Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
April 2018

www.sctgeorg-hadsten.dk

Gruppe 3 indbyder herved til

Sct. Georgs Gildehal
torsdag den 19. april 2018 kl. 19.30.
i spejderhytten, Ellemosevej

Tilmelding - helst gruppevis - senest tirsdag den 17. april 2018 til Kirsten L. - tlf. 2362 1292.
Med gildehilsen
Gruppe 3

Trafik-regulering ved St. Moselund
Vi er blevet bedt om at hjælpe ved KFUM´s distriktsturnering. Turneringen er kun for
Bævere og Ulve i år og der skal bruges nogle om morgenen og igen om eftermiddagen
i forbindelse med afslutningen.Spejderne vil også gerne have hjælp til kaffebrygning og
kageudskæring.
Jeg vil gerne have besked om du kan hjælpe senest 21/4. Giv en melding om du kan
hjælpe om morgenen, om eftermiddagen eller hele dagen.
Med gildehilsen
Kirsten A

Gåtur

Næste gåtur er tirsdag den 10. april.
Vi mødes ved spejderhytten på Ellemosevej kl. 14.00
Hilsen Gålauget

Referat:
Gildeting 2018
24 gildebrødre deltog i årets gildeting, der traditionen tro indledtes med gule ærter, i år fra gruppe
2´s egenproduktion. Gruppe 2´s tema er ”Madkultur”.
Efter en sang fortalte Mike om de forskellige ingredienser i de gule ærter – set i historisk
sammenhæng.
Der var rigeligt både i suppegryden og på “flæskefadet”, og der manglede heller ikke øl og snaps.
Selve gildetinget afvikledes i god ro og orden, som det kan ses af vedhæftede billeder. Der blev
serveret kaffe/the med småkager, og aftenen afsluttedes kl. 22.10 med en sang.

Som årets donation valgtes TrygFondens familiehus i Skejby, der modtager 10.000,- kr.
Referat fra gildeting er udsendt til alle gildebrødre.

Referat:
Gåturen den 13 marts
Turen gik til Borridsø. Navnet Borridsø hentyder ikke til nogen sø, men til
en Ø. Øen var i oldtiden omgivet af vand og sumparealer. Landsbyen
består af 8 familie huse, fem nedlagte landbrug, +2 landbrug.
Turen startede ved sportspladsen og gik igennem en skov
Her mødte vi 2 gravhøje og senere kom vi til kæmpe-Thuja træer
Det er en træsort der kan blive helt op til 30 meter høj. Det var en helt
speciel oplevelse, at se de store træer strække sig højt over de andre
trækroner. Træerne stammer fra USA og
Canada og blev plantet i 1880 og kan blive 90
meter derovre. Vi drak vores kaffe ved et
arbejdsskur, hvor der var en bænk. Den sidste
del af turen gik vi ude i det åbne land, men en
interessant og en dejlig tur. Den sluttede
desværre med en punktering. Sten og Kirsten
måtte vente på autohjælp, da det ene hjul var punkteret.
Ref. Gudrun

Gruppe 1 – § 3 gruppen
Torsdag den 15 marts kl. 18. mødtes vi alle på Bakkely inkl. Troels og Erling men minus Lars, der
havde meldt sig syg, Vi startede med at spise middag og holdt derefter planlægningsmøde.
Vi fik planlagt vores 2 poster i detaljer og afprøvet fremstillingen af kræmmerpunge. Hullerne i
pungen voldte os lidt besvær, da det er meget vanskeligt at klippe huller i stof med en alm. hultang,
men med en stoftang gik det bedre. Hvis der er nogle der har en sådan vil vi gerne låne den. Den jeg
har er beregnet til at lave snørehuller med.
Vi fik også planlagt vores fremtidige møder indtil sommerferien. Den 11. april tager vi en aftentur til
Egå Engsø med madpakker. Fra den 18. til den 21. maj tager vi på gruppetur til Anholt. Den 5 juni
tager vi på aftentur til Lysnet for at se på gøgeurter og herefter tager vi til Bakkely for at se vores
gøgeurter og lave mad på bål.
Inden vi gik hver til sit efter en hyggelig aften, hvor vi også fik tid til at vende mange andre ting, fik
vi kaffe og æblekage.
Ref. Mette

Gruppe 2 - Madkultur

Gruppe 2 har afholdt flere møder i februar/marts.
Den 1. februar var et planlægningsmøde for Gildetinget. Hannah og Hans Ole påtog sig at stå for de
gule ærter 😊 Vi tog så småt hul på planlægning af Sct. Georgsløbet.
Tirsdag den 27. februar skulle gruppen have studeret Street Food i Aarhus, men Kong Vinter
forpurrede planen, og vi mødtes i stedet hos Lise i Røved og studerede hendes lækre mad. Et
hyggeligt møde lunt inden døre, og alle kom hjem i god behold, trods vejret.
Tirsdag den 20. marts mødtes gruppen igen. Denne gang til 3. dags gule ærter og evaluering af
aftenens forløb i forbindelse med Gildetinget. Vi var ganske tilfredse og ærterne var bestemt ikke
blevet dårligere af at stå.
Så var der planlægning af poster og aftaler i forbindelse med Sct. Georgsløbet. Dette gik i god ro og
orden, og udfyldte skemaer sendes til Løbslauget.
Der blev taget hul på snak om gruppetur. Der kom flere emner på bordet: Stenbjerg Kro i Thy,
Kongernes Jelling, Femmøller Strand, Mols. Vi blev enige om at turen skal foregå i maj, men vi er
fleksible m.h.t. turmål og dato p.g.a. gruppens helbredstilstand 😊

Referent: Janne

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat fra gruppe 3´s møde den 26. marts 2018.

Mødet blev afholdt hos Anne-Grethe, og som noget helt nyt mødtes vi kl. 10.00 til brunch.
Niels måtte desværre melde afbud.
Vi fik vores poster til spejderløbet næsten på plads - der arbejdes videre herpå. Posterne er dog ved
at tage "god form" - så vi skal nok blive klar.
Sct. Georgs Gildehallen den 19. april 2018 skal vi forestå, og den kom
også "på plads".
Gruppeturen forventes at finde sted den 17. maj 2018, hvor vi tager
til Gl. Estrup Slot, for bl.a. at se det nye skovbrugsmuseum, der jo er
udflyttet fra Hørsholm. Det er planen, at vi slutter turen i Niels`
sommerhus i Fjellerup.
Næste gruppemøde er aftalt til mandag den 30. april 2018, kl. 14.00 hos Ib.
Ref.: Ib

Gruppe 4 – Limfjordsgruppen
Nyt fra Limfjordsgruppen

Limfjordsgruppen holdt gruppemøde den 6. marts hos Hanne og Robert. Vi var fuldtallige.
Vi indledte mødet med at gennemgå vores poster til Sct. Georgsløbet og udfylde postbeskrivelserne,
som løbslauget har sendt ud.
Som forberedelse til Sct. Georgsløbet, hvor vores emner er stenalderen (Ertebølle) og jernalderen
(Borremose), tager vi den 17. marts på udflugt til Ertebølle, hvor der er en guidet rundvisning.
Herefter drøftede vi det kommende gildemøde i maj, hvor vi er jourhavende. Vi har inviteret tidl.
teknologidirektør fra Siemens Windpower Henrik Stiesdal til at komme og fortælle om et liv med
vindmøller i almindelighed og opstart af testcentret i Østerild i særdeleshed. Vi vil invitere
interesserede gildebrødre fra distriktet ligesom gæster også er velkomne. Mere herom i næste
nummer af gildenyt.
Derefter så vi film om Thylejren, som blev etableret i 1970, da Det
Ny Samfund købte et stykke jord i Han Herred mellem Frøstrup og
Østerild. Ideen var at afholde en sommerlejr, der blandt andet var
inspireret af Isle of Wight festivallen i England og Woodstock i
USA.
Lejren startede med nogle få
hundrede deltagere, men var på
et tidspunkt oppe på flere tusinde. Tiden blev brugt på afslapning,
musik og socialt samvær. Ideen var et pengeløst samfund, men
det gav problemer at alle ville have og ingen ville betale. Flere
iværksatte som forretning med salg af fx mikro/makromad,
læderpunge, og nogle af stormøder gik ud på, om disse
erhvervsdrivende skulle aflevere deres overskud til fællesskabet.
Efter 2,5 måneder lukkede lejren ned og de fleste tog hjem. Et
spændende indblik i en svunden tid.
Ref.: Hanne

Referat fra gruppetur lørdag d. 17.3.2018
Den lidt decimerede gruppe 4 (Hanne, Robert, Kirsten og undertegnede) startede fra Hadsten kl. 8
og kørte til Stenaldercenter Ertebølle, hvor vi fik lov til at sidde i samlingsstuen og nyde vores
formiddagskaffe med hjemmebagte boller. Vi havde planlagt at sidde uden for, men det var rigtig
koldt og meget blæsende.
Kl. 10 mødtes vi med guiden, arkæologen Louise og de andre deltagere i den guidede tur og kastede
os velindpakkede ud i den blæsende og iskolde spadseretur til Ertebølle Køkkenmødding en af de
største køkkenmøddinger i Danmark.
Turen derud er en god kilometer og principielt ikke noget problem, men blæsten og kulden gjorde
det til noget af en udfordring.
Undervejs standsede guiden ved steder med lidt læ og fortalte om stedets historie:
”I Ertebølle boede der allerede for 6000-7000 år siden mennesker som ernærede sig ved jagt og
fiskeri og ved at samle bær, planter og skaldyr. De efterlod sig ved kysten et 140 m langt, 20 m
bredt og ca. 2 m tykt affaldslag bestående af skaller, ødelagte redskaber og våben og måltidsrester:
køkkenmøddingen. Den blev udgravet første gang i 1893-97 og igen i 1979-84. Ertebølle
Køkkenmødding blev navngivende for den sidste del af jægerstenalderen, Ertebøllekulturen og kendt
langt ud over landets grænser. Køkkenmøddingen i Ertebølle var en af de største i Danmark blandt
flere hundrede, kun få er tilbage og fem er fredet heriblandt Ertebølle. ” Adspurgt fik vi at vide, at
der boede mellem 20 og 30 personer ad gangen ved køkkenmøddingen.
De køkkenmøddinger, der er forsvundet, har inden fredningerne satte ind bl.a. fungeret som
”råstofgrave” f.eks. et udmærket sted at hente skaller til hønsene!
Så kom vi frem til selve køkkenmøddingen men det krævede
en del fantasi at forestille sig at den ”almindelige” græsmark
vi så på skjulte en køkkenmødding. Nu gjorde vejret også sit
til at det var svært at forestille sig vadende
stenaldermennesker gående i det iskolde vand indsamlende
østers. Men fredningsbestemmelserne gør at
køkkenmøddingen skal forblive skjult under græstæppet. Vi
snakkede om at Moesgård Museums udstilling af
stenaldermennesker ved en køkkenmødding var ganske
udmærket selv om praktiske grunde har gjort, at køkkenmøddingen i deres udstilling er konstrueret
alt for høj.
Tilbageturen valgte vi alle skulle gå langs stranden og vandet var så lavt (og frosset!) at vi rent
faktisk kunne se og samle østers. Vi samlede nogle samt andre skaller m.m. for vi skal bruge en del
til vores post om Ertebølle til det kommende Sct. Georgsløb.
Guiden fortalte om landskabet, som er i stadig forandring:
”Ertebølle har en lang strandlinie mod Limfjorden, og det
mest iøjnefaldende, hvis man kommer fra vandsiden, er
Ertebølle Hoved eller Bjerget. Kyststrækningen er under
konstant forandring, fordi storme og blæsten løbende sætter
spor. Bjerget er en ca. 500 m lang og 20 m høj klint. Den er
Danmarks østligste molerlokalitet og består af moler med
askelag og cementsten og man kan finde flotte geologiske
profiler i den. ”
Tilbage på Stenaldercenteret fik vi en guidet rundvisning i
udstillingen herunder hørte vi om, hvorledes stenalderfolkene fremstillede deres økser og pilespidser.
Vi fik igen lov til at bruge samlingsstuen til vores frokost og snakkede om, at vi eventuelt på vejen
hjem skulle besøge lokaliteten for vores anden post, Borremose eller måske besøge den nærliggende
kæmpehøj Myrhøj. Men vi var enige om, at vi var så gennemfrosne, at yderligere ”frisk luft” ikke var
nødvendig.
Mgh
Sten

Gruppe 5 – ”Ud af huset”, arkitektur og kultur
Vores møde den 20. marts, startede i Lokalarkivet, hvor Herluf
Nydam bød os velkommen og fortalte om lokalarkivet, hvorefter vi
så nogle gamle postkort fra Hadsten, som en mand havde samlet
til en film på en cd. Derefter gik vi rundt og så arkivet, sluttede af
med kaffe, som Helge havde med. Derefter samles vi hos Helge
og fik tilrettelagt det sidste til spejderløbet. Vi sluttede af med skipperlabskovs, det var lang tid siden
vi havde smagt det og det smagte godt. Vi fik også æblekage.
Ref.Gudrun

Fødselsdage
April:
3. april

Niels Mark

6. april

Hans Ole Hede

22. april

Michael Arbon

Maj:
2. maj

Marianne Lyngsø

24. maj

Ellen Bredgaard

Alle ønskes hjerteligt tillykke.
Den nye persondatalov kan måske have indflydelse på oplysningerne i Gildenyt, så jeg vil gerne
have besked senest 25/4, hvis nogen ønsker at blive slettet fra fødselsdagslisten.
Med gildehilsen Redaktøren

Kalenderen
April:
Tirsdag d. 10/4: Gåtur
Tirsdag d. 10/4: GU møde i Hadsten
Torsdag d. 19/4: Sct. Georgs-gildehal
Lørdag d. 21/4: Sct. Georgsløb
Maj:
Tirsdag d. 8/5: Gåtur
Mandag d. 14/5: Tur med besøgsvenner
Onsdag d. 16/5: Distriktsgildeting i Hammel
Torsdag d. 31/5: Gildemøde

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/5- 2018 er d. 25/4.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

