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Sig nærmer tiden, hvor …... 
der er loppemarked, nemlig den 9. august. 
 

De gildebrødre, der deltog i gildemødet hos Mette og Troels, kunne denne aften skrive sig på diverse tilmeldingslister. 
 

Nedenfor er resultatet af tilmeldinger vist. 

 
Teltrejsning fredag den 8. august 2014 kl. 16.00: 

Robert 
Sten Bo 

Kim 

Ib 

 

”Stille” med trailer fredag den 8. august 2014, kl. 18.00, for at fragte lopper fra gården til Lilleåparken: 

Hans Ole 

Robert 
Niels 

Sten Bo 

Ib 

  

Hjælpere til at læsse trailerne: 

Kirsten A. 

Ellen 

Helge 

 

Hjælpere på loppemarkedet: 

    kl. 07 - 10   kl. 10 - 13    kl. 13 – slut 

(incl. oprydning           

  Hele dagen 

Ellen 

Helge 

Janne M. Ellen 

Helge 

Kirsten L. 

Mette 
Janne A. 

Kirsten A. 

Hannah 
Hans Ole 

Robert 
Niels 

Sten 

(Kim) 
Bente (efter kl. 14.00) 

Ib 

 

Hermed også en opfordring til de gildebrødre, der ikke har fået sig booket, til at tilmelde sig til Ib L. (Tlf. 
2661 0707). 

 

 

 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/


Gildemøde i august: 

Gruppe 5 inviterer til gildemøde torsdag d. 14. august 2014 
 
Vi skal besøge Retroen genbrug i Odder. Vær opmærksom på mødetidspunktet. 

 
Retroen genbrug er et internet genbrugsmarked, hvor overskuddet går til 
driften af en alkoholfri ungdomscafé i Odder. Gennem kombineret cafémiljø og 
genbrugsforretning, vil cafe Retro være et værested for unge mellem 13 - 25 
år, hvor de kan mødes i fritiden i et stof- og alkoholfrit miljø. 
Stedet drives af frivillige under KFUMs sociale arbejde og Sct. Georgsgildet i 
Odder er involveret i projektet. 
Læs evt. mere på www. retroen-genbrug.dk. 
 

En gildebror fra Odder vil vise os rundt og fortælle os om stedet. Kaffe m.m. indtages i café Retro til 
rimelig pris. 
 
Husk trailer til jeres indkøb. 
 
Vi mødes ved spejderhytten på Ellemosevej kl.  18.15, hvor vi fordeler os i bilerne, inden 
vi kører mod Odder. 
 
Gruppevis tilmelding til Bent på tlf. 2826 3411 eller mail: bphadsten@gmail.com  
senest mandag d. 11. august. 
____________________________________________________________________________________ 

Reminder:  Østjysk Distrikt indbyder til Gildemøde 
Torsdag den 28. August 2014 kl. 19.00 

i Sct. Georgs Gildernes Spejderhytte Kulla, Skovvej 44, 8700 Horsens 
 

Mød op til nogle gode timer ved sø, å og skov på en af årets 
sidste sommeraftener.  
Vi serverer Wok-mad, kaffe og lidt sødt. 
Vi skal nyde den skønne natur omkring hytten og bålets flammer.  
 
Husk udendørs tøj og sko til en kort travetur.    
Prisen for denne aften er kr. 70,00 incl. drikkevarer.  
Vi slutter aftenen ca. kl. 22.00. 
 

Vi glæder os til at se jer 
De 3 gilder i Horsens  

 
Bindende tilmelding til Kirsten Andersen,  
kirstenandersen52@hotmail.com, eller tlf. 2679 4953. Senest 15/8. 
____________________________________________________________________________________ 

Reminder :                                             

   Sct. Georgsgildet i Hadsten  

 
Fødselsdagsgildehal 

med udflugt 
06-09-2014 

Brunshaab Gl. Papfabrik, Viborg Hærvejstæppet, Søndermarkskirken 

http://www.retroen-genbrug.dk/images/arne bang 030.jpg
mailto:bphadsten@gmail.com
mailto:kirstenandersen52@hotmail.com


 
Se det skønne Midtjylland fra Bruunshaab Gl. Papfabrik og Hærvejstæppet i Søndermarkskirken 
i Viborg. 
 
Dagens forløb: 
08:45 Vi mødes ved Spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten 
10:00 Rundvisning på Bruunshaab Gl. Papfabrik, Vinkelvej 97, Viborg – www.papfabrik.dk  

Gildehal og frokost v. Søndermarkskirken, Koldingvej 79, Viborg - 
http://www.soendermarkskirken.dk/ 

13:45 Fortælling om Hærvejstæppet - http://www.soendermarkskirken.dk/haervejstaeppet/ 
Ca. 17:00 Afslutning v. Spejderhytten 
 
Pris: 215 kr./person, der inkluderer transport, entré og guidning, formiddagsbolle, frokost, kage. 
Medbring selv kaffe/te og øvrige drikkevarer til eget forbrug. 

Med gildehilsen   
Festudvalget 

__________________________________________________________________________________ 
Referat: 

FRILUFTS – GILDEMØDE I JUNI, PÅ BAKKELY. 

Store skåle med blodrøde krebs bød velkommen til de 20 gilde- 
brødre, som valgte at tilbringe en dejlig sommeraften hos Mette  
og Troels på Bakkely. Parken omkring søen, hvor enkelte  
afprøvede pedalbåden, viste sig fra sin flotteste side. 
 
Nogle havde prøvet det før, men for rigtig mange var det første  
gang, at de efter kyndig vejledning fra Mette og Troels kastede  
sig ud i en ”partering” af en sø-krebs. Det krævede lidt øvelse.  
Men godt hjulpet på vej af lækkert brød og – ikke mindst – en god Rønnebær-snaps blev hver eneste 
krebsehale og indholdet af krebsekløerne nydt, siddende omkring den klargjorte grillplads.  
En dejlig spise ! 
 
Inden mødets start havde Troels tændt op i en kæmpe-grill, hvorfra aftenens grill-kød blev serveret, 
sammen med salat og brød. Dertil serveredes rødvin, og senere – efter en gåtur rundt i parken – 
blev den medbragte kaffe drukket.  
Helt problemfrit sørgede GM Sten Bo for, at alle laugsposter blev besat for det kommende år. 
 
Aftenen sluttede ved godt 22-tiden med ”I skovens dybe …..”                    
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
    Grillen klargøres                 Dyb koncentration        Grill-kødet tilberedes             Aftenhygge ved søen                       

 
4. gruppe, Hans Ole 

 

 



 

Referat: 

Endnu engang overværede gildebrødrene fra Hadsten en fantastisk 
friluftsforestilling på Busbjerg. I år vistes musicalen Atlantis og det var 
en rigtig dejlig aften for de 7 gildebrødre, der deltog. 
Aftenen startede med hyggelig fællesspisning af medbragt mad. I 
pausen var der hjemmebagt kage og kaffe og vejrguderne var med os 
hele aftenen, selvom det efterhånden blev lidt køligt, så alle trøjer og  
tæpper kom i brug. 
 

Atlantis er af den type musical, hvor alle replikker bliver sunget, så hele aftenen var vi indhyllet i den 
dejlige musik. Aktørerne på scenen var fremragende og de løftede den svære forestilling langt ud 
over scenekanten.  
I det hele taget var det en dejlig aften, og jeg tror alle er med igen til næste år, hvor der vises Folk 
og røvere i Kardemommeby. 

ref.: Kirsten A 
__________________________________________________________________________________ 
Referat: 

”Pige”tur til Hjarnø 

Tirsdag d. 17 juni 2014 kl. ca. 9 kørte vi 5 gildebrødre (Bente, Ellen Gudrun, Kirsten og Mette) fra Hadsten med kurs mod 

Snaptun. Vores mål var færgen til Hjarnø, her havde vi lejet et af Hjarnøs 4 sommerhuse for de næste 3 dage. Med et 
kort stop ved brugsen i Snaptun for at proviantere lidt sødt til formiddagskaffen, sejlede vi med færgen over kl. 10.10, 

færgeturen tog ca. 5 min og da sommerhuset kun lå ca. 200 m fra færgelejet, var vi klar til formiddagskaffen kl. 10. 30. 

Hjarnø ligger i Horsens fjord kun 800 m fra fastlandet. Den er 3,2 km2 stor - 3 km lang og 1 km bred, og befolkningen 

tæller ca. 107 fastboende. Bebyggelsen består af det lille færgeleje ved stranden og en smuk gårdrække, der ligger 
omkring en øst vest gående vej midt på øen.  

 

Efter kaffen og lidt udpakning var vi klar til at se lidt på øen. Vi ville først undersøge indkøbsmulighederne, som var en 
lille kiosk ved campingpladsen, her blev der provianteret lidt snacks. Herefter gik vi hen til det eneste spisested på øen 

(Den Gamle Smedje) som er øens gamle smedje, der er blevet flot renoveret og omdannet til et dejligt spisested. Her 
bestilte vi bord til onsdag aften kl. 20. 

Tilbage ved sommerhuset spiste vi en god frokost med sild og snaps fra Troels. Så var vi klar til at se noget mere af øen. 
Vi fulgte et stisystem fra kirken som lå lige overfor sommerhuset og ud på odden og videre over en bro til lagunen, hvor 

der er en badestrand med sand. 

På odden yngler en meget stor koloni af stormmåger. Der er æg i rederne i april-maj, og de dunede mågeunger løber 

rundt i vegetationen i maj-juni. 
Vi fandt et godt sted at bade mellem alle mågerne. Efter bade turen drak vi kaffe og spiste Gudruns kage, og efter lidt 

solbadning gik vi videre langs stranden, til vi mødte en sti, som førte os tilbage til sommerhuset. Nu var det tid til 
aftensmad, vi tændte bål og grillede koteletter på gløderne, hertil fik vi nye Hjarnø kartofler og salat. Til dessert fik vi 

jordbær fra Gudruns have, meget lækkert. 

Onsdag, efter indtagelsen af en dejlig morgenmad smurte vi madpakker og var nu klar til at gå det meste af øen rundt. 

Vi fulgte hovedgaden ud til den sydøstlige spids. Her kom vi forbi mange ting som Kirsten kunne fortælle en historie om, 
bl.a. om Grundlovsstenen med indskriften:    

Fra Arilds tid til nutidsdag  
ved øens bred jeg lå.  
Lad over mig det danske flag  
for ret og frihed stå.  
 

Om den gamle skole fortalte Kirsten om et besøg af biskoppen i 1943, som satte hele skolen på den anden ende.  



Herefter fulgte vi stien langs strandengen på sydsiden.  

Strandene er overvejende smalle og stenede. Strandengene danner et sammenhængende bælte med flere raste- og 
ynglepladser for ænder, vadefugle, terner og måger. Her findes bl.a. flere kolonier af ynglende måger og en meget 

stor havterne koloni. Der er mange skarver omkring øen, som kommer fra en af Danmarks største skarve-kolonier på 
naboøen Vorsø. Hjarnø er ikke et naturreservat, men et internationalt beskyttelsesområde for kystfugle, og der bør vises 

hensyn ved færdsel i strandengene specielt i yngletiden. 

Hjarnøs flora består bl.a. af strandmalurt, Engelskgræs, Strandasters, Kødet Hindeknæ og Gåsepotentil. Af mere sjældne 

arter kan nævnes bl.a. Majgøgeurt og Klæbrig limurt. 

Ved frokosttid nåede vi frem til skibssætningerne.  

Skibssætninger er skibsformede stensætninger fra den yngre jernalder. De er gravmonumenter over døde, og på Hjarnø 

findes mindst 10 skibssætninger. 
Gravene i skibssætningerne er meget simple og består som oftest kun af resterne af ligbålet, dvs. et tyndt lag aske og 

brændte ben, hvilket gør det svært at datere dem for arkæologerne. 

 
Navnet Hjarnø stammer ifølge sagnet efter kong Hjarne, som blev smykket med krone 

og kongenavn for et ligkvad, han gav over kong Frode. 
Da Frodes søn Fridlev kom hjem, blev Hjarne fordrevet til Hjarnø. Han forsøgte siden at 

tilbageerobre tronen, men det mislykkedes og ifølge sagnet blev han og alle hans 
mænd dræbt af Fridlev og ligger begravet i stensætningerne. 

Navnet Hjarnø har dog i virkeligheden intet med Kong Hjarne at gøre, men stammer i 

stedet af det olddanske “hiarni” som betyder terrænforhøjning. 
Oprindelig har gravpladsen omfattet mere end 20 skibsætninger. Men ved 

Nationalmuseets undersøgelse i 1935 lykkedes det kun at finde rester af 10, som blev 
delvist restaureret deriblandt Kong Hjarnes grav. 

“Skibene" er op til 8 m lange, og dannet af oprejste kampsten. Tre af dem er udgravet, 

og i alle tre fandtes spor efter brandgrave. 

Her fandt vi et godt sted på nogle sten, hvor vi kunne indtage vores medbragte frokost. 

Da solen skinnede fra en skyfri himmel, var vores næste mål badestranden i lagunen. Efter en tiltrængt dukkert nød vi de 
sidste dråber kaffe og Gudruns kage.  

På vej tilbage gik vi forbi en stor vinmark. 11 beboere dyrker i fællesskab en vinmark på ca. 4000 m² med plads til ca. 
1200 vinstokke på Hjarnøs sydvendte side. Målet er at lave vine af god kvalitet. 

Vel tilbage ved sommerhuset efter en tur på ca. 8 km fik vi en tiltrængt kop kaffe og slappede af i skyggen ude i haven, 

indtil det var tid til at begive os op til Den Gamle Smedje. Her viste det sig at kroen var helt fyldt af ca. 30 mænd fra en 
gourmet forening, som var kommet til Hjarnø for at spise. Selv om de tilbød vi sagtens kunne være i krostuen, valgte vi 

at sidde i gårdhaven, hvor vi spiste en lækker bøf. 

Torsdag fulgte vi efter morgenmaden stien langs den vestlige kyst til den nordlige del af øen, Her kunne vi kun følge 

kysten et kort stykke da færdsel på stranden kun er tilladt uden for fuglenes ynglings sæson. Her fortalte Kirsten en 

historie om en hvalfangst som var foregået på netop dette sted. 
 

Vi fortsatte herefter ad nogle små stier og markveje indtil vi igen kom til hovedvejen, her mødte vi en af de lokale som 
kunne fortælle os en del om øen og kunne besvare nogle af vores spørgsmål. På vejen tilbage besøgte vi Galleri 

Kirkesvinget, her var der 9 lokale kunstnere som udstillede deres kunst. 

 
Det sidste vi så var Hjarnø Kirke, den er fra 1500 

tallet og er Danmarks næst mindste kirke, og den 
eneste kirke der har et vikingeskib som kirkeskib. 

Den hvidkalkede kirke opført af kampesten er 
ombygget flere gange, bl.a. efter en brand i 1804, og 

det er derfor vanskeligt at fastsætte dens nøjagtige 

alder, men den er senest fra slutningen 
af Middelalderen. 

 
Efter en velfortjent frokost ryddede vi op og gjorde 

sommerhuset rent. Vi tog færgen tilbage kl. 15.40 og 

var tilbage i Hadsten ved 17.30 tiden efter en veloverstået ø tur. 
 

Skrevet og fortalt af Mette 
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Gruppe 1 - Arkitektur og kultur 

Gruppe 1’s tur til Aalborg   

Lørdag d.21/6, meget tidligt, drog vi 7 gildebrødre i gruppe 1 mod nord for i 2 dage at sætte fokus på vores emner, 

arkitektur og kultur, for gruppearbejdet i den forløbne sæson. 

Første stop var i Galleri Himmerland i Gatten (kendt af golfentusiaster!) ved Farsø 

(www.galleri-himmerland.dk) hvor værtsparret Hanne og Svend tog imod os, fortalte 
om deres arbejde med at bygge galleriet op på en gammel gård og viste os rundt i 

udstillingen (hvor de har sat en øvre grænse på prisniveauet på værkerne på kr. 

50,000 således at flere kan have råd til god kunst!), der indeholdt malerier og keramik. 
En flot udstilling og to spændende mennesker, der også lånte os deres orangeri til den 

medbragte formiddagskaffe. Det var skønt at sidde i skyggen af citron- og 
ferskentræer og nyde kaffen. 

Derefter gik turen videre til Aalborg, hvor vores første besøg gjaldt Utzon Center. I 
vores planlægning havde vi ikke lige taget højde for/været klar over at der var Aalborg 

Regatta denne weekend, så de guidede besøg, vi ønskede, kunne vi ikke købe. Der var 
for mange mennesker!!! Men vi så Utzon Center - åbnet i maj 2008 – der ligger ganske 

fantastisk på havnefronten øst for broerne. Det var et spændende og instruktivt besøg 

– og man imponeres nok engang at Utzons ideer som han magtede at gennemføre i 
sine bygningsværker. 

Efter al den åndelige føde var det tid til madpakkerne. Desværre var der nu silende regn, så vi kunne ikke sidde i Utzon 

Centers atriumgård som planlagt, men gik tilbage til P-huset til stående taffel ved bilerne – nok ikke den mest opløftende 
kulinariske, arkitektoniske og kulturelle oplevelse  

MEN – så kom turens højdepunkt – besøget i det nye ”Musikkens Hus” – som blev åbnet i marts i år, også på 

havnefronten. Huset er tegnet af et østrigsk arkitektfirma COOP HIMMELB(L)AU. Vi var heldige her, mens vi lyttede til en 
dejlig koncert i foyeren, tørrede vores tøj og sko, og da koncerten var forbi, fik vi en baggrundsfortælling om byggeriet, 

så koncertsalen og fik en god fortælling på, hvorfor og hvordan salen lydmæssigt hører til 

blandt de 10 bedste i Europa. Der blev demonstreret salens efterklang på nøjagtigt 2 
sekunder! Samtidig er det en utrolig smuk sal. Absolut et sted, der skal besøges igen – og med 

musik i. 

Nu var vi mættede med indtryk, så vi listede ud til vores hotel, checkede ind, hvilede os 

ganske lidt, mødtes til en snak m.m., gik til middag, evaluerede dagen effektivt og gik så i 
seng for at få hvilet ud til næste dag. 

Søndag var der klar blå himmel og strålende sol – en flot dag for en regatta + alle de andre 

hundreder af aktiviteter, der var i Aalborg i de dage.  

Vi startede dagen sammen med flere hundrede halvmaratonløbere ved ”Nordkraft”. Mens de 

andre løb, så vi på det gamle kraftværk, der er omdannet til et aktivitetscenter med kultur-, 
sports- og kontorfaciliteter. Derefter fortabte vi os lidt i Aalborg, kom forbi Jens Bangs Stenhus opført 1624, Budolfi kirke 

fra ca. 1399 m.m. i søgning efter elevatoren, der formedelst 40 kr. pr. læs skulle køre os under gadeniveau, så vi kunne 

se ruinerne af Gråbrødrekloster, der blev bygget i 12. – 13. hundredtallet. 

Efter denne spændende nedtur var vi igen mættede med indtryk og derefter gik det gennem det gamle Aalborg og langs 
havnefronten, hvor der var nu mere liv og glade dage, tilbage til bilerne. 

Det var blevet tid til at vende næsen mod syd. Ved Gravlev kørte vi ned i landsbyen hvor vi nød resten af gårsdagens 
madpakker og nød stilheden og det smukke landskab. Sidste stop blev Vebbestrup Ismejeri og en mega softice. Her fik vi 

snakket færdig og gjort regnskab op. Vi var enige om at Aalborg nok havde været en gruppetur værd, og så var det tak 
for en dejlig tur og hjemad. 

Referent: Janne A. 



 
 
Gruppe 2 - Toscana 
 
Tur til Sienna 

Onsdag den 7. maj drog vi tidligt af sted mod Sienna. 
Hanne og Robert mødte tidligere på året Camilla, som er dansk men bosat i Sienna. Vi havde aftalt, at hun skulle være 

vores guide. Det viste sig at være en rigtig god ide. 

 
Vi valgte at køre gennem det smukke toskanske landskab ad de snoede landeveje, og det tog sin tid. Vi nåede derfor kun 

lige til Sienna i tide til at møde vores guide, Camilla. 
 

Vi mødtes på domkirkepladsen, som stadig er en byggeplads anno 1348. Byen havde planer om at bygge verdens største 

kirke, større end Peterskirken i Rom. Så kom pesten, den sorte død med bylder og blåfarvet hud, til Sienna og gnavede 
befolkningstallet ned fra næsten 100.000 til blot 20.000, og alting gik i stå. Også domkirkebyggeriet. I dag står 

marmorgavlen og stritter op i luften og viser, hvilken fantastisk kirke, der var planer om. 
 

Bystaten Sienna blev grundlagt i 1125 og i 1147 tog befolkningen magten fra kirken. I 1200- og 1300 tallet var Sienna en 

blomstrende handelsby – en af de største i Europa. Byen grundlagde blandt andet bankvæsnet og opfandt vekselbrevet. 
Dette betød at en købmand kunne gå i banken med sine sølvpenge, få et vekselbrev og herefter rejse til fx England. Her 

kunne han så gå i en af bankens filialer og hæve samme beløb i det nye lands valuta. Dermed risikerede han ikke at blive 
frastjålet sin formue på rejsen. 

Men pesten satte alt i stå og Sienna genvandt aldrig sin storhed.  
 

I 1554-55 blev byen belejret, og befolkningstallet gik ned til knap 8000. Sienna indledte herefter en århundrede lang 

tornerosesøvn. Men Siennas undergang som magtfuld bystat blev Siennas redning som Europas smukkeste 
middelalderby. 

 
Camilla førte os gennem byens krogede gader, viste os den første bank og hvor man kan købe den mest fantastiske is 

(som vi selvfølgelig måtte smage). Hun fortalte også om byen specialiteter fx Panforte, som er en kompakt og hård kage 

fremstillet af de bedste råvarer, mandler, nødder, kakao, honning, tørrede frugt, kanel, nelliker mm. 
 

Camilla fortalte også levende om de 17 bykvarterer,  contràda, som Sienna er opdelt i, og hvori dagliglivet foregår. 
Contràda’erne har alle dyrenavne, fx giraf, hulepindsvin, ugle, gås, næsehorn og får. Camilla boede i giraffen. Grænserne 

mellem de forskellige contràda fremgår af dyrebilleder på hushjørnerne.   
 

Man fødes ind i en contràda,  og hver contràda har deres eget forsamlingshus, kirke og hestestald. Det er også de 17 

contràda, som kæmper mod hinanden under palio’en, Siennas traditionsrige hestevæddeløb, som finder sted 2 gange 
årligt, den 2. juli og den 16. august. Kun 10 af de 17 contràda deltager i løbet, de 7, som ikke var med ved sidste løb, og 

3 efter lodtrækning. Der er ikke plads til flere heste på il Campo, byens centrale torv, hvor løbet afholdes. 
 

Palio’en har været afholdt uafbrudt siden 1100 tallet med mange mystiske traditioner. Jockeyerne er aldrig fra Sienna 

men hyrder fra Maremma, Sardinien eller Sicilien.  Hestene tildeles ved lodtrækning 4 dage før løbet og behandles med 
større respekt end jockeyerne. Hesten trækkes hjem til hestestalden og bevogtes uafbrudt frem til løbet., og selv den 

hest, der galoperer først i mål uden jockey, har sikret sejren til sin contràda. Vinderen får et flot silkebanner (en palio), 
som vil væren genstand for hele byens beundring. Og som traditionen byder, vil hesten få ærespladsen ved bordenden, 

når den vindende contràda om aftenen fejre sejren med et festmåltid i den lokale gade. Vinderen får også håneretten og 
lov til at gå med sut i en uge. Så i ugen efter palio’en kan man møde ærværdige bankfolk i jakkesæt og med sut.  

At vinde palio’en handler mest bestikkelse og snedige trix. En jockey blev en gang bestukket til ikke at vinde løbet. Han 

blev eskorteret ud af byen, så snart løbet var overstået. Det var for farligt at opholde sig inden for bymuren. Den 
contràda, der ikke har så mange penge, kan derfor godt opgive at vinde løbet. 

 
Vi sluttede af på en halvmåneformet plads, Piazza del Campo,  som kaldes Italiens smukkeste plads, og som breder sig 

ud som en kæmpevifte, omkranset af gamle, velholdte bygninger. Rådhuset ligger midt i viften, og rådhustårnet er 

over100 m højt. Her står tiden stille, når man sidder på den skrånende plads og kigger på alt det, der foregår. Vi nøjedes 
med at nyde en latte maciato på en cafe, hvor vi kunne nyde udsigten til livet på og omkring pladsen. En dejlig afslutning 

på et spændende besøg i Sienna. Herefter gik det ad motorvejen forbi Firenze, som vi ikke når i denne omgang, og 
tilbage til Lucca efter endnu en dejlig dag.  

Dagen sluttede på en fantastisk fiskerestaurant, som kun lå få kilometer fra vores feriebolig. 

 
Torsdag 

Denne dag var vi lidt groggy efter turen til Siena og vi spiste lidt sen morgenmad. 
Sidst på formiddagen besættede vi at køre ud i det blå. Så slukkede GPS'en og drejede til højre istedet for til venstre fra 



huset og kom så på en ganske flot tur op og ned ad flere bjerge på små smalle veje, hvor mødet med en modkørende 

betød bakgear for en af parterne. Vores minibus var dog ganskexstor og frygtindgydende og desuden så det ud til at de 
lokale var vant til det, så vi slap som regel. Vi parkerede ved et skilt, hvor der stod gårdhandel og ville gå ind til stedet. 

Det var så alså 2 km op ad en bjergvej og så var boden lukket. Men flot flot vandretur. 

Efter passage af flere små landsbyer vendte vi snuden mod Lucca og fandt det største supermarked, hvor vi ville købe 
ind, bl.a. Vin til fredagens middag med kok udefra. Vi købte også dejlige pølser og skinke samt en perlende rosevin som 

vi lige nåede at nyde på den skønne terrasse inden vi skulle afsted til vinsmagning. 
 

Vinsmagning torsdag aften, I 25°’s varme. 

 
Torsdag aften skulle vi til vinsmagning, og det gav lidt forarbejde, idet  det kun var Robert og Lars, der kunne køre vores 

bil. Men chaufførerne havde betinget sig, at vi denne aften skulle tage en taxa frem og til bage til Lucca (7 km hver vej ). 
Vi fik udlejningsbureauet til at få en pris til os på140 euro for turen. Det mente vi godt nok var for meget, så vi spurgte 

hos dem, der passede huset, vi boede i, og deres søn ville meget gerne køre os frem og tilbage. Han interesserede sig 
meget for vin, idet han var tjeneruddannet, og han ville gerne tjene lidt, så han kunne deltage i en vinsmagning. Vi gav 

ham 60 euro for turen, hvad han var yderst tilfreds med, og det samme var vi selvsagt. Den unge mand var desværre 

offer for 60% ungdomsarbejdsløshed i Italien og arbejdede kun sporadisk på en lokal restaurant. Stort problem for 
Italien. 

Vinsmagningen foregik i en kælder under en vinforretning, der var blevet kåret som den 3. bedste i Italien. Der var kun 
os seks, og vi blev bænket om et bord, omgivet af adskillige tusinde flasker vin. Godt gemt bag spindelvæv og mug. Vi 

skulle dog kun smage 4 lokale vine. Først en Chianti Classico, derefter en TerraDi Martraja, en Rubino og til slut en 

Brunello Di Montalcino, der endte med at blive alles favorit.  Guiden startede med at fortælle, at der fandtes 2 områder i 
lokalområdet. Det ene, Monte Carlo, var bedst til hvidvin, og det andet bedst til rødvin. Samme dag havde Robert og Lars 

indkøbt vin til vores middag fredag aften, hvor vi skulle have en kok på besøg. Det var blevet til en rødvin fra Monte 
Carlo. Den smagte iøvrigt ganske fortræffeligt. 

Robert duperede vores vinguide med at give fif med at trykke på begge sider af næsen, så man bedre kunne dufte vinen, 
og så fik vi pludselig rene glas. Han fornemmede at der var Interesse for sagen. 

Efter vinsmagningen fik vi resten af vinen med hjem og kunne nyde resterne hjemme. 

Efter vinsmagningen spiste vi diverse pastaretter på en lille restuarant, hvor vi udenfor blev betjent af datteren, mens 
moderen overvågede det hele og indimellem irettesatte datteren. Meget hyggeligt. Og da Bente gik indenfor for at betale 

ved kassen, der blev betjent af en lettere bedugget herre, der var mere interesseret i alt andet, end hvad Bente ville 
betale. Men maden var udmærket, og alle var enige om, at vi bestemt ikke kunne spise dessert. Men vi var dog kun lige 

kommet omkring næste hjørne, hvor vi genkendte Lucca's bedste isbar. Så skulle alle nu have en is. Så var vi nu også 

klar til hjemturen med naboens søn, der lærte os at køre på de små veje med hårnåle svingene. Man satte ikke farten 
ned, men dyttede istedet inden man kom til svinget.  

 
Vindens grotte 

På rejsens 5. Dag, fredag den 9. maj var målet at se Grotta del Vento eller Vindens Grotte, der ligger nord for Lucca og 

vest for Serchio floden i Aquane-bjergene. Vi drog som de andre dage af sted mellem 9-10 og kørte en smuk tur langs 
floden og efterhånden i mere og mere bjerge. 

Da der var siesta mellem 12-14 gjorde vi holdt i en lille bjerglandsby Fornovolasco, hvor husene var bygget ind i 
klipperne og meget tæt lå de med små gader imellem, meget smukt, anderledes og hyggeligt. Her lå der det, vi ville 

kalde en kro, hvor både lokale og turister spiste, og hvor der også kunne overnattes. Vi fik dejlig italiensk mad, 
bruchetta, pasta og hvad vi ellers hver især valgte. Så gik det videre til grotten, hvor vi fik udleveret hovedtelefoner  og 

fik den guidede tur på dansk. Vi valgte en tur på 1 time. Vi kunne også have fået 3 timer. 

I grotten var der 11 grader hele året rundt, og den var i 3 etager.  Der var flotte stalagmitter og stalaktitter, som er 
formationer, der er dannet oppe fra og nedefra, når små dråber kalkholdigt vanddrypper.  I et af rummene var det 

limesten. Der var søer med vand, der så grønt ud. Man kunne gå 11 km i grotten. Den er dannet gennem en udvikling 
over 20 millioner år, været åben for offentligheden siden 1967. Grotten blev fundet ved en tilfældighed af nogle børn, der 

undrede sig over vinden, der blæste ud der fra, derfor grottens navn. Der var en lille revne, hvor de fik en pige på 4 år til 

at kravle ind, og hun blev noget overrasket over, hvad hun så. En flot og spændende oplevelse men svær at beskrive.  
Efter en kop kaffe i cafeen kørte vi hjemad, for om aftenen havde vi bestilt en kok til at komme og lave mad til os. 

Imens vi nød et glas rosé på terrassen gjorde vores kok, en ”ung pige” måske 30 år, maden klar, dækkede bord og det 
hele. En del var tilberedt hjemmefra. Vi fik først bruchetta med forskelligt på bl.a oliven tapanade, super, en pastaret, en 

kødret med 2 slag kød og diverse tilbehør og til sidst kage med kaffe. Dertil vin som vi selv havde købt, mest Lars og 
Robert. Vi havde en meget hyggelig aften med lækker mad og sluttede af med hygge ved pejsen, som en del af vores 

aftener gjorde.   

 
Lørdag - tur langs kysten. 23 °’s varme. 

Lørdag den 9. maj ville vi se andet end bjerge, og turen gik mod vest ud til kysten. Første stop var Marina de Pisa, der 
ligger ved indsejlingen til Pisa. Det var en rigtig marina by med mange turister. Her så vi noget særegent. I indsejling fra 

havet til floden var der lavet små øer med hytter på og her var der opstillet stativer med kæmpe fiskenet, der kunne 

hejses ned i vandet. Vi formodede, at fiskene så simpelthen blev fanget, når de svømmede forbi. 
Videre gik turen sydpå langs kysten, og hele vejen ned til Livorno var det strandvejsstemning med restauranter i 

vandkanten og mange mange mennesker. 



Vi passerede Livorno langs havnen, og her fik vi lejlighed til at få et kik ind i containerhavnen, som Lars kunne fortælle 

lidt facts om. Havnen i Livorno er Toscanas og en af Italiens vigtigste havnebyer, hvorfor den anløbes af mange store 
containerrederier. 

Videre gik det langs kysten syd for Livorno, og her ændrede landskabet sig, idet bjergene gik helt ud til kysten, og det 

var derfor en meget smuk tur. Her fandt vi også en særdeles velbeliggende restaurant, hvor vi kunne indtage frokosten. 
Højt hævet over vandet mellem vejen og vejen, så mens vi nød det hele på terrassen, følte vi nærmest, at vi sad midt i 

Middelhavet.  
På turen nordpå og hjem fandt vi en idyllisk vej inde i landet gennem et meget kuperet landskab. Vi kan nu bevidne, at 

hvis vi klager over dårlige veje i Danmark, så er det småting i forhold til i Italien. Her er det kun de største motorveje, der 

er i ordentlig forfatning. Denne vej var særlig slem, og det blev en oplevelsesrig tur hjemad, hvor det måske havde været 
mere behageligt at køre på markerne. 

Vel hjemme igen gjorde vi klar til at se internationalt melodi grand prix. Alle rester, såvel mad som vin blev indtaget 
mens vi lyttede til 2 ivrige italienske grand prix værter, der ikke levnede meget plads til de danske værter. Stemningen i 

vores lejr forblev dog høj helt indtil pointene tikkede ind. Øv øv. 
 

Turen hjem 

Søndag den 11. Maj pakkede vi sammen om morgenen og satte kursen mod Pisa, hvorfra vi skulle flyve kl. 17 om 
eftermiddagen.  

Vi tog tidligt af sted, så vi kunne nå at se Mirakelpladsen med domkirken, dåbskapellet og det skæve tårn i Pisa. Og det 
skæve tårn er virkelig lige så skævt, som det var tegnet i Anders And. Der var desværre messe, fordi det var søndag, så 

vi nåede ikke ind i domkirken.  

 
Rejsen hjem gik glat, og vi kunne skilles i Billund efter en dejlig tur til  Toscana, hvor alt klappede, og hvor vi fik set alt 

det, vi havde talt om hele vinteren. Alt i alt en fantastisk tur. 
 

Glade sommer hilsner fra gruppe 2 
     

Toscanagruppen mødtes den 16. juni. hos Helle. Det var en dejlig sommeraften, og vi startede 
derfor mødet på Helles dejlige terrasse.  
Efter en kort opdatering på stort og småt drøftede vi kort, hvad vi nu skal med gruppe 2. Opgaven til 
næste møde er at overveje, om vi skal fortsætte med nogle af de emner, som ikke blev udtømt på 
vores dejlige tur til Toscana, eller om vi skal finde et nyt emne. 
Et emne kunne være Firenze, Siena eller de Apuanske alper eller evt. noget helt andet. 
 
Kalender: 
Næste møde er planlagt til den 2. september hos Robert,  
Derefter den 21. oktober i Vissing og den 2. december hos Bente. 
 
mgh Hanne 
 
__________________________________________________________________________________ 

Gruppe 3 - Politik 
 
Referat fra gruppe 3 `s tur til Silkeborg 
 

- eller rettelig til: Slåen Sø. 
 

Hele gruppen + Solvej deltog. 
 

Den 15. juni 2014, kl. 8.30 kørte vi i 2 biler mod Silkeborg. Vi kørte en lidt alternativ vej gennem et 
smukt landskab, og vi stoppede først ved Laven, hvor vi nød formiddagskaffen m.m. 
 

Vi kørte derefter til Silkeborg, hvor vi skulle om bord på turbåden – Ternen. Forinden havde vi hentet 
vores picnickurve, som vi havde bestilt i forvejen. Drikkevarer havde vi selv med hver især. 
 

Vejret var pragtfuldt, og vi nød sejlturen, der varede ca. 3 kvarter. Der ligger utroligt mange store og 
dejlige huse langs med bredden. 
 



Vi blev ilandsat ved Slåen Sø. Inden vi gik en tur, indtog vi frokosten, der viste sig at være virkelig 
lækker med mange forskellige retter. Vi sad ved et bord midt i en lysning i skoven, hvor der var læ 
og solen bagte – det var virkelig dejligt – og stemningen var helt i top. 
 

Det var herefter meningen, at vi skulle gå rundt om søen, men frokosten trak ud, så vi nåede ikke 
helt rundt, også vi skulle jo nå turbåden tilbage til Silkeborg. 
 

Efter vi var kommet i land, skulle vi finde et sted at drikke eftermiddagskaffen. Den plads fandt vi et 
sted, der lå lige ned til en sø ved Sejs. En rasteplads, der kaldes ”De Små Fisk”, hvor der var borde 
og bænke. OG en iskiosk.!!!!   
 

Så blev det tid til at køre hjemad efter en dejlig dag i den smukke natur i et dejligt sommervejr. 
 

Ref.: Ib L. 
____________________________________________________________________________________ 

 

  

 
 

 
  

Jubilæum 

 

Den 8. september 2014 har  

Janne og Michael Arbon været medlemmer af Sct. Georgsgildet 

 i Hadsten i 25 år 

Gildet ønsker hjerteligt tillykke. 

 

 

 

                           Fødselsdage 

 

August:  

29. august Sten Bo Andersen (65 år) 

September:  

15. september Lars Lyngsø 

16. september Bente Middelboe 

19. september Anne Marie Hansen 

22. september Kirsten Ladefoged 

26. september Kirsten Andersen 

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 

 



 
 

Kalenderen 

August: 

Fredag d. 8/8: Pakning af trailere til loppemarked 

Lørdag d. 9/8: Loppemarked 

Torsdag d. 14/8: Gildemøde 

Torsdag d. 28. august: Distriktsgildemøde i Horsens 

 
September: 
Lørdag d. 6/8: Fødselsdagsgildehal 
Lør-søndag 27-28/9: GM stævne i Horsens 
 

 
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/9 er d. 25/8. 

Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com 
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