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Gildenyt 
Sct. Georgs Gildet i Hadsten  
 
December 2021                                     																								www.sctgeorg-hadsten.dk	
	

   

Gruppe 2 indbyder til 

XXXX’s fest i forbindelse med Nytårsgildehallen 

Torsdag den 13. januar 2022 

Aftenen starter med Gildehal kl. 18.30, hvorefter vi fortsætter med aftenens 
festlige arrangement. Kom festligt påklædt og i godt humør. 

Prisen bliver max. 150 kr. 

Tilmelding til Kim Topp senest den 5. 1. 2022, gruppevis, med navne på 
deltagere. Mail: kim.bertiltopp@gmail.com eller tlf: 51541771 

	
	

Julegåtur  
	

Tirsdag den 8. december vil vi gå en dejlig tur i  
Frijsenborg Skov ved Pøt Mølle. 

Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00. 
Efter gåturen er der boller og kakao på Pøt Mølle kl. 13. 

Du er også velkommen til at deltage, selvom du ikke går med på turen. 
Husk tilmelding til Gudrun eller Ellen af hensyn til traktementet. 

 
  Med gildehilsen Gåholdet 
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Referat: 
Referat fra Gildehallen den 25.november 2021 i Spejderhytten. 

Der var egentlig 24 gildebrødre, der var tilmeldt, men der var desværre afbud fra nogle på 
grund af forskellige omstændigheder. 

I gildehallen blev Ulla Rassing Pedersen optaget som gildebror. Ulla har igennem mange år 
deltaget i gildets arbejde sammen med sin mand Henning. Det gælder bl.a. det årlige 
loppemarked, og har i mange år også deltaget i gruppe 3´s møder og ture. 

I eftergildehallen var der besøg af Anne Marie Ormstrup, 
der fortalte om den engelske forfatter Jane Austen. Anne 
Marie har et stort kendskab til forfatterens liv og levned 
og til hendes store forfatterskab. 

Derefter havde gruppe 3 sørget for lidt forplejning. 

Alt i alt en hyggelig aften. 

Ref.: Ib 
 
	

     Fredslyset 2021 

 

Onsdag den 24. november deltog 14 gildebrødre i et hyggeligt frokostarrangement for 
Gildebrødre i Østjysk distrikt i Kirkecentret i Skanderborg. 

Lyset var blevet hentet som vanligt i Aarhus, og efter fortæring af et par stykker 
lækkert smørrebrød, læste Karen-Bodil Fredslysbudskabet, som i år er forfattet af 
den afgående Landsgildeledelse. Herefter fortalte de enkelte gilder lidt om, hvad de 
havde arrangeret omkring fredslyset i 2021. I Hadsten var der gudstjeneste i 
Vissing Kirke søndag aften, hvor alterlysene blev tændt med fredslyset. Fredslyset 
indgår også i De ni læsninger i Haslund Kirke 
onsdag den 1. december og ved tænding af 
Lucialys ved julestuen på Møllegården den 2. 
december. 

Herefter kunne vi tænde medbragte lamper ved fredslyset, 
og det hyggelige arrangement sluttede med kaffe og kage, 
inden vi drog hvert til sit. 

Ref. Hanne 
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Fredslysbudskabet 2021 

”Fred –et håb for fremtiden” 

Skulpturen "FRED ER LØFTE OM FREMTID" lavet af kunstneren Håkon Anton Fagerås, fra Bø i 
Telemark, Norge, blev afsløret 6 august 2006 i Narvik. 60 år efter USA kastede atombomben 
over Hiroshima. Det har været klart for menneskeheden efter anden verdenskrig, at jorden med 
dens befolkning kun har en chance for at overleve, hvis verdensbefolkningen finder sammen i 
en fredelig sameksistens. Der har været mange gode forsøg på samarbejde, som er blevet 
iværksat af den almene befolkning, og enkelte statsledere. Dog må vi konstatere at mange 
politikere og folkeforførere ikke har lært af fortiden. Krig, undertrykkelse, forfølgelse, sult, død 
og sygdom er stadigvæk dagligdag i forfærdelige mange lande, og det truer verdensfreden. 
Efter smitsomme sygdomme som KOPPER, MÆSLINGER, TUBERKULOSE, DIFTERI, HIV/AIDS, 
PEST, KOLERA, POLIO og mange flere, er der nu den nyeste Pandemi Covid 19, som hærger 
vores dejlige planet, og som dræber mennesker sideløbende med at nationerne kæmper om 
magt, penge, og indflydelse. Vi må konstatere, at statslederne og religionerne i de mange lande 
som udgør vores jordklode, måske ikke magter opgaven at holde og skabe ” FRED” –og dermed 
ødelægger muligheden for” ET HÅB FOR FREMTID ”. Vi må nok erkende, at der kun kan skabes 
fred, når vi alle kæmper sammen om at sikre vores livs fundament, ” JORDEN ”. Men hver især 
kan kun kæmpe for noget godt, når vi selv har en indre fredsamt fred i et fællesskab. Lad os 
skabe fred i os selv, så vi kan skabe fred med og for andre. Pandemien 2020/2021 er grunden 
til, at der lige nu er stilhed mellem mennesker. Mangel på møder med fysisk nærhed, stemme, 
øjenkontakt, men også kropssprog som indimellem kan skabe store misforståelser. Og når vi 
IKKE har for travlt, i vores tanker, og især på de sociale medier med at kommentere og forholde 
os til andres væremåde, til andres opgaver, til andres udseende, til andres liv generelt, så kan vi 
pludselig høre de vigtige beskeder. Så gør det til en dyd at være stille. Ikke for at være tavs. Gå 
blot nysgerrigt på opdagelse i stilhedens små pauser i vores hverdag. Hør på verdenen omkring 
os, så vil alle vores sanser vende tilbage og give os styrke og viden. Så vil vi kunne koncentrere 
os om at være den del af vores samfund, der skaber fred og fordragelighed, uden alle de 
misforståelser, der er årsag til konflikter. Lad Fredslyset minde os om, at det også er os selv, 
der kan skabe FRED.  

Sct. Georgs Gilderne i Danmark 

Helmut Werth, Kirsten Christensen og Paula Mikkelsen 
	
	

Tøsetur 
Tirsdag den 11. januar 2022 kl. 10 er der formiddagskaffe på 
Ørnevænget 17 for alle ”tøser”, som har lyst til at deltage i årets ”øtur”. 
Har du ikke været med før, er det ingen hindring. En gang skal jo være 
den første.   

Giv mig besked, hvis du kommer til mødet. 

Gildehilsen Bente, Tlf. 25334021, mail: bmiddelboe50@gmail.com  
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Nyt fra løbslauget 
Som noget nyt i år har løbslauget i år planlagt en aktivitetsdag den 23. april i Hinnerup for alle 
Mikro/ Minier samt Bæver/Ulve fra hele Favrskov.  

Vi fik en forespørgsel fra spejderne i den del af kommunen, som Hammelgildet indtil nu har lavet 
løb for, hvilket de ikke længere har mulighed for. De vil gerne være med i vores Sct. Georgsløb, 
og det har vi sagt ja til, hvis Hammelgildet bidrager med nogle hjælpere. 

Vi har i løbslauget benyttet den 2 år lange pause til at revurdere konceptet for Sct. Georgsløbet, 
og vi har i stedet for en konkurrence valgt at arrangere en aktivitets dag, som næste år finder 
sted den 23. april på Sct. Georgsdag. 

Dagen kommer til at foregå som en aktivitetsdag med 8 aktiviteter af en times varighed. Hver 
patrulje kan på forhånd vælge 3 aktiviteter, 2 om formiddagen og 1 over middag. Der skal ikke 
gives point, da det er aktiviteter og ikke en konkurrence, og spejderne må få alt den hjælp de har 
behov for. Alle patruljer skal have en voksen med som hjælper til på aktiviteten. Vi slutter dagen 
med saftevand og kage. Vi vil derfor gerne have en fra hver gruppe til at bage en kage. 

Løbslauget har på forhånd bestemt hvilken aktivet, den enkelte gruppe skal stå for. I kan 
selvfølgelig bytte indbyrdes, hvis I hellere vil stå for en anden aktivitet. 

De 8 aktiviteter bliver: 

Lave fuglekasser, én pr. patrulje (gruppe 2) 

Lave insekthotel, én pr. patrulje (gruppe 1) 

Bage snobrød, et pr. spejder (gruppe 2) 

Bage pandekager, én pr. spejder (gruppe 1) 

Bygge drager, én pr patrulje (gruppe 4) 

Bygge noget af genbrugsmateriale/ skrammel, det de kan nå (gruppe 4) 

Kartoffeltryk på stof dækkeserviet/ T-shirt (gruppe 2) 

Skyde til måls ved forskellige skyde aktiviteter f.eks pusterør, bue og pil, stor slangebøsse el 
andet. (gruppe 3) 

Vi vil gerne have en beskrivelse af jeres aktivitet og en materialeliste samt en tilkendegivelse af 
hvor mange gildebrødre, der deltager fra gruppen på aktivitetsdagen, inden den 01.03.2022. 

Har I spørgsmål til ovenstående, så ring eller skriv til løbslauget. 

Mere info følger i det nye år. 

Hilsen Løbslauget 
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Gruppe 1 - Slotte og herregårde  

Referat fra gruppemøde den 15. november hos Gudrun 

Gruppe 1 mødtes til gruppemøde hos Gudrun. Vi måtte desværre 
undvære Anne Marie og Grethe, men ellers var vi fuldtallige. 

Vi indledte med dejlig stegt kylling og rodfrugtmix fra Gudruns have. Mens vi spiste, fik vi talt om 
løst og fast siden sidst. 

Da vi havde klarlagt hvem, der deltager i kommende arrangementer, gik vi i gang med dagens 
emne, slotte og herregårde.  

Møllerup Gods 
Janne fortalte levende om Møllerup Gods, som ligger på Djursland og i nærheden af Jannes 
barndomsland. 

Møllerup ligger 5 kilometer øst for Rønde mellem landsbyerne Taastrup, 
Feldballe, Kejlstrup og Bjødstrup. Gårdene i de tre første af disse 
landsbyer har for størstedelens vedkommende været fæstegårde under 
Møllerup. 

Marsk Stig 
Møllerup Gods er kendt som Marsk Stigs gamle borg. Borgen har været en typisk middelalderborg, 
med tykke mure og meget små vinduesåbninger. Resterne af borgen er fundet under den 
nuværende hovedbygning.  
 
Marsk Stigs egentlige navn var Stig Andersen, og han tilhørte den magtfulde 
Hvideslægt, der skiftevis samarbejdede med kongemagten i Danmark i 
middelalderen. Mest kendt er det frugtbare samarbejde mellem Valdemar den 
Store og biskop Absalon af Hvide-slægten i slutningen af 1100-tallet. 
Stig Andersens hovedbesiddelser var Bjørnsholm og Møllerup. Han opnåede 
rigets højeste embede som marsk (marskal). Men i 1286 var det slut med 
samarbejdet med kongemagten, for da blev den magtfulde marsk mistænkt for 
at stå bag mordet på kong Erik Klipping Sankt Cæcilie nat i Finderup Lade ved 
Viborg. I pinsen året efter blev han og en række andre danske stormænd dømt 
fredsløse for mordet. 

Alle Marsk Stigs ejendomme inkl. Møllerup blev frataget ham, men meget tyder på, at han blev 
offer for justitsmord. Han gik efter dommen sammen med andre fredsløse i den norske konges 
tjeneste og slog sig ned på sin egen tidligere besiddelse, øen Hjelm. Her opbyggede han et større 
falskmøntneri, der sendte falske mønter i omløb i Danmark og dermed undergravede rigets 
økonomi. 

I 1680 gjorde den unge adelsmand Knus Gyldenstjerne, der lige havde arvet Møllerup, et godt 
parti. Han blev forlovet med datteren på det store nabogods Rosenholm, Elisabeth Rosenkranz. På 
det tidspunkt stod Marsk Stigs gamle borg der stadigvæk. Men det repræsenterede med sine 
metertykke mure og små glughuller en svunden tid. 
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Knud Gyldenstjerne rev den gamle borg ned og opførte i stedet en prægtig hovedbygning i to 
etager og bindingsværk. Bygningen er identisk med den nuværende, blot blev den to generationer 
senere skalmuret, så bindingsværket i dag skjuler sig bag murene. 

Alle staldbygninger nedbrændte efter en mordbrand i 1709. Mordbrænderne havde myrdet kusken 
og ville slette sporene. Elizabeth Rosenkranz, der som nygift og gravid med sit første barn blev 
enke, lod derefter alle staldbygninger opføre, og de er der stadig. Efter opførelsen af Knud Trolles 
østfløj i 1751 stod Møllerups bygninger stort set som vi ser dem i dag. I 1920 købte skibsreder 
Poul Carl godset og tilføjede det karakteristiske lille tårn midt på bygningen. 

Fru Kiss Carl 
Poul Carl døde under en rejse til Frankrig lige før Anden Verdenskrigs udbrud i 1939. Fru Kiss Carl 
overtog styret på Møllerup efter ægtemandens død. Det gjorde hun både myndigt og højlydt. Hun 
var ikke bange for at kommandere med folkene og give klar besked, både når hun var tilfreds, 
men måske især når hun var utilfreds med deres indsats. Hun forblev ejer af Møllerup indtil 1967, 
hvor barnebarnet Flemming Lüttichau tog over. 

Møllerups hovedbygning blev under krigen konfiskeret af tyskerne, da de i 1944 tog fat på 
bygningen af Tirstrup flyveplads. Fruen blev sat ud af sin hovedbygning og var i resten af krigen 
henvist til en lejlighed, der var indrettet i enden af hestestalden. 

”Fruen”, som hun kaldtes og tiltaltes i det daglige, var en dygtig og 
anerkendt dressurrytter, og hestene var hendes absolut hovedinteresse. 
Hun drev eget stutteri og indkøbte ind imellem dyre avlsheste fra 
udlandet. 

Der går mange historier om fru Kiss Carl og hendes ”regimente” på 
Møllerup. De folk, der kunne samarbejde med fruen, fremhævede, at 

hun var fuldstændig regulær i den forstand, at hun sagde tingene lige ud, og man vidste altid, 
hvor man havde hende. Når hun nærmede sig et sted, hvor folkene arbejdede, ”larmede” hun 
altid godt i forvejen, så hun aldrig kom bag på nogen. Når hun besøgte købmanden i Bjødstrup, 
som Jannes bedsteforældre ejede, foregik det til hest, og ”fruen” blev siddende mens købmanden 
måtte springe med hendes vare. 

Da fru Kiss Carl i begyndelsen af 1960’erne følte, at tiden var kommet til næste generations 
overtagelse af Møllerup, spurgte hun sit barnebarn Flemming von Lüttichau, om han ikke kunne 
tænke sig at overtage godset. I første omgang forpagtede Flemming von Lüttichau og hans unge 
hustru Lena godset i 1962, og det unge ægtepar flyttede ind i forpagterboligen, mens fruen blev 
boende i hovedbygningen. 5 år senere kunne de overtage Møllerup som ejere. 

Lena og Flemming von Lüttichau drev godset videre, dels som traditionelt landbrug, dels ved at 
finde de nicher, der kunne skabe den ekstra, der gjorde det muligt at vedligeholde de historiske 
bygninger. 

I 1987 lejede datteren Anne Sophie og hedes mand Stig Gamborg sig ind på Rhodens 
hovedbygning med deres firma, der havde slået sig på handelsforbindelser til Kina. Flemming von 
Lüttichau blev hofjægermester og kammerherre, og Lena Lüttichau var i en halv snes år 
dronningens hofdame. 

Nutiden 
I 2002 var tiden kommet til næste generationsskifte. Anne Sophie og Stig flyttede med deres 
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firma fra Rhoden til Møllerup. Der blev indrettet gods- og firmakontor på loftet af den gamle 
hestestald. Firmaet er nu i gang med et projekt med udvikling af uvævede måtter af 
naturprodukter til forskellige formål, og maskinen hertil optager hele den store agerumslade på 
avlsgården. 

Vandmøller 
Navnet ”Møllerup” betyder stedet med de mange møller. Disse møller har ligget langs det vandløb, 
der også danner voldgraven omkring Møllerup. Der er i dag svært at forestille sig, at dette i dag 
meget beskedne vandløb i middelalderen har kunnet drive flere møller på sin vej mod havet. 
Navnene på flere af møllerne er overleveret: Røde Mølle, Nymølle, Stampe Mølle og Thue Mølle. 

Det var spændende at høre Janne fortælle om den betydning, som Møllerup har og har haft for 
det omgivende samfund. Hendes mor tjente i sin tid på Møllerup og har givet en levende 
beskrivelse af forholdene på godset under fra Kiss Carl. 

På næste møde den 17. januar hos Anne Marie har vi følgende på dagsordenen: 

Nørre Vosborg – Hanne, Sostrup Kloster – Anne Marie 

Ref. Hanne 

Gruppe 2 – Gudenågruppen 

Gudenågruppens bestigning af Sukkertoppen. 

D. 31. oktober 2021 begyndte vi expeditionen mod Sukkertoppen i det 
midtjyske. En topbestigningstur hvor vi kom helt op i 108 m højde uden brug 
af ilt. Vi havde dog energirationer med i form af madpakke, rundstykker og Dagmar kringle fra 
Kvickly. Vi fløj ind til Base camp, som var madpakkehuset ved Klostermølle og omfordelte en del 
af expeditionsudstyret. Herefter fik vi fyldt de sidste depoter op i form af rundstykker med ost og 
marmelade. 

Kim var expeditionsleder og har flere gange været på Topp`en, så alle var under kyndig 
vejledning. Efter pakning af bestigningsgrej og proviant drog vi hen over dalstrøgene med lette op 
og nedstigninger i terrænet. Toppen kunne svagt anes til højre for os hele vejen. Vi skulle over til 
den østlige del af bjergmassivet for at følge kammen mod toppen. Denne rute er lettere og ikke 
så teknisk krævende, og vi vænner os også stille og roligt til det det faldende ilttryk og dermed 
akklimatiseringen. 

Ruten kan ses her: 
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På vej mod kammen skulle vi gennem flere bjergslugter med fare for skred, hvorfor vi fordelte os 
på ruten, så hele expeditionen ikke ville blive udraderet ved skred. 

Bemærk også expeditionslederens hund… den var med som trækdyr.  
 

Efter en slidsom og lang opstigning nåede vi endelig toppen og kunne nyde den storslåede udsigt 
over den midtjyske sølandskab med Ry i horisonten mod nord. 

Efter et tiltrængt hvil og med indtagelse af kaffe og medbragt Dagmar kringle 
skulle nedstigningen af bjergmassivet påbegyndes. Vi tog en stejlere 
nedstigning end først planlagt. Nordruten er mere teknisk krævende, hvorfor 
vi ikke turde gå i reb, da en deltager ville kunne trække resten med i døden. 
Nedstigningen på de 108 højdemeter gik planmæssigt og ingen blev forladt på 
bjerget. 

Vel nedkommet fra højderne gik vi langs den 
gravede kanal fra Gudenåfloden til Klostermølle, 
hvor vi spiste vore medbragte proviant og 
reflekterede over dagens tur i højderne. Inden 
turen tilbage til højsletterne ved Hadsten kikkede vi 
lige forbi Klostermølle papværk. 

Expeditionsleder Kim Topp 

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål  

Ref. af gruppe 3´s møde den 22.november 2021 hos Steen                                                                                           
Gruppen var fuldtallig mødt. 

Da gruppen er jourhavende til Gildehallen den 25. november 2021 gik 
det meste af tiden med at planlægge denne aften. 
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Opgaverne (borddækning, pynt, indkøb, m.m.) blev fordelt "til alles tilfredshed". 
                                                                                                                                
Efterfølgende kom vi ind på en diskussion om atomkraft som et alternativ til alle de andre 
energiformer. 
Det viser sig, at forskere nu mener, at moderne atomkraftværker ikke indebærer risici for 
nedsmeltning i modsætning til de gamle værker, hvoraf mange nu nærmere sig en alder på over 
40 - 50 år. 

Næste gruppemøde er hos Ulla, mandag den 17. januar 2022, kl. 14.00. 

Ref.: Ib 

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten	

Referat gruppemøde 23. november 2021 hos Ruth. 
Lise havde meldt afbud. Knud deltog. Sædvanlig dejlig mad. 

1. Tilmelding  
Julestue: Hannah tilmelder Hannah, Hans Ole, Kirsten og Sten 

Køretur for besøgsvennemodtagere: Hannah og Hans Ole forhindret. Kirsten deltager 

2. 5 minutters Sct. Georg til Nytårsgildehallen: Ruth leverer! 
 

3. Ideer til gildemøde 10. februar 
Balderus, Frost, Behr – Hannah kontakter. 

4. Reach Out – Ideer til hvordan vi kan skaffe penge   
Vi snakker om det på næste møde 

5. Kommende møder i gruppen: 

6. december kl. 12.30, hos Lise. 

12. januar 2022 kl. 12.30 hos Sten 

6. Margueriterutetur. 
Ruth og Knud ser på grovskitse for Horsens-Vejle-Fredericia området 

Næste gang/Eller inden næste gang? Uddelegeres/vælges hvilke detaljer hver enkelt vil sætte sig 
ind i og berette for os andre. 

Resten af mødet forløb udenfor referat "#$% 

For referatet: Sten 

Kære Gildebrødre 
Mange tak for opmærksomheden til min fødselsdag. I var med til at give mig en god dag. 

Kærlig hilsen Gudrun. 
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Fødselsdage 

December  
8. december Hannah Hede 
9. december Anne-Grethe Andersen 
9. december Mette Lindgren 
14. december Ib Ladefoged 
22. december Ulla Rassing Pedersen (80 år) 
24. december Kim Topp 
  
Januar  
16. januar Inge Jensen 

 
Alle ønskes hjerteligt tillykke 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/1- 2022 er d. 25/12. 
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com 

 

 
  Redaktøren ønsker alle en  

  glædelig jul og et godt nytår 
 

Kalenderen  

December: 
Torsdag d. 2/12: Julestue på Møllegården 
Torsdag d. 7/12: Julegåtur ved Frijsenborg 
 
Januar 2022 
Torsdag d. 13/1: Nytårsgildehal 
Torsdag d. 20/1: Rådsmøde hos GM 
 


