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Mindeord ved Hans Tødts begravelse 3. april 2019.

Vi har mistet en gildebror, en af de gamle solide stø er af gildebevægelsen.
Om nogen, var Hans opmærksom på de 10 punkter i gildeloven
og forsøgte at e$erleve dem, %l stor glæde for os alle.
Som sagt: En af de gamle solide stø er.
Hans blev gildebror ved optagelse i 1979, altså for 40 år siden, og han opnåede
den højeste grad indenfor gilderne, nemlig at blive ridder 15 år senere.
Hans havde ﬂere væsentlige poster gennem sit medlemskab.
Han var Skatmester i 6 år i 80-erne.
Han var Gildekansler i 6 år sidst i 00-erne.
Og han har været ak%v i Ak%vitetslauget i 2 år midt i 90-erne og 6 år i 10-erne og deltaget i
spejderløb, pengeindsamling %l stø e for spejdere i kommunen og
senest i skrabelodssalg ved det årlige Kræmmermarked i Skanderborg.
Altså i 20 år ud af de 40. Det er bemærkelsesværdigt, og
vi i 2. Sct. Georgs Gilde vil mangle hans indsats.

Æret være Hans’ minde.
Jørgen Kiærskou

Husk at afsætte
søndag den 18. august
til det traditionsrige

Bilorienteringsløb!

Voksenlauget
lader sikkert høre fra sig
i passende tid forinden.

2. Sct. Georgs Gilde, Skanderborg
Gildemøde den 22. August 2019. kl. 19,00.

Legoklodser kender vi alle.
Jeg tror ikke, en af os kan sige os fri for, at have leget med dem.
Vi møder klodserne alle vegne, i vuggestuer, børnehaver, i skoler sågar også på kurser til
samarbejdsøvelser, til fremvisning af grafer og meget andet.

Vi er heldig at have fået fat i en mand som ved meget om Legos arbejde.
det er

Søren Lethin, Design Director
Kom og hør lidt fra LEGO´s udviklingsafdeling og hvordan de bl.a.
forsker i børns leg og skaber nye oplevelser.

Sted: Kirkecenter Kirkebakken
Pris: 100 kr. inkl. middag og drikkelse.
PS
I må gerne tage gæster med.
Tilmelding: senest den12. august til Alice Tødt, mail alicetoedt41@gmail.com eller tlf 2234 2044.

1. Gilde
Gildemester Kjeld Berthold Krabsen
8653 8188/2970 8188, kjeld@krabsen.dk
Gildekansler Else Andersen
8652 4652/2943 4970, elseander@mail.dk
Gildeskatmester Inga Bisgaard Staal
8652 2122/2172 0522, ingastaal@turbopost.dk

2. Gilde
Gildemester H.C. Jensen
Gildekansler Jørgen Kiærskou
4010 6520, joergen@kiaerskou.dk
Gildeskatmester Henning Søe
2386 9231, henning@soeehome.dk

www.sctgeorg.dk/1skanderborg

www.sctgeorg.dk/2skanderborg

4053 0275, iljhcj@gmail.com

Programmer, 2019
1. Gilde

2. Gilde

Sø 18. aug.
On 11. sep.
To 3. okt.
Lø 5. okt.
Fr 25. okt.
Ma 11.nov.
On 27. nov.
Ti 10. dec.

Bilorienteringsløb
Gildemøde
Fødselsdagsgildehal
MUS-løb
Fellowship Day
Gildemøde
Fredslyset
Julemøde

ÆRESRULLEN
Fødselsdage
Juli:
Ulla L.H. 75
August:
Lilian N. 70
TILLYKKE

Voksenlaug
Ny gruppe
Ny gr.+2.G
Gr.Ø. Tovh.
K.B.R. Tovh.
Ny gruppe
K.B.R. Tovh.
Ny gruppe

Sø 18. aug.
To 22. aug.
On 4. sep.
Lø 7. sep.
On 10. sep.
To 3. okt.
Lø 5. okt.
Fr 25. okt.
Ma 4. nov.
To 14. nov.
On 27. nov.
Sø 1. dec.

Billøb
1.+2.G+Porskjær
Gildemøde
1. gruppe
Gilderådsmøde
GL
Kræmmermarked
Akt.udv.
Dist. Sammenkomst Dist.
Fødselsdagsgildehal 2.gr.+1.G
MUS-løb
2.G+1.G
Fellowship Day
Dist.
Gildehal
3. gruppe
Dist.rådsmøde
Dist.
Fredslys
Dist.
Juletur/møde
1. gruppe

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

Mail: schandtorp@live.dk

Tryk:

privatkopi
Fenrisvej 10

Deadline for næste nummer:

20. august 2019

2019-03
6. juni 2019

Til alle DGL og GL
Landsgildeledelsen beder alle DGL og GL om at
videreformidle Nyhedsbrevet til alle jeres
gildebrødre, så informationerne når ud til
samtlige medlemmer.
Har du selv materiale til Nyhedsbrevet, kan du
sende teksten til kontoret@sct-georg.dk

LGT2019 i Vejen
Tilmeldingen til Landsgildeting 2019 er blevet
udsat til 15.6.2019. Husk at I selv skal reservere
overnatningsplads.

Artikler til Sct. Georg
Landsgildeledelsen har den store glæde at
modtage en del lokale gildeblade via de digitale
medier, og vi læser dem gerne, hver gang tid
gives. Mange af indlæggene kunne med udbytte
for os alle bringes i Sct. Georg. LGL beder derfor
redaktørerne om at vurdere, hvis der indsendes
et indlæg, som kunne gå videre til også at blive
bragt i Sct. Georg eller Nyhedsbrevet. Når et
indlæg sendes til redaktøren af Sct. Georg, skal
der medsendes tilladelse fra den person, der
har skrevet indlægget.
Derfor udsendes Nyhedsbrevet elektronisk til
alle ledelsesmedlemmer, som så anmodes om
at viderebringe til alle lokale gildebrødre.
Landsgildeledelsen og landsgildekontoret arbejder på at oprette mulighed for, at landsgildekontoret udsender til alle gildebrødre på en
gang, men det ligger af tekniske grunde lidt
ude i fremtiden.

Dannebrog bliver 800 år
Det bliver en fantastisk dag med alle de faner,
hvad enten I deltager lokalt eller i København.
Husk at se programmet på DanmarksSamfundets hjemmesider.

Sct. Georg og Nyhedsbrevet
I medlemsregistret registreres, om gildebroren
ønsker Sct. Georg på papir eller mail. Se
tidligere Nyhedsbrev om fremgangsmåden.

– spejderidéen for voksne –

side 2

Medlemsregister
Kanslerne – og især de nye på posten – bedes
huske på, at det er uhyre vigtigt, at oplysninger
som mailadresser er helt korrekte i
medlemskartoteket.
Landsgildeledelsen gør stadig opmærksom på,
at Pernille fra Landsgildekontoret og en fra
landsgildeledelsen hellere end gerne kommer
ud til et distriktsgildemøde, hvor Pernille ved
kanslernes egne pc-ere underviser i
registreringen. Er I interesserede, så henvend
jer til Pernille på landsgildekontoret.
Pernille fra landsgildekontoret var i maj måned ude til aftenmøder i to jyske distrikter for
at hjælpe gildekanslerne i brugen af
medlemsregisteret. Denne orientering kan
også ske i andre distrikter, det er bare at
kontakte Pernille.
I de to nævnte aftenmøder deltog også LGUS
Bente Christensen for at besvare spørgsmål
vedr. persondataforordningen.

Nye gildeledelsesmedlemmer
Gilderne har nu holdt gildeting, og der er skiftet
ud på nogle af ledelsesposterne.
Husk at overlevere på en ordentlig måde.
Oplysninger skal gives videre, mapper skal
præsenteres, formularer forklares, måder at
gøre tingene på gennemgås, og så alle de
uskrevne regler.
Sørg for at give den nye person på posten et
godt arbejdsredskab. Og brug Nyhedsbrevet
med alle de gode oplysninger.

Børneattester
Sct. Georgs Gilderne i Danmark følger
spejderkorpsenes indstilling og henstiller til
gildebrødre, der deltager ved arrangementer
med børn, at der indhentes børneattest og at
denne fornyes hvert andet år.

Stævne på Houens Odde for gildebrødre
under 50 år
Det var med storbeklagelse, at
landsgildeledelsen så sig nødsaget til at aflyse
stævnet i september 2019 for de gildebrødre,
som var under 50 år.
Landsgildeledelsen vurderede, at med de få
henvendelser vi havde fået på deltagelse i selve
stævnet, og ikke mindst manglende interesse i
at deltage i en planlægningsgruppe, så var der
kun en udvej, og det var aflysning.
Vi håber meget, at den kommende
landsgildeledelse vil finde inspiration til at prøve
igen, måske efter et andet koncept.

Ispirationsmateriale
Husk at håndbog for gildeledelser, håndbog for
gildebrødre, og ritualer kan findes på vores
hjemmeside – under medlemssiden (husk at
password til denne side er Mafeking)

– spejderidéen for voksne –

