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www.sctgeorg-hadsten.dk

Gildemøde
torsdag, den 19. maj 2022, kl. 19.30.
Vi mødes ved spejderhytten på Ellemosevej, fylder bilerne for at køre op til
Hadsten Varmeværks solfangeranlæg på Toftegårdsvej.
Produktionsleder David Andersen vil fortælle om anlægget og varmeværket.
Netop i disse tider tales der meget om fjernvarme og varmepriser, så besøget kan siges at
være meget aktuelt.
Besøget vil vare ca. 1 time, og derefter kører vi tilbage til spejerhytten, hvor Gruppe 3 vil
servere kaffe m/brød.
Tilmelding bedes foretaget til Kirsten L. (tlf. 2362 1292)
senest mandag den 16. maj 2022.
På Gruppe 3`s vegne.
Kirsten L.

Gåtur
Maj måneds gåtur foregår tirsdag den 3. majl.
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00
Med gildehilsen Gåholdet
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Fra Lokalavisen

160 Favrskov-spejdere samlet til fælles aktiviteter
Spejdere fra hele kommunen samlet til aktivitetsdag i Hinnerup.

Spejderne byggede bl.a. fuglekasser, som
de på billedet er ved at gøre klar.

Efter to år uden spejderløb på grund af corona
lykkedes det i lørdags for Sct. Georgs Gildet i
Hadsten at samle 160 lokale spejdere fra hele
Favrskov Kommune til en fælles aktivitetsdag.
Det foregik ved hytten på Århusvej 14 i Hinnerup,
som tilhører Det danske Spejderkorps i Hinnerup, og
med støtte fra omkring 60 voksne, hvoraf halvdelen
var gildebrødre.
Her havde de 6-10 årige spejdere nogle hyggelige
timer i strålende solskin, hvor der blandt andet blev
bygget fuglekasser, insekthotel og drager, bagt
pandekager og lavet
kartoffeltryk. Der blev arbejdet
intenst med alle opgaverne, og
de 160 spejdere afsluttede
fortjent dagen med kage og
saftevand, fortæller
arrangørerne i en
pressemeddelelse.

Sct. Georgs Gildets normale spejderløb afvikles for en mere
begrænset kreds, men for første gang var alle spejdergrupperne i kommunen samlet
til en fælles aktivitet.
Der blev bagt pandekager
Deltagerne kom fra Hammel DDS, Hadsten DDS, Hinnerup DDS, og snobrød til den fælles
spejderdag i Favrskov.
Søften KFUM, Ulstrup KFUM, Laurbjerg DDS og Thorsø KFUM.

Tak til alle, der var med til at gøre det til en dejlig dag for små og store.
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Reach Out
Første sending med hygiejnebind til 96 piger er landet – de sidste fire pakker forsvandt i
tolden!
Som I har kunnet læse i sidste
Nyhedsbrev, er bindene endnu
ikke blevet fordelt, da landet
desværre er ramt af uroligheder
udløst af utilfredshed med
regering og stigende energipriser

Ved Gildehøjskolen i Ølgod blev der samlet ind til projektet og vi fik set de omtalte
genbrugsbind.
I alt er indtil nu indsamlet mere end 8.000 kr. til projektet.

Gruppe 1 - Slotte og herregårde
Referat fra gruppemøde den 31. marts 2022
1. Referent Gudrun
2. Vi havde ikke fået noget negativt efter gildeting. Så vi mener alle var
tilfredse
3. Til spejderdagen gennemgik vi vores poster. Til hotellet samler Gudrun og Hanne kogler, mos
og bambus, Robert saver træ til.
Til pandekagerne har vi flydende margarine og jordbær til syltetøj har Gudrun med.
Syltetøjet koges på trangia. Pandekagerne laves over bål.
4. Vi fik også tilrettelagt vores gruppe tur den 21-22 maj.
Man kan deltage det man vil, men vi må være der fra fredag kl. 18 til søndag kl. 16. Lørdag kunne
vi tage en tur til Ebeltoft, evt. se Glasmuseet, maltfabrikken, eller andre gode forslag. På vejen
hjem søndag kunne vi køre forbi ”Ruholm” og se den. MAD: fredag køber Janne ost og rødvin
lørdag laver Gudrun en sammenkogt ret. Håber vi får en god weekend.
Vi nåede ikke Frijsenborg, da snakken gik dejligt, også om alle andre ting.
Re. Gudrun
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Gildetur til Als
Mandag den 25. april drog 5 gildebrødre fra Hadsten mod Als for at deltage i en tur til Als
arrangeret af Vestjysk Naturlaug. Turen skulle have foregået for et par år siden og var planlagt at
gå til Als i anledning af 100-året for genforening, men som så meget andet var turen blevet udsat.
Turen startede med en guidet rundtur på Dybbøl Banke, hvor vi fik et spændende indblik i
Slaget om Dybbøl i 1864 (https://www.visitsonderborg.dk/sonderborg/oplevelser/historiecenterdybboel-banke). Vi så spændende film og hørte vores glimrende guide fortælle, så vi næsten selv
var med i krigen. Det var en god begyndelse på en dejlig tur.
Efter rundturen spiste vi frokost i museumsgården, hvorefter vi gik en tur ned til møllen.
Fra Dybbøl gik turen herefter til Nordborg, hvor vi skulle overnatte på Hotel Nørherredhus.
Efter kaffe og dejlig kringle var der tid til afslapning eller en lang
gåtur omkring Nordborg Sø.
Aftenen tilbragte vi sammen med Nordborg Gildet, som dels
fortalte om deres gilde, dels havde inviteret en kommunemand,
som fortalte om det kommende Nordborg Resort
(https://www.nordborgresort.dk/). Kommunen håber, at det
nye resort vil give en ny start for kommunen, som efter
finanskrisen har oplevet en betydelig nedgang i aktiviteterne.
Det var meget spændende at høre om.
Tirsdag morgen startede vores lange gåtur, som gik fra Nordborg omkring Gammel Dam, ud til
Dyvig og herfra videre langs Oldenor retur til Nordborg. Sjældent har en fadøl smagt så godt som
efter en gåtur på 12 km i kuperet terræn og strålende sol.
Om eftermiddagen var der mulighed for at besøge
Havnbjerg Mølle eller afslapning.
Om aftenen skulle vi nemlig til en festlig aften med
Tørfisk Show.
Det var en stor
fornøjelse.

Onsdag morgen gik turen til Mjels Sø, hvor vi igen fik brug
for vandrestøvlerne. Det var en dejlig tur rundt om søen,
hvor der var et rigt fugleliv. Både Oldenor og Mjels Sø har været tørlagt, men gennem
naturgenopretningsprojekter er de naturlige vådområder genskabt. Denne gang var turen kun 5-6
km lang, og vi kunne herefter nyde både øl og dejlig mad på Mjels Bryghus.
Således vel forsynet og godt brugte kunne vi sætte kursen mod Hadsten efter et par dejlige dage i
godt selskab med gildebrødre fra en anden del af landet. Det er vanedannende og kan anbefales.
Vestjysk Naturlaug har nu haft besøg af os på flere ture, og de kunne godt tænke sig at besøge
os. På junimødet vil jeg derfor efterlyse gildebrødre, som kunne tænke sig at være med til at
planlægge et par dage med vandreture, udflugtsmål, overnatning og fortæring, hvor vi kan vise
vores gildevenner alt det bedste fra Hadsten og Favrskov.
Ref. Hanne
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Gruppe 2 – Gudenågruppen
Aftentur til Alling Ådal
Tirsdag den 5. april kl. 17. mødtes Gudenågruppen ved spejderhytten, vi
fordelte os i 2 biler og kørte til Hvalløs og parkerede ved naturstien mellem
Hvalløs og Årslev.
Stien fører via en ny stibro over det nye slyngede forløb over Alling Å der er genskabt midt i
ådalen. Her udgør åen nu, som den gjorde det oprindeligt, det fysiske skel mellem Årslev og
Voldum Sogn og dermed også grænsen mellem Randers og Favrskov kommuner.
Det var en dejlig tur på ca. 2 km i solskin og strid vind, men heldigvis havde vi vinden i ryggen.
Vores mål var Shelter/bålhytte pladsen ved Årslev. Her spiste vi de medbragte madpakker i læ og
varme fra bålet som Troels fik tændt. Vi holdt lidt møde mens vi drak kaffen og spiste Mettes
hjemmebag. Vi fik de sidste ting på plads til Gildehallen den 21. april, gennemgik vores poster til
Sct. Georgsdagen og planlagt afgangstider m.m. til vores Gruppetur til Samsø den 17-19 juni.
Nu var det tid til at gå tilbage til bilerne, heldigvis havde vinden lagt sig så det blev en dejlig tur i
en flot natur.

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat fra gruppe 3`s møde den 19. april 2022.
Vi begyndte mødet kl. 14.00 på arealet ved spejderhytten i Hinnerup
for ved selvsyn at se, hvor vi skulle have vores post på aktivitetsdagen den 23. april 2022.
Vi fortsatte derefter vores møde hos Kirsten L., hvor vi fik de sidste brikker på plads vedrørende
aktivitetsdagen.
Gruppen er jourhavende til gildemødet den 19. maj 2022, så der skulle jo også planlægges noget
til dette møde, så gruppens medlemmer blev anmodet om "at lægge hovederne i blød".
Næste gruppemøde blev fastsat til onsdag den 11. maj 2022, kl. 14.00 hos Niels.
Ref,: Ib

5

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Gruppetur 19/4-2022
Gruppe 4 har været på endnu en dejlig tur på Margueriteruten.
Denne gang gik turen sydpå til området syd for Aarhus.
Vi mødtes på Norgesvej og kørte til Aarhus havn, hvor kongehuset havde
være så venlige at stille Kongeskibet Dannebrog frem, så vi kunne
beundre det flotte skib. Vi kørte mod syd forbi Varnapalæet, Ørnereden og
herregården Moesgaard med MOMU. Turen gik videre til vores første stop
ved Norsminde kro.
Vi skulle dog ikke spise på kroen, men derimod bese den lidt besynderlige
ruin af Kysing Kirke hvorpå der er placeret en buste af Frederik d. 7. Vi så
også en elefant, som Hans Ole havde en erindring om fra sin barndom.
Den stod der endnu!
Ombord i bilerne igen gik turen videre langs kysten gennem Kysing, Rude
Strand og Hou Havn til Gylling.
Her var målet se en mindesten over Karen Jeppe. Vi havde læst om hende
forinden og hun har været en meget speciel kvinde. Hun blev født i
Gylling i 1876 og en stor del af sit liv brugte hun på at hjælpe det
armenske folk og senere rejste hun til Aleppo, hvor hun bl.a. gjorde en
stor indsats for kvinder. Hun døde af malaria i Aleppo i 1935. En DDS-gruppe i Horsens har navn
efter Karen Jeppe og Kåre Bluitgen har skrevet en bog om hende.
Ingen af os kendte til hende i forvejen, men vi fandt hendes mindesten og kørte derefter videre
mod Alrø, hvor vi så kirken og kørte lidt rundt på øen.

Caféen på Alrø er kendt for sine store tarteletter,
men heller ikke her skulle vi spise, for de havde
valgt at holde lukket i dag.
Vi kørte derfor videre gennem Sondrup bakker. Vi
så vildtstenene ved Hundslund kirke og næste stop
var spejderhytten Kulla, som ejes af Sct. Georgs
Gilderne i Horsens.
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Her kom maden på bordet og efter en lækker frokost bestående af
pastasalat med frikadeller og kylling var vi friske til at fortsætte vores tur.
Vi kørte mod Østbirk og Vestbirk til Den genfundne Bro, hvor vi besigtigede
det imponerende bygningsværk. Underligt at tænke på, at den store bro
har været gemt væk i ca. 90 år i en jordvold.
Sidste stop på vores tur var Ejer Bavnehøj, hvor vi
nød den medbragte kaffe. Kirsten havde bagt kage, som vi pænt deltes om
– alt blev spist op.
Nogen var oppe i toppen af tårnet for at nyde den fantastiske udsigt. Andre
blev på jorden og kunne så nyde den musik, der med mellemrum blev
spillet i tårnet.
Vi kørte hjemad til Hadsten. Alle var godt trætte efter skøn tur i det meste
fantastiske forårsvejr.

Husk at indbetale kontingent for 2022.

Det er nu tid til den årlige indbetaling af kontingent.
På vores gildeting den 17. marts blev kontingentet fastsat til
uændret 800 kr. årligt.
Kontingentet bedes indbetalt på konto i Vestjysk Bank,
7270 1028390 senest den 1. juni 2022.
Beløbet kan også overføres via MobilePay til 18709.
Husk ved indbetaling at angive hvem betalingen kommer fra, så jeg ikke rykker jer for
manglende betaling.
Giv besked, hvis I har spørgsmål til dette.
Gildehilsen Skatmester

TAK til Hadsten Gildet for den fine vingave, som jeg modtog i anledning af min 75
års fødselsdag for nylig.
Mgh
Hans Ole
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Sct. Georgs Gildet i Hadsten har mistet en af sine gildebrødre gennem mange år

Inge Jensen
Inge har igennem årene har altid deltaget aktiv i gildets liv. Hun mødte op med et
positivt sind og godt humør. Inge tog gerne del i en diskussion og fremlagde sine
synspunkter, så vi kunne få en god diskussion.
Inge var, indtil hun i vinter blev syg, aktiv i gruppe 1 og deltog gerne i de møder
og ture der blev arrangeret i gruppen.
Inge døde søndag d. 10. april i en alder af 88 år.
Æret være Inge Jensens minde.

Fødselsdage
Maj
2. maj

Marianne Lyngsø

24. maj

Ellen Bredgaard

Juni
10. juni

Lise Lund

15. juni

Poul-Erik Handberg

26. juni

Janne Arbon

Alle ønskes hjerteligt tillykke
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Kalenderen
Maj 2022
Torsdag d. 5/5: Distriktsgildeting i Horsens
Fredag – søndag d. 6-8/5: Grænsetræf på Tydal
Torsdag d. 19/5: Gildemøde

Juni 2022
Torsdag d. 16/6: Gildemøde (gruppedeling)
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/6- 2022 er d. 25/5.
Indlæg sendes til Kirsten Andersen, kirstenandersen52@hotmail.com
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