Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
Januar 2019

www.sctgeorg-hadsten.dk

NYTÅRSKUR
torsdag den 10. januar 2019 kl. 18.30
i spejderhytten på Ellemosevej
Aftenen indledes med Gildehal, hvorefter der serveres en udsøgt festmiddag med alt hvad dertil hører.
Påklædning: Festligt tøj
Prisen er 150 kr. pr. person, som afregnes på aftenen.
Personlig, bindende tilmelding senest 5. januar 2019 til Sten Bo Andersen, tlf. 21 73 44 37,
mail: sten_bo@post5.tele.dk
Med gildehilsen

Gruppe 4

Medbring venligst den udsendte invitation

Gåtur
Januar måneds gåtur er tirsdag den 8. januar,
Vi mødes som sædvanlig ved spejderhytten, Ellemosevej kl. 14.00.
Medbring selv kaffe/te m.m.
Med spejderhilsen
Gåholdet
HUSK
Kommentarer til forslag til ændring i love for SGG fra grupperne eller enkelte gildebrødre
senest 22/1 til GM.

Invitation til en festlig dag på Skanderborg Fælled den 9. februar
Østjysk Distrikts
50 års jubilæum
GU’erne i Østjysk Distrikt og Distriktsgildeledelsen vil gerne invitere alle gildebrødre til en spændende og
berigende højskoledag lørdag den 9. februar 2019 på Skanderborg Fælled i anledning af, at det i februar
2019 er 50 år siden, Østjysk Distrikt blev dannet.
Tag også gerne din partner, din nabo eller en god ven med.
Program:
9.00-9.50
9.50-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00

Vandrehal, registrering og morgenkaffe
Velkomst
Gildehal
Pause
Foredrag v. Ulla Svenningsen Lund,
Frivillighedschef Visit Aarhus, om frivillighed
13.00-14.00 Frokost
14.00-16.00 Foredrag om jødiske visdomsord/fortællinger i ord og musik ved Klezmerduo.
16.00-16.30 Kaffe og te + kage samt farvel og tak for i dag
16.30
Mulighed for gratis rundvisning på Fælleden. Tilmelding nødvendig
Adresse: Skanderborg Fælled 1, 8600 Skanderborg
Pris: 300 kr. for morgenmad, frokostbuffet inkl. 1 øl eller vand samt kaffe og kage.
Betaling skal ske til distriktets konto: 1915 7558150941 eller på MobilePay: 93651. Angiv indbetaler.
Tilmelding (kun på mail!) og betaling senest mandag den 14. Januar 2019 til DGS Birte Brynning,
brynning@hundslund.com Obs!! Tilmeldingen er først gældende, når deltagelsen er betalt.
Vil du/I give en gave i anledning af jubilæet, ønsker vi os et tilskud til dagen indbetalt på distriktets konto.
Oplys følgende ved tilmelding:







Navn på indbetaler samt navn og gilde på alle tilmeldte deltagere
Om indbetaling er sket via bank eller på MobilePay
Om du/I ønsker at deltage i rundvisning kl. 16.30
Om du/I evt. kun ønsker at deltage i gildehallen (pris 100 kr. inkl. morgenmad)
Om du har en kort bemærkning i forbindelse med gildehallen
Vi glæder os til at se dig
Med gildehilsen GU’erne og Distriktsledelsen, Østjysk Distrikt

Referat:

Julemanden besøgte Møllegården
Sct. Georgs Gildet i Hadsten havde sammen med Møllegårdens Frivillige
inviteret Plejecentret Møllegårdens beboere til ”Julehygge på Møllegården”
torsdag den 6.december.
Traditionen tro startede 14 spejdere fra Det danske Spejderkorps aftenen
med Luciaoptog gennem Møllegården.
Lysene til Luciaoptoget blev tændt af
Fredslyset.
Og Fredslysbudskabet blev læst op.
Herefter var der julehygge med sang, lotteri, gløgg og æbleskiver, og
senere kaffe med småkager.
Arrangementet samlede en stor del af hjemmets beboere, og de
kunne alle glæde sig over at få besøg af julemanden, der foretog
uddelingen af små gaver fra lotteriet.

Gruppe 2 – Madkultur/Egnsretter
Madkultur og planter stod i grå og grønne farver.
Fredag d. 7/12 drog gruppe 2 (med afbud fra Lise) + Knud Erik igen til Gl. Estrup for at grave i vores
madhistorie gennem tiderne.
Vi var der sidste gang i august 17, og vi tilbragte det meste af besøgstiden udendørs i den
imponerende køkkenhave og i herregårdshaven. Denne gang fandt vi herregården i juledragt.
Et smukt syn.
Både herregården og avlsbygningerne viste sig i al sin gedigne vælde, nu træer og planter stod i grå
og brune farver.
Vi gik dog hurtigt indendørs på ”Det grønne museum" - lærte nyt fra udstillingerne om dansk
landbrug gennem 4000 år – og fra de nyere afdelinger, der fortæller om madlavning gennem
tiderne, konditorkunst, mejeribrug og slagterier gennem tiderne – og med skræk opdagede vi, at
flere af de redskaber, vi bruger i vores køkkener i dag, er kommet på museum 😊 – Ups.
Inden frokosten i ”Den gamle stald” nåede vi at få en duft af gamle dage i herregårdskøkkenet.
”Laura” var i gang med at lave medisterpølse, og hjælpepigen lagde en seriøst stor sirupslagkage
sammen. Uhm 😊
I riddersalen og folkekøkkenet havde kokkepigerne sat den færdiglavede julemiddag frem, så hele
herregården emmede af jul – både af dufte og synsindtryk.
Så blev det tid til frokosten – Den var om muligt endnu mere gedigen end bygningerne.
Seks store portioner lækker, frisk, dansk mad. Nok et projekt, der kan lokke os til Gl. Estrup igen 😊
Efter frokosten var det tid til at køre hjem til Hannah og Hans Ole til kaffe og æbleskiver.
På vejen hjem kom vi ad sære bagveje til Jensens Slagtehus i Voldum og fik også lige julemedisteren
i hus, så alt i alt en udbytterig dag, der sluttede med vores sædvanlige hyggelige og givende
samtaler over kaffen.
Vi fik sat dato for næste møde, ønsket hinanden glædelig jul, og så gik vi mætte, glade og tilfredse
hver til sit.
Næste møde kl. 12:00 onsdag 16/01/2019 hos Mike og Janne.
Referent: Janne A.

Gruppe 4 – Limfjordsgruppen
Gruppetur til Salling den 2. december 2018
Limfjordsgruppen drog den 2. december på gruppetur til
julemarkeder i Salling.
Vi tog af sted fra Hadsten ved 8-tiden søndag morgen en
kold og våd decemberdag, og første stop var rastepladsen
på dæmningen lige før Skive. I klart vejr er her udsigt helt
til Hvalpsund, men denne dag kunne vi kun lige se
rundstykkerne. Vi nød dog kaffen og morgenmaden, inden
vi satte kursen mod Spøttrup Borg, som var vores første
mål.
På Spøttrup Borg havde diverse stadeholdere slået sig ned inde
på borgen, og det gav en særlig stemning at gå rundt inden for
borgens tykke mure. Der var mange fristelser, klejner og
julekager fra et lokalt bageri, portvin og rom fra et vinhus samt
hjemmelavet julepynt af forskellig slags, både filt, keramik og
glas. De tykke mure holdt regnen ude men gjorde det også
besværligt at betale med MobilePay.
Fra Spøttrup satte vi kursen tværs over Salling til Breum, hvor vi
besøgte endnu et julemarked på Langesgård. Her var der boder
både i staldlængen og i hovedhuset, og der var mange
smagsprøver både på lokal ost, fisk og øl.
Gården står tom for øjeblikket og var for år tilbage en af
kulisserne, da filmen om Tarok blev indspillet.
I Breum kom vi forbi Grinderslev Kloster og kirken, som betegnes som Sallings Domkirke.
Efter besøget på Langesgård skulle vi spise frokost, men da det stadig silede
ned, valgte vi at vende næsen mod Fur. Fur var fint pyntet med engle langs
vejene, og alle gårdbutikkerne havde åbent i anledning af julen.
Her spiste vi en dejlig julefrokost i Robert og Hannes sommerhus. Det var
dejligt at komme i tørvejr, selvom vi måtte beholde overtøjet på, da der var
lukket for varmen.
Efter frokost benyttede vi lejligheden til at køre en tur rundt på Fur. Vi kom
forbi Bette Jenses Hyv og Verdens Ende og fik et fint kig til Mors i disen, inden
vi aflagde Klode gårdbutik et besøg for at købe Lisbeths dejlige
kalvespegepølse. Lisbeth solgte også lodder i et lotteri til støtte for øens
friskole, og vi var heldige. Både Kirsten og Hanne vandt fine præmier, som
kunne afhentes på skolen.
Herefter vendte vi næsen mod Hadsten, mætte og trætte efter en dejlig dag i Salling og på Fur.
Ref. Hanne

Julemøde i Limfjordsgruppen
Vi mødtes alle til julemøde den 11. december hos Inger.
Vi indledte med at evaluere vores gruppetur til julemarked på Spøttrup Borg og i Salling, som er
beskrevet andetsteds. Vi lagde også sidste hånd på planlægning af Nytårsgildehallen, som vi har
ansvaret for.
Derefter var det tid til aftenens fremlæggelser:
Robert og Hanne fortalte om Mors:
Hanne indledte med at fortælle om Aksel Sandemose, som er født i
Nykøbing. Aksel Sandemose var en dansk-norsk forfatter som er bedst
kendt for sine romaner En sømand går i land og En flygtning krydser sit
spor. I sidstnævnte formulerede han ”Janteloven”, der sammenfatter
undertrykkelsen og
småligheden i den fiktive
danske provinsby Jante.
Hanne fortalte også om Feggeklit, som er en markant 25
m høj og ca. 1 km lang og 300 m bred molerbakke med
en østvendt klint på nordspidsen af Mors ca. 22 km nord
for Nykøbing, og lige syd for færgelejet ved Feggesund,
hvor der er forbindelse til Thy.
Robert fortalte kort om moleret på Mors samt Morsø Jernstøberi, hvis
oprindelige bygninger i dag er indrettet som Dansk Støberimuseum.
Morsø Jernstøberi blev grundlagt i 1853. Efter nogle svære årtier før og
under 2. Verdenskrig kom der bedre tider i 1950’erne. Fabrikken fulgte
med den generelle udvikling i dansk industri og fokuserede mere på
mekaniseringen af produktionen, en proces som er fortsat siden. De
primære produkter var ovne, og her fulgte man udviklingen væk fra de gamle koks- og
brændefyrede ovne til varmluftfyr, gasfyrede kedler mv.
Brændeovne forblev dog et vigtigt produkt hos Morsø Jernstøberi. I 1980’erne overgik man til
udelukkende at satse herpå, og det er da også brændeovne, som Morsø er kendt for i dag.
Aftenen sluttede med Ingers dejlige kaffebord.
Ref. Robert

Fødselsdage
Januar 2019
16. januar

Inge Jensen (85 år)

Februar :
3. februar

Ruth Kondrup

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
Januar 2018:
Tirsdag d. 8/1: Gåtur
Tirsdag d. 8/1: Spejdergudstjeneste kl. 18.00 i Sløjfen
Torsdag d. 10/1: Nytårsgildehal
Torsdag d. 24/1: Rådsmøde hos GS
Februar:
Tirsdag d. 5/2: Gåtur
Torsdag d. 7/2: Gildemøde i Spejderhytten
Lørdag d. 9/2: Jubilæum i Østjysk Distriktsgilde
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/2- 2019 er d. 25/1.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

Godt Nytår

