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Gildenyt 
Sct. Georgs Gildet i Hadsten    
 
Juni 2022                                                                        www.sctgeorg-hadsten.dk 

 

                 

 

 

GILDEMØDE  d. 16. juni kl. 19.30 

i Spejderhytten på Ellemosevej 

 
Hermed indkaldes til juni måneds gildemøde. 
 

Da dette er mødet, hvor vi skal  
have dannet nye grupper, 
er det vigtigt, at så mange gildebrødre 
som overhovedet muligt deltager. 
 

Det er også mødet, hvor vi reviderer  
vores faste laug, så overvej inden mødet, 
hvor du kan gøre en indsats udover 

gruppearbejdet.   
 

Med gildehilsen 
Gildeledelsen 
 

Til Gruppedelingsmødet er det Gruppe 4, der står for forplejningen.  
Vi vil derfor gerne vide hvor mange, der kommer senest den 13. juni.  
 

Gruppevis tilmelding til Hannah på tlf. 5191 4411eller på hede@hotmail.dk 

 

  

 

 

Gåtur  
 

Juni måneds gåtur foregår tirsdag den 7. juni. 
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00 

Med gildehilsen Gåholdet 

 
 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
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Kære Gildebrødre.  
I forbindelse med det igangværende udviklingsarbejde på Landsplan vil jeg bede grupperne om at 
skrive en historie om oplevelser i gildet og sende den til mig senest 21.juni. Så kan de 
sammenskrives eller sendes enkeltvis til udviklingsudvalget senest den 26.juni. Håber på jeres 
opbakning.  
  Med gildehilsen 
  Hanne 
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                Invitation til  

Gildemøde den 18. august 2022 

 

 
Gruppe 1 vil gerne invitere til rundvisning på Møllerup Gods, 

Møllerupvej 24, Rønde 
 
  

torsdag den 18. august 2022 
Program: 
Kl. 15.45 Vi mødes ved hytten og fylder bilerne op 
 
Kl. 16.45 - ca. 18 Rundvisning (varighed ca. 1,5 time) 
 
Kl. 18.30  Jægergryde serveret med øl brygget af Møllerup Gods 
 
   Kaffe/te og kage 
 
Pris: 250 kr. for rundvisning og traktement, som betales ved tilmelding enten på MobilePay til 
40733690 eller til konto: 4681 3412488407. Husk at anføre Møllerup. 
 
Kaffe/te skal I selv medbringe. Gruppe 1 bager en kage. 
 
I må gerne invitere en gæst, en god ven eller en nabo. 
 
Bindende tilmelding (gerne gruppevis) snarest muligt og senest mandag den 1. august til 

 
Hanne, tlf. 40733690,  

Mail: hanne@funcity.dk 

 
Med gildehilsen Gruppe 1 

 

mailto:hanne@funcity.dk
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Østjysk distrikt inviterer til udflugt tirsdag d.23. 8.2022 kl. 12.00 -17.00 til Aktivitetsparken 
ASGÅRD 

 
Mytologiske Aktivitetspark. 

 
Hvor vi holder ekstraordinært distriktsgildeting med punktet valg af ny distriktsgildekansler og 
derefter spiser en let frokost. 
 
Kl. 14.00 kører vi i samlet flok til parkeringspladsen ved Kongensbro hvor vi har en lille gåtur 
(1100m) fra Kongensbro til skibssætningen Høj Stene ad pramdragerstien som er plankebelagt. 
Her møder vi kl. 15.00 Ole J. Knudsen, astronom, fysiker og tidligere guide ved Moesgaard 
Museum, som vil give et spændende foredrag om Høj Stenes tilblivelse og historie. 
 
Dagens program: 
12.00 Ekstraordinær1 distriktsgildeting 
12.30 Frokost og tid til at nyde aktivitetsparken 
14.00 Afgang til Kongensbro 
15.00 Foredrag ved Ole Knudsen 
17.00 Tak for i dag 
 
Aktivitetsparken Asgård finder du lige over for 
Vejerslev kirke ved p-plads.  
 
Adressen er: 
Præstevænget 4. Vejerslev,  
8881 Thorsø 
 
Pris: kr. 100,- (sandwiches med øl og vand) 
 
Medbring selv kaffe/the til din eftermiddagspause 
 
Tilmelding til DGM Sten Bo Andersen senest tirsdag d. 9. august 2022  
Tlf. 21 73 44 37 
E-mail: dgm@sctgeorg.dk 
 

 

 
Referat fra gilde-kvinde tur til Endelave. 
 
Endelave ligger i Kattegat syd for Horsens Fjord og er en af landets flotteste naturøer, der rummer 
en enestående rigdom af planter, dyr og naturtyper, unikke oplevelser og et rigtigt vadehav i 
miniformat med et rigt fugle- og dyreliv. På Endelave er især de mange diger og levende hegn 
tilholdssteder for kaninernes kolonier. Kaniner kan være aktive på alle tider af døgnet, men ses 
oftest ved daggry og skumring. De ældste kaniner bevæger sig længst væk fra kolonien i deres 
søgen efter føde, flere hundrede meter. De yngre dyr løber frem og tilbage tæt på 
indgangshullerne, og de mindste sidder lige udenfor hullerne og kigger. 

mailto:dgm@sctgeorg.dk
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Hvis du gerne vil opleve kaninerne på Endelave, er der størst chance for at se dyrene omkring 
daggry eller i skumringen om aftenen. Et godt tip er også at køre en tur i bil om aftenen, når det 
er ved at blive mørkt, så er kaninerne fremme. Eller f.eks. når du går Kaninoen 
Endelave ligger knap 10 km fra fastlandet og er 13,2 km² stor. Ca. en tredjedel af øen er skov, 
hede og overdrev, mens resten er opdyrket. Der bor ca. 150 fastboende på Endelave. Man kan 
sejle til og fra Endelave med MF Endelave. Overfarten tager ca. en time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandag den 16. maj kl. 7.30 mødtes 7 morgenfriske gildekvinder ved færgelejet i Snaptun for at 
tage færgen til Endelave.  
Morgenkaffen blev indtaget på færgen og kl. 9.20 anløb færgen Endelave havn,  
Vi fandt hurtigt Kærhuset, som vi havde lejet. Det ligger 10 min. gang fra færgelejet lige bag 
kirken og med udsigt over Horsens fjord. Kærhuset levede helt op til vores forventninger med 6 
dobbelt værelser, 2 badeværelser, stort spisekøkken og en dejlig hyggelig stue.  
 
Efter endnu en kop kaffe gik vi på sightseeing i Endelave by. 
Første stop var kirken. Endelave Kirke stammer fra 1400-tallet, men er ombygget flere gange 
siden, bl.a. i 1707 og senest i 1931, hvor tårnet blev tilføjet. Samtidig blev døbefonten, der 
stammer fra kirkens ældste tid, hugget op i overfladen, og årstallet 1931 indhugget. Den smukt 
vedligeholdte prædikestol er i sengotisk stil, og altertavlen er fra renæssancen. 
Næste stop var Endelave museum, som desværre ikke havde åben, så vi måtte nøjes med at 
kigge ind af vinduerne og se det vi kunne udefra. 
 
Da vi nåede byen, fandt vi ud af at vi ikke kunne få noget at spise mandag aften, da både 
Havnecafeen, campingplads cafeen og kroen var lukket, Heldigvis var der en købmand der holdt 
åben fra 16 til 18, så vi satte vores lid til at vi kunne købe ind til aftensmad der. Heldigvis havde 
kroen åben igen tirsdag aften, så efter mange forgæves forsøg lykkedes det os at få fat i 
værtsparret og få bestilt bord til tirsdag aften. På vej tilbage til 
Kærhuset besøgte vi Butik Englefryd, en fin lille have med en 
butik med brugskunst.  
 
Tilbage i Kærhuset spiste vi frokost og slappede lidt af inden 
turen gik tværs over øen forbi teltpladsen og ned til kysten. Vi 
fulgte kysten nordpå ca. 2 km til vi kom til en tværvej, der 
førte til byen. Vi nåede købmanden ved 16.30 tiden og fik 
handlet ind til en æggekage med bacon og grønsager. Til 
dessert fik vi Birgits franske vafler og Mettes kage, så vi led 
ingen nød. Vi var alle trætte så kl. 23 var der helt ro. 
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Tirsdag efter et dejligt morgenmåltid med Anne Marie og Bentes 
hjemmebagte boller, drog vi ud på tur igen. Denne gang var 
målet nordspidsen af øen, en tur på ca. 14 km. 3 af os havde 
cykler med, så vi cyklede lidt rundt inden vi mødtes med det 
vandrende folk for at gå nordspidsen rundt sammen. Det var en 
rigtig dejlig tur med sol og blæst. På turen så vi mange kaniner 
og kaninhuller, en havørn og nogle gravænder, samt massevis af 
får med lam. Vi så også en helleristning med skåltegn, en 
skibssætning og Ranes borg, som bestod af nogle spredte store 
sten. 
Tilbage ved Kærhuset var der tid til eftermiddagskaffe og afslapning i solen. Især var dem, der 
havde gået hele turen godt trætte. Kl.18.30 efter et bad og lidt omklædning, var vi parate til at gå 
ned på kroen for at spise aftensmad. Her fik vi kroens 3 retters menu. En rigtig lækker 
gourmetmiddag, som vi godt kan anbefale. 
Onsdag efter morgenmaden gik vi syd om øen og fulgte 
Kaninoen, en tur på små 6 km. Der var 3, som syntes det var for 
udfordrende at gå på de mange sten langs kysten, så de tog en 
genvej ved flyvepladsen og så en flyver lande og senere på vej 
tilbage en kiste blive kørt hen af vejen. Der havde været et 
dødsfald på øen dagen før.  
Da alle var tilbage spiste vi frokost og pakkede sammen for til 
sidst, inden vi skulle med færgen 15.50 at gå en tur hen for at se 
lægeurtehaven. På færgen købte vi en velfortjent is. Den første 
på turen, så der var nogle der var ved at få abstinenser 
Vi var vel hjemme i Hadsten igen ved 18 efter en rigtig dejlig tur. 
Ref. Mette 
 
 
 

Referat fra Gildemødet den 19. maj 2022.   
 
Til mødet var der tilmeldt 14 gildebrødre samt 2 gæster. 
Vi mødtes ved spejderhytten for at fylde bilerne og kørte derefter 
til Hadsten Varmeværk – først til solvarm   anlægget og derefter til 
selve fjernvarmeværket.   
 
Produktionsleder David Andersen fortalte om solcelleanlæggets 
tilblivelse og funktion, og det gjorde han på en måde, der viste 
hans store viden og interesse på området, og selvom vi vel ikke 
forstod alle de tekniske finesser, var det en stor oplevelse at høre 
om. 
 
På fjernvarmeværket viste David os rundt og fortalte igen på en 
engageret måde, hvordan værket var i stand til at levere varme 
til de mange husstande i Hadsten – og stadigvæk kan værket 
bryste sig af at være på top 10 listen over landets billigste 
varmeleverandører. 
 
Vi sluttede af med kaffe og brød i spejderhytten. 
 
Ref.: Ib 
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Gruppe 2 – Gudenågruppen 

 
Tirsdag d. 10 maj kl. 17 mødtes vi i Lilleåvænget hos Gudrun til vores 
sidste gruppemøde. 
Vi startede med at gå en tur i Sølundskoven. Nogle valgte en kort tur 4 
km, andre en lidt længere tur ned omkring søen på 6 km og begge 
grupper gik hjem forbi indianerhøjen og endte hos Gudrun. 
Gudrun havde lavet en dejlig sammenkogt ret med ris og dertil de lækreste 
grønne asparges fra køkkenhaven og til dessert rabarberkage. Endnu engang blev vi imponeret 
over hvad Gudrun får ud af sin køkkenhave.  
Aftenens emne var planlægning af vores afslutnings gruppetur til Samsø 17-19 juni.  
Aftenen før gruppeturen er der gildemøde med gruppedeling. Vi er, tror jeg, alle spændte på hvad 
den aften bringer. Det er altid ærgerlig, når vi skal i nye grupper, for nu fungerede den gamle lige 
så godt og vi har haft mange dejlige ture og timer sammen og er kommet til at kende hinanden 
rigtig godt. Men det sker forhåbentlig endnu engang.           
 

Ref.  Bente 

 

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål  
Referat fra gruppe 3`s møde den 11.maj 2022 hos Niels. 
 
Der var fuldtalligt fremmøde. 
 
De sidste ting vedrørende Gildemødet kom på plads. 
 
Vores gruppetur vil finde sted i august, og alle blev bedt om at finde forslag til turen. 
 
Forslaget fra Gruppe 1 om at besøge Møllerup Gods den 18. august 2022 fandt gruppen var en 
god idè og foreslår samtidig, at dette besøg kan gøre det ud for gildets ”Fødselsdagsfest”. 
 
Vi havde selvfølgelig også diskussioner vedr. ”Herlufholmssagen”, Putin og Ukraine. 
 
Næste gruppemøde er kl. 14.00 den 7. juni 20122 hos Steen. 
 
Ref.: Ib 
 
 

 
Har du husket at indbetale kontingent for 2022? 

 
Kontingentet på 800 kr. indbetales 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 
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Husk at udfylde evalueringsskema for 
aktivitetsdagen den 23. april 2022 !!!! 
 
Sct. Georgs Dag var i år en aktivitetsdag for 

mikro/mini og bæver/ulve i Favrskov kommune og 

blev afholdt i år i Hinnerup ved DDS spejdernes 

hytte. 

 

Løbslauget har brug for en evaluering af dagen, så vi ved, hvad der var godt og hvad vi 

kan gøre endnu bedre.  

Vi har udsendt et evalueringsskema til alle, og vi gerne have jer til at udfylde et skema 

for hver aktivitet enten gruppevis eller hver for sig. Skemaet skal afleveres til løbslauget 

inden sommerferien og meget gerne på gruppedelingsmødet den 16. juni. 

Løbslauget mødes efter sommerferien og gennemgår jeres svar.  

 

Med gildehilsen 

Løbslauget 

 

 
 
 
 

 

 
 

Sct. Georgs Gildet i Hadsten har mistet endnu en af sine gildebrødre. 
 

Inger (Aagaard) Sørensen  
 

Inger har igennem årene været et trofast medlem af Gildet. Til at starte med var 
Inger ikke fuldgyldigt medlem, men deltog i mange år aktivt i Gildets liv sammen 
med sin mand, Eilif, indtil hun blev optaget som gildebror i april 1991. 
  
Inger var indtil helbredet svigtede for få år siden en aktiv gildebror, og hun deltog 
gerne i møder og ture i Gildet. 
 
Inger døde d. 16. maj 2022 i en alder af 97 år. 
 

Æret være Ingers minde. 
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     Fødselsdage 

Juni  

10. juni Lise Lund 

15. juni Poul-Erik Handberg  

26. juni Janne Arbon 

  

Juli  

17. juli Birgit Thesmer 

27. juli Helle Kramer 

  

 
Alle ønskes hjerteligt tillykke 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/8- 2022 er d. 25/7. 

Indlæg sendes til Kirsten Andersen, kirstenandersen52@hotmail.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOD SOMMER 

Kalenderen  

Juni 2022 

Torsdag d. 16/6: Gildemøde (gruppedeling) 

 

Juli 2022 

Sommerferie 

 

mailto:kirstenandersen52@hotmail.com

