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Gildemøde d.15. juni kl. 19.30 
i Spejderhytten på Ellemosevej 

 
Hermed indkaldes til juni måneds gildemøde. 
 
Da dette er mødet, hvor vi skal have dannet nye 
grupper er det vigtigt at så mange gildebrødre som 
overhovedet muligt deltager. 
Det er også mødet, hvor vi reviderer vores faste 
laug, så overvej inden mødet, hvor du kan gøre en 
indsats ud over gruppearbejdet. 
 
Med gildehilsen 
Gildeledelsen 
 
Til Gruppedelingsmødet er det Naturoplevelses 

gruppen der står for forplejningen, derfor vil vi gerne vide hvor mange i kommer senest den 11. 

juni.  

Gruppevis tilmelding til Mette på tlf. 23361302 gerne sms. Eller på mail mettelindgren@gmail.com. 

 

 

Gåtur 
 

Juni måneds gåtur aflyses,  
da hovedparten af deltagerne hører til gruppe 2,  
som er på gruppetur den dag, vi skulle ud at gå. 

Til gildemødet i juni forsøger vi at oprette et fast gå-laug. 
 

Gildehilsen        Gå-holdet 
 
 
 
 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
mailto:mettelindgren@gmail.com


 
       

 

               SSG Østjysk Distriktsgilde  

Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelser 
mandag den 12. juni 2017, kl. 19.15, i Hadsten 
 
Adressen er: Favrskov Sundhedscenter, Hovvej 76, 8370 Hadsten 

  
                     Kl. 19.15 Ankomst, vandrehal 
 Kl. 19.30 Gildehal med indsættelse af de nye i ledelsen 

 Efter gildehallen serveres der et let traktement, underholdning og hyggeligt  
 samvær  

                     Kl. 22.00 ca.- afslutning 
 
Pris for hele aftenen kr. 80 inklusiv traktement, drikkevarer, kaffe, te og lidt sødt 
Tilmelding, personlig til John Biensø bijobi@turbopost.dk / tlf. 24861360 senest d. 04. juni 
2017   
 
Med gildehilsen 
John Biensø DGK 

 

 
Busbjerg 2017 

 

Årets forestilling på Busbjerg er ”Ronja Røverdatter”. 
 
Vi foreslår, at vi i år tager til Busbjerg tirsdag d. 20/6. 
Forestillingen starter kl. 19.30 og regner med, at vi som tidligere år laver 
sammenskudsgilde til en lækker aftensmad omkring kl. 18.00. 
 
Vi forestiller os, at vi selv tager kaffe/te med til pausen og at nogen vil bage 
kage.  
 
Vi aftaler på forhånd, hvem der skal køre, og mødes ved Busbjerg i god tid 
inden forestillingen. 
 
Billetterne koster 150 kr. pr. voksen ved bestilling og 170 kr. ved indgangen. 
 
Tilmelding senest d. 13/6. juni på 2679 4953 eller kirstenandersen52@hotmail.com. 
 
Se evt. mere på www.busbjerg.dk 
 
Gildehilsen 
Sten og Kirsten A 
 
 

mailto:bijobi@turbopost.dk
mailto:kirstenandersen52@hotmail.com
http://www.busbjerg.dk/


 

Referat: 

Sct. Georgs Gildets tur med besøgsmodtagere og besøgsvenner.  

Ældre Sagens Besøgsmodtagere og besøgsvenner  
var traditionen tro inviteret på den årlige forårstur  
ud i naturen omkring Hadsten. Med afgang fra  
Sundhedscentret på Hovvej deltog 25 besøgsvenner/-
modtagere og 7 gildebrødre i turen i bus på mange af 
kommunens små veje over Vivild, Favrskov, Lyngå, Skjød, 
Granslev, Bøstrup, Haxholm, Haurum, Pøt Mølle og forbi 
Frijsenborg til Marcusminde Golf Klub ved Hammel, hvor 
deltagerne fik serveret boller, lagkage og kaffe. 
Dertil blev der sunget nogle forårssange. 
                                                                                        
    
  
Undervejs blev der i bussen kort orienteret om markante 
bygninger som Favrskov Hovedgård, Granslev Kirke, Haxholm, Pøt Mølle og Frijsenborg. 
Bl.a. konstateredes, at der i kommunen er 7 slotte, herregårde, eller godser.  På turen passeredes 
kun Faurskov, Haxholm og Frijsenborg. 
                                                                                 
Trods truende regn var det alligevel en flot tur med naturen klædt i lysegrønt og med gule                                                                                 
rapsmarker.  
Fra Marcusminde kørtes tilbage til Hadsten –  igen via små kommuneveje, og eftermiddagen 
sluttede efter 3 timers samvær igen ved Sundhedscentret. 
På hjemturen blev der fra deltagernes side givet udtryk for, at det havde været en vellykket 
eftermiddag.   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
Besøgsvennelauget 
 

 

 

 

 

 

 

Marcusminde Golfklub 

Lagkageudskæreren blev godt besøgt Bussen klargøres til hjemtransport 



 

Referat: 

Gildemøde den 18. maj i aktivitetshytten på Ellemosevej 

 
Den 18. maj mødtes 16 gildebrødre til gildemøde i 
spejdernes aktivitetshytte. Det var en dejlig 
sommeraften, som satte rammen for et spændende 
foredrag om Kims tur til Lofoten på motorcykel sammen 
med køremakkeren Anders. 
 
Inden vi gav Kim ordet, sluttede vi kreds om det fine 
hjertetræ, som Gildet fik i jubilæumsgave af spejderne. 
En stolpe blev forsynet med en fin messingplade med 
oplysning om anledning til træets plantning, hvorefter vi 
sang Livstræet.  
 

Det er dejligt, at gildet nu har vores eget træ på begge spejdergrunde. Et træ, som kan minde 
spejderne om, at Gildet er til.   

 
 
Da vi havde fået stoppets Kims talestrøm, bød gruppe 5 på varme hawaii-toast, kaffe og chokolade. 
__________________________________________________________________________________________ 

Gruppe 1 – Naturoplevelser 
Naturoplevelses Gruppens tur til Ribe den 26-28. maj 

Vi havde været så heldig at låne Ribe spejdernes hyggelige hytte, Tangehytten, til vores tur. Vi 
ankom lidt spredt i løbet af fredag aften og lørdag morgen, men kl. 8.30 lørdag kom Helle og Erling 
med morgenbrød. Efter indtagelsen af 
morgenmåltidet og besigtigelsen at hytte og 
omgivelser kørte vi til Vadehavscentret, her brugte vi 
resten af formiddagen.  

Vadehavscentret er et helt nybygget center der er 
åbnet i år. Det er et arkitektonisk meget flot byggeri, 
der falder fint ind i naturen. Formidlingen af 
vadehavets opståen samt fugle, plante og dyreliv ved 
Vadehavet var også helt i top, helt sikkert et besøg 
værd. 



Herefter kørte vi til Ballum sluse hvor vi indtog Marianne 
og Lars lækre frokost, mens vi så på fugle. Vi så havørn, 
hedehøg, gravænder og grågæs. 

Herfra kørte vi til Ballum sogn, 

som er en samling af 9 

landsbyer der alle ender på 

Ballum. Med Vadehavet som 

nabo har Ballums borgere levet 

side om side med truslen om 

ødelæggende stormfloder.  

 

Ballumboere opleves derfor ofte som stolte og selvbevidste mennesker, 

som værner om deres hjemstavn. Det kan have påvirket skibsrederen 

Mærsk Mc-Kinney Møller. Hans 

oldemor stammede også fra Ballum. Som Danmarks 

største mæcen har Mc-Kinney Møller doneret 20 millioner 

kroner til en særlig fond. Fra 2009 uddeler fonden støtte 

til renovering og tilbageføring af omkring 80 ejendomme 

i Vesterende- og Østerende-Ballum. Mange gamle huse 

og gårde er bevaret i flere af landsbyerne i Ballum Sogn. 

De er bygget i den typiske vestslesvigske byggestil: mure 

af mursten med gavle, der har skråt tag, halvvalm, som 

oprindeligt altid var stråtækt. 

 

 

Efter at have beundret de flotte huse indtog vi kaffe/te 

brygget på jetboil og Poul Eriks lækre hindbærsnitter.   

 

Vi vendte nu tilbage til Tangehytten, hvor vi gik i gang 

med at tænde bål og forberede aftensmaden som 

bestod at Sika køller som Erling og Helle havde 

medbragt, folie bagte grønsager og salat samt 

rabarberkage. Efter en vellykket middag og en hyggelig 

aften, hvor vi havde besøg af Marie og Jesper (Mettes 

datter og svigersøn) krøb vi i poserne, Lars, Erling og 

Poul Erik i shelterne, damerne og Troels i hytten. 

 

Søndag gik vi efter morgenmaden i gang med at pakke og rengøre hytten, hvorefter vi kørte ind til 

Ribe midtby, hvor vi gik en tur og så på de gamle huse. Vi sluttede af med en stor vaffel ved 

vaffelbageriet. 

 

På Naturoplevelse gruppens vegne  

Mette 

 
 

 
 

http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/ballum#like
http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/ballum#like


 

Gruppe 2 – Naturgenopretning 
Gruppetur til Mols Bjerge den 1. maj 2017 

Solen skinnede fra en skyfri himmel, da vi fra gruppe 2 mødtes ved Toggerbo i Mols Bjerge. 
Min bror, Poul, som har levet halvdelen af sit liv i Toggerbo og omegn, havde lovet os at vise os 
rundt i området. Nå ja jeg overdriver nok lidt, men som gammel spejder og en tid som 
skovteknikerelev, har han i sin fortid opholdt sig meget i området. I dag er han der stadig, nu som 
ivrig mountainbiker og naturnyder. 
 
Første punkt var den obligatoriske morgenkaffe. 
Nok var det solskin, men blæsten var hård, så 
heldigvis var der borde og bænke i en krog ved 
Toggerbo, og snart var rundstykkerne på bordet. 
Ud over at være en spejderhytte, så har 
Toggerbo faktisk været en lille landby. For har 
man 2 gårde og et vejsving, så har man en 
landsby, og det er sådan set, hvad der er tilbage 
i dag. Toggerbo har ligget der siden jernalderen. 
Så langt tilbage kan jeg dog ikke huske, men jeg 
kan da huske, at der i sin tid lå et slikhus der, og 
det er der sikkert mange af jer læsere, der 
nikker genkendende til. 
 

Herefter gik vi tilbage til bilerne og vi kørte til 
Trehøje. Vi trodsede blæsten og besteg det højeste 
bjerg. Herfra er der, når man stå med ryggen til 
Jylland, udsigt til Hasnæstangen, Helgenæs og 
Mols. I rigtig klart vejr kan man også se Hjelm, 
Samsø, Vejrø og Sejerø. 
Vi fik forklaret, hvordan landskabet var opstået i 
istiden. Selve bjergene er i virkeligheden 
menneskeskabte gravpladser fra Bronzealderen, 
som der er mange af i området. 
 
 

 
Vi fortsatte vores tur ned over det åbne landskab 
og nød den smukke natur, de brune sletter og de 
enkelte enebærbuske spredt rundt omkring. Fra 
højderne gik vi i dalene, idet vi nu gik i skoven og 
ned til Tinghulen. Her fik vi lært at kende en 
skovfyr på dens røde stamme, og at en østrigsk fyr 
har sort stamme med lange mørkegrønne nåle. Der 
var ingen kære mor, vi måtte helt ned i hullet, som 
er skabt ved, at en gigantisk isblok er blevet 
tilbage, da isen trak sig. Herefter er isblokken (man 
kan vel sammenligne med i gletsjer) så langsomt 
smeltet og har efterladt et hul i landskabet, et 
dødishul. Efter sigende har retten var sat i Tinghulen - deraf navnet.  
 
Som en lille servicemeddelelse til bærplukkere kan oplyses, at der var masser af blåbær ved 
Tinghulen - og vel at mærke de rigtige blåbær og ikke de der amerikanske, som min bror sagde. 
 



Nå men nu skal vi jo huske måltiderne på sådan en tur, og maverne fortalte da også, det var ved at 
være tid til madpakken. Så vi gik tilbage til bilerne og kørte til Skovbjerg. 
 
Efter frokosten gik vi en lille tur rundt på Skovbjerg, hvor vi blev gjort opmærksomme på forskellen 
på bøge- og egeskov. Som navnet siger, er Skovbjerg dækket af skov. Til den ene side bøgeskov, 
hvor anemonerne var på det sidste, men som vi fik fortalt, passer det rigtig godt. For nu springer 
bøgen ud, og dens blade dækker fuldstændig for lys i skovbunden, så der intet kan gro. På den 
anden side egeskov, hvor bladene sidder sådan, at der stadig kan komme lys ned, og dermed er der 
også vegetation i skovbunden om sommeren i en egeskov. 
 
Området ved Skovbjerg blev i sin tid køb af A.P. Møller, fordi han ikke ønskede, at det skulle 
bebygges. I 1971 skænkede han og hans hustru området til Statsskovvæsenet. Dette er der kommet 
en lille mindesten ud af, som vi så på turen. 

 
Ved Skovbjerg lærte vi så meget, at jeg er bange for, noget af det 
gik tabt i min hukommelse. 
Men nu ved vi i hvert fald, at for at et individ er et insekt, skal det 
være inddelt i tre led, have 6 ben og det skal kunne flyve. Vi ved, 
hvorfor det er hvepse, der stikker sidst på sommeren, og ikke bier, 
og vi ved, at nogle edderkopper ikke laver spind, men jagter deres 
bytte. Vi ved også, at sådan en edderkop, der jager sit bytte, skal 
have to gule streger over ryggen, men samtidig ved vi, at den er 
snu, og sagtens kan finde vej ud af min brors sammenfoldede 
hænder og er pist borte, når vi skal se den. 
 
Årstidsmæssigt var vi lidt for tidligt på det. Der var ikke så meget 
vegetation fremme endnu, som min bror kunne have ønsket sig. Vi 
så dog blomsten Hønsetarm, og fik vist tarmen inde i stænglen. 
 
Nu var det tid til at tage afsked med vores guide. Vi takkede Poul 
for en super tur og begav os herefter mod Øer, hvor vi var inviteret 
på besøg i Hannah og Hans Oles sommerhus. 

 
Endnu engang tog vi fat på de kulinariske glæder. 
Først eftermiddagskaffe, så gåtur i 
sommerhusområdet på Øer. Herefter fik vi drøftet 
og fastlagt vores tur til Henne Mølleå, hvor vi den 
første dag vil kigge på Skjernåens udløb, inden vi 
overnatter på Henne Mølleå Badehotel. På 
hjemvejen dagen efter ser vi på det genoprettede 
naturområde ved Filsø. 
 
Nu gik Hans Ole til grillen, mens Hannah diskede 
om i køkkenet. Det var de rigtig gode til, og vi nød 
maden med en efterfølgende kop kaffe, inden vi 
godt trætte efter en lang dags oplevelser kørte 
mod Hadsten.  
En stor tak til Hannah og Hans Ole for en dejlig eftermiddag på Øer. 
 
Ref. Birgit 

 
 

 



Gruppe 3 – Lokalhistorie 
Kunsttur til Silkeborg den 23. maj 2017 
 
Klokken 10 skulle vi være ved Alderslyst Kirke, hvor præsten, Poul Geil, ville fortælle om kirkens 
kunst både inde og ude. Janne havde for lang tid siden fået en aftale i stand. Desværre måtte både 
Janne og Mike melde afbud til turen. Det spændende ved kirken er de glasmosaikker, som Sven 
Havsteen-Mikkelsen lavede i 1970’erne både altertavlen og ruderne. En god beskrivelse kan læses på 
følgende adresse: http://www.alderslystkirke.dk/kirken-og-kunsten/glasmosaikker/. 
Specielt er også kirkeskibet, som er en model af skoleskibet København, der forsvandt sporløst i 
1928, på det tidspunkt hvor kirken var ved at blive bygget. Hele landet var meget optaget af forliset, 
så det fyldte meget i danskernes bevidsthed. Skibet blev foræret til kirken i 1954, hvor den kunne 
fejre 25-års jubilæum.  
 

Kirkegården er stor, og der var så flot. Det specielle er de mange 
skulpturer, der alle er fremstillet af Erik Heide. Vi kunne ikke nå at se 
dem alle. Nogle af dem er kæmpestore. Men én af 
de mindste og nyeste hedder Fugleflokken. Den 
står på et område, hvor de mindste børn ligger. 
Den siger noget om, at ikke alting ”går op”.  Ikke 
alle fuglene har to vinger.  Poul Geil fortalte så 
engageret, at den time rundvisningen varede, fløj 
afsted.  (Poul Geil kendte godt ”Sct.Georg og 
dragen”, for hans far hed Georg. Så kan man selv 
gætte, hvem dragen var). 
 
 
 

 
I kirken var vi kun Inge, Grete, Lise og Ruth. Til 
”Jorn+Munch” om eftermiddagen blev vi heldigvis 
suppleret med to mere, idet døtrene til Inge og Ruth 
sluttede sig til os. Klokken 13-14 havde vi booket en 
rundvisning.  Udstillingen lukkede få dage efter, så 
der var mange mennesker. Så mange, at det var 
svært at have guiden for os selv. En del var med på 
en gratis lytter. Vi blev guidet på den måde, at vi 
gjorde holdt ved et begrænset antal værker, hvor 
Munch og Jorn blev holdt op mod hinanden. 
Umiddelbart kunne det være vanskeligt at se nogen 
sammenhæng, men med guidens forklaringer blev vi 
hjulpet god på vej.  
Selvfølgelig havde vi planlagt fortæring til frokost og eftermiddag, og der kunne vi være i Indelukket 
lige neden for museet. Bortset fra nogle få, men kraftige dråber regn, var vi heldige med vejret. 
Alt i alt gav turen et vældigt indspark til at forhøje vores viden om kunst. 
 
Ref.: Ruth  
 

 
 
 
 
 

http://www.alderslystkirke.dk/kirken-og-kunsten/glasmosaikker/


Gruppe 4 – Diskussion 
Referat fra gruppe 4´s tur til Silkeborg den 18. maj 2017. 
 
Oplevelser langs Gudenåen. 
Vejret var smukt, rigtig søndagsvejr, da gruppe 4 tog på gruppetur torsdag den 18. maj. Målet var 
Silkeborg Kunstmuseum, og udturen fulgte dalstrøgene, der gennemløbes af Lilleåen og Gudenåen. 
Fra Laurbjerg var vi 7, som drog mod vest, syd om engstrøgene ved Langå til bakkerne omkring 
Vellev. Så atter ned mod Gudenåen ved Ulstrup, og mødet med lyngbakkerne omkring Busbjerg, før 
vi nåede Bjerringbro og skar tværs over til smukke Tange Sø. Her skulle der rastes, og rundstykker 
og kaffe kom på bordet, mens vejret viste sig fra sin venligste side.   
  
Herefter gik det uden svinkeærinder til specialudstillingen af Asger Jorn og P. Munch. Der var et 
mylder af pensionister, os selv inklusive, og atter denne søndagsstemning – på en torsdag. Vi gjorde 
vores entre, og lod os udfordre. Det er ikke uden pointe at vise de to kunstnere sammen. 
Frokosten kom på bordet på en af restauranterne ved Papirfabrikken, med en afstikker af Gudenåen 
løbende lige på den anden side af vejen. Vi fastholder skam kontakten med naturen.        
 
Da vi således havde samlet kræfter, satte vi kursen mod Vestbirk-området, og her genfandt vi 
Gudenåen, nu meget mere fladvandet. Men det helt særlige ved stedet er broen, der fra 1899 førte 
Bryrupbanen over åen i 13,4 meters højde. Historien er, at broen i sin tid blev opført for at gøre det 
muligt at føre en jernbane over åen. Senere opstod der behov for at dæmme åen op for at føre 
vandet over i en kunstig sø, som kunne forsyne et kraftværk. Nu er der ikke længere brug for 
kraftværket, og man kunne atter fjerne dæmningen, og her viste det sig, at man slet og ret havde 
ladet broen blive stående inde i den opkastede jorddæmning. Nu fremtræder broen, som var den 
netop blevet opført, og alene udsigten til åen oppe fra broen er hele turen dertil værd.  
 
Og hvad gjorde vi så. Naturligvis sluttede vi denne skønne tur af med et godt eftermiddagskaffebord 
i det fri, og så var det også blevet tid til at sætte kursen hjemover. 
Steen 

 
Gruppe 5 – Biograf 
Referat gruppetur til Silkeborg 
 
Lørdag den 6. maj tog gruppe 5 på gruppetur til Silkeborg. Anledningen var, at Anne Marie sidste 
sommer flyttede til Silkeborg og nu gerne ville vise resten af gruppen Silkeborg og omegn. Det var 
også planen, at vi skulle se film i Silkeborg Bio, som har 5 sale  
 
Som det også var tilfældet sidste år, da vi var i København, var vejret i høj grad med os i lørdags. 
Det var flot solskin, allerede da vi kørte fra Hadsten ved 8-tiden. Vi mødtes hos Anne Marie, som 
havde sørget for dejlig morgenmad.  
 
Under morgenmaden planlagde vi dagen. Vi blev hurtigt enige om, at vi ville tilbringe dagen 
udendørs og springe biografen over. Den oplevelse må vi have til gode til en anden gang. 
 
I stedet planlagde vi en udendørs tur, som kom til at omfatte følgende: 
 
Vi lagde ud med en gåtur omkring Silkeborg Bad, som i dag 
indeholder en kunstudstilling. Også i parken er der opstillet 
forskellige kunstværker. Omgivelserne er dejlige nær ved Gjessø. 
 



 
 
 
 
Dernæst kørte vi ind til Silkeborg midtby. Vi skule sejle med 
Tranen til Sejs/Svejbæk og retur. Det var en dejlig oplevelse i 
det fantastiske vejr.  
 
 
 

Skipper var sjov og barnebarnet, som solgte billetter og 
drikkevarer, var sød. Vi nød synet af ny udsprungne 
bøgetræer, flotte villaer og store både. Undervejs spiste vi 
vores medbragte mad. 
 
 

 
Efter sejlturen kørte vi til Indelukket for at spise is. Det dejlige vejr 
betød, at den ide var vi ikke de eneste, der havde fået. Der var 
mange mennesker og stor trængsel, så efter endt isspisning kørte 
vi ud til Lunden, hvor der var mere fredeligt og lige så dejlig 
natur.  
 
Vi sluttede en dejlig dag af med en god middag på Papirfabrikken 
midt i Silkeborg.  
 

Silkeborg har mange skønne steder at byde på, og det var alt i alt en dejlig afslutning på vores 
gruppearbejde. Nu mangler vi kun gildemødet den 18. maj, hvor vi er jourhavende. Herefter kan vi 
holde sommerferie med god samvittighed, når vi har overstået gruppedelingen i juni. 
Ref. Hanne 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Jubilæum 

Den 3. juni 2017 har  

Anne-Grethe Andersen  

været medlem af Sct. Georgs Gildet i Hadsten i 25 år. 

Anne Grethe startede som gildebror i november 1985, men pga. en periode,  
som udmeldt, markeres jubilæet først nu. 

 
Gildet ønsker hjerteligt tillykke. 

 



 

 

 

Fødselsdage 
 

 

Juni:  

10.juni Lise Lund 

15. juni Poul-Erik Handberg 

26. juni Janne Arbon  

  

Juli:  

5. juli Helge Jensen  

17. juli Birgit Thesmer Sørensen 

27. juli Helle Kramer  

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 
 

 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/8-2017 er d. 25/7. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

 
 
 
 
 

 

Kalenderen  

Juni: 

Mandag d. 12/6: Distriktsgildehal i Hadsten 

Torsdag d. 15/6: Gildemøde (gruppedeling) 

Tirsdag d. 20/6: Busbjerg 

Fredag d. 23/6: Sct. Hans Aften ved Spejderhytten (DDS) 

 

Juli: 

Sommerferie 

22. – 29. juni: Spejdernes Lejr 2017 

 

 

 


