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Limfjordsgruppen vil gerne invitere til gildemøde den 31. maj kl. 19.30 

 

 

 

 

 

 

Gruppevis tilmelding senest mandag den 28 maj til 

Sten Bo Andersen , Tlf 21734437, Mail: sten_bo@post5.tele.dk 

Gæster er meget velkomne 

På mødet vil Mr. Windpower alias tidl. 

teknologidirektør for Siemens Windpower 

Henrik Stiesdal fortælle om et liv med 

vindmøller og tilblivelsen af testcentret i 

Østerild. 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
mailto:annemarie.hansen@gmail.com


Gåtur 

Næste gåtur er tirsdag den 8. maj. 
Vi mødes ved spejderhytten på Ellemosevej kl. 14.00 

 
Hilsen  Gålauget 

 
 

 
Forårstur for Besøgsmodtagere og -venner m.fl. 

 
Turen finder sted den 14. maj 2018 med afgang i bus kl. 14.00 fra Kernehuset, Hovvej 76, 
Hadsten. 
 
Gildebrødre, der ønsker at deltage og hjælpe, bedes tilmelde sig senest den 9. maj 2018 til 
undertegnede. 
 
M.g.h. 
Ib Ladefoged, tlf. 2661 0707 

 

 
 

Referat:  

Sct. Georgs Gildehal den 19. april 2018. 
 
Der var mødt 22 gildebrødre. 
 
Gildemesteren bød velkommen til gildehallen og en særlig velkomst til 
lederen af "Familiehuset" ved Skejby Sygehus, nemlig Vinni Stenholt. 
Anledningen var, at der på seneste gildeting blev vedtaget at donere kr. 
10.000,00 til "Familiehuset".  Vinni Stenholt fik overrakt beviset på kr. 
10.000,00, som hun takkede for, og hun kunne fortælle, at huset havde 
god brug for pengene. 2017 var året, hvor der havde været fuldt booket. 
Derefter forlod Vinni Stenholt gildehallen, og gildemesteren kunne holde sin tale og oplæse Sct. 
Georgs budskabet, der i år var skrevet af Gjermund Austvik, Sveriges koordinator for Fredslyset  
 
Efter gildehallen bød Kirsten L. (Gruppe 3) velkommen til "eftergildehallen", der blev indledt med en 
forårssang.  
Derefter havde Steen C. Andersen et indlæg om Danmarks flygtninge- og indvandrerpolitik gennem 
de seneneste ca. 50 år. Indlægget var baseret på bogen "Velkommen Mustafa" udgivet af det 
socialdemokratiske folketingsmedlem Mattias Tesfaye. 
Det var et indlæg, som Steen havde holdt i gruppe 3. Når indlægget så blev gentaget for hele gildet, 
var det også for at give alle gildebrødre en fornemmelse af, hvad gruppe 3 også kunne beskæftige 
sig med. 
 
Medlemmer af "Løbslauget" meddelte de seneste nyheder/oplysninger om "Spejderløbet" den 21. 
april 2018. 
 
Ref.: Ib 
 
 
 
 
 



 

 

 

Sct. Georgsbudskabet 2018 
  

”En spejder er ærlig og pålidelig”  

 

Dette er paragraf 2 i den svenske spejderlov.  

Hvad betyder det for mig – og for dig? Taler jeg altid sandt? Gør jeg altid det, jeg har lovet? Eller – 

hvad med den lille "hvide løgn"? Eller når jeg "glemte", hvad jeg havde lovet at gøre? Kan det 

nogensinde være OK at fortælle en løgn – og i så fald hvornår? Og var det ikke morsommere at 

gøre noget andet end det, jeg havde lovet?  

 

I disse tider ser vi mange nye begreber om dette emne. Vi taler om "fake news" og "alternative 

truths". Og om at bryde løfter, fordi de vil "skade mig", hvis jeg holder dem. "Mig først", for at 

omskrive et udenlandsk statsoverhoved.  

 

Og på sociale medier – Facebook, Instagram, Twitter og hvad de nu hedder – ser vi rapporter om 

dette og hint, med eller uden kildehenvisninger. Eller med uidentificerbare kilder – de kan endda 

være falske? Eller "rapporter" eller direkte påstande om enkeltpersoner eller omstændigheder, vi 

slet ikke kan vide noget om.  

 

Hvordan skal vi forholde os til alt dette? På sociale medier kan vi "like" og "dele". Men hvis det jeg 

"kan lide" og "deler" viser sig at være falsk og/eller usandt – hvad så? Gør det mig ikke medskyldig 

– eller skyldig i at sprede løgne?  

 

Nogle gange skriver vi "Jeg har hørt, at ...". OK – hvad har vi hørt? Hvordan ved vi, at det er 

korrekt, og at vi kan stole på kilden? Dette minder os om gamle dages kædebreve, der indeholdt 

påstande som "en kvinde i Langbortistan brød kæden og omkom i en brand en uge senere".  

 

Hvis vi vil holde fast i vores løfte om at holde spejderloven, må vi måske stoppe lidt og tænke, før 

vi ukritisk "liker" og "deler", hvad vi læser på de sociale medier eller på anden måde får at høre.  

 

Da vi gik i skole lærte vi noget om "kildekritik" – det er et godt koncept at anvende.  

 

Vær beredt!  

 

Med spejder- og gildehilsener Gjermund Austvik  

Sveriges koordinator for ”Fredsljuset från Betlehem” 

 

 

 

 

 



Referat:  

Gåturen den 10. april 
Vi var siger og skriver 4 personer, der drog ud på tirsdagstur den 10. april 2018. 
 
Turen gik til Voldum, hvor der lige over for kirken er 
start på 3 vandreruter. Vi snuppede den grønne, og 
den førte os ud over land og ind i Mygind skov. Skoven 
er fortrinsvis bøgeskov, og foråret lurede lige om 
hjørnet. Anemonerne var netop kommet frem, solen 
var lige ved at komme igennem, og eftermiddagen var 
trods blæsten lun. Kaffe/te blev indtaget på en plads 
med faste borde. Jeg tror godt, jeg kan sige, at vi alle 
kom i et dejligt forårshumør. 
 
Inden start på turen smuttede vi lige ind og så på 
Voldum Kirke. Hold da op den er flot. 
Altertavle/døbefont og stolerækker udskåret i træ. Flot flot arbejde. 
 
Vi blev enige om, at vi godt kan snuppe de 2 andre vandreruter ved lejlighed. 
 
Ref. Birgit 
 
 
Pressemeddelelse 

Danmarkshistorie levendegøres for mere end 100 spejdere. 
 
Hadsten Sct. Georgs Gildets traditionsrige spejderløb afvikles i år lørdag den 21. april i skovområdet 
vest for Granholt i Hadsten, med udgangspunkt i KFUM-spejdernes hytte.  
 
Der forventes at deltage mere end 100 spejdere fra DDS og KFUM spejdergrupperne i Søften, 
Hinnerup og Hadsten, og temaet i år er Danmarkshistorie. 
Patruljerne får gennem besøg på 10 poster lejlighed til at høre om kendte historiske steder i 
Danmark, og skal på posterne løse forskellige opgaver knyttet til den historiske lokalitet.  
 
Posterne vil være bemandet med henved 40 gildebrødre, hvis opgave bl.a. også er at vurdere de 
enkelte patruljers evne til at samarbejde, for hvilket der tildeles points. 
 
Efter løbet er der saftevand/kage til alle spejdere, og der afsluttes med præmieoverrækkelse kl. 
14.30. 
 
Pressemeddelelse 

10.000 kr. til Familiehuset i Skejby 
 
Sct. Georgs Gildet i Hadsten traf på sit Gildeting (generalforsamling) for 
nylig beslutning om at donere 10.000 kr. til TRYG-fondens Familiehus i 
Skejby. 
 
Beslutningen er nu effektueret, da Familiehusets daglige leder, Vinni 
Stenholt, deltog i et internt møde i Sct. Georgs Gildet i Spejderhuset på 
Ellemosevej. 
 



På billedet ses Gildemester Kirsten Andersen overrække Vinni Stenholt (til venstre) beviset på 
donationen på 10.000 kr. 
TRYG-Fonden har finansieret opførelsen af Familiehuset, der for mange familier er et helle i en 
problematisk hverdag, og hvor familier med syge, ofte langtidsindlagte børn kan få støtte i 
hverdagen.  
Og donationen skal anvendes til Familiehusets daglige drift, der primært finansieres via donationer 
og frivilligt arbejde. 
 
Gildets donation er et resultat af Sct. Georgs Gildets årlige Loppemarked, som afholdes i tilknytning 
til Lilleå-Markedet. De her indsamlede midler er øremærket til humanitære formål. 
 
Pressemeddelelse 

26 ”Ulve” set i skoven ved Granholt 

KFUM-spejdernes aldersgruppe 8–10 år betegnes som Ulve, og aldersgruppen 6-8 kaldes 

”Bævere”. I Det danske Spejderkorps er navnene tilsvarende ”Mini” og ”Mikro”.  

 

  
I alt deltog 103 spejdere fra disse grupper med hjemsted i Hadsten, Hinnerup og Søften i Hadsten 
Sct. Georgs Gildets traditionelle Sct. Georgs Spejderløb, der blev afviklet i lørdags med udgangspunkt 
i KFUM-spejdernes hytte ved Granholt, med temaet Danmarkshistorie. 

Patruljerne fik gennem besøg på 10 poster lejlighed til at høre om kendte historiske steder i 
Danmark, og på posterne blev der løst forskellige opgaver knyttet til den historiske lokalitet.  
F.eks. skulle spejderne efter at have hørt historien om Fregatten Jylland lære at kaste med 
redningsreb og udføre forskelligt tovværk. Som afslutning udleveredes ”beskøjter” som en prøve på 
datiden ”frokost”. 

Opgaven ved ”Lindholm Høje” bestod i fremstilling af sværd og skjolde. 
Ved ”Ertebølle” – posten blev spejderne beværtet med brændenældesuppe. 

Posterne var bemandet med henved 40 gildebrødre, hvis opgave var at vurdere de enkelte patruljers 
evne til samarbejde og opgaveløsning, for hvilket der tildeltes points. 

http://pingvinnyt.dk/wp-content/uploads/2018/04/sct-g-g-løb-218.jpg


Efter en lang dag med mange historiske oplevelser med tilhørende opgaver afsluttedes løbet med 
saftevand/kage til alle spejdere, og ved præmieoverrækkelsen blev ”Tiger” (DDS Hadsten – 
Mini/Ulve) tildelt 1.pladsen for både opgaveløsning og samarbejde, og ”Markmus” (DDS Hadsten – 
Mikro/Bæver) tildeltes 1.pladsen for både opgaveløsning og samarbejde. 

 

Gruppe 1 – § 3 gruppen 

Nyt fra § 3 gruppen 

Onsdag den 11. april  kl. 17. mødtes alle fra § 3 gruppen + Troels på parkeringspladsen ved Egå 
Engsø.  
Vi startede vores rundtur i det fineste forårsvejr med høj sol. Egå Engsø er i kraft af sin størrelse en 
§ 3 sø og et naturgenopretningsprojekt. På vores vej rundt om søen så vi rigtig mange grågæs, vi så 
også en del andre fugle (troldænder, krikænder, pibeænder, taffelænder, gråænder, toppet 
lappedykker, knopsvaner, og viber.)  
Da vi nåede over til shelterne spiste vi vores medbragte mad, stadig i solskin. Vi sluttede af med 
kaffe og Erlings kransekage. Det sidste stykke at turen gik vi med udsigten til den flotteste 
solnedgang. 

Egå Engsø blev etableret i oktober 2006 ved at stoppe den kunstige dræning af en 
række enge i Egådalen.Ved Lystrupvej i øst løber Egå Engsø ud i Egåen, som afvander området 
til Aarhusbugten ved Egå Marina. Vandmængden i Engsøen varier ganske meget, men normalt er 
søen lavvandet med en middeldybde på 1 m og en maksimal dybde på ca. 1,7 m. Vandstanden kan 
stige med en ekstra meter eller mere i særlige situationer. Søen dækker normalt 115 hektar og er 
omgivet af godt 50 hektar enge, som ikke er offentligt tilgængelige langs søens bredder. Der er 
anlagt en sti på ca. 5,2 km hele vejen rundt om søen. Et vigtigt element i naturgenoprettelsen af 
område har været etableringen af faunapassager under broerne. Aarhus Kommune har udlagt to 
strækninger ved søen til fri fiskeri. 

Området omkring Egå Engsø er populært, og det er da også et mål for Aarhus Kommune at gøre 
området attraktivt og nemt tilgængeligt for byens borgere. Et australsk vinfirma har sponsoreret flere 
gangbroer samt et fugletårn ved sydkysten. Ikke langt derfra - udfor Engsøens eneste bådebro - 
ligger der et aktivitets- og læringsområde beregnet for både skoleklasser og interesserede 
besøgende. Området er skabt med inspiration fra en typisk jægerstenalder-boplads med en stor 
bålplads i midten, omkranset af flere shelters. De kan bookes til overnatning. I området er der en 
række legeredskaber spredt i landskabet. Der er også muldtoiletter. 

Ref. Mette 

 

 
 
 



Gruppe 2 - Madkultur 
Tirsdag 10/4 mødtes hele gruppe 2 hos Ruth. 
Vi startede mødet med en lækker hokkaidosuppe i anledning af Ruth og Knud Erik’s tur til Vietnam i 
januar. Forårsrullerne som også en lokal spise der, opgav Ruth dog at lave, så de var i anledning af 
ovenstående blevet tryllet om til skidenæg – en meget lokal egnsret, som vi alle kender, men i 
forskellig udformning og med forskelligt tilbehør. Vi fik en aldeles lækker udgave fra Nordjylland.   
Derefter samlede vi op i Sct. Georgsløbet. Vi fik styr på sidste effekter og spørgsmål. Vi diskuterede 
pointgivning. 
Så kom der fokus på gruppeturen, som finder sted sidst i maj. I øjeblikket er der to mål: Jelling og 
Aalborg. Vi medbringer hver især ideer og ønsker for indhold på turen til næste gruppemøde 08/05-
18 kl. 13 på Rønnehaven 35. 

Referent: Janne 
 

’  

Gruppe 4 – Limfjordsgruppen 
Gruppemøde torsdag d. 5.april 2018 hos Inger 
 
Efter de sædvanlige indledende øvelser, tog vi fat på aftenens dagsorden. Første punkt var 
ølsmagning, idet Hanne havde medbragt øl fra Staarup Håndbryg, et lille mikrobryggeri ved 
Limfjorden,  

 
Vi fik færdiggjort planlægningen af vores poster til Sct. Georgløbet og der skulle nu være styr på det 
hele. 

 
Vi er jourhavende til gildemødet 31/5. Også dette er der helt styr på, og vi glæder os til at høre 
Henrik fortælle om Østerild og andre vindmølleprojekter. 
 
Vores gruppetur, som var programsat til anden pinsedag (20/5) rykkes til 16/6, og vi koncentrerer os 
om Vitskøl, Aggersborg og Løgstør. Vi indtager aftensmaden i Kanalfogedens Køkken i Løgstør. Livø 
må vi gemme til en anden gang. 
 
Så var vi nået frem til aftenens fremlæggelser: 
Kirsten fortalte om den kongelige jagthytte i Trend, som stadig bruges en del, specielt af 
Kronprinsens familie. 
Sten fortalte om Lovns Bredning og tog udgangspunkt i en beskrivelse fra Jørgen Haffgård, som 
voksede op i Lovns Præstegård. 
Hanne fortalte om Stårup Hovedgård, som ligger vest for Højslev ved Skive Fjord. Der har i 28 år 
været antikvitetshandel på gården, som i 2015 blev solgt til et svensk par, som nu bruger det som 
privatbolig. 
I nærheden af Stårup Hovedgård ligger det lille bryggeri, Stårup Håndbryg. 
 
Aftenen afsluttedes med lækkert kaffebord og aftale om næste møde 9/5 hos Kirsten 
Ref.: Kirsten 

 



Gruppe 5 – ”Ud af huset”, arkitektur og kultur 
 
Lørdag den 7. april mødtes vi ved Inge kl.10 og kørte straks til Gl. Estrup.  
Da der blæste en kold vind fik vi lov til at spise vores medbragte rundstykker indenfor. Derefter så vi 
hele udstillingen, der var udvidet meget siden nogen af os sidst 
havde været der. Det var flot og interessant stillet op. Da vi havde 
gået der et par timer, gik vi over på herregårdsmuseet, og så alle tre 
etager. Nu var vi godt trætte, og kørte hjem til Inge, der havde 
forberedt et måltid mad til os. Det var dejligt lasagne og salat.  
   
Herefter holdt vi møde. Vi talte om vores gruppetur og blev enige 
om at nøjes med en endagstur til Kolding. Nærmere næste møde.  
Vi har også gildemødet i juni, så der var forslag om indhold, som vi 
taler videre om næste møde. Nu var der tid til kaffe med en dejlig kage. Tak for den dag.        
 
Ref.Gudrun 
 

 

Fødselsdage 

Maj:  

2. maj  Marianne Lyngsø 

24. maj  Ellen Bredgaard 

  

Juni:  

10.juni Lise Lund 

15. juni Poul-Erik Handberg 

26. juni Janne Arbon  

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/6- 2018 er d. 25/5. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

Kalenderen  

Maj: 

Tirsdag d. 8/5: Gåtur 

Mandag d. 14/5: Tur med besøgsvenner 

Onsdag d. 16/5: Distriktsgildeting i Hammel 

Lørdag d. 26/5: Trafikregulering ved Moselund 

Torsdag d. 31/5: Gildemøde 

 

Juni: 

Tirsdag d. 12/6: Gåtur 

Torsdag d. 14/6: Gildemøde 

 


