Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
April 2017

www.sctgeorg-hadsten.dk

Gruppe 4 indbyder herved til

Sct. Georgs Gildehal
torsdag, den 20. april 2017, kl. 19.30
i
spejderhytten, Ellemosevej.
-----------------------------------------------------Tilmelding - helst gruppevis - senest tirsdag, den 18. april 2017 til
Kirsten Ladefoged (Tlf. 2661 0707)

Gåtur
April måneds gåtur finder sted tirsdag d. 11. april
Ellen tilrettelægger en tur.
Vi mødes ved Spejderhytten kl. 14.00 og fordeler os i bilerne.

Der er ingen tilmelding – Bare mød op!
Gildehilsen

Gå-holdet

Fra Landsgildet:
SOS Børnebyernes landsindsamling til fordel for forældreløse og udsatte børn i Etiopien finder sted søndag d.
14. maj 2017. Landsgildet opfordrer til at man melder sig som indsamler.
Se mere på www.sosindsamling.dk/foreningsnavn
----------

Kære Gildebrødre!
Kort efter at Peter Skræ trak sig som landsgildets kursussekretær, -og efter kort tids alvorlig sygdom, døde Peter Skræ
den 21.03.2017.
Vi takker Peter for hans mange årige arbejde for vores Gilde og vores ”Spejderideen for voksne”
Æret være Peters minde!
Helmut Werth, Landsgildemester

Hadsten Gildet tilmelder via GK Hans Ole Hede hede@hotmail.dk senest torsdag d. 27/4-17

Gruppe 1 – Naturoplevelser

Lørdag d. 18. marts mødtes vi fra Gruppe 1 – Naturoplevelser ved Gudenåens bred i Resenbro.
Efter at have kørt en af bilerne til Svostrup, startede vi på vores ekspedition som pramdrager på den
historiske Pramdragerstien eller Trækstien som den også hedder Trækstien er en sti, der følger
Gudenåens bredder fra Silkeborg til Randers. I gammel tid, da der ikke fandtes motorveje, sågar ej
almindelige asfaltveje, da fragtedes gods ad Gudenåen på pramme trukket af pramdragere, der gik
på land.
Undervejs overnattede man på kroer ved åens bred. Derfor kalder flere kroer sig for
pramdragerkroer. Der kan bl.a. nævnes Kongensbro Kro og Svostrup Kro, som var dagens mål for
vores tur.
Der var heldigvis ingen pramme, der skulle trækkes på denne lørdag, så vi kunne nøjes med at følge
den nyrestaurerede sti og nyde den herlige natur.
Vi var om morgenen stået op til snevejr og sne på bilerne, men vejret klarede mere og mere op og
det meste af turen foregik i det herligste marts forårsvejr med en kold vind, men en varmende sol fra
en næsten skyfri himmel. Vi har en fantastisk gruppeleder, der stort set til alle vore vandringer har
sørget for super fint vejr.
Trækstien har indtil for få år siden ikke været tilgængelig i vinterhalvåret, da åen har oversvømmet
den. Men et storstilet projekt har der seneste år sat gang i restaureringen af Trækstien, der er blevet
forhøjet så man kan gå tørskoet. Nogle steder er der sågar bygget gangbroer af træ som man går
på. En herlig tur, der helt sikkert kan anbefales.
Ved starten fra Resenbro kan man på åens modsatte side, følge de sikkert ret dyre villaer, der ligger
ned til åen, men hurtigt kommer man ud hvor der kun er natur og dyreliv, bl.a. svaner, der ligger
mellem sivene og er ved at finde rede pladser. Et sted passerer man en ejendom med et par
islandsheste græssende ned til stien.
Vi stoppede ved en af rastepladserne på trægangbroen og indtog vores medbragte kaffe og
rundstykker. Solen skinnede dejligt, men vinden smøg sig om benene, så vi mærkede at det stadig er
meget tidligt på foråret.
På et sted undervejs er man endnu ikke helt færdig med stien, så man bliver ledt op på landevejen
som skal følges et stykke, men hurtigt er man igen nede ved åen og kommer så til Sminge sø, der
indeholder et rigt dyreliv. Vi så bl.a. knopsvaner, musvåger, viber, hvidgæs fra fugletårnet ved søen,
hvor vi fik en kop kaffe og et stykke kage. Ja, selv en vildfaren mink så vi svømme i vandkanten.
Den sidste kilometer foregik i det flotteste vejr og pludselig stod vi i haven til Svostrup Kro, og efter
denne dejlige vandretur var vi alle enige om at vi med god samvittighed kunne indtage de bløde
møbler og få serveret en dejlig frokost. Et par timer med dejlig snak og en dejlig afslutning på en
god dag.
Svostrup Kro er et arbejdende museum og der er utallige ting at kigge på i kroens stuer. Den
seværdighed der tiltrækker flest lange øjne er nok hjørnet med cognac reolen. Her kan munden løbe
i vand på alle cognac elskere. Svostrup Kro er bestemt også et besøg værd, både for madens og
museets skyld.
Vi siger tak for endnu en dejlig tur i naturens tegn.
Således husket af Marianne og Lars.

Gruppe 2 – Naturgenopretning
Referat fra gruppemøde i gruppe 2 torsdag d. 2 marts 2017 kl. 12.30 hos Helge.
Afbud: Birgit. Referent: Bente
Vi startede med frokost/middag med opskrifter taget fra en kogebog Ellen havde købt da vi besøgte
Julemærkehjemmet i Hobro. Vi fik spinat/lakserulle med flute og bøf med løg/peberfrugt og
champignon i folie/bagepapir samt kaffe med småkager. Alt sammen lækkert og veltilberedt.
Derefter drøftede vi forskellige ting, bl..a. valg af ny GU, gruppedelingen samt hjælp til forskellige
arrangementer.
Vi talte om vores poster til Sct. Georgs løbet og fik os fordelt på posterne.Ellen og Gudrun hjælper
gruppe 5 med Askepot.
Sten havde planlagt dagens tur til Hasle Bakker-True skov, ikke indenfor vores emne
Naturgenopretning, men en spændende tur
Det er et kunstigt anlagt naturområde, anlagt i årene 1997-2005 bl.a. af overskudsjord fra byggeri i
Århus området. I Skjoldhøj kilen er legemuligheder med svævebane, klatrestativ og balancebomme,
samt opstillet betonstøtter med semicoder som kan optages på mobiltelefonen og bruges i skolernes
IT-læring i naturen. Der er 5 madpakkehuse også med IT-teknologi til undervisningsbrug.
Skjoldhøjskoven er en del helt uberørt skov der giver mulighed for organismer der er afhængig af
dødt træ, andet er et vådområde med vandhuller der er hjemsted for fisk og forskellige paddearter. I
det sidste område Skjoldhøjparken løber Voldbækken og der er 4 regnvandsbassiner, borde og
bænke til en madpakketur samt en krolfbane. Yderst helt ud mod motorvejen er fra 2094 anlagt en af
landets største Statsskove True Skov og når skovrejsningsprojektet er færdigt bliver det Århus
egnens største skov. Der er 2 indhegnede hundeskove.
I hele området er vandreruter og vi gik en dejlig tur på 6-7 km, naturligvis afbrudt af en kaffepause
med kage i et af husene. Det kan varmt anbefales som mål for en udflugt og nærmere udforskning.

Ref.: Bente/Kirsten A

Gruppe 3 – Lokalhistorie

Tirsdag den 21-2-17 udvidede gruppe 3 sit lokalhistoriske
fokus til at omfatte en guided rundvisning på Dokk1 i
Aarhus. Det viste sig at blive et yderligere udvidet fokus på
turen ind til Aahus, da Inge og Grete længe ikke havde kørt
denne tur. Der blev ih-et og åh-et rigtig meget over letbane
grave- og skinnearbejdet, og havnefronten, der jo stadig
ligger i ekstremt byggerod, slog hovedet på sømmet. Man
kan jo da i hvert fald ane, at det bliver storslået.
Parkeringsøvelsen ved Dokk1 tog også kegler, mest fordi vi kunne finde ud af det .
Rundvisningen i Dokk1 var solid og oplysende. Huset i sig selv er imponerende og stort tænkt.
Husets udformning er tænkt utraditionelt ind i brugernes aktiviteter – et spændende og behageligt
sted at opholde sig. De er heldige, de aarhusianere.
Efter Dokk1 fortsatte vi gruppemødet hos Ruth og det kan nok være kaffen faldt på et tørt sted. Vi
havde en fyldig dagsorden. Vi fik Gildetinget på plads, fik konfirmeret referat fra rådsmødet og
forslag til nye vedtægter for Sct. Georgsgilderne. Sct. Georgsløbet fik en omgang, næste møde 15-317 kl. 10 hos Mike blev datosat – så var der tid til gulerodssuppen – så begyndte Mike og Knud Erik
at fortælle vitser  og så var det tid til at gå hjem efter en fyldt dag.
Referent: Janne A.
Onsdag 15/3 mødtes en fuldtallig gruppe 3 hos Mike for at
evaluere Gildetinget – tak til Ellen og Gudrun for de skønne
ærter – gennemgå referatet fra tinget m.m., se på opgaver til
Sct. Georgsløbet og planlægge de sidste møder inden
gruppedelingsmødet.
På næste gruppemøde hos Inge lægger vi sidste hånd på planer for gruppetur til Silkeborg for at se
Jorn + Munch udstillingen i maj.
Referent: Janne A.

Gruppe 4 – Diskussion

Referat fra gruppe 4`s møde den 16. marts 2017.
Gruppen, der var fuldtallig, havde sit møde hos Janne og Niels i deres nye hus på Engvej.
Første punkt var at få vores poster til spejderløbet "på plads".
Det lykkedes ikke helt, men det vil ske på vores næste gruppemøde den 12. april 2017.
Vi er jourhavende til Sct. Georgs Gildehallen den 20. april 2017, og
vi fik afklaret aftenens forløb - herunder traktementet.
Vores gruppetur skal gå til Silkeborg, hvor vi skal besøge Asgar Jorn
Museet, hvor der p.t. er en særlig udstilling med værker af Edvard
Munch - udstillingen kaldes "Jorn/Munch".
Vi regner med at spise en let frokost på museet, hvorefter vi skal se
den "Genfundne Bro" ved Brædstrup.
Tidspunkt for turen bliver først i juni.
Ref.: Ib L.

Gruppe 5 – Biograf

Møde hos Hanne onsdag d. 29. marts kl. 19 hvor vi fik en lækker tærte at komme i gang på. Vi
gennemgik vore poster på Sct. Georg løbet og fik rettet til, således at hjælpere kan klare posterne,
da vi desværre har mandefald i gruppen på denne weekend.
Næste punkt var finpudsning af maj arrangementet, som vi står for. Således at invitation, fortæring
og aftenens emne samt hvem gør hvad - nu er på plads.
Endelig kom vi til film.
Robert og Hanne havde været ind og se Mesteren, en lidt speciel film hvor hovedpersonen spilles af
Søren Malling. Filmen handler om en kunstner, der er meget selvhøjtidelig med en skare af
beundrere som han også udnytter. Hans søn (The Ghost) der er en berømt spraydåsemaler, kommer
på besøg, men faderen kan ikke lide sønnen. Faderen har mange forskellige kvinder og samtidig
også en kone, som sørger for at han som kunstner overholder alle aftaler. Når sønnen er på besøg i
faderens atelier, optager han rigtig mange scener, som han udstiller i Berlin – dermed udstilles
faderen for alle.
Vi var 3, som havde set Kærlighed kender ikke grænser. En fantastisk
fim om en sort mand og en hvid kvinde der forelsker og gifter sig i
England hvor begge studerer, på trods af alle advarsler. Filmen foregår i
1947 – er flot sat op og virker meget autentisk. Manden er prins i et
afrikansk land og efter faderens død har en onkel varetaget regeringen,
men han skal hjem og være konge i et land hvor der endnu ikke var
apartheid, men omkring liggende stater presser på for at få dette indført.
De unge rejser ned og bliver modtaget meget ”blandet”. Indflydelsesrige
personer får lokket den unge konge retur til England, tvinger ham i eksil,
mens hans unge kone bliver i Burundi og er gravid med deres første barn
- efter lang tid med mange trængsler for begge de unge, så ender filmen
lykkeligt.
Anne Marie havde set Kongens valg, som foregår omkring besættelsen 1940-45 i Norge, hvor der
var mere modstand end i Danmark, og hvor den gamle konge spillede en stor rolle. Man ser scener,
hvor kongen og kronprinsen diskuterer heftigt og meget klart fornemmer de store beslutninger der
må tages efter kronprinsessen og børnene er sendt ud af landet og før de 2 mænd endelig også må
flygte. Igen en flot film med rigtig gode kræfter på scenen.
Kommende film. Forpremiere på Their Finest Hour er tilbudt på onsdag, så den må ses. Endelig så
kommer Du forsvinder om en hjerneskadet mand som langsomt glider væk fra virkeligheden.
Endelig vor gruppetur lørdag d. 6. maj i Silkeborg området. Det er fastlagt, at vi spiser morgenmad
hos Anne Marie – vi sejler en nonstop tur på søerne – vi ser film og spiser et sted nede ved vandet.
Derimellem opholder vi os i den smukke natur og beser det kulturelle ved alle de skønne søer, her er
mange muligheder i Silkeborg som ”omegn” til året kulturby, så vi lader vejrguderne råde om det
bliver mest ude eller inde.

Ref. Anne Marie

Fødselsdage

April:
3. april

Niels Mark

6. april

Hans Ole Hede (70 år)

22. april

Michael Arbon

Maj:
2. maj

Marianne Lyngsø

12. maj

Janne Mark

24. maj

Ellen Bredgaard

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
April:
Søndag d. 2/4: Spejderdag i Favrskov
Tirsdag d. 4/4: GU møde i distriktet
Tirsdag d. 11/4: Gåtur
Torsdag d. 20/4: Sct. Georgs-gildehal
Lørdag d. 29/4: Sct. Georgsløb
Maj:
Tirsdag d. 0/5: Tur med besøgsvenner
Onsdag d. 10/5: Distriktsgildeting i Horsens
Torsdag d. 18/5: Gildemøde

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/5-2017 er d. 25/4.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

