Gildenyt
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
April 2022

www.sctgeorg-hadsten.dk

Indbydelse til
Gildehal torsdag den 21. april 2022,
kl. 19.30 i Spejderhytten.
Efter Gildehallen vil Kim tegne og fortælle samt komme med praktiske oplysninger vedrørende
Aktivitetsdagen, der løber af stablen lørdag d 23. april.
Der vil selvfølgelig være mulighed for spørgsmål om dagens forløb og andre praktiske ting som
Kim beredvilligt vil svare på.
Efter Kims ”underholdning” vil der blive serveret et let traktement af sædvanlig høj gruppe 2
standard og til en pris absolut ikke svarende til standarden.
Tilmelding - gruppevis - senest onsdag d 13. april til
Bente på mail bmiddelboe50@gmail.com
Vi glæder os til at se jer alle.
Gildehilsen og vel mødt fra Gruppe 2 – Gudenågruppen
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Gåtur
April måneds gåtur foregår tirsdag den 5. april.
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00
Med gildehilsen Gåholdet
Husk!
Nu vil ”Den gamle redaktør” takke af og overlade redaktionen
af Gildenyt til sin efterfølger.
Indlæg til Gildenyt skal derfor fremover sendes til
Kirsten Andersen: kirstenandersen52@hotmail.com
Tak for denne gang.
Glade gildehilsner Hanne

Gruppe 1 - Slotte og herregårde
Referat af møde i gruppe 1 Hos Anne Marie den 14. marts 2022
Mandag den 14/3 kunne gruppe 1 endelig afvikle et længe planlagt og
flere gange udsat gruppemøde hos Anne Marie i Silkeborg. Inge måtte
sende afbud på grund af sygdom, og Bent holder orlov.
Efter en lækker middag gik vi i gang med en fyldig dagsorden.
Gildetingets praktiske opgaver kom på plads.
Opgaverne til aktivitetsdagen blev drøftet. Vi fortsætter planlægning på næste gruppemøde, som
er hos Janne 31/3 kl 19.
Vi tog så småt hul på at planlægge gruppetur i maj samt augustmødet, som vi er jourhavende for.
Til kaffen og den gode æblekage serverede Hanne en spændende
podcast ”Den hvide dame”, der dels fortalte Nørre Vosborgs historie,
dels beretter om de spøgelser, der hjemsøger
samme herregård og dens omegn. Nok en perle i gennemgangen af
slotte og herregårde.
”Den hvide dame” kan høre på Podimo, Podtail eller Appel Podcast.
Ref. Janne A
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Gruppe 2 – Gudenågruppen
Referat fra gruppetur med gruppe 2 den 5. marts 2022.
På en rigtig skøn tidlig forårsdag var en stærkt reduceret gruppe 2 (5
deltagere) klar til gruppetur.
Sædvanen tro begyndte vi med kaffe og rundstykker, som denne dag
blev indtaget ved spejderhytten.
Herefter kørte vi i 2 biler til Fladbro, lod den ene bil stå her, stuvede alle
5 i den anden bil og kørte til parkeringspladsen ved den blå bro i
Randers.
Nu gik turen så til fods langs Gudenåen
til Flodbro. Det er en skøn tur, som man
aldrig bliver træt af. Vi oplevede det
tidligere forår med lidt kriller i maven,
begyndende fuglesang og spirende
planter hist og her.
En svane gjorde kur til sin forhåbentlig kommende mage. Flot så
det ud, vi, der så det, var meget imponerede, men det var
svanemor tilsyneladende ikke, eller også spillede hun kostbar,
hvem ved?
Velankommet til Fladbro gik vi i gang med madpakkerne. I området
er der masser af bænke og borde, og vi fik en dejlig plads i solen.
Under den efterfølgende kaffe og kage holdt vi vores møde, hvor vi
bl.a. fik drøftet gildehallen den 21. april, som vores gruppe skal stå
for.
Vi var også omkring vores weekendtur til Samsø og aktivitetsdagen den 23. april.
Bente har lavet særskilt referat fra dagsordenen, som er sendt ud til gruppens medlemmer.
Turen var ved at være slut, vi skulle bare se, om vi alle 5 kunne være i den ventende bil. Det gik
så fint, og vi kørte tilbage til den blå bro.
Her skiltes vi og tak for en dejlig dag.
Ref Birgit

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat fra gruppe 3`s møde den 7. marts 2022 hos Ib.
Alle var mødt.
Næsten hele mødet blev brugt til at få "styr" på aktivitetsdagen den 23. april 2022, men vi fik dog
også drøftet dagsordenen til Gildetinget.
Næste gruppemøde er torsdag den 7. april 2022, kl. 14.00, hvor vi mødes ved spejderhytten i
Hinnerup for at bese det "postområde", vi har fået tildelt til aktivitetsdagen.
Derefter mødes vi hos Kirsten.
Ref. Ib
3

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Alle mødt, dog minus Inger.
Gruppemødet var et ”hjemme-møde” - altså ingen ture langs
Marguerite-ruten, men derimod planlægning af ikke mindre end tre
Marguerite-rute-ture i april, maj og juni måned.
Inden planlægningen af de kommende ture havde vi lige brug for at gennemgå og tilrette indkøb
mm forud for postbemandingen ved Sct. Georgs Dag den 23.
Begge poster blev gennemgået, og der blev aftalt indkøb af materiel. Næppe brug for hjælp til
”skrammel”.
2. Gruppetur den 19.april.
Med afgang fra Norgesvej kl. 10.30 køres den Marguerite-rute tur igennem, som Kirsten og Sten
ved et tidligere møde har gennemgået. Planlagt spisning på Alrø er droppet (ikke åbent), og i
stedet for medbringer Kirsten frokost til fortæring ved Kulla.
3. Gruppetur den 23.maj.
Ruth gennemgik turen, der starter ved Glenstrup Sø og videre gennem Mariager og Assens til
Hadsund.
Ruth orienterede om de mulige besøgssteder langs sydsiden af Mariager Fjord (Mariager
Kirke/Kloster, Saltcenter, Dania, Assens.
Ligeledes planlægges besøg ved Vive og Stinesminde på fjordens nordside, med sidste besøg i
Hobro ved Hobro Værft.
4. Gruppetur den 1.juni.
Ved sidste møde reserveredes datoen til en evt. gruppetur til Fyn.
Datoen blev fastholdt, og der blev booket ophold på Bagenkop Hotel (eftermiddagskaffe,
fiskebuffet med vin, overnatning og morgenmad).
En del af Margueriteruten på Fyn kan ses på vej til Bagenkop, og næste dag kan den del af ruten,
der ligger i den østlige del af Fyn, ses på vej hjem. Vi prøver hver især at vurdere mulige
besøgsemner.
5. Gruppedelingsmøde den 16.juni.
Her er gruppens opgave at sørge for kaffe mv
Detaljer aftales senere, og vi skal have afklaret, hvem der sørger for invitation i Gildenyt (?).
For referatet: Hans Ole
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Fødselsdage
April
3. april

Niels Mark

6. april

Hans Ole Hede

Maj
2. maj

Marianne Lyngsø

24. maj

Ellen Bredgaard

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
April 2022
Torsdag d. 20/4: Sct. Georgs Gildehal

Lørdag d. 23/4: Aktivitetsdag for spejdere i Favrskov Kommune
Maj 2022

Torsdag d. 5/5: Distriktsgildeting i Horsens
Fredag – søndag d. 6-8/5: Grænsetræf på Tydal
Torsdag d. 19/5: Gildemøde
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/5- 2022 er d. 25/4.
Indlæg sendes til Kirsten Andersen, kirstenandersen52@hotmail.com
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