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NUMMER 1

Endnu en påmindelse om en festlig dag på Skanderborg Fælled
den 9. februar 2019
i anledning af Østjysk Distrikts

50 års jubilæum
GU’erne i Østjysk Distrikt og Distriktsgildeledelsen vil gerne invitere alle gildebrødre til en spændende og berigende højskoledag lørdag den 9. februar 2019 fra kl. 9.00 til ca. 17.30 på Skanderborg Fælled i anledning af, at det
i februar 2019 er 50 år siden, Østjysk Distrikt blev dannet.
Tag også gerne din partner, din nabo eller en god ven med.
Adresse: Skanderborg Fælled 1, 8600 Skanderborg
Pris: 300 kr. for morgenmad, frokostbuffet inkl. 1 øl eller vand samt kaffe og kage.
Betaling skal ske til distriktets konto: 1915 7558150941 eller på MobilePay: 93651. Angiv indbetaler.
Tilmelding (kun på mail!) og betaling senest mandag den 14. Januar 2019 til DGS Birte Brynning, brynning@hundslund.com Obs!! Tilmeldingen er først gældende, når deltagelsen er betalt.
Vil du/I give en gave i anledning af jubilæet, ønsker vi os et tilskud til dagen indbetalt på distriktets konto.
Oplys følgende ved tilmelding:
Navn på indbetaler samt navn og gilde på alle tilmeldte deltagere
Om indbetaling er sket via bank eller på MobilePay
Om du/I ønsker at deltage i rundvisning kl. 16.30
Om du/I evt. kun ønsker at deltage i gildehallen (pris 100 kr. inkl. morgenmad)
Om du har en kort bemærkning i forbindelse med gildehallen
Vi glæder os til at se dig
Med gildehilsen GU’erne og Distriktsledelsen, Østjysk Distrikt

Velkommen til Nytårsgildehal i 1. Gilde Skanderborg
Onsdag den 16. januar 2019 i Kirkecentret.

kl. 18: Velkomst med "bobler". Herefter nytårsgildehal.
kl. 19: Der serveres en anretning med tilhørende drikkevarer.
kl. 20: Formand for Møllelauget, Jørgen Lund Christiansen, fortæller om
Munkekroen og VesterMølle.
kl. 21: Kaffe og kransekage.
kl. ca. 21.30: Afrunding af aftenen.
Pris: kr. 100 pr. person.
Giner er velkomne.
Husk sangbog.
Tilmelding senest onsdag den 9. januar 2019 til Else Gregersen på mobiltlf. 21 22 58 66 eller på
mail: elsehjortgregersen@gmail.com
Vel mødt ønsker Gr. 3.

Gildeledelsen ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår.
Vi vil gerne opfordre alle til at deltage i Østjysk Distrikts jubilæum
lørdag den 9. februar 2019 på Skanderborg Fælled.
Vi har tradition for, at udgiften til foredragsholder/underholdning på vores møde i februar betales
af gildekassen. Det gør vi også i år på den måde, at du kun skal betale 200 kr. til distriktet for at
komme med – så betaler gildekassen resten til distriktet bagefter.
Så tilmeld dig senest den 14. januar på mail til brynning@hundslund.com og betal 200 kr. til
distriktets konto 1915 – 7558150941 eller på MobilePay: 93651 (husk dit navn i
bemærkningsfeltet).
Vi håber der kommer mange fra 1. Gilde den 9. februar.
Gruppeledermødet den 31. januar afholdes om eftermiddagen kl. 14 til ca. 17 hos Kjeld på Nis
Petersens vej. Indkaldelse udsendes ca. 14 dage før. Vi skal bl.a. snakke om gildetinget og valg af
ny kansler.
Mange gildehilsner
Inga, Hanne og Kjeld
1. Skanderborg Sct. Georgs Gilde

2. Sct. Georgs Gilde i Skanderborg
afholder nytårsgildehal:

Fredag d. 11 januar 2019 kl. 18.00
i
Kirkecenteret
Kirkebakken 4, Skanderborg.
Vi invitere gildebrødre og giner til en festlig aften
med følgende program:
Velkomst i vandrehal
Gildehal
2 retters festmenu
Sang underholdning af Anja

Rossau.

Dessert, Kaffe og hyggeligt samvær.
Påklædning: Festtøj
Pris pr. deltager: 200kr alt incl.
Tilmelding senest 1. januar 2019 til Ann, Henning på:
Mail: ann@soeehome.dk Telf: 27153009
(gerne gruppevis)
Med Gildehilsen
Gruppe 3

1. Gilde

2. Gilde

Gildemester Kjeld Berthold Krabsen

Gildemester Alice Tødt

8653 8188/2970 8188, kjeld@krabsen.dk

2234 2044, alicetoedt41@gmail.com

Gildekansler Hanne Berthold Krabsen

Gildekansler Birgit Biensø

8653 8188/3048 1948, hanne@krabsen.dk

8651 0014, bijobi@turbopost.dk

Gildeskatmester Inga Bisgaard Staal

Gildeskatmester Henning Søe

8652 2122/ 2172 0522, ingastaal@turbopost.dk

2386 9231, henning@soeehome.dk

www.sctgeorg.dk/1skanderborg

www.sctgeorg.dk/2skanderborg

Programmer, 2018 - 2019
1. Gilde

2. Gilde

On 16. jan. Nytårsmøde

3. gruppe

Fr 11. jan. Nytårsgildehal

3. gruppe

To 31. jan. Gruppeledermøde

GL

Ti 22. jan. Gilderådsmøde

GL

Lø 9. feb. Højskoledag

Dist.

Lø 9. feb. Distriktsjubilæum

Dist.

Ma 18. mar. Gilde'ng

GL+5. gr.

To 28. feb. Gildemøde

1. gruppe

Ti 23. apr. Sct. Georgs A+en

2. gruppe

On 20. mar. Gilde'ng

GL

On 1. maj Gruppeledermøde

GL

Ti 23. apr. Sct. Georgs A+en

2. gruppe

To 23. maj Gildemøde

2. gruppe

On 14. maj Gildemøde

3. gruppe

Lø/sø 1.-2. juni Udﬂugt

Udﬂ.grp.

Schandtorp
ÆRESRULLEN
Fødselsdag:
Hans S-H: 80 år
TILLYKKE

v/ Nils Jørgen Rasmussen
Fenrisvej 10, Gram
8660 Skanderborg
Mob.tlf.: 2181 2415

Mail: schandtorp@live.dk

Deadline for næste nummer:
Tryk:

privatkopi
Fenrisvej 10

20. januar 2019

2018-07
17. december 2018

Til alle DGL og GL
Landsgildeledelsen opfordrer ledelserne til at
sende Nyhedsbrevet videre til alle jeres gildebrødre, så informationerne når ud til samtlige
medlemmer.
Vi håber, alle vil medvirke til at gøre Nyhedsbrevene spændende og informative med nyheder fra gilder, distrikter og landsgildet.
Du kan sende din tekst til kontoret@sctgeorg.dk

DIS- og DUS-arrangementer
Planlægningen af DIS- og DUS-stævner i 2019
er allerede i gang.
Hvis du har noget, du gerne vil have med på
stævnet, er du velkommen til at kontakte KU
eller IU.
LGL opfordrer alle distrikter til at deltage med
en person.

Forslag til ændring i love for SGG og
tilhørende organisationsplan
Landsgildeledelsen (LGL) har udarbejdet et
forslag til en ny organisering af Sct. Georgs
Gilderne i Danmark.
Forslaget er sendt ud til samtlige DGM med
ønske om, at det sendes ud til samtlige gildemestre i distrikterne. Har du ikke modtaget
dette materiale, bedes du henvende dig til din
DGM.
Materialet vil blive et punkt på Distriktsforum i
januar 2019.

Omsorgspolitik for Sct. Georgs
Gilderne i Danmark
I Plan 2017-2019 beskriver vi under punktet
Medlemspleje, at LGL arbejder videre med en
omsorgspolitik.
Men som med de øvrige punkter i planen, skal
dette arbejde ske i samarbejde med de lokale
gilder.
Derfor: Har I tænkt på og talt om f.eks.
hvordan I tager jer af de hørehæmmede?
Fortsættelse følger i næste Nyhedsbrev.

Samarbejdet med spejderkorpsene
Indkaldelsen til Distriktsforum 2019
Der er udsendt invitation til det kommende
Distriktsforum, hvor LGL mødes med distriktsgildemestrene. Hovedpunktet på stævnet vil være vores fremtid.

LGL er i gang med at tegne medlemskab hos de 5
korps, og håber på at høre om, hvordan gilderne
samarbejder med f.eks. FDF og De gule spejdere.
Skriv til os på kontoret@sct-georg.dk

– spejderidéen for voksne –

side 2

Julehilsen fra Prinsesse Benedikte

Sct. Georg elektronisk
Har du lyst til kun at modtage Sct. Georg
elektronisk, skal du få din kansler til at
registrere dette i medlemsregisteret.
Derefter vil du så modtage bladet som en
vedhæftet fil i PDF-format.

Hermed ønsker jeg at sige hjerteligt tak for
året, der gik. Mange gode og nye initiativer har
set dagens lys, små såvel som store oplevelser
har jeg fået og følt det som en glæde at være
med.
På gensyn næste år.
En rigtig glædelig jul og et lykkebringende
nytår ønsker jeg alle og sender de varmeste
hilsener,
Benedikte

Overrækkelse af Fredslys og
jubilæumsnål

__________________________________________

Den 13. december blev fredslyset overrakt til
H.K.H. Prinsesse Benedikte af spejder Kalle
Grønbech Willumsen og fredslyskoordinator Lene
Skriver.
H.K.H. Prinsesse Benedikte
Amalienborg, Christian den VIII
Palæ

Ved samme lejlighed overrakte LGM Helmut Werth
en 25-års jubilæumsnål til prinsessen.

1257 København K

Landsgildekontoret
Kontoret er julelukket fra kl. 14.00 torsdag den
20. december til og med onsdag den 2. januar
2019 kl. 10.00.
Landsgildekontoret er ellers bemandet mandag
– torsdag og med telefontid fra kl. 10.00-14.00.

Glædelig jul
Landsgildeledelsen og kontoret ønsker alle
gildebrødre og deres familier en rigtig dejlig jul
og alt godt i det kommende år
Mange gode jule- og nytårshilsner fra kontoret
og landsgildeledelsen.

– spejderidéen for voksne –

