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INVITATION TIL GILDEMØDE
TORSDAG D 14. OKTOBER 2021 KL 19:00

Gruppe 2 Gudenågruppen inviterer til rundvisning på
Hadstens nye brandstation på Ginnerupundvej 1 i Hadsten
Torsdag d 14. oktober 2021 kl 19:00.
Bemærk tidspunkt kl 19:00.
Vi starter præcist.
Brandfolk venter ikke på de langsomme. De er kørt for længst.
På brandstationen vil John Kristensen fortælle om overflytningen fra brandstationen på
Vesselbjergvej til den nye station på Ginneruplundvej og mon ikke også der bliver plads til et
par brandmandshistorier.
Efter ca en times rundvisning rykker vi til hytten, hvor der vil være hygge og traktement.
TILMELDING GRUPPEVIS til LARS – Lyngso59@gmail.com
senest søndag d 10. oktober
Vi glæder os til at se jer.
Gruppe 2 Gudenågruppen

Gåtur
Oktobers måneds gåtur er tirsdag den 5. oktober
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00.
Medbring selv kaffe/te m.m.
Med gildehilsen
Gåholdet

Referat:
16 gildebrødre fejrede gildets fødselsdag torsdag den 9. september.
Vi indledte med fødselsdagsgildehal, hvor Mester benyttede
lejligheden til at mindes vores mangeårige gildebror, Henning
Rassing Pedersen, som gik bort i juli som følge af et længerevarende
sygdomsforløb.
Vi kunne også sige tillykke til Helle, som
har været gildebror i 25 år.
I gildemestertalen havde Mester fokus på
vores gildefællesskab, som er forpligtende for os alle.
Som altid gav talen os alle noget at tænke over. I 5 minutters Sct.
Georg fortalte Janne Arbon en anderledes og overraskende historie af
H. C. Andersen, som gav et nyt billede af den kendte forfatter.
Efter gildehallen indledte vi den festlige aften med et glas kir, hvorefter vi måtte bruge ”de små
grå”, før vi kunne sætte os til bords.
Som forret havde gruppe 4 tilberedt en dejlig fiskeret med spinat og laks. Hovedretten stod
gruppe 2 for, og vi kunne nyde en dejlig mørbradgryde med ris og salat.
Som dessert fik vi gammeldags citronfromage, hvilket var gruppe 1’s
fortjeneste.
Imellem retterne sang vi forskellige muntre sange, og gruppe 2 stod også
for en underholdende quiz.
Som afslutning fik vi en overdådig kage, som gruppe 3 havde sørget for.
Aftenen trak ud, som det tit gør i festligt lag, og referenten måtte
desværre trække sig tilbage, før aftenen var slut. Så resten af aftenen er
uden for referat. Men det var en dejlig aften, hvor vi igen kunne være
glade sammen.
Ref. Hanne

Vestjysk Gildehøjskole

Lad os dele vores tanker

Aktiv dødshjælp – kan man dø for sent – hvad
er et menneske værd? – førstehjælp eller næstehjælp? – Cancel Culture contra demokrati?
– er Moder Natur ubarmhjertig? – og mange
Jacob Birkler har lovet at tage en del med i sit
oplæg – resten vil vi måske få hul på, når vi forud
mødes i vores mindre grupper for at dele tanker.

Tilmelding
Bindende tilmelding
senest 1. november 2021 til

Jacob Birklers oplæg til diskussion i grupperne udsendes primo december 2021. På dagen mødes vi
med Jacob Birkler til foredrag og diskussion om
emnet.

Beløbet (kr. 200) overføres til distriktets konto nr. 5954 - 1117624
senest 15. november 2021.
Beløbet mærkes med navn og HD
2022.

Hvem kan deltage?
Vi vil gerne se gildebrødre fra hele landet, også
ægtefæller, som ikke er gildebrødre, familie og
venner, naboer, spejdere, drejere, vandrerlaug,
samarbejdspartnere mm.
Pris

I tilmeldingen anføres for hver
deltager: Navn, gilde, mailadresse, telefonnummer, hvem man
gerne vil dele gruppe med (maks.
6 personer) samt evt. specielle
ønsker og hensyn.

brød og frokost (ekskl. drikkevarer) kr. 200.

Nyt fra Frimærkebanken
Ved det nyligt afholdte Landsgildeting blev der indvejet 500 g frimærker fra Hadstengildet.
Med gildehilsen Sten

Gruppe 1 - Slotte og herregårde
Referat fra gruppemøde mandag den 13. september 2021
Mandag den 13. september drog gruppe 1 afsted fra Hadsten klokken 10
mod Kalø Hovedgård. Efter ankomsten nød vi vores medbragte
morgenmad, te og kaffe. Mens vi sad og spiste, ankom en guide fra National Park Mols Bjerge,
Jens Ejler Mikkelsen (kaldet Jens i det følgende), som Janne havde arrangeret. Han kom cyklende
22 km fra Ebeltoft, hvilket vi synes var ret friskt.
Nationalpark Mols Bjerge
Vi startede den guidede tur i Karls Lade, hvor vi samledes om et bord med et kort over Naturpark

Mols Bjerge. Jens forklarede dannelsen af Mols Bjerge som
isbræer, der fungerede som 2 gigantiske bulldozere, der har
skubbet og mast grus, sand og sten foran sig op gennem det,
der i dag er Ebeltoft Vig og Kalø Vig. Og så har de afleveret
læsset dér, hvor Mols Bjerge er i dag. Meget af jorden i
Nationalpark Mols Bjerge er til forskel fra de øvre
nationalparker i privat eje, hvilket har givet nogle drøftelser
ved dannelse af parken i 2009. Parken er på 180 km2. Det, der
lykkedes at få indlagt i parkområdet, er den dårligste jord til
dyrkning. Der var nogle afstemninger, hvor lodsejerne stemte
for ikke at indlemme den mest muldrige jord, der egner sig til
landbrug.
Karls Lade
Karls Lade er en del af en firlænget hovedgård. De 3 af længerne er af nyere dato, da en del af
bygningerne brændte for en del år siden, da nogle drenge sad på loftet i den ene længe og
legede med tændstikker. De lokalliggende bønder fik dog hurtigt organiseret slukning og
evakuering af dyrehold. Karls lade er derfor den eneste tilbageværende bygning. Den er fra 1724
og blev brugt til opbevaring af korn. Den er indrettet således, at der kan køres 6 hestevogne ind
ad gangen. Hø og korn blev læsset i flere etager, hvilket foregik med håndkraft. En sæk kunne let
eje 100 kg, så det var hårdt arbejde. I dag er Karls Lade fredet og bruges som museum.
Kalø Slotsruin og tilhørende områder
Erik Menved opførte i 1314 et fæstningsværk på Kalø Vig. Borgen og området har haft en række
ejere igennem årene. I 1407 overtog Dronning Magrethe den første borgen, og den har herefter
været et kongeligt len indtil enevældens indførelse. Gustav Vasa har været fange på Kalø Slot i et
år, indtil det lykkedes ham at flygte. I 1672 gav kong
Christian den V , Ulrik Frederik Gyldenløve tilladelse til at
fjerne byggematerialer fra Kalø Slot, som han fragtede til
København for at opføre Charlottenborg. I 1703 overtog
Benedicte-Margrethe Brockdorf Kalø gods. Det var hende, der
lod Karls Lade opføre i 1724 og forblev i hendes families eje
til 1779. I 1825 blev godset solgt til en tysk familie, der havde
godset indtil efter 2. verdenskrig, hvor det blev konfiskeret
som tysk ejendom. I 2011 overgik godset til Skov- og
Naturstyrelsen.
Administrationsbygning til hovedgården
Hovedgården med de 4 længer har en
administrationsbygning, der er en 3-længet
bindingsværksbygning bygget i 1700-tallet. Den er flot
bevaret og huser i dag Århus Universitet. Bygningen har
huset forskellige administratorer af hovedgården.
Jagt- og Sommerhuset
Bag ved administrationsbygningen ligger en eventyrbolig
tegnet og bygget af daværende bygningsinspektør Hack
Kampmann. Bygningen er bygget som et sommerhus og
en jagthytte for den tyske familie, der ejede godset, men som ellers ikke kom i området. Familien
har herefter benyttet sommerhuset som et midlertidigt opholdssted. Den er fantastisk flot og med
mange detaljer både udvendigt og indvendigt. Vi fik en grundig gennemgang af dette pragtfulde
sted, som i dag administreres af Skov- og Naturstyrelsen.

Jannes Sommerhus
Bent, Robert og Anne Marie tog ud til Kalø Slotsruin for at se denne. De øvrige tog med Janne ud
til hendes sommerhus i Femmøller. Vi mødtes herefter alle sammen her, hvor vi spiste frokost og
sluttede med at gå en tur langs standen. En super dejlig dag.
Hilsen Robert, Gruppe 1.

Gruppe 2 – Gudenågruppen
Aftentur til Lysnet med gruppe 2 - Gudenågruppen.
Vi mødtes en lille gruppe fra Gudenågruppen i Vissing. På denne tur var
emnet rykket lidt væk fra Gudenåen, men alligevel ikke længere end at man
med lidt god vilje ville kunne skimte åen i det fjerne.
Vi kørte til Lysnet ovenfor Vissing for at gå en tur.
Som det er sket på de fleste af vores gruppes ture, var vejret også denne dag med os. Faktisk var
det en af de absolut skønneste sommeraftener vi har oplevet i år.
Lysnet er det 9. højeste punkt i Danmark, 131
meter over havets overflade og her er en
formidabel udsigt, både forbrændingen i
Lisbjerg (21 km) og Studstrupværket (21 km)
kan ses herfra, ligesom TV2 masten i Lyngå, 7
km væk ses ganske tydeligt, Ikke at disse
steder er de kønneste at se på, men blot for at
beskrive hvor langt man kan se.
Den modsatte vej kan ses til skovene ovenfor Laurbjerg til Houlbjerg og over
Løjstrup og Jebjerg til Langå og mod Randers.
Ved Lysnet er der gravet ler for Lecaværket, hvilket dog stoppede sidst i 50'erne. Hullet eller
mergelgraven er her stadig og er nu en sø og på skrænterne gror der nu blandt andet orkideer,
der ligesom selve området er fredet. Der arbejdes på at udvide det fredede område.
Der er i området ved Lysnet sket spændende ting gennem historien. Under 2 verdenskrig var der
en nedkastningsplads for våben til modstandsbevægelsen. Pladsen lå mellem Lysnet og Essendrup
og havde nr 86 og når der i radioen fra London blev sendt hilsen til
Eigil tog lokale modstandsfolk afsted for at tage imod ned
nedkastede beholdere med våben.
Lidt mere fredeligt foregik det, da Langå skiklub i 1985 byggede et
skitræk på en af de stejle marker ved Lysnet. Her var det i et par år
med store mængder sne, et stort tilløbsstykke med skibakke og
skitræk så man næsten havde følelsen af at være i Østrig eller
Norge 😊.
Efter en kort spadseretur ved Lysnet indtog vi vores medbragte
madpakker med en skøn udsigt og solskin inden vi begav os til Vissing Kirke, hvor der var inviteret
til et glas bobler og efterfølgende jazzkoncert med 3 musikere,
hvoraf den ene er en lokal Vissingboer. Jazzmusik er mange ting,
kunne vi erfare, og det vi var lagde øre til var en anderledes musisk
oplevelse som der var delte meninger om, Hvert øre hører som
bekendt sit eget. Men dygtige musikere var de absolut.
Efter denne oplevelse var der kaffe og æbletærte hos Marianne og
Lars på Hyldebakken, hvor vi kunne fordøje musikoplevelsen og
snakke lidt om fremtidige møder og ture, bl.a. står vi for gildemødet
d 14/10.
På vegne af Gudenågruppen
Lars

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Referat gruppemøde 14. september 2021 hos Hans Ole.
Alle mødt, dog minus Inger. Knud deltog.
Gruppemødet var ændret til en udflugt med ”Marguerit-ruten” som
tema.

”At køre i bil gennem Danmark på kryds og tværs ad smukke biveje, at se naturen og
kulturlandskabet med gamle byer, slotte og mindesmærker – det er for mig den største
ferieoplevelse”. Sådan skrev/sagde den daværende direktør for Turismens Fællesråd, Jørgen
Hansen, da Dronning Margrethe den 24.april 1991 indviede den 3527 km lange Marguerit-rute.
Jeg tror, at alle gruppens 7 medlemmer, som tirsdag den 14.september begav sig ud på en del af
Marguerit-ruten, kan nikke bekræftende til Jørgen Hansens vurdering.
Det blev ikke alle de 3527 km, som blev gennemkørt, men ud af den ca. 150
km lange køretur, blev ca. 100 km af Marguerit-ruten afprøvet.
Med den til Marguerit-ruten tilhørende bog som udgangspunkt kørtes via
Laurbjerg, Aabro, Vester Velling til Skern Kirke ved Nørreåen. Kirken var
desværre lukket, men udenfor var der opstillet to runesten, hvor den ene ses
på billedet.
Efter Skern Kirke kørtes ad Marguerit-ruten via Læsten til Fussingø Slot. En
meget flot og kuperet strækning.
Efter Fussingø kom en længere strækning uden seværdigheder – via Randers til Støvringgård ved
nordsiden af Randers Fjord.
Kort før Støvringgård besøgte vi en skovgravplads, som var etableret allerede i 1806, primært som
gravplads for klosterets konventualinder, priorinder og andre med tilknytning til Støvringgård.
Ved Støvringgård, der nu fungerer som kloster med lejligheder for
livsnydere, der værdsætter natur og historiske omgivelser, kunne vi
indtage frokosten i de tilstødende havearealer.
Strækningen forbi Albæk, Vestrup, Tjærby og en del af Østrup bliver
kaldt ”de nedre byer”, pga deres beliggenhed mellem morænebakkerne
og de flade engdrag ned mod fjorden. Der er her storslåede udsigter over de inddæmmede
enge og fjorden.
Randers Fjord krydsede vi med Mellerup-Voer færge. På fjordens sydside kunne vi fortsætte ad
Marguerit-ruten gennem Allingåbro og store skovområder til Maria Magdalene kirke, med
kalkmalerier, der i bogstaveligste forstand maler fanden på væggen i nogle drabelige
dommedagsscener.
På Djursland var turen også planlagt til besøg i Auning Kirke og på Løvenholm Slot, men – som
altid – går snakken godt ved de indlagte pauser, og tiden går ……..

Så i den nyanlagte Bypark i Ryomgård kunne vi indtage
eftermiddagskaffen i hyggelige omgivelser.
Ved kaffen aftaltes de kommende møder i gruppen :
28.oktober, kl. 10.00, hos Sten
23.november, kl. 12.30, hos Lise
6.december, kl. 12.30, hos Ruth.
Retur i Hadsten ved 17.00 – tiden.
Hans Ole (tur-planlægger – catering - guide – referent)

Fødselsdage
Oktober:
24. oktober

Inger Aagaard Sørensen

25. oktober

Robert Green Nielsen

November:
8. november

Gudrun Andreasen (80 år)

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
Oktober:

Torsdag d. 7/10: Rådsmøde i hytten
Torsdag d. 14/10: Gildemøde

Mandag d. 25/10: Fellowship Day i Skanderborg
November:

Torsdag d. 18/11: Distriktsrådsmøde i Hadsten
Onsdag d. 24/11: Modtagelse af fredslys i Skanderborg
Torsdag d. 25/11: Gildehal
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/11- 2021 er d. 25/10.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com

