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                       Til Nytårsgildehal 

Til fastelavnsfest 

Torsdag den 19. januar 2023 kl. 18.30 
i spejderhytten 

 

 

 

Efter gildehallen vil vi byde på en velkomstdrink og lidt at spise 

Senere vil vi slå katten af tønden på helt traditionel vis og lege forskellige sjove lege. Der er selvfølgelig 
præmier til den bedst udklædte, kattekongen og -dronningen. 

 

Vi forventer, at I kommer udklædte. Kun fantasien sætter grænser. 

Vi glæder os til at se jer.  

 

Prisen for deltagelse: 150 kr. 

 

Tilmelding gerne gruppevis til Lars Lyngsø lyngso59@gmail.com senest den 8. januar 2023 

 

Glade gildehilsner 

Gruppe 4 

 

 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
mailto:lyngso59@gmail.com


 

 

Gåtur 
  

Til gåturen i december besluttede den lille faste deltagergruppe  
at nedlægge gågruppen fra 1/1 – 2023 

Vi har haft mange hyggelige gåture i årenes løb, men vi synes, at der er for få gildebrødre, som 
tager imod dette tilbud. 

 
Med spejderhilsen 

Gåholdet 
 

Referat:  

Julestue på Møllegården den 6.december 2022.  

13 gildebrødre, 11 spejdere og 35-40 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 blev sunget julesalmer, og 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.  LUCIA-optog klargøres med 11 spejdere 
Fordelingen skete efter den sædvanlige lodtrækning.      

Vores fine olielampe lyste op på klaveret. Desværre må der ikke længere tændes levende lys på 
Møllegården, men Bente orienterede om Fredslyset og læste fredslysbudskabet op.  
 
”Møllegårdens venner” sørgede for traktement med gløgg, æbleskiver, småkager og kaffe, og Ib 
ledte os igennem aftenen.                                                                                          
             
Igen et par hyggelige timer på Møllegården.  
                                                                                           
Ref.: Hans Ole  

 

                                                                                                            
                                                                                         

 

                                                                                                                       
               

 

    Beboerne blev trakteret med gløgg og æbleskiver                                                                              - og julemanden dukkede op !           



Gruppe 2 
Referat af møde 13. dec. hos Birgit. 

Til stede: Birgit, Bent, Kirsten, Ruth, Anne Marie og Sten 

Dagsorden: Bortset fra menuen var der ingen dagsorden! (Menuen affødte ingen kommentarer. Maden var 
god, og der var rigeligt)  

1. Kirsten havde forberedt og medbragt et pakkespil. Da vi nåede kaffen 

og kagerne blev der tid til spillet. Det gav anledning til en vældig 

kamp om pakkerne, som hele tiden skiftede ejermand alt efter hvad 

kortene gav anledning til. Da kamplarmen havde lagt sig, sad vi dog 

heldigvis med mindst en pakke/kage hver. 

2. Mødet sluttede med at vi over Birgits fine portvin alle ønskede 

hinanden glædelig jul og godt nytår. 

3. Næste møde er ved undertegnede tirsdag d. 17. januar kl. 12.30  

Tak for en hyggelig eftermiddag. 
 

Ref. SBA 

 Gruppe 3 
Referat gruppemøde den 14.december 2022, hos Janne. 
Alle mødt. 

Oven på nyheden om dels de amerikanske videnskabsmænds gennembrud i jagten på at opnå en  
nettoenergigevinst i en fusionsreaktor, dels nyheden om et stort dansk Power to X – projekt, og endelig 
nyheden om dannelsen af en ny bred regering indtog vi hos Janne julefrokost med ”sild og det hele”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Naturligvis blev ovennævnte nyheder en del af den indledende snak under frokosten, der blev efterfulgt af en 
livestreaming med lektor i historie, Casper Sylvest, Syddansk Universitet, der med temaet ”En ny atomalder” 
gav os et indblik i, hvad vi historisk forbinder med atomalderen, og hvorfor det stadigvæk er relevant at 
snakke om i en tid præget af klimakrise og krig i Europa. 
 
Over et efterfølgende jule-kaffebord drøftedes gruppens fremtidige opgaver, og opgaven med 5.min Sct. 
Georg påtog Janne sig. 
 
Tak for en hyggelig aften – og alle ønskede hinanden en glædelig jul. 
 
For referatet: Hans Ole 



Gruppe 4 
 

Onsdag den 14. december mødtes gruppe 4 ved Hanne og Robert kl. 18.30, 

desværre var der afbud fra Lise men med deltagelse af Troels. 

Efter et kort møde hvor vi fik lagt sidste hånd på Nytårsgildehallen og fordelt 

opgaverne samt fundet en dato for vores første tur til Horsens, som bliver den 

18 marts. Turen planlægges i detaljer senere, kom vi endelig til det væsentlige, 

nemlig vores Julefrokost. Vi nød den dejlige mad fra Kvickly under en hyggelig 

afslappet stemning, som blev hjulpet godt på vej af Troels snapse. 

Ref: Mette 

 

TAK 

Kære gildebrødre.  
Mange tak for blomsterhilsenen ved min fødselsdag.   
Jeg har bestemt, at den vil komme til at lyse op i den mørke januar måned 

Med gildehilsen Hannah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

Altså Bjarne, ku´ du ikke komme i civil påklædning, så de andre  
herinde ikke tror, at du blot inviterer mig ud som en god gerning. 

 

 

 



 

 Fødselsdage 

 

Hjerteligt tillykke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/2- 2023 er d. 25/1. 

Indlæg sendes til Kirsten Andersen, kirstenandersen52@hotmail.com 

 

 

 

 
 

 

Februar 2023  

3. februar  Ruth Kondrup 

  

  

Kalenderen  

 

Januar 2023 

Torsdag d. 19/1: Nytårsgildehal  

Torsdag d. 26/1: Rådsmøde i Spejderhytten, Ellemosevej 

 

Februar 

Torsdag d. 9/2: Gildemøde 

 

 

 


