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50 års jubilæum
Sct. Georgs Gildet i Hadsten blev i 1966 oprettet på initiativ af Erik
Hansen, der lige fra sin tidligste drengetid var engageret inden for
KFUM’s spejderkorps. Sammen med Erling Liholm gjorde han det
forberedende arbejde med at besøge gamle spejdere i Hadsten by og
opland for at fortælle om ideen med gildebevægelsen.
Efter et introduktionsmøde blev det besluttet at oprette et gilde i
Hadsten med 4. Aarhus som modergilde, og d. 7. september 1966 blev Sct. Georgs Gildet i
Hadsten stiftet med 21 gildebrødre. Stiftelsen blev markeret med en gildehal, med
landsgildemesteren i højsædet og der var gæster fra gilder
i Aarhus og Randers.
Desværre var initiativtageren Erik Hansen blevet
alvorligt syg og døde om morgenen på stiftelsesdagen,
men Erling Liholm var til stede og blev indsat som
Hadsten Gildets første gildemester.
De lokale gildebrødre var meget aktive med hensyn til at
Erling Liholm og Erik Hansen
fremskaffe og fremstille de forskellige ting, der var brug for.
Nogle syede dugen til højbordet, andre skaffede et gildesværd og lavede heroldstav, og
der blev også fremstillet et skind, hvorpå gildeloven blev skrevet.
De første 10 år holdt Hadsten Gildet til i Centralhotellet, men da DDS-spejderne i Hadsten
byggede spejderhytten på Ellemosevej, blev der lavet en aftale om, at gildet kunne holde
deres møder her og d. 16. november 1976 – 3 dage efter indvielsen af spejderhytten –
kunne Sct. Georgs Gildet i Hadsten afholde den første gildehal i spejderhytten.
Hadstengildet har nu eksisteret i 50 år og mere eller mindre præget byen med sit virke.
Det primære formål har været at støtte den igangværende spejderbevægelse efter bedste
formåen og videreføre spejderidealer og kammeratskab, samt efter evne prøve at
virkeliggøre nogle af idealerne til samfundet som helhed.
Der er sket meget i de 50 år. Der har været mange aktiviteter og medlemmerne har haft
mange gode oplevelser sammen. En lille del af disse aktiviteter kan der læses om i dette
skrift, hvor aktive gildebrødre har skrevet små beretninger om livet i Sct. Georg Gildet i
Hadsten.
Med årene er gennemsnitsalderen blevet højere, som det også er tilfældet i de fleste af
gilderne rundt om i landet, men det er mit håb, at Sct. Georgs Gildet kan bestå i mange år
fremover med tilgang af nye medlemmer, som kan se det unikke i at være en del af det
fællesskab, som Sct. Georgs Gildet er.
Kirsten Andersen
Gildemester
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Om Sct. Georgs Gildet i Hadsten
De faste ingredienser i et gildeliv er gildehaller, gildemøder og gruppemøder.
Gildehaller og – møder afholdes som regel i eller ved spejderhytten på Ellemosevej.
Rammerne omkring gildehallen har udviklet
sig hen over årene, men med hensyntagen til
gildebevægelsens faste ritualer og symboler.
Vi samles nu i en rundkreds rundt om levende
lys. ”Højbordet” er en del af rundkredsen,
hvor gildeledelsen er placeret med de til
højbordet hørende symboler. Alle kan se
hinanden i kredsen. Det giver fællesskab og
det skaber kraftige relationer til spejdertidens
lejrbål. Gildehallen forløber efter Landsgildets
forskrifter, men bliver mere intimt på denne
måde frem for det traditionelle højsæde.

Hvis vejret tillader det afholdes gildehallen gerne
udendørs. Det kan være omkring et bål ved en
spejderhytte eller i en bålhytte.

Gildemødernes indhold er meget varieret og
altid med et spændende program tilrettelagt
af gildets grupper på skift. Det kan være et
foredrag, hvor der er inviteret en gæst til at
fortælle om et bestemt emne. Det kan være
en tur til en virksomhed, eller den
arrangerende gruppe har måske tilrettelagt et
lille spejderløb eller bygget aftenen op over et
specielt tema. Det er altid spændende at
opleve, hvad de enkelte grupper finder på.
Sct. Georgs Gildet i Hadsten er opdelt i grupper. I øjeblikket er der 33 gildebrødre fordelt
på 5 grupper. Grupperne blev i mange år dannet ud fra tilfældig lodtrækning, men
gennem de senere år er grupperne blevet dannet ud fra interesser. Hvert andet år i juni
afholdes et gildemøde, hvor forskellige emner foreslås og ud fra disse bliver grupperne
dannet. I jubilæumsåret har vi grupper med emnerne: Naturoplevelser,
Naturgenopretning, Diskussion, Lokalhistorie og Biograf. Tidligere har der f.eks. været
emner om Hærvejen, Knob og Tovværk, Nationalparker, Toscana, Politik samt Arkitekter
og Kultur.
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Der holdes gruppemøder privat hos de enkelte
gildebrødre og meget ofte er der indlagt
oplevelser af relevans for emnet.

Der er tradition for at de enkelte grupper
arrangerer en årlig gruppetur med relation til
gruppens emne. I år har der bl.a. været
gruppeture til Den genfundne Bro ved
Brædstrup, København med besøg i Korsbæk
på Bakken og biograftur, Ålborg med
kulturelle indslag. Gruppeturene er med eller
uden overnatning.
Ud over disse faste møder i Sct. Georgs Gildet foregår der mange andre aktiviteter. Hvert
år afholdes et loppemarked, der laves mad til DDS-spejdernes årlige spejderfest, der
holdes en julehyggeaften for beboerne på det lokale plejehjem og der arrangeres forårstur
for de borgere i Hadsten, der modtager besøg af en besøgsven, og endelig er alle mand
på banen, når det årlige Sct. Georgsløb i april afholdes for de yngste afdelinger af
spejdergrupperne i Hadsten, Hinnerup og Søften.
Kirsten Andersen

___________________________________

Gildebror i 50 år
Når vi skal fejre Hadsten Gildets 50 års jubilæum september
2016, er det ikke kun gildet der har 50 års jubilæum, men også
Grete Simonsen, som har været med fra starten og stadig er
medlem. Grete og hendes mand Niels var blandt de 21, der var
med, da Gildet blev oprettet. Det var Erling Liholm, Gildets første
Gildemester, der kom og spurgte, om de ville være med.
De første mange år blev møderne holdt på Centralhotellet, som
Grete Simonsen
var ejet af Jacob Skyggebjerg, den første Gildekansler.
Centralhotellet var meget kendt for sin æggekage, og den blev serveret til gildemøderne 1
gang om måneden, fortæller Grete.
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Grete har været tropsassistent sammen med Åse fra Standard. Da hytten på Ellemosevej
blev færdig i 1976, blev møderne flyttet hertil.
Grete bor nu i Ørnevænget i et af de 8 huse som en gruppe gildebrødre byggede i 1988
som en andelsforening med navnet Sct. Georgs Parken. Der blev også bygget et
fælleshus, som senere blev solgt fra, da det var for dyrt at drive. I dag er
andelsforeningen ophævet og husene har status af almindelige parcelhuse.
Bente Middelboe

______________________________

Spejderarbejde på polsk?...det kan vi bare!!!
”Ja – sådan kan det lyde rundt omkring i en del hjem i Hadsten og
omegn lige nu, da 50 polske spejdere fra Rogozno (nær Poznan) i
Polen er draget hjem efter 10 begivenhedsrige dage i Danmark fra
den 6/7–17/7-93.
Initiativet kom fra det lokale Sct. Georgs Gilde i Hadsten, efter de
var blevet inspireret af landsgildeledelsens projekt for Polen.
Projektet, udarbejdet af landsgildeledelsen, havde 2 elementer: at
få de polske spejdere optaget igen i WOSM og WAGGGS
(verdensspejderorganisationerne), og at hjælpe med at etablere et gildesystem i Polen.
Projektet:
Det lokale projekt i Hadsten havde 3 mål:
1. At kontakte polske spejdere
2. At vise dem danske spejdertraditioner og metoder
3. At få KFUM- og DDS-spejderne til at arbejde sammen i et projekt”
Sådan lyder indledningen på den rapport som Polenlauget i Hadsten skrev efter afvikling
af 1.del af Polenprojektet i 1993.
At en guidet tur til Polen for danske landmænd i juli ’90 førte til, at Sct. Georgs Gildet i
Hadsten arrangerede en stor spejderlejr og et genbesøg for 120 polske og danske
spejdere stod ikke skrevet i stjernerne. Den tur blev anledning til at den polske og danske
guide – i kølvandet af murens fald og opbruddet i Østeuropa – i en stille stund på turen
kom til at snakke spejdere. Ud af den samtale om spejderliv i Vesten opstod et
samarbejde, der hen over 3 års kontakt og planlægning i ’93 førte til afvikling af et
projekt, hvor Sct. Georgs Gildet stod som arrangør og koordinator for 3 dages Home
Hospitality hos DDS- og KFUM-spejdere i Hadsten og derefter 7 dages spejderlejr på
Bogensholm med polske og danske spejdere. Lejren blev afviklet med omkring 124
deltagere.
Sct. Georgs Gildets Polenlaug stod for kontakten til polakkerne og spejdergrupperne i
Hadsten, samt for arbejdet med planlægning og afvikling af Home Hospitality og
spejderlejr. Der skulle også skaffes økonomi til de polske spejderes rejse og lejr, så der
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blev arbejdet intenst på at skaffe midler, samtidig med DDS’ere, KFUM’ere og Gildet
planlagde lejren. Det skete dels på lokale møder, dels på møder i Polen.
Økonomien blev klaret med velvillige bidrag fra private, lokale forretninger og
virksomheder, Gildet, samt bidrag fra offentlig side.
Efter det vellykkede samarbejde og afvikling af lejr ’93 var der så et genbesøg i Polen
sommeren ’94. Hen over vinteren og foråret var der igen planlægningsmøder. Denne gang
i Polen. I juni ’94 drog en busfuld DDS’ere, KFUM’ere og Gildebrødre mod Polen på 11
dages Home Hospitality og spejderlejr i Polen. Igen et spændende og givende projekt. Et
forløb hvor der i godt lokalt samarbejde
blev lavet planlægning og hentet økonomi
til projektet.
Igennem hele forløbet havde lauget og
Gildet en fin kontakt med
landsgildeledelsen, landskontoret, lokale
spejdergrupper, myndigheder og pressen.
Selve projektet løb over 4 år, og
kontakterne, der blev knyttet mellem
deltagerne, holdt i mange år med besøg
og genbesøg.
Polenlauget

Spejderhilsen fra repræsentanter fra Polenlauget.
Janne og Michael Arbon
_____________________________

Tombola en arbejdskrævende succeshistorie.
Det hele startede med økonomiske overvejelser; hvordan kunne vi tjene penge i gildet til
velgørende formål? Mange ideer blev vendt, men en satsning på at udnytte folks
julestemning til at samle lidt penge ind fandt alle var en god ide.
Først startede vi i 1979 med salg af julegløgg, kakao og æbleskiver fra boder både i
Søndergade og i Hadsten Centret. Det gav meget arbejde og få penge!
Vi udvidede derfor med tombolasalg. Gevinsterne blev dels indsamlet
blandt byens handlende, dels leveret af gildebrødrene selv. Reglen var
10 gevinster pr person, nogle købte små gaver, nogle strikkede sokker
mm. Det var ikke en gevinstsamling, der imponerede. Rammerne
omkring tombolaen var til gengæld fornem; vi lånte en tombolavogn
hos Lions og prydede den med Sct. Georgs Gilde plakater.
Flere gildebrødre fandt imidlertid, at hvis man skulle fortsætte, burde
værdien og kvaliteten af gevinsterne øges. Redningsmanden blev Karl Møller, der som
lærer ved Håndværkerskolen, havde adgang til skolens træværksted. Sammen med andre
med gode håndelag organiserede han i flere år ugentlige arbejdsaftner i november og
december, hvor vi forventedes at møde op.
Hvert år startede det med, at Karl på et gildemøde antydede, at der nok ikke var interesse
i år! Når vi så havde erklæret, at det var der bestemt, lod Karl sig – tydelig tilfreds overtale til endnu en tombolasæson.
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Der blev hurtigt dannet en rangorden, hvor lederne var de uddannede
håndværkere. Næste rangklasse var dem, der havde håndelag og så var
der os andre, der blev betroet at slibe og pudse de spækbrætter,
støvleknægte mm de andre producerede. Det var hårdt arbejde, men det
var også nogle fornøjelig aftener.
Succesen var i hus og nu var der trængsel ved vores tombola. De første par år holdt vi
åben over en hel weekend, men efterhånden som vores gevinstniveau blev kendt, kunne
vi melde udsolgt efter få timer. Det kørte nogle år, men dels fik vi problemer med at
fortsat at komme på Håndværkerskolen, dels kneb det med at etablere arbejdsholdet.
Overskuddet fra tombolasalget blev primært brugt til at støtte børn i Indien, men også
andre humanitære opgaver i takt med at overskuddet steg. Det er mange Inderbørn, vi
gennem årene har sikret en god skolegang en basis for et anstændigt liv og der er andre
gode humanitære opgaver der har nyt godt af anstrengelserne.
Og heldigvis, da tombolatrætheden meldte sig opstod loppemarkedsideen, der sikrer
fortsat støtte til værdifulde opgaver og projekter.
Niels Mark

______________________________

Loppemarked.
Som en form for afløsning af ”Tombolaen” for at skaffe penge til ”vores inderbørn”
begyndte gildet i 2003 at afholde loppemarked, som fandt sted fra pladsen ved Sløjfen,
Hadsten.
Lopperne blev hovedsagelig leveret af gildebrødre, deres familie og venner, og
gildebrødrene blev stærkt opfordret til at være opmærksom på, når der skulle flyttes,
ryddes op o. lign.
De første år blev lopperne opbevaret i løbet
af året hos en gildebror, senere blev de
opbevaret i en garage.
Men antallet af lopper voksede, så det blev
nødvendigt med nogle større lokaler, og for
nuværende har gildet lånt lokaler – tidligere
grisestier – på en nedlagt landbrugsejendom
nær Hadsten. Nærheden til Hasten har
selvfølgelig betydning, fordi der i løbet af
året køres mange ture til lageret.
Som nævnt ovenfor blev loppemarkedet afholdt på pladsen ved Sløjfen, men fra 2007 blev
det aftalt med Lions Club i Hadsten, at gildet kunne få tildelt en plads ved det årlige
”Lilleåmarked”, der hvert år begynder den 2. torsdag i august og varer til og med søndag.
Gildets loppemarked afvikles på én dag, nemlig lørdag.
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Forberedelserne begynder dog fredag formiddag, hvor der opstilles 4 stk. partytelte. Telte,
som gildet har investeret i, efter at have oplevet både massivt regnvejr og kraftig blæst,
som besværliggjorde betjeningen af kunderne – lopperne måtte gang på gang tildækkes
med plastik, som også var svær at styre. Så nu er det rent luksus for gildebrødrene.
Fredag eftermiddag og aften læsses mange trailere med lopper fra lageret og køres til
Lilleåparken. Ligeledes fredag afhentes der borde, som udlånes af Hadsten Gymnasium.
Tidlig lørdag morgen møder gildebrødrene for
at udpakke lopperne, fordele dem og opstille
dem i grupper. Alt skal være på plads inden kl.
10.00. Pladsen er afspærret indtil da, men lang
tid før åbningen står mange kunder på spring
for at komme ind og gøre det ”helt store kup”.
Der er livlig handel i løbet af dagen, og der
tinges meget om priserne – for alle skal jo helst
være tilfredse med handlen.
Ca. en time før lukketid sælges der for kr. 25.00
en bærepose, som folk så må fylde med lopper efter eget ønske – såsom bøger, glas,
porcelæn, nips, legetøj m.m.
Kl. 15.00 er det lukketid, men inden gildebrødrene kan få fri, skal der ryddes op, usolgte
lopper pakkes ned eller kasseres.

Loppemarkedet er hårdt arbejde, men også sjovt og festligt, og der er et godt
samarbejde. Alle bidrager med det man formår – det være sig det hårde fysiske arbejde,
salget eller forplejning af gildebrødrene.
Alt i alt en god aktivitet med et fint overskud, der kan anvendes til forskellige humanitære
formål.
Ib Ladefoged
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Donationer.
Gennem mange år har Sct. Georgs Gildet i Hadsten via Terres des Hommes støttet
skolegangen for børn i Indien. Desuden har vi de givet støtte til forskellige lokale
spejderformål. Det kan være tilskud til spejdere, som deltager i internationale lejre eller
det kan være en af spejdergrupper har brug for lidt penge til et bestemt formål. Sidste har
vi givet tilskud til DDS´ nybyggede aktivitetshytte. Det er ikke de store beløb vi har at
gøre med og de fleste penge tjenes ind på vores årlige loppemarked.
De seneste 4 år har Sct. Georgs Gildet i Hadsten valgt at lave en årlig donation til et lokalt
velgørende formål. Hvem, der skal modtage pengene bliver hvert år besluttet på
Gildetinget.
De tiltag, som indtil nu har fået støtte er:
2013: Røde Kors Cafeen i Hadsten.
Et mødested for flygtninge.

2014: Julemærkehjemmet i Hobro.
Her kan børn fra Favrskov kommune få
ophold.

2015: Hospitalsklovnene tilknyttet
Sygehuset i Randers
2016: TUBA i Favrskov. Mødested for
unge, som er pårørende til misbrugere

Kirsten Andersen
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Blå Sommer og Spejdernes Lejr
Sommeren 2004 drog 12 gildebrødre til Kliplev i Sønderjylland for at deltage i Blå Sommer.
Vores opgave var at stå for udlevering af et aftensmåltid til alle spejderne, fordelt over 3
dage.
Måltidet var kylling, ris m.m. og da der deltog flere end
20.000 spejdere på lejren, kunne det blive til mange
kyllinger, der skulle udleveres rundt om i de forskellige
underlejre.
I forvejen havde vi syet røde shorts, et forklæde med
en kylling trykt på og dertil gule T-shirts, så vi var
meget fine.
Måltidet blev desværre ikke den helt store succes. Af
hensyn til hygiejnen skulle vi udlevere kyllingerne
frosne, så det var ikke nemt for spejderne at få tilberedt måltidet til normal aftensmadstid.
Trods dette, som vi ikke havde haft nogen indflydelse på, var lejren en stor og god
oplevelse for os.
Andre gange har gildebrødre solgt is og hjulpet til i køkkenet på Blå Sommer.
Blå Sommer er for os som for spejderne et højdepunkt, og noget vi ser frem til. Det er
altid sjovt at deltage og opleve sådan en stor lejr og på den måde følge med i spejderlivet.
Desuden møder vi altid mennesker, vi har kendt da vi var aktive i gruppen, enten som
forældrerepræsentanter eller som ledere.
I 2012 blev der for første gang lavet en stor lejr for alle spejderkorps i Danmark.
”Spejdernes lejr 2012” blev afholdt i
Holstebro, og også her deltog gildebrødre fra
Sct. Georgs Gildet i Hadsten.
En lille flok var med i Nissebanden, som
sørgede godt for lederne fra Favrskov
kommune. De lavede en ledercafé, hvor de
deltagende ledere kunne komme og slappe af
og hygge sig med de andre ledere. En aften
blev afholdt juleaften, hvor Sct. Georgs Gildet
betalte udgifterne.

Andre gildebrødre deltog i hjælperlejren, hvor
de løste forskellige opgaver på lejren og ellers
fulgte med i lejrens dagligliv.
Man er i øjeblikket i fuld gang med at
planlægge den næste store lejr, ”Spejdernes
Lejr 2017” og mon ikke også det bliver med
deltagelse af gildebrødre fra Hadsten?
Bente Middelboe/Kirsten Andersen
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Fredslyset og julestue på Møllegården.
I november 1997 modtog Hadsten gildet første gang en flamme fra Fredslyset i Betlehem.
Flammen blev bragt rundt i hele landet med DSB og gilder fra Hadsten og omegn var
mødt op på Hadsten Station for at få en flamme til deres lygter. Også spejderne mødte op
og deltog i modtagelsen. Vi sang ”Dejlig er jorden” og derefter var der kaffe, saftevand og
en småkage til alle i stationsbygningen.
I december brugte vi flammen til at tænde spejdernes Lucia-lys på Plejehjemmet Helse.
Storspejdere og seniorer gik herefter rundt på alle etager, før vi samledes i fællesstuen til
sang og julehygge.
Fredslyset er budskabet om FRED PÅ JORDEN,
og dermed i særdeleshed:
Et lys for fællesskab
Et lys for forståelse
Et lys for venskab
Et lys for tolerance
Et lys for nødlidende
Et lys for aktivt hjælpende

Skikken med at spejderne hjælper med Fredslys og Luciaoptog er fortsat gennem alle årene, også efter det hele er
flyttet til Møllegården. Grethe Højbjerre, tidligere spejderleder,
har gennem alle årene været en trofast hjælper med kontakt
til spejderne og gennemførelse af Lucia optoget.

Selvom flammen nu bliver bragt
rundt i landet på anden måde,
henter gildet fortsat en ny flamme
hvert år og bringer hjem til vores julestue i december på
plejehjemmet
Beboerne samles i fællesrummet, og mens spejderne går
Luciaoptog gennem de forskellige afdelinger af plejehjemmet,
synger vi et par julesange. Efter at Luciaoptaget er kommet
forbi, bliver serveret gløgg og æbleskiver og de sidste par år er
julemanden kommet forbi med nogle gaver, som der trækkes lod
om.
Det er en hyggelig aften, hvor gamle og unge mødes til fælles julehygge.
Anne Marie Hansen
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Gruppetur
Hærvejstur på 1. klasse, 12.-14. september 2014
På et af gruppens første møder i efteråret blev bestilt et tilbud med overnatning og
middage på Rødekro Kro. Det var et godt udgangspunkt for en tur, da kroen fungerede
som hærvejskro, dengang hærvejen var en vigtig handelsvej. Byen Rødekro er bygget op
omkring kroen og har fået navn efter den. Hannah og Hans Ole havde forinden planlagt
turen og sendt program til os.
1. dag.
Turen startede fra Mette og Troels fredag morgen inden
morgentågen var lettet. Første stop var Knud Sø, hvor
solen brød igennem.
Med et dejligt kig ud over søen nød vi traditionen tro
hjemmelavet kaffe og morgenkomplet fra Kvickly i
Hadsten. Turen var godt begyndt, og ad mindre veje
kom vi til Jelling.
Mange af os havde nok set runestene for mange år
Det traditionelle morgenbord
siden, og nu var der lejlighed til at se de nye
beskyttelsesmontrer, som blev opført i 2011. Det fine vejr gav mulighed for at se på hele
området med kirken og de to kæmpestore gravhøje for Gorm og Thyra. Kirken, dens
historie og fine renovering i år 2000 er en hel historie for sig.
I 1994 blev området optaget på UNESCO’s kulturarvsliste.

Gruppe 4 ved Jelling

Den store runesten i Jelling
Kaffe og lagkage på Nørskovgård

Næste stop og frokostpause var Nørskovgård, en naturskole ved Haderslev Dyrehave.
Dyrehaven blev etableret i 1994. Med kig ud over Haderslev Dam og naturområdet nød vi
den medbragte frokost. Derefter gik vi en god tur ind i Dyrehaven, hvor der både er
dådyr og krondyr, og det var ikke svært at få øje på flokkene inde imellem træerne. Da vi
var ved at nå tilbage, fik Hans Ole af én eller anden grund vældig travlt. Det viste sig, at
der var arrangeret surprise eftermiddagskaffe med lagkage. I enden af den gamle
lade er indrettet opholdsrum med borde og stole, og her var dækket fint op med dug og
servietter. Et par gamle Haderslev-venner til Hannah og Hans Ole havde sørget for det.
Det var en stor overraskelse og så hyggeligt.
Men tiden gik. Vi måtte videre for at nå Rødekro til kl. 18. Ved byen Hoptrup gjorde vi
holdt og ad en stejl, fedtet sti kom vi til en bunker godt gemt i en skrænt. Der er en
spændende historie omkring den, idet den var en del af en tysk forsvarslinje, som
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tyskerne byggede under 1. Verdenskrig. Formålet var at sikre sig mod et engelsk angreb
fra nord. Den kaldes Sikringsstilling Nord og gik tværs over hele Sønderjylland. I alt var
der omkring 900 bunkere. Da området kom tilbage til Danmark, blev en stor del af linjen
sprængt væk. Forsvarslinjen kom aldrig i brug, og derfor er resterne af den velbevarede.
På vej til kroen kom vi tilbage på Hærvejen og passerede endnu et sted, Pothøj, som var
en del af forsvarslinjen. Ved et gammelt vadested ligger Immervad Bro, som er den
ældste af Hærvejens broer bygget i 1786. Her gjorde vi
et kort ophold, inden vi fortsatte og kom forbi
Hærulfstenen, en runesten fra omkring år 900. Den
stod på samme plet indtil 1864, hvor Tyskland tog den
med til Berlin som krigsbytte. Efter en diplomatisk
indsats kom den tilbage på sin plads i 1951. Dagen
sluttede med en 2-retters menu
og hyggeligt samvær på Mette og Troels’ værelse, inden
Gruppen ved Immervad Bro
vi gik til ro.
2. dag.
Dannevirkevolden var hovedmålet for den dag, så vi kørte direkte dertil og startede
med at se museet, inden vi gik ud i området.
Dannevirkevolden, vores grænse mod syd, skulle både hindre fjender i at
komme op i landet og sikre Hedebys handelsveje fra øst og vest. I
forbindelse med krigen i 1864 mistede vi jo området, da den danske hær
måtte trække sig tilbage til Dybbøl. Én af skanserne fra dengang, Skanse
14, er for 10 år siden blevet genopbygget af danske og tyske
ingeniørtropper.
Store udgravninger de sidste 3-4 år har givet ny viden om voldens historie.
A.P. Møllers Fond har finansieret udgravningerne, som er blevet udført i
Oschenweg-symbol
samarbejde mellem danske og tyske arkæologer. Der har været 4, måske
5 faser i voldens historie. Den første vold var en jordvold, og den næste
var bygget af tørv. Da tørvematerialet kan dateres til omkring år 500 e.Kr. ved man, at
den første vold er fra før 500 e.Kr.
Den sidste fase blev bygget af Valdemar den Store (død
1187). Det var en 4,5 km lang teglstensmur. Så det
sted, der var vores grænse mod syd, kan dateres til før
500 e.Kr. Selvom vi nok havde været ved Dannevirke,
måske flere gange, er der stadig nyt at komme efter.
Herfra var der ikke langt til Hedeby. Vi kunne ikke nå at
se området, men der var fin mulighed for frokost, som
Anne Marie og Gudrun havde sørget for hjemmefra.
Mens gruppelederen fik en lille ”morfar” varmede Mette
og Troels vand til kaffe.

Ved Valdemars-muren

Herefter kørte vi ind til Slesvig og så Domkirken og den gamle bydel Holm.
Domkirken blev påbegyndt omkring år 1100. Op gennem de efterfølgende århundreder
blev bygget flere tilbygninger. Sidste gang var i perioden 1888-1894, hvor den tyske
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kejser fik bygget et 112 meter højt tårn. Indvendig er det store Bordesholm-alter, et
imponerende træskærerarbejde, 12 meter højt og 7 meter bredt.
På hjemvejen gjorde vi holdt ved Sankelmark ved et krigsmindesmærke for de faldne i
et slag mellem danske og østrigske tropper. Det var i begyndelsen af februar 1864 under
danskernes tilbagetrækning.
Så måtte vi igen haste tilbage til Rødekro for at nå en 5-retters menu! På kroen Kiek-In
ved Sankelmark-mindesmærket nåede vi dog lige at skylle halsen eller få en is, udenfor i
dejligt solskin.
3. dag.
Hvor vejret havde været langt over forventning de første to
dage, vågnede vi op til en mørk dag, hvor regnen silede
ned.
Op ad dagen stilnede det dog af, og vi fik alligevel en god
formiddag inden hjemturen. Programmet blev justeret lidt,
og vi kørte til Frøslevlejren. Undervejs gjorde vi holdt ved
Urnehoved Ting
Urnehoved Ting.
Ligesom der blev afholdt landsting i Viborg, blev der her holdt landsting for Sønderjylland
indtil 1523. I dag er stedet mindepark over historiske begivenheder og samlingssted,
f.eks. ved grundlovsmøder.
Man skal ikke læse meget om Hærvejen før man støder på omtale af broerne.
Immervad Bro så vi den første dag, og nu kom vi forbi Povls Bro og Gejlå Bro. Mens
Immervad Bro er bygget af stenbjælker og flad ligesom de træbroer, den afløste, er både
Povls Bro og Gejlå Bro buebroer. De er fint konstruerede
og bygget i første halvdel af 1800-tallet, hvor Hærvejen
stadig var i brug til studedrift. Ved Gejlå lå hærvejskroen,
Bommerlund Kro, og Bommerlund-stenen markerer
stedet. Hvis nogen har hørt om Bommerlunder Snaps blev
den oprindeligt produceret her. Kroværten fik opskriften af
en fransk rytter-officer, som ikke kunne betale for sit
Gejlå Bro
ophold.
Frøslevlejren. Fra 1944 til krigens slutning var 12.000 danske modstandsfolk fanget her.
For at undgå deportation til KZ-lejre havde den danske stat opført lejren. Den blev drevet
af tyskerne, men det danske fængselsvæsen stod for forplejningen.
På trods af aftaler blev dog 1.600 sendt videre til KZ-lejre.
Fra maj 1945 til 1949 fungerede lejren som en af de ”særlige straffelejre for landssvigere”.
I den periode var omkring 5.000 igennem lejren. De mange barakker fremstår fine og
velholdte. Ud over Frøslevlejrens Museum huser de en efterskole og forskellige andre
museer, f.eks. Hjemmeværnsmuseet. For os der kun vidste, at lejren havde noget med
krigen at gøre, gav besøget en masse viden.
Fyldt med mange oplevelser og indtryk skiltes vi og begav os hjemad hver især. Det var
en tur, hvor alt gik op i en højere enhed, oplevelser, forplejning og ikke mindst samværet.
Ruth Kondrup
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Spejderfest
De sidste mange år har Sct. Georgs Gildet hjulpet til ved DDS-spejdernes årlige
spejderfest.
Gildet har sammen med Nissebanden stået for bespisningen af de mange spejdere og
forældre. Det er en stor opgave, hvor Nissebanden ofte står for stegning af kødet, mens
gildebrødre laver tilbehøret.
___
Lørdag formiddag d. 15. november 2014 mødtes en god håndfuld gildebrødre i
skolekøkkenet på Hadsten skole.
Missionen denne dag var at sørge for at omkring 240 mennesker kunne få noget at spise
til aftenens spejderfest hos DDS.
Vi startede med hyggesnak til en kop kaffe og
rundstykker, hvorefter dagens opgaver
fordeltes.
Ellen, Gudrun og Kirsten A havde planlagt
menuen og der var købt ind dagen før, så alt
var klar til slagets gang.
Udvalgte gildebrødre havde skrællet og kogt
kartofler i forvejen og efter lidt telefonsnak
ankom de sidste kartofler til skolekøkkenet.
Så gik det ellers i gang med snitteknive, råkostjern, store baljer og grydeskeer.
Dagens menu var ribbensteg med tilbehør af
kartoffelsalat, hvidkålssalat og gulerodssalat. Vores
opgave var at tilberede tilbehøret og efter 3-4 timer
var alt klar til aftenens middag.
Vi sluttede af med at tømme kaffekanderne.
Nogle af os mødte atter frem senere på dagen, hvor vi
sammen med Nissebanden, som stegte kødet, sørgede
for at maden kom på bordene.
Vi udskar en masse ribbensteg og fadene kom på bordet. Nissebanden passede baren, så
ingen tørstede og alle spejdere og forældre var vældig tilfredse med dagens opvartning.
Madholdet blev kaldt ind i salen hvor spejdere og forældre takkede os for arbejdet og
udbragte et ”tjikkerlikker” for os.
Gildemester, Sten havde atter etableret sin lille stand, hvor vi reklamerede for Sct. Georgs
Gildet i Hadsten. Han fik en god spejder/gildesnak med mange mennesker i aftenens løb,
så vi fik vist lidt om, hvem vi er, og hvad vi står for.
Sten Bo Andersen
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Vandretur i september
Jeg var for første gang med på vandretur og var derfor meget spændt på konceptet.
Vejret var meget truende, derfor forberedte jeg mig med regnfrakke og regnbukser i
turrygsækken sammen med kaffen m.m.
Vi mødtes ved P-pladsen ved Vesterskovvej i Hadsten. En lille sluttet skare, som straks
begav sig af sted med retning mod kolonihaverne ved Granholt. Det viste sig at man
havde tænkt sig at forbigå kolonihaverne i stilhed, men efter en lille opfordring til Gudrun
lykkedes det at få hende til at vise sin smukke kolonihave frem. Det var forbavsende at se
og høre hvor mange afgrøder og hvor meget man kan avle på et forholdsvis lille stykke
jord. Inden vi nåede frem til kolonihaven var regnen taget til og regnudstyret fandt god
nytte.
Passagen af KFUM-spejdernes grund fandt sted uden mange kommentarer bortset fra at
Ellen kunne fortælle at da den nærliggende beboelse blev opført var det meningen at der
skulle etableres en frugtplantage. Der er ikke meget tilbage af denne. KFUM-spejderne har
købt et stykke af plantagen og der rumles med at de måske vil/må købe et stykke mere.
Det var meningen, at vi skulle ind i Sølund Skov, og det var derfor nødvendigt at gå et
stykke på Hammelvej for så at gå gennem rideskolen ind i skoven. Det var betryggende at
gå i cykelsporet langs Hammelvej selvom bilerne alligevel føltes tæt på.
Da vi kom ind igennem rideskolen kunne Ellen fortælle mange historier fra den tid hun og
hendes familie boede i naboejendommen og om beboerne på rideskolen da den var en
almindelig landbrugsejendom.
Bl.a. kunne hun fortælle at medens der var
beboelse på første sal i bygningen på billedet var
der stald i stuetagen.
Vi passerede inden en sø på rideskolens areal og
der opstod en lille diskussion om hvorvidt det nu
var både gæs og svaner der var i søen. Det blev
konkluderet at ”det var et antal grimme ællinger”
som snart blev til svaner.
Inde i skoven passeredes enorme bunker af
træflis.
Vi blev enige om ikke at gå ad de store stier men
følge en mindre dyreveksel. Den førte os op på
toppen af bakken og ind i skoven. Vi havde nu
været af sted i passende tid og fandt et par væltede træstammer at sidde på hvor der
også var lidt læ for regnen. Her fik vi vores kaffe.
Resten af turen gik i gennem skoven. Vi genså flere af de steder, hvor vi igennem årene
har haft poster på Sct. Georgs løbene.
Turen gik ellers med at nyde naturen og snakke om løst og fast.
Vi blev, inden vi skiltes, enige om at næste tur skulle gå til Randers Dyrehave ved Fladbro
Kro.
Sten Bo Andersen
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Sct. Georgsløbet i Hadsten
Lygterne skar gennem mørket. Det var
bælgmørkt i skoven og patruljen masede sig
vej mellem de store træer op ad bakken hen
mod det sted, hvorfra der lød stønnen og
svage råb om hjælp. Snart faldt lyskeglerne
på et skrækindjagende sceneri. Ved foden af
et af de største træer lå en mand, og han var
frygtelig ilde tilredt. Ud af den ene øjenhule
hang et øje delvist løsrevet, og på hans ene
ben stak knoglestumper ud af det åbne
benbrud. Spejderne samledes om den svært
tilskadekomne, og den gildebror, der stod på
den førstehjælpspost, de var kommet til, spurgte patruljen, hvad de ville gøre for den
tilskadekomne, som var blevet ramt af en arbejdsulykke under skovarbejdet. ” Han er helt
færdig – giv ham en kugle for panden”, konstaterede en af spejderne tørt.
Det traditionsrige årlige Sct. Georgs løb omkring den 23. april var i fuld gang. Når mørket
faldt på, blev spejderne kørt ud til deres startsteder, fik udleveret en kompaskurs og
afstanden til næste post, og så af sted. Den første del af løbet sluttede omkring midnat,
og så var der hygge omkring bålet på overnatningsstedet, indtil man tørnede ind. Efter alt
for få timers søvn fortsatte løbet for spejderne den følgende formiddag, og sluttede ved
en af spejderhytterne i Hadsten. Her var der også afslutning for de yngste spejdere, som
havde været i gang med deres løb fra midt på formiddagen, typisk i eller omkring byen.
Traditionen med at arrangere et Sct. Georgs
løb for spejderne går igen hos en lang række
Sct. Georgs Gilder rundt omkring i landet, og
nogle steder har flere gilder samarbejdet om
at lave det årlige løb. Traditionen går langt
tilbage, og blev da også med succes taget op
af Sct. Georgs Gildet i Hadsten. Forarbejdet
med at udforme opgaverne på posterne er
altid blevet taget meget seriøst af
gildebrødrene, og der blev – og bliver fortsat
- lagt mange kræfter i at gøre opgaverne
spændende og udfordrende. For en gildebror er løbet nok noget af det tætteste, man
kommer på at trække på erfaringerne fra sin egen spejdertid, og på posterne lever såvel
spejdere som gildebrødre sig ind i situationerne. Desuden har løbet altid haft deltagelse af
f.eks. spejderforældre eller andre med tilknytning til spejdergrupperne eller gildet, og
gennem årene er flere af disse også blevet gildebrødre.
Spejderne, både små og store, tog med liv og sjæl imod udfordringerne. Det var ikke kun
opgaverne på posterne, der krævede sit. At bygge bro over Lilleåen og anvende broen til
at komme over åen. At transportere en tilskadekommen over en slugt ved hjælp af en
rebbane, som de naturligvis selv skulle konstruere. At løse kryptiske koder for at få
kompaskurs og afstand til næste post. Men også selve løbet, som fx en aften afvikledes i
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tæt tåge, så nogle af spejderne fik en overnatning ude i det fri i deres soveposer. Og var
man måske lidt mørkeræd, så gik det af selv de yngste, når patruljen sejt fandt frem til
næste post i buldrende mørke.
Selv de bedste traditioner ændrer sig, og med årene
tyndede det ud i deltagergruppen til de store
spejderes løb. Til gengæld var interessen usvækket
blandt de yngre, og i de senere år har gildet derfor
koncentreret sig om at afvikle dagløbet, som hvert år
har et gennemgående fantasitema som den røde
tråd. De ældste spejdere har så kunnet deltage i
Favrskovløbet, som gilder i hele Favrskov kommune
har arrangeret i samarbejde med spejdergrupperne.

Og skovarbejderen. Jo, han kom sig da, og er naturligvis stadig aktiv gildebror, der hvert
år tager en herlig tørn en weekend formiddag i slutningen af april med at udfordre en
række kvikke unger med vekslende opgaver. Og de har det herligt, både voksne og unge.
Steen C. Andersen

______________________________

Løvspringsture for beboere på kommunens 2 plejehjem.
I mange år var der en tradition om, at Gildets medlemmer kørte en tur med beboerne på
Hadsten Kommunes plejehjem. Der var 2 plejehjem dengang, nemlig ”Rud Plejehjem” i
Rud, og ”Helse” i Hadsten.
Når datoen for den årlige tur blev aftalt med plejehjemmene, meldte den enkelte
gildebror, om han kunne stille sig til rådighed med sin bil. Det blev aftalt, hvem der skulle
køre til enten Rud eller Helse. Bilerne blev fyldt, og der blev derefter kørt i kortege til et
eller andet sted, hvor vi kunne nyde naturen og evt. få en is.
Ved tilbagekomsten til plejehjemmene blev alle beboere og gildebrødre budt på
aftensmad.
Ved bordet gik snakken lystig, og der blev sunget nogle sange. Beboerne gav hvert år
udtryk for, at det havde været en dejlig oplevelse.
Turene forløb normalt uden uheld – dog var der en episode, som kunne være endt
dramatisk.
En gildebror fortæller, at man på en af turene gjorde holdt ved ”Pøt Mølle Kro”, så der
kunne købes en forfriskning som en is eller vand. En af hans passagerer var lille af højde,
men rigelig i omkreds, og hun ville gerne op til den opstemmede sø. Fra P-pladsen er der
en trappe op, og hun blev tilbudt assistance af gildebroderen, men det afslog hun. Det gik
også rimelig godt op ad trappen indtil det sidste trin, hvor hun snublede og småløb
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fremad. Dog nåede hun at komme ned på knæ inden hun nåede kanten af søen. Tililende
hjalp hende med at komme op at stå.
Men gildebroderen fortæller, hvordan han nåede
at tænke: Åh, nej, nej – nu styrter hun i søen, og
hvordan får vi hende op igen !!!!
Han fortæller også, at han siden har været ved
”Pøt Mølle Kro” mange gange, og hver gang bliver
han mindet om episoden og får kold sved på
panden.
Aktiviteten ophørte, da det nye plejecenter,
Møllegården i Hadsten blev taget i brug i 2003, og de 2 gamle plejehjem blev nedlagt.
For besøgsmodtagere og -vennerne.
I 2005 vedtog gildet, at der til afløsning af ovennævnte aktivitet i stedet skulle tilbydes
Besøgsvennetjenesten, der er organiseret i ”Ældre Sagen”, at køre en ”Tur ud i det blå”
med både besøgsmodtagerne og deres venner. Den første tur fandt sted den 25. maj
2005, og har fundet sted hvert år siden.
Køreturen foregår i bus, og såfremt der er kørestolsbrugere, der gerne vil med på turen,
lejes der også en handicapbus. Antallet af deltagere har hvert år været omkring 50
personer i alt.
Ruten for køreturen forsøges at gøres forskellig fra år til år, og der håbes på, at vejret
viser sig fra sin bedste side, og at bøgen er sprunget ud. Der gøres holdt, når der er
særlige smukke udsigter at nyde.
Hidtil har turene sluttet i Sundhedscenteret, Hadsten, hvor gildebrødre har sørget for kaffe
og hjemmebagte boller m.m. En gildebror spiller på klaver, og der synges forårssange fra
Højskolesangbogen.
Gildet søger hvert år tilskud til dækning af udgifterne
hos kommunen i h.t. § 18 i Serviceloven.
Som et forsøg blev turen i år (2016) lidt anderledes. Vi
kørte som sædvanlig en tur, for at nyde nogle af de
dejlige områder i kommunen, men inden turen
sluttedes, blev kaffen indtaget i ”Retroworld” i Lerbjerg.
Det er et sted, som er indrettet i autentisk 60´er og
70´er stil.
Ib Ladefoged
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