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Endelig dagsorden er udsendt særskilt.

Tilmelding om deltagelse i
Gildetinget torsdag den 10. marts 2016.
I Gildenyt pr. februar 2016 blev der indkaldt til gildeting.
Det er gruppe 4, der er jourhavende, og af hensyn til traktementet
bedes tilmelding – gerne gruppevis – ske til Kirsten Ladefoged, tlf.
2661 0707 senest søndag den 6. marts 2016.
M.g.h.
Gruppe 4
_______________________________________________________________________________

Gåtur
Vi mødes til gåtur tirsdag 8. marts kl. 14.00.
Vi mødes denne gang på P-pladsen ved Vestre Skovvej,
og går en tur i skoven herfra.

Der er ingen tilmelding – Bare mød op!
Gildehilsen

Gå-holdet

Referat:
Gildemøde torsdag den 11/2-2016
Casper Carlsson – spejder hos Hinnerupgruppen – tog os med på en tur til den 23. Verdensjamboree
i Japan om sommeren 2015.
25 gildebrødre var lutter øre mens Casper fortalte og
viste billeder fra sin store oplevelse. Han fortalte og
besvarede spørgsmål i godt og vel en time og tilbage
står et indtryk af en varm, spændende oplevelse af et
fremmedartet land for lejren og en fornemmelse af at
”komme blandt ligesindede” på lejren
Inden lejren var der en rundtur i Japan, startende med
storbyen Tokyo med mange templer!
Lejrens fokus var ”WA: A spirit of unity”, mere end på
det praktiske spejderarbejde og Casper gav udtryk for
at det trods de høje temperaturer lykkedes at få god
kontakt med mange forskellige nationaliteter. En kontakt kan holde ved lige i dag – ved hjælp af
f.eks. Facebook, internet, men naturligt nok bedst med de personer, hvor sproget ikke udgør en
barriere.
Målet for lejren var: ”Peace and harmony among youth and to create a better World”.
Lejrområdet målte ca. 1 km. i N-S retningen og 3 km. i Ø-V retningen – 280 ha I alt.
Efter kaffen vist Casper sin samling af mærker,
tørklæder og m.m.m. frem og igen var der stor
spørgelyst blandt gildebrødrene.

En spændende aften med en rigtig spejder.
Der skal lyde en stor tak til gruppe 2, for deres velvilje til at stille op med hjælpere til denne aften vi havde brug for jer!
Gruppe 3

Referat:

Gåtur i februar.
Det var en lille flok, der mødte op til februar måneds gåtur, men vejret var også temmelig blæsende
og koldt.
Vi kunne være i én bil og satte hurtigt kursen mod Egå Engsø.
Her startede vi vores rundtur fra Lystrupvej og det første stykke vej skulle bare overstås, idet vi gik i
modvind og langs motorvejen.
Så snart vi kom over på den anden side af søen blev det
straks bedre at gå, for vi var nu kommet i nogenlunde
læ. Vi gjorde holdt ved fugletårnet og spejdede ivrigt
efter havørnen, men den havde åbenbart valgt et lunere
sted på denne blæsende dag.

Den medbragte kaffe blev nydt på shelterpladsen
inden turen gik det sidste stykke rundt om søen
tilbage til bilen. Endnu en dejlig gåtur var omme og
vi satte os i bilen og kørte mod Hadsten
Ref.: Kirsten A
__________________________________________________________________________________

Gruppe 1 – Naturoplevelser
Mandag d. 25-1 mødtes vi hos Helle og Erling og nød Erlings kokke kunst
i form af Sika hjort med kartofler og brun sovs, som vor mor lavede den og
en særdeles god waldorfsalat. Tak for det Erling.
Efterfølgende planlagde vi forårsprogram i store linjer.
Datoerne for vores møder / ture er:
Lørdag d. 13-2 kører vi til Fussingø, hvor vi går en lang tur og hører om området
Onsdag d. 2-3 mødes vi hos Poul Erik planlægger Sct. Georgsløbet i april og Gildemøde i maj.
Tirsdag d. 12-4 kører vi til Hjermind/ Kjællinghøl, hvor Troels vil guide os en tur rundt og gør os
klogere på området, alt i mens vi finder de første spæde urter til suppen som vi tilbereder ved
lejrpladsen.
Mandag d. 9-5 en aftentur til Lysnet i Vissing, hvor vi går på jagt efter de skønne orkideer og nyder
dem og aftensolen, mens vi drikker vores medbragte kaffe/te
Lørdag d. 4-6 heldags tur til Mols, med morgenkaffe ved Lars og Mariannes sommerhus i Femmøller.
På gruppe 1`s vegne
Mette

Lørdag d. 13. februar mødtes Gruppe 1
Naturoplevelser i Vissing hos Marianne og Lars til
morgenkaffe inden vi fortsatte til Fussingø for at få nogle
dejlige naturoplevelser.
Dagens hold bestod af Mette, Helle, Marianne, Poul Erik,
Lars og Troels som vores faste holdepunkt, når der
opstår spørgsmål om naturen.
Vejret var strålende, tilpas temperatur efter årstiden og
sol fra en skyfri blå himmel.
Turen til Fussingø gik via Langå, Dagsvad, Vester Velling og Tour de France bakken ved Ålum.
Vi parkerede lidt fra slottet på en parkeringsplads der ligger lige ned til søen, hvor der også er en
bålplads, som vi satsede på var ledig når vi kom tilbage fra vores vandrertur.

Vi begav os forbi slottet for at følge en af vandreruterne
der er i området. Det kneb dog lidt med at få fart i
damerne idet der var usædvanligt mange flotte
mosgrene at beundre på det første stykke.
Men mænd er jo et tålmodigt folkefærd, så vi hyggede
os med at vente indtil damerne fik os indhentet.

En del af Fussingø skoven er en såkaldt naturskov, der får lov at ligge urørt hen uden man fjerner
væltede træer eller rydder op i skoven. Det er spændende at se sådan en skov efterhånden som
årene går.
Et andet sjovt naturfænomen vi så, er håris eller
nisseskæg, der opstår på døde grene i skovbunden når
temperaturen har været nede omkring frysepunktet om
natten.
Et menneskeskabt fænomen vi så, er når der i et træ er
dannet en lodret sprække. Den er simpelthen opstået
ved at man har trukket træstammer ud af skoven og har
gnedet stammerne op ad et træ så der er blevet slidt et
sår.

I skoven ved Fussingø vokser et spændende og i naturen sjældent nåletræ,
der hedder Tsuga og stammer fra den amerikanske vestkyst. Dem
studerede vi også på nært hold.
Ja, det er ganske spændende at have en kyndig guide med på vores ture.
Det nyder vi.

Det mest spændende gik vi dog alle glip af. Troels hilste på en
forbipasserende, der fortalte at han netop havde set en havørn. Til
gengæld så vi en anden rovfugl, nemlig glenten.

Efterhånden var vi kommet til Fussing Vandmølle, der
blev bygget
omkring år 1600 og hørte til Fussingø Slot indtil 1947,
hvor den blev overtaget af staten
Møllen fungerede frem til 1951.
Vandet strømmer stadig gennem møllehjulet, men
det kører dog ikke. Her så vi både vintergækker og
erantis der piblede op af jorden, tegn på forår.

Videre gik det gennem Tindskovene forbi Grævlingbakken og Galgebakken
tilbage til Fussingø Slot, hvor vi så en obelisk, der i 1875 blev rejst af de
lokale bønder som tak til godsejer Christian Ludvig Scheel von Plessen, der
i 1775, altså hundrede år tidligere, havde overdraget ejendommene til
bønderne.
Selve Fussingø Slot blev bygget i 1795 af selvsamme godsejer, og slottet
forblev i den tyske slægts eje indtil 1947, hvor staten konfiskerede godset
som krigsskadeerstatning.
Tilbage ved parkeringspladsen og bålpladsen tændte vi bål og stegte de medbragte pølser som vi
nød sammen med Mettes hjembagte kage mens vi nød solen og den skønne udsigt over søen.
Vi glæder os til næste tur, hvor foråret er endnu tættere på og vi kan få endnu flere naturoplevelser.
På gruppe 1's vegne
Lars

Gruppe 2 – Naturgenopretning

Referat af gruppemøde d. 2. februar 2016.
Kl. 13.30 mødtes gruppen minus Ellen på P-pladsen ved Trigevej/Vester Møllevej i Trige. Sten Bo
havde dagen før testet en skøn rute i Himmerrigsskoven, som dog viste sig at være lidt af en
udfordring, idet vi måtte igennem sumpet engdrag, over rivende vandløb og gennem tæt skovkrat
før vi havde gået de 5 km.
Derefter kørte vi hjem til Hannah og Hans Ole, hvor Ellen stødte til gruppen. Her fik vi serveret en
dejlig frokost, med både sild, burger og ost samt kaffe og Brunsviger kage.
Der var bred enighed om at Nytårsgildehallen blev en festlig og glad aften, hvor alle deltog med stor
begejstring.

Gruppens forslag til Gildeting om fordeling af støtte er enten Hadsten Familieoplevelsesklub som er
nystartet under Red Barnet, eller Sorg- og Samværsgruppen Kilden, som hører under Lions Club i
Hinnerup.
Har vi forslag til ny gildemester og distrikts gildemester. Det blev til en længere debat, uden dog at
nå nogle resultater.
Aftaler om Sct. Georgs løbet: Vi er tildelt 3 poster. Post 1. Hadsten Bio – ansvarlig, Hans Ole. Post 2.
Hadsten Farver – ansvarlig, Ellen. Post 3. Garntråden – ansvarlig, Bente/Birgit. De ansvarlige laver
aftaler med de nødvendige hjælpere. Det blev aftalt at spejderne får ”Snacks” i form af Popcorn ved
posten I Hadsten Bio.
Eventuelt: Bente informerede om at ”Landslejren 2017” søger teamledere til planlægning/udvikling af
9 aktiviteter. Nærmere info hos Bente.
”Tunø” turen blev omtalt. Der er pt. Tilmeldt 11 deltagere, men tilmeldingsfristen er den 10. feb.
Derefter går den endelige planlægning i gang.
Tak til Sten Bo for en ”spændende” vandretur. Og en særlig tak til Hannah og Hans Ole for lækker
frokost og hyggeligt samvær.
Mgh Helge

_______________________________________________________________________________

Gruppe 3 – Lokalhistorie
Tirsdag 23-2-2016 mødtes gruppe 3 hos Mike til
aftensmad kl. 18, da fryseren på Sverigesvej skal
tømmes inden den 1. april!
Menuen stod på andesteg – helt forkert duft for et
februarmøde, men lækkert.
Dagsordenen for mødet blev afviklet i god ro og orden.
Sct. Georgsløbet blev vendt. Vi gør færdig på næste
gruppemøde.
Vi prøvede at huske gildets donationer gennem de sidste
år og gildemødet om verdensjamboreen blev også vendt.
Tak til alle hjælperne til afvikling af mødet.
Fremadrettet har vi nu – takket være Ruth – masser af læsestof om Sostrup, som skal gennempløjes
til næste gruppemøde i april.
Referent: Janne A.

Gruppe 4 – Diskussion
Gruppe 4 havde møde den 18. februar 2016 hos Ib.
Henning havde meldt forfald.
Vi drøftede, hvordan vi skal tilrettelægge udarbejdelsen af de indlæg til jubilæumsskriftet, som
gruppen har lovet at stå for. Niels havde udarbejdet et forslag til en disposition, som vi vil prøve at
arbejde efter.
Derefter skulle vi lige have traktementet til gildetinget på plads – hvem gør hvad og hvornår. Det
lykkedes, at få opgaverne fordelt.
Løbslaugets oplæg til Sct. Georgs-løbet blev gennemgået. Opgaverne til vores 2 poster blev fastlagt,
og meddelelse herom vil blive tilsendt løbslauget.
Ref.: Ib

Fødselsdage
Marts:
11. marts

Bent Pedersen

12. marts

Hanne Nielsen

12. marts

Grete Simonsen (85 år)

April:
3. april

Niels Mark

6. april

Hans Ole Hede

22. april

Michael Arbon

Alle ønskes hjerteligt tillykke.
Kalenderen
Marts:
Tirsdag d. 8/3: Gåtur. Mødested P-pladsen ved Vestre Skovvej
Torsdag d. 10/3: Gildeting i Spejderhytten 19.30 (Spisning kl. 18.30)

April:
Torsdag d. 28/4: Sct. Georgs-gildehal

Lørdag d. 30/4: Sct. Georgsløb
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/4-2016 er d. 25/3.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

