Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
September 2018

www.sctgeorg-hadsten.dk

Årets udflugt går til Kunstcentret Silkeborg Bad
Program:
8.30
Kaffe og te i spejderhytten efterfulgt af Gildehal
Ca. 9.30 Afgang med bus til Silkeborg
11.00
Rundvisning. Varighed ca. 1 time
12.30
Frokost i cafeen. Herefter er der tid til at gå rundt på egen hånd
15.00
Kaffe og te + kage
16.00
Afgang
Pris: 150 kr. for morgenmad, frokostbuffet og kage. Drikkevarer til frokosten er for
egen regning. Medbring kaffe/te til eftermiddagskaffen.
Tilmelding senest mandag den 20. august til
Hanne Nielsen, tlf. 40733690
Mail: hanne@funcity.dk
Med gildehilsen Festudvalget

Tilmelding er slut

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

Gåtur

Gåturene programsættes frem over den første tirsdag i måneden.
September måneds gåtur finder derfor sted tirsdag d. 4/9.
Vi mødes ved spejderhytten kl. 14.
Medbring selv kaffe og brød.

Gildehilsen

Gå-holdet

__________________________________________________________________________________________________
Afvikling af loppemarkedet den 11. august 2018.
Det viste sig, at der i år blev nogle ekstra udfordringer med opstilling af telte m.v.
Loppelauget havde bestemt, at de 4 telte skulle opstilles om torsdagen, og at mastesejlet
skulle rejses fredag formiddag.
Vi havde i år fået tildelt en ny plads i Lilleåparken nemlig for enden af stien, der kommer fra
Søndergade.
Torsdag formiddag blev de 4 telte rejst, og de blev "sikret" med masser af pløkke m.m.
Over middag blev 16 bordplader samt 32 understel hentet på gymnasiet og opstillet i teltene.
Fredag formiddag kl. 09.00 skulle masteteltet rejses med hjælp fra Peter B.
Alt så godt!!!!!
Men - fredag morgen kl. ca. 8.15 blev Ib ringet op og fik fortalt, at alle vores telte var "bortfløjet" og lå spredt
over et stort område.
Stormen "Johanne" havde gjort sit arbejde og delvis ødelagt en del af både teltene og teltstængerne.
Et "beskedent antal" gildebrødre + Peter B., Ulla, Knud Erik og et par kræmmere, gik i gang med
oprydningen, og Lions gav os lov til at rykke hen i "rundingen", hvor vi før har været, og der fik vi repareret
og rejst 3 telte.
"Mr. Spejder i Hadsten" - nemlig Peter B. - var selvfølgelig i stand til at levere et ekstra telt, så det endte igen
med 4 telte. Da det stadig blæste meget, blev det besluttet, at det ikke var rimeligt at forsøge at rejse
masteteltet.
Derefter - kl. 17.00 - skulle lopperne hentes og pakkes på trailere m.m.
Vi tror, at alle der havde deltaget i dette "teltrace" m.m. både torsdag og fredag ikke havde besvær med at
falde i søvn fredag aften.
Lørdag morgen fra kl. 07.00 til kl. 10.00 blev lopperne pakket ud og sorteret på sædvanlig vis - og det gik fint.
Salget af lopper gik vel også helt godt (økonomisk), og det har Hanne jo orienteret om.
Mon ikke tiden er kommet til, hvor det bør drøftes i Gildet, om der fortsat skal afholdes et årligt loppemarked.
Har vi "kræfterne" til det, og hvad skal vi eventuelt sætte i stedet? Der er tale om værdien rent økonomisk og
værdien i en samlende fælles opgave for Gildet samt værdien i synliggørelsen af Gildet overfor omverdenen.
Det er opfattelsen, at der er for få gildebrødre, der har mulighed for at deltage i det fysiske arbejde, og i år
belastede det i høj grad en meget lille del af gildets medlemmer - belastningen blev selvfølgelig ekstra stor på
grund af den ekstraordinære situation med væltede telte.
Årsagerne til den manglende deltagelse er selvfølgelig helt individuelle, og vi går ud fra, at gildebrødre
deltager, hvis de har mulighed for det.
Udover en tak til de deltagende gildebrødre synes vi, det er væsentlig at sige mange tak for hjælpen ved årets
loppemarked til:
Peter B., Kirsten Danscher, Ulla Rassing Pedersen, Knud Erik Schultz, Thomas Green, Morten Sundahl
Andersen.
M.g.h.
Loppelauget

PS. Loppelauget holder møde onsdag d. 10/10 hos Sten

Referat:

Gildemøde d 16.august 2018
Dette gildemøde blev lidt ud over det sædvanlige idet vi havde huset fuld af gæster.
Vi havde nemlig besøg af 21 frivillige fra Spejdermuseet i Århus. En af deres frivillige, Poul Laursen,
havde ønsket at deres årlige udflugt skulle gå til Spejderhytten i Hadsten i anledning af at han
startede som spejder i Hadsten for 80 år siden. Han havde kontaktet Peter B., som igen havde
kontaktet Nissebanden og Gildet om vi kunne tænke os at deltage i sådan et arrangement.
En flok kyndige kokkepiger fra gildet mødte op i hytten
midt på eftermiddagen for at tilberede aftenens middag,
der skulle bestå af kalkunspyd, tilberedt over bål, med
kartoffelsalat og salat til.
Gildemedlemmerne indfandt sig ved hytten ved 16.30
tiden, så vi kunne tage imod gæsterne der dukkede op ved
17 tiden.
Peter B bød
velkommen og fortalte om baggrunden for mødet og herefter
tog Nissebanden over og introducerede et lille løb omkring
hytten, som de havde tilrettelagt. Løbets tema var "Kender du
Olsen Banden" krydret med et par spejderposter. Det blev
konstateret at selvom man ikke er helt ung længere går der
ikke lang tid før Google toner frem på mobilens skærm😉.
Heldigvis var vejret fantastisk godt denne august aften og efter
løbet samledes alle ved den nye hytte på spejdergrunden, hvor
der var dækket op til middag, og Peter B havde tændt op i en række bålfade, så der var klar til at
grille kalkunspyd.
Jubilaren Poul Laursen havde inviteret en af sine gamle
spejdervenner fra Hadsten, Hans Gadeberg, så de fik sig
en ordentlig snak om gamle dage.
Middagen var fantastisk og da alle var mætte rejste
jubilaren Poul Laursen sig og fortalte lidt om sit spejderliv
og baggrunden for at han
gerne ville til Hadsten denne
aften. Efter ham trådte Peter
B frem og berettede om sit
spejderliv der jo også har
strakt over ganske mange år og som har indeholdt ganske mange
oplevelser. Herefter var det de unge spejderes tur til at berette, og
Nicklas fra Hadsten Spejderne, der udover at være tropsleder og leder i
flere andre grene også, også er lidt en altmuligmand i spejdergruppen,
fortalte nu levende om, hvordan det er at være spejder og spejderleder i
2018. Gennem hans fortællinger blev vi vist alle bekræftet i at spejderne
også har fulgt med tiden, idet det vist ikke var mange der kunne
genkende deres egen spejdertid i nutidens spejderi.

Efter Nicklas og efter at kaffen var kommet på bordet
sammen med Mettes muffins og lagkager som jubilaren
havde medbragt, tog Kirsten ordet og fortalte om
dagligdagen i Hadsten Gildet med alle vores møder,
arrangementer og sponsorater og Lars fortalte et par ord
om Nissebandens løjer. Til sidst fortalet en frivillig fra
Spejdermuseet om deres arbejde og inviterede os til at
besøge dem og få en rundvisning i museet.
Det var en rigtig
hyggelig aften,
godt hjulpet af
vejret som gjorde at vi kunne være udenfor, lugte røgen fra
bålene og synge et par gamle spejdersange.
Aftenen sluttede med at vi alle dannede kæde på
græsplænen og sang Spejderbror.

Således husket af Lars på vegne af gruppe 1 - §3-gruppen.

Referat:

Grænsetræf på Tydal den 17.-19. august 2018
Fredag den 17. august mødtes 45 gildebrødre på spejdercenter Tydal i Sydslesvig til Grænsetræf. Vi
var en blanding af danske og tyske gildebrødre, hvoraf en stor del var fra det danske mindretal i
Sydslesvig. Fra Hadsten deltog Kirsten og Sten samt Robert og Hanne.
Vejret var dejligt, og efter indkvartering og aftensmad mødtes vi under åben himmel til lysceremoni
og lejrbål. På grund af afbrændingsforbud bestod lejrbålet af to flagermuslygter men det var alligevel
meget stemningsfuldt.
Programmet for de næste to dage blev præsenteret både på tysk og på dansk og der blev tændt et
lys for fred og sammenhold. Efter dejlig aftensang var der kaffe og hygge indenfor.
Lørdag startede dagen med flaghejsning og morgensang. Roland fortalte fablen om de tre
sommerfugle og solen, som mindede os om, at der skal være plads til alle trods vores forskellighed.
Efter morgenmad og oprydning skulle vi alle på spejderløb, Dragebrølet, som var arrangeret af en
nærliggende spejdergruppe. Vi var på forhånd inddelt i
blandede grupper, og vi skulle på løb sammen ligesom
grupperne også stod for madlavning og opvask.
Det var en spændende formiddag med mange
forskelligartede poster, som omfattede pionerarbejde,
kimsleg, viden om BP, kompaskurser, hjernevridere og
meget mere. Stens gruppe var de stolte vindere af løbet,
og præmien var et udskåret drageæg.
Efter dejlig frokost var der mulighed for forskellige aktiviteter, som fx kanosejlads, Good-Turn eller
udflugt til Dannevirke. Vi havde valgt at tage med til Dannevirke og det var en spændende tur. Vi
hørte om Dannevirke og betydningen heraf både for længe siden og i forbindelse med div. krige.

Vi besøgte også museet, hvor der på første sal var en udstilling om det danske mindretal.
Efter festbanket var der igen lejrbål uden bål. Vi blev dog ikke snydt for ægte lejrbålsunderholdning,
ledet af Peter Buhl og ”The Jessen Sisters”. Det var dejligt.
Søndag startede for de morgenfriske med en naturvandring i området omkring Tydal, hvorefter der
var flaghejsning og morgensang. Ronald var igen på banen og mindede os om Bali Deklarationen, og
at vi som gildebrødre skal arbejde for tolerance mellem folk.
Efter morgenmad så vi spejdermuseet, som er beliggende på 1. sal
i hovedbygningen. Vi hørte også lidt om Tydals spændende
historie. Herefter var det tid til afrunding og ris og ros. Der var lidt
ris, men megen ros til arrangørerne, og der var bred enighed om,
at træffet bør gentages om 2 år.
Vi var alle fire enige om, at vi også gerne vil deltage næste gang.
Det var en dejlig oplevelse at være sammen på tværs af
landegrænsen. Kommunikationen foregik uden problemer på både
tysk og dansk.
Ref. Hanne

Gruppe 2 – Madkultur/Egnsretter
Torsdag 28. august mødtes gruppe 2 veloplagte og ferieudhvilede hos Hannah og Hans Ole i deres
sommerhus på Øer.
Gruppens emne er jo mad/kultur eller kulturmad, så vi lagde ud med en seriøs frokost, der blev
fortæret med glæde og derefter dissekeret med fokus på bæredygtighed. Vi kom frem til at fisken
var hentet i det nærliggende hav, snapsen var lavet med klitrosehyben, der var plukket hos naboen,
brombærrene til kagen var plukket hos genboen – så vi sad med rimelig god samvittighed.
Undervejs kom vi ind på Rebild Kommunes projekt ”Klima-Glad-Mad”. Et projekt med fokus på
bæredygtighed mad afviklet i kommunens skoler i foråret. Der er udgivet en bog med opskrifter, og
den kan købes fra nettet: link http://forlagetrebild.dk/shop/6-boegerdvd/51-klima-glad-mad/
Vi hørte også om et lokalt projekt ”Grobund” – det ligner ”Friland” i Feldballe.
Efter den gode frokost og spadseretur til havet, hvor marsvinene (2 stk.) boltrede sig, fik vi evalueret
på sommerens oplevelser, loppemarkedet, augustmødet og taget hul på planlægning af
oktobermødet, hvor vi er jourhavende. Resten af årets program blev også berørt.
Vi arbejder videre mandag 24/9-18 kl. 12:30 hos Ruth.
Referent: Janne A.

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat fra gruppe 3`s møde den 20. august 2018.
Mødet blev holdt hos Niels og alle var mødt frem.
Til fødselsdagsudflugten deltager Kirsten og Ib, hvilket meddeles til Hanne.
Planlægning af gildehallen den 15. november 2018 er lidt problematisk, idet både Niels, Kirsten og Ib
er forhindret.
Men Anne-Grethe og Steen + Henning er friske og har påtaget sig opgaven. Hvis hjælp bliver
fornøden, håber de på assistance fra andre gildebrødre.
Indbydelsen til gildehallen vil komme i gildebladet til november.
Vores diskussionsemne - som Steen fremlagde - var "Politisk korrekthed". Emnet er svært, men der
blev givet mange eksempler på korrekthed/ukorrekthed, men en egentlig konklusion nåede vi ikke
frem til.
Næste gruppemøder er den 16. oktober 2018 hos Ib og den 19. november 2018 hos Anne-Grethe.
M.g.h.
Ib

Gruppe 4 – Limfjordsgruppen

Referat fra Limfjordsgruppens møde den 21. august 2018 hos Bent:
Limfjordsgruppen mødtes tirsdag den 21. august for første gang efter en dejlig sommer.
Vi vendte først forskelligt formalia som fx vores deltagelse i de forskellige kommende arrangementer
og punkter til det kommende rådsmøde. Herefter gik vi over til forskellige fremlæggelser:
Tarok (Bent)
Tarok har været en af de mest populære hest i travløb. Den
havde vundet 111 ud af 156 starter. Den indkørte 2,8 millioner
danske kroner. Ejeren Jørgen Laursen havde set et målfoto
med hesten første gang. Han sagde, at en stjerne er født.
Stutteriet ligger i Salling på vej til Fur fra Skive. Da hesten
skulle have sele på første gang, kunne man mærke, at det var
en travhest. Der er lavet en film over historien om hesten.
Hesten var til VM i 1977. Der var 700 fans, der tog med for at
følge den. Tarok er fader til mange andre heste. Der er et årligt Tarok løb i Charlottenlund som
hyldest til den berømte hest. Hesten døde januar 1981. Blev født i 1972.
Der er museum i Saling, som måske er værd at besøge, hvor man blandt andet kan prøve en vogn
og hest. Tarok døde af en tarmsygdom.
Middelalderborgen Østergaard (Hanne):
Borgen blev grundlagt i året 1516 af Lucas Krabbe og blev færdigbygget
af sønnen Ivar Krabbe. Mens andre samtidige borganlæg i de
efterfølgende århundrede blev nedrevet og ombygget til
herregårdsanlæg, bevarede Østergaard i Åsted trods ændringerne de
originale, senmiddelalderlige bygninger, og står i dag som et af landets
mest originale og bedst bevarede middelalderlige borganlæg.

1906-43 blev Østergaard ejet af kaptajn Froberg. I de 36 år han ejede Østergaard, blev gårdens
værelser restaureret, og der blev indrettet en moderne beboelse. Det udvendige blev derimod
bevaret omtrent som ved opførelsen efter 1516. Froberg afhændede 1943 gården til greve A. Knuth.
Østergård blev i 1946 købt af et konsortium, hvoraf J. M. Skov i 1954 blev eneejer. Hans to sønner
Kresten og Kjeld Skov har senest drevet Østergård som et rationelt landbrug, der har specialiseret sig
som Danmarks største ægproducent.
1954-1973 var den gamle borg beboet af familien Skov. En kort tid var der i stueetagen indrettet
elektronikværksted, som få år efter flyttede til Glyngøre (“Brdr. Skov”).
Bygningerne forfaldt, og såvel ejerne som andre interesserede søgte i nogle år forgæves at finde
udveje og økonomi til den nødvendig restaurering, istandsættelse og anvendelse.
I 1998 overtog den Danske Stat bygningerne med ca. 6 hektar skov/park. Østergaard administreres
indtil videre af Skov- & Naturstyrelsen.
Restaureringsarbejdet blev påbegyndt i juni 2000 og var færdigt inden borgens 500-års jubilæum i
2016.
Glyngøre (Hanne):
Glyngøre er en by på Salling med 1.492 indbyggere, beliggende
ved Sallingsund,
Gly" betyder sump, og "øer" betyder gruset strandbred. Navnet
Glyngøre betyder altså "den grusede strandbred ved sumpen".
Glyngøre ligger i et typisk dansk fjordlandskab, som bærer
istidens præg med stejle bakker og skrænter, dybe dale og
vådområder.
Mange steder ser man stadig sporene af de oprindelige
lyngklædte områder og den sporadiske skovvækst. I skovene
finder man skovsøer og moser, hvoraf Kattemose er den største.
Glyngøre har sine rødder i vand: færgeoverfart og fiskeri har brødfødt områdets befolkning, siden
man første gang hørte om Glyngøre i år 1445. Det er bl.a. fra disse rødder, nogle af de største
erhvervssucceser stammer. Begrebet "vandets folk" er blevet en vigtig del af områdets sociale arv og
selvforståelse.
Harre Vig (Kirsten):
Harre Vig ligger smukt på vestkysten af Salling og har været en vigtig adgang til Salling indtil
jernbanen kom. Al fragt gik fra vandvejen. Et vikingeskib kunne have 25 tons. Der var østers og
megen skov med gode jagtmuligheder. Det var pga. Solpladsen, hvor man dyrkede solguden.
Pladsen blev til en handelsplads. Asetroen kom i stedet for
tilbedelsen til solguden. Der ses en del bronzehøje.
Bronzealderen gik over til jernalderen og vikingetiden.
Troen skiftede til kristendommen. Kejser Otto fra Tyskland
kom for at omvende danskerne. Harald Blåtand regerede i
denne periode. Man ønskede at markere sig overfor Kejser
Otto og byggede derfor en trækirke på en gårdsplads.
Herefter blev der bygget en stenkirke og høvdingegården
blev flyttet. Harre gården var hovedsæde og havde til
stadighed 2 vikingeskibe i søen. I dag er kun omridset af
kirken blevet tilbage.
Øvrige indlæg gemmes til næste møde, hvor vi også vil planlægge en gruppetur til julemarked på
Spøttrup Borg.
Vi sluttede aftenen med Bents dejlige traktement.
Ref.: Robert

Fødselsdage
September:
15. september

Lars Lyngsø

16. september

Bente Middelboe

22. september

Kirsten Ladefoged (75 år)

26. september

Kirsten Andersen

Oktober:
24. oktober

Inger Aagaard Sørensen

25. oktober

Robert Green Nielsen

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
September:
Lørdag d. 8/9: Fødselsdagsgildehal
Lørdag/søndag d. 29-30/9: GM-stævne (GM)
Oktober:
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
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/10- 2018 er d. 25/9.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

