
   

   Kære Gilder i 

                   Hadsten, Hammel, Porskær, 1.- 2.- 3. Horsens og 1. og 2. Skanderborg. 

 

Nu er det igen tid til at afholde væbnerforberedelse (Forberedelse til udviklingstrin 2) for svende og 

gildebrødre, der har lyst til at drøfte gildespørgsmål og gildearbejde. 

Første møde er mandag den 7. oktober 2019 kl. 19.30 hos DUS,  

Hanne Nielsen, Jupitervej 35, 8370 Hadsten 

 Hele forløbet strækker sig over 3-4 møder, hvoraf 2 møder afholdes i efteråret 2018 og 1-2 

møder i foråret 2019. Datoerne aftales med de fremmødte på første mødeaften.   

 Programmet vil blive gennemgået på det første møde. Her gennemfører vi også en 

præsentationsrunde, hvor vi orienterer hinanden om vores spejder og / gildemæssige baggrund, men 

også gerne et par ord om erhvervs- eller interessemæssig baggrund. ”Gildebevægelsens struktur og 

organisation”, ”Symboler og ritualer” samt ”Gildernes internationale arbejde” vil ligeledes indgå i første 

møde. 

 Kurset afholdes kun, hvis vi kan samle deltagere fra flere gilder, da det giver det største 

udbytte for alle. Væbnere, som gerne vil være med til at drøfte gildespørgsmål og gildearbejdet, må også 

meget gerne deltage. 

 Tilmelding senest 14/9 2019 med navn, adresse, tlf.nr. og evt. mail adr. til  

 Hanne Nielsen, tlf. 4073 3690 eller meget gerne på mail: hanne@funcity.dk 

 Ca. en uge før mødet vil tilmeldte deltagere modtage en adresseliste over  

 deltagerne samt et velkomst brev.  

 

  36. ÅRGANG  

  NUMMER  9       

  

  

               SEPTEMBER 2019 

S c h a n d t o r p 
1. og 2. Sct Georgs Gilde                                                                   Skanderborg      



SkulpturBy Galten 2019 

Gildemøde i 1. Sct. Georgs Gilde 

 

Nu har du chancen for en guidet tur i SkulpturBy Galten 2019, som løber fra den 24. 

maj – 20. oktober 2019. 

 

                                       

Mødetidspunkt og -sted er: 

onsdag, den 11. september kl. 9.45 ved Biohuset, Torvet 6, 8464 Galten. 

Rundvisningen starter kl. 10. 

Turen tager ca. 2 timer og er handikapvenlig. 

Efter turen er der frokost i Sognegården, Smedeskovvej 2, 8464 Galten. Gruppe 1 

sørger for mad og drikkevarer. Det bliver ca. kl. 12. 

I Forbindelse med frokosten vil Kjeld orientere om det kommende Landsgildeting. 

Prisen for guidet tur, frokost og drikkevarer er 100,- kr. Hav venligst kontanter med. 

Der er også mulighed for betaling med MobilePay. 

Tilmeldingsfristen er onsdag, den 4. september til Margit på mail: mpn@surfmail.dk 

Er det ikke muligt for dig, kan du ringe på 8652 0269. 

 

Det kan anbefales at besøge Galten Kirke, Nørregade 44 og se bl.a. udsmykningen lavet 

af Peter Brandes, inden du kører hjem. 

Galten Kirke: 
Nyrenoveret og med ny kirkekunst 
Peter Brandes har lavet altertavlen, altertæppet og de 10 glasmalerier i vinduerne. 
Arkitekt Jane Havshøj har designet de 5 lamper i midtergangen og stolene ved døbe 
fonten. 
Kunstner Maja Lisa Engelhardt har i samarbejde med arkitekten stået for farvesætning af 
kirkens inventar.   

 

Med gildehilsen 

Gr. 1 



                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fødselsdagsfest for 

1. og 2. Sct. Georgs 

Gilde 

Páirtí breithlae do 

1ú agus 2ú Sct. 

Guild Georg 

Déardaoin, 3 Deireadh Fómhair,  

pm. 18ú Ionad Eaglais na hÉireann 

ar Breithlá i gCill Chaire Bhaisc.  

Cuirimid tús leis an Guild Hall (sa 

Danmhairgis) agus ina dhiaidh sin 

itheann muid stobhach Éireannach 

le beoir nó le hábhar. 

Faighimid cuairt ó cheoltóir a 

chuireann siamsaíocht ar fáil dúinn 

le hamhráin Ghaeilge. 

Chomh maith leis sin tá caife agus 

beagán milis, agus críochnaíonn an 

tráthnóna go láidir.Praghas Is le 

haghaidh na kr.130, -. 

Cláraigh faoi Dé Domhnaigh, 22 

Meán Fómhair ag 

Torsdag den 3. oktober kl. 18 

holder vi fødselsdag på irsk i 

Kirkecentret på Kirkebakken. 

Vi starter med Gildehal (på dansk) 

og bagefter spiser vi irish stew med 

øl eller most. 

Vi får besøg af en musiker, som 

sammen med os underholder med 

irske sange.  

Undervejs er der kaffe/te og lidt 

sødt, og aftenen afsluttes stærkt. 

Pris for det hele er kr. 130,-.  

Tilmelding senest søndag den 22. 

september til 

 

1. Gilde 

Anne-Margrethe Nielsen 

moosnielsen@gmail.com 

 

2. Gilde 

Birgit Biensø 

bijobi@turbopost.dk 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To   22. aug.   Gildemøde                     1. gruppe 

On    4. sep.    Gilderådsmøde              GL 

Lø     7. sep.    Kræmmermarked          Akt.udv. 

On  10. sep.    Dist. Sammenkomst      Dist. 

To     3. okt.   Fødselsdagsgildehal     2.gr.+1.G 

Lø     5. okt.      MUS-løb                         2.G+1.G 

On   23. okt.     Fellowship Day              Dist. 

Ma    4. nov.     Gildehal                    3. gruppe 

To    14. nov.    Dist.rådsmøde               Dist. 

On   27. nov.    Fredslys                     Dist. 

Sø      1. dec.     Juletur/møde                1. gruppe 
  

   

  

  

Schandtorp 
v/ Nils Jørgen Rasmussen 

Fenrisvej 10, Gram 

8660 Skanderborg 

Mob.tlf.: 2181 2415 

Mail: schandtorp@live.dk 

On 11. sep. Gildemøde                   Ny gruppe 

To   3. okt. Fødselsdagsgildehal      Ny gr.+2.G 

Lø   5. okt. MUS-løb                   Gr.Ø. Tovh. 

On 23. okt. Fellowship Day               K.B.R. Tovh. 

On 13. nov. Gildemøde                      Ny gruppe 

On 27. nov. Fredslyset                   K.B.R. Tovh. 

Ti   10. dec.    Julemøde                        Ny gruppe 

    Programmer,  2019 

 

    1. Gilde          2. Gilde 
  

1. Gilde             2. Gilde 

Gildemester Kjeld Berthold Krabsen Gildemester H.C. Jensen 

8653 8188/2970 8188, kjeld@krabsen.dk  4053 0275, iljhcj@gmail.com      

Gildekansler Else Andersen     Gildekansler Jørgen Kiærskou           

8652 4652/2943 4970, elseander@mail.dk 4010 6520, joergen@kiaerskou.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 

 

Tryk:       privatkopi            

                   Fenrisvej 10     

   

     

      Deadline for næste nummer: 

    20. september 2019 

ÆRESRULLEN 

 

  Jubilæum: 

 

Steen R.: 40 år 

 

   TILLYKKE 



 
 
 
 

                                 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære Gildebrødre! 
Tusind tak for jeres deltagelse og de 
smukke blomster i forbindelse med 
Øisteins bisættelse.  
 
Kærlig hilsen 
Merete 
 

Fellowship Day i Århus er flyttet fra fredag den 
25. oktober til onsdag den 23. oktober 2019. 
Programmet kommer i næste nummer af 
Schandtorp. 
Med venlig hilsen 
Karen-Bodil 

Jeg har fra tidligere 5. gruppe modtaget mange 
frimærker, der ovenikøbet var klippede og sorteret. 
Tusind tak. 
 
I sidste nr. af Sct. Georg er der nyt fra 
frimærkebanken. Indsamlede frimærker skal 
afleveres på LGT lørdag den 21. september inden 
kl. 12. Jeg giver Kjeld vores frimærker med. Ligger I 
inde med frimærker, kan de afleveres den 11/9 til 
en fra ledelsen, så tager jeg over, når vi kommer 
hjem fra ferie. 
 
Med gildehilsen 
Nete 
 



 

Bilorienteringsløbet foregik i år mellem Skanderborg og Odder med mange forskellige 
opgaver. Nogle af posterne voldte deltagerne store kvaler og ikke alle hold nåede alle 
poster. Vi var 6 biler med 20 deltagere på turen. 
Efter løbet var der spisning i spejdernes lokaler på Vestermølle og kåring af vinderne. 
På anden pladsen kom holdet fra 1. gilde med Nils Jørgen Rasmussen, Jeanette og 
Jørgen Ulriksen, som fik 63 point. Vinderholdet med 70 point var Svend Skytte, Birgitte 
og Jørgen Kiærskou fra 2. gilde. 
 
Med gildehilsen 
 
Voksenløbslauget. 

 

                              



– spejderidéen for voksne – 

 

 

 

 

2019-04 

6. juli 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 
 

 

 

 

 
 
 

 
Blandede bolcher 

Alle gildebrødre er velkomne til at bidrage 

med stof til vores medlemsblad – jo mere, 

desto bedre. Det er så redaktørens opgave at 

udvælge og sammensætte indholdet, så der 

kommer et læseværdigt blad ud af det. Det er i 

den henseende de samme spilleregler, der 

gælder for såvel New York Times som for Sct. 

Georg. 

Der kan derfor være bidrag, som af den ene 

eller anden årsag ikke finder vej til bladets 

spalter. Pladsmangel kan være en af 

årsagerne. Nogle af disse indlæg kan man 

fremover finde via vores hjemmeside 

https://sct-georg.dk/ under Medlemside, og 

derefter: “Blandede bolcher”. Som hovedregel 

bliver indlæggene stående i 6 måneder, 

hvorefter de slettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LGT2019 i Vejen 

Information fra FRIMÆRKEBANKEN. 

Som sædvanligt udgiver Frimærkebanken også i 

år i forbindelse med Landsgildetinget en 

særkuvert. Den vil i år naturligvis være smykket 

med de flotte frimærker, der blev udgivet i 

anledning af Dannebrogs 800 års jubilæum på 

Valdemarsdag 15. juni 2019. 

 

Denne kan nu bestilles på 

http://www.frimaerkebanken.dk/ og koster, 

også som sædvanligt, kun 30 kroner. Vi beder 

meget om, at man bestiller den i forvejen, idet 

vi kun får mulighed for at fremstille få 

eksemplarer, når vi er på vores stand på 

landsgildetinget i Vejen. 

 

Det er jo i Vejen allersidste frist for at aflevere 

indsamlede frimærker, hvis de skal indgå i den 

løbende konkurrence om, hvilket gilde, der får 

samlet flest frimærker ind i perioden fra sidste 

landsgildeting til nu. Og husk også, at 

afleveringsfristen er om lørdagen kl. 12,00. 

 

På gensyn i Vejen! 

Med gildehilsen og takker 

Nils Liljeberg 

”Bankdirektør” 

 

 

mailto:kontoret@sct-georg.dk
https://sct-georg.dk/
http://www.frimaerkebanken.dk/


– spejderidéen for voksne – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirationsmateriale 

Sct. Georgs Gildet i Ringkøbing har modtaget 

en ny flagsang til brug ved forskellige 

spejderarrangementer. Flagsangen kan bruges 

hvor det ønskes. Det er en kendt melodi og en 

enkel tekst, som alle – også børnene – kan 

synge med på. 

 

Melodi: I en skov en hytte lå 

Tekst: Svend Erik Petersen, 2018 

MORGEN: 

Som en fugl mod træets top 

Hejses flaget langsom op,  

og vi hilser denne dag  

med det gamle flag. 

Troskab, mod og sammenhold  

sætter vi mod had og vold.  

Vær beredt med ord og liv,  

altid positiv. 

 

AFTEN: 

Som en fugl i aftenfred  

tages flaget langsom ned,  

og vi takker for i dag,  

med det gamle flag.  

Troskab, mod og sammenhold  

sætter vi mod had og vold.  

Vær beredt med ord og liv,  

altid positiv. 

 

Sangen, noder og brev fra Ringkøbings Gilde 

kan findes på hjemmesiden www.sct-georg.dk 

under Materialer og Inspirationsmaterialer. 

 

 

 

Side 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sct. Georg elektronisk 

Landsgildeledelsen beder stadig gildebrødrene 

om at tage stilling til at modtage vort 

medlemsblad elektronisk på mail i stedet for på 

papir og med post. 

Såfremt I ikke har fået det ændret endnu, så 

send en mail til kontoret@sct-georg.dk, så vil 

Pernille sørge for at ændre udsendelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

Landsgildeting 2019 

Snart mødes vi til LGT19 i Vejen. 

Såfremt nogen af jer skulle have lyst til at stille 

op til landsgildeledelsen, så vær opmærksom 

på, at der er deadline til Sct. Georg den 

10.7.2019, hvis I skulle have ønske om en 

præsentation i august-nummeret af bladet. 

 

 

 

 

 

Landsgildekontoret 

har sommerlukket i ugerne 31, 32 og 33. I kan 

altid rette henvendelse til landsgildeledelsen på 

mail, se side 2 i Sct. Georg. 

Landsgildeledelsen og Pernille ønsker alle 

gildebrødre en fortsat god sommer. 

http://www.sct-georg.dk/
mailto:kontoret@sct-georg.dk
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