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www.sctgeorg-hadsten.dk

Gildemøde, torsdag den 12. oktober 2017.
Gruppe 3 har arrangeret et besøg i Familiehuset v/Skejby Sygehus.
Familiehuset er et sted, hvor hele familien kan "flytte ind",
mens et barn er indlagt på sygehuset i længere tid.
Vi får en rundvisning af lederen af huset, Vinni Stenholt.
Efter rundvisningen vil Familiehuset servere en kop
kaffe/the og gruppe 3 medbringer brød/kage.

Vi mødes ved spejderhytten kl. 18.15
og fylder bilerne op. Det er aftalt med huset, at vi skal være fremme kl. 19.00.
Tilmelding senest mandag den 9. oktober 2017 til Kirsten Ladefoged, tlf. 2661 0707.
M.g.h
Gruppe 3

Gåtur
Oktober måneds gåtur finder sted tirsdag d 10/10.
Denne gang vil vi udforske den nye hjertesti ved Kollerup.
Vi mødes ved spejderhytten kl. 14.
Medbring selv kaffe og brød.

Gildehilsen

Gå-holdet

Aarhus Stadsgilde og Østjysk Distrikt
Fellowship Day 2017
Kære Gildebrødre.
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med
Fellowship Day 2017.
I år er det Aarhus Stadsgilde der står for arrangement og program.
Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 18.00,
på Diakonhøjskolen. Lyseng Alle 15, 8270 Højbjerg.
Der kan parkeres på stedet.
Kl. 18.00:

Ankomst, indtjekning, betaling og vandrehal.

Kl. 18.30:

Gildehal hvorunder Fellowship budskabet oplæses.
Traktement.
Foredrag ved:
Sognepræst Trine Frisenette, Lundum Sogn
Trine Frisenette fortæller om levevilkår i Iran.
Kaffe eller te med småkager

Kl. 22.30

God nat og kom godt hjem.
Prisen for deltagelse er kun kr. 125.00
Incl. drikkevarer: Øl - Vin - Vand.

Tilmelding, med oplysning om gilde og navn, senest lørdag
d. 10. oktober 2015 til DIS i eget distrikt:
Aarhus: Helle Kristensen: hellekathrine@mail.dk
8619-7070
Østjysk: Karen Bodil Ravn: karen-bodil@outlook.dk 2536-3491
Vi i ser frem til en rigtig god aften.
NB: Til gildemedlemmer i Aarhus, HUSK SANGBØGER
Med Gildehilsen Århus Stadsgilde og Østjysk Distrikt

INDBYDELSE TIL HØJSKOLEDAG
PÅ RØDDING HØJSKOLE
DEN 30. OKTOBER 2017 KL. 9.30
GU’erne i Østjysk Distrikt indbyder alle gildebrødre i distriktet til en spændende højskoledag på
Rødding Højskole:
Programmet er følgende:

Kl. 9.30: Ankomst med indcheckning (betaling m.m.)

Kl. 9.40-12.00: ”Humor som medicin. Hellere dø af grin end dø af stress" v/ Erik Lindsø, lærer,
højskolemand, forfatter og foredragsholder.
Det handler om at ændre mismod til livsmod. Erik Lindsø gør det ved at tage fra de muntre og give
til de skuffede. Humoren er en elastik af solidaritet og tilgivelse, forklarer Erik Lindsø. Humor er det
bedste værn mod stress. Med humor når vi det samme, men for nedsat tempo – vi bliver
langsomme i vendingen, men hurtige i replikken. Med humor kan vi afvæbne dem, der er urimelige
og redde situationen. Humoren fornyr og forynger vores livssyn. Humoren gør os finurlige og
eventyrlige. Og så er humoren vejen til alvor. Med humor får vi overskud til at drage virkeligheden
i tvivl.
Kl. 12.00-14.00: Frokost
Kl. 14.00-16.30: “Tro, håb og kærlighed” v/ Paula Larrain.
Journalist og forfatter Paula Larrain fortæller den gribende historie om familiens flugt fra Chile til
Danmark, og kampen for at finde fodfæste i et nyt liv i et nyt land, og om hvordan en enkelt
families åbne arme og troen på en større mening kan være det, der betyder mest.
På gensyn - gå ikke glip af denne dag!
Pris: 225 kr. pr. person (betales ved ankomsten på højskolen).
(hav venligst rede penge klar).
Transport: Fælles kørsel i egne biler på delebasis.
Tilmelding til Hanne Nielsen senest den 22. oktober 2017 på e-mail: furmor50@gmail.com
Mange gildehilsener
GU’erne i Østjysk Distrikt

Kære Gildebrødre
Vi vil meget gerne starte et væbnerforberedelses-forløb. Der er tilmeldt 3 deltagere fra samme gilde, og det
synes vi ikke giver den ønskede dynamik i de drøftelser, der indgår i forberedelsen.
Kunne du tænke dig at deltage i forløbet og bidrage med erfaringer fra eget gildeliv.
Hvis du deltog i væbnerforberedelse for mange år siden, kunne det måske være interessant at deltage i en
drøftelse af relevante gildespørgsmål, eller har du for nyligt været med og vil bidrage til dette års
væbnerforberedelse, hører vi gerne fra dig.
Hurtig tilbagemelding, idet første møde i forløbet er planlagt til at finde sted den 9. oktober.
Med gildehilsen
Hanne og Kirsten A

_________________________________________________________________________________

Referat:
Landsgildeting i Fredericia 23. – 24. september 2017.

På Landgildetinget blev valgt nye medlemmer til Landsgildeledelsen.

På billedet ses fra venstre: LGK Kirsten Christensen, LGM Helmuth Werth, LGS Paula Mikkelsen, LGIS
Georg Lauridsen, LGUS Bente Christensen, LGPR Ingrid Danstrup.

Efter ivrig debat blev landsgildeledelsen planer for 2017-19 vedtaget. Disse vedlægges dette
nyhedsbrev.

På Landsgildetinget blev afleveret frimærker og resultatet for de sidste to år blev,
at Hadsten gildet blev placeret på plads nr. 60 med i alt 1,440 kg.

Referat:
Gåturen tirsdag den 12/9
Turen gik til Dølmers bakke i Ulstrup og Busbjerg. Vi mødtes i spejderhytten og kørte til Dølmers
bakke som er et lille bakket terræn nord for Ulstrup by som er bevokset med lyng. Den var desværre
allerede afblomstret, så det var meget få blomster vi så, men der
var en flot udsigt fra toppen og vi havde en god gåtur der. Derefter
gik vi ud til Busbjerg. Her drak vi vores kaffe og fik en god snak.
Her bestemte vi os for at tage ud til Kjællinghøl, som er en træbro
der er lavet over Gudenåen. Det var en flot bro, der var bygget af
rundtømmer. Broen har et frit spænd på 35 m. På Bjerringbro
siden, er der lavet en telt-og shelterplads. Her er også et natur
center. Alt i alt fik vi en dejlig tur. Jeg håber der kommer mange
flere med næste gang.
Gudrun.
__________________________________________________________________________________

Gruppe 1 – §3 Gruppen
Tirsdag den 26-09 mødtes vi hos Mette og Troels kl. 17. Vi startede med
at besigtige søen på Bakkely, som er et §3 område. Troels fortalte om
hvad en §3 sø er. Alle søer og vandhuller over 100 m2, både naturlige og
menneske skabte med en etableret dyre- og planteliv er §3 beskyttede
søer. Dvs. at der ikke må laves ændringer ved søen. Ved søer over 30000
m2 er der også en beskyttelseslinie på 150 meter fra søen, hvor der f.eks.
ikke må bygges og plantes skov. Søen på Bakkely er 3000 m2, den en
gammel mergelgrav med et rigt dyre- og planteliv, så derfor er det en §3
sø. Da vi gik rundt om søen hørte og så vi isfuglen, den kommer dagligt i
øjeblikket og Troels fortalte at han har planer om at lave et kunstigt
isfuglebo i et forsøg på at få den til at yngle ved søen. Vi så også hejren
og en levende krebs fanget med ruse.
Da vi havde rundet søen satte vi os ved bålpladsen og spiste krebs fanget i søen, derefter var bålet
blevet til gode gløder som vi grillede kød på. Efter en hyggestund rundt om bålet, hvor vi planlagde
vores møder resten af året sluttede vi af med kaffe og æbletærte.
Ref.: Mette

Gruppe 2 – Madkultur
Mandag d.7/8 mødtes en fuldtallig gruppe2 hos Hannah for at lægge sidste hånd på planlægning af
gildemødet 17/8 og stilfærdigt at tage hul på vores meget brede emne: ”Dansk madkultur”.
Planlægning af mødet blev afsluttet, og vi lagde ud med at fortære et skøn Quiche Lorraine (!),
hvorefter vi vedtog at næste gruppemøde foregår på Gl. Estrup Landbrugsmuseum fredag 15/9 med
start kl. 10 og derefter tager vi hjem til Mike.
Referent: Janne A.
Gruppetur til Landbrugsmuseet v. Gl. Estrup og Gruppemøde den 15.9.2017
En fuldtallig gruppe mødtes på Gl. Estrup ved 11-tiden. Da vejret var dejligt,
startede vi med at se Den Landbrugsbotaniske Have. Her var grøntsager,
krydderurter, blomster i massevis, inddelt i bed omkranset af fine, små
hække. Nogle ting kendte vi, men heldigvis stod der små skilte, som kunne
fortælle, hvad det var vi så. Herefter passerede vi forbi æbleplantagen. Ifølge
informationsfolderen skulle der være 284 gamle sorter. Turen gik videre
gennem Herregårdshaven med orangerierne og imponerende flotte
blomster.
Mike ventede på os ved Landsbrugsmuseets udstillinger. Her kunne vi
fortære de medbragte madpakker i solen ved bordene udenfor.
Inde i udstillingerne var der overvældende meget at se, og det kom bag på
nogle af os. I flæng kan nævnes: Landbrugets udvikling fra de tidligste tider og fremefter, mejerier,
slagterier, udvikling i madlavning, indretning af køkkener fra det åbne ildsted til det elektriske
køkken. Fotos der viste Simon Spies 11 meter høje bryllupskage, som konditor Gert Sørensen stod
for. Gode råd til husmoderen kunne vi også få med: f.eks. skal rester anrettes, så man ikke kan
gennemskue, at det er rester!
Efter tre timer var vi mætte af
indtryk og kørte hjem til Mike til
kaffe og gruppemøde. Vi fik sat
flere stikord på vores tema om
Dansk madkultur - egnsretter.
Der er stof nok at arbejde med.
Det tager vi op igen på vores
næste møde den 26.10.2017.
Der var meget vi ikke nåede at se, heller ikke selve herregården, så måske tager vi en tur derud igen
(det er gratis om fredagen). En god og spændende dag og et hyggeligt møde.
Referent: Ruth

Gruppe 4 – Limfjordsgruppen.
Referat fra møde d. 22.08.2017
Deltagere: Sten Bo, Kirsten A, Robert, Hanne, Bent og Inger Aagaard.
På vores første møde i Limfjordsgruppen den 22. August drøftede vi, hvordan arbejdet i
Limfjordsgruppen skal gribes an. På forhånd havde Sten B sat nogle muligheder op som geologi,
geografi, kultur, natur, historie, kunst mm. Efter nogen drøftelse blev vi enige om at tage Limfjorden
fra vest mod øst og dele området op i følgende geografiske delområder:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nissum Bredning, Thyborøn og Struer
Mors, Venø, Thisted og Vildsund, Vejlerne og Østerild
Fur og Salling
Hjarbæk Fjord samt Lovns. Her søges der evt. ekspertbistand fra Jørgen Haffgaard.
Aggersund, Løgstør med Frederik VII´s kanal.
Nørre Sundby og Ålborg.
Langerak og Hals.

Efter dette var bestemt gik vi i gang med at snakke om det første område. Der blev nævnt punkter
som Johny Madsen, Sneglehuset i Thyborøn, Livets gang i Lidenlund, Agger Tange, Lemvig museum,
Havnen, Forfattere. Der var enighed om, at først skal der undersøges en del om området. Dernæst
skal der planlægges en gruppetur til området.
Forberedelse til næste møde:
Hanne: Lemvig og Thøger Larsen
Robert Thyborøn, Høfde 42 og Kemi Nova.
Kirsten: Harboøre, kirker og gravhøje.
Bent: Struer
Sten Bo: Forfattere ved Nissum Bredning.
Mens vi drak kaffe og nød Kirstens dejlige rygeostesalat mv. fortalte Sten kort om Limfjordsområdets
tilblivelse fra istiden og fremefter. Vi lærte en del nye ord som fx postglacial. Nu er grunden lagt til
det videre studie af Limfjordsområdet.
Ref. Robert
Referat fra møde d. 5.9.2017
Hanne fortalte spændende om Lemvigs opståen, jernbanen, kvægbønder og husmænd. Refererede
til Herbert Gantriis og ”Livets gang i Lidenlund” fra 1950erne og 60-erne og om Cafe Perlen som
faktisk ikke fandtes men pegede hen på guldsmedien, der hed ”Perlen”, hvor der var smugkro.
Hanne fortalte videre om den lokale billedhugger Torvald Westergaard, hvis værker bl.a. kan ses på
Lemvig Museum, som vi skal besøge på vores tur den 6.10. Måske også besøge skulpturruten.
Robert fortalte indigneret om Cheminova, dens opståen og forureningerne som følge af
produktionen og aktionærernes manglende ansvarsfølelse for oprydningen, som endnu ikke er
færdig.

Kirsten fortalte om kirkerne omkring Nissum Bredning, herunder
Vestervig Kirke (Liden Kirsten), Missionskirken i Harboøre og Ydby
Kirke. Endvidere om Skibsted fjord og gravhøjene nord her for.
Der er rigtig mange ting vi skal se på vores første tur herop
Punkt 7.

Næste møde bliver 10. oktober hos Inger, hvor vi skal
have opsamling på turen og hvor Bent vil fortælle om
Struer og Sten vil fortælle om forfattere omkring
Nissum Bredning

Ref. Sten

Gruppe 5 – ”Ud af huset ” arkitektur og kultur.
Referat fra gruppemøde den 31. august 2017.
En fuldtallig gruppe mødtes hos Ellen, hvor første punkt på dagsordenen var indtagelse af hendes
gode mørbradgryderet. Under spisningen kunne vi så også lige fortælle hinanden, hvordan vi hver
især var kommet igennem sommeren – sommervejret taget i betragtning. Men alle havde heldigvis
klaret sig godt og var nu klar til at tage hul på et nyt år i gilderegi.
Nu skulle vi så dels fastsætte datoerne for vores kommende møder og samtidig finde på indhold til
møderne.
Vi fastlagde foreløbigt møderne frem til nytår.
I september tager vi en tur til Vadsted mose og Hammel Højmose og fortsætter derefter mødet hos
Gudrun.
I oktober går turen til Rugaard Gods ved Hyllested. Rugaard
Gods har en temmelig grum fortid med heksefordrivelser. Dem
vil vi høre lidt mere om samtidig med, at vi vil nyde den
skønne natur omkring godset og fortsætte ned til Rugaard
Camping, så vi også kan nyde naturen ved stranden. Herefter
trænger vi nok til kaffe, og den er jeg sikker på, vi får hos
Poul-Erik, når vi efterfølgende skal fortsætte mødet i hans
sommerhus ved Ebeltoft.
Novembermødet holdes hos undertegnede, og her skal vi planlægge møderne frem til sommerferien.
Næste punkt på dagsordenen var det, at vores gruppe står for nytårsgildehallen.
Der har vi altså et problem, eller en udfordring om man vil. Vores gruppe består af 7 medlemmer, og
de 3 af os er ikke i DK til gildehallen. Derfor bestemte vi os til at undersøge muligheden for at bytte
med en anden gruppe. Så det kommer I nok til at høre nærmere om. Ellen, Helge og jeg er på ferie i
henholdsvis Thailand og Andalusien, og vi synes, det bliver lidt for hårdt for de resterende
medlemmer af gruppen, hvis de skal stå tilbage med hele arbejdet.
Punkterne på dagsordenen var nu udtømte, og kaffen kom på bordet tillige med Ellens æblekage.
Den smagte godt, vil jeg bare lige fortælle!
Ref.: Birgit

Referat fra gruppemøde den 18. september 2017.
Vi mødtes hos Gudrun kl. 17 og kørte herefter til Hammel for at opleve det forholdsvis nye
naturområde der ligger mellem boligområdet ved Grævlingevej/Harevænget og Vadstedvej.
Området er etableret i 2004 med bl.a. 2 søer og der er anlagt en fin sti, der fører gennem området.
På en del af området går en flok køer, som holder bevoksningen nede.
Den dag vi besøgte området var der svaner, ænder, blishøns og en stor flok måger. Der er
formegentlig mange andre arter, som en kyndig
fuglekender ville registrere.
Der er også et lille madpakkehus, hvor det er muligt at
krybe i ly i tilfælde af dårligt vejr.
Der er mulighed for at læse mere om Vadsted mose på
kommunens hjemmeside:
http://naturportal.favrskov.dk/naturportal/16-vadsted
der er på siden en beskrivelse af mange andre
”Naturperler” i kommunen.
Efter gåturen kørte vi tilbage til Hadsten, hvor Gudruns dejlige ”simre-mad” med hjemmeavlede
kartofler og grønsager blev nydt.
Inden kaffen og æblekagen blev nydt, drøftede vi de øvrige punkter på dagsordenen:
1. Næste møde bliver som aftalt lørdag den 28. oktober
2017. Turen går til Rugaard gods, hvor Birgit har lovet at
fortælle nogle grusomme historier fra fortiden.
Der spejdes ud over søen

Vi mødes hos Poul-Erik (Finlandsvej 23) kl. 9.30 og
fordeler os i bilerne. Poul-Erik sørger for rundstykker og
hver især medbringer kaffe/te, så vi har lidt at styrke os
på, når vi når frem.
Efter besøget på Rugaard og inden vi vender næsen mod
Hadsten, kører vi til Ebeltoft og får lidt frokost.

2. Vores gruppe har fået opgaven med at arrangere nytårsgildehallen 2018.
Da gruppen er ramt af ferieafbud, har vi desværre ikke kapacitet til at planlægge og
gennemføre arrangementet.
Helge kontakter gruppeledelsen med henblik på at bytte arrangementet med en anden gruppe
eller alternativt få hjælp fra andre.
3. November-mødet bliver tirsdag d. 28. november kl. 18.00 hos Birgit. Vi skal bl.a planlægge
møderne i 1. halvdel af 2018.

Ref.:
Poul-Erik

Kære Gildebrødre.
Tusind tak for opmærksomheden i anledning af Jannes død og bisættelse og tak for besøg,
opringninger og venlige ord.
Det varmer og trøster at mærke at I tænker på mig i denne mørke tid.
Janne og jeg valgte at melde os ind i Sct. Georgs gildet da vi flyttede til Hadsten i 1973, som gamle
spejdere og Janne som stadig aktiv, var det naturligt for os. Men jeg skal ikke lægge skjul på, at en
væsentlig grund for mig, var ønsket om at blive en del af et lokalt fællesskab. Med en travl
arbejdsplads i Århus, så jeg gildet som en mulighed for få bekendte i Hadsten by. Det viste sig at
være en rigtig god beslutning. I løbet af det første år fik jeg nye bekendte, ja nye venner, der betød
at Hadsten blev vores naturlige hjemsted, hertil kommer at vi gennem årene har haft et utal af gode
og sjove oplevelser i Gildet. Det var en af de mange ting som Janne og jeg talte om gennem de
seneste måneder, hvor vi lavede en slags status over vores lange og lykkelige liv- vi har holdt
sammen siden vi var 15 år.
De varmeste hilsner
Niels
__________________________________________________________________________________

Tusind tak for hilsenen i anledning af min 65-års fødselsdag.
Med gildehilsen
Kirsten A

Fødselsdage
Oktober:
24. oktober

Inger Aagaard Sørensen

25. oktober

Robert Green Nielsen

November:
8. november

Gudrun Andreasen

10. november

Henning Rassing Pedersen

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
Oktober:
Torsdag d. 5/10: Rådsmøde hos GK
Tirsdag d. 10/10: Gåtur
Torsdag d. 12/10: Gildemøde
Onsdag d. 25/10: Fellowship Day i Aarhus
November:
Søndag d. 5/11: Indsamling Dansk Flygtningehjælp
Lørdag d. 11/11: Spejderfest DDS
Tirsdag d. 14/11: Gåtur
Torsdag d. 16/11: Gildehal
Tirsdag d. 28/11: Distriktrådsmøde (GM)
Onsdag d. 29/11: Fredslys
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/11-2017 er d. 25/10.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

