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Nytårsgildehal 2018

Torsdag den 11. januar 2018, kl. 18.30,
Spejderhytten, Ellemosevej.

Efter gildehallen inviterer gruppe 5 til cowboy-aften,
og vi forventer at se masser af glade
cowboys og cowgirls i bedste westernstil.
Dog gøres der opmærksom på, at kun håndvåben er tilladt.

Hele aftenen inkl. cowboymenu, vin, øl, vand og kaffe med sødt koster 150,00 kr.
Bindende tilmelding gruppevis senest den 4. januar 2018
til aftenens oversherif, Gudrun
Mail: guamobil@gmail.com eller tlf. 2743 3641

Med gildehilsen
Gruppe 5

Gåtur
Næste gåtur er flyttet til tirsdag den 2. januar,
så vi kan gå noget af julefedtet af os.
Vi mødes ved spejderhytten, Ellemosevej kl. 14.00 og kører ud til Essendrup,
hvor Gudrun har tilrettelagt en vandretur.
Med spejderhilsen
Gåholdet

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

Referat:

Stor tilslutning til Julestue på Møllegården den 7.december 2017.
17 gildebrødre, 15 spejdere og et stort antal beboere
og medhjælpere deltog i den traditionelle Julestue på
Møllegården. Omkring 65 - 70 personer deltog i alt.
Spejderne fra Hadsten-DDS (såvel piger som drenge)
startede aftenen med Lucia-optog, rundt i hele
plejecentret med afslutning i fællessalen.

Efter Lucia-optoget blev der serveret gløgg/æbleskiver og kaffe/småkager, og ind imellem blev der sunget
julesalmer til klaver/saxophon – akkompagnement.
LUCIA-optog med 15 spejdere

Julestuen fik igen i år besøg af julemanden, hvor hans besøg på Møllegården var hans sidste denne aften, så de
sidste pakker i julemandens sæk blev som sædvanligt fordelt efter lodtrækning mellem de mange fremmødte.
”Møllegårdens venner” sørgede for traktement med gløgg, æbleskiver, småkager og kaffe, og Ib
ledte os igennem aftenen med bl.a. de traditionelle julesange.
Igen et par hyggelige timer på Møllegården. Næste års julestue er den 6. december 2018.

Referat:
Gå-gruppens december tur
Den 12. december mødtes Gudrun, Bente, Mette, Kirsten og Sten Bo, Ellen og Helge ved hytten kl.
14.00.
Vi kørte til Hinnerup skoven, hvor vi parkerede ved den røde port på Bølvadsvej.
Vi gik op ad Linen ca. 500 m, hvorefter vi drejede til venstre ad en god sti, som førte os helt op til
det gamle skovløber-hus. Derefter gik vi til højre til vi kom frem til Linen og havde passeret skovens
højeste træ. Så gik vi ned ad Linen til bilerne og kørte hjem til Ellen, hvor vi fik Gudruns meget lækre
varme Chokolade med flødeskum til og hjemmelavede Klejner (fra Sten Bo) samt vaniljekranse og
jødekager.
Efter et par kopper kaffe og en dejlig hyggesnak. Gik vi hver til sit. - Med endnu en dejlig gruppetur i
”rygsækken”.

MGH Helge

Gruppe 4 – Limfjordsgruppen
Gruppe 4 holdt gruppemøde d. 14/12-17 hos Kirsten A.
Efter et måltid mad og aftaler om deltagelse i de næste arrangementer nåede vi frem til aftenens
fremlæggelser.
Sten fortalte om Christen Kold, født i 1816 i Thisted, en af pionererne indenfor 1800-tallets højskole- og
friskolebevægelse. Christen Kold var i starten omgangslærer, hvilket var en lærer, der drog fra sted til sted i
tyndt befolkede områder for at meddele nødtørftig undervisning.
Chresten Kold kom i modsætningsforhold til den offentlige skole, han nægtede udenadslæren, i stedet gjorde
han den mundtlige fortælling til den vigtigste metode i undervisningen.
Han åbnede i 1851 Danmarks anden højskole i Ryslinge. Han var påvirket af N.F.S.Grundtvig og førte i praksis
Grundtvigs tanker ud i livet
Robert fortalte om Doverodde Købmandsgård, som nogle af gruppen havde besøgt under cykeltur omkring
Mors i sommeren 2016. Det var engang en stor købmandsgård. Gennem årene har der været forskellige
nedgangstider, men i mange år var Doverodde Købmandsgård et velkendt handelscentrum, hvor man blandt
andet bearbejdede korn og handlede med kornprodukter.
I 1999 åbnedes Limfjordscenteret Doverodde Købmandsgård som museum, aktivitetssted og restaurant. I
2014 fusionerede man med Grejbank Nordvest til fonden Nordvest Safari Thy-Mors som arbejder med natur
og friluftsvejledning både på købmandsgården og i hele det nordvestlige område af Danmark.
Hanne fortalte om Højstrup Mark øst for Tømmerby Fjord, som rummer en vikingetidsgravplads svarende til
Lindholm Høje, men noget mindre. Der er 4 skibssætninger som er ret medtagede. Gravpladsen er blevet
tidsfæstet til 800-årene.
Robert fortalte om Vindmølletestcenteret Østerild.
Testcenteret var ret omtalt i medierne på grund af den omfattende træfældning hvor aktivister forsøgte at
hindre træfældningen ved at fastlåse sig i træerne.
Den første forsøgsmølle blev sat op i 2012 og der gives mulighed for afprøvning af i alt 7 forsøgsmøller på op
til 250 meters højde
Der er anlagt i alt 7 møllepladser i testcenteret.
Testcenteret er ikke en vindmøllepark i konventionel forstand og her vil blive afprøvet møller af forskelligt
fabrikat og udseende. Området vil være præget af aktivitet med relation til målinger og tests samt
opstilling/nedtagning af møller og komponenter. Her arbejder forskere fra DTU Vindenergi og ingeniører fra
vindmøllefabrikanterne side om side.
Selvom vindmøller med en totalhøjde på 250 meter ikke er udviklet endnu, skal testcenteret i Østerild have
kapacitet til test af disse meget store vindmøller.
Ud for hver mølleplads er opstillet en målemast, der måler vindforholdene for hver enkelt mølle.
Kirsten fortalte om Tømmerby og Øsløs Kirker
De er begge romanske kirker, som udmærker sig ved at ligge meget
smukt med vid udsigt over Limfjorden
Sten sluttede af med at fortælle om Johan Skjoldborg født i 1861 i Øsløs,
husmændenes digter, som vi mest kender for hans digt ”Når vinteren
rinder i grøft og i grav” med den velkendte linje ”med min hakke, min
skovl og min spade”.
Tømmerby Kirke
På en af vore fremtidige gruppeture skal vi formentlig besøge hans
fødested og senere hans æresbolig i Løgstør samt hans gravsted også i
Løgstør. Under beretningen om Skjoldborg kom Sten også ind på begrebet husmand samt på
husmandsbevægelsen samt forskellen på et boel og et husmandssted. Det viste sig at forskellen afhang af
hvilken del af Danmark man befandt sig i. I Sønderjylland f.eks. var et boel en almindelig bondegård.

Ref.: Sten

Gruppe 5 – Ud af huset – arkitektur og kultur

Referat gruppemøde gr. 5 tirsdag den 28. november 2017 hos Birgit
Vi mødtes kl. 18.00 hos Birgit. Gruppen var fuldtallig minus Grethe og Inge. Der var dækket flot bord,
og vi fik serveret en lækker enebærgryde med kartoffelmos. Efterfulgt af kaffe og the.
Dagsordenen var kun på 2 punkter.
Pkt. 1
Nytårs-Gildehal.
Alle detaljer vedr. afvikling af Nytårs-Gildehallen er nu på plads. Og opgaverne er fordelt i gruppen.
Og der er aftaler med hjælpepersonale.
Pkt. 2
Gruppeaktivteter forår 2018.
Forslagene var mange og debatten trak ud. Men vi fik da aftalt de første 3 aktiviteter, som er:
A. 28-01 2018. Besøg på Kunst Hallen, Mørksgade 13 Aarhus. Møde hos Grethe Simonsen.
B. 20-03 2018. Besøg på Lokalarkivet i Hadsten. Møde hos Helge.
C. 07-04 2018. Besøg på Gl. Estrup Slot og Museum. Møde hos Inge Jensen.
Alle yderligere aftaler om klokkeslæt, mødesteder samt kørsel aftales med Helge.

Kære gildebrødre.
Mange tak for opmærksomheden ved min fødselsdag.
Den gode vin vil blive nydt ved passende lejlighed.
Med gildehilsen
Hannah

Fødselsdage
Januar 2018
16. januar

Inge Jensen

Februar :
3. februar

Ruth Kondrup

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
Januar 2018:
Tirsdag d. 2/1: Gåtur
Tirsdag d. 9/1: Spejdergudstjeneste kl. 18.00
Torsdag d. 11/1: Nytårsgildehal
Torsdag d. 25/1: Rådsmøde hos GS
Februar:
Torsdag d. 8/2: Gildemøde i Spejderhytten
Tirsdag d. 13/2: Gåtur
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/2- 2018 er d. 25/1.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

Godt Nytår

