Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
Februar 2020

www.sctgeorg-hadsten.dk

Indbydelse til Gildemøde
torsdag den 6. februar 2020, kl. 19.30
Gregers Pedersen kommer og fortæller om de
kendte forretningsfamilier i Hadsten i 50`erne og
60`erne.
Gruppevis tilmelding til
Bente Middelboe tlf. 25 33 40 21
senest søndag d. 2. februar 2020
Med gildehilsen
Gruppe 2, Gudenågruppen

Ø-tur for tøser 2020
Ø-turen går i år til Endelave og finder sted d. 26. - 28. maj. Næste planlægningsmøde afholdes
hos Gudrun den 12. maj kl. 11. Husk at give besked til Gudrun.
På ø-udvalgets vegne
Hanne

Gåtur
Februar måneds gåtur foregår tirsdag den 4. februar.
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00
Medbring selv kaffe/te m.m.
Husk tilmelding til Gudrun eller Ellen
Med gildehilsen
Gåholdet

Referat fra Nytårsgildehallen den 9. januar 2020.
24 gildebrødre og 2 gæster var mødt frem for at deltage i gildehallen.
Gildemesterens tale omhandlede bl.a., at det i år er 75 år siden Danmark blev befriet og omtalte
også den populære "Alsang", som var meget udbredt i hele Danmark under besættelsen.
Lises 40-års jubilæum i Gildet blev nævnt, men Lise kunne desværre ikke deltage i gildehallen.
Mester sluttede af med at citere: Svantes svanesang.
5 min. Sct. Georg blev holdt af Ellen.
I eftergildehallen blev der serveret en velkomstdrink med forskellige
snacks.
Derefter gik vi til bords efter de udleverede bordkort.
Middagen bestod af en forret - nemlig græskar-chili suppe, derefter en
hovedret - barbecue marineret nakkefilet m/tilbehør (leveret af
Lyngåhus). Desserten var is, med hindbær, mango og chokolade.
Dertil blev der serveret rød- og hvidvin + øl og vand.
I pauserne mellem de forskellige retter blev der sunget nogle "svære" og
sjove sange, og deltagerne blev udsat for en "intelligensprøve", og der
var en konkurrence om kendskab til fuglestemmer.
Det enkelte bordhold fik også til opgave at fremføre "Jeg
ved en lærkerede..."i en tilstand af enten: Vrede Glæde - Hyperaktiv - Sorg.
Alt i alt en sjov og festlig aften.
Ref: Ib

HUSK forslag (herunder donationer), der ønskes behandlet ved gildeting
den 12. marts 2020, skal være gildemesteren i hænde senest den 12. februar 2020.
Indsendte forslag vil blive udsendt sammen med dagsordenen, der udsendes
senest 2 uger før gildetinget.

Fredslyset
For at gøre folk i Hadsten opmærksom på fredslyset og dets budskab besluttede
Fredslysgruppen at lave et event i Søndergade den 29. november på Black Friday sammen med
Kop og Kande. De sidste 3 år har fredslyset været med ved byens juletræstænding, i år kunne
det imidlertid ikke lade sig gøre, da fredslyset først kom 1 uge efter juletræstændingen.
Ideen opstod på en gruppetur i oktober i gruppe 2. Vi skulle på Black
Friday lave en bod i Søndergade med vafler, kaffe og hygge samt
uddeling af det bogmærke, Sct. Georgs Gildet havde lavet for at
udbrede fredslys-budskabet. Vi tog kontakt til Mette i Kop og Kande,
der havde ansvaret for Handelsstandsforeningens Black Friday. Hun
var straks med på ideen og en stor hjælp ved den praktiske
gennemførelse af arrangementet.
Fredag d. 29. november kl. 15.30 ankom de første gildebrødre til
Søndergade med alt til vaffelbagning, kaffe, saft, bålfade, brænde og
fredslyset. Kop og Kande havde i forvejen stillet et køkkenbord op,
som vi kunne stå ved, samt en pavillon på 6 x 3 m. Fra kl 17 – 20
serverede vi vafler, kaffe og saftevand til alle, der havde lyst. Med rigtig mange fik vi en god
snak om budskabet med fredslyset og brugte bogmærket i formidlingen. Bogmærket var en fin
idé og hjælp.
Der var ca. 10 gildebrødre, der var med på skift, og vi synes, vi havde en god dag og opfyldte
formålet. Kop og Kande var også meget glade for samarbejdet, selv om vi uforskyldt kom til at
mørklægge butikken ½
time, da vi tændte for
strømmen.
Bente-Fredslysgruppen.

Endnu en 40-års jubilar …..

Da både Gildets 40-års jubilar, Lise Lund, og Gildemesteren var til stede ved Gruppe 4´s første
gruppemøde i 2020, blev lejligheden benyttet til at Kirsten kunne holde en ”lille tale” for Lise,
der samtidig fik overrakt en 40-års gildenål.
Jubilæumsdagen var den 15.januar 2020.
/HO

Gruppe 2 – Gudenågruppen
Den 04-01 kl. 13 mødtes vi alle minus Bente plus Troels og Helge ved Ellen
for at afholde en lidt forsinket julefrokost. Vi havde alle medbragt
madretter plus diverse drikkevare så det blev et overdådigt bord.
Da vi havde spist et par timer og vendt en masse ting holdt vi en pause,
før osten og kaffen, for at holde et møde.
Vi fik planlagt det næste gildemøde den 06-02 som vi står for. Ellen foreslog, at vi fik Gregers til
at fortælle noget om Hadsten, og efter en opringning til ham var det på plads. Traktementet fik vi
også styr på, ligesom vi fik fordelt opgaverne. 5 min. Sct. Georg til nytårsgildehallen fik vi også
styr på, og så snakkede vi om nogle forslag til at evt. at få nogle nye gildemedlemmer.
Herefter havde vi samlet lidt appetit til at indtage de sidste retter og den sidste snak. Efter lidt
oprydning gik vi hver til sit godt fyldt op af både mad og snak efter en dejlig eftermiddag.

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Referat gruppemøde den 7.januar 2020 hos Kirsten
Mødet indledtes med, at Kirsten holdt en lille tale for Lise i anledning
af Lises 40-års gildejubilæum den 15. januar 2020. Samtidig fik Lise
overrakt en 40-års nål og en lille chokolade/kaffe – hilsen fra gildet.
Gennemgang af emner:
FEMMØLLER
Hans Ole fortalte om Femmøller, hvor Mølleåen og de mange mindre vandløb og kilderne i
terrænet ved Basballe gav nogle enestående muligheder for at etablere vandmølledrift. Det
forhold, at der her har kunnet etableres 5 møller næsten side om side, har åbenbart været så

speciel, at stedet er navngivet herefter. En af møllerne, Ravns Mølle, brændte allerede i 1688,
hvorefter der angiveligt kun har været 4 møller.
De fire tilbageværende møller hedder Overmølle, Glads Mølle, Kjerris Mølle og Skovmøllen. Alle
møller antages at have været kornmøller, men uden at omegnens gårde havde møllepligt. Der var
ikke vand nok til at alle møller kunne male hver dag.
I Femmøller etableres i 1909 et stort badehotel, der nu fungerer som efterskole. Badehotellets
etablering var udtryk for en tidlig turisme i Ebeltoft, men afstanden til stranden indikerer, at den
tidlige turisme i nok så høj grad var knyttet til naturoplevelserne i Mols Bjerge.
Områdets mest kendte sti mellem hotellet og naturområdet er Den italienske sti.
Samtidig gennemgik Hans Ole en form for status på Maltfabrikkens færdiggørelse/indvielse, idet
åbningen forventes at blive markeret sidst i juni måned 2020. Maltfabrikken kommer bla til at
indeholde et spillested, Kulturloftet, et bryggeri, Maltfabrikkens brewpub under kyndig ledelse af
Ebeltoft Gårdbryggeri, en designforretning i Den Røde Dame, et ”arbejdsfællesskab” med plads til
25 personer, og flere kunstnerboliger.
Der kan købes Maltfabrik-aktier til 500/1000 kr.
I forlængelse af et tidligere besøg ved Kalø orienterede Hans Ole om at der nu er fundet en ny
forpagter til Kalø Slotskro, og at Naturpark Mols Bjerge har fået Molsstien certificeret til Leading
Quality Trail, i den europæiske vandreorganisation European Ramblers Association, hvor tidligere
kun Gendarmstien har været optaget fra Danmark.
EBELTOFT BYS HISTORIE
Ruth gav med udgangspunkt i ”Den store bog om Danmark”, af Jørgen Hansen, et fyldigt
tilbageblik på Ebeltofts bys historie tilbage fra omkring 1200, hvor den gode naturlige havn var
baggrunden for, at der opstod en handelsplads, som i 1301 fik købstadsrettigheder af Erik
Menved. Disse rettigheder havde muligvis sammenhæng med, at kongen var stærkt interesseret i
at have byen på sin side i sin idelige kamp mod de fredløse på øen Hjelm. En anden – ikke
uvæsentlig grund – kunne være, at købstadsrettighederne indebar skattebetaling til kongen.
Skibsfart og handel betød gode tider for Ebeltoft i 1500 – 1600-tallet. Byen stagnerede imidlertid i
1700- tallet, fordi det blev stadig sværere at holde havnen i en ordentlig stand. I 1801 boede der
ca. 600 beboere i byen.
Det skulle dog blive værre, idet mange krige i 1800-tallet var et alvorligt slag for handelen i byen,
der var tæt på at få dødsstødet, da en embedsmand foreslog anlæggelsen af en ny købstad med
havn ved Kalø Vig ved Rønde.
Så galt gik det heldigvis ikke for byen, fordi en handlekraftig byfoged, Christian Wibe Stockfleth,
udnævnt i 1821, fremskaffede penge, dels fra sig selv, men også fra kirkekassen, til en
genopbyggelse af havnen. Stockfleth blev afskediget som byfoged i 1829, anmeldt for misbrug af
kirkekassen. Men Ebeltoft fik altså en ny havn. Byens taknemmelighed for hans bedrift kan ses på
kirkegården, hvor der er rejst en kunstig gravhøj med en mindesten, rejst af ”erkjendtlige
indvaanere i Ebeltoft bye”.
Ruth omtalte også byens rådhus, der hvert år danner
ramme om ca. 500 vielser. Bygget i 1789, og brugt som
rådhus frem til 1840. I 1909 indrettet som museum, hvor
man i dag bl.a. kan se Den siamesiske Samling, indsamlet af
Rasmus Hovmøller, som boede i Thailand (Siam) fra 1914 til
1936. Her etablerede han og hustruen en omfattende
samling af forhistoriske, kulturhistoriske og naturhistoriske
genstande, der siden 1940 har været udstillet på museet.

Også Fregatten Jylland var en del af Ruths fortælling om
byen. Fregatten stod ud på sin jomfrurejse i 1860, efter at
1700 egetræer havde måttet lade livet. Nu tilbringer den sit
otium i tørdok i Ebeltoft. Skibet deltog i slaget ved
Helgoland i 1864, med en besætning på 437 mand.
Fregattens sidste aktive togt fandt sted i 1886-87, hvorefter
den blev opankret ved Holmen, som kaserneskib. Skibet
blev efterfølgende reddet fra ophugning, men først i 1989
kom skibet tørskoet i land med hjælp fra Mærsk McKinney-Møller.
ANDRE EMNER
Til næste møde (den 4.marts 2020) mangler gennemgang af Øen Hjelm, Dråby-området og Øerområdet.
For referatet: Hans Ole

Fødselsdage
Februar
3. februar

Ruth Kondrup

Marts
11. marts

Bent Pedersen

12. marts

Hanne Nielsen (65 år)

12. marts

Grethe Simonsen

28. marts

Steen C. Andersen

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
Februar 2020:
Torsdag d. 6/2: Gildemøde
Onsdag d. 12. februar: deadline for forslag til Gildeting
Marts 2020
Torsdag d. 12. marts: Gildeting
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/3- 2020 er
d. 25/2 2020.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com

