Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
Juni 2018

www.sctgeorg-hadsten.dk

Gruppe 5 inviterer
til
gildemøde
torsdag den 14. juni 2018 kl. 19,30 i spejderhytten.

Christian d. 8.

Thøger Opstrup ved noget om sidespring (altså kongelige). Det kommer han og fortæller os noget
om.
Efter foredraget er der hyggeligt samvær med kaffe etc. Hvis vejret tillader det, afholdes aftenens
arrangement udendørs.
Gruppevis tilmelding til Helge senest 8. juni 2018, tlf. 2272 4066, mail: jjensh1941@gmail.com

Gåtur den 12/6
Næste gåtur tirsdag er den 12 juni.
Vi foreslår en tur til Lysnet, hvor der skulle være orkidéer nu.
Derefter går vi turen i Vissing enge.
Kom nu med ud i den smukke natur, og vejret håber vi stadig er fint
Gildehilsen Gudrun

BUSBJERG.
I år spilles ”The Sound of Music” på Busbjerg.
Vi planlægger at tage derud søndag d. 17/6 kl.14.00, så der er mulighed
for at tage børnebørn med, hvis det har interesse.
Der er ingen rabat ved at bestille samlet, men det ville alligevel være rart
at vide, hvor mange vi kommer. Så kan vi måske også aftale mht. evt.
fælles kaffe/spisning.
Billetprisen er 150 kr. (75 kr. for børn) + gebyr ved forudbestilling på
www.busbjerg.dk.
Ved indgangen er prisen 170 kr. (85 kr. for børn)
Tilbagemelding til Kirsten A senest 11/6 på www.kirstenandersen52@hotmail.com eller 2679 4953.
Udflugter efter sommerferien – sæt kryds i kalenderen
Den 30. august inviterer Østjysk Distrikt på en sejltur på Silkeborgsøerne med afgang fra havnen i
Ry. Efter sejlturen spiser vi sammen på en lille restaurant på havnen. Start kl. 17.
Den 8. september fejrer vi vores egen fødselsdag med en udflugt til Silkeborg Bad. Vi kører
sammen med bus til Silkeborg, hvor der vil være rundvisning og frokost.
Invitation med oplysning om betaling og tilmeldingsfrist til begge arrangementer i næste nummer
af Gildenyt. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Pressemeddelelse::

Sct. Georgs Gildets forårstur for besøgsmodtagere og besøgsvenner.
Sct. Georgs Gildet i Hadsten havde traditionen tro inviteret Ældre Sagens besøgsmodtagere og
besøgsvenner på den årlige forårstur ud i naturen omkring Hadsten.
Med afgang fra Sundhedscentret på Hovvej deltog 30
besøgsmodtagere/-venner og 6 gildebrødre i turen i
bus ad små veje over Vissing, Værum, Væth, Langaa,
Grensten, Stevnstrup til ”Hos Anne Marie” i Randers,
hvor deltagerne fik serveret boller, hjemmebagt
kringle, lagkage og kaffe.
Dertil blev der sunget nogle forårssange.
Undervejs blev der i bussen kort orienteret om bl.a de
naturgenopretningsprojekter, som bussen kom forbi.
Flere steder passeredes smukke udsigtspunkter, hvor
der var rig lejlighed til at betragte naturen, der viste
sig fra sin pæne side, klædt i lysegrønt i strålende sol
og med gule rapsmarker.
Efter kaffen returneredes til Hadsten – og eftermiddagen sluttede efter 3 timers samvær igen ved
Sundhedscentret.

På hjemturen blev der fra deltagernes side givet udtryk for, at det havde været en vellykket
eftermiddag.
Helga Sørensen, der koordinerer Ældre Sagens besøgstjeneste, var glad for den store tilslutning til
forårsturen, og udtrykte stor tilfredshed med, at Hadsten Sct. Georgs Gildet har valgt at fastholde
traditionen, der giver besøgsmodtagere og besøgsvenner en afveksling i hverdagen.
__________________________________________________________________________________

Referat:
En lille flok gildebrødre havde meldt sig til trafikregulering
og kaffebrygning ved Moselund i forbindelse med KFUM´s
distriktsturnering. Heldigvis fik vi også hjælp af Hanne og
Lars fra Søften.
Der blev dirigeret og anvist p-pladser til alles tilfredshed og
der blev brygget kaffe, lavet saftevand og udskåret kage i
store mængder. Heldigvis blev der også tid til hygge i det
dejlige vejr.
Tak til de, der deltog. Der var stor tilfredshed fra KFUM´s side, så mon ikke vi får en forespørgsel
igen til næste år.
Med gildehilsen
Kirsten A

______________________________________________________________________

Gruppe 1 – § 3 gruppen
§ 3 gruppens tur til Anholt
Fredag den 18. juni kl. 14. mødtes hele § 3 gruppen + Erling, Troels, Solveig og Huxi
i Grenå for at tage færgen til Anholt. På sejlturen kom vi forbi Anholt
Havvindemøllepark med 111møller.
Anholt ligger i Kattegat og har et 22,37 km². Øen er 11 km lang og omkring 6 km
bred på det bredeste stykke. Der er ca.130 faste beboere, hvoraf de fleste bor i Anholt By, inde i landet, hvor
også skolen ligger, 3 km fra havnebebyggelsen.
Hvert år kommer der i størrelsesordenen 60.000 turister til Anholt, koncentreret i sommermånederne.
Turisme er hovederhvervet. Øen har 300 - 400 sommerhuse.
Indtil 1. januar 2007 var Anholt en del af den nu nedlagte Grenaa Kommune. Siden har øen hørt til Norddjurs
Kommune i Region Midtjylland.
Efter en rolig sejltur på knap 3 timer var vi klar til at vandre de 2½ km ud til Solveig og Kims familie
sommerhus, som ligger ved Vesterstrand. Efter vi havde taget vores sovepladser i øjesyn, drog Kim, Lars og
Troels på cykler med anhænger ned til Anholt brugs for at proviantere til vores ophold. Damerne gik en tur til
stranden og Erling forberedte aftensmaden, som vi indtog med stor appetit (hjorte gullasch med hjemmebagt
brød).
Kl ca. 21.30 gik turen igen til stranden for at se solnedgang, en meget flot en af slagsen.
Lørdag havde Kim meldt os til en guidet tur ud i Ørkenen, så efter et godt morgenmåltid drog vi kl 8.30 ned til
forsamlingshuset for at mødes med vores Guide (Lotte fra gartneriet). Kl. 9 drog vi sammen med ca. 50 andre
i høj sol ud i ørkenen, hvor vi fik fortalt om planter, dyr og andre ting om Anholt

Ørkenen
De vestligste 20 pct. af Anholt består af et bakket morænelandskab, som er en
almindelig landskabstype, der for eksempel kan minde om Mols Bjerge. I kontrast
hertil står de østlige 80 pct. af øen, Ørkenen, der består af ret flad, hævet havbund,
som ind imellem er afbrudt af lave bakker, der er dannet af vindblæste klitter. Kun
de vestlige 20 pct. af øen med bakkelandskabet er beboet. De 80 pct., Ørkenen, er
et fredet, hovedsageligt træløst, § 3 naturområde.
Det specielle er, at Ørkenen aldrig har været opdyrket, og derfor pløjet. Af samme grund er den
oprindelige topografi, landskabets konturer, fra den gang istiden forlod området for 10.000 år siden, bevaret
mange steder, modsat i resten af Danmark, hvor årtiers pløjning har udvisket landskabernes finere konturer.
På Anholt kan man eksempelvis stadig se detaljerne i gamle kystlinjer, der nu ligger inde i landet, og stammer
fra forskellige epoker efter istiden med skiftende vandstand og landhævning. Det upløjede landskab på Anholt
er en unik landskabsform i Danmark, såvel som i Europa. Ørkenen er dog ikke en rigtig ørken,
da nedbørmængden er for stor, selvom Anholt er et af de mest regnfattige områder i Danmark. Det meste af
området ville formentlig springe i skov, hvis ikke der blev foretaget aktiv trærydning ind i mellem. I 1995-96
blev omfattende områder i den sydlige del af Ørkenen ryddet for klitfyr. Snarere end en ørken, er området
en strandvoldsslette. Således er Ørkenen præget af bevoksning med mange arter af lav, såsom rensdyrlav, og
er dermed en såkaldt lav-hede.
Ørkenen har formentligt været dækket af fyrreskov frem til slutningen af 1500-tallet, hvor driften af fyret,
baseret på et træfyret bål, på øens nordøstlige spids har gjort sit indhug i skoven. Sidenhen er der blevet
dannet klitter, der ved sandflugt har bidraget til den nuværende topografi, som i dag fastholdes af
en vegetation af hjælme, græsser og laver, samt spredte enebær og revling.
Efter ca. 2 timers vandring i Ørkenen gik vi et stykke langs stranden i Pakhusbugten, for til sidst at gå tilbage
gennem Ørkenen. Kl 13 var vi igen i forsamlingshuset, hvor vi blev trakteret med frokost og smagte lokal
produceret gin lavet på enebær plukket på Anholt. Efter frokosten fortsatte vi ned til havnen, hvor vi nød en
vaffelis i det dejlige solskinsvejr og travede tilbage til sommerhuset langs standen, vi havde efterhånden gået
små 20 km. Her nød vi en tiltrængt kold øl, hvorefter vi gjorde klar til aftensmaden, som vi spiste udenfor i
det dejlige vejr. Kl. ca. 21.30 gik vi igen til stranden for at se den flotte solnedgang.
Søndag havde vi planlagt at gå ud til Fyret langs Nordstrand en tur på godt 20 km. Klokken ca. 9 drog Erling,
Bente, Troels, Mette, Lars, Kim og Huxi af sted med madpakker og rigeligt drikkelse, da solen igen skinnede
fra en skyfri himmel. Mette havde ondt i benene det første stykke vej, så Troels og Mette kunne ikke følge
med de andre, men det lykkedes at komme helt ud til fyret, ca. en time efter de andre. På vejen der ud så vi
en sælunge næsten inde på stranden og nogle voksne sæler ude i vandet, vi så også mange fugle,
stormmåger, svartbag, sildemåger, sølvmåger, edderfugle, stor skallesluger, toppet skallesluger og rød glente.

Der er kilometervis af uspolerede sandstrande rundt om øen, kendetegnet ved rent
vand og masser af plads og stilhed. Anholt Nordstrand - den sandede 8 km
nordlige strand med de for Anholt karakteristiske klitter i baggrunden.
På tilbagevejen delte vi os op, Lars og Kim, der havde oppakning med gik en lidt længere tur langs
pakhusbugten og gennem ørkenen hjem, Bente og Erling gik gennem ørkenen og Troels og Mette valgte turen
langs stranden tilbage igen, da de ville en tur i vandet, så de fik også prøvet Anholtbadetøjet.

Marianne, Helle og Solveig valgte at spare på bentøjet, så de gik i stedet for i kirke
og til formiddagskaffe ved Brugsuddeleren, som Helle kender fra et højskoleophold.
Godt brugte vendte vi tilbage til sommerhuset til kaffe og Mariannes rabarbertærte.
Efter et brusebad og en omklædning, cyklede og gik vi hen til kroen, hvor vi havde
bestilt bord. Efter et velfortjent måltid, drog vi tilbage til sommerhuset, hvor kun
Solveig og Huxi havde energi til at gå ned for at se solnedgangen.
Mandag skulle vi med færgen kl. 12. Der blev slået græs, pakket og gjort rent, inden
vi igen gik ned til færgen for at sejle tilbage til Grenå, efter en fantastisk pinse på
Anholt.
Således husket af Mette.

.

Gruppe 2 - Madkultur

Gruppe 2 mødtes den 8. maj hos Janne og Mike, dog uden Lise.
Vi startede med en god middag, som blev kaldt ”Mormor sommermad”. Den bestod af stegt kylling
med persille, nye kartofler (godt nok fra Mallorca, men de var gode!), brun sovs, agurkesalat og en
grøn salat med fløde/citronsaft dressing. Desserten var en rabarberkompot med let pisket fløde og
knust hvid chokolade. (Rabarberne var importeret fra Vissing!).
Vi udvekslede erfaringer med diverse rejser, snakkede om meget andet og gik over til at evaluere
Sct. Georgsløbet, som vi mente gik godt.
Dernæst tog vi hul på vores gruppetur. På grund af kalenderkuk, måtte vi ændre datoen til den 5.
juni, hvor vi gør Aalborg usikker.
Der blev også snakket om gildemødet i oktober, hvor vi er jourhavende – der blev luftet nogle forslag
til hvad vi kunne tænke os at udsætte Gildet for!
God sommer til alle!

Referent: Mike

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat fra gruppe 3´s tur den 18. maj 2018.
Det var en fuldtallig gruppe, der lagde ud med at besøge "Åmandens
sten" ved Sjellebro kl. 09.30. Stenen, der er meget stor (ca. 2 m høj), er
placeret, hvor der engang var en træbro over Alling å.
Stenen har stået på sidelinjen, så de vejfarende kunne se den.
Muligvis skulle den minde dem om "åmanden", som ifølge et nyere sagn
boede i vandløbet. Åmanden krævede med nogle års mellemrum et
menneskeoffer. Måske troede man allerede på dette monster i
vikingetiden og satte stenen for at skræmme ham bort.
Derfra gik turen til Gl. Estrup ad nogle små veje - en meget smuk tur. På gårdspladsen indtog vi den
medbragte formiddagskaffe og rundstykker.
Vi gik rundt på museet i nogle timer - både indenfor som udenfor. Den
tilhørende smedje blev også besøgt, og de 2 arbejdende smede ville
gerne fortælle om smedjen.
Det er et meget spændende museum, men vi havde troet, at Skov- og
landbrugsmuseet i Hørsholm var blevet etableret på Gl. Estrup, men det
var ikke tilfældet. Det bliver ikke før i 2019 !!!
Efter indtagelsen af en lækker frokost i "Den gamle stald" fortsatte vi til
Løvenholm Slot, hvor vi gik en tur i haven og beundrede det smukke og
vel vedligeholdte slot.
Næste destination var Niels´s sommerhus i Fjellerup. Planen var egentlig, at vi skulle gå en tur til
stranden efter eftermiddagskaffen, men det viste sig, at energien kun var til at læne sig tilbage i
stolene og nyde et glas vin eller øl.
Niels og Ulla havde fremstillet en dejlig middag med tilhørende vin og afsluttet med æblekage.
Efter ca. 12 timer på farten vendte vi næsen hjemefter.
Ref.: Ib

Gruppe 4 – Limfjordsgruppen
Gruppe 4, Limfjordsgruppen

Onsdag den 9. maj havde vi gruppemøde hos Kirsten.
Vi står for det næste gildemøde den 31. maj, og vi indledte derfor vores møde med at klare det
sidste i den forbindelse. Derefter gik vi over til aftenens fremlæggelser:
Skals:
Kendt for sin håndarbejderskole. Oprindelig Skals Højskole. Håndarbejderskole fra 1959.
Skals er en iværksætterby. Kendt for møbelfabrikken Skalma, som producerer sofaer og chaiseloner.
Startede med at producere madrasser med fyld af tang.
Skals er 100 procent omkranset af vand: Hjarbæk fjord, Simested å og Skals Å.
Hjarbæk Fjord:
Myggeplage. Når vandet blev presset ind i Hjarbæk Fjord, bliver de
lave områder overvandet. Derfor byggede man Virksunddæmningen i
1966 for at undgå denne oversvømmelse.
Ørslev Kloster: blev grundlagt i 1219 som Benediktinerkloster for
nonner.
Siden 1969 har klostret fungeret som arbejdsrefugium.
Skive:
Gammel Skivehus er en tidligere herregård, nu hotel, beliggende i købstaden Skive i Skive Kommune.
I januar 1443 besøgte kong Christoffer Skivehus, hvor han 22. januar bekræftede byen
Skives købstadsrettigheder.
I 1928 blev gården overtaget af Jens P. Jensen og indrettet til missionshotel.
I dag drives hotellet under navnet Hotel Gl. Skivehus som del af hotelkæden Best Western.
1825 brydes Agger Tange, dette har betydning for handlen, fordi man nu kan sejle ind i Limfjorden
fra vest.
Skive har to kirker som ligger lige ved siden af hinanden.
Den hvide kirke blev for lille midt i 1800-tallet. Byen ønsker ny kirke, men der dukker et kalkmaleri
op i den gamle kirke, som derefter bliver fredet.
Apoteker Nordgård giver en donation i 1890 og den røde kirke bliver bygget på nabogrunden.
Herregården Krabbesholm
Gårdens historie går tilbage til den sene middelalder.
Bygningen er opført i 2 stokværk over kælderen.
Gården skiftede hyppigt ejer gennem 1600-tallet. I 1743 kom
gården i Werner Rosenkrantz' besiddelse. Han lod
hovedbygningens indre modernisere, hvor man navnlig skal
fremhæve riddersalens tapetmalerier udført af
kunstneren Olaus Carolus Wassmann.
Krabbesholm er nu hjemsted for Krabbesholm Højskole der er
en højskole, der har specialiseret sig i områderne kunst, design, fotografi, grafisk design og
arkitektur. Skolen har 108 elevpladser.

Skive Kaserne:
Skive kaserne fra 1969 - nørrejyske artilleri regiment manglede plads på kasernen i Aarhus. Derfor
byggede man denne moderne kaserne. Sten fortæller, at man som rekrut boede på 4-sengsstuer og
havde eget bad og toilet.
Skive kaserne er i dag hjemsted for ingeniørtropperne. Søsterkaserne for Antvorskov Kasserne.
Aftenen sluttede med kaffe og Kirstens dejlige rygeostsalat.
Ref.: Hanne

Gruppe 5 – ”Ud af huset”, arkitektur og kultur
Referat fra gruppemøde tirsdag den 1. maj 2018 hos Gudrun.
1 . Vi mødtes kl. 10, hvorefter vi kørte til
væksthusene i Botanisk have i Århus. Vejret var
ikke helt stabilt, så den medbragte kaffe og
rundstykkerne blev indtaget i væksthusets café-område.
Inden døre var der til gengæld dejligt varmt, fra den
tørre ørken til den fugtige regnskov. Der var afbud fra
Inge og Grethe, så inklusiv fotografen var vi 5 deltagere.
Mange planter kunne vi genkende fra vores stueplanter.
Sommerfuglene og de store palmer kan vores stuer dog
ikke hamle op med.
På hjemturen fra Århus var vejret klaret op og besøget i
væksthusene inspirerede os til at besøge Magnolie-dalen
i Lerbjerg.
Det blev også til et besøg hos keramiker Finn Hansen. Der blev
købt flittigt ind.
Turen gik herefter tilbage til Gudrun, der serverede en dejlig
middag for os.
De sidste punkter på dagsordenen blev også klaret.
2 . Planlægning af vores gruppetur til Koldinghus,
lørdag den 9. juni 2018.
De sidste detaljer om turen blev planlagt.
3 . Planlægning af gildemødet i juni md.
Vi blev enige om indholdet af mødet samt forplejningen.
Invitationen udsendes i Gildenyt i juni md.
Referent
Poul-Erik

Fødselsdage
Juni:
10.juni

Lise Lund (75 år)

15. juni

Poul-Erik Handberg

26. juni

Janne Arbon

Juli:
5. juli

Helge Jensen

17. juli

Birgit Thesmer Sørensen

27. juli

Helle Kramer

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
Juni:
Tirsdag d. 12/6: Gåtur kl. 14.00
Torsdag d. 14/6: Gildemøde kl. 19.30
Søndag d. 17/6: Busbjerg kl. 14.00
d. 19/6 – 21/6: Ø-tur for piger (Aarø)
Juli:
Sommerferie
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/8- 2018 er d. 25/7.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

God sommer

