
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 St. Georg 

Freske fra Georgien

1. og 2. Sct Georgs Gilde                                                                   Skanderborg     

S c h a n d t o r p

  36. ÅRGANG

  NUMMER  4       

 

                       APRIL 2019
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1. Sct. Georgs Gilde, Skanderborg

Sct. Georgsaften

Invitation

Sct. Georgsaften afholdes den 23. april kl. 19.00 

i Kirkecentret, Kirkebakken 4, 8660 Skanderborg

Vi begynder med gildehal klokken 19, så kom

i god tid.

Efter gildehallen er der spisning, som vi tror

korsriddere og munke med glæde ville

deltage i!

Måltidet indtages med sin egen medbragte

kniv eller dolk, mens spiseplade udleveres.

Kan man ikke betale i gulddalere, kan 100

DKR erlægges.

       

Tilmelding til Inga Staal senest den 7. april:

Mailadresse:  ingastaal@turbopost.dk

Tlf.: 2172 0522.

Med gilde hilsen

2. gruppe

Andrea Mantegna (1431 – 1506)



2. Sct. Georgs Gilde i Skanderborg, gruppe 2

Inviterer til Sct. Georgs aften tirsd. d. 23. april 2019, kl. 18.30 på 
Temnæs.

Vi afvikler en gildehal med indsættelser 

der afsluttes med at vi bekræfter 

gildeløftet.

Efter gildehallen hygger vi os med lidt 

flødekartofler, salat og 

hambugerryg/skinke efterfulgt af kaffe 

med kringle.

Prisen er sat til kr. 100 pr. deltager og 

tilmelding (gerne gruppevis) straks 

eller senest lørdag den 06. april til 

Ella e.  o  @      t  u  rbopos  t  .      d  k     /   21634616.

PS: Hver deltager skal selv 

medbringe tallerken, bestik, glas og 

kop.

mailto:e.o@turbopost.dk


Så kan man godt få den mistanke at byen Salem, hvor Georgius udkæmpede slaget 

mod dragen i år 300 e.k., oprindelig lå hvor Holstebro er i dag. Det kan være derfor 

at slaget har været i byvåbenet i mange år.

Kære Gildebrødre!

Så er foråret på vej og snart følger sommer.
Det betyder at der er sommerfest på Møllehjørnet

Onsdag d. 15. maj 2019 kl. 12,00 
Kom og vær med til at give beboerne en god dag og vi vil samtidig hygge os i 
fællesskab

Vi mødes kl. 10,00 på 1. sal hvor vi fordeler opgaverne i mellem os.

Tilmelding til Karen- Bodil senest onsdag d. 8. maj på mail:

karen-bodil@outlook.dk

Med venlig hilsen
Karen-Bodil 

 

 

mailto:karen-bodil@outlook.dk


                   

Udflugt til præstestien mellem Sneptrup Præstegård og 

Ovsted Kirke

Mandag 20. maj kl. 14.00

                             
Kom og nyd kaffen og kagen, mens I hører Benedikte Baggesgaard fortælle om de bibelske 
træfigurer ved Sneptrup Præstegård samt om nyanlæggelsen af præstestien mellem 
Sneptrup og Ovsted.

Husk selv at medbringe kop/krus til kaffe eller te.

Bagefter kan de, der har lyst, gå turen rundt på stien. Turen er ca. 5 km med start fra p-
pladsen ved præstegården og er også mulig for kørestole og barnevogne.

Vi mødes kl. 14 på parkeringspladsen ved præstegården og går sammen op til figurerne. 

Pris for deltagelse er kr. 30,-. 

                                             

Husk selv at medbringe kop/krus til kaffe eller te.Bagefter kan de, der har lyst, gå turen rundt 

på stien. Turen er ca. 5 km med start fra p-pladsen ved præstegården og er også mulig for 

kørestole og barnevogne.

Tilmelding senest 13 maj til Anne-Margrethe eller Gyrd

41424054/41424055  moosnielsen@gmail.com

Med gildehilsen

1. gruppe, 1. Sct. Georgsgilde
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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,  2019

1. Gilde 2. Gilde

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

                                                                                                                          

Ti   23. apr.  Sct. Georgs Aften 2. gruppe

Ti  30. apr.     Distriktsgildeting    Dist.

On 15. maj  Gildemøde          3. gruppe

Lø/sø 1.-2. juni     Udflugt          Udfl.grp.

 

Ti   23. apr.  Sct. Georgs Aften  2. gruppe

Ti  30. apr.     Distriktsgildeting    Dist.

On  1. maj  Gruppeledermøde GL

To 23. maj  Gildemøde            1. gruppe

 

 

Schandtorp
v/ Nils Jørgen Rasmussen

Fenrisvej 10, Gram

8660 Skanderborg

Mob.tlf.: 2181 2415

Mail: schandtorp@live.dk

 

Tryk:        privatkopi            

                   Fenrisvej 10    

  

 

[Fang læserens opmærksomhed med et 

citat fra dokumentet, eller brug denne 

plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. 

Du kan trække dette tekstfelt til andre 

steder på siden.]

Deadline for næste nummer:

        20. april 2019
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