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Indbydelse til	

Gildemøde 

torsdag, den 23. maj 2019, kl. 19.30 

Til mødet vil Herluf Nydam Jensen fortælle om sin hobby med metaldetektoren. Han har fundet 
mange spændende og gamle ting, hvoraf nogle endda har fået plads på museer. Foredraget vil 

blive ledsaget af lysbilleder/power point. 

Tilmelding senest søndag den 19. maj 2019 til Kirsten L. på tlf. 23621292. 

Med gildehilsen 

Gruppe 3  

 
 

Gåtur  
	

Maj måneds gåtur er tirsdag den 7. maj.  
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej  

kl. 10.00. 
Medbring selv kaffe/te m.m. 

 
Med gildehilsen 

Gåholdet 
 

Gruppedeling  

         Emneforslag til gruppedelingen den 13.juni 2019 indsendes til GM,  

senest den 6. maj 2019 

               enten pr. e-mail (kirstenandersen52@gmail.com) eller sms (2679 4953). 

	



 
Forårsturen for Besøgsmodtagere og - venner m.fl. 

Turen i bus finder sted  

Mandag, den 20. maj 2019, kl. 14.00 fra 
"Sundhedscentret", Hovvej 76, Hadsten. 

Vi kører i bus ca. 1 time, hvorefter vi holder ind til "Nilles 
Kro" for at få kaffe/the med boller, kringle og lagkage. 

Retur til Hadsten med ankomst ca. kl. 16.30. 

Gildebrødre, der ønsker at deltage og hjælpe til, bedes tilmelde sig til undertegnede senest den 16. 
maj 2019.  

Mgh. Ib - tlf. 2661 070 

PRESSEMEDDELELSE: 
Ulve og bævere mødte Harry Potter i kommuneskoven. 

KFUM-spejdernes aldersgruppe 8–10 år betegnes som ”Ulve”, og aldersgruppen 6-8 kaldes 
”Bævere”. I Det danske Spejderkorps er navnene tilsvarende ”Mini” og ”Mikro”.  
I alt deltog 80 spejdere fra disse grupper med hjemsted i Hadsten, Hinnerup og Søften i Hadsten Sct. 
Georgs Gildets traditionelle Sct. Georgs Spejderløb, der blev afviklet i lørdags med udgangspunkt i 
DDS-spejdernes hytte ved Ellemosevej og gennemførtes i den nærliggende kommuneskov, med 
Harry Potter som tema.  

Trods regn ved løbets start gennemførte alle spejdere med godt humør. 

Patruljerne blev budt velkommen af Harry Potter og efter at være gået 
igennem porten til Perron 9¾ fik patruljerne – med en selv-snittet 
tryllestav i hånden - lejlighed til gennem besøg på 8 poster at møde 
motiver og opgaver fra handlingen i Harry Potter og De vises Sten.   

F.eks. skulle spejderne ved én af posterne benytte tryllestaven til at omdanne metal til guld, hvilket 
dog ikke lykkedes for nogen gruppe. Ved en anden post blev  der lavet multismagsbønner 
(vingummi) og der skulle ved en tredje udkæmpes en dragekamp med pusterør og tørrede ærter. 
Desuden bød dagen på fremstilling af eliksir og træning i Quiddish-spillet. 

Posterne var bemandet med omkring 30 gildebrødre og hjælpere, hvis 
opgave var at vurdere de enkelte patruljers evne til samarbejde og 
opgaveløsning, for hvilket der tildeltes points. 

Efter en lang dag med mange oplevelser og opgaver i Harry Potters univers, 
afsluttedes løbet med saftevand/kage til alle spejdere, og ved 
præmieoverrækkelsen blev Søften Bæver tildelt førstepladsen for 
opgaveløsning, og Vildsvin fra DDS Hinnerup for samarbejde i gruppen 
Mikro/Bævere.  

Førstepladserne for Mini/Ulve gik til Blå Patrulje fra DDS Hinnerup for 
opgaveløsning, og Pumaer fra DDS Hadsten for samarbejde. 
 



Overrækkelse af donation til KILDEN i Hinnerup 

På gildeting besluttede vi at donere 5.000 kr. til KILDEN, Lions Club Dagmars Kilde´s sorg- og 
samværsgruppe for børn og unge, der har mistet en forælder. 

Beslutningen er nu effektueret, da den frivillige leder af 
gruppen, Susan Jensen, sammen med nogle af børnene fik 
overrakt beviset på de 5.000 kr. 

På billedet ses GM Kirsten Andersen overrække Susan Jensen 
(til højre) beviset på donationen. 

Lions Clubs kvindeafdeling i Hinnerup, Dagmars Kilde, har nu i 
knapt 20 år drevet Sorg- og samværsgruppen Kilden, der 
mødes hver anden onsdag på Hinnerup Bibliotek, som har 
stillet lokaler til rådighed. 

Donationen forudsættes anvendt til aktiviteter for gruppen. 
Børnene i Kilden kommer fra hele Favrskov Kommune. 
 
 
Referat: 

Sct. Georgs Gildehal den 25. april 2019 

Torsdag 25/4 fejrede vi Sct. Georgsaften med gildehal 
og uddeling af vore årlige donationer. 

Vi indledte gildehallen med at føre fanen frem. Derefter 
blev der uddelt donationer dels til DDS Hadsten som 
bidrag til Islandsturen, dels Veteranhjemmene, der 
afholder en årlig sommerlejr for veteranfamilier. 
Donationen til spejderne blev modtaget af 2 spejdere, 
Nicklas og Christian, og donationen til Veteran-
hjemmene blev modtaget af Steen Samuelsen, der kom 
som repræsentant for Veteranhjemmene. 

DDS-spejderne i Hadsten forventer at kunne sende en stor gruppe spejdere på et 10 dages ophold 
på Island til sommer, og Veteranhjemmene forventer at kunne modtage ca.  65 veteranbørn og 
voksne til en sommerlejr på Frydenborg ved Kolding. 

Gildemester Kirsten holdt en gildemestertale, der omhandlede historien omkring Dannebrog, der i år 
efter sagnet bliver 800 år. 

Sct. Georgs budskabet blev læst op, og Poul-Erik Handberg blev indsat som Skatmester som afløser 
for Hanne Nielsen. Hannah læste Gildeloven. Derefter var gildehallen slut og fanen blev ført på plads. 

Eftergildehallen stod i Harry Potter og de vises sten’s tegn. Der blev serveret drageblod og 
dragebøffer. De gled vældigt ned, selv om de sidste portioner dragebøf blev noget vegetarisk � 

Under kaffen kvitterede Steen Samuelsen for vores donation ved først at invitere 2 gildebrødre med 
vores fane til København 15. juni, hvor Danmarkssamfundet laver et stort arrangement om 
Dannebrogs 800 år. Gratis bus Aarhus/København tur/retur. Det samme gjaldt spejderkorpsene. 



Derefter orienterede Steen med stor entusiasme om sommerlejren for veteranfamilier på Frydenborg. 
Han fortalte at vores donation vil blive brugt dels på nogle timer for børnene på en rideskole, dels til 
et lagkageløb med fri lagkagebygning på lejrens store besøgsdag – onsdag. 

Steen Samuelsen orienterede desuden om hvordan støtte- og hjælpearbejdet for veteraner er bygget 
op. Han formåede at give et godt overblik over Veterancentret, Veteranhjemmene og diverse private 
hjælpeforanstaltninger, der findes i dag for alle typer veteraner og deres familier. 

Der blev givet meddelelser, orienteret om Sct. Georgsløbet og aftenen sluttede med ”Nu flyver 
mørkets fugle ud”. 

Referent: Janne A. 

 
	

	

	

Frydenborg	

	

	
 

St. Georgsgildin á Íslandi – Landsgildisstjórn 
Sct. Georgs Gildet i Island – Landsgildemesteren 

Sct. Georgs budskab 2019 

Mange af os blev spejdere som børn uden at vide særlig meget om, hvad spejderlivet havde at byde på. Vi 
blev spejdere, fordi vores venner var spejdere, og vi gerne ville være sammen med vores venner. For os, der 
nu er voksne, var det måske en af de få ting, børn og unge dengang havde adgang til. Men vi havde ikke 
været spejdere i ret lang tid, før vi begyndte at forstå, hvad spejderlivet kunne tilbyde. Som spejdere kunne vi 
udvikle os som selvstændige individer, vi var i stand til at klare opgaver – nogle opgaver kunne vi løse og 
andre ikke. Vi lærte at sætte pris på naturen og bruge den, og lidt efter lidt tilegnede vi os 
spejderbevægelsens værdier. Det skete under vejledning fra en ældre spejder. 

En af de ting, vi har med os fra vores liv som spejder, er parolen: Én gang spejder – altid spejder. Men hvad 
betyder de ord? Det er den livsstil, vi har valgt. Vi har valgt at have spejderlov og -løfte med os i den måde, vi 
lever livet på, og i vores aktiviteter. 

Da den tid, hvor vi som unge spejdere lærte fra vores ældre spejder-kammerater, var slut, kom den 
spejdertid, hvor det var vores tur som den ældre spejder – til at lære de unge, hvad det vil sige at være 
spejder. Efterfølgende har flere af os siddet i ledelser og bestyrelser i spejdergrupper og -organisationer, hvor 
vi så har arbejdet for at skabe et forum for de unge spejdere. 

I vores arbejde i gilderne har vi muligheden for at videreføre vores eget spejderliv sammen med venner, vi har 
mødt på vores vej gennem spejder-arbejdet. I gilderne skaber vi et fællesskab, der forener vores eget 
spejderliv med arbejdet med at hjælpe lokale spejdergrupper. Mange af os tager del i den hjælp, som gilderne 
yder verden over. Det gør vi ved at skaffe penge og/eller direkte at beskæftige os med projekter, hvor de 
måtte være. 

Venskaberne knytter vi, når vi mødes i vores gilder – lokalt og nationalt. 



Mange af os får venner og kontakter ved gildetræf og -stævner verden over.  

Uanset hvor vi mødes, harmonerer vores tanker og handlinger. Vi tænker altid på, hvordan vi kan gøre 
spejderarbejdet bedre i vores eget spejderfællesskab eller for en flok spejdere et eller andet sted i verden, 
hvor der er brug for hjælp. 

Med disse tanker og handlinger gør vi altid vores bedste for at gøre verden omkring os bedre. Det er en af 
grundidéerne i spejderbevægelsen. En spejder eraltid beredt. Og det ønsker vi også at være. 

Thorvaldur Sigmarsson 

NP Iceland 
 
 
Referat: 

Gågruppen: 

Tirsdag d. 2. april mødtes gågruppen og kørte til Mølkærlejren ved Søbyvad, hvor vi parkerede 
bilerne. 

Planen var at gå en tur rundt om Søbygaard sø. Vi gik ind i parken ved Søbygaard og 
fandt ud af, at vi ikke kunne komme denne vej ned til søen. Vi måtte en stor omvej 
udenom Frijsenborgs Planteskole for at finde en sti gennem skoven ned 
til søen. 

Søen ligger i bunden af en dal, som i løbet af istiden blev formet som en 
tunneldal. Søbygård Sø har forbindelse til området ved Granslev Å og 
har Gudenåsystemet som samlende element. Søen er en lille meget 

lavvandet sø på 40 hektar med en middeldybde på 1 meter. Søen har tilløb fra 
Møllebækken (mod øst) og afløb til Gudenåen via Gjern Å (mod vest).  

Meget af søen er omkranset af skov (Sall Skov på nordsiden og Søbygård Skov på 
sydsiden) – særlig bemærkelsesværdig er de mange asketræer i Sall skov. Ask lukker ikke bunden 
nær så tæt som eksempelvis bøg, hvilket giver en del lys til 
planterne på skovbunden.  

På tilbagevejen kom vi forbi Behandlingscenter Søby Park, som 
modtager patienter fra hele Danmark til misbrugsbehandling 

Det blev en dejlig tur i dejligt forårsvejr og heldigvis var der kaffe i 
rygsækken, så vi fik et lille hvil undervejs. 

 

Mgh 

Kirsten A 

 
 
 
 



Gruppe 2 – Madkultur/Egnsretter 
 
Onsdag 10/4 mødtes gruppe 2 hos Hannah og Hans Ole. Alle var mødt inklusive et ungt, nyt medlem 
af spejderbevægelsen (en Brownie fra England – Janne og Mikes barnebarn Sofie). Hun havde 
glædet sig til at deltage i mødet og var meget nysgerrig på, hvad gamle spejdere laver til deres 
møder. Svar: De spiser og snakker om mad og meget mere. 

Efter den lækre lasagne gik vi til arbejdet. Sct. Georgsaften og Sct. Georgsløbet blev finpudset og 
skulle nu være på plads. Vi blev også trakteret med lækre crepes/pandekager med is til kaffen – rent 
guf! 

Turen til Skallerup er planlagt. 

Turen til Jelling er planlagt. 

Gruppemødet i Femmøller Strand blæser lidt i vinden p.g.a. håndværkerbesøg -satser på at flytte 
mødet til Øer. 

Et aktivt forår venter! 

Nyt fra Gruppe 2/Madkultur/Kulturmad 

Gruppe 2 har haft en lidt travl april måned, jourhavende til Gildehallen 25/4, forberedelser til 
spejderløbet 27/4 og selve løbet. For at kompensere lidt for det tog vi så lige et ekstra gruppemøde 
hos lise onsdag 24/4 i et sommerhus i Skallerup Klit � 

Vi startede fra Hadsten i strålende sol og stiv østenvind og kørte igennem et smukt, lysegrønt 
landskab, der dog sine steder overhovedet ikke kunne ses på grund af sandstorm. Lidt skræmmende. 

Vi fik vores traditionelle formiddagskaffe i Himmerland – i læ – og kørte styrkede videre. 

Ankomne til sommerhuset (megahus!!) i Skallerup Klit fik vi baggrundshistorien for feriestedet. Det 
blev planlagt til opførelse i 30dverne, men der var ikke økonomi til at gennemføre det. Sidst i 2. 
verdenskrig blev det klart at Danmark ville skulle modtage store flygtningestrømme fra Østeuropa og 
Tyskland. Vi husede i 1945 og fremefter 240.000 flygtninge på landsplan. Fremsynede mænd så 
chancen og fik opført en flygtningelejr i området og den blev taget i brug i oktober 1946 og husede 
2.400 flygtninge – og vupti i oktober 1947 da flygtningene forlod lejren stod der en ferieby! 

Der er dog på ingen måde flygtningelejr over feriebyen i dag. Den består af flotte feriehuse og et 
stort aktivitetscenter. Nok et besøg værd. 

Vi satte os til et overdådigt efterpåskefrokostbord og fik vendt verdenssituationen i almindelighed og 
vore gildeopgaver i særdeleshed, før vi gik en tur til Vesterhavet, der på grund af østenvinden var 
blankt og fladt som et ladegulv. De få dønninger, der stak hovedet op og brækkede, fik sendt 
skumsprøjt mod vest! 

Efter en kop kaffe var det tid at vende næsen mod syd og turen hjemad var rolig, næsten ingen vind 
og støvet havde lagt sig, da der var kommet lidt regn. 

Tak for en fin dag. 

Referent: Janne A.   

 



 
Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål  
 
Referat fra gruppe 3´s møde den 15. april 2019 

Mødet blev holdt hos Niels, og alle var mødt. 

Den endelige planlægning af vores post til spejderløbet blev afklaret, og torsdag den 25. april mødes 
nogle af gruppens medlemmer for at fuldende "projektet". 

Gildemødet den 23. maj 2019, hvor gruppe 3 er jourhavende, blev planlagt - både hvad angår 
foredragsholder som traktement. 

Gruppeturen den 1. juni 2019, der jo går til Vejerslev, hvor vi skal opleve "Spådommen om Høje 
Stene" fra kl. 10.00 - kl. 12.00. Derefter tager vi til "Energimuseet" ved Tange. Vi køber en "Tapas-
platte" i InSide, Hammel, som vi tager med - og det vil afhænge af vejr og vind, hvor vi spiser 
frokosten.  

Gildeledelsen har som bekendt bedt om forslag/emner til de nye grupper. Gruppe 3 vil sende 
gildeledelsen en melding om gruppe 3`s holdning til emnet. 

Ref,: Ib L 

 
Gruppe 5, ”Ud af huset” - Arkitektur og kultur 

Referat af gruppemødet den 8. april 2019 hos Ellen 

Vi mødtes hos Ellen kl. 12 for straks at køre mod Silkeborg-søerne. Vi havde nemlig besluttet at gå 
en tur rundt om Slåen sø. 

Således skriver naturstyrelsen om Slåensø: 

I den østlige ende af den ca. 5 km lange Silkeborg Sønderskov ligger Slåensø med den langt 
større Borre Sø umiddelbart nord herfor. Slåensø er omgivet af bakker og flere steder i søen når 
dybden ned på 12 meter. Søen har meget klart vand fordi den ikke har noget egentligt tilløb, men 
får sit vand fra kilder langs de stejle bredder. Søen har en rig 
flora af vandplanter, især arter af vandaks, men også 
bukkeblad, åkander og den kødædende blærerod. Søen er 
opstemmet ved Millingbæk, der danner afløbet til Borre Sø. 
Her lå tidligere en vandmølle, som gennem tiderne har haft 
forskellige funktioner. Senest lagde møllen hus til en 
sommerrestaurant, som brændte ned i 1952. I dag er området 
udflugtsmål for mange skovgæster, bl.a. fordi der her er fin 
udsigt over søen. Millingbæk har sit navn fra de små karpefisk, 
løjer, som lokalt kaldes millinger. Bækken er et vigtigt 
gydevandløb for ørred, milling og skalle, der i forsommeren 
efter tur svømmer op i vandløbet og lægger deres æg her. 

Vejret var fint med højt solskin, men vinden var kold, så det var bedst at finde steder med læ. 

Det fandt vi blandt andet ved bækken der er afløb fra Slåen sø til Borre sø. Et fint sted til at nyde 
den medbragte kaffe/te med Ellens hjemmebagte roulade. 

Turen rundt om søen er ca 3 km lang og vælger man afstikkeren op til ”Kongestolen”  kommer 
der også nogle højde-meter i benene.  



Der er en fantastisk udsigt over søen oppe fra Kongestolen. 

Efter turen hjem blev planlægningen af Sct. Georgsløbet 
færdiggjort.  

Mødet blev afsluttet med dejlig aftensmad. 

Referent: P-E Handberg 

 
 
 
Tak fra Steen C. 

Det var en flot opmærksomhed, Gildet viste mig i anledning af min runde fødselsdag.  

Hjertelig tak 

 Steen C. Andersen 
 
 
 
 

Fødselsdage 
Maj:  

2. maj  Marianne Lyngsø (60 år) 
24. maj  Ellen Bredgaard 

  

Juni:  

10. juni Lise Lund  
15. juni Poul-Erik Handberg (65 år) 
26. juni Janne Arbon 

 
Alle ønskes hjerteligt tillykke 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/5- 2019 er d. 25/4. 
Indlæg sendes til Hanne Nielsen furmor50@gmail.com 

Kalenderen  

Maj: 
Tirsdag d. 7/5: Gåtur kl. 10.00 
Mandag d. 20/5: Tur med besøgsvenner 
Torsdag d. 23/5: Gildemøde 
 
Juni: 
Tirsdag d. 4. – torsdag d. 6.juni: ø-tur til Venø 
Torsdag d. 13/6: gildemøde/gruppedeling 
 


