Schandtorp
1. og 2. Sct Georgs Gilde

Skanderborg

36. ÅRGANG
OKTOBER 2019

NUMMER 10

INDBYDELSE TIL HØJSKOLEDAG PÅ RUDE STRAND HØJSKOLE
DEN 22. OKTOBER 2019 KL. 9.30
GU’erne i Østjysk Distrikt indbyder alle gildebrødre i distriktet til en spændende højskoledag på Rude Højskole:
Programmet er følgende:
Kl. 9.30:
Kl. 10.00

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

Ankomst med indtjekning (betaling m.m., kaffe)
“Tyskland - venskab og fjendskab” v/ Niels Wium Olesen. Lektor og forfatter ved Aarhus Universitet og
ekspert i dansk og europæisk historie. Niels Wium Olesen gør status på forholdet til Tyskland. Vores
skepsis og den forunderlige kendsgerning, at vi ved mindre og mindre om den store nabo mod syd.
Niels Wium Olesen har netop på Gads Forlag udgivet bogen “Poul Schlüters tid - 1982–1993”.
12.00-13.00: Mulighed for kort travetur ned til stranden eller i højskolens parkanlæg (krolfbaner og petanquebane
m.m. forefindes)
13.00-14.00: Frokostbuffet (drikkevarer kan tilkøbes)
14.30
Kaffe, te og kage
15.00- 17.00: “Tyskland set gennem kameraet” v/ Søren Høy. Filmanmelder, forfatter, instruktør og tidl. rektor for
European Film College Søren Høy lægger et snit gennem Tysklands nyere historie. Han præsenterer
landet, som det er portrætteret på film og hvis handling udspiller sig både før, under og efter
Berlinmurens fald.
På gensyn - gå ikke glip af denne spændende højskoledag! Dagen er også en spændende optakt til næste års
Grænsetræf på Tydal, som afholdes den 11. – 13. september 2020.
Træffet annonceres i Sct. Georg og på Landsgildets hjemmeside. Hold øje!
Pris: 350 kr. pr. person (betales ved ankomsten på højskolen, hav venligst rede penge klar).
Transport: Fælles kørsel i egne biler på delebasis.
Tilmelding til Hanne Nielsen senest den 14. oktober 2019 på e-mail: furmor50@gmail.com
Mange gildehilsener
GU’erne i Østjysk Distrikt

Páirtí breithlae do
1ú agus 2ú Sct.
Guild Georg

Fødselsdagsfest for
1. og 2. Sct. Georgs
Gilde

Déardaoin, 3 Deireadh Fómhair,
pm. 18ú Ionad Eaglais na hÉireann
ar Breithlá i gCill Chaire Bhaisc.

Torsdag den 3. oktober kl. 18
holder vi fødselsdag på irsk i
Kirkecentret på Kirkebakken.

Cuirimid tús leis an Guild Hall (sa
Danmhairgis) agus ina dhiaidh sin
itheann muid stobhach Éireannach
le beoir nó le hábhar.

Vi starter med Gildehal (på dansk)
og bagefter spiser vi irish stew med
øl eller most.

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

Vi får besøg af en musiker, som
sammen med os underholder med
irske sange. Vi skal synge på dansk.
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

Mindeord over Øistein

Vi har mistet en trofast Gildebror efter nogen tids sygdom.
Øistein var en loyal støtte for Gildet, og altid parat til at give sin
hjælp til de opgaver, der nu måtte være. I de sidste år kneb det
med kræfterne, men hans kærlighed til Gildet og Gildebevægelsen
forblev intakt.
Øistein nåede mere end 40 år som Gildebror og fejrede sit 40-års
jubilæum i 2018.
Han blev Ridder 1999 og var 1. Gildes Gildemester i perioden 1998
– 2001.
Vi vil huske de mange fælles oplevelser vi havde sammen med
Øistein; hans rappe bemærkninger og ikke mindst glimtet i øjet.
Æret være hans minde.
1. Sct. Georgs Gilde, Skanderborg

Aarhus Stadsgilde og Østjysk Distrikt
Fellowship Day 2019
Kære Gildebrødre.
Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles
arrangement i forbindelse med Fellowship Day 2019.
I år er det Aarhus Stadsgilde der står for arrangement og program.
Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 18.00.
pa Diakonhøjskolen.
Lyseng Alle 15, 8270 Højbjerg.
Der kan parkeres pa stedet.
Kl. 18.00:
Kl. 18.30:

Ankomst, indtjekning; betaling og vandrehal.
Gildehal hvorunder Fellowship budskabet oplæses.
Foredrag ved:
Birthe Ømark.
Birthe vil fortælle om sin deltagelse i en international
spejderlejr i Indien i 2018.
Traktement.
Prisen for deltagelse er kr.150.00.
Inkl. drikkevarer: øl - Vin – Vand.

Kl. 22.30

God nat og kom godt hjem.

Tilmelding med oplysning om gilde og navn.
Senest fredag d. 11. oktober 2019 til DIS i eget distrikt:
Aarhus: Helle Kristensen: hellekathrine@mail.dk 8619-7070
Østjysk: Karen Bodil Ravn: karen-bodil@outlook.dk 2536-3491
Vi i ser frem til en rigtig god aften.
NB: Til gildemedlemmer i Aarhus, HUSK SANGBØGER
Med GildehiIsen Aarhus Stadsgilde og Østjysk Distrikt.

2. Sct. Georgs Gilde
Skanderborg.
Tning

Invitation til Gildehal mandag den 04. november
2019 kl. 18.00 i Kirkecentret, Højvangen.
Aftenen byder på:
•
•
•
•

Gildehal
Fællesspisning
Indlæg v/Helle og Hans Jensen
Hyggeligt samvær

Aftenens indlæg leveres af Helle og Hans Jensen fra Ebeltoft.
Parret driver en smykkeforretning, men har også egen opalmine i
Australien.
De fortæller om 20 år i Lightning Ridge og 6 år i Brisbane, og
hvorfor de derefter valgte at bosætte sig i Ebeltoft. De vil også
vise os nogle af deres smykker.
2. Gilde glæder sig til endnu en rigtig god aften.
Vi håber også øvrige Gilder finder programmet interessant,
og får lyst til at deltage.
Tilmelding inden 14. oktober til Inger Lise tlf. 40 10 61 79 / mail
iljhcj@gmail.com.
Menuen er endnu ikke fastlagt, men den bliver god, og inkl. drikkevarer og kaffe/te.
Prisen vil afhænge af deltagerantal, men vil være i det sædvanlige niveau på omkring kr.
100/pr. deltager.
Gildehilsen l. gruppe

Virksomhedsbesøg onsdag den 13. november 2019 kl.18.00 på

18.00 Ankomst og velkomst øl efter eget valg. (Baren er åben for alle inden kl.18.00)
18.10 Der bydes velkommen til alle, fortælles om aftenens program og Bryghusets historie.
18.25 Der inddeles i 15-20 mands hold til rundvisning.
18.30 Rundvisning med kort gennemgang af de forskellige processer
19.30 Smagning af 6 forskellige øl og forklaring om den enkelte type øl.
Baren er åben til kl. 21.00 herefter lukkes Bryghuset

Gildeledelsen i 1. Gilde har givet tilsagn om at yde et tilskud per gildebror til dette arrangement.
Der er særpris for medlemmer af 1. Gilde.
Pris: medlemmer 150 Kr. og øvrige 250 Kr.
Dækker rundvisning, ølsmagning og et let måltid mad.
Tilmelding til Birte Morsø Andersen mail birte.morsoe.andersen@gmail.com
eller på telefon 2425 9648 senest 30. oktober 2019
Bemærk at arrangementet kan gennemføres ved min 15 deltagere.

Gildehilsen
1. Gilde Gruppe 5

Om Ønsketræet.
Siden Gildeting har vi undersøgt, om det er muligt at etablere et Ønsketræ i Skanderborg.
Det vi ved:







Blom’s butikker er meget interesseret og vil gerne have os. De vil stille juletræ til rådighed,
sørge for at finde en butik, der kan tage imod gaver og vil skrive om det på deres Facebook
side.
Vi har fundet en samarbejdspartner, som hjælper med at finde børn i målgruppen 0-15 år.
Projekt Højvangen vil gerne være med og de har skrevet om Ønsketræet i deres blad
”Opgangen” samt sat det på Facebook. Primo oktober får vi besked fra deres projektleder,
om der er børn til os, og om dermed kan komme gavemærker på træet i år. Eventuelle
indsamlede gaver forventer vi kan afleveres ved Projekt Højvangens Fællesspisning
17.12.2019
Arbejdsgruppens næste møde er den 14.10.2019, hvor vi afgør om det bliver i år eller først
kan blive i 2020. Info kommer i Schandtorp.
Vi forbereder udkast til print af gavemærker samt udkast til tekst på en Roll up med info
om projektet.

Vi har BRUG for DIN hjælp til at være vagt ved Ønsketræet, i weekenden:
29.11 – 1.12 samt 6.12 – 8.12. En vagt er på 3 timer og 2 personer på vagt.
Fredag mellem 14 og 20
Lørdag mellem 10 og 16
Søndag mellem 10 og 16
Send allerede nu mail til birte.morsoe.andersen@gmail.com med dato, 1.halvdel eller 2. halvdel
af vagten ved Ønsketræet.
Gildehilsen
Birte Bitsch, Karen-Bodil Ravn og Birte Morsø
Andersen

Kære Gildebrødre!
Tak for opmærksomhed og gaver ved
mit 40-års jubilæum.
Jeg havde en dejlig dag med gode
venner.
Med Gildehilsen
Steen

Kære gildebrødre.
Vil I tjekke, på den sidste gruppeliste:
Om jeres navne, adresser,
telefonnumre og e-mailadresser står
opført korrekt. Hvis ikke, bedes I
sende mig en mail med ændringerne.
Mange gildehilsner, Else Andersen, GK.
elseander@mail.dk

En lykønskning, der skulle have været
med i augustnummeret af Schandtorp:
Lilian N, 1. Gilde,

70-års fødselsdag.

Tillykke!

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
4053 0275, iljhcj@gmail.com
Gildekansler Jørgen Kiærskou
4010 6520, joergen@kiaerskou.dk
Gildeskatmester Henning Søe
2386 9231, henning@soeehome.dk

www.sctgeorg.dk/1skanderborg

www.sctgeorg.dk/2skanderborg

Programmer, 2019-2020
1. Gilde

2. Gilde

To 3. okt.
Lø 5. okt.
On 23. okt.
On 13. nov.
On 27. nov.
Ti 10. dec.

Fødselsdagsgildehal
MUS-løb
Fellowship Day
Gildemøde
Fredslyset
Julemøde

Ti 7. jan.
To 30. jan.
Feb.
Ti 17. mar.
To 23. apr.
To 30. apr.
Maj
Juni

Nytårsgildehal
Gruppeledermøde
Fælles Gildemøde
Gildeting
Sct. Georgs aften
Gruppeledermøde
Gildemøde
Planlægn. MUS-løb

3.gr.+2.G
Tovh. Gyrd
Tovh. K.B.R.
5. gruppe
Tovh. K.B.R.
2. gruppe
4. gruppe
GL
2.gr+2.G
3. gruppe
5. gruppe
GL
1. gruppe
koord.gr.

To
Lø
On
Ma
To
On
Sø

3. okt.
5. okt.
23. okt.
4. nov.
14. nov.
27. nov.
1. dec.

Fødselsdagsgildehal
MUS-løb
Fellowship Day
Gildehal
Dist.rådsmøde
Fredslys
Juletur/møde

Fr 10. jan. Nytårsgildehal
On 22. jan. Gilderådsmøde
feb. Fælles Gildemøde
Ma 23. mar. Gildeting
To 23. apr. Sct. Georgs aften
On 27. maj Gildemøde
Lø/sø 6.-7.juni Udflugt

Schandtorp
ÆRESRULLEN
Fødselsdag:
Bitten H.

85 år

TILLYKKE

Tryk:

privatkopi
Fenrisvej 10

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

Mail: schandtorp@live.dk

Deadline for næste nummer:

20. oktober 2019

2.gr.+1.G
2.G+1.G
Dist.
3. gruppe
Dist.
Dist.
1. gruppe
1. gruppe
GL
2.gr+1.G
GL
1. gruppe
2. gruppe
Udf.gr.

