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Oktober 2018                                                                       www.sctgeorg-hadsten.dk 

 

 
INVITATION 

Gildemøde den 11. oktober 2018 kl. 19:30 
i Spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten 

 
Gruppe 2 har fornøjelsen at invitere Bodil Pallesen fra ADDA til at fortælle om ADDA’s aktiviteter.  
 

   
 
ADDA er en dansk NGO (Non-governmental organisation = ikke-statslig organisation) der 
beskæftiger sig med landbrugsudvikling i Asien og Afrika. 
Bodil - der er uddannet cand.agro. - er medstifter af ADDA (marts 1994) og er bl.a. landeleder for 
aktiviteter i Cambodia. 
 

I kan læse mere om ADDA på www.adda.dk 

 

På gruppe 2’s vegne 

Hannah 

 

P.S. Gruppetilmelding udbedes venligst senest den 4. oktober på hede@hotmail.dk eller tlf. 

51914411 
 

 

 
 

Gåtur 
Oktober måneds gåtur finder sted tirsdag d. 2/10. 

Vi mødes ved spejderhytten kl. 14.  
Medbring selv kaffe og brød. 

 
Gildehilsen        Gå-holdet 

 

 
 
 
 
 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
http://www.adda.dk/
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Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde 

Kære Gildebrødre 

Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles Fellow Ship 
Day 2018, i år forestår Østjysk Distrikt arrangementet. 

Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 18,30 i Favrskov Sundhedscenter, 
Hovvej 76, 8370 Hadsten 

Kl. 18,30 Ankomst, betaling og vandrehal 

Kl. ca. 18,45 velkomst og Fellow Ship budskabet oplæses. 

Kl.ca, 19,15 Buffet 

Kl. ca. 20,00:Foredrag ved Diakon og soldaterleder Ruth Birk 
Christensen ”Kaffe og kage mellem krudt og kugler” 

 
Efter foredraget serveres der kaffe, te med noget sødt til 
 
Kl.ca. 22,00 Aftensang og tak for i aften 
 
Pris for denne Aften: 125,00 kr. excl. drikkevarer. 
 
 
Tilmelding med oplysning om gilde og navn til DIS i eget distrikt: 
Helle Kristensen, mail: hellekatrine@mail.dk , tlf. 23 64 52 06 
Karen-Bodil Ravn , mail: karen-bodil@outlook.dk  tlf. 25 36 34 91 
senest fredag d.12 Oktober 2018 
 
 
Vi ser frem til en rigtig god aften med Gildehilsen  
 
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde 
 

 

 

mailto:hellekatrine@mail.dk
mailto:karen-bodil@outlook.dk


Referat: 
Fødselsdagsgildehal og udflugt den 8. september 2018  
 
Vi var 16 gildebrødre, der en regnfuld lørdag morgen i september mødte op i spejderhytten for at 
fejre gildets fødselsdag.  
Vi indledte dagen med fødselsdagsgildehal. Robert vikarierede for GM, og han talte i sin 
gildemestertale om vejret, som jo har været det store samtaleemne også denne sommer. Mette holdt 
5 minutters Sct. Georg, hvor hun ud fra en artikel i Kristeligt dagblad fortalte om mulighederne i 
naturen både for store og små. 
Herefter kastede vi os over Helles dejlige boller, som vi nød i hyggeligt selskab. 
 
Så var det tid til afgang mod dagens mål for udflugten, Silkeborg Bad, som i dag er kunst- og 
kulturcenter. Vi kørte med bus, og det var dejligt. Alle kunne nyde den fredelige tur gennem det 
kønne landskab. 

Velankommet til Silkeborg Bad blev vi mødt af kunstcentrets direktør 
Iben From, som i løbet af en times tid fortalte os om kurbadets 
historie lige fra åbningen i 1883 til lukningen i 1983.  
Vi hørte om vandkure, mudderpakninger og perlebade. Vi hørte også 
om hierarkiet blandt personalet, hvor overlægen var den øverst 
befalende. Dernæst kom bademesteren og badekonen.  Hvis en gæst 
ønskede varmere vand, var beskeden: ”Mængden af varmt vand går 
gennem Overlægen”.  
I åbningssæsonen havde kurbadet 2 x 25 gæster. Et kurophold 

varede 6 uger, fordi det tager tid at ændre på dårlige vaner. Maden blev øst op, og skulle man tabe 
sig, sad man ved afmagerbordet. Her kunne kosten bestå af afmålte portioner eller dage 
udelukkende med kærnemælk. 
 
I starten var der kun åbent i sommermånederne. Personalet var deltidsansat. Senere blev der åbent 
hele året og personalet fultidsansat, hvilke var en af grundene til, at kurbadet måtte lukke. Det var 
ikke billigt at tage på kur, og konkurrencen fra de billigere charterrejser var fra tresserne for stor. 
 
Efter en spændende rundvisning kunne vi heldigvis indtage en dejlig frokost i Cafe Ørnsø. Herefter 
var der tid til at bese kunstmuseets udstilling BEYOND THE BODY. 
Vi er en del af livets cyklus. Vi forandres konstant. Hvordan forholder vi os til den foranderlige krop? 
Hvordan forstiller vi os døden, denne ultimative tærskel? Den hollandske kurator Anne Berk har 
inviteret de sytten kunstnere i udstillingen Beyond the Body til at forholde sig til disse spørgsmål i 
skulpturelle objekter, installationer og videoer. De holder deres værker frem for os som et spejl, og 
lader svarene være op til betragteren. Det var meget spændende. 
 
Derudover var flere af os så heldige, at vi så Sisyphus rulle op og ned 
af bakken. Sisyphus er en rund ”sten”, skabt af kunstneren Callum 
Morton, som har inskriptioner med fire af verdens lederes ansigter – 
Donald Trump, Vladimir Putin, Bashar al-Assad og Kim Jong-un. Den 
ruller op og ned én gang om dagen. Præsidenterne præsenteres som 
sider af den samme mønt uanset deres meget forskellige ideologiske og 
politiske engagement. For evigt forenet i en moderne Danse Macabre 
vil de, lige som alt andet, med tiden forsvinde. Sisyfos er i denne 
forstand et antimonument, som er designet til at gå i opløsning med tiden, efterhånden som de fire 
portrætter gradvis beskadiges af stenens rullende bevægelser. 
 
Herefter kørte vi med bussen tilbage til Hadsten, hvor vi sluttede en dejlig dag af med kaffe og 
Birgits dejlige squashkage.  
 
Ref. Hanne 



Referat: 
Gåturen 4. september 2018 
 
Vi mødtes som sædvanlig ved spejderhytten på Ellemosevej. Den nyudnævnte 
pensionist, Poul Erik var med for første gang og vi andre valgte ham straks 
som turleder for dagens gåtur. 
Vi skulle til Voldum, hvor Poul Erik trådte sine barnesko, så vi steg ombord i 
bilerne for at køre mod Voldum. Turen derud gik ad små omveje, så vi fik rig 
lejlighed til at studere området og høre om hvem der havde boet hvor i tidens 
løb. 
 
Traveturen gik ind i Mygindskoven og vi fandt vores fine kaffested. Der var 
utroligt mange fasaner i skoven, så vi blev enige om, at de lige var blevet sat 
ud, så jægerne på et senere tidspunkt havde lidt at lege med. 
Videre gik det ad små stier over Revens Mølle, hvorefter vi sluttede i 
villakvarteret i Voldum med at gå på æblerov i en privat have. Vi havde dog 
fået lov først. 
 
Endnu en dejlig tur med gåholdet! 
 
Ref.: Kirsten A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 1 – § 3 gruppen 

Gruppetur med Museum Randers på en sensommertur til Randers Fjord i engene ved Vestrup, en af 
de nordenfjords byer som man siger. 

 
Vi mødtes 39 naturfreaks ved Vestrups byskilt og blev budt velkommen af 
konservator Anne Rostgaard Nielsen og arkivar Tina Knudsen fra Museum 
Østjylland. De tog os med ud gennem engene til Randers Fjord ved skiltet F 

025 SOS 📞112 og et af de gamle pumpehuse der ligger langs fjorden. Alt 

imens myggene hvæsede om ørerne på os, fortalte de på skift om livet 
omkring fjorden og vi hørte en tøffen i det fjerne, 
sandpumperen kom sejlende forbi os på vej ud for 
at pumpe sand op  for at holde sejlrenden fri til de 
forholdsvise store skibe der lægger til i Randers 
Havn. 
Lidt efter så vi endnu et skib der tøffede forbi og 
mens vi stod og så solnedgangen hørtes støj 

ovenover os, de havde bestilt “sort sol” til os som pigerne sagde. 
Hvilket syn, 501 stære fløj over os og landede på marken længere fremme, 
alt imens skyerne blev mere og mere mørke og solen gik ned i vest. 
I begge sider af fjorden var hamret bundgarnspæle i, der holder på alle 
Randers’ husejeres brugte juletræer der er sat ned for at holde på 
skrænterne. 



Et par stykker af landmændene der ejede engene ned mod fjorden var 
med og kunne fortælle at jorden havde givet rigtig godt i år, 12 tons pr. 
hektar, da jorden hele tiden holdtes fugtig fra fjorden her i sommerens 
tørke. 
Vi kørte igen ind og stillede bilerne ved den første store gård i Vestrup, en 
mand gav os lov til at parkere der, “det er nemlig min gård”, sagde han. 
Vi gik gennem byen i tusmørke og hørte om de store bindingsværksgårde 
med de mange piger og karle som tidligere havde fyldt byen med liv og nu 
virkede den næsten forladt. 
Vi havde fået lov til at komme ind på gårdspladsen og se og høre om et 
projekt, hvor en meget forfalden trelænget gård med tre skorstene var 
ombygget til 14 lejligheder med 

Realfondens støtte, og hvilken støtte, først 18 millioner, dernæst en 
tillægsbevilling på 6 millioner for at færdiggøre projektet, altså 24 
millioner langt ude på landet.  
Det så både flot og hyggeligt ud, vi havde fået lov til at drikke kaffe 
i et fælleshus som beboerne kunne mødes i eller låne til festlige 
lejligheder, de havde også et hobbyværksted. Men også et par 
lejligheder stod tomme, hvilket man ikke havde oplevet før. Men 
huslejen er heller ikke billig og ingen bus kører forbi mere, så helt 
uproblematisk er det ikke at bo her. 
 
En god sensommertur ude i naturen. 
Med gildehilsen gruppe 1 / §3 gruppen 
Marianne   

 

Gruppe 2 – Madkultur/Egnsretter 

Mandag 24/9 mødtes gruppe 2 hos Ruth. Denne gang var mødets overskrift 
”Smag på Djursland” + omegn. ”Smag på Djursland” er en bog med diverse 
opskrifter.  
 
Vi lagde ud med en brændenældesuppe lavet på meget lokale 

brændenælder hentet i Ruth og Knuds have 😊 Suppen blev efterfulgt af 

frikadeller og friske tomater. Fars og tomater var fra vores lokale ”sommer 
Grønt”. 
Derefter blev der serveret gedeost produceret på et mejeri i Vrinners. 
Undervejs blev der udvekslet tips, ideer og erfaringer om lokale madvarer, 
samt beretninger om gennemførte ferier. 
 
Vi fik aftaler på plads angående gildemødet i oktober, aftalt 5 min. Sct. Georg til gildehal i november 
og vendt nogle punkter til det kommende rådsmøde. 
Så var det kaffetid og til kaffen blev der serveret en sandkage produceret efter Anna Anchers 
opskrift. Kagen var lækker, men lidt tør. Det blev afhjulpet af en rabarberkompot lavet af lokale 
rabarber. 
 
Næste møder: 

 Et kort møde 09/10 hos Janne og Mike – sidste tjek på opgaver for gildemødet 

 Gruppemøde 29/10 kl. 11:30 i Aarhus – Street Food – vi aftaler nærmere 

 Decembermødet 07/12 på Gl. Estrup 

Referent: Janne A. 
 

 



Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål 

Referat fra gruppe 3`s møde den 24. september 2018, kl. 14.00, hos Steen. 
 
Gruppen var mødt fuldtallig op. 
 
Som diskussionsemner havde vi i overskriftsform:  
 1. Statuer - nedrivning 
 2. Hekseafbrænding  
 
ad 1: Kan man vælte statuer af berømte/berygtede personer og dermed ændre 
 historieskrivningen ? Det har man set flere steder - vel især i diktaturstater, men jo også 
 i USA, hvor  sydstaternes helte/generaler m.fl. skulle fjernes, hvilket resulterede i 
 demonstrationer og endda dødsfald. 
 
ad 2: Det lyder ikke særlig rart, men man må beundre de 
 kvinder, der blev brændt, fordi de kæmpede for en sag, 
 f.eks. Jeanne d`Arc.  
 Hun blev brændt på bålet som en kætter, bl.a. fordi hun 
 gik i mandetøj, både når hun var i krig som hærfører, 
 men også privat. 
 Danmarks konge, Christian IV, var den tids største/værste 
 "heksejager", og det var faktisk ham, der fik Maren Spliid 
 dømt for trolddom i 1641. 
 (Det kan man jo godt tænke over, når vi afsynger nationalsangen "Kong Christian" !!!!) 
  
 I diskussionerne var vi også inde på, om man kan kalde sig for "et helt menneske, hvis 
 man ikke brænder for noget", og man skal være modig for at gå imod den politiske 
 korrekthed. I et demokratisk samfund skal der være plads til andres synspunkter i en 
 diskussion uden "nag og nid". 
 
Planlægningen af "Gildehallen" den 15. november 2018 blev næsten afklaret, men færdiggøres på 
næste gruppemøde den 16. oktober 2018, kl. 14.00, hos Ib. 
 
Ref.: Ib 
 
 
 

 

Mange tak for opmærksomheden  

              Til min fødselsdag. 

M.g.h. 

Kirsten L. 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

Fødselsdage 

Oktober:  

24. oktober Inger Aagaard Sørensen 

25. oktober Robert Green Nielsen (65 år) 

  

November:  

8. november Gudrun Andreasen  

10. november Henning Rassing Pedersen 

  

 
Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/11- 2018 er d. 25/10. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

 

 

 

 

Kalenderen  

Oktober: 

Tirsdag d. 2/10: Gåtur 

Torsdag d. 4/10:  Rådsmøde hos GM 

Onsdag d. 10/10: Møde i loppelauget hos Sten 

Torsdag d. 11/10: Gildemøde 

Onsdag d. 25/10: Fellowship Day i Hadsten 

 

November: 

Søndag d. 4/11: Indsamling Dansk Flygtningehjælp 

Tirsdag d. 6/11: Gåtur 

Lørdag d. 10/11: Spejderfest DDS 

Torsdag d. 15/11: Gildehal 

Onsdag d. 28/11: Fredslys 

Torsdag d. 29/11: Distriktrådsmøde (GM) 
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