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GRUPPE 1 - §3 GRUPPEN  INVITERER 
til gildemøde  torsdag d. 8. februar 2018 kl. 19.30 

i Røde Kors’s lokaler, Østergade 17 i Hadsten. 
 

Indgang fra parkeringspladsen under broen ved bageren. 
Lokalformanden for Røde Kors i Favrskov, Margit Larsen 
vil fortælle om Røde Kors’s arbejde i Favrskov Kommune. 

 
Der vil ligeledes blive mulighed for at se Røde Kors’s Genbrugsbutik  

og finde lige det du ikke kan undvære  
og dermed være med til at støtte det lokale Røde Kors arbejde. 

 
Tilmelding senest søndag 4. februar gruppevis til Mette på 

mobil  23361302 eller mail mettelindgren@gmail.com . 
 

Vi glæder os til at se jer. 
 

Gildehilsen fra 
 

Gruppe 1 - §3 Gruppen 
Bente, Kim og Lars 

og de frivillige i Røde Kors Butikken Helle, Mette og Marianne. 
 
 

https://www.rodekors.dk/afdelinger/hadsten-hinnerup 
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Gåtur 
 

Gåturen i februar er aflyst p.g.a. vinterferien. 
Næste tur bliver tirsdag d. 13. marts.  

 
Med spejderhilsen 

Gåholdet 
 

 

Referat:  

Nytårsgildehal 
 
Vi startede aftenen med et glas vin og et stykke pizza.  
 
Nytårsgildehallen forløb planmæssigt. Kirsten talte om nytårstaler 
og - traditioner i familien. Efter gildehallen spiste vi Barbeque- 
spareribs, med Coleslaw og bagt kartoffel.  
Da vores underholdning var ankommet valgte vi at tage den nu og 
gemme Æblekagen til efter dansen. Vi skulle lære at danse 
linedans. Det gik godt for de fleste og vi morede os.  
Så blev der tid til kaffe, æblekage og kransekage. Efter en hyggelig snak og nogle sange var der tid 
til oprydning.  
En stor tak til alle hjælperne uden jer, var det ikke gået. Tak!                                                                         
 
Ref.: Gudrun  

 

Referat:  

Gå-gruppens januar tur 02-01-2018 

Den 2. januar mødtes Gudrun, Kirsten, Sten Bo, Mette, Birgit, Ellen og Helge 
ved hytten kl. 14.00. 

Vi kørte til Essendrup højene i Bidstrup skovene ved Laurbjerg, hvor Sten Bo 
guidede os, ad den afmærkede grønne sti, gennem det meget kuperede 
terræn, med store og mindre gravhøje.  

Det var noget af en udfordring, da stien visse steder var meget stejl og glat 
på grund af den megen regn. Vejret var dog dejligt, tørvejr med sol og 
+temperatur. 

 



Kaffepausen blev holdt i "Sportsfiskernes kaffestue", som er indrettet med 
borde og stole i et hjørne af avlsbygningerne på Bidstrup Gods. 

Turen blev på ca. 4 km, og varede godt 1½ time. 

MGH  Helge 

 

 

 

Gruppe 2 – Madkultur/Egnsretter 

I det nye år lagde vi hårdt ud med at møde fuldtalligt op hos Mike 
den 3.1. Temaet for mødet var kål, og Mike havde fundet noget 
materiale til os. Ifølge nettet er der over 30 forskellige arter, 
grønne, hvide og røde. Kål har siden oldtiden, hvor den voksede 
vildt, været en vigtig del af vores føde. Det var hollændere, som 
kom til Amager i 1500-tallet, der lærte os at dyrke grøntsagerne.  
Som eksempel på kål fik vi serveret julekål, der er lavet af hakkede 
hvidkål, som svitses i smør og spædes til med masser af fløde. 
Retten kendes bl.a. fra Horsens-kanten og Djursland. Stegt 

medisterpølse blev serveret til.  
Inden hovedretten fik vi Lise’s hjemmelavede stegte sild i eddike. Begge dele smagte super-godt.   
Andre gammeldags retter som finker, stegt lever og hjerter fik vi snakket om. Der kan siges meget 
om mad, og ind imellem røg vi ud ad nogle tangenter, men kom tilbage på sporet igen.   
 
Efter at den værste sult var stillet, fik vi ordnet tilmelding til Nytårsgildehallen, og Hannah gennemgik 
dagsordenen til det kommende rådsmøde. Følgende aktiviteter blev drøftet: udviklingsmødet i 
november, arrangementer omkring fredslyset og julestuen på Møllegården. 
Fra gruppen er der forslag om, at vi i gildet anskaffer nogle overtræksveste med logo, der kan 
anvendes ved arrangementer og tydeligere kan vise, hvem vi er.   
 
Inspireret af de netop overståede nytårstaler fik vi drøftet mange ting, f.eks. ghettoer og indviklede 
indfødsretslove, der kan give problemer med retssikkerheden for ikke-danskere. 
Så nu er vi kommet godt i gang 
Det næste møde holdes tirsdag den 27.2. hvor vi evt. besøger Aarhus Street Food. 
 
Ref.: Ruth  
 

Gruppe 4 – Limfjordsgruppen 
Nyt fra Limfjordsgruppen 
 
Vi mødtes tirsdag den 16. januar hos Sten, og vi havde som altid nok at snakke om. 
 
Vi startede med en gennemgang af punkterne til Rådsmødet, hvorefter vi tog hul på vores 
planlægning af Sct. Georgsløbet. 
Vi har dels Ertebølle dvs. stenalderen, dels Borremose i Himmerland dvs. jernalderen som vores 
emner. 
Kirsten læste et afsnit fra Sigurd Barretts Danmarkshistorie om stenalderen og jernalderen,  
Sten fortalte om Kimberborgen, som blev fundet i Borremose i begyndelsen af 1900-tallet.  
(Kimberborgen, Kimbertoget og Kimbrerne og Teutonerne er tre bøger skrevet af Børge Børresen). 



Det satte gang i de små grå hjerneceller, så ideer til vores to poster var der mange af. 
Vi tænker videre til næste møde 
 
Vi aftalte at tage på tur til Ertebølle Stenaldercenter lørdag den 17. marts kl. 10, hvor der er en 
guidet rundvisning. 
 
Til slut tog vi fat på gruppens emne, Limfjorden 
 
Bent startede med at fortælle om Lundehøj Jættestue: 

Lundehøj er en såkaldt jættestue med bikammer - en type som 
især er udbredt i Limfjordsområdet. I dag er jættestuen et 
fredet fortidsminde med offentlig adgang. 
Lundehøj indeholder et stort gravkammer og et bikammer, hvor 
der ved indgangen er placeret 2 sten med helleristninger. En 
jættestue er en gravbygning fra yngre stenalder. Jættestuen er 
opført i perioden 3200-2800 f.Kr.. 
Der er adgang til højen via en jernlåge, nøglen hertil udleveres 
mod en symbolsk betaling sammen med stearinlys på gården, 

man passerer på vejen op mod højen. 
Man mener, at der er bygget over 40 000 jættestuer i Danmark. I dag er der ca. 500 tilbage. 
 
Hanne fortalte om Bygholm Vejler : 
Vejlerne er Nordeuropas største fuglereservat og et af de vigtigste 
områder for ynglende og rastende vandfugle. Her er registreret 
mere end 300 fuglearter, hvoraf 130 arter har ynglet i reservatet. 
Mere end 10 arter har deres vigtigste, danske levested i Vejlerne. 
Sammenhængende, tætte rørskove dækker godt en tredjedel af 
Vejlerne – de knap 2.000 ha er Skandinaviens største rørskov. Her 
er levesteder for sjældne fuglearter som rørdrum, rørhøg, plettet 
rørvagtel, vandrikse og skægmejse. I randområderne yngler f.eks. 
dobbeltbekkasin og bynkefugl og på strandengene ses bl.a. 
ynglende brushane, klyde, almindelig ryle, stor kobbersneppe, rødben og havterne. Andre 
interessante, ynglende fugle er gråstrubet lappedykker, knarand, atlingand, dværgmåge og 
sortterne. 
Navnet Vejlerne betyder vadestederne. Indtil for 130 år siden var Vejlerne to lavvandede fjordarme, 
der fra Limfjorden rakte mod nord på grænsen mellem Thy og Hanherred. I 1870erne blev begge 
fjordarme afsnøret med dæmninger og vandet forsøgt pumpet ud i Limfjorden for at omdanne 
fjordbunden til landbrugsland. Den egentlige udpumpning af vand blev opgivet i 1912, hvorefter 
Vejlernes højere vandstand bag dæmninger og sluser dannede en mosaik af søer, rørsumpe og enge. 
I dag er Vejlerne efter inddæmningerne stadig to adskilte områder, som ligger på hver side af den 
oprindelige halvø Hannæs. I De Østlige Vejler ligger de store søer Lund Fjord, Han Vejle, Selbjerg Vejle 
og Glombak. I De Vestlige Vejler ligger søerne Tømmerby Fjord, Arup Vejle og Østerild Fjord. 
 
Til slut fortalte Hanne fortalte om Aggersborg: 

Den store vikingeborg Aggersborg ligger med udsigt over 
Limfjorden og er den største af de skandinaviske ringborge – 
også kendt som Trelleborgene. Aggersborg blev bygget 
omkring år 980 e.Kr. sandsynligvis på befaling af Harald 
Blåtand. Kongen havde netop samlet det danske rige, og 
ringborgene spillede en vigtig rolle i etableringen af det nye 
lands infrastruktur med borge, byer og vejnet. 
Læs mere om Aggersborg her: https://slks.dk/fortidsminder-
diger/danmarks-oldtid-i-landskabet/oplev-

stederne/aggersborg-borg/ 

https://slks.dk/fortidsminder-diger/danmarks-oldtid-i-landskabet/oplev-stederne/aggersborg-borg/
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https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=CfMk%2b82c&id=4F1899314D4D0D0AFA7C62BFEA02A29038D0B46A&thid=OIP.CfMk-82cB0YmjvUSwTFWygHaEK&q=aggersborg&simid=608004978467998407&selectedIndex=1


Ref. Hanne 

HUSK, 
         at forslag (herunder donationer), der ønskes behandlet ved gildeting den 
         8.marts 2018, skal være gildemesteren i hænde senest den 8.februar 2018. 
         Indsendte forslag vil blive udsendt sammen med dagsordenen,  
         der udsendes senest 2 uger før gildeting. 

 

 
 

Efterlysning 
Har du lyst til at være med til at planlægge vores fødselsdagsudflugt til september? 

 
Ring eller skriv til Hanne 

Tlf. 40733690 – mail: furmor50@gmail.com  
 

 
 
 
 

Fødselsdage 

Februar:  

3. februar Ruth Kondrup  

  

Marts:  

11. marts Bent Pedersen 

12. marts Hanne Nielsen 

12. marts Grete Simonsen  

 

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/3- 2018 er d. 25/2. 

Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

Kalenderen  

Februar: 

Torsdag d. 8/2: Gildemøde, Røde Kors 19.30 

 

Marts: 

Torsdag d. 8/3: Gildeting i Spejderhytten 19.30 (Spisning kl. 18.30) 

Tirsdag d.13/3: Gåtur 

mailto:furmor50@gmail.com

