Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
August 2018

www.sctgeorg-hadsten.dk

Kære Gildebrødre
Som tidligere omtalt vil vi til gildemødet d 16. August
sammen med Nissebanden og Peter B. få besøg af
frivillige fra Spejdermuseet i Aarhus.
Det er deres årlige udflugt som de i år vil lade gå til
spejderhytten i Hadsten.
Programmet er som følger, og alle gildebrødre er
hermed inviteret til at deltage i alle løjerne.
Kl. 15.30 : Samling ved hytten og kaffe.
Kl. 16.30 : Lille spejderløb omkring hytten (ikke længere og sværere end at
alle kan deltage).
Kl. 18.00 : Spisning.
Der har allerede meldt sig gildebrødre til at stå for kaffe og madlavning.
Nærmere info følger til dem.
Nissebanden står for spejderløbet.
Efter spisningen vil der komme en spejder og fortælle om at være spejder anno 2018.
Ligeledes håber vi at en gildebror vil fortælle om vores gildearbejde i Hadsten.
Vi håber også at en fra Spejdermuseet vil fortælle om deres arbejde.
Ellers håber vi på en aften med hyggelig snak om spejderi og gilderi.
Pris for gildebrødre: 50,- kr. for hele arrangementet. 30 kr. for aftenarrangement alene.
Vi vil meget gerne have tilmelding gruppevis senest søndag d 12. august til Lars på
lyngso59@gmail.com :
Hvor mange deltager i eftermiddagskaffe og løb?
Hvor mange deltager i aftensmad ?
Hvor mange deltager i resten af aften arrangementet ?
Med gildehilsen fra gruppe 1 - §3 gruppen

Årets udflugt går til Kunstcentret Silkeborg Bad
Program:
8.30
Ca. 9.30
11.00
12.30

Kaffe og te i spejderhytten efterfulgt af Gildehal
Afgang med bus til Silkeborg
Rundvisning. Varighed ca. 1 time
Frokost i cafeen. Herefter er der tid til at gå rundt på egen hånd

15.00

Kaffe og te + kage

16.00

Afgang

Pris: 150 kr. for morgenmad, frokostbuffet og kage. Drikkevarer til frokosten er for
egen regning. Medbring kaffe/te til eftermiddagskaffen.
Tilmelding senest mandag den 20. august til
Hanne Nielsen, tlf. 40733690
Mail: hanne@funcity.dk
Med gildehilsen Festudvalget

Loppemarked 2018.
Den 10. 11. og 12. august 2018 står der "Loppemarked" i kalenderen.
Den 10. drejer det sig om rejsning af telte og mastesejl, afhentning af lopper fra
loppegården og afhentning af borde på Gymnasiet.
Den 11. skal lopperne pakkes ud, stilles op og sælges. Efter lukketid skal der pakkes sammen og
de lopper, der ikke er blevet solgt, skal sorteres i 2 bunker - en til lossepladsen og en til næste års
marked. Alt afhængig af situationen afgøres det, om telte og mastesejl skal pakkes sammen, eller
om det skal udskydes til den 12.
Den 12. skal der køres på lossepladsen med kasserede lopper.
Det ser umiddelbart ud til, at ovennævnte plan er "som den plejer" at være, men det, der måske
bliver udfordringen i år, er, at bemandingen er "skrumpet" noget ind. Det gælder både antallet af
gildebrødre, der har tilmeldt sig, som antallet af andre hjælpere.
En opfordring kan derfor være, at den enkelte gildebror forsøger at "kapre" familiemedlemmer
og/eller bekendte til at give et nap med.
Den 30.juli 2018, kl. 19.00 afholder "Loppelauget" møde i spejderhytten, Ellemosevej.
M.g.h.
Ib

(Her er 2 lopper)

Sct. Georgs Gilderne i Østjysk Distrikts inviteres på en herlig sejltur.
Torsdag d. 30 august 2018 stævner det gode skib ”Gl. Turisten” ud fra Ry havn kl.
17,00. Østjysk distrikt har hyret skibet med besætning. Der kan købes øl og vand
ombord.
Efter en skøn sejlads vender skibet tilbage til Ry havn.

Herefter går turen til Hotel Ry restaurant, hvor der venter et lækkert måltid.
Vin, øl og vand kan købes.
Parkering foregår på Siimtoften ved Kvickly i Ry
For hele denne herlige aften Pris: 200,00 kr.
Der kan kun være 30 personer på båden, så derfor først til Mølle…..
Tilmelding senest d. 20, august til Karen-Bodil Ravn 1. Skanderborg
Mail: karen-bodil@outlook.dk tlf.nr 25 36 34 91

Referat:

Rildemøde – torsdag d. 31.5.2018
Aftenen var et spin-off fra vores gruppearbejde: Limfjorden.
Vores gruppearbejde er meget bredt. Det drejer sig både om geografi, historie (seværdigheder),
kultur (billedkunst, forfatterskaber, digte) og meget andet, men alt med tilknytning til Limfjorden.
Gruppearbejdet er geografisk bestemt idet vi ca. har delt det op i disse områder.
1.
2.
3.
4.

Området omkring Nissum Bredning
Thy, Vesthimmerland og Salling
Limfjordens øer
Langerak

Da vi ”passerede” Thy faldt samtalen meget naturligt på Østerild og vindmølletestcenteret der.
”Mr. Windpower”, Henrik Stiesdal, Hanne Nielsens broder
som havde været involveret i testcenteret viste sig at være
villig til at holde foredrag om sit liv med vindmøller og vi
udbredte muligheden for at overvære foredraget til hele
Østjysk Distrikt.
Det gav bonus idet der var 6 gæster heriblandt gildebrødre
fra Hammel og Horsens
Vi startede med at synge: ”Blæsten går frisk over
Limfjordens vande” og derefter introducerede undertegnede Henrik Stiesdal med følgende citat fra
Fyens Stiftstidende:
”De kalder ham Mr. Windpower. Med et fast greb om jernrøret indtager han forventningsfuldt sin

positur midt på gårdspladsen ved forældrenes murstensrøde landbrug i udkanten af Vildbjerg. Over
ham farer luftmasserne frem og tilbage og indleder en intens tango med de omkringliggende
trækroner. Nogle af vindstødende er så kraftige, at de også finder vej ind imellem gårdens længer.
Ind til Henrik Stiesdal på midten af den grusbelagte plads. En perfekt dag tænker han Årstallet er
1976, frisuren er skulderlang og grydeinspireret, og bukserne er syet i svajende, lysebrunt fløjl. For
enden af metalrøret har 19-årige Henrik Stiesdal fastskruet to postkasserøde fyrretræsbrædder, som
han, sammen med sin far, Ove, har pudset, høvlet, og pudset igen, så de til sidst ligner noget, der
kunne sidde på spidsen af et lille propelfly. En meter i diameter. Med et par forkølede forsøg i
rygsækken er det nu tid til for alvor at efterprøve, om den tovingede, håndholdte møllekonstruktion
foran ham er alle høvletimerne værd. Om den kan stå distancen. Henrik drejer metalrøret i gang med
den ene hånd, og lader vingerne konfrontere vindstødene. Helt som han plejer. Men denne gang
bliver de to fyrretræsbrædder fanget af noget nyt. Noget vildt, der får dem til at løbe stærkt. Så
stærkt at de to vinger tilsammen danner en stor, vandret skive, der nærmest bliver helt levende og
tvinger den 19-årige, velvoksne Henrik Stiesdal et par skridt tilbage i gruset. - Hold da op, det var
sgu da næsten helt farligt det her. Sikke en kraft, tænker han.”

Derefter holdt Henrik sit foredrag.
Det er fuldkommen umuligt at referere det, men han holdt sit
publikum fangent og han kom vidt omkring indenfor
vindmølleindustrien.
Herefter svarede Henrik på spørgsmål fra forsamlingen og
lukkede lidt op for, hvad han nu har i tankerne, specielt om
hvorledes man kan opbevare energien til de dage, hvor det
ikke blæser.
Efter foredraget sang vi: ”Danmark, nu blunder den lyse nat” og fik dejlige tærter, kager og hvad
dertil hører af vin og kaffe
Vi sluttede med at synge: ”Nu flyver mørkets fugle ud”.
Mgh
Sten
__________________________________________________________________________________

Referat:
Gildemøde torsdag den 14. juni

Thøger Opstrup fortalte om kongelige sidespring

________________________________________________________________________________

Referat:
Gåtur den 12/6
Det var som sædvanlig en lille sluttet flok, der begav sig ud på
månedens gåtur. Som altid i denne sommer var det dejligt
solskinsvejr.
Vi kørte til Lysnet, hvor vi gik en dejlig lille tur. Vi fandt
gøgeurten, som vi havde hørt var på stedet. Vi var heldige, at
finde enkelte, der ikke var færdige med at blomstre – alting
har været før tid i år.
Vi afsluttede som sædvanlig vores gåtur med en kop kaffe og
en hyggesnak.
Ref.: Kirsten A

Referat:
Øtur til Årø
Vi var 9 piger fra Sct. Georgs Gildet i Hadsten, som kørte sydpå tirsdag d. 19/6. Målet var færgen til Årø. Vi skulle på
vores traditionelle Ø-tur.
Vi blev modtaget af Olaf på Havnen i Årø. Han fortalte os lidt om Årø og viste os derefter vej til Årøs gamle kro, som
skulle være vores base de næste par dage.
Da vi havde indrettet os, spiste vi vores medbragte mad, hvorefter vi tog
vandreskoene på for at gå på opdagelse på øen.
Den første tur gik bla. forbi Årøs kirke, Julekirken, der hedder sådan, fordi den blev
indviet i julen 1906 og på grund af en tilknytning til den tyske julekirke i Betlehem.
Derefter gik vi ud til et fugletårn, hvor der var en god udsigt bl.a. ud over
russerdiget helt over til Assens. Diget hedder sådan, fordi det blev opført af
russiske krigsfanger under 1. verdenskrig.
På hjemvejen fandt vi Årøstenen, en vandreblok fra Sverige, som er kommet hertil
under sidste istid.
Aftensmaden fik vi i ”Årøs Perle” på havnen, hvor de fleste af os spiste
pandestegte, friskfangede fisk. Desserten blev for de fleste en dejlig stor isvaffel.
Efter lidt hygge hjemme, var det tid til at gå til ro.
Onsdag gik traveturen ud til fyret og derefter langs med
stranden ud til Årø kalv. Undervejs så vi klinterne med
digesvaler. Det er imponerende, at de kan finde ind i de
rigtige huller, når de kommer flyvende i fuld fart! Et par
stykker af os havde valgt at cykle, så efter en dejlig lang tur
langs vandet mødtes vi ved Årø Kalv, et naturreservat med
masser af fugle. Desværre kunne vi ikke gå helt derud pga.
ynglende fugle.
Turen gik videre til Årø Vingård, hvor vi havde bestilt frokost.
Her fik vi en lækker salat med varmrøget laks og dertil en
dejlig kold lokal æblevin.
Efter frokosten gik vi hjemad og kiggede os lidt omkring i byen. Så var det tid til
eftermiddagskaffe og afslapning.
Sidst på eftermiddagen gik vi ud til den gård, hvor de opdrætter Galloway-kvæg. Vi
havde hørt at gårdbutikken havde åben kl. 17 – 18. Det viste sig desværre at lige
netop i dag havde den lukket. Så prøvede vi Fiskerøgeriet i nærheden, men de var på
fastlandet og havde en ældre mand til at passe butikken. Her var dog ikke meget at
komme efter, så vi gik igen.
Vi slog et slag omkring campingpladsen, men heller ikke her var der noget særligt at
komme efter.
Lidt slukørede gik vi hjemad for at gå ned til Brummers Gård. Her spiste vi en lækker
aftensmad. Nogle smagte det lokale Gallowaykød.
Hjemme igen blev der hygget inden vi lidt efter lidt gik til ro.

Så var det pludselig sidste dag. Efter morgenmaden pakkede vi sammen,
hvorefter vi gik en lille tur på det sidste vejstykke vi endnu ikke havde betrådt.
Det gik op langs vestkysten. Det var en blind vej, som endte i en gårdbutik (som
ikke havde åben!). Et par stykker fortsatte ud langs markerne, mens andre tog
turen langs med stranden, forbi shelterpladsen og tilbage til havnen.
Da vi var kommet tilbage kom regnen, så vi pakkede bilerne, kørte mod færgen
og sejlede til fastlandet. Efter en afsluttende isvaffel, sagde vi farvel til hinanden
og kørte nordpå. Inden vi skiltes var vi enige om, at vi havde haft en dejlig tur
og at vi er parate til at tage af sted til en ny ø til næste år.
Ref.: Kirsten A

______________________________________________________________________

Gruppe 1 – § 3 gruppen
Grundlovsdag den 5. juni mødtes § 3 gruppen samt Troels og Erling på p. pladsen ved lysnet kl 16.
primært for at se på gøgeurter.
Lysnet er Danmarks 9. højeste punkt og Favrskov kommunes højeste punkt med sine 131 m over
havets overflade. Der er et markeret udsigtspunkt på toppen, og herfra kan man se et flot plateaulandskab omgivet af dale. Mod syd ligger blandt andet Lilleåen. Selve bakken er en morænebakke,
som er en erosionsrest fra Weichsel-istiden. Bakkens indre er forstyrret ler, som betegnes ”plastisk
ler”, og på Lysnet kan man se mange forskellige lertyper dannet for 45-55 millioner år siden. Dette er
medvirkende til at Lysnet er udpeget som et Nationalt geologisk interesseområde.

Majgøgeurt

Først og fremmest er området kendt for sine orkideer (især maj
gøgeurt) som blomstrer flot violet i maj og juni måned. Alle orkideer i
Danmark er fredede, hvilket betyder at de ikke må plukkes.
Tidligere blev der indvundet ler på Lysnet, men det centrale område
er nu fredet, og området omkring den nedlagte lergrav ejes af Staten.
Efter lidt søgen fandt vi gøgeurterne, både majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt, majgøgeurterne var
ved at visne på grund af det varme vejr.
Efter turen på lysnet kørte vi til Bakkely, vi gjorde dog et stop ved Essendrup hvor Hadsten DDS for
år tilbage holdt opryknings tur, Lars udpegede hvor der en gang blev bygget en bro af de store
spejdere og seniorene.
På Bakkely så vi igen masser af gøgeurter både majgøgeurter, skovgøgeurt, plettetgøgeurt og
ringplettetgøgeurt.
Efter havevandringen gik vi til grillpladsen ved søen, hvor vi lavede lækker bål mad. Vi fik både forret
hovedret og dessert.
Mens vi spiste snakkede vi om Gildemødet den 16. august, planen er at vi slår gildemødet sammen
med et besøg af de frivillige på spejder museet i Århus. Vi starter med kaffe og kage kl. 15, hvorefter
der er et løb lavet af Nissebanden. Herefter skal der laves bål mad. Vi slutter med at fortælle lidt om
hvordan, det er at være spejder i dag.
Ref. Mette

Gruppe 2 – Madkultur

Gruppetur til Utzon Centret i Aalborg, den 5. juni 2018
En fuldtallig gruppe 2 mødtes ved Rebildcentret ved Thingbæk Kalkminer i Rold Skov, hvor vi
startede med formiddagskaffen. Vejret var med os, og vi kunne fint sidde uden for.
Janne fortalte om området, hvor i sin tid den store bunker – Regan Vest (Regan = Regerings anlæg)
- blev bygget lige i nærheden, skjult ind i bakkerne. Bygningen af anlægget startede i marts 1963. I
tilfælde af krig skulle regering og kongehus kunne opholde sig sikkert også i tilfælde af et
atomangreb. Der var stor hemmelighed omkring byggeriet, og næsten ingen i lokalområdet vidste
egentlig, hvad der foregik.
Den nærliggende Rold Storkro lå hensigtsmæssigt for at højere rangerende ansatte havde mulighed
for et mere komfortabelt sted at opholde sig ind imellem.
Billedhuggeren Anders Bundgaard, 1864-1937, stammer herfra. Museum med hans skulpturer
befinder sig i kalkminen. Han har udført bl.a. Gefion-Springvandet i København og Cimbrertyren i
Aalborg.
I det hele taget er centret et spændende sted, der er et besøg værd i sig selv.
På den videre tur i det flotte landskab fik vi udpeget, hvor bunkeren gemmer sig, og endte ved
landsbyen Gravlev, hvor Janne har trådt sine barnesko. Landsbyen ligger flot på en skråning med
udsigt ud over Lindenborg Ådal over mod Rebild Bakker. Vi så huset, hvor der engang var
landsbyskole, og vi var en tur rundt om kirken og på kirkegården.
Efter stoppet i Thingbæk og Gravlev fortsatte vi til turens egentlige mål – Utzon Centret på
havnefronten i Aalborg. Vi lagde ud med en brunch i Centrets skønne restaurant med udsigt over
fjorden.
Da vi jo er en madkulturgruppe, blev brunchen, der bestod af
 Røget laks med agurk, hytteost og fennikel
 Arla Unika Gammel Knas ost med glaserede nødder og abrikoser
 Lomo (dette er oksemørbrad) med fennikel-salami, rødløg og mayonnaise
 Cremet røræg med hjemmelavet chorizopølse og sprød bacon
 Græsk yoghurt med rabarber og sprødt knas
 Fransk chokoladekage med ganache og braiseret ananas
 Der blev drukket postevand og/eller Fur øl til brunchen
nærstuderet og nydt i fulde drag.
Så var det tid for at få vitaminer til hovedet, og vi gik i gang med en guided rundvisning i Centret,
der i anledning af Centrets 10 års jubilæum og Jørn Utzons 100 års fødselsdag i år har Centret en
rejseudstilling om Jørn Utzons arbejder gennem årene.
Vi lagde ud i rummet, hvor Utzons spidsgatter er udstillet. En båd han byggede til søspejderne i
Aalborg, hvor hans sønner var spejdere. Derefter fulgte en gennemgang af billeder af Utzons
byggerier, afsluttende med en omfangsrig udstilling om byggeriet af Sydney Operahus. Et
fantastisk projekt.
Efter den spændende tour de force gennem Utzons værker var det tid til at vende næsen
hjemad. Vi fandt vej ud af Aalborg, fandt den gamle hovedvej ved Ellidshøj og kom til
Vebbestrup. Her var der tid til at studere vores emne igen – danskernes madkultur.
På Vebbestrup Ismejeri fremstilles der flødeis, og der er en forretning med bl.a. gode oste og
lækkert pålæg m.m. På denne Grundlovsdag nåede vi sammen med hundrede af andre is- og
lækkersultne mennesker frem til forretningen 10 minutter i lukketid (kl. 17) og fik verdens

største, bedste og billigste softice, som vi fortærede mens vi gjorde status over dagen og fik aftalt
gruppemøde den 28. august på Øer.

Vedens bedste softice

Gravlev kirke

Sydney Operahus

Gruppe 2 på udflugt

Utzons spidsgatter

Referenter: Ruth og Janne

Gruppe 4 – Limfjordsgruppen

Onsdag d. 13. juni 2018 holdt gruppe 4 gruppemøde hos Robert.
Efter de indledende øvelser gik vi i gang med dagsordenen.
Vi fik evalueret gildemødet med Henrik Stiesdal og fik styr på hvem, der deltager i de kommende
arrangementer. Vi fik også allerede taget hul på ideer til Nytårsgildehallen, hvor vi er jourhavende.
Næste punkt var de sidste aftaler om vores gruppetur 1/7, hvor vi endnu engang tager til Limfjorden.
Vi skal denne gang besøge Vitskøl kloster, Aggersborg og Løgstør. Vi slutter turen af med at spise
muslinger på Kanalfogedens Køkken i Løgstør.
Så var det tid til aftenens fremlæggelser.
Robert fortalte om Thise Mejeri og Eskjær hovedgård.
Thise mejeri blev startet i 1987/88 og er nu et af de største
leverandører af økologiske mælkeprodukter. Den nyeste idé er
”Thise og Ko”, hvor de har taget kødvarer med i deres sortiment.
Eskjær hovedgård er en gammel og meget smuk ejendom. Den
ligger nær Roslev og er i privateje.
Sten fortsatte med at berette om Jeppe Aakjær og gården Jenle, som ligger i Salling.
Jeppe Aakjær kender vi jo fra hans digte. Bl.a. ”Jens Vejmand”, ”Jeg er havren” og ”Ole sad på en
knold og sang”.

Han var gift to gange. Først med forfatterinden Marie Bregendahl, Sammen fik de i
1894 en søn, men blev skilt i 1899. Senere blev han gift med Nanna (f. Krogh),
med hvem han fik 2 børn.
Efter sin død i 1930 blev Jeppe Aakjær brændt. En tid senere kom urnen med hans
aske hjem, og enken, Nanna Krogh Aakjær, placerede den i forgangen på Jenle.
Her kom landpostbuddet dagligt og havde, som mange andre dengang, for vane at
dyppe sin skrå i aske. Han anede angiveligt ikke, at hans skrå blev dyppet i den
berømte forfatters aske, så da Nanna Krogh Aakjær omsider fandt stunder til at
nedsætte urnen i Jenles have, var indholdet - Aakjær – væk
Som et kuriosum fortalte Sten, at hans mormor havde været i huset hos Nanna og Jeppe Aakjær og
Inger fortalte at Nanna Aakjær engang havde sovet i hendes seng på realskolen.
Så var det Hannes tur. Hun fortalte om Grinderslev Kloster og Lyby
strand.
Grinderslev kloster er grundlagt midt i 1200-tallet. Det var viet til
Augustiner ordenen. Det eneste der er tilbage er kirken. Den bruges
nu som sognekirke og betegnes som Sallings domkirke. Den er lige
blevet restaureret.
Lyby strand var der ikke meget at fortælle om. Det er et populært
sted. Her er et spisested, ”Fjordens Perle”
Således beriget kunne vi slutte aftenen med lækre oste fra Thise Mejeri
Ref.: Kirsten A
Referat fra Limfjordsgruppens tur til Vesthimmerland den 1. juli 2018
På en dejlig sommerdag, som vi efterhånden har haft mange af, startede vi tidligt fra Hadsten. Vi
kørte mod Hobro, drejede af mod vest og derefter op gennem Himmerland og langs med kysten til
Tved. Her fandt vi en fredelig rasteplads, hvor vi nød dagens første kop kaffe med rundstykker og
Kirstens dejlige rygeostesalat til.
Derefter satte vi kursen mod Vitskøl Kloster, hvor vi
havde en aftale med tidligere pædagogisk leder Peter
Engelbrechtsen, som skulle fortælle os om klostrets
historie og vise os rundt. Peter fortalte levende om
klostret i kronologisk rækkefølge lige fra Valdemartiden,
hvor jorden blev skænket til kirken som en tak til Gud
via et gavebrev, over herregårdstiden til nutiden, hvor
klostret siden 2012 er ejet af en fond, som driver det
som en TAMU-uddannelsesinstitution.
TAMU hjælper unge, som ikke rigtig kan finde den rigtige vej gennem uddannelsessystemet. De
unge skal lære gennem arbejde, og klostret drives derfor som et kursus- og konferencecenter, hvor
man kan bo og spise dejlig mad. Man kan også leje sig ind og holde fest på stedet.
Vitskøl Klosters historie i korte træk:

Der var kamp om tronen efter mordet på Knud Lavard i 1131. Først da Valdemar den Store, vandt
over Svend på Grathe Hede i 1157 faldt der ro over riget. Valdemar ønskede derefter at takke gud
ved at skænke et kloster. Klostret blev grundlagt i 1158 og det var oprindelig tanken at bygge

Nordens dengang største kirke – det
lykkedes ikke, men klostret blev vellykket
og Vitskøl Kloster er fortsat et af Europas
ældste, bevarede klosteranlæg. Navnet
Vitskøl kommer muligvis fra Withscuele
(efter en nærliggende landsby) og
latiniseredes af munkene til Vitae Scholae
= Livets Skole. Det var da
Cisterciensermunkene, der i 1100-tallet gik
i gang med at opføre Vitskøl Kloster, og
stedet blev centrum for kultur og handel,
samt landbrug, fiskeri og mølleri.
Ved reformationen i 1536 blev klosteret omdannet til herregård. Kirken blev nedlagt og materialerne
spredt til byggerier i omegnen.
I 1573 blev den overtaget af adelsmanden Bjørn Andersen og havde i mange år navnet Bjørnsholm.
Hovedbygningen fik sit gamle navn Vitskøl Kloster tilbage i 1942, mens den tilhørende avlsgård
stadig bærer navnet Bjørnsholm.
Der er indrettet forskellige have bl.a. en have med lægeurter.
Peters rundvisning og fortælling gjorde besøget meget spændende og var alle pengene værd. Især
munkenes mange leveregler gjorde indtryk. Det var hårdt arbejde at være munk, men også
lægbrødre og familiaris gjorde et stort stykke arbejde.
Da vi havde sagt farvel til Peter, spiste vi vores medbragte mad bag i haven, hvorefter vi kiggede på
de mange spændende planter i de berømte haver
Herefter gik turen til Aggersborg, som ligger på nordsiden
af Limfjorden, overfor Løgstør. Her mødte vi helt
tilfældigt en ung guide fra Vesthimmerland, som fortalte
om stedets historie. Aggersborg er den største af Harald
Blåtands ringborge, og i dag kan man kun se den store
jordvold, som omgav borgen. Stedet ligger perfekt i
forhold til overblik over fjorden og adgang til vandet.
Guiden fortalte, at noget af det, der optager forskerne er,
hvorfor Harald Blåtand havde så travlt med alle de store byggerier som fx ringborgene. Noget af
forklaringen kommer Harald selv med på Jellingestenene. Her skriver han, at han har samlet
Danmark og gjort danerne kristne. Men der er stadig en trussel fra Syd, hvor Kong Otto fører sin hær
helt op til Danevirke, samt fra nord, hvor den svenske konge også gerne vil indtage Danmark. Man
mener, at byggerierne skulle vise omverdenen hvilke magtfuld konge, Harald selv syntes, han var.
Denne teori underbygges af, at byggerierne ikke rigtig blev brugt til noget, og kort efter Haralds død
blev de nedrevet igen af hans søn Svend, som også var skyld i hans død.
Godt mætte af alle disse historiske fakta vendte vi næsen mod Løgstør. Har
parkerede vi ved Frederik den 7. Kanal. Herfra gik vi en tur langs kanalen
indtil byen, hvor vi bl.a. så forfyret med de to tårne og byens kirke. Vi nåede
også lige omkring Havnens ishus, hvor vi nød en velfortjent is.
Dagen sluttede med en dejlig middag på Restaurant Kanalfogedens Køkken,
som er berømt for sine dejlige muslinger. Vi nød også en dejlig friskfanget og
pandestegt rødspætte. Mætte og tilfredse kunne vi derefter sætte kursen
mod Hadsten efter en lang og dejlig dag.
Ref. Hanne

Gruppe 5 – ”Ud af huset”, arkitektur og kultur

Lørdag den 9. juni 2018 havde gruppe 5 bestemt sig for, at den ville besøge Koldinghus.
Der var afgang fra Hadsten kl. 9, og første stop var ved et smukt sted ved Vejle fjord, hvor de
medbragte rundstykker blev sat til livs.
Middelalderborgens historie kan føres tilbage til år 1268, hvor de første bygninger blev opført af Erik
Glipping. Disse bygninger er der dog i dag ingen synlige spor af.
Med rimelig sikkerhed kan man henføre de nederste etager til Christoffer af Bayern og yderlige en del
stammer fra Christian 1’s regeringstid.
Under Christian 3’s tid foretog han en fuldstændig ændring af borgen, som nu blev det første rent
civile slot i Danmark.
I 1808 nedbrændte slottet, og først da Museet på Koldinghus blev stiftet i 1890 kom det alvor gang i
genopbygningstankerne. Det var dog først i 1970’erne den endelige og fuldstændige restaurering
iværksattes.
Restaureringer blev gennemført under ledelse af arkitekterne Inger og Johannes Exner.
Den gamle ruin er indkapslet og beskyttet af den nye arkitektur, og det har været et princip, at
ruinen blev berørt så lidt som muligt.
Kongeslottet fylder i år 750 år, og i den anledning er der en jubilæumsudstilling på slottet om
magtens smykker.
Vi så diademer, bl.a bryllupsdiademet, som blev båret af alle dronning Ingrids 3 døtre til deres
bryllupper. Alle mulige ordener blev vist, herunder elefanter med elefantkæder.
En anden udstilling var Skt. Loye nomineringsudstilling, hvor 12 nye
talenter indenfor guld- og sølvsmedefaget viser deres værker frem.
Nomineringsudstillingen er en optakt til Kjøbenhavns Guldsmedelaugs
Skt. Loye Pris, der uddeles i 2019.
Af den lidt mere underholdende genre skal nævnes, at man kunne blive
klædt ud i tidligere tiders pomp og pragt, hvilket, som det kan ses, Ellen
og Helge benyttede sig af.
Nå, nu var vi altså sultne igen, og vi fandt et hyggeligt sted nede ved
Kolding Å, hvor vi fik en meget lækker brunchtallerken.
Desværre var der afbud fra Inge og Grete.
De resterende 5 medlemmer havde en dejlig dag i den skønne sommer med mange indtryk fra
tidligere tiders Danmark forenet med lidt gode kulinariske ditto.

Ref. Birgit

for opmærksomheden i forbindelse med min 75-års fødselsdag.
Med venlig hilsen
Lise

Fødselsdage
August:
29. august

Sten Bo Andersen

September:
15. september

Lars Lyngsø

16. september

Bente Middelboe

22. september

Kirsten Ladefoged (75 år)

26. september

Kirsten Andersen

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
August:
Fredag d. 10/8: Pakke trailere og rejse telte
Lørdag 11/8: Loppemarked
Torsdag d. 16/8: Gildemøde
Torsdag d. 30/8: Distriktsudflugt
September:
Lørdag d. 8/9: Fødselsdagsgildehal
Lørdag/søndag d. 29-30/9: GM-stævne (GM)
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/9- 2018 er d. 25/8.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

