Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
Februar 2020

www.sctgeorg-hadsten.dk

Hermed indkaldes til gildeting i Hadsten Gildet
torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.30 i
spejderhytten
(Spisning fra kl. 18.30 - selve tinget starter kl. 19.30)
Dagsorden er udsendt tidligere.
Der er i princippet mødepligt til det årlige Gildeting, men
skulle du mod forventning være forhindret i at deltage, vil
det være pænt af dig at melde afbud i god tid til Hannah,
som er gruppeleder i arrangerende gruppe.

Uddybning af forslag til behandling på gildeting den 12. marts:
Forslag om spis-sammen arrangement i forbindelse med kampagnen Vores natur –
Vild mad
Jeg kan desværre ikke deltage på Gildeting, så dette forslag er sendt til ledelsen til behandling
på tinget.
I foråret 2020 vil der løbe 5 fantastiske naturudsendelser over skærmen på DR i forbindelse
med kampagnen Vores natur.
Vores natur er et partnerskab mellem DR, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Danmarks
Naturhistoriske museer.
Kampagnen består også af 5 fyrtårne, hvoraf Nat i naturen er beskrevet i det aktuelle nummer
af Sct. Georg. Et andet fyrtårn er Vild mad, som handler om at få øje på det spiselige i naturen.
Der er en kampagneuge i foråret, som handler om at samle spiselige råvarer i naturen, og i
efteråret vil der blive afholdt spise-sammen arrangementer rundt om i landet. Som frivillig
forening kan vi deltage i denne kampagne og evt. få støtte til en naturvejleder eller en jæger.
Der vil blive udgivet opskrifter, og ideen er at samle folk om et måltid, som er lidt mere end
brændenældesuppe eller mælkebøttesalat.
Jeg foreslår derfor, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, et laug, som arbejder videre med ideen
om et spise-sammen arrangement i september som en del af kampagnen Vild mad. Det skal
være for spejdere, forældre, ledere og andre interesserede.
Jeg vil selv meget gerne være en del af dette laug.
Se mere om kampagnerne på www.friluftsraadet.dk/vores-natur
Mgh Hanne

Gåtur
Marts måneds gåtur foregår tirsdag den 3. marts.
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00
Medbring selv kaffe/te m.m.
Husk tilmelding til Gudrun eller Ellen
Med gildehilsen
Gåholdet

Referat:

Gildemødet i hytten 6. februar

Gudenågruppen havde fået Gregers Petersen til at fortælle om
Hadsten handelsfamilier i 50’erne og 60’erne troede vi, men vi
blev klogere. Gregers fortalte om Hadstens historie og udvikling
fra før banen og op til i dag. Vi startede lige med at tjekke hvor
mange af de 27 fremmødte, der ud over Gregers var
barnefødte eller opvokset i byen. Kun 3 blev det til.
Hadsten er en stationsby, og inden banen kom i 1862, var der
beboelse i Galten og Over Hadsten med skole. Vinterslevgård har
lagt jord til det meste af byen nord for banen og lidt syd for
banen. Dr Larsen satte Hadsten på landkortet, og patienterne kom
fra hele Jylland for at konsultere ham. Ud over den faglige
baggrund var han god til at tale med patienterne og fungerede
både som læge, fysioterapeut og kiropraktor. Han byggede en flot villa på Platanvej 4, som
stadig kan ses. Desuden købte han en del jord, som han senere solgte eller skænkede til byen,
hvilket bl.a. omfatter den grund, som Sct. Pouls Kirke er bygget på. Hans plejedatter tilbyggede
tårnet til minde om ”forældrene”.
Vi så et billede af en flot ”port”, der var indgang til et lystanlæg med pavillon. Pavillonen lå i det
område, hvor kommunekontoret nu ligger. I anlægget blev der holdt folkefester, der var bal i
pavillonen og senere blev området brugt til dyrskueplads. Byens første bibliotek blev bygget i et
hjørne af området på Egevej, i bygningen var der også teknisk skole og øverst oppe boede
bibliotekaren. Arkitekt var N. P. Egestad.
Den første stationsbygning lå syd for banen, og i starten var der kun 1 spor. Senere blev der 2
spor, og i 1904 blev der bygget ny station nord for banen.
Hadsten Højskole blev bygget i 1897 og lagde grundlag til, at Hadsten blev og stadig er kendt
som en skoleby. Nørgårds Højskole, der senere flyttede til Bjerringbro, DjH der nu ligger på
Ellemosevej, Realskolen på Kirkevej, der senere er brændt, udsprang alle herfra.
Børstefabrikken, der lå i Østergade, hvor Centret nu ligger, var en meget stor arbejdsplads.
Slagteriet, der også har været en meget stor arbejdsplads for byen, lå hvor bl.a. Stationsparken
nu ligger.
Gregers fortalte, at der kom mange aktive mennesker til byen op igennem 1900-tallet. De
grundlagde virksomheder, der blev i familiernes eje gennem flere generationer.

Rundt i byen er der mange flotte villaer, som fortæller om den tid, og mange er nu revet ned,
og nyt er bygget op. Noget af det nyere er Hadsten Centret, der er bygget, hvor det tidligere
P.O. Center med familierne Sørensen/Gadeberg lå, og hvor også Gregers egen familie, der var
slagter i byen i 3 generationer, havde forretning. Gregers havde som formand for Erhvervsrådet
meget at gøre med det byggeri og fortalte om hvordan de fik de forskellige ejere af de
bygninger, der måtte lade livet, til at sælge. Lidt studehandel ind imellem, men sådan var det
nok.
I dag er centret blevet Sundhedshus og hermed sluttede Gregers sit meget spændende
foredrag og drog en parallel til starten på foredraget nemlig dr Larsen, som også beskæftigede
sig med borgernes sundhed.
Som afslutning på aftenen var der boller med smør, lagkage og fedtebrød sådan som vi tror et
godt kaffebord var i 60´erne
Ref. Gudenågruppen/Bente

Gruppe 1 - Slotte og herregårde
Referat fra gruppemøde den 16. februar hos Grethe
Vi mødtes hos Grethe til gruppemøde den 16. februar, og vi startede
mødet med en dejlig kylling ret.
Dernæst gennemgik Robert referatet fra rådsmødet. Der skal findes en ny kandidat som kansler.
Vi fandt ikke frem til nogen.
Herefter drøftede vi vores poster til Sct. Georgsløbet. Vi har to poster:
Post A: Bemandes af Gudrun og Hanne og Anne Marie
Børnene skal flette armbånd af lianer.
Post B: Bemandes af Robert og Bent +1 måske 2.
Børnene skal udsmykke en pind til at samle honning med.
Vi finder pinde 25 hver som det skal dekorere: skære et mønster og pynte med garn.
Det næste punkt på dagsordenen var Sct. Georgs Gildehallen, hvor vi er jourhavende. Vi fik
startet på planlægningen, og vi fandt ud af, hvad vi vil byde på.
Herefter talte vi også om et forslag til et arrangement som vi i hele gildet skulle stå for. Måske
noget med mad fra naturen. Se mere andet sted i bladet.
Så var det tid til vores emne, Slotte og Herregårde. Hanne
fortalte om Gammel Estrup, og vi fik også nogle røverhistorier.
Sagnet fortæller bl.a. følgende om rigsmarsk Jørgen Skeel: En
sommermorgen gik han sig en tur på Gl. Estrups marker.
Pludselig hørtes en grufuld larm og tummel. Bag et stengærde
var to underjordiske kommet i vild kamp, og det var tydeligt, at
den ene var i overhængende fare for at blive dræbt af den
anden. Som en sand adelsmand greb rigsmarsken ind og drev
den overmægtige på flugt.
Men trolden vidste nok at hævne sig. Da han var kommet uden for

rækkevidde, råbte han med skinger røst efter Skeel: ”Sent skal der i din æt blive født levende
sønner flere end én, og når det sker, er de Skeel’ers højhedsdage talte!”
Den anden trold, som fandt, at han burde mildne den onde skæbne, skyndte sig at tilføje: ”Dog
skal der aldrig fattes sønner, og Skeel’ernes æt skal blive den mægtigste i Danmark!”
Troldenes forudsigelser gik i opfyldelse: Skeel’ernes rigdom, forfinelse og kultur blev aldrig
overgået af nogen dansk slægt. Men da der ved Jørgen Skeel fødtes flere levedygtige sønner (han
døde i 1825) var det sket med herligheden, og det kom til den største fallit, som Danmark havde
oplevet.
Sidst men ikke mindst talte vi om en kommende gruppetur. Lørdag – søndag den 13- 14 juni blev
reserveret.
Kalender:
Gildeting den 12. marts
Gruppemøde den 16. marts hos Hanne og Robert
Gruppemøde den 20. april hos Inge
Ref. Gudrun

Gruppe 2 – Gudenågruppen
Gudenågruppen.
Lørdag den 15. februar mødtes 6 af gruppens 10 medlemmer til
rundstykker og morgenkaffe i hytten på Ellemosevej. Desværre var 2
blevet syge og 2 havde meldt afbud i forvejen.
Efter 1 time kørte vi mod Kongensbro Kro, hvor der er en
parkeringsplads på sydsiden af Gudenåen. Denne dag skulle
vi gå på trækstien til Ans. Da det har regnet meget den sidste
tid, kom skiltet al færdsel på eget ansvar til sin ret. Turen var
dels på gangbro og gennem skov og lidt kuperet område,
men hele tiden med et dejligt kik til Gudenåen. Gangbroen
var et sted dækket med
vand, men vi tog høje og
lange skridt og kun en
enkelt fik ganske lidt vand i
støvlerne. Efter et par timer
var der bord og bænke, hvor
vi kunne indtage den
medbragte madpakke.
Pausen var forholdsvis kort,
da det var begyndt at blæse
lidt, og vi ikke skulle blive
kolde. Lidt før målet satte
Kim og Lars det lange ben forrest, så de kunne hente bil ved
Kongensbro, og vi andre ikke kom til at vente for længe. Det
fungerede fint.
Vi kørte nu mod Tangeværket, som det var planen, vi skulle besøge. Efter lidt snak bestemte vi os
for at gemme det til en senere tur, fordi der kun var 2 timer til lukketid og dermed for lidt tid til at
se det hele og fordi manglede vi 4 medlemmer. En lidt kortere dag end planlagt, men en hyggelig
og dejlig tur.

Ref. Bente

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat fra gruppe 3`s møde den 10. februar 2020
Gruppen var fuldtallig mødt hos Henning.
Dagsorden for mødet var:
1. Evt. forslag til gildetinget.
Gruppen har til Gildemester indsendt forslag om donation til SOS-børnebyer.
2. Drøftelse vedr. Sct. Georgs løb.
På baggrund af det fremsendte oplæg til løbet blev det besluttet, at gruppe 3 ikke har brug for
hjælpere.
Kirsten bager kage.
Steen vil til næste møde have fremskaffet forskellige materialer til løbet, så postopgaverne kan
blive endelig færdiggjort.
3. Diskussionsemne.
I JP havde der været et læserbrev, der omhandlede spørgsmålet om, hvornår man bør/tør
involvere sig, hvis man observerer en eller anden hændelse om f.eks. vold eller vanvidskørsel,
spritkørsel, m.m.
4. Eventuelt.
Næste møde blev fastsat til torsdag den 19. marts 2020, kl. 14.00 hos Ib.
Ref.: Ib

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Referat fra gruppetur den 7. februar 2020 til Rønde, Femmøller og
Ebeltoft
Vi mødtes hos Lise i Røved.
Herfra kørte vi først til Rønde, hvor Kirsten havde set, at der var et kunstværk af Erik Peitersen
ved KulturHotellet, som måske var værd at betragte. Det lykkedes at finde en P-plads indenfor
gåafstand. Det viste sig efterfølgende, at der var P-plads umiddelbart ved siden af kunstværket.

En stor sten ved siden af vakte også interesse og gav anledning til besøg ved en anden stor sten i
Rønde

”Rønde Øjesten”

”Røndestenen”

Begge sten er en del af Rønde Handelsstandsforenings ønske om at markere Rønde som
indgangsporten til Nationalpark Mols Bjerge.
Turen gik videre til Femmøller. Se historie og beskrivelse i januar nummeret af Gildenyt.
Det var imponerende/idyllisk at se de tilbageværende møllebygninger og mølledamme.

Jeg har efterfølgende på Moesgård Museum set lidt information om møllebyggeri. En mølle
erstattede 100 mands arbejdskraft.
Næste mål var Ebeltoft:
Vi ville besøge Tinghuset, men kunstudstillingen var ikke klar til vores besøg, så det måtte
udsættes til en anden gang. Det blev i stedet ”Den siamesiske samling”. En interessant samling af
skind, udstoppede dyr, redskaber og kunstværker etableret af Ebeltoftborgerne, Rasmus
Hovmøller og hustru, mens de i begyndelsen af 1900-tallet arbejdede i Bagindien. Det gav fx
anledning til eftertanke, at det måske var den tids storvildtjægere som var en del af årsagen til at
flere dyrearter i dag er er udryddet/ udrydningstruede. Der var dog ikke tvivl om at de daværende
myndigheder havde givet tilladelse til jagten.
Derefter besøg på Ebeltoft gamle rådhus, herunder fangekælderen og vielsessalen (Ingen
sammenhæng!)
Vi så flere interessante dokumenter herunder kopi af dokumentet om Ebeltofts købstadsprivilegier
fra Erik Menveds tid (1301).
Bogen om Ebeltofts 700 år som købstad kom på udsalg, mens vi var der, så der var kun 1
eksemplar tilbage, da vi gik.
Frokosten blev indtaget på den hyggelige lille kro ”Mellem Jyder”. Herunder blev forskellige
punkter diskuteret:
1. Møde hos Lise flyttes til tirsdag d. 10. marts kl. 12.00
2. Bemanding og udformning af vores poster til Sct. Georgsløbet. Sten bager kage.
3. Besøg ved Inger planlægges (Hans Ole)

4. Traktementet til Gildetinget aftales på mødet ved Inger
5. Forslag til årets donation: Strandbakkehuset, børne- og ungehospice i
Rønde
6. Forslag til tillæg til vedtægter: Regnskabet med ud.

Herefter besøgte vi kirkegården hvor vi så monumentet over den
handlekraftige byfoged, Christian Wibe Stockfleth, (nærmere omtale se
Gildenyt fra januar)
Endelig besøgte vi byggepladsen, hvor Strandbakkehuset er under
opførelse.
En rigtig god tur
For referatet: Sten

Fødselsdage
Marts
11. marts

Bent Pedersen

12. marts

Hanne Nielsen (65 år)

12. marts

Grethe Simonsen

28. marts

Steen C. Andersen

April
3. april

Niels Mark

6. april

Hans Ole Hede

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
Marts 2020
Torsdag d. 12. marts: Gildeting
April 2020
Torsdag d. 23. april: Sct. Georgs Gildehal
Lørdag d. 25. april: Sct. Georgsløb
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/4- 2020 er
d. 25/3 2020.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com

