Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
August 2021

www.sctgeorg-hadsten.dk

Gruppe 1 vil gerne invitere til Slotsrundvisning på
Clausholm Slot torsdag den 19. august 2021
Program:
Kl. 15

Vi mødes ved hytten og fylder bilerne op

Kl. 15.30-17

Rundvisning (varighed ca. 1,5 time)
Herefter mulighed for at gå en tur i slotsparken.

Kl. 18

Aftensmad og kaffe med kage

Pris: 50 kr. for traktementet, som gruppe 1 sørger for. Drikkevarer, kaffe/te samt tallerkner og
bestik skal I selv medbringe. Medbring også gerne stol/tæppe til at sidde på.
I må gerne invitere en gæst, en god ven eller en nabo.
Bindende tilmelding (gerne gruppevis) senest søndag den 15. august til
Hanne, tlf. 40733690, Mail: hanne@funcity.dk
Med gildehilsen Gruppe 1

Årets fødselsdag vil igen 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.
Som aftalt på Gildeting vil festudvalget i år bede hver
gruppe vælge hvilken af følgende opgaver, gruppen vil stå
for:
o
o
o
o

forret
hovedret
dessert
kage

Har gruppen desuden en ide til en festlig aktivitet eller et festligt indslag, er dette også meget
velkomment.
Giv besked til festudvalget på næste gildemøde eller på mail: hanne@funcity.dk senest den 19.
august.
Glade gildehilsner Festudvalget

Gåtur
August måneds gåtur er tirsdag den 3. august.
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00.
Medbring selv kaffe/te m.m.
Med gildehilsen
Gåholdet

Referat:
Referat gildemøde den 10. juni 2021.
På baggrund af gildetingsbeslutningen om at videreføre de nuværende grupper et år ekstra, var
gildemødets tema ændret fra gruppedeling til en drøftelse af fremtidige gruppedelinger, første
gang i 2022. I mødet deltog 18 gildebrødre (60%)
Som gildemester og som repræsentant for den jourhavende gruppe 4, bød Kirsten Andersen
velkommen, og hun gav ordet videre til Robert Green Nielsen, der repræsenterede den gruppe,
som på gildetinget foreslog aftenens tema.
Han begrundede forslaget med, at den nuværende gruppedeling efter interesser tydeligvis
medfører en manglende rotation og afskærer muligheden for at møde nye gildebrødre. Robert
gengav forslaget, der går ud på, at gruppedeling fremover skal veksle mellem ”hattemetoden”
og deling efter interesse, således at der i år 2022 sker gruppedeling efter ”hattemetoden”.
Gildemesteren kommenterede forslaget og orienterede om, hvordan gruppedelingen foregår i
de øvrige gilder i distriktet, hvor hovedparten laver grupper efter lodtrækning, eller ledelsen
danner grupper. Der er ingen, der som os danner grupper efter interesser. Odder brugte den
metode inden de lukkede ned for nogle år siden.
Kirsten understregede, at gruppearbejdet er centralt i gildets arbejde, og opfordrede til en god
debat, selv om der ikke kunne træffes beslutninger.
Der fremkom 5 forskellige ideer til gruppedelings-metoder:
1. Hattemetoden, afvekslende med lodtrækning hvert andet år.
2. Hattemetoden sammen med interessegrupper
3. Hattemetoden + sideløbende interesselaug (f.eks. vandrelaug, ølgruppe, teatergruppe,
debatgruppe…)
4. Hattemetoden + 1 fast gruppe (nuværende gr. 3)
5. Interessegrupper som nu
Udsagn/ideer:
Vigtigt at grupperne skal dannes så der ikke udelukkes nogen i grupperne - Vi skal kunne
rumme hinanden
Hattemetoden kan foregå ved seedning. (ressourcestærke/-ikke ressourcestærke gildebrødre,
enlige, ægtepar mm)
Ledelsen kan evt. angive nogle temaer/opgaver, som grupperne kunne vælge imellem.
Der kan dannes en arbejdsgruppe med det formål at fremkomme med løsningsforslag.
Hvis Hattemetoden vælges, evalueres efter første år. (Altså 2023).

Lodtrækning kan ske åbent med sedler i hatten eller ledelsen kan trække lod inden junimødet.
Kirsten A takkede for en god debat, og indbød til fortsat at
komme med nye ideer/forslag.
Efter gruppedelings – drøftelserne bekendtgjorde Kirsten A., at
ledelsen havde besluttet at tildelte midler fra landsgildet (100,kr. / GB) skulle gå til det planlagte besøg på Clausholm til
august.
Aftenens traktement bestod af landgangsbrød og kage.
Ib orienterede om loppelaugets beslutning om at foretage oprydning i de mange lopper på
loppegården. Oprydningen skal foregå onsdag den 16.juni 2021, kl. 09.00, hvortil alle
gildebrødre tilbydes at deltage.
Der vil være rundstykker. Kaffe skal man selv medbringe.
En god aften sluttede med ”Nu er jord og himmel stille”
For referatet Hans Ole/Kirsten

Oprydning på loppelageret
Den 16. juni blev der ryddet op, sorteret og kasseret på loppelageret. 5 friske gildebrødre fra
loppelauget og GM gjorde en indsats for at få lidt orden på vores lopper. Der blev heldigvis også tid
til lidt hygge. Vi fik sorteret hele den ene side af lageret og aftalte, at vi efter sommerferien går i
gang med den anden side, så det er lettere at gå til, når der forhåbentlig kan der holdes
loppemarked igen til næste år

SGG Østjysk Distriktsgilde
Arrangement.

Ølsmagning Skanderborg Bryghus
Danmarksvej 17, 8660 Skanderborg

Onsdag den 25. August 2021 kl. 18.00
(vær opmærksom på at arrangementet starter kl. 18.00

Porskjær Sct. Georgs gildet har fornøjelsen af at kunne invitere til et besøg på Skanderborg
Bryghus, hvor programmet vil være som nedenfor:

18:00 Ankomst og en velkomst øl
18:10 Der bydes velkommen til alle, fortælles om aftenens program
18:20 Bryghusets historie, - film/overhead
18:40 Gennemgang af de forskellige processer osv.
19:30 Smagning af 6 forskellige øl og forklaring om den enkelt type øl

OBS!! De har tidligere kunnet invitere folk ned i selve bryggeriet, men det kan de ikke mere
pga. bakterier/levnedsmiddel kontrol.
Husk at medbringe gyldig Coronapas
Baren er åben til kl. 21:00 herefter lukkes bryghuset.
Prisen for arrangementet incl. 3 stykker smørrebrød vil være ca. kr. 200,- pr. person. Hver
gildebror kan tilmelde én ledsager – også til ca. Kr. 200,- Endelig afregning på dagen afhængig af deltagerantal.

Betaling via mobilepay – eller kontant - på dagen.

Tilmelding kan ske til Ejlif Løkke Borg senest den 11. august
2021 på mobil 20368980 eller på mail eloborg@gmail.com
(bindende tilmelding)

Kære gildemestre og gildekanslere i Østjysk Distrikt.
Så er sommeren kommet over os, og jeg håber i nyder det gode vejr.
Men samtidig kan jeg meddele, at tilmeldingerne til ølsmagning på Skanderborg Bryghus er
begyndt at strømme ind.
Imidlertid er det sådan, at bryghuset kun har mulighed for et begrænset antal besøgende, og at
vi som arrangører desværre bliver nødsaget til at foretage en begrænsning, således at "først til
mølle" - princippet bliver gennemført.
Der er selvfølgelig mange pladser, men det kan få den betydning, at hvis man venter med
tilmelding til den anførte frist d. 11. august, så vil der måske allerede være fyldt op, og
deltagelse ikke er muligt.
Vi føler os desværre nødsaget til denne meddelelse, men håber selvfølgelig, at mange vil
komme og være med til en god hyggeaften, så vent nu ikke for længe med jeres tilmelding.
Med gildehilsen
Ejlif Borg (kansler) Porskjær-gildet

Pressemeddelelse:
Sct. Georgs Gildet donerer 10.000 kr. til STRANDBAKKEHUSET i Rønde.
For andet år i træk må Sct. Georgs Gildet i Hadsten undvære at kunne indsamle midler til
uddeling til velgørende formål. Lilleå - markedet har også i år set sig nødsaget til at Coronalukke arrangementet i Lilleåparken, hvor Sct. Georgs Gildet hvert år har kunnet indsamle
betydelige midler ved afholdelse af loppemarked.
Trods den manglende indtjening har Sct. Georgs Gildet alligevel i år valgt at donere 10.000 kr.
til det netop indviede Strandbakkehus i Rønde, det første vestdanske børne- og ungehospice,
hvor der er bygget seks lejligheder til familier, der har børn og unge med livsbegrænsende og
livstruende sygdomme. I dag er kun de fire af lejlighederne i drift.
På billedet overrækker Sct. Georgs Gildets mester, Kirsten Andersen, beviset på donationen på
10.000 kr, til Strandbakkehusets afdelingsleder, Lisbeth Højer, der oplyser, at beløbet indgår i
indkøb af et klaver.
Lisbeth Højer fortæller videre, at de fleste patienter og familier på Strandbakkehuset vil bo i
huset i en periode, for derefter at komme hjem. ”For en mindre del af vores patienter vil

Strandbakkehuset være der, hvor livet afsluttes. For de patienter og deres familier giver vi en
særlig hjælp og støtte til livsafslutningen”, siger afdelingslederen.
Strandbakkehuset stod færdigt i december 2020, men den officielle indvielse blev først foretaget
for kort tid siden med et kongeligt besøg af H.K.H. Kronprinsesse Mary, der klippede den røde
snor.

Gildemester Kirsten Andersen overrækker vores donation til
Strandbakkehusets leder Lisbeth Højer

Gruppe 1 - Slotte og herregårde
Gruppemøde:
Gruppe 1 mødtes for første gang siden december hos Anne Marie i
Silkeborg den 14. juni. Vi måtte desværre undvære Janne og Grethe.
Mødte blev indledt med fælles aftensmad, som bestod af en dejlig tærte med tilhørende salat
efterfulgt af en formidabel æble/blommekage. Vi nød maden og selskabet meget. Det var dejligt
at kunne tale sammen igen, og det kunne høres.
Ved kaffen gik vi i gang med vores lange dagsorden. Vi indledte med at tale kort om vores
gildemøde om gruppedeling, som vi havde torsdag den 10. juni. Vi var enige om, at det var en
forholdsvis god drøftelse, og vi ser frem til en bedre fordeling i grupperne i fremtiden.
Herefter var udflugten til Claushold den 19. august på programmet. Vi er jourhavende på det
første gildemøde efter sommerferien, og vi har planlagt rundvisning mv på Clausholm Slot. En
invitation sendes ud inden sommerferien og kommer i gildebladet til august.

Næste punkt var planlægning af vores gruppetur den 21. juni. Vi skal på rundvisning på
Rosenholm Slot mv. Det glæder vi os til
Dernæst var det Roberts tur. Han fortalte og læste op fra bogen Lensgreven om Lensgreve
Mogens Friis på Frijsenborg. Første kapitel af bogen handler om landadlens kår under kong
Frederik den 7, herunder oprettelsen af Majorater og fideikommiser, samt landadlens forhold og
betydning både før og efter.
Vi aftalte at mødes igen den 10. august hos Gudrun, så vi kan lægge sidste hånd på
arrangementet den 19. august.
Ref. Hanne
Gruppetur:
Gruppe 1 mødtes den 21. juni på Rosenholm Slot til rundvisning. Der er rundvisning hver dag
mandag-torsdag kl. 11, og der er kun adgang til slottet i forbindelse med rundvisning. Denne dag
var der kun vores gruppe samt et par stykker mere, Så der var god tid til at stille spørgsmål. Vi
hørte en spændende fortælling om slottet og Rosenkrantz’erne, så de fine gobeliner og hørte om
den lærde Rosenkrantz, der skabte et meget fint bibliotek, hvoraf en del heldigvis blev genfundet i
forbindelse med renovering på slottet. Bøgerne er indbundet i hvidt skind og heldigvis meget
velbevarede. Vi fik også genfortalt historierne om den indemurede adelsfrøken og den hovedløse
ridder, som var den forvalter, som hun ikke måtte gifte sig med. Rosenholm Slot har selvfølgelig
som mange andre slotte og herregårde også sine spøgelseshistorier.
Slottet er i dag ejet af en familiefond, da den sidste arving ikke ønskede at modtage sin arv. Han
var buddhistisk munk, og kom gerne på besøg på slottet gående på bare fødder.
Efter rundvisning fik vi mulighed for at spise vores medbragte mad i tørvejr i en vognlade.
Herefter kørte vi en dejlig tur gennem sommerlandskabet forbi bl.a. Clausholm Slot, inden vi
vendte hjem til Hadsten igen.

Gruppe 2 – Gudenågruppen
Referat fra gruppe 2`s møde hos Mette den 26. maj
Vi mødtes hos Mette og Troels og fik en dejlig middag. Derefter tog vi fat på
dagens program. Vi skulle først tilrette lægge vores heldags tur til
Gudenåens udspring. Udover at se udspringet vil vi gå en tur om Dybdal bæk, og se Uldum Mølle
museum. Vi vil slutte af med at spise ude på ”Det gamle posthus” i Bræstrup.
Herefter talte vi om artiklerne i den seneste udgave af Sct. Georg. Vi syntes alle, at det var dejligt,
at emnet var taget op af redaktøren. Alle havde læst hele bladet eller en del af det. Vores
konklusion blev at det var noget, der skulle startes helt fra bunden og opstå inde fra dem selv. Vi
var kede af hvis vores gilde dør, men bare der kommer noget andet i stedet.
Med spejder hilsen Gudenå gruppen
Ref. Gudrun

Sommertur til Gudenåens udspring.
At få samlet 10 Gildebrødre + “det løse”😊er svært, så 9 glade
forventningsfulde kørte ud i det blå i kortege med “den blå
førerbil”, der guidede os frem til Gudenåens udspring ad små og
snoede veje i et utroligt smukt landskab. “Det røde lyn“ og dens
fører havde sørget for morgenbrød til alle, som vi nød i
skovkanten med den smukkeste udsigt til enge, græs og utallige
gule smørblomster. Det skulle vise sig, at der var mange andre
arter, end vi anede.
Heldigvis havde vi hyret vores private guide, som er en ferm naturkender, som vi andre nyder
godt af på vores ture.
Først gik vi på vores 7 km vandretur hen og så Gudenåens udspring der,
hvor Gudenåens historie i sin tid startede, Fascinerende når vi tænker på
Gudenåen i dag.
Videre til Gudenåens badecenter ude midt i ingenting. To mindre
stenbassiner, et ovalt og et stort 9x25 m, ovenikøbet med en vippe. Tænkt
at bønder og andet godtfolk kom kørerende i
hestevogne, vandrende over heden for at få sig et
bad i de skønneste omgivelser helt frem til 1947
efter krigen. OBS, det eksisterer ikke mere, kun
resterne desværre, det ville blive lidt af et
tilløbsstykke ellers, tror jeg.
En kæmpe sten med teksten: Stivsind og galskab og
egensind så blid at kærlighed bliver en gammel skid.
Vi gik videre og passerede også Skjern åens udspring, som jo er midt i en
sø og derfor ikke det store udstyrsnummer.
Da vi kom tilbage til bilerne, var det frokosttid. Vi fik vores medbragte
klemmer fundet frem, dvs. nogle var lidt mere avanceret end andres 😊.
Efter et velfortjent hvil og maverne fyldte kørte vi mod Uldum Mølle, som stammer fra 1895, en
flot majestætisk mølle der efter restaurering i 1992 stadig kan male mel både med vindkraft og
ved hjælp af en af de to gamle dieselmotorer.
Vi fik en rundvisning rundt i og op i møllen, ja nogen var helt oppe i
toppen, hvor det virkelig blæste. I 2010 gennemgik møllen igen en
grundig renovering med bl.a. nye vinger og ny møllehat.
En del af os købte nymalet økologisk mel produceret på Møllens gamle
stenkværne med hjem til vores hjemmebagte boller, og de smager
himmelske.
Eftermiddagskaffen indtog vi i Uldum Kær, et udsøgt udflugtssted med
fugletårn, trægangstier mellem søerne, to shelters, hvor tre unge mænd
havde travlt med at gøre aftensmaden klar og spænde læhegn op i form
af presninger for at læ for vinden. Vi fik lov at indtage vores kaffe i et
hjørne med læ, hvor diskussionen gik vældig efter et resume af
gildemødet d. 10/6, hvor en del var forhindret i at deltage.
Vi fik vendt verdenssituationen, hvor der som altid er nok at fortælle/høre om.

Vi kørte nu mod Brædstrup, hvor vi havde bestilt bord på “Det gamle posthus”, en flot
majestætisk bygning, hvor vi blev vel taget imod, da alle havde vist gyldig coronapas.
Hotellet emmede af hyggelig atmosfære indrettet med gamle postremedier, røde postuniformer,
kasketter, postsække og meget mere. Helt nostalgisk.
Vores menu bordet rundt var ret forskellige, men vi var alle enige om, at dette sted kan anbefales
til en hyggelig aften med god mad og god betjening.
På vej ud til bilerne blev vi lige opdateret om at Christian
Erichsen var faldet om på banen i parken, men det er en helt
anden historie, og vi skiltes glade og mætte og nød køreturen
hjem gennem de smukke landskaber.
Tak for en dejlig dag.
På Gudenågruppen vegne
Marianne og Lars

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Referat gruppemøde 25. maj 2021 hos Hannah.
Alle mødt, dog minus Inger. Knud deltog.
Det normale frokostmøde var pga en begrænset dagsorden ændret til
et brunch-møde.
Forud for gruppeturen den 2.-4. juni til Nationalpark Thy, med overnatning ved Stenbjerg Kro,
gennemgik Ruth emnerne Agger Tange og Agger By, og Hannah gennemgik Vestervig by og
Vestervig Kirke.
Alle detaljer omkring gruppeturen, hvor der desværre kun deltager 6 personer i 2 biler, blev aftalt.
Og alle opgaver blev fordelt, herunder aftalt en cirka rute: Opad køres over Mors med Næs
færgefart, videre til Bedsted, Vestervig og Lodbjerg Fyr, hvor vi forventer at kunne spise den
medbragte frokostpakke.
Morgenkaffe ved Kongenshus, hvor vi mødes ved Kongenshus Kro.
På andendagen er der planlagt en 3 timers guidet tur i nationalparken, med udgangspunkt i
Stenbjerg Kro.
Herudover blev der meget kort åbnet for spørgsmålet om, hvad gruppen skal lave efter
sommerferien? Spørgsmålet henvistes til behandling sammen med en kommende evaluering af
det forløbne år.
Kommende møder i gruppen:
9.august, kl. 12.30, hos Kirsten
14.september, kl. 12.30, hos Hans Ole
28.oktober, kl. 12.00, hos Lise

23.november, kl. 12.30, hos Steen
6.december, kl. 12.30, hos Ruth.
For referatet: Hans Ole
Referat gruppetur den 2.-4. juni 2021 til Nationalpark THY.
Lise og Inger deltog ikke. Knud deltog.
Med bilerne placeret som lægivere blev formiddagskaffen indtaget på en p-plads i nærheden af
Kongenshus Mindepark. Rundstykker og kaffe blev indtaget i tørvejr, men kort efter afgang kom
der en lille regnbyge.
Første stop herefter blev opmarchfeltet ved Næssund-færgen, som vi nåede lige akkurat til
afgangstid. Den meget korte overfartstid betød, at vi kun lige meget kortvarigt nåede at kigge på
færgens ”toldfrie selvbetjente kiosk”.
Vel ankommet til Thy – efter en rolig overfart – aftaltes rækkefølgen for de aftalte besøg på vej til
Stenbjerg.
Noget navneforvirring omkring besøgsstederne betød, at vi kørte relativt langt for at besøge
Skulpturhaven Thy, med skulpturer udført af billedkunstner og skulptør Kirsten Barlit, meget
specielt ……
Herfra kørte vi til Vestervig Kirke, hvis historie vi var blevet præsenteret for på det
foregående gruppemøde. Her så vi en meget flot og virkelig velholdt kirke, med bl.a.
Liden Kirstens og prins Buris´s grav.
Den meget højtbeliggende kirke blev grundlagt omkring år 1100, oprindeligt som
nordfløjen i et firelænget augustinerkloster. Sidenhen som en del af en herregård, og klosterkirken
blev domkirke, inden Budolfi Kirke i Aalborg. I dag er den nordens største sognekirke.
Efter Vestervig Kirke gik turen via Krik forbi søerne Flade og Ørum til Lodbjerg Kirke,
der ”kæmper” med Venø kirke om at kunne kalde sig landets mindste. Man mener: at
den senest kalkede af kirkerne er den mindste
Lodbjerg kirke er smukt omgivet af skov og klitter, og fra kirkegården har man en
smuk udsigt over Flade Sø, helt op til Vestervig Kirke.
Fra Lodbjerg kirke nåede vi efter en lang støvet grusvej til Lodbjerg fyr. Her
blev den medbragte frokost indtaget, og Kirsten, Knud og Sten Bo gik op i
tårnet.
Fyret er en af perlerne i Nationalpark Thy. Det ligger ensomt midt ude i et stort
hede- og plantageområde. Fyret blev bygget i 1883 og tændt første gang 28.
november 1884. Fyrtårnet er 35 meter højt, og lyset har en højde på 48 meter
over havet.
Lodbjerg Fyr genåbnede i maj 2019 efter en gennemgribende restaurering. Vi
gik en kort tur i klitterne, hvor vi kunne nyde udsigten til havet og de øde
klitområder.
Hen sidst på eftermiddagen nåede vi frem til Stenbjerg Kro, hvor vi i de to lejede bungalows
drak eftermiddagskaffe, og den søde tand blev tilgodeset med Sten Bos dejlige kanelsnegle.

Selv om vi faktisk allerede havde oplevet meget denne første dag på
gruppeturen, var der fortsat energi nok til en lille køretur til Stenbjerg
Landingsplads, hvor det nyindrettede informationshus desværre var lukket,
idet det først skulle genåbne et par dage senere. Men vi nåede at se nogle af de
lokale fiskere i aktivitet med bl.a. at trække både i land med traktor, der også
blev anvendt til at skubbe en båd i havet. Relativt små fiskerbåde.
Lidt aktivitet med rensning af net i den små fiskerhuse fik vi også lige med.
Tilbage i de lejede hytter ved Stenbjerg Kro hyggede vi os senere med den
medbragte tapas, inklusive flutes og vin. Og en kanelkage blev det vist også til
til sidst.
Vi kunne gå til ro efter en dag med mange oplevelser, og fint vejr.
Næste morgen nød vi alle at kunne indtage kroens morgenmad – inden vi 09.30 skulle deltage i
en tre timers guidet tur i Nationalpark Thy. Nationalparkens guide førte os – sammen med 9
andre interesserede – rundt i parken i en mindre bus. Undervejs på turen blev vi informeret om
parkens tilblivelse som Danmarks første nationalpark, og første stop blev ved den nordlige
afgrænsning af vildtreservatet ved Hanstholm. Herfra kunne vi overskue en stor del af reservatet,
og med kikkert sås også en del kronhjorte. Traner var der desværre ikke at se.
Turen gik forbi en udsigtsplads i Hanstholm og senere igennem havneområdet videre til
Klitmøller, hvor østenvinden gjorde oplevelsen meget begrænset for de mange unge mennesker,
der deltog i en surf skole i den by, som også kaldes Cold Hawaii.
Herfra videre langs vestkysten imod syd til Nr. Vorupør, hvor byens
kerne er domineret af husene langs den lange Vesterhavsgade, som leder
ned mod landingspladsen, fiskerlejets hjerte. Nogle af landingspladsens
pakhuse bruges stadig og vidner om fiskerlejets historie. Side om side
med disse ligger forskellige butikker, cafeer og turistattraktioner, der giver
Vorupør sit helt eget særpræg. I byen indvies sidst i juni 2021 et stort
informationscenter for Nationalpark Thy, flot indpasset i et klitlandskab i
byens midte.
Vi gjorde et kort stop ved Thagaards plantage, der er det første sted i Thy, hvor
man forsøgte at standse sandflugten. Her er bl.a. birketræer, der er over 200 år
gamle. De er vokset frem i en meget særpræget facon.
Efter 3 timers guidet bustur var vi atter tilbage ved 13.00 – tiden. Tapas-rester fra dagen forinden
blev nydt i hytten/bungalowen, efterfulgt af kaffe og kanelsnegle.
Efter en lille ”morfar” kørte vi alle de 10-12 km til Nr.Vorupør, som vi fik lejlighed til at ”studere”
nøjere. Vi fandt et sted, hvor der kunne plukkes porse. Vi var lidt i tvivl om porsens ægthed,
hvorfor et eksemplar af den formodede porse-plante blev medbragt til kroen til endelig
bestemmelse. Det var porse, viste det sig.
Vi ”nettede” os lidt og begav os til krostuen for at indtage en to-retters menu. Hyggeligt – og god
mad. Desserten – bestående af medbragte snacks med tilhørende champagne - blev nydt i
bungalowen.
Igen fyldt med masser af indtryk kunne vi på andendagen gå til ro, og efter morgenmad på kroen
aflagde vi byens nyrestaurerede kirke et kort besøg, for efterfølgende at plukke porse.

Turen hjemad gik langs Vesterhavet fra omkring Lodbjerg fyr til Agger, hvor vi aflagde de sorte
huse et besøg. Fra Agger kørte vi på Agger Tange til færgen imod Thyborøn. På tangens sydspids
så vi et nyåbnet informationscenter for Nationalpark Thy og studerede det rige fugleliv der.
Efter 10-15 minutters overfart nåede vi frem til Thyborøn, hvor turen blev afsluttet med is på
havnen. Her sagde vi farvel til hinanden. Der var enighed om at turen havde fået et vellykket
forløb.
For referatet: Hannah og Hans Ole

Sct. Georgs Gildet i Hadsten har mistet en af sine gildebrødre gennem mange år

Henning Rassing Pedersen
Henning har været medlem af Gildet siden 1968 og vi kunne fejre hans 50 års jubilæum
16. november 2018.
Henning har i alle årene været en trofast deltager i møder og andre arrangementer. Han
har bl.a. været Herold i en årrække og også været Gildets repræsentant i Sct. Georgs
Gildets børnehave, da det var aktuelt.
Gennem de sidste mange år, vil vi særligt huske på Hennings store arbejde i forbindelse
med afholdelse af vores loppemarked. Han blev godt støttet af Ulla, som altid har været
klar til at hjælpe til, når der var behov for det.
De seneste år led Henning desværre af svigtende hukommelse, måske som følge af sit
lange virke som maler, og den sidste tid var han meget syg med mange
hospitalsindlæggelser. Henning døde tirsdag d. 13. juli i en alder af 80 år.

Æret være Henning Rassing Pedersen minde.

Fødselsdage
August:

29. august

Sten Bo Andersen

September:
15. september

Lars Lyngsø

16. september

Bente Middelboe

22. september

Kirsten Ladefoged

26. september

Kirsten Andersen

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
August:

Onsdag d. 18/8 kl. 15: Bilorienteringsløb i Skanderborg
Torsdag d. 19/8 kl 15: Gildemøde og rundvisning på Clausholm
Slot

Onsdag d. 25/8 kl. 18: Ølsmagning på Skanderborg Bryghus
September:
Torsdag d. 9/9: Fødselsdagsgildehal
Lørdag/søndag d. 25./26: Landsgildeting i Middelfart
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/9- 2021 er d. 25/8.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com

