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NUMMER 1

De e kunstværk har 1. Gildes gruppe 1 oplevet i Herning på sin afskedstur i juni 2019.
Kunstneren kalder det ”Venskabs knude.” Vi vil kalde det ”Kællingeknude.”
Kunstneren er åbenbart ikke vidende om, at kællingeknuder holder ikke!
I forvisning om at vores gilde-venskabsknude er et råbåndsknob
ønsker Schandtorps redak+on alle Gildebrødre

GODT NYTÅR

Vi indbyder til

1. Sct. Georgs Gilde

Skanderborg

Nytårsarrangement
i
Kirkecenter Kirkebakken
torsdag den 9. januar 2019.

Vi mødes til vandrehal med et glas champagne kl. 1830
og fortsætter med Gildehal straks derefter.
Efter Gildehallen indtager vi det berømte pølse- og ostebord fra Lading Mejeri
(nu Adelgade i Skanderborg), og mens vi nyder den efterfølgende kaffe/te
med lækker kage, deltager alle i en munter konkurrence.
Hele arrangementet inklusive drikkevarer ad libitum får du for bare 125 kroner.

Husk Gine og sangbog!

Tilmelding senest 2. januar (men meget gerne længe før) til
Jeanette på tlf.: 2234 8618/6262 5862
eller mail: pilt@privat.dk

Vi glæder os til at se jer!
Gildehilsen
Gruppe 4

PS: Datoen er ændret fra 7. til 9. januar!

2. Sct. Georgs Gilde
Skanderborg.
Invitation til Nytårsgildehal fredag den 10. januar
2020 kl. 18.00 i Kirkecentret, Kirkebakken 4.
Aftenen byder på:
•
•
•
•
•

Velkomstdrink
Gildehal
Fællesspisning
Underholdning
Hyggeligt samvær

Underholdningen bliver leveret af Hanne Jørgensen, Pia og
Anika Busk Damm.
Hvordan kan en projektleder, en grafiker og en friskolelærer have
en mavefornemmelse for at underholde et Sct.Georgs Gilde

Vi glæder os til endnu en rigtig god aften.
Tilmelding inden 6. januar 2020 til Inger Lise tlf. 40 10 61 79 /
mail iljhcj@gmail.com.

Vi skal have festmenu – bobler, og aftenen sluttes af med kaffe/te.
Prisen vil være kr. 150 pr. deltager.
Gildehilsen l. gruppe

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG
UDVIKLING

INDBYDELSE TIL FÆLLES GILDEMØDE TIRSDAG D. 4 FEBRUAR KL. 18.30
I KIRKECENTER HØJVANGEN

Temaet under mødet er et emne, der er oppe i tiden, og som vi synes vi bør blive klogere
på, nemlig FN’s 17 Verdensmål.
Til at hjælpe os med det, har vi indbudt Vibeke
Tuxen, der er professionel virksomheds konsulent
indenfor bæredygtighed.
Jeg er uddannet antropolog og har gennem hele mit liv
været engageret i bæredygtighed, samarbejde på tværs af
lande, sprog og kulturer og det personlige engagement
som en stærk drivkraft i både menneskers og
organisationers liv.
Vi starter med et stjerneskud med tilhørende vin, hvorefter Vibeke fortæller os om nogle af
de 17 Verdensmål.

I pausen mellem indlægget og spørgerunden kan I nyde en god kop kaffe med
hjemmebagt kage til.
Tilmelding senest 26. januar til Grethe grethedyrby@gmail.com eller Hanne
meincke.skb@mail.dk.
Prisen for denne aften er 100,- kr. for det hele!
Vel mødt.
Gildehilsen 2. gruppe 1. Gilde og 2. gruppe 2. Gilde,

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, 2020
1. Gilde

2. Gilde

To 9. jan.
To 30. jan.
Ti 4. 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

4. gruppe
GL
2.gr+2.G
3. gruppe
5. gruppe
GL
1. gruppe
koord.gr.

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

ÆRESRULLEN
Jubilæum:

Karen N: 50 år

TILLYKKE

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. januar 2020

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

2019-07
14. december 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.

Vær forsigtig når du bruger billeder fra
internettet!

Har du selv materiale til Nyhedsbrevet, kan
du sende teksten til kontoret@sct-georg.dk

Det er let at finde fine billeder og ”Cliparts” på
internettet – du søger bare på et emne og
billeder, så er der som regel noget man kan
downloade.

Ny (ulønnet) redaktør til
medlemsbladet Sct. Georg søges.
Se længere nede i Nyhedsbrevet.

Men pas på med at bruge disse billeder i jeres
blade eller andre publikationer, uden godkendelse
fra ejeren. Der kan være ophavsret på dem, og
pludselig kan man blive mødt med krav om
vederlag for anvendelsen.

Udviklingsområdet
Efter et møde med LGL er der blevet nedsat
et udviklingsudvalg der ud over udviklingskoordinatoren (Bente Christensen) består af
Uffe Uhrbrand fra Kolding samt Hanne
Nielsen fra Hadsten.
Udvalget har til opgave i fællesskab med
distrikternes udviklingsmedarbejdere
(DUS’erne) at stå for gildebevægelsens
kursus- og udviklingsaktiviteter.
Det er vigtigt at alle distrikter har en DUS,
som kan bistå distriktsgildeledelsen i disse
opgaver.
Udvalget er i gang med at planlægge DUSstævnet, der foregår på Frydenborg ved
Kolding i den 21. og 22. marts 2020, og et af
temaerne på mødet vil være FN’s verdensmål
og hvordan en distriktshøjskole baseret på
disse kan etableres.

Vi er bekendt med, at en afdeling i en af
Danmarks store foreninger kom af med 70.000 kr.
for, uden tilladelse, at have anvendt et billede
med ophavsret på, og det var endda efter
mægling, det oprindelige krav var meget højere.
Så lad være med at bruge billeder i ikke har
tilladelse til at anvende – det kan få fatale følger
for jeres gilde. Brug i stedet kun egne billeder
Men der er også regler for brug af egne billeder:
Gruppebilleder, som fokuserer på et event, er OK,
mens billeder som udelukkende fokuserer på en
eller flere personer kræver accept fra dem som er
på billedet.
Kurt fra Nordborg Gildet

DistriktsForum 2020
Alle distriktsgildemestre er blevet indbudt til
DistriktsForum den 25.1.2020 kl. 10.00-16.00.
DistriktsForum 2020 holdes på Bygholm Scandic i
Horsens.

– spejderidéen for voksne –

Ny (ulønnet) redaktør til Sct. Georg
søges
Af helbredsmæssige årsager ønsker vores
redaktør af Sct. Georg (gennem 16 år), at der
snarest muligt findes en afløser til at redigere
vores medlemsblad.
På LGT i Vejen blev det vedtaget, at Sct. Georg
i 2020 skal udkomme 4 gange – iflg. indgået
aftale med trykkeri og PostNord bliver dette i
februar, maj, august og november – med
deadline den 10. i måneden før.
Redaktørens opgaver er at:
holde styr på, hvem, der skal skrive lederen og
andre faste indlæg i næste nummer (opgaverne er på forhånd fordelt),
- modtage og opsætte navnestoffet, der
trækkes ud og leveres fra kontoret,
- modtage indlæg fra gildebrødre
herunder sikre, at billedmateriale er
tilfredsstillende til tryk,
- lave layout på indgået materiale,
- vurdere hvilket materiale, der skal
bringes, og hvilket der skal lægges på
hjemmesiden, alternativt
- finde frem til gildebrødre, der kan og vil
levere yderligere indlæg (således at
bladet bliver på et multiplum af 4
sider),
- sende til korrektur, modtage og
gennem-rette (hvis ekstern
korrekturlæser benyttes) samt
- sende til trykkeriet med WeTransfer,
idet deadline overholdes (deadlines er
aftalt for 2020)
Så længe bladet distribueres med f.eks.
PostNord skal, når alle årets bilag er indgået,
søges om tilskud fra Bladpuljen under
Kulturministeriet (tilskud for 2019 er søgt).
Til brug for opsætning af bladet har Sct. Georgs
Gilderne i Danmark anskaffet et eksemplar af
Adobe Creative Suite 6 Design Standard, som
bl.a. indeholder programmerne InDesign,
Photoshop og Adobe Illustrator. Har du
spørgsmål til opgaven, kontakt redaktøren, er
du interesseret i opgaven, så kontakt
landsgildeledelsen – mailadresser findes på side
2 i Sct. Georg.

Vidste du, at:


Spejdernes Lejr 2022 nu er fastlagt til at
foregå i Hedeland ved Roskilde.



Ønsker du Sct. Georg tilsendt digitalt, så
henvend dig til Pernille på
landsgildekontoret.



Der afholdes DIS-møde den 14.-15.3.2020, og
der afholdes DUS-møde den 21.-22.3.2020.



Selvom det ikke mere er lovpligtigt at vælge
DIS og DUS i distrikterne, anbefaler
landsgildeledelsen meget, at alle distrikter får
sig en DIS og en DUS. Det er vigtigt for
landsgildets koordinatorer, at kontakten til
distrikterne er fastlagt.



Overførsler af gildebrødre mellem gilder og
genoptagelser af tidligere gildebrødre skal
meddeles til landsgildekontoret, som
derefter registrerer ændringerne.
Nye gildebrødre og udmeldelser registreres
af gildets kansler.



Landsgildekontoret holder lukket fra og med
fredag den 20.12.2019 til og med fredag den
3.1.2020



Har du problemer med at finde dokumenter,
artikler og andet på hjemmesiden www.sctgeorg.dk, så henvend dig til Pernille på
landsgildekontoret.



Vær opmærksom på, at landsgildeledelsens
medlemmer – så vidt det overhovedet er
muligt – gerne og med glæde stiller op til
møder med distrikter og gilder. Dog beder vi
om, at arrangerende grupper er i god tid med
reservation af datoer. Henvendelse sker
direkte til landsgildeledelsens medlemmer.

Landsgildeledelsen ønsker alle gildebrødre og
deres familier en glædelig jul og et godt nytår.

– spejderidéen for voksne –

