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Gildemøde d.13. juni kl. 19.30
i Spejderhytten på Ellemosevej
Hermed indkaldes til juni måneds gildemøde.
Da dette er mødet, hvor vi skal have dannet nye
grupper er det vigtigt at så mange gildebrødre som
overhovedet muligt deltager.
Det er også mødet, hvor vi reviderer vores faste
laug, så overvej inden mødet, hvor du kan gøre en
indsats ud over gruppearbejdet.
Med gildehilsen
Gildeledelsen
Til Gruppedelingsmødet er det Gruppe 4, der står for forplejningen. Vi vil derfor gerne vide hvor
mange, der kommer senest den 10. juni.
Gruppevis tilmelding til Sten på tlf. 21734437 eller på mail sten_bo@post5.tele.dk

Gåtur
Juni måneds gåtur er aflyst
Der er gåtur igen den 6. august
Med gildehilsen
Gåholdet

Sct. Hans
Sct. Georgs gildet er blevet indbudt til at holde båltale ved DDS's Sct. Hans bål ved
Spejderhytten 23/6 kl. 19.00.
Har du lyst til på denne måde at synliggøre Gildet, bedes du give besked til GM senest
10/6.

Referat:
Gildemøde den 23. maj 2019.
Mødet blev afholdt i spejderhytten på Ellemosevej og begyndte som sædvanlig kl. 19.30.
Der var 24 deltagere og det var gruppe 3 der var jourhavende.
Kirsten L. bød velkommen med en særlig velkomst til Herluf Nydam
Jensen, der var aftenens foredragsholder.
Herluf er en meget inkarneret bruger af en metaldetektor, og det var helt
fantastisk at høre om hans fund af "ting og sager".
Det var tydeligt at høre, at han især var stolt og glad over nogle særlige
fund, herunder bl.a. et guld armbånd, en broche i guld, et øksehoved,
m.m.m. Også et sværd med skæfte og sværdblad, som er udstillet på
Nationalmuseet. Sværdbladet bestod af 6 dele, som var fundet inden for et
areal på ca. 400 m2.
Til mange af hans fund er der knyttet
nogle gode historier, bl.a. historien om "Dreyfus affæren", der
handler om en jødisk fransk officer. Årsagen til at Herluf fandt
frem til historien, var simpelthen fordi, han havde fundet en
medalje på en mark i Lyngå, hvor der var et kontrafej af Dreyfus.
Efter foredraget blev der serveret kaffe/the, boller med diverse
pålæg og kringle.
Ref.: Ib

PRESSEMEDDELELSE:
Sct. Georgs Gildets forårstur for besøgsmodtagere og besøgsvenner.
Sct. Georgs Gildet i Hadsten havde traditionen tro inviteret frivillige fra Ældre Sagen i Hadsten på den
årlige forårstur ud i naturen omkring Hadsten. Primært deltog Ældre Sagens besøgsmodtagere og
besøgsvenner, men også andre frivillige var repræsenteret.
Med afgang fra Sundhedscentret på Hovvej deltog 36
personer fra Ældre Sagen og 6 gildebrødre i turen i bus ad
små veje over Favrskov, Lyngå, Skjød, og Vitten til Nilles
Kro, hvor der serveredes boller, hjemmebagt kringle,
lagkage og kaffe.
Sangbogen blev flittigt brugt til forårssange og der blev
fortalt muntre historier.

Undervejs passerede bussen 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.
På vegne af alle turens deltagere takkede Ældre Sagens
repræsentant, Helga Sørensen, der koordinerer Ældre Sagens
Besøgsvennetjeneste, for Sct. Georgs Gildets gode tradition med
at arrangere en god eftermiddag – et lille lyspunkt i hverdagen –
for primært besøgsmodtagere og deres besøgsvenner.
Der returneredes til Hadsten – igen ad små veje – og
eftermiddagen sluttede efter 3 timers samvær igen ved Sundhedscentret.
Ref. Hans Ole
_________________________________________________________________________________

Gruppe 1 – § 3 gruppen
Referat af gruppemøde 14 maj hos Bente.
Vi mødtes kl. 16.30 hos Bente med madpakker for at starte med en gåtur
i Jeksen dalen. Desværre var vi ikke fuldtallig da Marianne havde noteret
en forkert dato og derfor optaget andet steds og Helle var på arbejde i
forbindelse med valget. Kim, Mette og Bente kørte til parkeringspladsen
ved Kollens Møllegård hvor Lars ventede og turen skulle starte.
Jeksen dalen blev fredet i 1979. Det er en landskabsfredning, der sikrer
at områdets karakter opretholdes, det meste er privatejet. Det er en del
af en større smeltevandsdal, der strækker sig fra Århus mod vest og til
sydvest for Solbjerg sø. Langs Jeksen Bæk som vi
fulgte på det meste af turen veksler landskabet mellem enge, sumpede områder,
skov, overdrev og dyrkede marker. I området har der været 9 vandmøller, der
havde en stor betydning ved den begyndende industrialisering i midten af 1800
tallet, især til at male korn. Nu er der så vidt vides 3 tilbage Pinds Mølle, Bodil
Mølle og Dørup Mølle
Det var en dejlig lun aften så vi nød turen på 5-6 km i
det meget afvekslende område. Madpakken blev
indtaget i nærheden af Jeksen, hvor der er en
parkeringsplads med bord og bænke.
Her efter kørte vi tilbage til Bente og fik kaffe med boller og rabarbertærte
inden vi planlagde vores gruppetur til Venø fra 31 maj til 2 juni, hvor vi
desværre også må undvære Helle. Vi planlægger at gå en tur i Kongens
Mindepark på vejen der op og måske en tur til Lemvig inden vi tager færgen til Venø.
Referent Bente

Gruppe 2 – Madkultur/Egnsretter
Gruppetur til Kongernes Jelling, den 7.5.2019
På en kold og blæsende dag kørte vi af sted. Desværre
måtte Janne og Mike melde afbud. Første mål var
Bindeballe Købmandsgård. Det er ufatteligt så mange

gamle ting, de har samlet. Men der er også spændende lækkerier at købe.
Vores hovedmål var Kongernes Jelling, hvor vi havde fået booket en rundvisning kl. 13.30. Det
viste sig at være en god idé. Guiden, Søren Mols, var tidligere lærer og menighedsrådsformand. Han
kunne ud over de faktuelle ting også bidrage med gode anekdoter.
F.eks. skulle hans elever i historie lære at oversætte runerne på Jellingstenene. En elev fik teksten på
Harald Blåtands sten oversat til ”Han gjorde damerne kristne”! I vores pas kan vi se, hvordan
Kristus-figuren ser ud. Harald rejste stenen omkring år 965 over sin far, Gorm den Gamle, Danmarks
første konge. Den vejer 10 tons, og er af rødgranit, som her i landet kun findes ved Hou. Så
vikingerne har fået den transporteret de 58 km, der er mellem Hou og Jelling. Det var første gang, at
runer her i landet blev skrevet vandret. Det havde Harald lært i Irland. I øvrigt var Harald meget
udfarende. Den gyldne farve, som var på stenen, fandtes kun i Byzans og Damaskus, og det var i
Irland, at han blev overbevist om, at det var nemmere med de få guder i kristendommen i stedet for
de mange guder, som fandtes i Asatroen.
Den lille sten rejste Gorm den Gamle over sin kone, Dronning Thyra. Her optræder navnet
Danmark for første gang.
Jellingeområdet blev i 1994 optaget på UNESCO verdensarvsliste.
Udsendinge fra UNESCO kommer rundt og holder øje, og i den
forbindelse kunne de se, at stenene var blevet beskadiget af vind og
vejr. Hvis ikke de blev beskyttet, ville området blive slettet fra listen.
Man udskrev en arkitekt konkurrence, og løsningen blev de
glasmontrer, som stenene nu står indeni. Her kan både temperatur
og luftfugtighed holdes konstante.
Palisaderne, som Harald fik bygget omkring hele området var
sammenlagt 1,4 km. Det var tykke, høje egestolper, og det tog
selvfølgelig flere år at få palisaderne bygget. En rest af træet fandt
man for få år siden i en dam på området. En dansk og to
udenlandske forskningsinstitutioner fik tilsendt et stykke hver, og de
skulle uafhængigt af hinanden finde ud af 1) træsort, 2) alder og 3)
hvor det stammede fra. De var enige om, at det var egetræ fra omkring 968. Hvor det kom fra,
kunne de ikke bestemme.
Efterfølgende kunne vi fra tagterrassen i museet se ud over hele området og de stolper, der
markerer, hvor palisaderne stod i sin tid.
Førhen gik den trafikerede landevej forbi tæt op ad stenene. Engang kom Mærsk Mc-Kinney
Møller på besøg. Her kunne han høre larmen fra vejen og gav straks tilsagn om at give et beløb til en
omfartsvej. Kommunen skulle give et tilsvarende beløb, og det skulle iværksættes straks, for han var
en gammel mand. Derfor er området nu stille og fredeligt.
Kirken og Museet nåede vi også at se, inden vi skulle videre. En lille sølvstribe i gulvet i kirken
markerer hvor Gorm den Gamle ligger. Fra 1976-1979 foretog Nationalmuseet udgravninger i
kirken. Guiden kunne fortælle, at i de år kom Dr. Margrethe af og til forbi for at være med, og hun
havde derfor sin orange kedeldragt hængende bag ved alteret.
Ved 16.30 tiden kørte vi fra Jelling og til Det Lille Røgeri i Voervadsbro vest for Skanderborg. Her
havde Hans Ole bestilt bord, og vi sluttede dagen med at få serveret deres Fiskesymfoni, inden vi
kørte hjem til Hadsten gennem landskaberne med de store gule marker.
Ref. Ruth

Referat
Tur til Samsø med Vestjysk Naturlaug
Mandag den 27. maj drog to gildebrødre fra Hadsten til Samsø sammen med 4 gildebrødre fra Herning og 21
gildebrødre fra Vestjysk Naturlaug.
Vi sejlede fra Hov kl. 12, og allerede da vi var kommet om bord, blev vi fundet af det øvrige selskab. Vi spiste
vores medbragte mad og blev hurtigt introduceret til selskabet.
På Samsø kørte vi straks ad Havvejen til Kanhave kanalen, hvor guide
Lis Nymark mødte os. Hun fortalte levende om kanalen, og derefter
kørte hun med ud til Langøre/ Lilleøre, hvor hun fortalte om skanserne
og betydningen for rigets sikkerhed i begyndelsen af 18-hundrede
tallet. Hun fortalte også om Kyholm
som karantænestation.
Tirsdag den 28. maj kørte vi efter
morgenmaden til den nordlige del af
øen. Først til Ballebjerg, øens højeste punkt – 64 m, hvor vi nød den
storslåede udsigt. Derefter kørte vi til Nordby Bakker og vandrede ud til det
nordligste punkt, Issehoved.
Vi spiste frokost på Samsø Bryghus, og herefter cyklede Hanne og
Robert en tur til Mårup Havn og Møgelskår. En dejlig tur trods kraftig
blæst.
Onsdag den 29. maj besøgte vi om formiddagen Samsø Grønt, hvor vi
fik en spændende rundvisning. Efter frokost i Tranebjerg cyklede Hanne
og Robert først til Ballen Havn og derfra tværs over øen via Ørby til
Koldby og Koldby Kås, inden vi returnerede til Tranebjerg. Vi skulle nå
færgen retur til fastlandet. Det var dog lige ved, at det ikke lykkedes,
fordi Robert punkterede. Hanne måtte hente bilen i Tranebjerg, og vi
nåede færgen.
Sent onsdag var vi hjemme igen efter en dejlige tur, hvor vi mødte nye og
hyggelige gildebrødre. Selvom vi ikke kendte nogen, da vi tog af sted, var
vi med det samme en del af holdet. Så det var ikke sidste gang, vi var på
tur med Vestjysk Naturlaug.
Ref. Hanne

Fødselsdage
Juni:

10. juni

Lise Lund

15. juni

Poul-Erik Handberg (65 år)

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. 4. – torsdag d. 6/6: ø-tur til Venø
Torsdag d. 13/6: gildemøde/gruppedeling
Juli:
Sommerferie

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/8- 2019 er d. 25/7.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen furmor50@gmail.com

God sommer

