Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
December 2020

www.sctgeorg-hadsten.dk

Gruppe 4 indbyder til
DRAGEFEST
i forbindelse med Nytårsgildehallen
Torsdag d. 14/1 – 2021

Aftenen starter kl. 18.30 med gildehal, hvorefter vi sætter os til bords og nyder en festlig
middag sammen.
Pris: 150 kr. pr. person alt inklusive
Gruppevis tilmelding senest 7/1-2021 til Hannah (5191 4411)

Skulle Corona mod forventning forhindre os i at mødes, får I nærmere besked

Gåtur
December måneds gåtur foregår tirsdag den 1. december.
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00
og går en tur ved Pøt Mølle
Kl 13-13.30 vil vi gå ind til kroen og få en kop kakao eller kaffe med en bolle til
Husk tilmelding til Gudrun eller Ellen
Med gildehilsen
Gåholdet
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Gruppe 1 - Slotte og herregårde
Vi mødtes den 23. november hos Hanne og Robert, og efter en dejlig
omgang gullasch suppe og hjemmebagt brød gik vi i gang med aftenens
dagsorden.
Vi vendte lige gruppedeling en ekstra gang. Der er både for og imod begge metoder
(hattemetoden og emner der frit ønskes for dannelse af grupper). Vi må fastholde, at det igen
debatteres på rådsmødet i januar, og at der til gildeting i marts fastsættes fremtidig gruppedeling.
Året har været specielt, og der kunne måske være ønske om fortsættelse i nuværende grupper et
år mere. I så fald må juni-mødet bruges til en udvidet debat om fremtidige grupper jfr. vedtagelse
på gildetinget, således vi får mange gode og positive ideer frem, og alle får den bedst mulige
fremtid i gildet.
Da gammel gruppe 1 står for mødet d. 19. august er vi i gang med planlægning af en aftentur for
dette møde.
Vores gruppetur til Gl. Estrup planlagt 5. december: afgang fra Hadsten kl. 9.30 i 2 biler. Vi spiser
frokost på Gl. Estrup, men har formiddagskaffe med.
Sommertur i gruppe 1 bliver mandag d. 21. juni til
Rosenholm. Slottet er åbent fra kl.11 mandag-torsdag fra
15/6-15/8. Der er kun adgang til slottet, hvis man deltager
i en rundvisning, hvilket vi derfor har planlagt at gøre.
Næste punkt var foreløbig planlægning af februar mødet,
som vi står for. Vi ved jo endnu ikke, om mødet kan afholdes, men det håber vi på. Vi har i hvert
fald mange gode ideer.
Bent fortalte om Rosenholm Slot. Godset har været flyttet en del omkring på holmene i området
og er genopbygget og renoveret mange gange gennem tiderne både udvendig og indvendig.
Slægten overlod i 1938 Rosenholm til fonde, således slottet kunne overleve som museum til stor
glæde for offentligheden. På den tid var kun Hovedbygningen og parken tilbage af det fordums
enormt store gods. Bent havde en avisartikel med til os alle – et mindeord om Christian
Rosenkrantz, død 24.6.2020 skrevet af Lis Kildegaard. Christian Rosenkrantz voksede op som
enebarn på Rosenholm.
Til sidst afsluttede vi aftenen med kaffe og kage. Snakken gik lystigt hele aftenen, og det var
tydeligt, at alle nød at være sammen for en gangs skyld. Vi måtte desværre undvære Grethe.
Ref. Anne Marie

Gruppe 2 – Gudenågruppen
Vi var den 17. november samlet for at tilrette lægge foråret for os. Vi
mødtes i aktivitetshytten kl. 17 til Ellens karry suppe, som smagte dejligt i
kulden. Det var nu ikke så koldt. Mette og Poul Erik havde meldt fra på
grund af sygdom. Vi håber, I hurtig bliver raske, og sender jer begge
mange hilsner. Herefter gik vi i gang med planlægningsarbejdet.
Mødet den 13. december, som skulle have været vores jule tur, blev aflyst.
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Møde den 23. januar, Birgit tilrettelægger.
Møde den 20. februar. Bente og Helle
Gildeting den 11. marts står vi for
Mede den 21. marts, Ellen tilrettelægger.
Møde den 13. april. Spejderløb, aftenmøde, som Bente planlægger
Gilde møde den 20. maj står vi for
12.-13. juni, gruppetur.
Herefter talte vi om gruppedeling. Vi vil foreslå grupperne fortsætter et år endnu. Derefter
drøftede vi fordele og ulemper ved gruppedeling efter hatte metoden, eller interessegrupper.
Konklusion blev nok, at interessegrupper var det, vi bedst kunne gå ind for.
Ref. Gudrun

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Ref. af gruppe 3`s møde den 11. november 2020.
Gruppen var fuldtallig til mødet hos Anne-Grethe.
Steen førte os i sit indlæg gennem menneskets udvikling fra ca. 5 millioner siden til i dag.
Det begyndte i Afar-forsænkningen i Østetiopien, hvor der levede en abe med tobenet gang.
En mutation i et enkelt gen forårsagede, at abens hjerne fik vokseværk - det viser en
banebrydende forskning!!!
Steen sprang herefter nogle millioner år frem ad gangen og nåede frem til det første moderne
menneske for ca. 300.000 år siden - nemlig Homo sapiens.
For ca. 70.000 år siden kom den "kognitive revolution" og for ca. 12.000 år siden "Agerbrugsrevolutionen", og endelig for 500 år siden indledtes den "Videnskabelige revolution" - og så er vi
fremme i nutiden.
I følge en israelsk historieprofessor Yuval N. Harari er fremtiden truet på mange måder. Den
største trussel er ikke pandemier, men kombination af økonomisk kollaps og teknologiens
sammenbrud.
Her tænkes der bl.a. på EU, hvor målet med ØMU var, at understøtte medlemslandene til at opnå
en ensartet velfærdsfremgang, hvilket ikke er lykkedes.
Harari er også citeret for: Truslen er virkelig. Alligevel virker det som om mange lande fortsat tror
på, at det nuværende økonomiske system kan finde ud at justere sig selv.
-----------------------Som man måske kan forestille sig, blev det en svær diskussion!!!
Næste gruppemøde: Hos Henning den 12. januar 2021 kl. 10.
Ref. Ib

3

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Gruppe 4: Nationalparker/Margueriteruten.
Referat fra gruppemøde hos Hannah 18. november 2020
Efter indtagelsen af et lækkert måltid bestående af Hokaido-suppe
efterfulgt af diverse oste og snak om løst og fast, kunne vi gå i gang med dagsordenen for vores
gruppemøde.
1: Nytårsgildehal 14. januar 2021:
Hvis vi ikke må samles 14/1 anbefaler vi en aflysning, da det ikke er
nemt at formidle eftergildehallens indhold on-line.
Vi besluttede at det skal være en dragefest og fik startet en
planlægning af aftenen. Kirsten laver opslag til Gildenyt
2: Næste forårs emne: Nationalpark Thy:
Vi planlægger at tage afsted 1.-3. maj 2021 eller 2.-4. maj 2021
Hans Ole har undersøgt overnatningspriser på Stenbjerg kro.
De har nogle bungalows til en rimelig pris.
Hans Ole undersøger mulighed for at komme på tur i nationalparken med en guide.
Vi arbejder med emnet i løbet af foråret og har i første omgang fordelt nogle emner imellem os,
så vi kan holde oplæg for hinanden.
3. Evt.
Vi fik lige vendt den politiske situation og Corona.
Næste møde: 16/12 hos Ruth.
Ref.: Kirsten A

Redaktøren vil gerne ønske alle gildebrødre en glædelig jul og et godt nytår
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Fødselsdage
December
8. december

Hannah Hede

9. december

Anne-Grethe Andersen

9. december

Mette Lindgren

14. december

Ib Ladefoged

24. december

Kim Bertil Topp (65 år)

Januar
16. januar

Inge Jensen

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
Januar 2020:
Torsdag d. 14/1: Nytårsgildehal

Tirsdag d. 21/1: Rådsmøde hos GK (i hytten)
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/1- 2021 er
d. 25/12 2020.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com
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