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Julehygge på Møllegården
Torsdag den 5. december
I samarbejde med Møllegårdens Frivillige er der julehygge med sang, lotteri, gløgg og
æbleskiver. Senere kaffe med småkager.
Aftenen begynder kl. 18.30 med spejdernes LUCIA-OPTOG gennem Møllegården.
Håber I vil komme og medvirke til, at alle får en hyggelig aften.
Julestuelauget sørger for indkøb af pakker til lotteriet.
Deltagerpris for gildebrødre: 20,- kr.
Tilmelding for gildebrødre til Kirsten L. senest den 1. december på
tlf. 2362 1292, eller kirsten.ladefoged43@gmail.com

Med julehilsen
Sct. Georgs Gildet
Julestuelauget

Gåtur
December måneds gåtur foregår tirsdag den 3. december.
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00
Medbring selv kaffe/te m.m.
Husk tilmelding til Ellen
Med gildehilsen
Gåholdet
Fredslyset i Hadsten
Søndag den 01/12 kl. 9.30 bærer vi Fredslyset ind til gudstjenesten i Vissing
Kirke, tænder alterlysene og adventskransen og læser Fredslysbudskabet op.
Mandag den 02/12 kl. 19.30 har vi Fredslyset med til Kirkekoncert i Sct. Pouls
Kirke. Her vil vi tænde alterlysene og læse Fredslysbudskabet op. Til Koncerten
medvirker Hadsten Blandede Kor og Hadsten Sangforening.
Torsdag den 05/12 kl. 18.30 har vi Fredslyset med til Julestue på Møllegården.
Vi tænder Lucia lysene med Fredslyset og læser Fredslysbudskabet op.
Alle Gildebrødre er velkommen til at deltage i alle arrangementerne.
Fredslysudvalget
Bente, Helle, Marianne og Mette
Fredslysbudskabet 2019
Af Anders Ladekarl, Generalsekretær for Dansk Røde Kors

Tema for Fredslyset 2019:”Mod til fred”
Vi lever i en historisk fredelig tid. Det skal vi huske, når vi taler om krige og konflikter. Vi
mennesker er ikke blevet helt fredelige – desværre – men vi er blevet mindre krigeriske og
dygtigere til diplomatiet. Krig er ikke længere en naturlig reaktion, hvis man ser på, hvordan
moderne liberale demokratier agerer. Samtalen har på lange stræk erstattet krudtet. Ser vi på
Europa, kan vi se tilbage på en glorværdig historie, hvor vi både kan tælle en 100-års krig
(mellem England og Frankrig – onde tunger vil spørge, om de nogensinde sluttede fred), en 80års krig (den Nederlandske uafhængighedskrig) og en 30-års krig (som med lidt europæisk
arrogance næsten kunne kaldes den første verdenskrig). Før det kæmpede romere, germanere
og Charlemagne om magten over vort fælles kontinent. Europa var et blodigt rod, hvor nationer
opstod og forsvandt på fyrsters og pavers kommando. Det hele kulminerede i to verdenskrige
med millioner og atter millioner af døde og lemlæstede.
Så kom samtalen
Vi kalder det EU. Det er et sted, hvor lande mødes med de samme uenigheder, som for ikke så
længe siden førte til krigserklæringer. Vi har bevist, at samtale faktisk kan erstatte krigens gru,
og det er en monumental læring, som dog knapt nok har bredt sig til resten af verden. Så
diskussionen om, hvordan vi skaber en fredelig verden i sameksistens, er stadig voldsomt
relevant. Vi ser ubeskrivelige konflikter folde sig ud i Yemen, i Syrien, i Sydsudan, i Congo – alle
steder føres der krige med uhørt brutalitet og mangel på respekt for krigens regler og
medmenneskelighed i det hele taget. Så selv om verden statistisk set er blevet væsentligt
fredeligere, så lever millioner af mennesker fortsat i skyggen af krige og konflikter. Og den
moderne krig er blevet en langt større trussel mod civile, end krige førhen var. Vi har regler for
krigsførelse, som blandt andet skal sikre, at civile ikke bliver mål for kamphandlingerne. De

regler brydes i stigende grad og en af forklaringerne er, at mange af de konflikter, vi her taler
om, er såkaldt asymmetriske konflikter, hvor en af parterne er en oprørsbevægelse eller sågar
en terrorbevægelse, der ikke kender reglerne eller ikke ønsker at følge dem. Men uanset om
målet er at beskytte civile i krigen eller det er helt at forhindre at krige opstår, så er samtale
den eneste vej frem. Første forudsætning for at nå målet er at få skabt dialog. Det skal vi ville
og det skal vi turde og på den måde kan man godt lære noget om konflikthåndtering i de
principper, som Røde Kors hviler på: Vi er upartiske og neutrale. Derfor har vi mulighed for at
operere steder, hvor ingen andre kan. Vi skal føre samtaler med alle konfliktens parter i Syrien
for at få adgang til at hjælpe mennesker i nød. Det er vores verden og virkelighed. Hjælpen kan
kun nå frem, hvis vi magter at føre samtaler med alle parter.
Ikke alle magthavere i verden har disse perspektiver. Der er fortsat mange, som tænker ad
samme baner som Europas
fyrster og despoter op gennem historien – de ser krig som et legitimt værktøj til at opnå deres
mål eller få afklaret en uenighed. Derfor hænger en fredeliggørelse af verden også snævert
sammen med en demokratisering. Og lige på den parameter har vi unægtelig set bedre tider
end lige nu, hvor selv solide vestlige demokratier slås med politiske aktører, der ikke
nødvendigvis forekommer som om de sætter de demokratiske principper over alt andet – for nu
at udtrykke det diplomatisk. De folk, der søger friheden fra despoti, har måske brug for lidt flere
håndsrækninger udefra, og det tryk, som verdenssamfundet lægger på despoter i øst og vest,
bør nok intensiveres for at relancere demokratiseringen – for demokrati er i sig selv i høj grad
fredsskabende – det viser erfaringerne. Det lys, vi skal tænde for fred, består af ord – af
samtale – det er det stærkest våben mod dem, der søger at grave grøfter og skabe konflikter
mellem mennesker.
Anders Ladekarl
(født 8.1.1960 i Randers) Anders Ladekarl er økonom, bachelor i historie fra Aarhus Universitet og cand.polit. fra Københavns
Universitet. Den 1.3.2008 tiltrådte han som generalsekretær for Dansk Røde Kors.

Referat:

Gåtur i november.
Først var der kun 2, så kom der en til på cykel. Så var der 3. Så kom der en til i bil. Han skulle
først vaccineres. Så var vi 4, og turen kunne begynde. Vi startede ved kolonihaverne ved
Granholt. Herfra gik vi ad Hammelvej, Sølundsvej, den sorte markvej, Rækkevej, Favrskovvej og
ind igennem Sølundskoven for at ende ved udgangspunktet. Vejret var med os. Dejlig sol på
hele turen, og efter forgæves at have spejdet efter bord og bænk, hvor vi kunne indtage kaffen,
slog vi slå os ned på 4 træstubbe tæt på indianerhøjen. En helt igennem dejlig tur, hvor vi fik
udvidet vores horisont med hensyn til hvem, der boede i husene, vi kom forbi, op til 75 år
tilbage, hvor mange børn de havde fået, hvor de boede nu, og ofte også hvem de var gift med.
Jo, det var en dejlig tur.

Spejderfesten 2019
HVORDAN SER EN INDKØBSLISTE UD TIL CA.180 GÆSTER, der skal have oksefilet med
bearnaisesovs, flutes, små varme kartofler, salat, ærter, majs, gulerødder og rød/gul peber mm?
Vi kender det alle sammen, når vi skal lave indkøbsseddel forud for madlavning til inviterede
gæster. Hvor mange, hvor meget af dit og dat.
Godt, at der er medlemmer af gildet, der har/har fået erfaring i indkøb til den årlig Spejderfest, i
år med ca. 180 deltagere.
9 gildebrødre forberedte den ”kolde” del af middagen om formiddagen lørdag den 9.november, og
om eftermiddagen var 10-12 gildebrødre klar til at servere for de ca. 180 spejdere og forældre.
Forinden havde Nissebanden sørget for stegning af oksefilet og at varme bearnaisesovs.
Forberedelse, stegning mm foregik i Hadsten skoles skolekøkken, og kartoflerne blev kogt i
køkkenet på en anden af byens skoler.
Men tilbage til noget af indkøbslisten:
40 kg oksefilet, 12 liter bearnaisesovs, 27 agurker, 32 kg kartofler, 7 kg gulerødder
7 kg tomater, 3,5 kg ærter, 3,5 kg majs og 18 peber
Gildet har efterhånden udført denne opgave mange gange og – igen – gennemført til alles
tilfredshed.
Så der var god stemning, da 10-12 gildebrødre + Nissebanden i et lille sidelokale kunne nyde at
spise rester, til et godt glas rødvin.
I hele forløbet blev baren betjent af Nissebande-medlemmer.

Fra formiddagens forberedelse, der naturligvis startede med kaffe/rundstykker!

Figur 1 Spejderfest deltagere

Foto/tekst: Kirsten A og Hans Ole

Figur 2 Oksefilet før stegning

Gruppe 1 - Slotte og herregårde
Gruppe 1 mødtes hos Gudrun den 18. november til gruppemøde. Vi
måtte desværre undvære Janne og Grethe.
Vi indledte mødet med at nyde godt af Gudruns ovnstegte kylling. Det
smagte godt.
Derefter gik vi i gang med dagsordenen. Vi fik styr på hvem, der deltager i kommende møder, og
vi evaluerede spejderfesten, der blev afviklet til alles tilfredshed.
Derefter tog vi fat på vores emne, slotte og herregårde. Først fik vi definitionen på plads. Robert
gav en kort forklaring:
Et slot er en stor, fornem bygning, som er eller har været bolig for kongelige eller adelige
personer.
En herregård er en større gård, der tilhører en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen
også kommet til at dække større gårde, særligt sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte
bøndergods.
Herefter gennemgik vi hvor mange kirker, der er i Favrskov Kommune, og undrede os over,
hvorfor der ikke er nogen kirke i Hinnerup.
Dagens vigtigste emne var Clausholm slot, som Inge og Gudrun gennemgik.
Clausholm slot er en dansk herregård, opført i 1690. Slottet blev opført af storkansler grev Conrad
Reventlow med Ernst Brandenburger som bygmester. Denne er bl.a. kendt for Frederiksberg slot.
Det var dog hans datter Anne Sophie Reventlow, som gjorde slottet mest kendt. Hun blev bortført
af en forelsket Kong Frederik d. 4. Han giftede sig med hende, først til venstre hånd, og efter
dronning Louises død blev hun dronning. Efter kongens død blev hun forvist til Clausholm, hvor
hun tilbragte sin enketid i selskab med sit hof. Hun fik 8 børn, som alle døde.
I kapellet findes et af Danmarks ældste orgel
Vi vil arbejde videre på at arrangere en udflugt til Clausholm slot på et eller andet tidspunkt.
Læs mere om Clausholm Slot her: https://da.wikipedia.org/wiki/Clausholm
Vi sluttede en hyggelig aften af med kaffe og dejlig æblekage.
Næste møde er hos Anne Marie i Silkeborg. Her har vi Kollerup og Bidstrup på programmet.
Referent Hanne

Gruppe 2 – Gudenågruppen
Det er lidt op ad bakke, at have valgt Gudenåen som emne i år. Den er
svær at passere pga. store oversvømmelser, og den går over sine bredder
mange steder.
Lørdag d. 2. november 2019 skulle vores gruppe vandre strækningen fra
Resenbro forbi Sminge Sø til Svostrup Kro, hvor vi for længe siden havde bestilt bord til frokost.
Frokosten bibeholdt vi, MEN vandreturen blev i stedet ændret til Gjern Bakker, hvor Lars og Poul
Erik kunne fortælle om deres årlige 30 timers hike med Nissebanden i januar uanset vejr og vind.
I år har Lars deltaget for 17. gang, og Poul Erik runder snart de
10 gange.
Men også denne rute måtte ændres. Da vi kom frem, var en vej
spærret pga. oversvømmelse ved en bro, men Gjern Bakker har
mange muligheder, så vi kom vidt omkring, besteg Troldhøj og
hørte lidt om Troldefærd, uden at alle hemmelighederne ved den
årlige tur blev røbet.
Vejret fugtede lidt, træernes farve var så flotte, dejligt grønt mos
lyste op og det duftede frisk af skov, så turen bød på alle sanser.

Vi passerede Gudenåen over en høj bro, videre til en shelterplads, hvor vi drak vores medbragte
kaffe/the og spiste Lars og Mariannes boller i tørvejr.
Vi havde følgeskab af en flok unge på orienteringsløb og et
par ryttere, der alle som os så ud til at nyde
turen🍄🍁🍂🥾🎒☕
Vi kørte de sidste kilometer
til Svostrup Kro, hvor de
virkelig stod i vand til
soklen, uha, de havde lagt
flydespærringer ud i haven,
for at vandet ikke skulle
trænge yderlige ind. Desuden har de en vandpumpe, der
pumper 800 l vand ud i minuttet, stående i vinkælderen.
Flagstangen stod nok så rank med dannebrogsflaget flagrende
i vinden. Måske har det hængt der, siden vandet løb over sine
bredder. I hvert fald kræves der waders for at få flaget ned og op igen🇩🇰
Vi var 8 til frokost og havde på forhånd bestilt lige fra biksemad, stjerneskud til æggekage. Det
smagte fortrinligt i godt selskab, selvfølgelig siddende ved Nissebandens stambord i krostuen.
Endnu en hyggelig tur, men vi glæder os til vandstanden falder, så vi kan komme helt ned til
Gudenåen igen.
På Gudenågruppens vegne
Marianne

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat af gruppe 3`s møde torsdag den 14. november
2019.
Mødet blev holdt hos Niels - og gruppen var fuldtallig.
Tilrettelæggelsen af Nytårsgildehallen er nu ved at være på plads. Der kan forventes en lækker 3retters menu med diverse drikkevarer.
Ind i mellem retterne vil deltagerne blive udsat for lidt "sjov og spas".
Indbydelse følger i januar "Gildenyt".
Af diskussionsemner kan nævnes • tyven Britta Nielsen!!
(Hvor var revisionen og den interne kontrol? Hvor var cheferne? Britta har
udtalt,
at selv en studentermedhjælper kunne svindle)
• præsters politisering!!
(Skal præster kunne bruge prædikestolen som en politisk platform?)
• for mange danske drenge får ingen ungdomsuddannelse - hvorfor?
Næste møde er aftalt til fredag den 3. januar 2020, kl. 14.00 hos Anne-Grethe.
Ref.: Ib

Redaktøren vil gerne ønske alle gildebrødre en glædelig jul og et godt nytår

Fødselsdage
December
8. december

Hannah Hede

9. december

Anne-Grethe Andersen (70 år)

9. december

Mette Lindgren

14. december

Ib Ladefoged (80 år)

24. december

Kim Bertil Topp

Januar
16. januar

Inge Jensen

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
December:
Torsdag d. 5/12: Julestue, Møllegården
Januar 2020:
Torsdag d. 9/1: Nytårsgildehal

Tirsdag d. 21/1: Distriktsgildehal m. indsættelse i Horsens
Torsdag d. 23/1: Rådsmøde hos GM
Lørdag d. 25/1: Distriktsforum, Horsens
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/1- 2020 er
d. 25/12 2019.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com

