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Julehygge på Møllegården 

Torsdag den 7.december 

I samarbejde med Møllegårdens Frivillige er der julehygge med sang, lotteri, gløgg og æbleskiver. 
Senere kaffe med småkager. 

Aftenen begynder kl. 18.30 med spejdernes LUCIA-OPTOG gennem Møllegården. 

Håber I vil komme og medvirke til, at alle får en hyggelig aften. 
 
Julestuelauget sørger for indkøb af pakker til lotteriet. 
Deltagerpris for gildebrødre: 20,- kr.  
 
Tilmelding for gildebrødre til Kirsten L. senest den 2.december på tlf. 2661 0707. 

                                                

                                                Med julehilsen  
                                              Sct. Georgs Gildet 
                                                 Julestuelauget                                                                                

 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/


 
 

 

Gåtur 
 

Næste gåtur bliver tirsdag den 12. december. 
 

Vi foreslår en tur på Linen. Ellen har en tur der.  
I anledning af Julen giver jeg kakao og en bolle med smør- hos mig efter gåturen. 

 
Med spejderhilsen 

Gudrun 
 
 
 
 

 



Loppelageret: 

 

En håndfuld gildebrødre trak i arbejdstøjet og 

flyttede alle vores lopper til vores nye lager, 

som ligger på modsatte side af porten. 

Efter det hårde arbejde var det godt med en 

lille forfriskning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mia Lind Ibsen og Richard Engelholm, lejrchefer Spejdernes Lejr 2017 

 

Referat:  

Gildehal og udviklingsmøde den 16. november 2017  
 
23 gildebrødre deltog den 16. november i en hyggelig aften i spejderhytten. Vi indledte med en 
gildehal, hvorunder vi mindedes Janne Mark, som vi har mistet siden sidste gildehal, med et minuts 
stilhed.  
I sin gildemestertale lagde Kirsten på fornem vis op til eftergildehallens emne: synlighed.  November 
har de sidste år været den måned, hvor vi kigger på 
os selv og vores fællesskab. Således også i år, hvor 
vi i ledelsen har valgt at sætte fokus på, hvordan vi 
kan bliver mere synlige i lokalsamfundet, så 
omverdenen også bliver klar over, hvad Sct. 
Georgsgildet er, og hvad vi kan. 
 
Inden det blev tid til gruppedrøftelserne om 
synlighed, satte vi Kirstens gode leverpostej til livs i 
form af Dyrlægens natmad, et stykke smørrebrød, 
som der ikke er nogen dyrlæger, der spiser jf Bdr. 
Price. 



 
I den næste times tid gik snakken lystigt i 4 tilfældigt 
sammensatte grupper. Formen var den samme som i 
forbindelse med sidste års samtalespil, og alle 
gildebrødre deltog ivrigt i drøftelserne. Ledelsen vil 
på næste rådsmøde fortælle om eventuelle 
konklusioner på drøftelserne. 
 
Aftenen sluttede med kaffe og kage, hvilket var 
velfortjent efter det hårde arbejde, alle havde lagt 
for dagen. 
 
Ref. Hanne 

 

 

 
__________________________________________________________________________________ 

Referat:  

Spejderfesten 

 

Igen i år fik vi lov til at lave mad til DDS´ spejderfest på Hadsten skole. 

En del gildebrødre havde meldt sig, så det blev et overkommeligt arbejde at 

lave mad til de lidt over 200 deltagere. 

Formiddagsholdet sørgede for at lave nogle lækre grønsagsfade. Senere på 

dagen blev der kogt kartofler på Linieskolen, som nu vistnok hedder Den fri 

Fagskole, med Peter B´s velvillige assistance. 

Nissebanden mødte op i løbet af eftermiddagen og stegte lækre oksestege og 

sørgede for, at der var bearnaisesovs og flutes til maden. 

Omkring kl. 17 mødte alle op og serverede maden for spejdere og forældre, 

som igen i år var meget tilfredse med maden. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Referat: 

Gåturen tirsdag den 10/10 -2017 

Den 14. november mødtes Gudrun, Bente, Ellen og Helge ved hytten kl. 14.00. 
Vi kørte til Clausholm skoven. På Mygind vejen er der en P-plads, hvorfra der udgår 5 afmærkede 
vandreture. 
Vi valgte GUL-rute nr. 5. En tur på næsten 5 km. på gode velholdte skovveje. 
Vejret var dejligt med sol og +temperatur. Vi kom rundt omkring store juletræs-marker og ældre høje 
gran-marker samt høje bøgetræer. 
Kaffepausen blev holdt på én stor bøgestub. Inklusiv kaffepausen tog turen knap 1½ time. 
 
Næste gåtur er den 12. december. 

MGH  Helge 



Gruppe 1 – §3 Gruppen  
 
Referat fra gruppetur i § 3 gruppen søndag 5 oktober 2017 
Deltagere: Hele gruppen samt Troels og Solveig med hund. 

Vi mødtes hos Bente kl. 10, og efter en kort gennemgang af turen fordelte 
vi os i 2 biler og kørte mod Lading sø. Turen startede ved Skovhuset en 
FDF hytte der ligger syd for søen i Skivholme Præsteskov. Første punkt var 
formiddagskaffen, som vi fik i dejligt vejr ved hytten, hvor der var borde og 
bænke. 

Lading sø, der ligger syd for landevejen mellem Århus og Viborg, blev 
fredet i 1963 på grund af sin skønhed. Søen samt hele området omkring 
søen er et § 3 område. Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter en række af 
naturtyper med særegne naturkvaliteter: moser, enge, overdrev, heder, 
søer og vandhuller over 100 m og særligt udpegede vandløb. Der er mange 
§ 3 områder i Favrskov kommune og de kan ses på Miljøportalen.  

I Skivholme Præsteskov er der en afmærket vandrerute som vi startede med at følge, skøn skov at 
gå i men pludselig stod vi tæt på 2 jægere, der var åbenbart jagt, så vi ændrede rute. Vores mål var 
at finde Troldhøj et 63 m højt bakkedrag hvor der ligger et 
middelaldervoldsted. Voldstedet består af en 3 m høj og rund borgbanke, 
med en diameter på 11 m. Der var lige skovet, så det var relativt nemt at 
finde og en fin udsigt over Lading sø. Turen fortsatte vest om søen, hvor 
der er et større moseareal, og nu var vi kommet ind i et område der 
tilhører Frijsenborg og her var et skilt der oplyste om Jagt.  

Vi fortsatte på nordsiden af søen, og målet var nu Udsigten hvor der er 
borde og bænke, så vi kunne indtage de medbragte madpakker og nyde 
den flotte udsigt over søen. Der var mange fugle på søen bl.a. knopsvaner, 
gråænder og troldænder og flyvende over søen et mylder af grågæs. Ved 
søen findes et rigt fugleliv, både ynglefugle, trækfugle og vintergæster. 
Hjemturen blev ad asfaltvejen forbi Lyngballegård tilbage til Skyttehuset, 
hvor vi indtog Bentes gulerodskage og planlagde fremtidige møder og arrangementer. Turen var på 
ca. 7 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komm ende ture og arrangementer.     

Søndag d. 7 januar julefrokost hos Kim:  Kim laver grønlangkål, dækker bord . Mette laver stegte sild 
og tager snapse med. Helle var det ost eller kage til kaffen? Lars og Marianne almindelige sild og 
hjemmelavet karrysalat og øl. Bente ris a la mande. 

Torsdag 8 februar står vi for gildemødet der er nede i Røde Kors butikken, hvor lederen Margit vil 
fortælle om arbejdet der. Annoncen skal i gildebladet til januar, Lars og Marianne laver annonce. 
Traktementet taler vi om til næste møde.  

Søndag 25 februar gruppetur hos Marianne. Lars og Marianne finder på noget. 

Ref: Bente                                                                                                                                                                

Gruppe 2 – Madkultur/Egnsretter 
Nyt fra Gruppe 2: Madkultur 

Gruppe 2 mødtes den 20/11 hos Hans Ole for igen at arbejde seriøst med vores emne: Madkultur – 
egnsretter. 

Vi lagde ud med en overdådig menu bestående af lokale råvarer: stegt rødspættefilet på rugbrød, 
derefter oksekæber med ovnstegte rodfrugttilbehør samt sellerimos, en lækker sovs og til sidst lokale 
– d.v.s. danske rød-og blåskimmel oste. Hertil diverse vine – Riesling og Gewürztraminer, begge 
Alsace Grand Cru - af egen import. Vi blev også forkælet med en italiensk vin (Zinfandel) med navnet 
”Why Not”! 

Hannah og Hans Ole besøgte i september i drueplukketiden vingården ”Ecklé” i Katzenthal i Alsace, 
som de har besøgt flere gange før. I samtaler med ejeren, Jean Paul Ecklé, kom de tæt på 
arbejdsgangen under vindrueplukningen, og den efterfølgende behandling af druerne. De boede i en 
lejlighed på vingården, og kunne følge med i arbejdsgangen, når druerne plukkes og forarbejdes 
videre. 

Plukkerne møder ind tidligt om morgenen og bliver udstyret med druesaks og lille spand, derefter går 
turen til vinmarkerne for at plukke/klippe. Druerne læsses i en større ”kasse” og derefter 
transporteres de til gården hvor de ender i et pressekar i gården. Saften transporteres via pipeline til 
store ankre, hvor det lagres en tid, hvorefter man ”stikker” den om, d.v.s. fjerner bundfald. Der 
arbejdes videre med vinen, der på denne gård ender som hvidvin, rosé og crémant (de måtte ikke 
betegne den som champagne, selv om den lignede 100%). 

Det var spændende at høre om vinens tilblivelse og rigtig godt at smage til den lækre mad. 

Referent: Janne 

 

 

 

 

 

 



Gruppe 4 – Limfjordsgruppen. 

Møde i Limfjordsgruppen den 31. oktober 2017: 

Vi mødtes hos Hanne og Robert, da Bent var blevet syg. 
Aftenens emner var forskelligt om Thyholm, og Kirsten indledte med at fortælle om Hvidbjerg Kirke: 
Kirken blev opført i sidste del af 11 hundrede tallet og er romansk. 
I1500-tallet blev den udbygget. Ved indgangen er en hængefigur, 
der forestiller Jonas i munden på en hvalfisk.  
Biskop Glob blev dræbt af sin nevø. Derfor blev kirken lyst i band. 
Kan kun løses ved, at en person blev levende begravet. Dette blev 
løst ved, at man lokkede et barn ned i et hul ved hjælp af slik. Så 
løstes dette problem. Begivenheden er beskrevet af HC Andersen. En 
stor sten markerer graven. I kirken er nogle sarkofager, der er 
placeret i en sidegavl. Personer er fra herregården Hindsels.  
Hvidbjerg Kirke blev givet en del gaver fra herregårdens beboere. Disse gaver var blandt andet nogle 
kalke. 
 
Der er opført 4 kirker på øen Thyholm. Hanne læste historien om Jonas.  
 
Skyum Bjerge:  
Skyum Bjerge ligger ved Vildsund. Der er i området en masse oldtidshøje. Der har været 80, hvor 17 
dog er bevaret. Der er fundet våben af sølv og bronze, og smykker af guld. Ringguld blev brugt som 
betalingsmiddel. Strækningen går ned til Ydby Hede. En stor vandreblok på 4*4*2,5 som ifølge 
sagnet er blevet kastet af en trold fra Mors, kan ses.  
 
Sjørring Kirke: 

Kirken er fra 1100 tallet. Gammel herreds kirke, som er bygget 
sammen med en borg, der lå på stedet. I nærheden ligger et 
voldsted. Indviet til vor frue. Kirken blev restaureret i 1873.  Der er 
en markant grav, der måske symboliserer Sct. Nikolaus. Der kan 
være begravet en biskop eller en lokal. Det vides ikke.  
Sjørring Volde er resterne af en gammel middelalderborg. Der er 
gjort fund af våben fra middelalderen og måske også fra 
vikingetiden. Har tidligere været et mål for folkemøder. I dag ligger 
der en højskole. Der har været afholdt gymnastik sammenkomster. 
Den største har været på 10.000 gymnaster.  

 
Hanne fortalte herefter om Thisted Kirke  
Kirken stammer fra 1100 tallet og blev opført på Valdemar Sejers tid. Da Thisted blev en købstad, 
blev kirken revet ned, og der blev bygget en ny omkring 1500 e. Kr. 
Omkring 1700 blev der lavet en tilbygning. Kirkeskibet er blevet 
forlænget. I 1863 blev kirken endnu engang udvidet. Trævinduer blev 
erstattet af nuværende vinduer. Størrelsen er 40 meter gange 11 
meter. Hanne fortalte, at vi i sommerferien besøgte kirken, hvor en 
dame så venligt fortalte historien om kirken. Dens særpræg er dens 
altertavle.  
Hanne fortalte om Anne Søe. Hun var udstyret med en meget stor økonomisk sans, som kan 
fortolkes som nærighed. Hun samlede sig en stor formue til. Manden var borgmester og justitsråd, 
blev adlet og lånte deres penge ud for en høj rente. Hun blev født i 1644, gift tidligt og fik 2 børn. 
Manden døde, hvorefter hun 1678 ægtede justitsråd Enevold Bjerregård. Man mener, at formuen er 
skabt ved et fund af en kiste med mange penge. Enevold døde 5 år senere. Har givet hende 
yderligere 2 sønner. Hun havde 175000 rigsdaler ved sin død svarende til, at hun ville være 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Hvidbjerg_Kirke_(Thyholm_Kommune)._Jonas_og_hvalfisken_1.JPG
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=iMUGje0P&id=F85B90A4050A8FCC5E041BA8A53AF0CD1DA035C4&thid=OIP.iMUGje0Pqw3e1O4kMA7htwDcCT&q=thisted+kirke+altertavle&simid=608012335593621427&selectedIndex=4


mangemillionær i dag. Deres kister står i kirken. Hun satte penge af til sognet og kirken. Blev omtalt 
som Thisteds rige heks.  
Det eneste gravsted, der er bevaret er IP Jakobsens familiegrav 
 
Sten fortalte dernæst om forfatteren Jens Peter Jacobsen. Han levede fra 1847 til 1885. Han skrev 2 
romaner, Fru Maria Grubbe og Niels Lyhne samt et antal noveller og et antal digte. Han har sat spor i 
Europæisk litteratur. Født og døde i Thisted. Faderen var købmand.  

I. P. Jakobsen læste litteratur og skrev litteratur om skøjteløb og andet. Rejste til 
København for at få studentereksamen. Læste herefter botanik. Lavede en 
afhandling om blåalger, som blev præmieret. Fandt stor glæde i Darwins teorier. 
Kom i de rigtige kredse som Bandes brødrene. Var med i det moderne 
gennembrud. 1870 til 1890. Starter med Georg Brandes. Gjorde oprør mod 
romantikken.  Herman Bang, Georg Brandes og HC Andersen var med i denne 
flok. Sten agter at læse op fra I.P Jacobsen til 5 minutter Sct. Georg. I.P.Jacobsen 
fik tuberkulose som 27 årig, hvor han fik en blodstyrtning under en rejse til 
Firenze. Han droppede herefter botanikken og helligede sig skriveriet. Henrik 
Ibsen har udtalt, at Niels Lyhne er den bedste roman i det 19. århundrede.  

 
Ref. Robert 

Gruppe 5 – Ud af huset – arkitektur og kultur 
 
Vores gruppetur den 28. oktober 2017 gik til herregården 
Rugård, som ligger mellem Ebeltoft og Grenå. 
Vi var ikke en hel samlet flok, idet der var afbud fra Inge og 
Grete.  
 
De resterende 5 medlemmer drog af sted i Poul-Eriks bil, og 
første mål var Besøgscenter Karlsladen ved Kalø Gods. Det 
blæste kraftigt, så laden var perfekt til, at vi der kunne indtage 
Poul-Eriks medbragte rundstykker. 

 
Herefter gik turen videre til vores egentlige mål. Vi ville kigge lidt 
nærmere på herregården Rugård og dens særdeles smukke 
omgivelser. Vi var så heldige, at ejeren gik på gårdspladsen og gav 
os lov til at gå rundt omkring herregårdsbygningen, så vi herfra 
kunne nyde udsigten over Nørresø, der ligger lige bag ved 
hovedbygningen. 
 
 
 

Overalt fremstår godset i perfekt stand, velplejet, nyrevet og 
plejet indtil det mindste strå. 
Noget af en kontrast til den grumme forhistorie der er på 
stedet.  
Den nuværende hovedbygning er opført omkring 1580-1590, 
og har i mange år været ejet af slægten Arenfeldt, hvoraf 
Jørgen Arenfeldt er kendt som heksejægeren på Rugaard. 
Jørgen Arenfeldt var blandt så mange andre på den tid meget 
optaget af hekseri og trolddom. Han var en trættekær og 
kværulerende mand, som konstant kørte retssager, heriblandt retssager om hekseri. 
Når man skulle afgøre, om en person var heks, gjorde man brug af forskellige torturmetoder. Den 
ene grovere end den anden. En skal nævnes her, idet man i den meget smukke Smededam (også 
kaldet Heksedam) udførte den såkaldte vandprøve. Det kaldtes, at personen blev ”svømmet”. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=E4AusA%2bF&id=2DBDE050B187D046162CF140A49136AC549E344B&thid=OIP.E4AusA-F_WXAi70qU3jWEQCWDU&q=I+P+Jacobsen&simid=607990774863824661&selectedIndex=7


Man blev nøgen og med sammenbundne hænder og fødder ”svømmet” efter en båd. Sank man, var 
man uskyldig og blev trukket i land. Flød man ovenpå, var man heks, blev herefter stillet for retten i 
Grenå eller Ebeltoft og dømt til at blive kastet på bålet, hvilket skete ved Hyllested Bjerge. 
En meget grum historie som er rigtig svær at forestille sig i de natursmukke omgivelser. Godset ejes i 
dag af slægten Mourier-Petersen. 
Turen gik nu videre til Rugård Camping, hvor vi skulle have set de smukke høje skrænter, der ligger 
til højre for campingpladsen. Om foråret gror der masser af vilde aurikler (ikke kodrivere, men 
aurikler) på skrænterne. Vandstanden tillod dog ikke at gå så langt hen på stranden, som det var 
nødvendigt – ja så skulle vi da også have svømmet! Men det er et udmærket forslag til en forårstur. 
Tilbage i bilen kørte vi nu til Boeslum Bakker, hvor Poul-Erik havde sørget for, at vi kunne nyde en 
hyggelig frokost i hans sommerhus, men vi drøftede de punkter, vi havde på dagsordenen. 
Det lykkedes os ikke at få byttet nytårsgildehallen med en anden gruppe, så vi må tilrettelægge, så 
de medlemmer, der er i DK, kan afholde gildehallen med hjælp fra øvrige frivillige gildemedlemmer. 
Vi drøftede frem og tilbage og fandt også en model, som der arbejdes videre med. 
Næste gildemøde skal være hos referenten den 29. november 2017 kl. 18.00, hvor dagsordenen 
sådan set bare består i at finde velegnede mål for vores ture i det kommende forår. Vi går alle i 
tænkeboks og ser, hvad vi der kan finde. 
Under punktet Eventuelt var der jo slet ingen problemer med at finde emner, men det er nu ikke 
nogen, der behøver at blive nævnt i et referat. Det er dog helt utroligt som 5 mennesker kan snakke, 
og pludselig var det tid til at bryde op, få ryddet op og køre tilbage til Hadsten efter en dejlig tur på 
Djursland. 
 
Ref. Birgit 
 
 
 

Fødselsdage 

December:   

8. december Hannah Hede (70 år) 

9. december Anne-Grethe Andersen 

9. december Mette Lindgren 

14. december Ib Ladefoged 

24. december Kim Topp 

  

Januar 2018  

16. januar Inge Jensen 

  

  

 

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/1- 2018 er d. 25/12. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

 

 
 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

Redaktøren ønsker alle  
 

GLÆDELIG JUL  
 

og  
 

GODT NYTÅR 
 
 

Kalenderen  

December: 

Torsdag d. 7/12: Julestue på Møllegården 

Tirsdag d. 12/12: Gåtur 

 

Januar 2018: 

Tirsdag d. 9/1: Gåtur 

Torsdag d. 11/1: Nytårsgildehal 

Torsdag d. 25/1: Rådsmøde hos GS 

 


