Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
April 2016

www.sctgeorg-hadsten.dk

Invitation til Sct. Georgs Gildehal 2016
Torsdag 28 april 2016 kl 1930
Gruppe 5 vil gerne invitere til Sct. Georgs gildehal med
efterfølgende hygge.
Selve gildehallen foregår i aktivitetshytten uden for spejderhytten
på Ellemosevej.
Husk derfor varmt tøj og evt. tæppe.
Kaffen vil vi indtage inde i spejderhytten.
Tilmelding til Hanne, hanne@funcity.dk
senest 24. april enkeltvis eller i gruppe.
Mange hilsner fra gruppe 5,
Vi glæder os til at se jer.

Gåtur
Vi mødes til gåtur tirsdag 12.april kl. 14.00.
ved Spejderhytten på Ellemosevej.
Turen går denne gang til hjertestien ved Fladbro

Der er ingen tilmelding – Bare mød op!
Gildehilsen

Gå-holdet

Referat:
Gildeting torsdag d. 10/3-2016
Gruppe 4 stod for traktementet til gildetinget.
Inden spisningen blev der sunget en sang.
Menuen giver jo sig selv, nemlig: Gule ærter med tilbehør.
Gruppen så sig ikke i stand til at levere hjemmelavede ærter, så ærterne blev bestilt udefra.
Den kulinariske oplevelse kan selvfølgelig altid diskuteres – smag og behag er forskellig !!!!
Der var rigeligt både i suppegryden og på “flæskefadet”, og der manglede heller ikke øl og snaps.
M.g.h.
Kirsten L.
__________________________________________________________________________________

Referat:

Gåtur i marts.
Vi mødtes på P-pladsen ved Vesterskovvej, for at udforske skoven. Gudrun havde tilrettelagt en tur,
hvor vi kunne komme vidt omkring i den kendte skov, men hun havde desværre fået forfald, så
Bente tog over som turguide.
Vi gik ind i skoven og kom vidt omkring. Vi kom – ad flere
omveje ned til den lille sø, hvorefter vi fandt kaffen frem for
at holde den obligatoriske kaffepause. Vi gik videre ad
Faurskovvej og Rækkevej, hvorefter vi ad en markvej igen
fandt ind i skoven. På magisk vis nåede vi tilbage til vores
udgangspunkt ved Vesterskovvej, hvorefter vi skiltes efter
en dejlig lang tur i skoven. Vi var enige om at vi nok havde
tilbagelagt omkring 8 km.
Ref.: Kirsten A
__________________________________________________________________________________

Gruppe 2 – Naturgenopretning
Referat fra møde torsdag 3. marts hos Helge/Ellen
KL 12.30 mødtes vi hos Ellen. Hannah og Hans Ole havde meldt
afbud. Gåturen var i dag erstattet af en sightseeing tur i
Hadbjerg og omegn.
Første stop var vandreservoiret i Hadbjerg, der var udbygget for
at dræne området, så de omkringliggende huse ikke får vand i
kælderen ved skybrud. Der var bygget en meget fin
træhytte/madpakkehus og bålplads som byen bruger til
forskellige sammenkomster bl.a. Sct. Hans.

Næste stop var ”flyvepladsen i Hadbjerg”. Stedet kaldes sådan fordi
der faldt en flyver ned under krigen. Her blev 20. april 2015 indviet
den første folkeskov i Favrskov Kommune, 7 ha jord er beplantet
med løvskov. Skoven er etableret i et samarbejde mellem Hadbjerg
Borgerforening, Favrskov Kommune og Growing Tres Network.
Formålet med projektet er at sikre grundvandet i området, binde
kuldioxid og give dyr og mennesker bedre livsvilkår i Hadbjerg.
Hele området er på 9 ha, der er en frugtlund først på grunden, der
er bygget et meget flot madpakkehus, mod øst kunne vi oppe på
bakken se 3 shelters, og der skal også mod øst etableres en hundeskov. Der har været meget stor
lokal opbakning til projektet både økonomisk og praktisk. Der må ikke bruges sprøjtemidler på
grunden.
Sidste stop var Gadekæret i Langskov, der er blevet restaureret
og bevaret som levested for store vandsalamander samt et
mødested for byens borgere med borde og bænke. Turen fra
Hadbjerg til Langskov blev kørt ad Elmelundsvej, Møllevej og
Ellekærsvej en fin tur.
Herefter kørte vi tilbage til Hadsten hvor vi efter indtagelse af en
dejlig jordskoksuppe og madpandekager gik i gang med dagens
dagsorden. Hannah og Hans Ole deltog nu også i mødet, en
dejlig overraskelse.
Vi gennemgik posterne til Sct. Georgløbet og fik også taget hul på planlægningen af gildemødet i
juni, som vi står for.
Næste møde hos Bente 19/4.16, hvor vi vil gå en tur på træksten ved Vejerslev Skov.
Mødet. 7. juni bliver vores årsafslutning. Det bliver en heldagstur til Den genfundne Bro + el værk
Hans Ole vil planlægge turen.
Ref.: Bente

Gruppe 4 – Diskussion
Referat fra møde den 17. marts 2016 hos Janne M.
Alle var mødt. De sidste ”brikker” vedrørende spejderløbet blev
sat på plads.
Gruppetur blev drøftet, og vi blev enige om, at det kunne være
en god idé, at rette blikket mod Aalborg. Alle bør undersøge,
hvad der evt. er af spændende ”ting” i området. Steen C. vil
undersøge noget om kunst. Kirsten sørger for frokost. AnneGrethe sørger for kage.
Den foreløbige dato for turen er fastsat til lørdag den 18. juni
2016.
”Festskriftet” - hvortil der skal afleveres indlæg til Kirsten A. senest den 14. april 2016 – blev igen
drøftet.
Vi har bl.a. fået oplyst, at Karl Møller har fået ophold på et plejehjem i Randers, og Niels og Ib har
planer om at besøge ham. Han vil kunne fortælle meget om ”tombola-æraen”.

Ib har efterfølgende forhørt sig hos Sten Bo, om der er fastsat nogle kriterier med hensyn til format
og omfang af indlæggene. Det er ikke tilfældet.
Der var til mødet ikke bestemt noget diskussionsemne, men Steen C. havde medbragt en avisartikel,
der omhandlede flygtningeproblemer, hvor der bl.a. blev fortalt om, hvordan udenlandske firmaer
havde etableret sig i Jordan, så mange flygtninge kunne få arbejdstilladelse og komme i arbejde i
nærområdet.
Det er gruppe 4, der har 5 min. Sct. Georg til næste gildehal. Det tager Kirsten og Ib sig af.
Næste gruppemøde er den 14. april 2016 hos Kirsten L.
__________________________________________________________________________________

Gruppe 5 – Biograf

Gruppe 5 mødtes den 29. februar hos Bent.
Efter almindelig ankomst hyggesnak gik vi over til film siden sidst.
Flere havde set den ”smalle” film Leviathan fra Kolahalvøen, som handler om
korruption, druk og splittelse – virkeligt godt skuespil og filmet fra den
barske, stormomsuste polariske natur.
Flere havde også set The Revenant, som har Leonardo Di Caprio i
hovedrollen. En rolle, som han modtog en Oscar for. Det er en meget
voldsom film, som handler om en pelsjæger, der kæmper for lit liv i
Vildmarken. Filmen er en oplevelse, hvor der var meget at tolke og
slutningen – ja hele filmen gav også stof til eftertanke.

I København havde Robert set Burnt om en stjernekok. Filmen handler om vejen til de eftertragtede
Michelin-stjerner, og viser både forsiden og bagsiden af stjernen. Filmen gik kun få dage i Aarhus, og
vi andre glæder os derfor til at se filmen på DVD.
Filmen Den Danske Pige foregår omkring århundredeskiftet og beskriver problematikken omkring
kønsskifte med meget lidt forståelse fra omverdenen, selv i Paris. En smuk og sober film, som viser
al den forvirring og senere accept som ægteparret gennemgår før
operationen, som desværre slutter tragisk.
Næste biograf klub film er filmen Carol, som handler om to lesbiske
kvinders forhold.
Dernæst gik snakken om vores poster til Sct. Georgsløbet. De sidste
detaljer aftales på næste møde.
Vi er jourhavende i forbindelse med Sct. Georg gildehallen i april. Derfor
drøftede vi også forslag til fortæring og underholdning. Se indbydelsen
andet steds i bladet.
Mødet sluttede 21.30, idet det arbejdende folk starter først på dagen og meget tidligt denne første
forårsdag.
Ref. Anne Marie

Fødselsdage
April:
3. april

Niels Mark

6. april

Hans Ole Hede

22. april

Michael Arbon

Maj:
2. maj

Marianne Lyngsøe

12. maj

Janne Mark

24. maj

Ellen Bredgaard

Alle ønskes hjerteligt tillykke.
Kalenderen
April:
Tirsdag d. 12/4: Gåtur
Torsdag d. 28/4: Sct. Georgs-gildehal
Lørdag d. 30/4: Sct. Georgsløb
Maj:
Tirsdag d. 10/5: Besøgsvennetur
Torsdag d. 12/5: Gildemøde
Tirsdag d. 24/5: Distriktsgildeting
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/5-2016 er d. 25/4.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

