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50 års gildejubilæum 

Sct. Georgs Gildet 
Hadsten 

                       1966 50 2016 
 

Kære gildebrødre. 
 

Vi glæder os til at se jer alle til fejring af jubilæet lørdag d. 10. september 2016 

Reception 
kl. 12-15 i /ved spejderhytten, Ellemosevej 17, 8370 Hadsten 

 

Gildehal 
Kl. 18-24 i Sundhedscentret, Hovvej 76 

 
Aftenens program: 

Vandrehal 18.00 – 18.15 
Gildehal     18.15 – 19.00 
Festmiddag 19.15 – 21.30 

Underholdning 21.30 – 24.00 
 

Med gildehilsen 
Festudvalget 

 

Tilmelding senest 1.9.2016 til GS Hanne Nielsen furmor50@gmail.com 

 

 
 
 

Gåtur 
September måneds gåtur finder sted tirsdag d 13/9. 

Vi vil endnu engang se om vi kan finde Niels Ebbesens eg. 
Vi mødes ved spejderhytten kl. 14.  

Medbring selv kaffe og brød. 
 

Gildehilsen        Gå-holdet 
 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/


 

                                           
          Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde 
   

          Fellowship Day 2016 
 
 
 

 
 Kære gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. 

 

Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med 

Fellowship Day 2016, i år forestår Østjysk Distrikt arrangement og program 

 

         Tirsdag d. 25. okt. 2016 kl. 18.30 i mødelokalerne til Sønderbro kirke, 

          Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens 

 

Kl. 18.30:  Ankomst, indtjekning, betaling og hils på hinanden 

Kl. 18.45:  Velkomst og oplæsning af Fellowship budskabet 

Kl. 19.15:  Omkring emnet ”klimaforandringer og flygtninge” vil en storyteller fra organisationen 

CARE Danmark fortælle hvordan de hjælper lokale befolkninger med at tilpasse sig nogle 

voldsomme klimaforandringer. 

 

Kl. ca. 20.00: Et let traktement med drikkevarer, efterfulgt af kaffe/te med lidt sødt. 

 

Kl. ca. 22.00 Tak for i aften. 

 

Prisen for deltagelse er kun kr. 100,- alt incl. 

 

Tilmelding, med oplysning om gilde og navn, senest onsd. d. 12. oktober 2016 til: 

DIS Østjysk Distrikt, John Biensø, mail: bijobi@turbopost.dk eller 86510014 

. 

Vi ser frem til en rigtig god aften, med Gildehilsen 

Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:bijobi@turbopost.dk


Referat: 
Distriktsgildehal 30/8-2016   
 

Syv gildebrødre fra Hadsten deltog i distriktsgildehallen, hvor 
Sten blev indsat som ny Distriktgildemester og Hanne blev 
indsat som ny DUS. Samtidig blev Anne Marie og Kirsten A 
afløst på deres poster i ledelsen. 
 
Det blev en hyggelig aften i Galten Sognegård, hvor Porskær 
Gildet var vært. 
Aftenen indledtes med en gildehal med Erling Kjer i Højsædet. 
Han holdt en gildemestertale, som ud fra flg. lille beretning 
handlede om ”Forståelse” 
 
En lærd botaniker drog til Skotlands højland for at finde og studere 
en sjælden bjergblomst, og han fandt den. Den var lille og spæd og 
af en ubeskrivelig skønhed. 

For rigtigt at se den pragt dette lille vidunder var udstyret med, lagde han sig ned og betragtede den igennem en særlig 
skarp lup. Mens han lå der fortabt i beundring over blomstens særlige skønhed, kom en gammel hyrde forbi. Han 
standsede og spurgte, hvad botanikeren foretog sig. 
”Jeg studerer en lille blomst gennem et forstørrelsesglas” svarede videnskabsmanden, og han tilføjede: ”Har du lyst til 
også at se? ” 
Det ville hyrden gerne. Han knælede ned og lagde øjet til glasset. Han havde aldrig nogensinde før set gennem en lup, 
og han var helt fortabt i beskuelse og undren over, hvad han så. 
Han kunne ikke slippe synet af den lille blomst, men lidt efter måtte han dog rejse sig, for tårerne fyldte hans øjne, så 
han ikke kunne se. 
”Havde De blot aldrig vist mig dette” sagde han. ”Men hvorfor? ” spurgte den lærde. 
”Fordi jeg har trådt på så mange af dem. ” var det vemodige svar 

 
Erlings budskab var, at hvis der fandtes et mikroskop, der satte os i stand til at se de fine og smukke tanker, 
der rører sig hos vores medmennesker, eller opfatter de følelser, der ligger bag de ord vi hører, ville vi måske 
også blive vemodige ved tanken om, at vi ofte har trådt i det støv, som var bedre værd. 
Så overlod Erling Mesterkæden og øksen til Sten, som efter at have takket Erling for hans indsats som 
distriktgildemester kom ind på distriktsledelsens opgaver. Sten sluttede sit indlæg med flg. lille historie, som 
faldt godt i tråd med Erlings gildemestertale. 
 
Der fortælles om en englebutik. En helt speciel butik, hvor man kunne få alle sine drømme og ønsker opfyldt.  
En dag kommer en ung pige ind i butikken. Hvad sku’ det være, spørger englen, der ekspederer den dag.  
Jeg ønsker at alle krige i hele verden skal stoppe med det samme, svarer den unge pige. Det var et smukt ønske, ellers 
andet? spørger englen.  
Ja, jeg drømmer også om, at al den sult, nød og elendighed, som vi hele tiden hører om mange steder fra i verden – den 
skal væk. Er der ellers noget du drømmer om? spørger englen opmuntrende.  
Den unge pige har aldrig oplevet noget lignende, men hun er heldigvis et meget klogt og betænksomt menneske, så hun 
svarer, hvis det kan lade sig gøre - så kunne jeg godt tænke mig, at alle mennesker var lige, uanset køn, hudfarve og 
nationalitet. »Fint« siger englen, du er da en fornuftig ung kvinde.  
Til sådanne kunder som dig, har jeg et særligt tilbud. Du kan ønske dig, alt det du vil. Helt overvældet af sin succes 
kommer pigen frem med alle sine drømme om en verden der er fri for had, vold, misundelse, fattigdom og forurening. 
Det er udmærket alt sammen siger englen så. Der er kun et lille problem – her i butikken sælger vi ikke frugter. Her kan 
du kun få frø. Har I ikke frugter? – jeg kan kun få frø? siger den unge pige og ligner et stort spørgsmålstegn.  
Rigtig forstået, svarer englen. Her har du frøene, dem kan jeg give dig, men du skal selv ud og så dem. Du skal selv ud 
og arbejde for, at dine drømme- og ønskefrø kan vokse op og blive store og bære rigeligt med frugter.  

 
Efter gildehallen var der hyggeligt samvær med et lækkert traktement, som Porskær stod for. 
 
Tak for en rigtig god aften. Ærgerligt at ikke flere havde lyst til at være med. 
Kirsten A 

 
 
 
 



Referat: 
Gåtur i august. 
 
Denne dejlige sensommerdag mødtes vi igen i gå-gruppen.  
Vi kørte til Skaarupgaard ved Todbjerg, hvor vi satte bilerne. 
Ellen og Helge havde planlagt en rute, men måske gik vi lidt 
forkert, vi kom i hvert fald ud i temmelig vild natur. 
Vi fandt et naturskønt sted til kaffen og Gudrun havde bagt 
lækker squashkage. 
Vi gik videre og fandt tilbage til bilerne, hvorefter vi satte 
kursen mod Hadsten igen. 
  
__________________________________________________________________________________ 
Referat: 

Gildemødet den 18. august 2016. 
 
Gruppe 4 havde indbudt til en tur til Laurbjerg, hvor vi mødtes på sportspladsen. 
Efter at gruppe 4 havde budt velkommen og orienterede om aftenens forløb, gik 
vi en tur i skoven med Steen C. som guide. Vi kom bl.a. over i skoven, som 
tilhører Løjstrup Gods og frugtplantage. 
 
Vel ankommen tilbage til bålhytten, måtte den enkelte selv gøre pinden klar til 
pølse og snobrødsbagning over det perfekte glødebål, som Steen C. havde 
tændt, før vi ankom. 

Ikke alle var lige heldige med bagningen – i 
hvert fald hvis man så på farven af brødet. 
Men det gled ned alligevel sammen med en 
øl eller vand. 
Traktementet sluttede med den medbragte 
kaffe/the og den hjemmebagte kringle. 
 
Vi sluttede af med en aftensang, da mørket var faldet på. 
 
Ref.: Ib  
 

__________________________________________________________________________________ 

Gruppe 1 – Naturoplevelser 
En heldagstur til Mols med Gruppe 1 – Naturoplevelser. 
 
Efter formiddagskaffen hos Lars og Marianne i Femmøller tog vi på en køretur ud i det flotte landskab 
på Syddjurs med vand i sigte næsten hele turen igennem. 
 
Vi er nogen der er bjergtaget af Mols. Vi 
kørte forbi stendyssen og kom ufrivilligt med i 
et sommeroptog af gamle, pyntede og sjove 
biler til byfesten i Knebel. 
Vi kørte videre ud til Skødshoved og gården 
Isgård på det yderste af Molshoved. 
Videre langs Begtrup Vig til den smalle 
passage Draget mellem Mols og Helgenæs, 
hvor de i gamle dage trak bådene over land 
og sejlede videre mod Ebeltoft. 
 
 
 



Vores fælles frokost indtog vi på stranden ved Sletterhage Fyr med 
udsigt til et stort krydstogtskib, der kom sejlende lige op ad os, 
sådan virker det i hvert fald. 
Et flot syn. 
Vi gik en lang tur langs stranden forbi Tyskertårnet og videre ind 
over bjergene med Skovkvæget gående på markerne. Skovkvæg 
fra Mols Bjerge er blevet en delikatesse og kan købes I flere lokale 
butikker. Vor naturguide Troels fortalte som sædvanlig om 
vegetationen. 
Vi kørte videre ind gennem Mols Bjerge ind til besøgscentret ved 
Mols Laboratoriet, hvor eftermiddagskaffen blev indtaget i dejligt 
solskinsvejr. 
Selve udstillingen på besøgscentret fortæller om livet i Mols Bjerge 
gennem tiderne og lidt om floraen og dyrearterne, der gror og lever 
i området nu. 

Vi endte igen i Femmøller hos Lars og Marianne, hvor vi grillede og fordøjede alle dagens indtryk og 
oplevelser. 
Vores gruppe er altid heldige med vejret eller er det mon fordi vi er forberedte på al slags vejr. 
 
Med gildehilsen  
Gruppe 1 Naturoplevelser. 
  

Til stranden med gruppe 1 - Naturoplevelser 

Søndag d 21. August gik turen til Grenå. I dag var det Helle og 
Erling der lagde lokaler til, nemlig deres dejlige campingvogn på 
campingpladsen i Grenå.  
Atter havde vi ramt rigtigt. Solen strålede fra en skyfri himmel da 
vi ankom til Grenå, hvor morgenkaffen blev indtaget, mens 
sommerens begivenheder blev berettet til hverandre. 
 

Da ingen kunne drikke mere kaffe begav vi os af sted på vandretur 
og startede langs stranden, der er den fineste sandstrand. Det 
lykkedes dog Marianne at finde et par enkelte sten til sin samling. I 
Grenå er der startet et firma op, der har specialiseret sig i at 
producere forskellige fødevarer af tang. Tang skal jo være en 
meget sund spise. Selvom der var tang i vandet forsøgte vi os nu 
ikke. 
Helle og Erling kunne berette at stranden forandrer sig meget fra år 
til år, så hvert forår når de kommer derud kan stranden være 

ganske anderledes end sidste år, og for få år siden var stranden meget bredere end den er i dag.  
Så det er altså ikke kun på vestkysten at havet æder sig ind i landet. 
Ved Katholm Skov forlod vi stranden og begav os gennem skoven forbi spejderhytten Lærkereden, 
hvor spejdere fra Hadsten flere gange har været på lejr. Poul Erik og Lars kunne også berette at de 
havde været der med Nissebanden for at lave gourmetmiddag til tropsspejderne fra Hadsten. 
Turen gik nu tilbage mod campingpladsen mens eftermiddagssolen brændte os godt af.  Men med 
den sommer vi har oplevet i Danmark var der absolut ingen beklagelser over solen på denne skønne 
eftermiddag på Djurslands næse. 
Vel tilbage ved vores lejr blev en aldeles lækker frokost på ingen tid frembragt og dagen var på hæld 
inden snuderne blev vendt mod Hadsten. 
 
Med gildehilsen 
Gruppe 1 Naturoplevelser. 



 Gruppe 2 – Naturgenopretning 

Gruppetur d. 16/8. 
 
Vi mødtes ved spejderhytten kl. 9, vejret var helt modsat normalen denne 
sommer, så med fuld sol og varme kørte vi til Knud sø, hvor vi indtog vores 
første måltid. Ellen havde sørget for et godt morgenmåltid, + en enkelt. 

   
Derefter gjaldt det ”Den Genfundne Bro”. Et 
fantastisk bygningsarbejde i jern, et dejligt 
område, som skolebørn brugte til undervisning 
i det frie rum.  
 
Nu gik vi langs søerne til Vestbirk 
vandkraftværk, og spiste vores medbragte 
mad. Her tilrettelagde vi datoerne for resten af året, Bente fortalte om en 
runesten i Sdr. Vissing kirke, med indskriften, ”Tove, Mistives datter, Harald den 
godes, Gorms søns kone, lod gøre dette minde efter sin moder:”  
Hun læste op om Sukkertoppen, (som var vores næste mål). Her er der fundet 
aftegninger af voldgrav og af en borg som menes at Harald også benyttede.  
Vi besluttede derefter også at se kirken. 

Efter gruppemødet ved vandkraftværket, gik vi tilbage til bilerne, her så Hannah en 
isfugl, den var desværre væk da vi andre skulle se den.   

 
Så gjaldt det Sdr. Vissing kirke, hvor vi fik endnu mere at vide om kirken, da vi talte 
med gartneren ved kirken. Vi så en kirke med mange spændende ting bl.a. 
stolegavle, hvor bibelhistorien var aftegnet i guldbelagte billeder, og så selvfølgelig 
de to runestene. 

   
Næste mål var Klostermølle ved Ry. Her fik vi 
først vores kaffe.  
Møllen er en gammel papir- og papfabrik hvor 
tørreladen stadig står, i den er der et fugletårn, 
med vid udsigt over engene og Gudenåen. Nu 
var planen at vi skulle gå op til Sukkertoppen, 
men da der var flere af os der ikke kunne gå mere den dag, fandt vi på 
en planche en kortere sti derop. Den bestemte 5 af os at følge, medens 
de andre blev ved bilerne, men ak og ve stien var ikke afmærket og selv 

med 3 mobiltelefoners Gps. kunne vi ikke finde Sukkertoppen. Vi fik dog en lang og skøn tur - med megen 
morskab. Da vi næsten var nede fandt vi et skilt til Sukkertoppen, hvor der stod 0,4 til Sukkertoppen og 1,8 til 
Klostermølle.  
Men nu var vi klar til at komme videre. Vi gik derfor ned til vejen og 
ringede til de andre, der kom og hentede os - godt med en mobiltelefon! 

   
Nu skulle det sidste på vores program besøges.  
Det var spejderhytten i Sorring. Her har Delfinerne fra DDS i Egå en helt 
ny hytte, med shelter, og 2 hytter der er bygget oppe i træerne med 
hængebroer imellem. Det var flot lavet.  
 
Efter en fantastisk dag, med årets bedste sommervejr, sluttede vi med 
stjerneskud på Trust Kro. 

 
Tak for en god dag alle sammen. 
Gudrun     
 

 



Møder i gruppe 2: 
Torsdag den 15 september kl. 13,00 hos Gudrun. 
Torsdag den 27 oktober kl.13,00 hos Hannah. 
Tirsdag den 15 november kl.12,30 hos Kirsten 
Torsdag den 15 december kl.13,00 hos Ellen 
Torsdag den 5 januar kl. 12,30 hos Birgit 
 

_________________________________________________________________________________________

Gruppe 3 – Lokalhistorie 

Tirsdag den 30-8 mødte gruppe 3 hos Mike.  

Der var afbud fra Grethe og Ruth, men resten af gruppen gik 
ufortrødent i gang med planlægning af gildemødet i oktober. 
Det skal foregå på Veteranhjemmet Midtjylland i Brabrand.  

Derefter gik vi over til at finde de gode idéer til vinterens 
gruppearbejde. Der kom mange gode idéer, nu skal de to 
andre bare sige ja  

Referent: Janne A. 

 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

Udlejning af loppemarkedsteltet 
 
Det er muligt for gildebrødre at leje loppemarkedstelt. (Vi har 4 stk. 4 x 8 m) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betingelserne for at leje telt er, at man selv afhenter og afleverer på Holkjærvej efter aftale med Ib 
Ladefoged.  
Samtidig gives besked til skatmester. 
 
Teltet afleveres tørret og sammenlagt i samme stand, som det er udleveret, bortset fra almindelig slid. 
 
Prisen for leje er 300,- pr telt. 
Pengene går i loppemarkedskassen. 
 
Beløbet indbetales til vores konto: 7270-1028390 med oplysning om hvem, der indbetaler, og hvorfor. 
 
Gildeledelsen 



 

 
 
 

 Fødselsdage  
 

September:  

15. september Lars Lyngsø 

16. september Bente Middelboe 

19. september Anne Marie Hansen 

22. september Kirsten Ladefoged 

26. september Kirsten Andersen 

Oktober:  

  

24. oktober Inger Aagaard Sørensen 

25. oktober Robert Green Nielsen 

  

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 
 

 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/10-2016 er d. 25/9. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

 
 

  
 

Kalenderen  

September: 

Lørdag d. 10/9: 50 års jubilæumsfest 

Tirsdag d. 13/9: Gåtur 

Lørdag/søndag d. 24-25/9: Gildemesterstævne (GM) 

 

Oktober: 

Torsdag d. 6/10:  Rådsmøde 

Tirsdag d. 11/10: Gåtur 

Torsdag d. 13/10: Gildemøde 

Tirsdag d. 25/10: Fellowship i Horsens 

 


