Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
November 2022

www.sctgeorg-hadsten.dk

INVITATION
GILDEHAL den 24. november 2022 kl. 19.30
i Spejderhytten på Ellemosevej


Hermed indkaldes til november måneds gildehal.
Efter gildehallen skal vi se billeder fra en ferietur til det nord-østlige USA, der i
efterårsmånederne er klædt i gyldne farver.
Efter turen til USA vil der blive serveret et let traktement.
Gruppe 3 står for traktementet, og vi vil gerne have gruppevis tilmelding senest
søndag den 20.november til:
Hans Ole tlf. 2013 2537 eller hede@hotmail.dk

Glæder os til at se jer den 24.november
1

Gåtur
November måneds gåtur 2/11 er som tidligere meddelt blevet aflyst.
Med gildehilsen Gåholdet

Fredslyset 2022
Til gilderne i Hammel, Hadsten Porskjær, 1. og 2. Skanderborg
Onsdag d. 23. november 2022 bliver fredslyset hentet i Århus og
kommer til Hadsten kl. 13,00, hvor vi modtager det i
Spejderhuset, Ellemosevej 17 A, 8370 Hadsten
Vi samles til er par stykker smørrebrød.
Derefter oplæses Fredslysets budskabet
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. 16. november (Gerne gildevis)
Med venlig hilsen
Karen-Bodil Ravn
DIS
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Julehygge på Møllegården
Tirsdag den 6.december
I samarbejde med Møllegårdens Frivillige er der julehygge med sang, lotteri, gløgg og
æbleskiver. Senere kaffe med småkager.
Aftenen begynder kl. 18.00 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
29.november på tlf. 2362 1292, eller
kirsten.ladefoged43@gmail.com.

Med julehilsen
Sct. Georgs Gildet
Julestuelauget
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Referat af gildemøde torsdag d. 13. oktober 2022
12 gildebrødre havde taget imod invitationen til at besøge spejdermuseet i Aarhus, og
vi mødtes i Højbjerg kl. 19.30, hvor Erik og Benny stod klar til at vise os rundt.
Vi delte os op i to hold, så der var rig
lejlighed til at stille spørgsmål undervejs.
Der er mange ting at se på i museet og det blev
ekstra interessant, idet begge omvisere var gode
til at knytte historier til det, vi så.
Turen sluttede med et besøg i genbrugsbutikken,
hvor der blev gjort nogle gode handler.
Vi fik et godt indtryk af, hvor meget arbejde de
frivillige lægger i Spejdermuseet, men fik samtidig
en tydelig fornemmelse af, at det er folk, der
brænder for sagen.
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Da vi alle havde været rundt, fik vi kaffe og kage, mens snakken
gik. Der blev også tid til at synge et par sange.
Kl. 22 sagde vi tak for i aften og kørte hjemad mod Hadsten.
Der blev krævet lidt ekstra for traktementet og opfordret til ekstra
donation, så aftenens overskud blev på 600 kr., som er indbetalt til
Spejdermuseet.
Ref.: Kirsten A

Gruppe 1.
Referat fra gruppe 1`s møde den 19. oktober 2022 hos Ib.
Alle var mødt med undtagelse af Helle, der var ”arbejdsramt” på grund af det kommende valg.
Vi drøftede det tilsendte referat fra rådsmødet den 6. oktober 2022. Af referatet fremgår det bl.a.,
at der nødvendigvis skal findes en ny skatmester. Ingen i gruppen ønsker at påtage sig opgaven.
Steen havde et indlæg om klimaet, hvor overskriften var, at
Udfordringen er, at klimaet ændrer sig som følge af både menneskelig påvirkning og
af naturlige processer.
Diskussionen gik livligt, og der er ingen tvivl om, at klimasagen er ved at udvikle sig til en
katastrofe – hvilket alle var enige om.
Vi var også enige om, at der er så mange usikkerheder om, hvad der er det rigtige at gøre. Man
må håbe, at de mennesker, der skal tage beslutningerne gør det rigtige.
Men der er jo rigtig mange, der gør sig kloge på problemerne – det være sig politikere,
klimaaktivister, forskellige eksperter med mange flere.
Under begrebet ”klimaforandringer” er der mange, som sammenkæder alle tilfælde af tørke,
oversvømmelser og orkaner, som om vi ikke har haft den slags hændelser førhen !!
Selv ifølge FN`s klimapanels videnskabelige rapport er der indtil nu ikke nogen ændringer af
betydning i styrken og hyppigheden af disse ekstreme vejrbegivenheder.
Gruppen var enig om, at klimasagen er utrolig spændende – måske også for spændende !
Næste gruppemøde er onsdag den 16.november 2022 kl. 13.00 hos Helle.
Ref.: Ib

Gruppe 2
Den 5. oktober mødtes de 4 som ikke var på ferie eller andet hos Ruth til et eftemiddagsmøde.
Vi fik vendt det kommende rådsmøde og rettet kalenderen til samt mindet om personlig tilmelding
til Fellowship Day i Horsens.
Vi evaluerede også den sidst afholdte gildehal.
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Derefter havde vi en lang snak om ”rest lopper” og muligheder for fremtidig indtjening. Vilkårlig
nævnt: skrabelodder, tombola, fremstilling og salg af birkenisser osv. – dog mener vi ”at det
vigtigste er fællesskabet ved at lave noget sammen” – det er mindst lige så vigtigt som at donere!
Da vi stod for gildemødet 13. okt. som gik til Spejdermuseet i
Århus, var der lidt praktiske ting som blev aftalt og fordelt.
Gruppearbejdet om Hadstens skulpturer og mindesmærker
begyndte vi på og fordelte de første opgaver til næste møde, hvor
vi forventer gruppen er fuldtallig. Det er hos Anne Marie i Silkeborg
tirsdag d. 15. november kl. 13.
Ref. Anne Marie

Gruppe 3
Møde den 1.oktober 2022
Kims forslag om at henlægge gruppemødet til et besøg på Energimuseet i Tange blev indledt med
at vi mødtes i spejderhytten, der fungerede som læ for en kraftig regn, så Kim kunne servere
kaffe og rundstykker i tørvejr. Samtidig blev dagens forløb præsenteret for gruppen.
Kim havde forinden besøgt museet, så dagens program havde en rimelig høj detaljeringsgrad.
Godt rustet til dagens program kørte vi i to biler til museet i
Tange.
Alle udstillinger blev gennemgået, og ind imellem supplerede
Kim med yderligere oplysninger, dels fra egne oplevelser fra
”den elektriske verden” men også med mange henvisninger til
hvordan de viste opfindelser udnyttes i vores dagligdag.
Vi så også, hvordan Tangeværkets placering ved Tange sø fortsat udnytter vandkraften til at drive
turbinerne rundt som Danmarks største vandkraftværk.
I Bohrtårnet så vi et lynshow med Tesla-spolen, og meget aktuelt har museet indrettet en
udstilling om Power – to – X. Forenklet sagt en proces, hvor man via elektrolyse omdanner
vindenergi til brændstof.
Interessant var det også at se de indrettede huse med eksempelvis gamle vaskemaskiner fra tiden
før el-apparaterne flyttede ind.
Mens madpakken blev fortæret, berørtes den netop afviklede gildehal, men referat herfra
udelades i respekt for, at gildemesterens ønske om feedback ikke bringes i Gildenyt.
Fyldt med mange indtryk efter en interessant dag, hvor programmet blev gennemført til aftalt tid,
og hvor vi efter afslutning med kaffe/kage kørte fra Tange og nåede Hadsten ved 16.30-tiden.
En stor tak til Kim for en rigtig god dag.
For referatet: Hans Ole

Gruppe 4
Referat fra gruppemøde i gruppe 4 onsdag 5 oktober hos Robert
Der var afbud fra Lise.
Vi mødtes kl. 18.30 og startede med en dejlig gullasch suppe – skønt ikke at skulle lave
aftensmad. Her talte vi om løst og fast samt Hanne`s nye måde at afvikle gildehallen på. Vi er i
gruppen enige om at støtte Hanne i at ændre og forenkle afholdelse af gildehal og møder.
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Første punkt på dagsordenen var at finde en ny kasserer. Hanne havde i forvejen henvendt sig til
nogle stykker, men desværre ikke noget positivt svar endnu.
Andet punkt alle ”lopperne”. Loppelauget skal arbejde videre med et sidste loppemarked og tage
imod spejdernes tilbud om at hjælpe os.
Tredje punkt var ideer til de gruppemøder, vi skal være ansvarlige for. Først Nytårsgildehallen
som vi har en ide til og arbejder videre med. Lars er ansvarlig for 5 min Sct. G. til mødet 24
november.
Sidste punkt var aftenens emne, hvad vi vil besøge og tale om i Horsens Kommune. Der kom
mange gode forslag og til næste møde skal vi planlægge en dag i Horsens som start på emnet.
Ingen af os havde noget særligt kendskab til Horsens by, så det glæder vi os til at få.
Vi sluttede aftenen med dejlig æblekage og en hyggelig snak.
Referent Bente.

Tusind tak for opmærksomheden til min runde fødselsdag. De lækre dråber vil blive
nydt med velbehag.
Mange hilsner
Kirsten A.

Tusind tak for gildets opmærksomhed ved min halvrunde dag i september.
Gildehilsen fra Anne Marie

Fødselsdage
November
8. november

Gudrun Andreasen

December
8. december

Hannah Hede

9. december

Mette Lindgren

9. december

Anne-Grethe Andersen

14. december

Ib Ladefoged

22. december

Ulla Rassing Pedersen

24. december

Kim Topp

Hjerteligt tillykke
7

Kalenderen
November 2022
Torsdag d. 17/11: Distriktsrådsmøde i Galten
Onsdag d. 23/11: Modtagelse af fredslys i Skanderborg
Torsdag d. 24/11: Gildehal
December
Torsdag d. 1/12: Julestue på Møllegården

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/12- 2022 er d. 25/11.
Indlæg sendes til Kirsten Andersen, kirstenandersen52@hotmail.com
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