 
 
Tilmelding med oplysning om gilde og navn til DIS i Østjysk distrikt: 
Karen-Bodil Ravn,  
mail:karen-bodil@outlook.dk,  
tlf.  25 36 34 91 
 
Fredag d. 14 oktober 2022 
 
Vi ser frem til en rigtig god aften med Gildehilsen  
 
Østjysk Distrikt  
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Mester har ordet 

 
Så er vi godt i gang med det nye gildeår. Alle grupper har mødtes for 
første gang, og det ser ud til, at alle er kommet godt fra start. Jeg 
glæder mig til at høre mere, når vi har rådsmøde den 6. oktober.  
Vi måtte opgive at holde loppemarked i år, hvilket betyder, at vi igen i år 
mangler de penge til donationer, som vi plejer at samle ind i forbindelse 
med loppemarkedet. 
 
Jeg vil derfor gerne bede alle grupper drøfte andre muligheder for indtjening, inden vi mødes til 
rådsmødet i januar. Vi skal også tage stilling til, hvad der skal ske med lopperne på 
Loppegården. Jeg håber, der kommer mange gode ideer på banen, når spørgsmålet tages op 
den 6. januar. 
 
Glade gildehilsner 
Hanne 
 

 
Referat fra Fødselsdags Gildehal den 8. september 2022.   
 

22 gildebrødre deltog. 
 
Den nyvalgte gildemester (Hanne Nielsen) bød velkommen til 
gildehallen. 
Gildebrødrene blev mødt i gildehallen med en anderledes 
opstilling end sædvanligt. 
Der var ikke noget Højbord, og gildemesteren, kansleren og 
skatmesteren sad spredt blandt gildebrødrene. 
Der var placeret led-lys i midten af rundkredsen, og fanen var 
med som sædvanlig. 
 
Ved gildehallens begyndelse blev der afholdt 1 minuts stilhed 
for at ære og mindes afdøde gildebror Inger Aagaard Sørensen. 
 
Gildemestertalen indeholdt bl.a. noget om tid i mange relationer 
– indlægget baserede sig på et udklip, som gildemesteren 
havde fået fra en nu afdød gildebror. 
 
Sten Bo Andersen holdt 5 min. Sct. Georg. 
 
Eftergildehallen var tilrettelagt som en ”børnefødselsdag” med 
boller, kagemand og lagkage. 
Vi indledte med en fødselsdagssang, som var skrevet af Steen 
fra gruppe 1. En rigtig fin og god sang, som også kan bruges fremover. 
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Som det hører sig til ved en børnefødselsdag, 
muntrede vi os med et par sanglege, nemlig ”Bro, bro, 
brille” og ”Under den hvide bro”. Det gav motion og 
appetit til kagebordet. 
(Ingen kom til skade under legen.) 
 
Som bekendt blev gildets loppemarked aflyst i år på 
grund af væltede telte. Denne situation blev drøftet, 
og hvordan kommer vi videre !!! 
Loppelauget har fået en tilkendegivelse fra spejderne 
med tilbud om hjælp til afvikling af et loppemarked.  
Loppelauget vil holde møde og fremkomme med 
forslag til gildeledelsen. 

 
Fødselsdagen blev afsluttet med en ispind til hver og med sangen ”Solen er så rød mor”. 
 
Ref: Gruppe 1 
 
 
Gl. gruppe 2 
 
Gruppetur med Gudenågruppen  
Fredag d. 17/6 startede gruppeturen og dermed afslutningen for Gudenågruppen. Gennem de 3 
år gruppen har eksisteret, har vi alle 11 
deltagere aktive i gruppe, vi har dog ”lidt” under 
at vi var så stor en gruppe og at det kunne 
være svært at finde datoer på møder, hvor vi 
alle kunne mødes. På årets gruppetur var vi alle 
med undtagen Poul Erik + Erling og Troels. 
Turen gik til Samsø, hvad der jo ikke har meget 
at gøre med Gudenåen, men vi har gennem 
årene fået trasket en del langs Gudenåen med 
flot natur og en gang imellem høj vandstand. 
Pensionisterne tog en tidlig færge allerede ved 
middagstid fredag. Jeg (Kim) stødte på om eftermiddagen og Lars mødte op i løbet aftenen. Lidt 
af den velsmagende aftensmad blev gemt til Lars’ ankomst. Stemningen var vist lidt høj, da der 
var indtaget passende med rødvin til middagen. 
Lørdag gik turen til det nordlige Samsø med en vandretur der vist var beregnet til en 8-10 km på 
stier og grusveje. Som altid blev turen lidt mere spændende, da vi jo lige skulle gå lidt mere 
”offroad” hvilket resulterede i forcering af flere krat og hegn.  Nordspidsen af Samsø, hvor 
nogen fik dyppet tæerne.  
 
Godt trætte og for nogen noget solbrændte (glemt solcreme) gik turen tilbage til Nordby hvor is 
blev nydt i fulde drag inden vi satte os til bordet på en lille restaurant og fik forskellige retter. 
Herefter tilbage til vores base lidt uden for Brundby. Alle var vist trætte og der var ikke basis for 
gentagelse af fredagens hyggeaften. 
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Søndag stod den på pakning og besøg forskellige steder bl.a. Samsø`s svar på ”Summerset 
Market” (Barnaby) i Tranebjerg og fyret på den sydlige ende.  Vi fik også et fint kik til Skoleskibet 
Danmark hvor besætning roede i land og tog en sikkert tiltrængt badetur ved stranden. Turen  
sluttede efter færgeturen til Hou og alle ønskede hinanden en god sommer og held og lykke i de 
nye grupper. 
Herunder lidt billeder fra turen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gruppe 1.     UPS – UPS – UPS 
 
I gildebladet for september var der et indlæg fra gruppe 1 der hed ”Gruppetur den 25. august 
2022 til Viborg”. 
 
Det var desværre en fejl, at det var sendt til Gildebladet, for det var kun ment som en intern 
meddelelse til gruppe 1`s medlemmer. 
(Det var gruppens sekretær, der var udsat for et ”hackerangreb”, som ikke blev opdaget i tide.) 
 
Så nu kan sekretæren fremsende det korrekte referat af gruppeturen til Viborg, altså: 
 
Referat fra Gruppe 1`s tur til Viborg. 
Den 25. august 2022 tog gruppen på tur til Viborg. 
 
Vi kørte i 2 biler og vi mødtes ved Asmild Klosterkirke kl. 
09.00, hvor vi blev budt velkommen af Svend Korup, som 
skulle fortælle om kirken.  
Svend har været medlem af Menighedsrådet i mange år, og 
det viste sig, at han også var gildebror, og han havde 60-
års nålen fæstnet på sin skjorte. 
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Man kan vel godt sige, at han vidste alt om kirkens historie uden brug af notater, og han fortalte 
på en meget fin og god måde.  
Vi sluttede af med en kop kaffe og rundstykker sammen med Svend. 
 
Kl. 10.00 var der aftalt et besøg i ”Viborg Miniby”, hvor en guide viste rundt i værkstederne og 
selve udstillingen. Minibyen består af forskellige bygninger, der er opført i forholdet 1:10. 
De opførte bygninger er alle nøjagtige kopier af huse fra Sct. Mogens Gade, Viborg. 
Foreningen, der driver Minibyen, blev stiftet i 1998. Medlemmerne – ca. 20-25 personer – mødes 
3 formiddage om ugen, men alt baseret på frivillighed. 
Medlemmerne har specialiseret sig på forskellige områder. Nogle er teglværksarbejdere, andre er 
tømrere, malere, murere, smede, m.m. 
I værkstederne kunne vi se prøver på, hvordan der blev muret, lavet dørhåndtag, vinduer, m.m. - 
alt i det rette størrelsesforhold, altså 1:10. 
Prøv at forstille jer at lave et håndtag til en port !!! - det bliver vel ca. 1 cm. 
Det var virkelig et besøg værd. 
 
Så var det frokosttid. Vi kørte til Borgvold, hvor der var bænke og borde med udsigt over søen. 
Frokosten var medbragt fra In-Side i Hammel. 
 
Vi kørte derefter op til Domkirken, hvor vi kunne parkere. Vi var inde i Domkirken, på Skovgårds 
Museet, og vi vandrede rundt i det indre Viborg, og så mange af de historiske bygninger fra 
Viborgs storhedstid. Vi gik i Sct. Mogens Gade og så mange af de bygninger/huse, som vi havde 
set i minibyen. 
 
Turen sluttede af med kaffe og Helles hjemmebagte muffins i haven ved Skovgårds Museet. 
 
Når turen virkelig blev så god og lærerig, skyldtes det hovedsageligt, at Steen – der er Viborg-
dreng – havde gjort et fantastisk forarbejde. Da vi gik rundt i byen, gjorde vi holdt mange steder, 
hvor Steen kunne fortælle om mange af de historiske bygninger og om de store historiske 
begivenheder, der havde fundet sted i Viborg, lige fra stænderforsamlinger, snapsting, landsting, 
m.m.  
 
Ref.: Ib   
 
Ref. af gruppe 1`s møde hos Anne-Grethe den 14. september 2022. 
 
Mødet var kl. 14.00, og gruppen var fuldtallig. 
 
Dagsorden: 
   1. Holdninger og forslag til ”Loppemarked”. 
   2. Evaluering af Gildehallen den 8. september 2022.  
   3. Tilrettelæggelse af de næste gruppemøder 
         Datoer og indhold/emner. 
   4. Eventuelt. 
 
ad 1: Det er gruppens opfattelse, at lopperne IKKE 
bare skal på lossepladsen – det ville også være 
respektløs over for dem, som har foræret  os 
lopperne. 
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Så det må være muligt, at afholde et loppemarked ”på en eller anden måde”, enten det så skal 
være på pladsen ved Sløjfen eller ved spejderhytten på Ellemosevej eller et andet sted. 
Hvis det afholdes i Sløjfen, er vejrforhold underordnet, men stemningen var mest for, at det 
afholdes ved spejderhytten. 
Det er også opfattelsen, at man med ”kyshånd” skal tage mod spejderledernes tilsagn om praktisk 
hjælp i forbindelse med afholdelse af et loppemarked. Det vides ikke, om tilsagnet er afhængig af 
stedet for markedets afholdelse. 
Med hensyn til P-forhold menes der ikke at være problemer nogen af stederne. 
Efter der er afholdt et loppemarked over 1 eller 2 dage, må der foretages et skøn over de usolgte 
lopper, som forhåbentlig kan afsættes (uden betaling) til f.eks. ”Århus Klunserne” eller andre 
organisationer efter nærmere aftale. 
De resterende lopper må så lade livet på lossepladsen !!!!. 
Loppelauget må snarest indkaldes til møde, hvorfra der indstilles et eller flere forslag til ledelsen.  
 
ad 2: Det kunne jo konstateres ved selvsyn, at Gildehallen blev afviklet meget forskelligt fra 
tidligere. 
Det nævnte Gildemesteren selv i forbindelse med sin velkomst, og hun ville gerne have respons 
fra grupperne/gildebrødrene, hvordan ændringerne i afviklingen af Gildehallen blev opfattet. 
 
Det er gruppe 1`s opfattelse - 
 
1 - at ændringerne er for voldsomme – velvidende, at der ikke er helt stramme regler for, hvordan 
en gildehal skal afvikles – og selvom ændringerne måske er godkendt af ledelsen. 
  
2 – at, hvordan vil man f.eks. forholde sig, når et nyt gildemedlem skal underskrive i ”Gildeskråen”  
eller  når der skal indsættes ny ledelse !! - skal man ned på gulvet for at underskrive, når der ikke 
er noget ”højbord”, man kan stå ved ?? 
  
3 – at det virker forvirrende, når de 3 i gildeledelsen sidder hver for sig et vilkårligt sted i 
forsamlingen, og gildemesteren læser op fra en i-pad og ind i mellem skal have et stykke papir fra 
en taske eller lign. og samtidig skal huske at sige, om de tilstedeværende skal rejse sig og /eller 
sætte sig.  
 
4 – at det lidt højtidelige - som der bør være ved enhver gildehal – er lidt gået ”fløjten”. 
 
5 – at der bør være et ”højbord” (et almindelig bord), hvor de 3 i ledelsen sidder med deres 
respektive nødvendige papirer. Det vil betyde, at afviklingen af en gildehal kan ske i en mere rolig 
og afslappet stemning.  
 
ad 3.    Næste gruppemøder blev aftalt til:   
           den 19.  oktober 2022, kl. 13.00 hos Helle 
           den 16. november 2022, kl. 13.00 hos Ib 
 
Ref.: Ib 
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Gruppe 4. 
 
Referat fra 1. møde i ny gruppe 4 den 6. september 2022 

Gruppe 4 mødtes første gang hos Lars og Marianne. Vi havde et 
hyggeligt møde og fik besluttet, at vi i de kommende to år vil tage 
udgangspunkt i Odder og Horsens Kommuner. Vi vil beskæftige os 
med fx lokalhistorie, kultur, museer, kirker og herregårde etc.   

Lars blev valgt til gruppeformand, og vi blev desuden enige om, at 
møderne foregår primært om aftenen og at vi starter med et let 
aftensmåltid.  

Næste møde er hos Robert den 5. oktober klokken 18:30  

Kommende møder: 

• Fredag den 4. november klokken 18:30 hos Bente.  

• Onsdag den 14. december hos Hanne. Det foreslås, at det så afholdes som en julefrokost, 
hvor alle bidrager.  

• Torsdag den 12. januar 2023 hos Mette 

• Tirsdag d. 21. februar hos Lise  

• Fredag d. 10. marts hos Lars 
 

• Mødeafholdelse:  

• Den, der holder mødet, udsender dagsordenen.  

• Den, der skal holde mødet næste gang, skriver referat.  
 

Ref. Robert  

 
 
 

 
 Fødselsdage 

 

Begge ønskes hjerteligt tillykke 
 
 

Oktober  

25. oktober  Robert Green Nielsen 

  

November  

8. november  Gudrun Andreasen  
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Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/11- 2022 er d. 25/10. 
Indlæg sendes til Kirsten Andersen, kirstenandersen52@hotmail.com 

 

 

 

Kalenderen  

Oktober 2022 

Torsdag d. 6/10: Rådsmøde hos GM kl. 19.30 

Torsdag d. 13/10: Gildemøde kl. 18.30 

Tirsdag d. 25/10: Fellowship Day i Skanderborg kl. 18.30 

 

November 2022 

Torsdag d. 17/11: Distriktsrådsmøde i Galten 

Onsdag d. 23/11: Modtagelse af fredslys i Skanderborg 

Torsdag d. 24/11: Gildehal 

 


