
Gildenyt 

Sct. Georgs Gildet i Hadsten 

Juni 2015                                                                           www.sctgeorg-hadsten.dk 

Gildemøde  
 

torsdag den 11. juni 2015, kl. 19.30  
i Spejderhytten, Ellemosevej. 

 
Det er mødet, hvor der skal vælges nye gruapper på baggrund af de forslag/emner, der bliver foreslået.  
Det er ledelsen, der forestår tilrettelægningen af denne procedure. 
 
Gruppevis tilmelding senest  

tirsdag den 9. juni 2015 til Kirsten Ladefoged, tlf. 2661 0707. 
 
Gruppe 3. 

______________________________________________________________________________________ 

Busbjerg 2015 
 

Årets forestilling på Busbjerg er ”Folk og røvere i Kardemomme by”. 
Det er jo en rigtig familieforestilling, så vi foreslår, at vi i år tager til 
Busbjerg lørdag d. 27/6, så der bliver mulighed for at tage 
eventuelle børnebørn med. 
Forestillingen starter kl. 14.00 og varer ca. 2½ time incl. pause.  
 
Vi forestiller os, at vi selv tager kaffe og andre drikkevarer med til pausen og at nogen vil bage kage.  
Vi aftaler på forhånd, hvem der skal køre, og mødes ved Busbjerg i god tid inden forestillingen. 
 
Billetterne koster 140 kr. pr. voksen og 70 kr. pr. barn (5-12 år).  Børn (0-4 år) er gratis. 
Der er mulighed for at købe en familiebillet (2 voksne og 2 børn) til 350 kr.  
 
Tilmelding senest d. 21. juni på 2679 4953 eller kirstenandersen52@hotmail.com. 
 
Se evt. mere på www.busbjerg.dk 
 
Gildehilsen 
Sten og Kirsten A 

______________________________________________________________________________________ 

Gåtur 
Juni måneds gåtur bliver tirsdag d. 2. juni                                                                                                                      

Vi mødes denne gang ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 11.00. 
Turen går denne gang til Kalø Slotsruin 
Medbring selv madpakke, kaffe m.m. 
Næste tur: Tirsdag d. 4. august 2015 

 
Der er ingen tilmelding   –  Bare mød op! 

 
Gildehilsen        Gå-holdet 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
mailto:kirstenandersen52@hotmail.com
http://www.busbjerg.dk/


 

 

Fødselsdagsgildehal lørdag 05/09/2015  
med efterfølgende gildeudflugt 

 
Vi mødes til fødselsdagsgildehal  

lørdag den 05/09/2015 kl. 08:00 i Spejderhytten på Ellemosevej 
med efterfølgende kaffe/te og bolle. 
Derefter sættes kursen mod Vesthimmerlands Gymnasium i Aars. 
Med udgangspunkt herfra vil vi få fortalt om Per Kirkebys kunst i Aars, se på kunstværkerne i 
området, se Musikhuset og senere få en guidet rundvisning på Vesthimmerlands Museum. Alt 
sammen med Peter Stenild. 
Undervejs indtager vi vores frokost og senere kaffe/te og kage. 
På vej hjem mod Hadsten stop ved Borremose, hvor Sten med udgangspunkt i ”Kimbrerborgen” og 
”Kimbrerne og Teutonerne” vil fortælle om Borremoses historie. 
Hjemkomst og afslutning ved hytten ca. 18. 
Pris: 200 kr./person 
Den inkluderer transport, guidning, entreer, formiddagskaffe, frokost og kage til eftermiddagskaffe. 
Medbring selv kaffe/te og øvrige drikkevarer til eget forbrug. 
Individuel tilmelding SENEST torsdag 27/08 til Janne A. på jannearbon@gmail.com eller Sten på 
sten_bo@post5.tele.dk. 
Med gildehilsen og vel mødt!  
Festudvalget 
 
__________________________________________________________________________________ 
Referat: 
 

Gildemøde på Naturdrogeriet 

 

17 forventningsfulde gildebrødre drog den 21. maj til Hørning for at besøge Naturdrogeriet. 

 

Naturdrogeriet er kendt for at producere naturmidler, der virker, og 

er til daglig det sted, hvor Robert slår sine folder som kvalitetschef. 

 

Vi blev modtaget af Anette og Jan, som efter smagsprøver på nogle 

af firmaets produkter gav os en grundig rundvisning i fabrikken. 

Før rundvisningen måtte vi alle iklædes overtræksdragter og –sko 

samt nydelige hatte. Dette er et krav fra Sundhedsstyrelsen, fordi 

fabrikken producerer naturlægemidler, hvilket stiller høje krav til 

hygiejnen på fabrikken.  

 

 

 

mailto:jannearbon@gmail.com
mailto:sten_bo@post5.tele.dk


Vi så både produktionsrum og lagerlokaler og hørte om, hvordan 

overtryk i lokalerne bevirker, at der ikke kan komme forurening 

udefra. Jan fortalte også om, hvordan kvalitetsafdelingen laver 

modtagekontrol og frigiver råvarerne, før der kan produceres. 

 

Efter Jans grundige rundvisning bød Naturdrogeriet på en dejlig 

sandwich og kaffe. Herefter var det tid til et kort foredrag fra 

Anette om nogle af de produkter, som Naturdrogeriet 

producerer og som henvender sig til ”raske spejdere”, der gerne 

vil blive ved med at kunne færdes friske i naturen.  

 

Til sidst var det muligt at købe nogle af de omtalte produkter til 

en favorabel pris.  

 

Det var en spændende og lærerig aften, som gav et godt indtryk af Roberts arbejdsplads. 

 

Ref. Hanne 
__________________________________________________________________________________ 

 
Referat: 
 
Gåtur i maj. 
Denne måneds gåtur gik til Søftendalen, hvor vi gik en dejlig tur. Vi besøgte det nye fugletårn med 
dejligt udsyn ud over dalen. Det var heldigvis et rigtig godt sted for indtagelse af den medbragte 
kaffe, for det dryppede lidt fra himlen. 

Turen fortsatte op gennem Rønbækdalen, hvorefter vi kom ind i villakvarteret Rønvangen. Da vi 
passerede Helges gamle hus brød uvejret løs, det tordnede og regnen piskede ned. Helge fandt dog 
på råd, idet vi søgte ly i genboens drivhus. Han blev noget overrasket, da der pludselig dukkede en 
flok våde mennesker op midt i hans tomatplantning, men han tog det pænt og vi blev inviteret om 
på den overdækkede terrasse, hvor vi også fik en lille én at styrke os på. 

Da der blev ophold i vejret fandt vi tilbage til vores biler. Vi havde endnu engang haft en hyggelig 
gåtur. 

Ref.: Kirsten A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat: 
Tur til Avernakø 

Onsdag d. 27/6 tog 7 kvindelige gildebrødre af sted på den årlige Ø-tur for Piger.  

Vi fordelte os i to biler. I den ene bil var Bente, Ellen og Gudrun, mens Hanne, Mette, Anne Marie og Kirsten A kørte i den 
anden bil. Målet var Faaborg, hvorfra vi skulle med færgen til Avernakø. Her vi havde vi lejet et sommerhus. Vi havde 

vandreskoene med, idet vi ville udforske øen til fods. Dog havde Hanne sin el-cykel med, da hun ikke så godt klarer de 
længere traveture. 

Vi fandt sommerhuset, som var et noget lille hus i den lille by Munke. Vi fik fordelt sovepladserne og med lidt god vilje 
kunne vi alle være der. Undervejs havde vi købt ind, så der blev hurtigt stillet en god frokost på bordet. Troels havde 

været så flink at give Mette en flaske Paradisæblesnaps med.  

                       

Så var det tid til den første travetur. Vi gik en rundtur nordvest for sommerhuset. Her kom vi forbi resterne af en 
stendysse og et område, som var udlagt til beskyttelse af Klokkefrøen, Vi kunne dog hverken se eller høre frøerne.  

Videre på vores tur kom vi op til Avernak by, hvor vi besøgte den gamle skole. Her har Gitte indrettet sig med gårdbutik, 
overnatning og spisested. Gitte opdrætter geder og vi købte ind, så vi kunne lave gedefrikadeller til aften. Vi havde i 

forvejen købt varmt røget laks ved Korshavns gamle røgeri, så med lidt ekstra fra købmanden kunne vi lave et dejligt 
måltid til aften. På vores rundtur så vi øens to majstænger. Det er et gammelt frugtbarhedssymbol og samtidig en bøn til 

guderne om at få en god høst på marken. Vel hjemme i sommerhuset nød vi eftermiddagskaffen med Gudruns lækre 

hjemmebagte kage, og så gik snakken og vi hyggede os til vi skulle lave aftensmad. Senere gik vi en lille tur ned til den 
nærmeste strand og Ellen og Anne Marie drømte straks om at komme ned og bade næste morgen.   

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag startede for nogen med morgenbadning og efter morgenmad og madpakkesmøring blev traveskoene snøret og 

vi drog af sted mod Korshavn. Vi gik langs stranden fra Munke, men på grund af mange sten var det besværligt at gå, så 
ved Drejet, som er en dæmning mellem de to øer, gik vi op på vejen igen. Vi nød naturen og udsigterne ud over Det 

sydfynske Øhav. Ved Korshavn Bro var det tid til en pause og en kop kaffe. På turen videre drejede vi fra ned mod Nakke 
Odde. Det var en meget smuk tur i det bakkede terræn og ned gennem en hulvej til stranden. Nu var der bare lige det, 

at for at komme ned til Revkrogen, som er sydspidsen af øen, skulle vi enten gå langs stranden eller gå samme vej 

tilbage til den gennemgående vej. Vi valgte stranden og selvom det blev en meget besværlig tur, nåede vi dog frem. 



Vi havde aftalt at Hanne skulle komme og spise frokost sammen med os, så vi mødtes med hende ved et lækkert 

sommerhus med egen havn. Her var ingen hjemme, så vi lånte deres havebord til frokosten og nød den dejlige udsigt 
over havet. Senere fik vi at vide at det var Mærsk-familiens hus vi havde besøgt. 

Hanne cyklede hjem og vi begyndte også tilbageturen ad hovedvejen, over Drejet og tilbage til sommerhuset. Her havde 
Hanne kaffen parat. Badenymferne hoppede i havet og så var der ellers dømt afslapning og hygge indtil vi gik op til den 

gamle skole, hvor Gitte havde maden klar. Vi fik en dejlig ret med kanin i flødesovs. Hertil nye kartofler og 
strandkålssalat. Det var lækker og spændende mad og måltidet afsluttedes med Gitte hjemmelavede is.   

Vi luntede hjemad og fik et kig på kirken, som dog var under 
restaurering. Vi så også gravmindet for den engelske flyver, som var 

styrtet ned under 2. Verdenskrig. På vejen kom vi forbi gadekæret, 
hvor vi nød idyllen og var så heldige at høre klokkefrøen. Aftenen 

sluttede med lidt rødvin og kaffe, mens Kirsten læste historien om 

flystyrtet i 1944. 

 

 

 

 

Fredag var sidste dag, men vi skulle først med færgen kl. 15, så 
efter morgenmaden kunne vi nå at gå en tur op til den nordlige del 

af Avernakø. Her er der et fuglereservat, som vi dog ikke måtte gå 

ind i på grund af ynglende fugle, men vi kunne nyde den smukke 
natur og der var også tid til en kop kaffe i strandkanten.  

På vejen hjemad gik et par stykker omkring Gittes geder, mens andre tog omkring købmanden for at købe lidt med hjem.  

Da vi kom hjem til sommerhuset, spiste vi frokost, hvorefter der skulle pakkes sammen og gøres rent.  

Så tog vi af sted mod havnen, hvor vi sluttede vores ø-ophold af med at spise isvafler. På færgen drak vi en kop kaffe og 

fik spist det sidste kage. 

Vi tog afsked med hinanden da færgen nåede Faaborg, og de to biler kørte mod Hadsten. Jeg tror vi alle var enige om, at 

vi igen i år havde haft en dejlig tur med gode oplevelser og hyggelige timer i hinandens selskab. 

Ref.: Kirsten A   

_________________________________________________________________________________ 

Pressemeddelelse: 

Forårsbustur for besøgsmodtagere og venner 
 

Besøgsmodtagere og besøgsvenner var traditionen tro 
på den årlige forårstur ud i naturen omkring Hadsten. 
Med afgang fra Sundhedscentret gik ruten over Vissing, 
Værum, Væth til Langå. Undervejs gjorde bussen holdt, 
hvor der var udsigt ud over Gudenådalen med Grensten 
kirketårn i det fjerne og skorstenene inde i Randers. 
Efter en runde på småvejene nord for Langå gik 
tilbageturen syd for Lilleåen forbi Bidstrup og Favrskov 
Hovedgård. Trods truende mørke skyer var det alligevel 
en flot tur med de gule rapsmarker, der lyste op i alt 
det grønne. Tilbage i Hadsten sluttede eftermiddagen 
hyggeligt med kaffebord og fællessang.  

 
Turen var sammen med Ældresagen arrangeret af Sct. Georgs Gildet i Hadsten. 
 



Gruppe 2 – Toscana 
 
Toscana Gruppen har holdt gruppemøde d 11. maj hos Bente. 
 
Da vi jo hedder Toscana Gruppen og er blevet vilde med italiensk vin, ja så måtte vi jo også starte 
denne aften med at smage på nogle gyldne dråber fra dette herlige land. 
 
På den mere alvorlige del af mødet evaluerede vi først Sct. Georgsløbet og vi  var enige om at vores 
poster fungerede fint og at spejderne virkede glade og tilfredse. 
Vi planlagde sidste detaljer til gildemødet d 21. maj, der foregår hos Natur Drogeriet i Hørning, 
Roberts arbejdsplads. 
Vi fik også tid til at snakke om emner til gruppedeling, og et par enkelte emner kom frem. 
Vi har jo på gildetinget forelagt vores plan om at komme med et forslag om at lave en spejdercafe 
for gamle spejdere, spejderledere osv. 
Vi vil på gruppedelingsmødet fremsætte dette forslag, og da vi er usikre på om det forberedende 
arbejde til en sådan spejdercafe skal foregå i en gruppe eller i et lav, vil vi bede om en 
meningstilkendgivelse fra I andre gildebrødre om dette på mødet. 
Under evt. var der ingen kommentarer bortset fra UHM, UHM og UHM til Bentes skinkestang og 
øvrige traktement. 
 
Med gildehilsen 
På vegne af Toscana Gruppen 
Lars 
__________________________________________________________________________________ 

Gruppe 3 – Politik 
 
Referat fra gruppe 3`s møde den 20. maj 2015. 
Gruppen var fuldtallig mødt op til mødet hos Janne M. 
 
Vi evaluerede Sct. Georgs-løbet og var enige om, at det havde været et godt løb – både indhold, 
tilrettelæggelse og afvikling. 
 
Vi finpudsede planlægningen af vores gruppetur, der foregår den 14. juni 2015 til Hjerl Hede og til  
”Jenle”. Vi kører i 2 biler, og hver familie medbringer en ret til frokosten. Inden vi når frem til Hjerl 
Hede holder vi en formiddagskaffe-pause. Kirsten medbringer rundstykker m.m. 
 
Niels havde til mødet fundet noget frem om grundlæggeren af Hjerl Hede, nemlig Hans Peter Hjerl 
Hansen. Han var en fantastisk personlighed, der havde grundlagt ca. 5000 andelsmejerier i Sibirien 
først i 1900-tallet. På mejerierne blev der fremstillet smør af en meget høj standard og kvalitet, og 
det kunne derfor eksporteres vidt omkring, og han tjente en kæmpe formue. Det gik desværre helt 
ned i forbindelse med revolutionen i Rusland i 1917. 
Men, han gav ikke op. Han rejste til Sydamerika, hvor han faktisk gentog succesen med mejerierne, 
men omkring 1930 var også dette eventyr slut. 
Hjerl Hansen var dog stadig en rig mand, og han investerede mange penge i køb af en meget 
gammel bondegård og store hedearealer, og det er disse arealer der nu udgør ”Hjerl Hede”. 
Hjerl Hansen døde i 1946. 
 
Gruppen er jourhavende til gildemødet den 11. juni og traktementet blev bestemt. Kirsten L. 
indkøber det nødvendige, og gruppens medlemmer møder kl. 19.00. 
 
Ref.: Ib 
 

 



Gruppe 3 – Politik  

HÆRVEJSGRUPPEN   - endelig travetur på Hærvejen …… 

Vandrestave og – støvler var for denne fjerde dagstur for HÆRVEJSGRUPPEN  
medtaget som en del af pakningen, foruden – naturligvis - frokostpakker,  
rundstykker, Dagmartærte, frikadeller, kartoffelsalat, kaffe m.m. ,  
da vi på en dejlig forårsmorgen i maj mødtes hos Mette og Troels, hvor  
de sidste aftaler blev truffet. 
Desværre var der afbud fra Jørgen og Hannah.  
                                                                                                                                           Morgenkaffe ved Knud Sø 

Første stop var – naturligvis – til morgenkaffe med rundstykker, Dagmartærte m.m., der blev indtaget i strålende sol ved 
Knud Sø. Trods solskin afkortede en frisk vind opholdet her, og vi kørte videre imod syd gennem Ry til området syd for 
Nr. Snede, ved Hundshoved. 

                                                                     Her blev bilerne parkeret ved Hærvejen, således at der nu lå en   
                                                                     ”dagsmarch” på 8-9 km foran gruppen.  
                                                                     Vores udgangspunkt lå tæt ved Koutrupgård Naturcenter, hvor vi   
                                                                     efter kort tids vandring fandt en god plads til frokost-indtagelse. 
                                                                     Netop i dette område forløber noget af det mest oprindelige af  
                                                                     Hærvejen, på Jyllands højderyg, hvor vi passerede gennem 
                                                                     Danmarks største sammenhængende egekratsområde med forkrøblede træer,                      
s                                                                   som rester af landets oprindelige skov.  

Området viste sig virkelig fra sin flotteste side, i strålende sol på en forårsdag. 
 
Efter frokosten var vi efter kort tid fremme ved Det store Vand- 
skel, hvor ”regndråberne” løber enten mod vest eller mod øst 
og danner sammen med kilder vore to største vandløb, Skjern Å  
imod vest og Gudenåen imod øst. Begge vandløb udspringer i 
samme dalstrøg og løber i hver sin retning imod havet. Og netop 
her krydser et af Hærvejens spor mellem de to udspring – midt 
i vandskellet.                                                                                                                                
                                                                    Ved Gudenåens udspring 

Her tæt ved Gudenåens udspring så vi - formentlig – det første badeland i Danmark. 
Resterne at dette badeland – gamle betonfundamenter – var endnu synlige. Anlægget 
fra 1930 udnyttede det friske kildevand, der via en hævert blev pumpet op i bassinerne, 
og på bakken var placeret en kaffepavillon. Badelandet, der dengang var en stor 
attraktion, blev lukket efter en badeulykke kort efter 1945. 
Herefter videre til Skjernåens udspring, der ikke er så konkret som Gudenåens udspring, 
idet udspringet ”gemmer” sig i et større søområde. Men heldigvis blev opholdet her 

krydret med et 10 minutter langt indblik i, hvordan en rævemor jagter mus.    
 
Efter denne naturoplevelse fortsattes imod Margrethediget, der i sin tid muliggjorde en spærring af Hærvejen. I dag er 
der ikke meget spærring forbundet med diget, men oprindelig har voldgraven haft en dybde på omkring 2 meter og 
volden en tilsvarende højde. Altså en højdeforskel på 4 meter. Frederik VII lod diget frede i 1861 og var med, da 
fredningsstenen blev sat – og på egnen husker man stadig bonden Per Limkaster, der vrissede ad kongen: ”Di må fanden 
raspe mæ ætt gå og trej mi havr nie”. 

Vi passerede i første omgang ikke Margrethediget, fordi  
et oplæg af hø langs digets nordside var en oplagt ”base”  
for indtagelse af eftermiddagskaffen, som vi virkelig havde  
fortjent efter flere kilometers vandring. Og det kan nok være  
at gruppen spærrede øjnene op, da Knud op af sin rygsæk  
fremtryllede Ruths gulerodskage med tilhørende creme. 



Mætte og med flere kilometer i benene dannede herefter det naturlige grundlag for en lille ”morfar”, i dejlig solskin. 
Referenten kan af gode grunde ikke klart afgøre, hvor mange af gruppens deltagere, der tog sig en ”morfar”. 

Efter endnu et par kilometer nåede vi til Øster Nykirke, hvor den ene bil var placeret, og den bragte os tilbage til 
Koutrupgård Naturcenter, hvor der til den kolde kartoffelsalat blev varmet frikadeller, som blev indtaget i centrets gård, 
igen i dejligt solskin. 

En fin afslutning på Hærvejsgruppens naturoplevelser langs Hærvejen. 

Hjemme igen i Hadsten ved 21-tiden – efter en perfekt dag, med gode oplevelser, dejligt samvær, lidt trætte efter en 
lang dag – men godt arrangeret af Gudrun og Ruth.                                                                                                                 
 
Her nogle af Knuds billeder :  

 

 

 

 

                Knud Sø                                            Hærvejsgruppen                              Aftensmad i Koutrupgård Naturcenter  

Hans Ole, 4. gruppe. 

_________________________________________________________________________________ 

 
Gruppe 5 - Tovværk og nørklerier.   

 
Referat af møde i gruppe 5, Tovværk og nørklerier. 
 
Den 21. april 2015 holdt gruppen møde hos Poul-Erik. 
 
Gildehal 23.4.2015 
Vi fik de sidste detaljer på plads omkring planlægningen af gildehallen. Desværre er der kun tilmeldt 15 – 17 deltagere. 
 
Sct. Georgsløb d. 25.4.2015: 
Ligeledes faldt de sidste aftaler på plads vedr. løbet. 
 
Gruppetur d. 13. – 14. juni 2015 
På næste møde skal vi have planlagt årets gruppetur. 
Sten udarbejder oplæg – Kyst og Fjordcentret i Voer. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, er der alternative muligheder 
ved et sommerhusbesøg i enten Ebeltoft eller Fjellerup. 
 
KFUM-Distriktslejr 4.7 – 11/7:  
Sten og Poul-Erik kan hjælpe. Robert undersøger om han også kan hjælpe. 
 
Kalender for kommende møder: 
7.5.2015: Hanne 
 
Referent 
P-E. H. 

 
 
 
 



 
 

  

    Fødselsdage 

Juni 2015:    

10.juni Lise Lund 

15. juni Poul-Erik Hanberg 

26. juni Janne Arbon (70 år) 

    

Juli 2015:  

5. juli Helge Jensen 

27. juli Helle Kramer 

Alle ønskes hjerteligt tillykke.  

  

  

  

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/8-2015 er d. 25/7. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

Kalenderen  

Juni 2015: 

Tirsdag d. 2/6: Gåtur kl. 11.00 

Torsdag d. 11/6: Gildemøde 

Fredag – søndag 19.-21/6: Gildernes Højskole 

Fredag – tirsdag d. 26-30/6: Nordisk Gildetræf 

Lørdag d. 27/6: Busbjerg 

 

Juli 2015:  

4/7 + 7/7 + 9/7 + 11/7: P-vagt for KFUM 

 

 

 

 

 


