Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
Januar 2020

www.sctgeorg-hadsten.dk

Indbydelse
til Nytårsgildehal
den 9. januar 2020
kl. 18.30 i
spejderhytten

Efter gildehallen vil der blive serveret en velkomstdrink.
Herefter går vi til bords, hvor vi vil nyde en 3-retters menu med drikkevarer ad libitum.
Efter middagen er der kaffe/the og småkager.
Ind i mellem alt dette vil vi synge nogle festlige sange, og der vil være forskellige sjove
konkurrencer, m.m.
Vi håber, at det bliver en festlig og hyggelig aften.
Pris pr. person: kr. 175,00.
Tilmelding senest lørdag den 4. januar 2020 til Kirsten L., tlf. 2661 0707.
Med gildehilsen
Gruppe 3

Planlægning af Ø-tur for tøser 2020
Vi mødes den 14. januar kl. 11 hos Ellen for at planlægge den næste ø-tur for tøser. Alle er
velkomne til at deltage i planlægningen. Giv Ellen besked, hvis I kommer til mødet.
På ø-udvalgets vegne
Hanne

Gåtur
Januar måneds gåtur foregår tirsdag den 7. januar.
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00
Medbring selv kaffe/te m.m.
Husk tilmelding til Gudrun eller Ellen
Med gildehilsen
Gåholdet

Julestue på Møllegården den 5. december 2019.
9 gildebrødre, 13 spejdere og et stort antal beboere
og medhjælpere deltog i den traditionelle Julestue på
Møllegården. Omkring 50 personer deltog i alt.
Spejderne fra Hadsten-DDS (såvel piger som drenge)
startede aftenen med Lucia-optog rundt i hele
plejecentret og med afslutning i fællessalen.
Og som tidligere år var det Grethe Højbjerre, der
havde sørget for krans, lys og gennemførte
arrangementet omkring Lucia-optoget.
Efter Lucia-optoget blev der serveret gløgg og
æbleskiver, og indimellem blev der sunget
julesalmer.

Figur 1 Luciaoptog med 13 spejdere

Mette havde medbragt Fredslyset, som hun kort orienterede om, idet Luciaoptogets lys blev
tændt med Fredslyset.
Julestuen fik også besøg af julemanden, der sammen med Ib sørgede for en fordeling af de
medbragte pakker blandt primært Møllegårdens beboere og de fremmødte spejdere.
Fordelingen skete efter den sædvanlige lodtrækning.
”Møllegårdens venner” sørgede for traktement med
gløgg, æbleskiver, småkager og kaffe, og Ib ledte os
igennem aftenen.
Igen et par hyggelige timer på Møllegården.
Næste års julestue er den 3. december 2020.
Ref.: Hans Ole

Figur 2 Beboerne blev trakteret med gløgg og æbleskiver

SGG Østjysk Distriktsgilde

Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal m. indsættelse
I Horsensgildernes gildelokale
Mandag den 20 januar 2020, kl. 19.30
Adressen er: Fredrik Bajers gade 28, 8700 Horsens

Program:
Kl. 19.00 Ankomst, vandrehal med indtjekning og betaling
Kl. 19.30 Gildehal med indsættelse af ny skatmester.
Kl. 20.15 Serveres der lidt at spise og der er hyggeligt samvær.
Herunder er der mulighed for at takke afgående ledelsesmedlemmer og lykønske de nye med posterne.
Kl. 22.00 ca. afslutning.
Pris for hele aftenen kr. 70,- inklusiv menu, drikkevarer, kaffe, te og lidt sødt.
Personlig og bindende tilmelding til GS Peter Theil, 3. Horsens
Senest d. 13/1- 2020 pr. e-mail: thei@dadlnet.dk eller tlf. 30559181
PS: Bemærk at dato er ændret i forhold til distriktets aktivitetskalender.

Med gildehilsen
Distriktsledelsen og de 3 Sct. Georgs Gilder i Horsens, der står for arrangementet.

NB! Vær opmærksom på, at datoen for distriktsgildehallen er ændret til
den 20. januar.

3 x 40 år
Det er ikke ”hverdagskost” at fejre 40-års jubilarer. Men
ved november-gildehallen kunne gildemester Kirsten
uddele 3 stk. 40-års nåle til Hannah, Hans Ole og Ib.
Herved blev antallet af 40-års jubilarer i vort gilde på én
gang fordoblet fra 3 til 6 gildebrødre.

Tillykke
Gruppe 1 - Slotte og herregårde
Vi mødtes den 9. december hos Anne Marie i Silkeborg. Vi måtte
desværre undvære Janne, som vi håber at se i det nye år.
Efter en dejlig mørbradgryde med brune ris blev november mødet og
julestuen evalueret. Der var enighed om, at mødet i november var godt og hyggeligt. Det var godt
valgt, at vi skulle diskutere, hvad gildeloven egentlig betyder. Man tænker ikke altid på, hvorfor
man siger ja til Gildeloven. Vi brugte os selv og vores oplevelser at diskutere ud fra. Det var også
godt, at der ikke skulle leveres en konklusion fra hver gruppe. Dette betød, at diskussionerne blev
mere frie. Enkelte havde dog hørt, at der var nogen, som ikke synes, at det var OK. Hvorfor vides
ikke. Vi var desuden enige om, at det var godt, at vi fik rundkredsen indført ved gildehal, men at
de gamle traditioner blev bevaret. Det er godt, at gildeloven kan tolkes “moderne”.
Inge og Gudrun var med til Julestuen. Det gik godt, og Julemanden gjorde det fantastisk. Der var
mange spejdere med, der sang Lucia. Stor ros til spejderne.
Dernæst gik vi i gang med vores emne, slotte og herregårde:
•

Kollerup Gods ved Bent:
Kollerups historie har i to omgange været tæt knyttet til det
nærliggende Frijsenborg. Kollerup hed i middelalderen Koltorp. I
200 år blev gården nedarvet af kvindelige slægtninge. Mændene
var ikke altid hjemme.
Kollerups hovedbygning er et trefløjet anlæg, hvis hovedfløj mod
gården domineres af et markant trappetårn.
Den tidligst kendte hovedbygning på Kollerup blev opført af Niels Tornkrans i 1500-tallet.
Kollerup blev i 1662 skænket til Ove Gjeddes arvinger som erstatning for, at familiens
skånske hovedsæde blev overdraget til den svenske konge. Blot et år senere solgte
arvingerne dog gården, der hyppigt blev handlet i sidste halvdel af 1600-tallet.
I 1692 blev Kollerup imidlertid købt af Conrad Reventlow fra Clausholm, som overdrog
gården til sin uægte søn, Ditlev Revenfeld.
Efter mange op- og nedture og hyppige ejerskifter, blev ejerrækken stabiliseret, da Harald
Mark købte gården på tvangsauktion.
Sit nuværende udseende fik hovedbygningen i midten af 1900-tallet, hvor man på
hovedfløjens haveside opførte to hjørnetårne. I samme omgang opførtes trappetårnet mod
gården. Anlægget blev skalmuret med munkesten.

•

Bidstrup Gods ved Anne Marie:
Anne Marie har tidligere været på tur i Bidstrup gods, og
hun viste nogle forskellige postkort fra tidligere og nu.
Bidstrup består af gårdanlæg og forgård skabt af Niels
Hinrich Riemann i 1768. Grundmuren har ikke forandret sig
siden. Rokoko sal og fajanceovn, stuklofter. Går tilbage fra
1345, Petrus Jensen Bistorp. Derefter var mange ejere
indtil 1500-tallet. Enker efter herrer, der har været i krig.
Jens Eskildsen Falk i Dr. Magrethe den 1. tid. Nærende trefløjede bygning fra 1650,
tilbygget i 1750. En stor købmand Gehrdt Hansen De Lichtenberg lagde godset sammen
med mange andre godser og gårde for at sørge godt for sine 5 børn.
Godset er bygget i Jysk Barok fra 1500. 1895 var der ingen sønner, men en datter overtog
det. Blev gift med en Honnest. Bidstrup Gods er kendt for det store gårdanlæg. Der er fri
adgang til gårdspladsen. Rundvisning kan aftales med større grupper. 1000 hektar skov,
marker og enge. Firmaet Egetrae.dk hører med. 300 Hektar er mark og eng. Udlejning af
25 boliger samt fiskeri og jagt. Egetrae.dk opbevarer egetræ på den rigtige måde og
leverer træ til renovering. Bent kunne fortælle, at de leverer træ i øjeblikket til renovering
af Grundfør kirke. I dag holdes der konferencer og møder. En rundvisning er rimelig
kostbar. Grundbeløbet er 2300 kr. Dertil kommer 70 kr. pr. deltager. Anne Marie har været
rundt med foreningen Norden.
Hanne supplerede med en historie fra bogen Skæbnefortællinger fra danske slotte og
herregårde, skrevet af Jørgen Hansen. Navnet Bidstrup kommer af navnet Bispens Borg.

•

Næste emner:
Gammel Estrup, Hanne og Robert
Rosenholm slot, Bent.

•

Kalender:
9. januar: Nytårsgildehal
13. januar: gruppemøde hos Hanne og Robert
6. februar: Gildemøde
17. februar: gruppemøde hos Grethe
12. marts: Gildeting
17. marts: gruppemøde hos Inge

Vi sluttede af med dejlig brombærtærte, inden vi vendte næsen mod Hadsten efter en hyggelig
aften.
Ref. Robert/Hanne

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Gruppe 4 mødtes den 25. november hos Hans Ole. Under spisningen
var der lejlighed til at drøfter lidt af hvert, bl.a. diverse
aldersrelaterede udfordringer.
Først evaluerede vi vores første gruppetur den 28. oktober. Den gik til den vestlige del af
Nationalpark Mols Bjerge. Det var en god dag, der var tørvejr, og vi så en god del af området.
Desuden var vi heldige med også at blive inviteret ind at se Jagtslottet.
Næste punkt på dagsordenen var - hvordan arbejder vi med emnet her i vinter. Vi blev enige om
at bevæge os østover mod Ebeltoft og området omkring.

I Ebeltoft kan vi f.eks. besøge følgende
- Farvergården
- Grobund
- Den Siamesiske Samling
- Tinghuset
- Kunst ved Kvadrat
Emner til næste gruppemøde den 7.1.2020:
Vi aftalte at forberede følgende emner og fik dem fordelt imellem os:
Ebeltoft by’s historie (Ruth), Øen Hjelm (Sten), Femmøller (Hans Ole), Dråby-området (Kirsten),
Øer og Omegn (Hannah)
Ideer til emner og besøg findes bl.a. i bogen ”100 hemmelige oplevelser i Nationalpark Mols
Bjerge” og på nettet https://nationalparkmolsbjerge.dk
Aktiviteter for at tiltrækkeflere til gildet:
På rådsmødet det 23.1.2020 skal behandles nogle forslag til at tiltrække flere til gildet.
Et forslag fra gruppe 4 er, at 4-5 personer, som kunne være interesserede, inviteres til en intro
sammen med et par stykker fra gildet. Evt. kunne forældre til spejdere/seniorer være
interesserede.
Næste møder/ture blev aftalt:
Møde
tirsdag den 7. 1. kl. 12.30
Tur
fredag den 7. 2.
Møde
torsdag den 5.3., kl. 12
Tur
onsdag den 15.4.

hos Kirsten
Ebeltoft
hos Lise
Molsområdet, muligvis med besøg i Vistoft Kirke

Endelig aftalte vi at besøge Inger den 13. december.
Ref.: Ruth

Fødselsdage
Januar
16. januar

Inge Jensen

Februar
3. februar

Ruth Kondrup

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
Januar 2020:
Torsdag d. 9/1: Nytårsgildehal

Tirsdag d. 14/1: Ø-møde hos Ellen kl. 11
Mandag d. 20/1: Distriktsgildehal m. indsættelse i Horsens
Torsdag d. 23/1: Rådsmøde hos GM
Lørdag d. 25/1: Distriktsforum, Horsens
Februar 2020:
Torsdag d. 6/2: Gildemøde
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/2- 2020 er
d. 25/1 2020.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com

