
     

Fredslyset 2019 

 

 

 Til gilderne i Hammel, Hadsten Porskjær, 1. og 2. Skanderborg 

 Onsdag d. 27. november 2019 bliver fredslyset hentet i Århus og  

 kommer til  Skanderborg kl. 13,00, hvor vi modtager det i Kirkecenteret 
 Kirkebakken 4, Skanderborg. 

 Vi samles til et par stykker smørrebrød. 

 Derefter oplæses Fredslysets budskab. 

 Og hvert gilde vil så tænde deres lys ved flammen fra fredslyset og  

 tage det med hjem. 

 Pris for dette lille arrangement er: 40,00 kr. 

 Tilmelding til Karen-Bodil Ravn på Mail: karen-bodil@outlook.dk 
 Senest onsdag d. 20. november (Gerne gildevis) 
 
   Med venlig hilsen 
   Karen-Bodil Ravn 
   DIM 
 

  36. ÅRGANG  

  NUMMER  11       

  

  

                NOVEMBER 2019 

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



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 



  

       

 

   2. Sct. Georgs Gilde i Skanderborg 

       2. gruppe inviterer til møde i julegildet som i år afholdes  

Søndag den 01. dec. 2019 kl.11.00 til gudstjeneste i Hørning kirke og  

efterfølgende samling i Hørningspejdernes hus på Fregerslevvej 22  

 

Programmet for mødet: 

                      Vi mødes i Hørning kirke til gudstjenesten kl. 11.00.  

            I spejderhuset på Fregerslevvej 22, 8362 Hørning vil der være frokost a´la´ Jul med  

                      tilhørende drikkevarer som Henning og John giver, men ikke selv laver. 

 

Kaffe med julesødt, hyggeligt samvær med forskellige indslag og sange. 

   

   Prisen er kr. 20.- pr. deltager, og medbring en pakke til ca. kr. 25, tallerkener,  

   Bestik, glas og kaffekop. 

Tilmeldingsfristen er nu, og dog senest den 21. november 2019, tilmeld til  

Biensø på mail bijobi@turbopost.dk eller 24861360 

           

 

 

          Gildehilsen 2. gruppe 

 

  

mailto:bijobi@turbopost.dk


Julefrokost På Møllehjernet 

 

Julefrokosten på Møllehjørnet afholdes i år torsdag d. 21.  november   2019 

Som tidligere år har der været nogle gildebrødre, som har været med til denne 

hyggelige julefrokost, sammen med beboer og personale. Hvad jeg også regner 

med der er i år. 

Vi mødes kl. 10.00 på 1. sal, for at forberede frokosten, og når frokosten er klar 

spiser vi sammen. 

Jeg vil gerne have besked på hvem der kommer senset torsdag d. 14. november 

2019 

 Mail: karen-bodil@outlook.dk 

 Eller tlf.  25 6 34 91 

 

Med venlig hilsen 

 Karen-Bodil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUS-løb 2019 

Så kom vi alle kloden rundt på 2 timer. Det må da vist næsten være verdensrekord. 

Det var en fin tur for alle, både for de ca. 90 spejdere og for os på posterne. 

Børnene var glade og topmotiverede og gik til opgaverne med iver. 

Lederne, som gik med rundt, fortalte at posterne med opgaver som var typiske for landet, var inspirerende og af 

en sværhedsgrad, så alle kunne være med. 

                   
 

Vi blev lidt udfordret, da vi et par dage før løb fandt ud af, at Bøgescenen og området omkring var spærret af på 

grund af ombygning, så vi var nødt til at lægge nogle af posterne og ruten om, men som vi siger, ingen problemer, 

kun udfordringer, og denne blev også løst. 

 

Nå, men intet løb uden vindere og årets vindere blev: 

 

1.   DDS Skanderborg mini – hold 1 

2.   DDS Skanderborg mini – hold 2 

              3.   DDS Hørning junior – Baloo 

             KFUM Skanderborg/Stilling – junior 

 

Tillykke. 

Tak for i år og for et godt løb. Vi ses den 3. oktober 2020 til MUS-løb med nye emner og nye opgaver. 

Med gildehilsen 

Gyrd 

& & &  & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&  

  Sidste nyt om Ønsketræet: 

Der er desværre ikke grundlag for at starte Ønsketræet op i år. Arbejdsgruppen er indstillet på at fortsætte 

arbejdet, med at finde værdige modtagere af en julegave i partnerskab med en børne-humanitær organisation. 

Arbejdsgruppen havde håbet på at det blev i år – men sådan skulle det ikke være. Vi krydser fingre for at det vil 

lykkes i 2020. 

Gildehilsen 

Birte B, Karen-Bodil og Birte M. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On   23. okt.     Fellowship Day             Dist. 

Ma    4. nov.     Gildehal                    1. gruppe 

To    14. nov.    Dist.rådsmøde              Dist. 

On   27. nov.    Fredslys                    Dist. 

Sø      1. dec.     Juletur/møde                2. gruppe 

  

Fr     10. jan.    Nytårsgildehal               1. gruppe 

On    22. jan.     Gilderådsmøde             GL  

Ti       4.  feb.     Fælles Gildemøde        2.gr+1.G 

Ma   23. mar.    Gildeting                        GL 

To    23.  apr.    Sct. Georgs aften          1. gruppe 

On   27.  maj     Gildemøde                     2. gruppe 

Lø/sø 6.-7.juni  Udflugt                     Udf.gr. 

  

  

  

Schandtorp 
v/ Nils Jørgen Rasmussen 

Fenrisvej 10, Gram 

8660 Skanderborg 

Mob.tlf.: 2181 2415 

Mail: schandtorp@live.dk 

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

On 13. nov. Gildemøde                      5. gruppe 

To 14. nov.    Dist.rådsmøde                Dist. 

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

Ti   10. dec.    Julemøde                         2. gruppe 

 

Ti     7. jan. Nytårsgildehal 4. gruppe 

To 30. jan.  Gruppeledermøde  GL 

Ti     4. feb.  Fælles Gildemøde 2.gr+2.G 

Ti 17. mar.  Gildeting     3. gruppe 

To 23. apr.  Sct. Georgs aften 5. gruppe 

To 30. apr.  Gruppeledermøde   GL 

           Maj     Gildemøde      1. gruppe 

           Juni  Planlægn. MUS-løb            koord.gr. 

  

    Programmer,  2019-2020 

 

    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. november 2019 

   
ÆRESRULLEN 
   Fødselsdag: 
 
  Karen N:   85 
   
      TILLYKKE 
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