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Indbydelse til Gildemøde torsdag den 22. maj 2014, kl. 19.00.

FRILUFTS–GILDEMØDE
Torsdag den 12.juni 2014, kl. 18.45
Gildemødet afholdes ved Mette og Troels på Bakkely.
Vi vil efter en rundtur i haven og en sejltur på søen, for dem der har lyst, samles ved
bålpladsen ved søen. Her er der siddeplads til alle.
Vi starter med en lille forret bestående af kogte Bakkely-krebs fra søen.
Herefter vil grillen være tændt, og der serveres grill-mad.
Der vil være salat/brød og øl/vin/vand kan købes.
Vi mødes ved spejderhytten kl. 18.45 og fylder bilerne op.
Medbring: krus (vinglas), tallerken, kniv/gaffel samt kaffe/te og tøj til at være ude i.
Prisen pr. person for denne aften vil være særdeles rimelig
Gruppevis tilmelding til:
Hans Ole, tlf.: 2013 2537, eller hede@hotmail.dk
senest fredag den 6.juni.
Med gildehilsen
Gruppe 4
Jf. GOOGLE: Krebsekalas består ganske enkelt af: Masser af krebs, masser af snaps og masser af munter sang.
Så går resten af sig selv.

Gildemøde i august:
Gruppe 5 er i gang med at planlægge gildemødet torsdag d. 14. august. Da vi regner med at sommeren varer ved
tænker vi på at lave et møde i det fri. Nærmere info i augustnummeret af Gildenyt.

Tilmeding til Janne A på jannearbon@gmail.com eller telefon 86983384 senest den 11. juni.

Busbjerg 2014
Vi planlægger igen i år en tur til friluftsspillet på Busbjerg.
I år spilles musicalen ”Atlantis”. Se evt. mere på www.busbjerg.dk
Vi tager derud tirsdag d. 24.juni.
Forestillingen starter kl. 19.30 og varer ca. 2½ time incl. pause.
Vi aftaler hvem, der skal køre, og vi skal regne med at køre fra Hadsten kl. ca. 17.30, hvis vi skal nå at spise inden
forestillingen. Vi kan aftale mht. til mad og drikkevarer, når vi ved hvem der skal med..
Billetterne koster 140 kr. og vi skal have bindende tilmelding senest d.21. juni på 2679 4953 eller
kirstenandersen52@hotmail.com.
Gildehilsen
Sten og Kirsten
____________________________________________________________________________________

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

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

Sct. Georgsgildet i Hadsten

Fødselsdagsgildehal
med udflugt

Brunshaab Gl. Papfabrik, Viborg

06-09-2014

Hærvejstæppet, Søndermarkskirken

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.
Gruppevis tilmelding (husk at opgive navnene på deltagerne) til Janne A. på 8698 3384 eller
mobil 5186 3384 eller helst på mail til jannearbon@gmail.com senest 14/07/14.
Med gildehilsen
Festudvalget

Pressemeddelelse:

Besøgsvennetur
I det dejligste majvejr var besøgsmodtagere og besøgsvenner på
den årlige bustur, som startede fra Sundhedscentret på Hovvej i
Hadsten. Ruten var planlagt, så den gik igennem de varierede
landskaber i omegnen, først over Nørre Galten til Vissing og
videre til Lysnet, det højeste punkt. Derefter kørtes retur til
Vissing og videre over Hinge østpå til Hvalløs og Clausholm Slot.
Via Voldum og Hadbjerg gik turen tilbage til Sundhedscentret.
Her havde medlemmer af Sct. Georgs Gildet dækket op til
kaffebord for de ca. 35 deltagere. Inden afslutning blev der
sunget forårs- og sommersange fra Seniorsangbogen. Det blev en god eftermiddag, som var
arrangeret i samarbejde mellem Ældre Sagen og Sct. Georgs Gildet i Hadsten.

Referat fra gildemødet den 22. maj 2014.
”Gildemødet” blev til en ”gildetur” til Fussingø – arrangeret af gruppe 3.
Vi mødtes ved spejderhytten kl. 19.00 og fordelte os i 5 biler, hvorefter vi kørte til Fussingø.
Vel ankommet dertil fortalte Kim om, hvordan Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Orienteringsforbund
havde fremstillet kortmateriale under overskriften: Find vej i …
Alle fik udleveret et sådant kort over Fussingø, hvor der var mulighed for at følge
forskellige ruter i skoven, - ruter der var forskellig både i længde og i
sværhedsgrad.
5 gildebrødre fulgte en nem og kort rute, medens 17 fulgte en længere og
meget kuperet rute. Vejret var fantastisk dejligt, og skoven var pragtfuld – en
virkelig dejlig naturoplevelse.
Derefter kørte vi til Ålum Idrætsforenings
klubhus, hvor Randers Orienterinsklub, som Kim
er medlem af, har lejet nogle lokaler. Uden for klubhuset var der borde og bænke, hvor
vi kunne sætte os og drikke den medbragte kaffe, samt spise sandwichs, der var
fremstillet af Janne M. og Kirsten L. (med lidt hjælp af Ib).
Inden kaffen sang vi en enkelt sang, og Niels fortalte om selve godset Fussingø. Godset
var i privat ejet indtil 1945, hvor staten konfiskerede godset fra de tyske ejere.
Inden vi igen kørte mod Hadsten, sang vi et par sange.
Alt i alt en god tur.
Ref.: Ib
____________________________________________________________________________________

Vandre og cykelture
Maj måneds gåtur foregik omkring Langå.
Vi startede vi med en smuk køretur ad de små veje til Langå Station, hvorfra vores gåtur skulle starte.
Hannah og Hans Ole er begge vokset op i Langå , så de havde tilrettelagt en tur i omegnen af Langå.
Ved stationen mødte vi en ansat, som skulle på vagt i en blokpost, hvorfra han skulle styre
skiftesporene. Vi fik lov til at komme op og se, hvordan det foregik. Det var meget
spændende. Det er stadigvæk styret manuelt, men han kunne fortælle, at digitalisering er
på vej fra Frederikshavn. Indtil det sker, er posten bemandet i døgndrift, og de leder de
ca. 8 tog i timen ind og ud af Langå station.
Så skulle vi ud at røre benene og vi
gik en dejlig tur ud gennem et
område, hvor DSB engang havde en
planteskole. Vi kom ud forbi en lille
sø og Hans Ole og Hannah havde
fundet et dejligt sted, hvor vi kunne
sidde og nyde vores medbragte
kaffe og lækker kage.

Gågruppen holder en lille sommerpause men tager fat igen
til september.
Ref.: Kirsten A

Distriktsstævne KFUM
5 kvikke gildebrødre stillede lørdag d. 24.maj op som parkeringsledere samt kage- og
saftevandsuddelere for ca. 300 bævere, ulve, juniorer, ledere og forældre fra KFUM’s Østjyske
Distrikt på grunden Store Moselund ved Hinnerup.
På grund af den kraftige regn i dagene før var parkeringsforholdene på grunden fuldstændig
umulige, men ved tilpas myndighed fra vores side og bilisternes villighed til at indrette sig
lykkedes opgaven. Det gjorde det ikke bedre at der samtidig var tilkørsel til DDS-hytten ved
siden af samt tilkørsel til fodboldstævne på Haldum-Hinnerupskolen
Det var næsten lige så svært at fordele kager og saftevand!
Det var rart i pauserne at udveksle erfaringer med lederne fra KFUM.
Med gildehilsen
Sten
____________________________________________________________________________________

Gruppe 1

Referat fra gruppe 1’s besøg på Aarhus universitet
Janne havde foranlediget at vi kunne få en guidet rundvisning på ”UNI”, som det altid omtales af de ca. 40.000
mennesker der dagligt færdes i og omkring dette lærdommens højborg.
Vi – d.v.s. Janne, Lise, Grethe, Inge, Ellen og Helge (Mike måtte blive hjemme og passe på toilettet!) - mødtes med vor
guide Signe foran Stakladen kl 16.00. Signe er statskundskabsstuderende, og indgår den guide-tjeneste som universitet
stiller til rådighed for sådan nogen som os.
Vi startede med at gå fra Stakladen via en tunnel under Ringgaden til universitets aula. Her fortalte Signe historien om
UNI’s tilblivelse.
Det startede omkring århundredeskiftet (1900), hvor en gruppe betydningsfulde borgere i Aarhus mente at al lærdom
ikke kun skulle udgå fra København. De bearbejdede de jyske politikere samt indsamlede midler til opstart af et nyt
universitet i Aarhus.
I 1921 fik man nedsat en arbejdsgruppe der kaldte sig Universitets Samvirket, som skulle varetage planlægningen og
opstart af et nyt universitet.
I 1928 startede undervisningen i lejede lokaler i den gamle midtby, og i 1936/37 påbegyndte man byggeriet af det nu
kendte universitet. Det skete på hjørnet af Ringgaden og
Nørrebrogade, hvor man først byggede undervisnings lokaler
langs Ringgaden og derefter kollegier langs Nørrebrogade.
Da tyskerne besatte Danmark den 9. april 1940, fandt de snart ud
af at universitetet var et passende præsentabelt byggeri, som
derpå blev beslaglagt til hovedkvarter for bl. a. Gestapo, som
indsamlede viden om den danske modstandsbevægelse her.
Det medførte at man fra Danmarks side bad englænderne om at
bombe universitetet i 1943. Dette angreb blev senere omtalt som
2. verdenskrigs mest præcise bombetogt, men alligevel døde der
11 mennesker og en del blev såret.
Historien fortæller også, at universitetets arkitekt, den senere
meget berømte C. F. Møller, også blev såret ved den lejlighed, og
at han efter at han var reddet ud af ruinerne lå på sin båre og
dirigerede redningsfolk og andre hjælpere med hvad de skulle
passe på.
Efter denne historiske gennemgang førte Signe os via den kendte Buegang rundt i universitetsparken, hvor hun fortalte
om de forskellige fakulteter og kollegier, der ligger spredt rundt om i den smukke park. Vi endte til sidst nederst i parken
ved den bygning som kaldes ”Søauditoriet”, der er det seneste byggeri i parken. Den er tegnet af C. F. Møllers søn, og
han har været tro mod faderens specielle byggestil og materialevalg. Men bygningen har alligevel fået sit eget særpræg,
idet Per Kirkeby har forestået den indvendige udsmykning med et ca. 600 m2 stort væg- og loftmaleri
Her endte så denne spændende og interessante rundvisning, og vi takkede Signe for hendes meget vidende fortællinger
om universitet og livet, der udfolder sig der omkring.
Derefter begav gruppen sig igen ind i den solbeskinnede universitetspark, hvor indtog var medbragte aftensmad og et
par kopper kaffe/the, hvorefter Janne og vi afholdt et mindre ”Gildeting”.
Referent: Helge

Gruppe 2
Toscana Gruppen har afholdt gruppemøde hos Bente d. 30.april 2014.
Vi startede med evaluering af gildehal i KFUM's bålhytte. VI var enige om at det var en dejlig aften og forstod på folk at
de også nød aftenen og vores traktement.
Hanne mindede om næste Gildemøde d 22/5 hvor vi skal til Fussingø Skoven på vandretur.
Der tilmeldes foreløbig 3 personer fra vores gruppe.
Det netop overståede Sct Georgsløb blev vendt og vi var tilfredse med afviklingen af vores 2 poster, Australien og
Skotland og i det hele taget med hele arrangementet.
Heldigvis var vejret jo pragtfuldt hvilket jo kun gør en sådan dag endnu mere pragtfuld.
På søndag d 4. maj er der afgang på vores gruppetur til Toscana, så de sidste detaljer blev sat på plads, og vi er SÅ klar
til at tage afsted.
Vejrudsigten ser fornuftig ud og vi glæder os enormt til at skulle opleve Toscana sammen.
I kan kende os til næste gildemøde : det er dem med de brune ansigter og store smil.
Det sidste programpunkt var Bente overdådige Italienske bord, hvor vi atter en gang gik ombord i lækkert mad og vin fra
Toscana. Nu er vi klar.
På vegne af Toscana Gruppen
Lars

Gruppetur til Toscana
Afrejse
Søndag den 4. Maj var afrejsedag. Vores afrejse var heldigvis flyttet til om eftermiddagen og vi landede kl. 17 i Pisa. Da
vi havde fået vores bagage, skulle vi hente vores forudbestilte bil. Det var en meget skadet bil, så vi sikrede os så godt
som muligt i mod, at vi kom til at betale for disse skader.
Herefter gik turen mod vores bestemmelsessted, huset Arnolfa, som skulle ligge ca. 7 km nord for Lucca. Heldigvis havde
vi koordinaterne, så det var ikke et problem at finde vej. Den største udfordring var vejens beskaffenhed. Vejen var
meget smal, og der var dybe afgrunde tæt på. Det var godt, vi ikke landede ved midnat som først planlagt. Det havde
ikke været sovt at skulle køre denne vej i den store bus for første gang i mørke.
Huset var fuldstændig som vi havde forventet, dejlig toskansk stemning og dejlig beliggenhed med udsigt til oliventræer
og Lucca i det fjerne.
Vi fik hurtigt fordelt de 3 værelser, og så var det ud af døren igen for at finde et sted at spise. Den første aften fik vi det
første af en lang række af dejlige måltider bestående af antipasti, pasta og dolce.
Mandag - Besøg i marmorbruddene ved Carrara. 20-25 °’s varme
Mandag morgen den 5. maj begav vi os af sted i bussen og satte kursen mod nord til
Carrara, ca. 50 km nord for Lucca. Her ligger et kæmpe stort marmorbrud, hvor der
udvindes enorme mængder marmor. Mange store kunstnere har fået marmor herfra
bl.a. Michelangelo og vores egen Thorvaldsen. Gulvene i Nordjyllands Museum og
Københavns Lufthavn består af marmor herfra.
Vi tog på en guided tur rundt i bruddet, og blev alle seks placeret i en Land Rover
med en chauffør og en guide. Og så begav vi os op af bjerget. Ganske imponerende
at se alt det marmor. Vejene blev smallere og smallere, jo længere vi kom op og der
var efterhånden meeeget langt ned. Man lænede sig bestemt ikke op ad døren, når man sad yderst. På toppen gjorde vi
holdt et sted, hvor de brød marmor, og det var ganske interessant at høre om, hvordan man saver kæmpe blokke af
marmor ud af bjerget og saver det i mindre stykker, der bliver transporteret ned til forarbejdning, inden det afskibes fra
en nærliggende havn. Vi hørte om de forskellige kvaliteter af marmor og priser på samme. Det
var imponerende at se lastbiler komme kørende ned af bjerget med kæmpe marmorblokke på
ladet. Et besøg her er absolut anbefalelsesværdigt. Her var alt i marmor, jorden, cafebordene,
kantstenene, autoværnet, ja selv de små sten i vejkanten var marmor, så nogle af os fik
marmorstykker med hjem.
Og der er marmor til at udvinde flere hundrede år endnu. Bruddet ligger lige op af er en
Nationalpark på 30 km i marmorbjerge, virkelig et fascinerende syn.
På vej hjem fra marmorbruddet blev vi enige om at købe pizza' er med hjem og mente , at vi
havde set flere pizzeriaer på vej ud af Lucca. Men de var der dog ikke. Først det næstsidste hus
i byen var et pizzeria. Bente og Lars bestilte pizzaer hos en kun italiensk talende pizza mand.
Han blev spurgt hele tre gange med fingersprog og fagter, om pizzaerne kun var til en person, og lige så mange gange
sagde han: ”si si” og nikkede ivrigt. Det var dog seks kæmpe æsker, vi fik udleveret, så vi spiste pizza, så vi næsten
revnede, og resten kom i køleskabet. Men go' var de.

Besøg i Lucca
Tirsdag den 6. maj kørte vi efter vel overstået morgenmad ned fra huset i højderne og ind i
Lucca, der lå 8 km fra vores hus. Lars fik den store bil rundt i byen, der rummer 90.000
mennesker, og fandt en parkeringsplads til den store Ford Transit. Vi gik spændte ned til
Danitalias Kontor, der nærmest var en lejlighed i en lille villa. På kontoret blev vi hentet af
Gabriel, der skulle være vores guide de næste 3 timer. Gabriel var lærer og guide. Han er
opvokset i Lucca og kender diverse mennesker. På turen fra Danitalia´s kontor til den gamle
bydel hilste Gabriel på adskillelige mennesker. Imens spurgte han en hel del til os, vores
baggrund og til Danmark. Den gamle bydel er omkranset af en ca. 4 km lang og 12 meter høj
mur. Muren er meget bred, og der er anlagt en stor kørevej hele vejen rundt. Bygningen af muren er foregået fra 1100 til
1300 tallet.
Gabriel fortalte, at det kun er indbyggere og forretningsdrivende i den gamle bydel, der har
tilladelse til at køre i den. Alle andre må køre ind af bymuren og sætte personer af, men skal
køre ud igen. Vi gik op på muren, som tjener som et stort rekreativt område med buske og
træer. Her fortalte han os historien om byen. Den romerske koloni Lucca blev grundlagt 177
f. Kr. Fra 800 tallet blev byen med opland en del af Toscana og
kom ind under indflydelse fra den tyske kejser. Byen havde stor
rigdom, hvorfor en stor kirke blev bygget samt fremstillet flere
kunstværker. Efter at have været kontrolleret af flere tyraner
blev byen i 1369 en selvstændig republik, som har modstået flere erobringsforsøg fra
Firenzes side. Byens specialer har fra den tid været silke og bankvirksomhed. Den dag i
dag finder man mange små butikker med egen produktion af tøj af silke. Nogle har flere
væve, mens andre kun har en håndbetjent væv. Gabriel førte os først til byens store kirke,
der hedder San Martino Katedralen. En flot kirke udvendig og noget mørk indvendig. Dernæst blev vi vist ind på Piazza
Amfiteatro. En stor markedsplads omkranset af lave huse. Husene blev oprindeligt bygget op ad et amfiteater, der i
romertiden har tjent som underholdning med gladiatorer. Vi fik en rigtig hyggelig rundvisning i byens små gader samtidig
med at Gabriel gav os smagsprøver på den typiske toskanske mad. Vi fik en hurtig rundvisning i byens museum, der
blandt andet viste, at byen havde en del tårne, der nu er skåret ned og er integreret i husene. Der var tillige lejlighed til
at besøge en vinkælder, hvor antallet og typen af vine kan gøre alle imponeret. Efter rundvisning blev der tid til en god
italiensk frokost udendørs selvfølgelig. Vi lejede alle cykler og tog en cykeltur på muren, men det var svært at cykle ret
hurtigt pga. rigtigt mange mennesker og skoleklasser, der alle nød udsigt, vejret og turen. Bente kom ind i en gruppe
skolebørn og blev nærmest væltet af cyklen, dog heldigvis uden mén. Om eftermiddagen delte vi os. Robert og Hanne
kørte hjem og forsøgte at finde et supermarked uden held. Lars, Marianne, Helle og Bente gik på shopping i Lucca. Om
aften mødtes vi igen og kørte langt uden for Lucca og fandt en restaurant, som vi var blevet anbefalet. Her fik vi et typisk
måltid med antipasto, pasti, kødret og dolce (det søde). Trætte, mætte og fyldt med oplevelser kørte vi tilbage til huset
for at få en kop en Irsk Kaffe, da det hele ikke behøvede at være Italiensk.

Den spændende fortsættelse følger til august

____________________________________________________________________________________

Gruppe 4 - HÆRVEJSGRUPPEN
Udover at en næsten fuldtallig gruppe 4 medvirkede ved det
praktiske arbejde omkring distriktsgildetinget på Sundhedscentret på Hovvej, og deltog i gåturen ved Langå, har gruppen i maj
måned afholdt eet gruppemøde hos Hannah og Hans Ole.
Sædvanen tro indledtes med en travetur i området. Turen udviklede sig nærmest til en ”havevandring”, hvor mange blomsterklædte forhaver blev vurderet, herunder Gudruns have (med
nye asparges) i havekolonien ved Vesterskoven.
Ved mødet blev de sidste brikker sat på plads vedrørende gildemødet i juni måned. Det bliver et friluftsmøde
hos Mette og Troels ved søen på Granly ved Lyngå (med krebs fra søen).
Se invitationen hertil andetsteds i Gildenyt. Vi krydser fingre for godt vejr til denne aften.

Herudover er der aftalt fælles dagudflugt til næste strækning af Hærvejen, fra ”Kong Knaps dige” syd for
Viborg, videre til Tollundmanden, Hørby Lunde, Funder Å, Vrads Sande Tindalsøerne m.m.
med forventet afslutning ved Rørbæk Sø. Turen
gennemføres sidst i august, og 2 uger senere er der
planlagt en 3- dages tur til Sønderjylland og til
områder syd for grænsen, med udgangspunkt i ophold på Røde Kro. Gruppen har konstateret, at
Hærvejene i Nordjylland netop er indviet, således
at der nu er en sammenhængende vandremuliglighed fra Trondhjem til Santiago de Compostela.
Google´s maps oplyser, at denne tur kan gennemføres
på 689 timer, ad 3503 km sti, gennemsnitshastighed
5,08 km/timen.
Med 6 timers effektiv vandring pr. dag vil det vare
henved 4 måneder…..….. go´ tur !
Hærvejene i Nordjylland udgår fra Viborg over Års, hvor ruten deler sig mod øst og mod vest. Den vestlige rute
løber gennem Vesthimmerland over Aggersund, Jammerbugten og ender i Hirtshals. Den østlige løber gennem
Himmerland, Rebild og Aalborg kommuner. Videre op gennem Brønderslev og Jyske Ås med afslutning i
Frederikshavn.
Gruppe 4 ønsker alle en go´ sommer !
Hans Ole
____________________________________________________________________________________

Fødselsdage

10. juni
15. juni
26. juni

Lise Lund
Poul-Erik Handberg (60 år)
Janne Arbon

3. juli
27. juli

Kirsten Danscher
Helle Kramer

Alle ønskes hjerteligt tillykke.
Kalenderen
Juni:
Torsdag d. 12/6: Gildemøde på Bakkely
Tirsdag d. 17/6: Distriktsgildehal i Holstebro
Tirsdag d. 24/6: Busbjerg
Tirsdag d. 24/6: Busbjerg. Nærmere info i næste Gildenyt
August:
Torsdag d. 9/8: Loppemarked
Torsdag d. 14/8: Gildemøde
Torsdag d. 28. august: Distriktsgildehal i Horsens
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/8 er d. 25/7.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

