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Hermed indkaldes til gildeting i Hadsten Gildet 

      torsdag den 16. marts 2023 kl. 19.30 i spejderhytten. 

(spisning fra kl. 18.30 – selve tinget starter kl. 19.30) 

Dagsorden er udsendt tidligere. 

Der er i princippet mødepligt til det årlige gildeting, men skulle du mod forventning være forhindret 
i at deltage, vil det være pænt af dig at melde afbud til Kirsten A (2679 4953), der er gruppeleder i 
arrangerende gruppe. 

 

     
Gildefoto 

 
Inden vi starter med at spise, skal der tages et billede af Hadsten Gildet  

i anledning Sct. Georgs Gildernes 90-års jubliæum.  
 

Billedet tages udendørs.Tag gerne gildetørklæder på,  
så vi kan se at vi et Gilde. 

 
 

 
 

 

Referat:  

 
Ved gildemødet d. 9. februar fortalte Kirsten 
Andersen om sit spændende liv som rejseleder i 
mange år. 

Som sædvanlig et rigtig godt gildearrangement. 

 

 

 

 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/


 

Gruppe 1 

Referat af gruppe 1`s møde den 15. februar 2023 hos Niels. 
 
Vi mødte kl. 13.00 og Niels havde dækket frokostbord. 
 
Efter frokosten evaluerede vi gildemødet den 9.februar 2023, hvor vores gruppe var jourhavende. 
 
Aktivitetsdagen den 23. april 2023 var næste punkt. 
Ud fra det fremsendte materiale drøftede vi, hvordan vi forventede dagen ville forløbe.   
Hvilken naturleg vi skulle vælge, når der kommer så mange børn, blev vi ikke enige om, ligesom der 
var andre uklare punkter.  Men vi håber på mere forklaring på gildetinget den 16.marts 2023.  
Det forventes, at alle 7 gruppemedlemmer kan deltage, men der er vel behov for yderligere hjælp. 
 
Afviklingen af det sidste loppemarked i september 2023 i Sløjfen synes gruppen er en fin ide`, som vi 
støtter op om. 
 
Vi sluttede af med en quiz på 10 spørgsmål, som Steen havde lavet.  
Den indeholdt spørgsmål om mange forskellige emner, hvor der var 3 svarmuligheder. 
F.eks.: Hvor mange piger afslutter skolegangen i verdens lavindkomstlande?  
 Hvor høj er den forventede levealder? 
 Hvor mange af verdens etårige børn i dag er vaccineret mod en eller flere sygdomme? 
                 - og 7 flere spørgsmål. 
 
Næste gruppemøde den 22.marts 2023 kl. 13.00 hos Steen. 
 
Ref.: Ib  
 

Gruppe 2 

Referat fra gruppemøde den 14. februar 2023 
Hele gruppen mødtes hos Kirsten. Efter en god frokost gik vi over til dagsordenen. 
 
1. Siden sidst 
Her fik vi informationer fra det sidst holdte rådsmøde bl.a. om ”Spis ude dagen” i april og loppesalg i 
september.  
 
Hadsten gildet er vært for et distriktsarrangement den 22. august 2023. Hver gruppe vælger en 
repræsentant til en arbejdsgruppe, der skal planlægge arrangementet. Birgit går med fra gruppe 2. 
 
Peder B. har efterladt en stor samling af materiale, som er opbevaret i hytten. Han informerede 
Kirsten om det, og ville gerne, om det kunne anvendes til at få skrevet historie om DDS Hadsten. 
 
2. Gildeting 
Vi er jourhavende. Indkøbslisten blev justeret, og vi fik de sidste 
aftaler på plads.  
Desuden drøftede vi eventuelle forslag til gildetinget. 
 
3. ”Spis Ude Dag” 23.4. 
Vi gennemgik de papirer, der er uddelt fra Løbslauget, med 
oversigt over naturlege og opskrifter på bålmad. Ud over naturleg 
skal vores gruppe have en post hvor spejderne skal lave bålsuppe. Vi fik fordelt os på de to 
aktiviteter. 



 
4. Kend din by, kunst i det offentlige rum 
Kirsten fortalte om nogle af de skulpturer, som vi har i Hadsten by. Hertil har Kirsten udarbejdet en 
fin liste med foto, oplysning om navn på skulpturen, placering i byen og kunstnerens navn. Ikke 
mindre end 13 skulpturer har vi. Desuden er der oplysninger om nogle graffiti. At der er så meget 
kunst at se i byen, tænker man ikke over i hverdagen. 
 
Næste gruppemøde er den 28.3.2023, kl. 12.30 hos undertegnede. 
Ref. Ruth 
 

 

 Gruppe 3 

Referat gruppemøde den 23.februar 2023, hos Gudrun. 
 
Alle mødt. 

Oven på en dejlig middag fra ”Gudruns køkken” gik vi i gang med en omfattende dagsorden.  
Referatet fra gilderådsmødet blev kortfattet gennemgået, Ellen tilbød sig som gruppens repræsentant 
til planlægningen af distriktsarrangementet på Clausholm den 22.august. 
 
Det udsendte materiale til Aktivitetsdagen i april blev gennemgået, herunder en gennemgang af de 
tildelte arbejdsopgaver. Gruppen vurderede at have ”styr på” opgaven, og aftalte at detaljerne 
omkring indkøb mm skal endeligt aftales ved møder i marts og april.   
Vi mener ikke, at der er brug for hjælp. 
 
Jf. referatet fra gilderådsmødet bliver fødselsdagsgildehallen flyttet til søndag den 10.september, 
efter afslutningen af loppemarkedet. Det er foreslået, at der arrangeres fællesspisning i Sløjfen, og 
vores gruppe skal stå for levering af mad. 
Vi aftalte, at vi selv kunne indkøbe/lave maden, og at detaljerne herom aftales senere. Det er 
forudsat, at alle GB selv medtager bestik, tallerken mm, idet der ikke vil være adgang til 
køkkenfaciliteter i Sløjfen. 
 
Vi er også jourhavende torsdag den 20.april (Sct. Georgs Aften). Ingen ”arrangementer” i 
eftergildehallen. Der skal snakkes, synges og formentlig vil der være spørgsmål til aktivitetsdagen. 
Traktement aftales senere. 
 
Som aftalt gennemgik Kim i alle detaljer indholdet af en el-afregning. 
Mange spørgsmål blev besvaret, men alligevel er vi alle efterladt med 
en lettere undren over, at betaling for el skal være så indviklet og 
nærmest uforståelig.  
Den nye affaldshåndtering blev også kort berørt. 
 
En sommer-gruppetur drøftedes kort. Forslag om besøg på Økolariet i 
Vejle, Vindmøllecentret i Østerild, eller Klimatorium i Lemvig. Ideer mm hertil aftales ved næste 
møde. 
 
Kalenderen for de kommende møder blev tilrettet. 
 
For referatet: Hans Ole 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

            

 
  Er det ikke dig, der skal fotografere Ole? 

 
 
 
 

Fødselsdage 
 

Marts  

11. marts  Bent Pedersen (60 år) 

12. marts  Hanne Nielsen  

12. marts  Grete Simonsen  

28. marts  Steen C. Andersen 

  

April  

3. april  Niels Mark  

6. april  Hans Ole Hede 

  

Hjerteligt tillykke. 

 



 
 

 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/4-2023 er d. 25/3. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

 

Kalenderen  

Marts: 

Torsdag d. 16/3: Gildeting i Spejderhytten 19.30 (Spisning kl. 18.30) 

 

April: 

Torsdag d. 20. april: Sct. Georgs Gildehal  

Søndag d. 23. april: ”Spis Ude”-  dag  


