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Invitation til Gildehal
Torsdag 16. november 2017 kl. 19.00
Gruppe 4 vil gerne invitere til gildehal med efterfølgende udviklingsmøde.
Vær opmærksom på, at mødet starter kl. 19.00!!!
I eftergildehallen vil vi med udgangspunkt i et samtalespil, have fokus på emnet
”SYNLIGHED”.
Det er vigtigt for vores fællesskab, at alle gildebrødre deltager, så sæt kryds i
kalenderen og kom til en spændende aften
Tilmelding til Hanne, hanne@funcity.dk senest den 13. november enkeltvis eller i
gruppe.
Mange hilsner fra gruppe 4

Gåtur
November måneds gåtur finder sted tirsdag d 14/11.
Turen går til Essendrup skov, hvor vi ser gravhøjene.
Derefter går vi en tur nede i Bidstrup skoven.
Turen i Essendrup skov er lige godt 3 km,
og hvis man ikke kan gå længere kan man eventuelt sætte sig i bilen.
Gudrun

Fredslyset 2017

Til gilderne i Hammel, Hadsten, Porskjær, 1. og 2. Skanderborg
Onsdag d. 29. november 2017 bliver fredslyset hentet i Århus og kommer til
Skanderborg kl. 12.30, hvor vi modtager det i Kirkecenteret Kirkebakken 4,
Skanderborg.
Her vil Fredslys budskabet blive oplæst, efter vi har fået lidt at spise.
Derefter vil hvert gilde tænde deres lys ved flammen fra fredslyset og tage det
med hjem.
Tilmelding til Karen-Bodil Ravn på Mail: karen-bodil@outlook.dk
Senest onsdag d. 22. november (Gerne gildevis)
Med venlig hilsen
Karen-Bodil Ravn
Hadsten gildet melder til hos GM, Kirsten A kirstenandersen52@hotmail.com senest tirsdag d. 21/11.

Vil du hjælpe med madlavning og servering til
Spejderfesten, så meld til hos Kirsten A, hurtigst
muligt.
Indtil nu har flg. meldt sig:
Formiddag (kl. 9.00): Gudrun, Mette, Janne
A, Hannah, Hans Ole, Kirsten A, Sten, (Bente),
Ellen, Helge
Eftermiddag (kartofler): Ellen, Helge (Peter B)
Aften (kl. 17.00):
Gudrun, (Bente), Sten, Kirsten A, Hannah, Hans
Ole, Ellen, Helge
Nissebanden (kød og sovs): Robert, Lars,
Kim, Poul Erik
Med gildehilsen
Kirsten A

Fredslys
Onsdag den 29. november hentes Fredslyset i Århus og i Skanderborg,
se invitationen andet sted.
Onsdag den 29. november om aftenen bringes Fredslyset til Haslund
Kirke til en kirkekoncert med Hadsten blandede Kor kl. 19.00.
Søndag den 3. december bringes Fredslyset til Vissing Kirke til en
gudstjeneste kl. 9.30
Mandag den 4. december om aftenen bringes Fredslyset til Sct. Pauls
Kirke i Hadsten kl. 19.30. Her afholdes julekoncert med de to lokale kor,
Hadsten Sangforening og Hadsten blandede Kor.
Torsdag den 7. december kl. 18.30 på Møllegården tænder vi Lucia optogets lys med Fredslyset

Juletræstænding
Torsdag den 30. november kl. 16.30 er Fredslyset med ved Hadstens Juletræstænding.
Som noget nyt i år mødes man ved Sløjfen kl. 16.30 og går til juletræet
med Hinnerup Garden i spidsen. Vi vil bære Fredslyset med i form af
tændte fakler, som vi håber nogle spejdere vil bære. Vi udleverer Fredslys
til dem der har lyst til at få et tændt fredslys med sig hjem. Vi har også
lovet handelsstandsforeningen at hjælpe med at dele juleposer ud til
børnene.
Vi håber mange Gildebrødre vil komme og deltage i Juletræstændingen og
hjælpe os med nogle af de praktiske opgaver. Det vil være godt om I kan
være ved Sløjfen kl. 16.
Alle de andre Fredslys-arrangementer er I naturligvis også velkommen til at deltage i.
Med Gildehilsen
Marianne, Helle, Bente og Mette

Referat:
Fellowship Day 2017
Onsdag den 25. oktober deltog ca. 60 gildebrødre i et
Fellowship-arrangement på Diakonhøjskolen i Aarhus. Der var 6
deltagere fra Hadsten Gildet.

Vi blev budt velkommen med et glas vin, hvorefter der var gildehal med Stadsgildemester fra Aarhus
Stadsgilde, Kjeld Hedelund ved højbordet. Her blev Fellowship-budskabet læst op.
Efter gildehallen, indledte Sognepræst Tine Frisenette sit foredrag. Tine er sognepræst ved Lundum
og Hansted sogne ved Horsens. Tine har været gift med en iraner,
og havde flere gange været på besøg hos hans familie i Iran.
Tine fortalte meget levende om levevilkår i Iran og vi kunne næsten
ikke slippe hende for at indtage den fantastisk lækre Tapasmenu.
Heldigvis fortsatte Trine sit foredrag under kaffen, så vi fik et rigtig
godt indblik i, hvordan livet leves i Iran. Det var en meget spændende og givende aften.
Ref.: Kirsten A

Referat:
Gåturen tirsdag den 10/10 -2017
Den 10 oktober gik vi tur på den nye hjerte sti ved Kollerup.
Da man ikke kan gå rundt valgte vi at gå fra spejderhytten ned
gennem byen ud til Anders Gadebergs vej. Vi fulgte stien langs
engen og op til Gammel Sellingvej. Her stødte vi på hjertestien og gik
den til Kollerup og derefter tilbage til spejderhytten. Vejret var fint og
vi fik vores kaffe og hygge, men vi var kun 3, så det var lidt sløjt.
Ref. Gudrun
__________________________________________________________________________________

Referat:
Referat fra gildemødet den 12. oktober 2017.
28 gildebrødre deltog i mødet, som blev holdt i "Familiehuset" v/Skejby sygehus.
Lederen for huset - Vinni Stenholt - fortalte om husets
tilblivelse og den daglige funktion, og vi fik en grundig
rundvisning i det smukke hus.
I en bog, der er udgivet af Trygfonden, fremgår det
bl.a., " ... at huset er en helle for de mange familier, der
oplever, at have et alvorligt sygt barn. Børnene bliver
ikke behandlet her, men der gives familierne styrke til at
tage kampen op, når de har allermest brug for det.".
Denne ide og tanke fortalte Vinni om på en fantastisk fin og levende måde. Alle blev meget betaget
og berørt af hendes beretning om dagligdagen i huset. Der blev også vist en film om livet i huset.
Det er Trygfonden, der har betalt for opførelsen af huset, der har
eksisteret i 5 år, men driftsudgifterne skal bestyrelsen og lederen
for huset selv finde finansiering for, og der er adskillige firmaer, der
"adopterer" et værelse og dermed med til at betale for
driftsudgifterne.
Der bor ca. 300 familier i kortere eller længere i huset om året.
Familiehuset kan kun fungere, fordi der er mere end 50 frivillige,
der hver dag gør et uvurderligt stykke arbejde.
Familiehuset gav kaffe, mens gruppe 3 havde medbragt brød.
Gildebrødrenes betaling for arrangementet samt en donering fra
gildet på kr. 500,00 gjorde, at der kunne overføres ca. kr.
1.500,00 til familiehuset.
Ref.: Ib

Gruppe 1 – §3 Gruppen
Søndag d 22 oktober kl. 10 mødtes en veloplagt § 3 gruppe hos Mette og Troels i Lyngå, hvorfra vi
samlet kørte ud i det blå for at lede efter § 3 områder og nyde
naturen.
Som (næsten) altid, når vi er på tur viste vejret sig fra sin pæne side
og regntøjet var efterladt derhjemme.
Første stop blev Dannebrogspladsen ved Ulstrup, en nyanlagt
shelterplads ned til Gudenåen. En fin plads med sheltere, bålplads
og legeplads. Her indtog vi formiddagskaffen med rundstykker og
blødt brød som Helle havde bragt. Dagens første § 3 område ligger
lige på den modsatte side af åen, så det blev ført i bogen.
At vejret var godt havde andre fundet ud af, idet vi så hele 3
kaproningsbåde passere forbi på Gudenåen, en firer med styrmand og en toer med styrmand. Den
sidste var så hurtig at vi ikke nåede at tælle mandskabet 😊.
Efter kaffen begav vi os på den anden side af Ulstrup mod Bjerringbro til dagens næste § 3 område,
Bølmesbakke, der er en del af Hvorslev Bakker. Her gik vi en særdeles flot tur op over den
lyngklædte bakke, gennem en flot flot efterårsskov og tilbage til bilerne. I dette område findes
landets eneste fugleedderkop, hvilket vi heldigvis først fik at vide efter vi havde gået gennem
området. Som ægte spejdere spejdede vi også efter Grønspætten som også holder til i området,
men den holdt desværre fri på denne dag.
Efter at have nydt denne herlige naturplet, begav vi os et stykke længere mod Bjerringbro til
Busbjerg, hvor vi fandt madpakkerne frem og hyggede os med leverpostejen indtil det blev for koldt
om bagen og vi begav os mod hjemstavnen igen.
Næste tur i naturen bliver d 5. november hvor vi fortsætter jagten på lokale § 3 områder og skønne
oplevelser i naturen.
Således erindret af Lars

Gruppe 1 – Madkultur/Egnsretter

Gruppe 2 mødtes 26-10-17 hos Ruth for at bl. andet studere Løvtens pandekager fra Ærø nærmere.
Vi lagde ud med en bedre frokost, der i oprindelse stammede fra hele landet.
Derefter lagde vi en mødeplan:
Mandag 20-11-17 kl. 13 hos Hans Ole
Onsdag 03-01-18 kl. 13 hos Lise
Tirsdag 27-02-18 kl. 13 hos Mike
Tirsdag 20-03-18 kl. 13 hos Hannah
Tirsdag 10-04-18 kl. 13 hos Ruth
Derefter gennemgik vi referat fra Rådsmødet, vendte diverse problemstillinger og opgaver.

Plan 2017-2019 blev vendt og så viste Ruth os, hvordan vi får adgang til tidsskriftartikler via
bibliotek.dk. Et godt arbejdsredskab for vores emne. Samtidig fik vi overblik over diverse indkøbte
emnebøger.
Så kom mødets højdepunkt på bordet. Ruth og Knud Erik fortalte om deres uge i Ærøskøbing på
sommersejlads 2017. De oplevede Ærøskøbing som en hyggelig lille købstad med dejlig stemning.
Knud Erik overværede ved et tilfælde et optog af skydebrødre, der brugte en hel dag og en hel by til
deres fejring.
Én af de ting, der havde gjort indtryk på de to var ”Løvtens pandekager”, som de fortærede på en
café.
Det er en pandekagedej på gær bagt i svinefedt og serveret med skarpt solbærsyltetøj, stikkelsbæreller æblemos. En spændende oplevelse, der gjorde indtryk på maven 😊
Foto af ærøsk pandekage vedlagt.
Referent Janne A.

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat fra Gruppe 3`s møde den 24. oktober 2017.
Mødet blev holdt hos Niels - og vi var fuldtallige.
Vi begyndte mødet med at evaluere besøget i Familiehuset. Vi var helt enige om, at det have været
et meget vellykket arrangement.
Vores første diskussionsemne var "Babyluger", og det var på baggrund af en artikel i Jyllands-Posten.
Der er politiske overvejelser om at etablere babyluger ved Skejby Sygehus og ved Rigshospitalet. Det
skal være et sted, hvor en mor anonymt kan aflevere et nyfødt barn.
Baggrunden for forslaget er bl.a., at der siden 2004 er 13 børn blevet efterladt. Heraf er otte af
børnene blevet fundet i live.
Set i lyset af de tragiske måder, hvorpå mødre på kanten af samfundet forsøger at skille sig af med
deres barn, synes det som en god ide, at der kan iværksættes et forsøg med babyluger.
Det fremgår også af artiklen, at i Tyskland har man haft babyluger siden år 2000, og der er i alt
blevet afleveret 500 børn.
Steen refererede til en artikel i Week-end avisen, hvoraf det fremgår, at det er en myte, at kvinder
har - eller har haft - en mødom/jomfruhinde.
Artiklen er skrevet af en retsmediciner med 35 års erfaring og en jordemoder.

Hvordan kan privatklinikker så rekonstruere noget sådant, der slet ikke
findes!!!!
Kan det have noget at gøre med honoreringen !!
Vi var også omkring ISS og vores yndlingsoffer, nemlig TRUMP.
Vores næste gruppemøde er den 30.november 2017, kl. 19.00 hos
Henning.
Det enkelte gruppemedlem skal selv melde til eller fra til gildehal/udviklingsmødet den 16.
november 2017.
Ref.: Ib

Gruppe 4 – Limfjordsgruppen.
Referat fra gruppetur i gruppe 4 Limfjordsgruppen – søndag d. 8/10
Vi startede fra Hadsten kl. 8 i to biler og kørte til Handbjerg Marina, hvor vi fik det første glimt af
Limfjorden og en dejlig kop formiddagskaffe.
Turen gik nu gennem Struer, over Oddesundbroen til Thyholm, hvorfra vi kørte videre til Ydby Hede.
Her så vi nogle af de mange oldtidshøje og nød udsigten over Skibsted fjord, hvor vikingerne i deres
skibe ofte lå i læ, inden de krydsede Nordsøen for at komme til England.
Det var faktisk også her vikingetiden sluttede i 1086, hvor Kong
Knud havde planlagt at samle sine mænd inden et stort togt til
England. Han blev forsinket pga. af modvind, og da han endelig
nåede frem, var mange af vikingerne rejst hjem. Det blev han
sur over og forlangte bøder fra dem, der var rejst. Det ville de
ikke betale, så Knud forsøgte med vold at indkassere bøderne.
Vikingerne gjorde oprør og Knud flygtede ned gennem Jylland til
Odense, hvor han søgte tilflugt og blev dræbt i kirken. Han blev
senere kanoniseret og fik navnet Knud den Hellige. Hans
jordiske rester er anbragt i et gyldent helgenskrin i Sankt Knuds Kirke i Odense.
Vi kørte videre til Ydby kirke, som er lidt speciel, idet den
ligger lige op ad en oldtidshøj.
Desværre kunne vi ikke komme ind i kirken, men det var
spændende at udforske kirkegården omkring. Her var mange
specielle og flotte gravmonumenter og en gammel gravsten
over en ung mand, som i 1816 blev forvekslet med en hare,
og derfor blev dræbt af et vådeskud.
Turen gik til Vestervig kirke, som siges at være Nordens største landsbykirke. Ved kirken så vi kong
Valdemar den Stores søster, Liden Kirsten og prins Buris grav. De to måtte ikke få hinanden for
kongen. Kirsten blev dræbt og begravet på kirkegården. Prins Buris blev lænket til kirken, så han
netop kunne nå hen til graven. Han blev begravet i forlængelse af Liden Kirsten. Det er en tradition

at nygifte brudepar lægger en buket på graven for Liden Kirsten, der ikke selv fik en. Der var dog
ingen buketter i dag og også denne kirke var aflåst om søndagen.
I nærheden af kirken lå Klostermøllen, som vi besigtigede og gravpladsen Sct. Thøgers kirkegård,
som ligger, hvor der i gamle dage lå en kirke.

Efter Vestervig kørte vi til Agger Tange, hvor vi tog færgen til Thyborøn.
Her var det tid til at spise frokost, og vi så både Sneglehuset og Thyborøn Kirke.
Thyborøn blev temmelig afsondret, da havet brød igennem ved Thyborøn Kanal midt i 1800-tallet, og
da det ikke lod sig gøre at komme tørskoet til Agger kirke, blev der bygget en kirke i Thyborøn. Den
blev hurtigt for lille og er flere gange blevet ombygget og renoveret.

Syd for Thyborøn ligger den store kemiske fabrik Cheminova, som vi kiggede på og lugtede til – FØJ.
Vi skyndte os videre til Lemvig.
Her besøgte vi Lemvig Museum, som bl.a. havde en udstilling om tegneserien "Livets gang i
Lidenlund". Der var også udstillinger om oversvømmelser gennem tiderne og dramatiske strandinger.
En hel afdeling omhandlede digteren Thøger Larsen, som mest er kendt for sangen ”Danmark nu
blunder den lyse nat”.
Billedhuggeren Torvald Westergaard er opvokset i Lemvig og hans kunstværker er opsat på
Skulpturstien, som slynger sig op ad bakken overfor museet til Lemvigs flotteste udsigt. Vi nød
eftermiddagskaffen i museets have, hvorefter vi forcerede bakken med skulpturer, nød den
fantastiske udsigt og så valgmenighedskirken oppe på toppen.

Så var det tid til at vende næsen hjemad mod Hadsten efter en dag med masser af indtryk.
Gruppemøde den. 10. oktober hos Inger
Vi indledte mødet med, at Sten gav et kort referat fra rådsmødet, som blev afholdt torsdag den 5.
oktober.
Dernæst evaluerede vi vores tur til Nissum Bredning den 8. oktober: Der var enighed om, at vi havde
en dejlig tur, også fordi vi var meget heldige med vejret. Vi havde mange ting på programmet, men
det var en dejlig dag. Kirsten viste billeder og fortalte for Inger, som ikke var med på turen. Turen er
nærmere beskrevet i et andet indlæg i bladet.
Vi vil planlægge næste tur til foråret, når dagene igen er lysere.
Herefter fortalte Bent kort om Struer. På turen kørte vi igennem Struer, som startede som en
ladeplads for Holstebro.
I Struer blev tømmer fra Holstebro udskibet og sejlet via Aalborg til Norge.
Efter åbning af Aggerkanalen blev det muligt at sejle direkte fra Struer.
Det havde også stor betydning, at jernbanen kom til Struer. Der var
hovedkontor for de centralistiske forvaltninger for DSB indtil 1961.
Derudover er Struer mest kendt for Bang og Olufsen (B&O).
Sten fortalte om en af jernbanefunktionærerne, Johanne Buchholtz. Han
blev senere forfatter. Han har bla skrevet Egholms Gud og Dr. Malthes
hus om livet i en lille provinsby.
Sten fortalte også kort om Thøger Larsen og hans forskellige eksperimenter.
Han var bla. meget optaget af astronomi. Thøger Larsen har skrevet nogle af
de mest kendte sommer sange, som vi stadig synger: Danmark nu blunder
den lyse nat og Du danske sommer jeg elsker dig.
Dernæst hørte vi om Erik Bertelsen, som bla har skrevet Blæsten gå frisk over
Limfjorden vande.
Erik Bertelsen har også skrevet om havets folk og fiskerne.
Til næste møde:
Vi talte om, hvilket område vi skal beskæftige os med næste gang. Kirsten foreslog, at vi bevæger os
først nord om, så syd om fjorden og dernæst tager øerne.
Næste møde er planlagt til tirsdag den 31. oktober hos Bent.
Ref. Hanne

Tusind tak for gildets hilsen til mig i anledning af min 70 års fødselsdag i september – det skal
smage.
Gildehilsen fra Anne Marie

Fødselsdage
November:
8. november

Gudrun Andreasen

10. november

Henning Rassing Pedersen

December:
8. december

Hannah Hede (70 år)

9. december

Anne-Grethe Andersen

9. december

Mette Lindgren

14. december

Ib Ladefoged

24. december

Kim Topp

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
November:
Søndag d. 5/11: Indsamling Dansk Flygtningehjælp
Lørdag d. 11/11: Spejderfest DDS
Tirsdag d. 14/11: Gåtur Spejderhytten kl. 14.00
Torsdag d. 16/11: Gildehal spejderhytten kl. 19.00
Tirsdag d. 28/11: Distriktrådsmøde (GM)
Onsdag d. 29/11: Fredslys
Torsdag d. 30/11: Juletræstænding kl. 16.00
December:
Torsdag d. 7/12: Julestue på Møllegården
Tirsdag d. 12/12: Gåtur

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/12-2017 er d. 25/11.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

