Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
Marts 2018

www.sctgeorg-hadsten.dk

Hermed indkaldes til gildeting i Hadsten Gildet
torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.30
i spejderhytten, Ellemosevej
(Spisning fra kl. 18.30 - selve tinget starter kl. 19.30)
Dagsorden er udsendt tidligere
Der er i princippet mødepligt til det årlige Gildeting, men skulle du mod forventning være forhindret i at deltage,
vil det være pænt af dig at melde afbud i god tid til GM og Hannah, som er gruppeleder i arrangerende gruppe.

Gåtur
Næste gåtur er tirsdag den 13. Marts.
Vi foreslår en tur til Borridsø, hvor der er flere ture.
Der er en tur på 3,8 km. og en på 5.9 km.
Det er både i skov og på åben mark.
Hilsen Gudrun

Referat:
Gildemøde den 8-2-18.
Da alle 21 tilmeldte Gildebrødre var mødt kl. 19.30 samledes vi i Røde Kors Caféen som ligger bag
ved Røde Kors butikken i Hadsten.
Margit S. Larsen som er formand for Røde Kors Hadsten /Hinnerup lokalafdeling, fortalte om
afdelingens lokale arbejde.
Overskuddet i Genbrugsbutikkerne i Hadsten og Hinnerup bliver
primært brugt lokalt. Der bliver drevet flygtninge/indvandrer café
både i Hadsten og Hinnerup, her kan man snakke sammen og få
hjælp af de frivillige til at udfylde og forstå f.eks. breve fra det
offentlige. Der er også en dag om ugen i hver Café hvor der ydes
lektiehjælp. Caféen bliver også brugt af Nørklerne som strikker og
syr til butikkerne og direkte til nødhjælp.
Der er barselscafé i Sløjfen for indvandrere og flygtninge fra hele Favrskov. Her er tilknyttet
sundhedsplejersker og andre frivillige som vejleder i bla. danske skikke og madvaner, så børnene er
klar til dagpleje når de er 1 år. Der bliver hvert år sendt børn fra Favrskov på ferielejre, og der bliver
ydet julehjælp. I Hinnerup er der desuden et cykelværksted, som modtager brugte cykler, der bliver
sat i stand og foræret væk til flygtninge/indvandrere. Der er også besøgstjeneste, Ældrecafé,
kørselsordning og ledsagerordning primært i Hinnerup.

Herefter var der rundvisning i butikken, hvor der var mulighed
for at gøre en god handel.
Vi sluttede af med kaffe, boller og hyggeligt samvær. Vi havde
et overskud på 370 kr. som vi har doneret til Røde Kors.
Hvis der er nogle som kunne have lyst til at blive frivillig (der er
akut brug for lektiehjælp i Hadsten, det er mandag 15-17), vi
kan også altid bruge flere i butikken og alle andre steder, så
kontakt Margit på tlf. 20420053 eller på mail.
msllyd@gmail.com.
Ref. Mette

Gruppe 1 – § 3 gruppen
Søndag d. 7-1-2018 var vores første gruppetur i det nye år i § 3 gruppen.
Vi startede fra Kim på Hjaltesvej, som havde planlagt en gåtur på 6,3 km rundt i Hadsten og omegn.
Vi gik ad stisystemet ned til Kollerup Gods hjertesti i det flotteste solskin med rimfrost og 4 graders
frost.
Januar viste sig fra sin bedste side. Kollerup Gods ligger så smukt i
den bakkede Lilledal.
En hjertesti er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er
opsat skilte med Hjerteforeningens logo. Stien kan anvendes af alle.
På turen oplever man 2 §3 områder, Kollerup Enge og Lilleåen.
Hjertestien blev brugt i stor stil denne dag i det fine vejr. Vi mødte
mange, både gående og kørende i barnevogne og cyklister, dejligt
den bliver benyttet så flittigt.
Da vi gik over jernbanebroen kom toget fra Hinnerup, et flot syn i
solen.
Et gruppebillede blev det også til med fotografen som skygge, så alle kom med.
Vi kom til Gl. Sellingvej, hvor den nye udstykning af grunde ligger med smuk udsigt over Hadsten by.
Grunde til både 1,4 og 1,6 millioner + villa, have m.m.
Det bliver sjovt at følge med i udbygningen og se den ene flotte villa efter den anden skyde op.
Vi gik ned gennem Søndergade og så byens butiksvinduer som har forandret sig en del gennem de
sidste år, op gennem kommuneskoven til pladsen ved “Kongeegen” ,hvor flere af os kan huske at vi
har afsagt Sct Georgs løftet og slået katten af tønden til Fastelavn i vores spejdertid.
Nedenfor ligger Hadsten Spejdernes hytte, den ligger rigtig godt for alle de spejderaktiviteter der
foregår i løbet af ugens løb.
Flere kunne også huske da den i sin tid blev udbygget i året 1976, en stor dag for de blå spejdere i
Hadsten så der var plads til både pige og drenge efter sammenlægningen af pige- og drengespejdere
i 1973.
Hytten har vi i Sct Georgsgildet jo stadig stor glæde af at låne til vores gildemøder i årets løb.
Efter den friske gåtur og tilbage på Hjaltesvej holdte vi vores lidt forsinkede julefrokost, et
sammenskudsgilde, hvor vi hver især kom med vores livret både til mund og gane. En hyggelig
eftermiddag.
Vi fik vores næste gildemøde på plads som skal foregå hos Røde Kors i Hadsten.

På vegne af §3 gruppen
Marianne
Lørdag d 24. februar trodsede vi i §3 Gruppen vinterkulden som ikke var så slem endda når man
går ude i det og er klædt på efter forholdene🌦
Vi mødtes ved Bidstrup Gods som ejes af slægten de
Lichtenberg i 9. generation.
I skovene omkring Bidstrup er etableret et omfattende stisystem
af Danmarks Naturfredningsforening, Godset og Favrskov
kommune. De fire ruter, rød, blå, gul og grøn giver adgang til
naturen langs Lilleåen og de mange gravhøje og andre spor fra
fortiden. En del §3 områder findes også i området.
I Bidstrupskovene ligger ca. 30 gravhøje. De fleste af dem er
velbevarede, og er nu fredede. Mange af højene er fra
bronzealderen for knap 3000 år siden.
Vi valgte den røde rute på 4,8 km med lidt afstikkere når vi fik øje på noget interessant, så som
vintergækker der titter op af jorden eller svampe på træstubbe eller en egnet
siddeplads til vores medbragte kaffe/te og Mariannes boller.Vi fandt et dejligt sted i ly af blæsten og
lidt solstrejf på en forhindringsbane, der var lavet til hestene.
Fem ryttere kom travende forbi, mens vi nød pausen, flot syn🐴🌲🌲🌲🌲.
På ruten kommer man gennem Hestehaven, som egentlig ikke er en have, men et græsningsområde,
man kommer næsten til Røde Mølle og ud på grusvejen fra Bidstrup til Granslev, inden man går
gennem skoven over til vejen fra Bidstrup til Volstrup og følger den tilbage til Bidstrup. På vejen slog
vi et smut forbi en sø med adskillige svaner og et par enkelte hejrer. Flot syn.
Vel tilbage ved Bidstrup Gods, satte vi næsen mod Vissing hvor der ventede varm suppe hos
Marianne og Lars, hvorefter vi igen havde varmen og kunne tilrettelægge vores poster til Sct.
Georgsløbet og sætte dato på vores gruppetur i foråret, der går til Anholt. Det glæder vi os rigtig
meget til.

På vegne af §3 Gruppen
Marianne og Lars

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat af gruppe 3´s møde den 21. februar 2018.

Mødet var hos Ib. Anne-Grethe var desværre influenza-ramt, men de øvrige var rimelig friske.
Vi brugte det meste af mødet til at finde på nogle gode poster til spejderløbet. Efterfølgende vil vi
prøve at lave nogle "prototyper" af de forskellige ting, der skal fremstilles af spejderne.
Der er tilsendt løbslauget en beskrivelse af vores poster.
Gildetingets dagsorden blev gennemgået og diskuteret.
Næste møde er hos Anne-Grethe, og datoen vil senere blive oplyst af Anne-Grethe.
Ref.: Ib

Gruppe 4 – Limfjordsgruppen
Gruppemøde i Limfjordsgruppen, gruppe 4
Tirsdag d. 13.februar 2018
Mødet blev afholdt hos Sten da Bent var syg.
Vi startede med at snakke om rådsmødet og det kommende gildeting, hvor alle forventes at deltage.
Derefter fik vi kigget nærmere på vores poster til Sct. Georgsløbet og vi fik lavet aftaler omkring
vores gruppetur til Ertebølle 17/3.
Hanne går videre med vores aftale omkring gildemødet 31/5 med ”Mr. Windpower”.
Så blev det tid til aftenens fremlæggelser:
Kirsten fortalte om Løgstør

Løgstør nævnes første gang i 1514 som et fiskerleje. Senere lade- og handelsplads. 1523 rettigheder
som toldsted. Fik først købstadsrettigheder i 1900.
Pga. det lavvandede Løgstør Grunde havde skibe svært ved at lægge til ved Løgstør, og endnu færre
lagde til, efter Agger Tange i 1825 blev gennembrudt ved Thyborøn, så de nu kunne sejle ind i
Limfjorden fra Vesterhavet.
Man besluttede derfor at opføre Frederik den VII's Kanal. Kanalen fik
en længde på 4,4 km, en bredde på ca. 25 m og en dybde på 3 m og
gik langs fastlandet vest og sydvest for Løgstør, så der kunne lægges
til ved købstaden. Løgstør har en bemærkelsesværdig nygotisk kirke
og et af de mest særprægede fyrtårne i Danmark. Det er et
dobbeltfyr med to trætårne oven på en hvid, muret bygning. Ét af
husene i Løgstør blev i 1918 skænket af danske husmænd til
forfatteren og digteren Johan Skjoldborg (f. 1861 – d. 1936), der
boede i huset til sin død
Hanne fortalte om Vitskøl Kloster

Der var kamp om tronen efter mordet på Knud Lavard i 1131. Først
da Valdemar den Store, vandt over Svend på Grathe Hede i 1157
faldt der ro over riget. Valdemar ønskede derefter at takke gud ved
at skænke et kloster. [1] Klostret blev grundlagt i 1158 og det var
oprindelig tanken at bygge Nordens dengang største kirke – det
lykkedes ikke, men klostret blev vellykket og Vitskøl Kloster er
fortsat et af Europas ældste, bevarede klosteranlæg. Navnet Vitskøl kommer muligvis fra Withscuele
(efter en nærliggende landsby) og latiniseredes af munkene til Vitae Scholae = Livets Skole. Det var

Da Cisterciensermunkene, der i 1100-tallet gik i gang med at opføre Vitskøl Kloster, og stedet blev
centrum for kultur og handel, samt landbrug, fiskeri og mølleri.Ved reformationen i 1536 blev
klosteret omdannet til herregård. Kirken blev nedlagt og materialerne spredt til byggerier i
omegnen.I 1573 blev den overtaget af adelsmanden Bjørn Andersen og havde i mange år navnet
Bjørnsholm. Hovedbygningen fik sit gamle navn Vitskøl Kloster tilbage i 1942, mens den tilhørende
avlsgård stadig bærer navnet Bjørnsholm. Siden 2012 er det en stiftelse, der ejer Vitskøl kloster. Der
er indrettet forskellige have bl.a. en have med lægeurter.
Sten fortalte om kunstnere fra området.

Thit Jensen (1876-1957) Stammer fra Farsø. Ud af en børneflok på 12. Skrev
meget om samfundsforhold og bl.a. om det frivillige moderskab,
børnebegrænsning og kvinders ligeret.
Har skrevet mange bøger bl.a. ”Stygge Krumpen”, ”Aphrodite fra Fuur: den
moderne kvindes udviklingshistorie”. Hendes første roman er ”To søstre” fra
1903.Hun var 1912-18 gift med kunstmaler Gustav Fenger og skrev efter
skilsmissen bogen ”Den erotiske hamster”
Johannes V Jensen (1873-1950) Bror til Thit Jensen. Meget kendt dansk digter.
Modtog Nobelprisen i litteratur i 1944. Har skrevet mange romaner og digte.Af de
kendteste kan nævnes romanen ”Kongens Fald” og ”Den lange rejse”, som er en
romancyklus.
Har også skrevet novellesamlinen ”Himmerlandshistorier”Af digte er de kendteste
sikkert ”På Memphis station”, ”Hvor smiler fager den danske kyst” og ”En sømand
har sin enegang”Forholdet til søsteren Thit var meget anspændt, og han tålte ikke
at høre om hende.
Til slut lagde vi planer for vores kommende møde 6/3 hos Robert.
Med gildehilsen
Kirsten A

Gruppe 5 – ”Ud af huset”, arkitektur og kultur
Referat fra gruppemøde hos Grethe
Søndag den 28. januar 2018

Grethe havde lavet dejlig formiddags kaffe med diverse tilbehør. Og da det var drukket/spist gik vi i
gang med gruppemødet.
1. Gudrun gav et resume af Nytårs Gildehallen. Og orienterede om indholdet af rådsmødet.
2. Løsningen af vore opgaver i forbindelse med Sct. Georgsløbet er aftalt. Og meddelt GM.
3. Følgende datoer for gruppemøder og ansvarlige gildebrødre er før ferien:
20. marts Lokalarkivet Hadsten kl. 14. Mødet afsluttes hos Helge.
7. april Gl. Estrup Museet. Auning. kl. 10. Mødet afsluttes hos Inge.
1. maj Væksthuset. Aarhus kl. 10. Mødet afsluttes hos Gudrun.
8.-9. juni Overnatnings tur. Sted og program er endnu ikke fastlagt.
4. Da det egentlige gruppemøde var afsluttet. Kørte vi som aftalt til Aarhus for at se "Kunsthallen
Aarhus" i Mørksgade. - Det var flad fornemmelse kun at en video på en hvid væg med 6 - 7
mennesker iklædt nattøj kravle op og ned af en hvidmalet trappe, medens de viftede med forskelligt
farvede lagener og nogle slog på bongotrommer og truttede i et stort konkylie.
For nu at få bare noget ud af dagen. Gik vi ned til Kvindemuseet, hvor vi fik genset den statelige
bygning, som både har været Rådhus og politistation og nu museum. Hvor vi alle fik opfrisket mange
ting fra vores barndom og skoletid.
Vi sluttede dagen med en kop kaffe/chokolade i caféen.
Med Gildehilsen
Helge

Fødselsdage
Marts:
11. marts

Bent Pedersen

12. marts

Hanne Nielsen

12. marts

Grete Simonsen

April:
3. april

Niels Mark

6. april

Hans Ole Hede

22. april

Michael Arbon

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
Marts:
Torsdag d. 8/3: Gildeting i Spejderhytten 19.30 (Spisning kl. 18.30)
Tirsdag d. 13/3: Gåtur

April:
Tirsdag d. 10/4: Gåtur
Tirsdag d. 10/4: GU møde i Hadsten
Torsdag d. 19/4: Sct. Georgs-gildehal
Lørdag d. 21/4: Sct. Georgsløb

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/4- 2018 er d. 25/3.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

