Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
September 2020

www.sctgeorg-hadsten.dk

Årets fødselsdag vil i år blive en hyggelig aften ved spejderhytten. Vi spiser
sammen og hygger os med forskellige muntre indslag, inden vi slutter en
hyggelig aften af med kaffe og fødselsdagskage.
Foreløbigt program:
18.30

Ekstraordinært gildeting
Jf. Indkaldelse udsendt af kansler

19.00

Fødselsdagsgildehal

19.30

Sammenskuds festmiddag
Hyggeligt samvær med muntre indslag

Ca. 22.00

Afslutning, kaffe og kage

Pris: Du kan betale ved enten at medbringe en ret til vores festmiddag eller ved
at indbetale 50 kr. på MobilePay til 40733690.
Oplys ved tilmelding, om du medbringer en ret eller hellere vil betale.
Oplys også gerne, hvad du medbringer.
Tilmelding senest tirsdag den 1. september til
Hanne Nielsen, tlf. 40733690
Mail: hanne@funcity.dk
Med gildehilsen Festudvalget

Gåtur
September måneds gåtur er tirsdag den 1. september.
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej

kl. 10.00.

Medbring selv kaffe/te m.m.
Med gildehilsen
Gåholdet

Gildeting den 13. august 2020

Husk at indbetale kontingent for 2020.
Opkrævningen er udsendt pr. mail d. 26. august.
Betalingsfrist d. 15. september.
Gildehilsen Skatmester

Invitation til Vild middag i Hadsten
Søndag den 13. september kl. 09.30 ca. 15.00
Vi mødes på Ellemosevej 17A i Hadsten
Sct. Georgs Gildet i Hadsten afholder Vild middag ved spejderhytten på Ellemosevej
i Hadsten den 13. september 2020 kl. 9.30 – ca. kl. 15.
Her kan du komme med en guide ud og samle urter, frugt og svampe eller med en
lystfisker på fisketur ved Lilleåen. Når vi samles igen, vil vi sammen tilberede en
dejlig middag af det, vi har samlet og fanget, over bål. Til sidst vil vi sammen spise
en Vild middag, inden vi skilles igen ved 15-tiden.
Tilmelding senest den 7. september til Hanne Nielsen,
e-mail: hanne@funcity.dk
Pris: 25 kr. pr deltager, som betales på MobilePay til 40733690. Tilmeldingen
bekræftes, når betalingen er modtaget.
Angiv ved tilmelding, hvor mange I er, og hvem, der kan kontaktes, hvis vi er nødt til
at ændre eller aflyse arrangementet.
Medbring: bestik og service samt evt. fiskestang
Er du under 14 år, skal du følges med en voksen.

Glade sommerhilsner
Sct. Georgs Gildet i Hadsten

Referat:
Med Naturlaug Steen Blicher på Anholt
18. – 20. august 2020

Hanne og Robert, Kirsten og Sten og Ellen havde meldt sig til denne tur sammen med 23
gildebrødre fra andre gilder.
Kort inden vi skulle afsted fik vi besked på at der var ændringer i de oprindelige planer.
Anholtfærgen var gået i stykker, så vi skulle med en anden båd og vi skulle afsted i flere hold.
Vi fra Hadsten skulle møde kl. 5.30 i Grenå i stedet for som planlagt kl. 11.30.
Vi stod derfor meget tidligt op og ankom til Grenå
havn i god tid. Her mødtes vi med nogle andre
deltagere og en dame fra rederiet. Hun blev noget
overrasket over at se at vi havde cykler med –
nogle endda el cykler. Hun gjorde, hvad hun
kunne for at overtale os til at lade cyklerne stå.
Det var vi nu ikke meget for, men da vi så den
lillebitte båd vi skulle sejle med, forstod vi hende
og det blev aftalt at vores cykler kom med en
fragtfærge, som ville komme til Anholt senere på
dagen. De, som skulle med senere bådture, blev
kontaktet, for at fortælle at det ikke var nogen
god idé at medbringe cykler. I stedet havde
rederiet lovet at betale for leje af cykler på Anholt.
Vi gik ombord i den lille båd, som normalt sejler offshore ud til vindmølleparker. Der var omtrent
plads til de 11 passagerer, 2 besætningsmedlemmer og en dame fra rederiet. 2 gildebrødre
måtte dog tage turen siddende i køjerne under dæk. Heldigvis tog sejlturen kun 1½ time (mod
3 timer med færgen), og efter en del vippen ankom vi til Anholt kl. 7.30.
Vi fik lov til at opholde os i gården ved Pakhuset, hvor vi skulle bo, så vi spiste den medbragte
morgenmad. Derefter tog vi til stranden for at bade. Vejret
og stranden var fantastisk.
Der blev købt ind til fælles frokost og ind imellem ankom
flere gildebrødre, og så brugte vi ellers dagen på at kigge
os omkring. Fragtfærgen bruger 5 timer til overfarten, og
vi kunne hente vores cykler kl. 14. Derefter kunne vi også
få vores værelser dels i Pakhuset, dels på Hostel
Casablanca.
Resten af dagen var vi på egen hånd. Nogle slappede af og
andre gik eller cyklede ud for at se lidt af øen.

Om aftenen cyklede vi til Anholt kro. Her var bestilt Kulmule med nye kartofler til os alle.
Desværre var alle endnu ikke ankommet til øen. De sidste kom først med den lille båd kl. 00.30.
Næste morgen var der fælles morgenmad og madpakkesmøring, hvorefter vi splittede vi os op.
Nogle var friske på at trave en tur ud for at se fyret. Andre valgte at gå eller cykle kortere ture.
Der er meget at se på Anholt, hvor naturen er helt fantastisk.
Efter forsyning med nødvendige cykler til de, der ikke måtte få cykler med færgen, startede vi
ca. 14 deltagere kl. 9.30 fra Pakhuset og Casablanca.
Ebbe Leer (Fyrmestersøn på Anholt omkring 1948-1954) og Kurt Linnebjerg fortalte om
strabadserne, vi kunne imødese, mindst 1½ liter vand pr. person skulle medbringes. Til
illustration af dette berettedes om danskernes forsøg i 1811 på at generobre Anholt Fyr fra
englænderne. Et forsøg som mislykkedes på grund af udmattede danske soldater og
velforberedte englændere (gode efterretninger/spionage)
Vi kunne cykle de første par km, hvorefter vi parkerede
cyklerne tæt ved stranden og startede vandreturen på
strandbredden.
Det var vanskeligt terræn at gå på, og vi gik i zigzag
efterhånden som den ene eller anden syntes de fandt det
bedste underlag at gå på.
Efter hhv. ca. 1 og 2 km mente 2 par at de havde fået motion
nok og vendte om. Vi andre fortsatte i alt 10 deltagere, holdt
pauser ca. hver 20-30 minut og snakkede godt om alt muligt,
nød naturen så fugle og så døde sæler. Formentlig sælunger.
Vi havde aftale på Fyret omkring kl. 12 og vi var fremme
11.56 og guiden var klar. Han gik ud til Fyret gennem
Ørkenen 4-5 gange om måneden, så han syntes ikke, det var
en anstrengende tur.
Efter betaling af adgangsbilletten kr. 20 i kontanter (der var ikke forbindelse til MobilePay) fik vi
adgang til Fyret. Forinden fortalte guiden om fyrets historie og krigen mod englænderne og
sagde at det var egentlig det vi selv kunne læse på nettet. Pragtfuld udsigt fra Fyret og ud over
Totten med både sæler og skarver.
Så gik Ebbe Leer i gang og fortalte spændende om
opvæksten på fyrmestergården og hans barndom på
stedet. Bl.a. skolekørsel i jeep til Anholt By. Endvidere
sejlture i jolle langs hele nordkysten, da han og hans
bror var 10-14 år. Spændende oplevelser, som man
den gang kunne have, fordi børnene som regel fik lov
til og kunne passe på sig selv.
Det lykkedes os at få lov til at se fyrmestergården og
mange var inde og se hvor Ebbe var vokset op.

Ved 14-tiden begav vi os hjemad gennem Ørkenen, et virkeligt spændende terræn. Tilsvarende
som på udturen holdt vi pauser. Ebbe fortalte om jagtture efter harer og måger med sin far.
Da vi troede vi nærmede os stedet, hvor vi havde efterladt cyklerne gik vi gennem ufarbart
terræn og op og ned ad 6! klitrækker til vi nåede stranden
igen. Det viste sig at der var 1½ km til cyklerne men vi fandt
dem. Det var dejligt at sætte sig op på dem og trille roligt
tilbage til Anholt Havn.
Så var det tid at hvile ud og gå i vandet og om aftenen mødtes
vi igen på Anholt kro. Denne gang til stegt flæsk og
persillesovs.
Torsdag var sidste dag på Anholt. En stor del af
gruppen tog på cykeltur ned gennem øen til byen,
hvor vi med Ebbe Leer som guide bl.a. så et
mindesmærke for faldne under englandskrigene i
begyndelsen af 1800-tallet.
Vi så også skolen og kirken og fortsatte turen ned
på sydspidsen. Her besteg vi Sønderbjerg, hvorfra
der er en fantastik udsigt ud over den sydlige del
af Anholt.

Efter frokost afleverede vi vores cykler ved fragtfærgen og
hyggede os, til vi selv skulle sejle. Vi mærkede, at
feriesæsonen på Anholt var på det sidste. Vi ville have spist
tidlig aftensmad på Algot, men de havde lukket og takkede af
for sæsonen.
De, der skulle med den sidste bådtur, var heldige at få de
sidste 8 gourmet-hotdogs, som solgtes i isboden ved siden af
Algot. Så lukkede den også ned for i år.
Vi, der skulle til Hadsten, sejlede fra Anholt kl. 18. Vi var
heldige at komme med en lidt større båd denne gang. Her var
plads til 12 passagerer og der var noget bedre forhold her. Vi
kom hjem før vores cykler, og blev modtaget på Grenå havn
af den flinke rederidame, som denne gang serverede kaffe, mens vi ventede tre kvarter på at
vores cykler skulle komme.
Det var en dejlig tur til Anholt, selvom en del af den blev noget anderledes, end vi havde
forventet.
Med gildehilsen
Kirsten og Sten

Referat:
Hyggeaften i Østjyllands Distrikt.
Østjysk Distrikt havde indbudt til hyggeaften på Klosterlund Museum tirsdag d. 25. august
Desværre havde kun omkring 20 gildebrødre taget imod invitationen til denne sammenkomst.
Vi startede med en meget informativ rundvisning på museet.
Vi fik en levende fortælling om fundene, man gennem tiderne
havde gjort i området ved Bølling sø og mose, ikke langt fra
stedet hvor liget af Tollundmanden blev fundet.
Vi så nogle af de mange oldtidsfund fra de arkæologiske
udgravninger, bl.a. Nordeuropas ældste hjul.
Klosterlund Museum holder
til i en tidligere tørvefabrik,
så vi fik også historien om
tørveindustrien omkring
Bølling Sø, hvor gården Klosterlund spillede en vigtig rolle. De
gamle maskiner, originale genstande, tekster og billeder gav
en fornemmelse af, hvordan arbejdet er foregået – og hvordan
man har levet og anvendt tørven. Dette blev suppleret af
beretninger far nogle af deltagerne, som havde været med til
at grave tørv som børn.
Efter ca. 1 times rundvisning gik vi udenfor, hvor der var
tændt bål. Vi blev inddelt i fem hold, for nu skulle vi i gang
med at lave aftensmaden. Det blev et formidabelt måltid lavet
i et fint samarbejde, hvor alle ydede, hvad de kunne.
Menuen var helstegt mørbrad med parmaskine, sennep og
krydderurter. Dertil fik vi bulgursalat og bålbagte fladbrød.
Der var også dessert, som bestod af pandekager med
æble-/kanelmos og flødeskum. I sandhed et udsøgt måltid,
som alle nød.
Da vi havde spist og hyggesnakket sluttede vi aftenen af
med at synge ”Nu er jord og himmel stille”. Mørket var ved
at falde på og vi tog afsked med hinanden efter en dejlig
aften. Synd at der ikke var flere, som havde lyst til at være
med.

Med gildehilsen
Kirsten A.

Gruppe 2 – Gudenågruppen
Tirsdag den 25. august kl. 17 mødtes hele Gudenågruppen
undtagen Helle ved kolonihaven Granholts fælleshus, som Gudrun
havde lånt. Aftenens højdepunkt var absolut besøget i Gudruns
kolonihave, fantastisk hvad hun kan få ud af så forholdsvis et lille
stykke jord, der er alt i grønsager, frugt og bær. Det er flot og
velholdt det hele og giver et stort udbytte – skønt skønt at se. Ikke
mindst er det skønt at se Gudruns store glæde ved det hele.
Gudrun havde inviteret til middag, hvor vi beundrede hvor dygtig hun er til at udnytte det hele. Vi
fik grillet mørbrad smurt med pesto og svøbt i Serano skinke, dertil kartoffelsalat, grøn salat (2
slag salat), små tomater marineret i balsamico og bagt i ovn, grillede squash og feta, ærtepure og
et meget lækkert brød. Dessert islagkage med 3 lag is det øverste hindbær fra haven. Vi nød
middagen og selskabet i fulde drag.
Nu er vi jo ikke ”kun” kommet for at spise, programmet var planlægning af gruppens aktiviteter
det næste ½ år.
Lørdag 26/9 start med besøg på Silkeborg papirfabrik – Bente
Torsdag 8/10 gildemøde i hytten - Kim
Lørdag 31/10 tur langs Gudenåen – Birgit
Tirsdag 17/11 kl. 19 planlægningsmøde forår bl.a. gruppetur – Ellen
Søndag 13/12 juletur ved Pøt Mølle – Mette.
Aftenen sluttede vi af med te/kaffe og hjemmebagte småkager.
Ref. Bente

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat fra gruppe 3`s møde den 18.august 2020
Mødet blev afholdt hos Kirsten og gruppen var fuldtallig.
Steen havde et indlæg med overskriften "Om at finde fodfæste",
og hans bud på, hvad der udgør den røde tråd i en række fænomener i en ny og forvirrende
samtid.
Nogle af fænomenerne:
•
•
•
•
•
•
•

Eskimo-isen ændrer navn
Negerboller er politisk ukorrekt
Statuer med kolonialistisk baggrund forlanges fjernet
Grønland er ikke længere en populær betegnelse
"Den danske sang er en ung blond pige..." er krænkende !!!!
Me Too bevægelsen
Black Lives Matter

På baggrund af foranstående kan enhver måske forstå, at der var nok at diskutere/drøfte.
Gruppetur.
Turen skal gå til Skagen den 23. september 2020, hvor målet er Skagen Museum med Anna
Ancher- udstillingen. Vi skal også Anchers hus samt Drachmanns hus.
Fødselsdagsgildehal.
Fra gruppen 3 personer og Niels vil holde 5 min. Sct. Georg.
Næste gruppemøde.
Hos Niels den 21, september 2020 kl. 14.00.
Ref.: Ib

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Referat, gruppe 4, møde 24.august 2020 hos Kirsten.
Alle mødt, dog minus Inger. Knud deltog.
Efter sommerferien indledtes mødet med en lækker kyllingeret med
”mormorsalat”, og i løbet af mødets afvikling fulgtes op med kaffe og lagkage, uhm.
Gruppens kommende opgaver resten af gildeåret blev gennemgået og arbejdsopgaver fordelt.
Gruppen er jourhavende ved det kommende gruppedelingsmøde i juni 2021. Der udspandt sig i
den anledning en drøftelse af gruppedelings-konceptet, og om gruppen skulle komme med forslag
til ledelsen om gruppedelingens afvikling. Hattemetoden eller efter interesse? Situationen omkring
manglende nye gildebrødre blev også vendt, men den ”rigtige” løsning på problemet blev heller
ikke fundet ved dette møde.
Kalenderen med de kommende gruppemøder resten af 2020 blev tilrettelagt. Første møde er en
tur til Mols (Vistoft Mølle, Molslaboratoriet, besøgscenteret, Dråby Kirke, Ørnbjerg Mølle mm).
Møderne i januar – februar – marts 2021 kommer formentlig til at indeholde en planlægning af,
hvilke områder, der skal besigtiges senere (Thy, Kongernes Nordsjælland, Skjoldungernes Land,
Vadehavet).
Dråby Kirke.
Endelig fik vi lejlighed til at høre Kirsten beretning om
Dråbe Kirke, eller Molslandets Domkirke. Det pompøse
kaldenavn Molslandets Domkirke skyldes kirkens
imponerende størrelse, der står i skarp kontrast til
størrelsen på lille Dråby, hvor ”domkirken” troner. Kirken i
Dråby er bygget i flere etaper, de ældste dele er
formodentlig fra1300-tallet. På det tidspunkt var Dråby hovedsognet, mens kirken i Ebeltoft blot
var et lille anneks. Det kan være årsagen til Dråby Kirkes imponerende størrelse. Som mange
andre kirker har også Dråby kirke hørt under en
nærliggende herregård, nemlig Skærsø. Ejerne af herregården har gennem tiderne sat sit præg
på kirken og på de gravmæler, der findes i kirken og på kirkegården.
Kirsten supplerede med en kort orientering om de mange gl. søminedepoter i skovområdet vest
for Dråby Kirke.

Beretningen indledtes med en oplysning om, at Dråby Sø ved den højeste vandstand for 3-4000 år
siden dannede den dybeste og inderste del af et fjordsystem fra Kattegat, og at der på den tid var
anlagt en havn ved Dråby.
For referatet: Hans Ole

Fødselsdage
September:
15. september

Lars Lyngsø

16. september

Bente Middelboe (70 år)

22. september

Kirsten Ladefoged

26. september

Kirsten Andersen

Oktober:
24. oktober

Inger Aagaard Sørensen

25. oktober

Robert Green Nielsen

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
September:
Torsdag d. 10/9: Ekstraordinært gildeting og fødselsdagsgildehal

Søndag d. 13/9: Vild middag
Oktober:

Torsdag d. 1/10: Rådsmøde hos GS
Torsdag d. 8/10: Gildemøde

Fredag d. 26/10: Fellowship Day Skanderborg

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/10- 2020 er d. 25/9.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com

