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Loppemarked 11 – 14.august 2022
Torsdag 11/8
Kl. 10-14
Sætte telte op
Hente borde (kl. 14)
Mødested: Loppegården

Fredag 12/8
Kl. 10 - ?
Tømme lager
Sætte i teltene og evt. pakke ud
Mødested: Loppegården

Sten Bo
Hans Ole
Robert
Ib
Niels

Sten
Hans Ole
Hannah
Gudrun
Robert
Ib
Kirsten L
Niels
Helle
Birgit
(Anne Marie)
Poul Erik (trailer + kørsel)

Søndag 14/8
10-14
Nedtage telte
Køre på genbrug
Mødested: Lilleåparken
Sten Bo
Robert
Ib
Niels
Birgit
Janne
Poul Erik (trailer + kørsel)
Kirsten A
Gudrun

Lørdag 13/8
7-17
Pakke ud - Sælge
Pakke ned
Mødested:
Lilleåparken
Sten Bo
7 - 17
Ib
Anne Marie
Robert
Bente
7 - 15
Gudrun
Kirsten L
Niels
Troels
9 - 17
Mette
Poul Erik
Kirsten A
Helle
11 - 17
Mandag 15/8
8-9
Aflevere borde
kl. 8.30

10 - 14

10 - 12
11 - 13
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Frokost til loppemarkedet
Hvis du ønsker at slippe for madpakken til loppemarkedet,
kan du bestille frokost hos Hanne, tlf. 4073 3690, ved at sende en sms
senest torsdag den 11. august og indbetale 25 kr. på Mobilepay.
Vi ses til loppemarkedet.
Gildehilsen Hanne

Sidste chance:
Vi mangler stadig 5 deltagere for at kunne gennemføre udflugtenInviter gerne jeres nabo eller
venner og send tilmelding senest den 5. august. Se nedenfor.

Gildemøde 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 fredag den 5. august til
Hanne, tlf. 40733690, Mail: hanne@funcity.dk
Med gildehilsen Gruppe 1
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Gåtur
August måneds gåtur tirsdag den 2. august.
ER AFLYST
Med gildehilsen Gåholdet
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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
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Referat fra Gildemødet den 16. juni 2022.
En flok forventningsfulde gildebrødre mødte op til gildemøde d. 16. juni, hvor vi skulle fordeles i
nye grupper for de næste to år.
Alle var spændte på hvad lodtrækningen bød på og inden længe var spændingen udløst. Der blev
dannet 4 grupper og efter lodtrækningen fordelte vi os i de nye grupper.
Desuden fik vi justeret vores liste over de forskellige laug.
Et lækkert traktement bestående af pitabrød med fyld efterfulgt af
lækker kage blev fortæret og så skulle de nye grupper spille et spil, så
de kom til at kende hinanden lidt tættere. Det gav en vældig snak rundt
om ved bordene og omkring kl. 21.30 var det tid til at sige farvel og
ønske hinanden en god sommer.

Gruppe 1
Kirsten og Ib
Anne Grethe og Steen
Niels
Ulla
Helle

Grupper 2022-2024
Gruppe 2
Gruppe 3
Kirsten og Sten
Hannah og Hans Ole
Ruth
Ellen
Birgit
Gudrun
Bent (efter 1/10)
Kim
Anne Marie
Janne
(Grethe)

Gruppe 4
Hanne og Robert
Marianne og Lars
Mette
Lise
Bente

Uden for grupperne: Poul Erik

Sct. Georgs Gildets forårstur for besøgsmodtagere og besøgsvenner.
Sct. Georgs Gildet havde traditionen tro inviteret frivillige fra Ældre Sagen i Hadsten på den årlige
forårstur ud i naturen omkring Hadsten. Primært deltog Ældre Sagens besøgsmodtagere og
besøgsvenner, i alt 25 personer. Herudover deltog 6 gildebrødre.
Pga Corona blev turen i 2021 afviklet som en efterårstur.
Med afgang fra Evald Tangs Plads kørte bussen over Vissing, til Lerbjerg og Lyngå, med et kort
forfrisknings-ophold i Vissing, senere ophold over den nye jernbanebro i Lerbjerg, og endelig en
kortere besigtigelse af det nye boligområde ved Flegebakken/Seglager. Endvidere var det fra
bussen undervejs muligt at følge de mange igangværende arbejder langs jernbanen forud for den
kommende elektrificering.
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Tilbage i Hadsten kørte bussen til Sløjfen, hvor der var dækket op til kaffebord.
Her blev kaffe, boller og lagkage nydt, højskolesangbogen blev flittigt brugt til forårssange, og Ib
fortalte muntre historier.
På vegne af alle turens deltagere takkede Ældre Sagens repræsentant, Helga Sørensen, der
koordinerer Ældre Sagens Besøgsvennetjeneste, for Sct. Georgs Gildets gode tradition med at
arrangere en god eftermiddag – et lille lyspunkt i hverdagen – for primært besøgsmodtagere og
deres besøgsvenner.
Der var også en tak fra formanden for Ældre Sagen i Hadsten, Irma Katholm.
Det er besøgsvennelaugets vurdering, at deltagerne havde en rigtig god dag, og at traditionen af
den grund bør fortsætte, men lauget vil inden næste forår tage stilling til, om der måske skal
ændres lidt på konceptet.
Hans Ole / deltager og referent

Gruppe 3 (Gl.)– Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat fra gruppe 3`s møde den 7. juni 2022.
Mødet blev holdt kl. 14.00 hos Steen i Laurbjerg, og vi var fuldtallig.
Vi svarede på evalueringsskemaet for ”Aktivitetsdagen” den 23. april 2022 – og vi havde kun
positive bemærkninger.
Med baggrund i bl.a ”kunstværket” af Jens Haaning, som er kaldt ”Take the money and run” og
kunstneren Ibi-Pipi`s hærværk på Asger Jorn`s ”Ælling” havde Steen et indlæg om, hvad er kunst
og hvad er fup og fidus.
Som bekendt havde Jens Haaning afleveret 2 tomme rammer til Aalborg Kunstmuseum, og
stukket honoraret på kr. 583.000 i lommen.
Nu er de 2 tomme rammer sat til salg som et kunstværk !!!!!!!
Restaureringen af Asger Jorns billede vil blive meget dyr – og måske umulig.
Ud fra disse 2 eksempler samt synet på guldaldermalerier og abstrakte malerier fik vi en god
diskussion om, hvordan og hvor forskelligt man opfatter kunst.
Gruppeturen den 25. august 2022 skal gå Viborg og omegn.
Steen er Viborg-dreng, så han bliver vores guide.
Næste gruppemøder: 11. august 2022, kl. 14.00 hos Ulla
14. september 2022, kl. 14.00 hos Anne-Grethe
19. oktober 2022, kl. 14.00 hos Ib
Ref.: Ib
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Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Gruppetur den 23. maj 2022. Mariager Fjord
Vi mødtes på Vermundsvej og fordelte os i to biler: Hannah, Hans Ole, Lise, Kirsten A., Sten Bo, Knud, Ruth
Syd for Hobro kan man komme på Margueritruten ved landsbyen
Holmgaard, der ligger ved den vestlige ende af Glenstrup Sø. Med
fint kig ud over vandet var der borde og bænke, hvor vi fik
formiddagskaffe. Søen er godt 4 km lang, og med en dybde ned til
godt 30 meter er den en af landets dybeste.
Herfra gik ruten østpå mod Mariager. Undervejs passerede vi
landsbyerne Glenstrup og Vester Tørslev, der begge har 1000 år
gamle kirker. Glenstrup Kirke var på den tid klosterkirke og derfor
større end de fleste landsbykirker i området. Vester Tørslev Kirke er til gengæld en af landets mindste.
Næste mål var Mariager Kirke/Kloster. Klosteret blev grundlagt i 1446 og kirken blev opført omkring
1470. Der var både munke- og nonnekloster, og kirken var de fælles om. Af klostret er der kun en bygning
tilbage, og den fungerer som dommerkontor. To tredjedele af den oprindelige kirke blev nedrevet i 1700
tallet. Den var blevet sognekirke for Mariager By, som ikke magtede at vedligeholde de store bygninger.
Men kirken er stadig en fin bygning med et fint kirkerum.
Mariager. Byen voksede op omkring klostret og kirken. Der var
aktivitet med både handel og håndværk. Desuden var der i området
mange teglværker og kalkbrænderier. Byggematerialerne blev bl.a.
fragtet videre til bygning af Kronborg og Fredensborg. Der skulle
meget træ til, og efterhånden som skovene var brugt op, gik
aktiviteten i stå og derfor også udviklingen i området.
I dag er Mariager en typisk turistby med et gammelt bymiljø med
brostensgader. For få år side blev byen udnævnt til en af de 10
smukkeste byer i Danmark.
Mariager Fjord. Den er 35 km lang og har en dybde på ned til 30 meter. Den er dybest inderst og mere
fladvandet yderst mod Kattegat. Det medfører begrænset vandudskiftning og derfor iltsvind i nogle somre.
Fra Hadsund og ud er der fuglebeskyttelsesområde.
Vi skulle videre og fortsatte ad Margueritruten, der følger fjorden hen mod Hadsund. Undervejs kommer
man igennem den lille cementby Dania. Den blev bygget i forbindelse med cementfabrikken Dania. I
perioden fra slutningen af 1800-tallet og 100 år frem var her flere cementfabrikker. Den sidste lukkede i
1975.
Margueritruten fortsætter hen over broen ved Hadsund. Herefter
går den mod nordvest, men vi kørte fra og fulgte fjorden på
nordsiden.
Et par steder var vi helt nede ved vandet og kunne kigge ud over
det flotte landskab. Først Stinesminde, hvor der er en lille havn og
borde/bænke velegnet til en kaffepause. Der var dog lidt for
blæsende.
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Næste stop var Bramslev Bakker, et stort fredet området, der består
af 50 meter høje skrænter. Udsigten er en af Nordjyllands flotteste.
Herfra fortsatte turen vestpå helt ude på skrænten, der følger fjorden.
Ad meget smalle skovveje, hvor vi helst ikke skulle møde
modkørende, kom vi vestpå mod Hobro. Så gik turen ellers hjemover.
Det var en god dagstur, hvor vi var heldige med at have tørvejr og
solskin.
Ref.: Ruth
Marguerite-ruten på Fyn – en 2-dages tur
Oven på flere ture ad Marguerite-ruten i det midtjyske i dette forår var gruppen blevet enig om at
gruppearbejdet skulle afsluttes med en ”udforskning” af Marguerite-ruten på Fyn. Det blev derfor til en 2dages tur med overnatning på Langeland, i Bagenkop.
Første stop på Fyn blev ved Gals Klint, hvor vi kun kortvarigt nød den flotte udsigt- og naturligvis det gode
solskinsvejr.
Efterfølgende kørte vi forbi Hindsgavl Slot med tilhørende Dyrehave, hvor vi så krondyr og dådyr.
En stor del af turen herfra til Frøbjerg Baunehøj skete ad Marguerite-ruten. Baunehøjene er Fyns højeste
på henholdsvis 122 m og 131 m. Vi havnede naturligvis på den laveste, men alligevel en flot udsigt. På
Frøbjerg findes en mindelund for besættelsestidens ofre, og i en stor naturformet ”gryde” (dødis hul) var
etableret et flot amfi-teater.
Herfra kørte vi til Nr. Lyndelse, hvor Carl Nielsens barndomshjem er indrettet som
museum.
Her blandt møbler, som havde en duft af tobak og harpiks, fik vi meget at vide om
hans barndom, familie, livet på egnen og ikke mindst hans musik.
I museets have indtog vi den medbragte frokost, efterfulgt af kaffe.
Herfra videre ad Marguerite ruten til Brahe Trolleborg, der i dag ejes og drives af
9.generation af Reventlov slægten.
Tilsyneladende et meget velbevaret slot med en fantastisk beliggenhed.
Kendetegnende for dette slot og alle øvrige herregårde og godser, som vi passerede på Fyn, var der
tilhørende store avlsbygninger.
Fra Brahe Trolleborg kørte vi mod syd, fortsat ad Marguerite-ruten, frem til Svendborg sund, og videre
langs sundet forbi Rantzausminde til Svendborg og via et kort ophold i den idylliske by Troense frem til
Valdemar Slot, der i dag er lukket for offentligheden.
Kort efter slottet dukkede Ambrosius egen op. En fredet eg, der måler mere
end 7,4 meter i omkreds, og som hedder sådan, fordi det menes, at
digteren Ambrosius Stub ofte sad under træet og læste og skrev.
Det man ved om Ambrosius Stub har man kun fra mundtlige overleveringer,
som først mange år efter hans død i 1758 blev skrevet ned.
Egen er plantet omkring år 1600, og det var i årene omkring 1750 at
Ambrosius Stub opholdt sig på Valdemar Slot
Der var planlagt et besøg på Bregninge Kirke, der har en flot udsigt fra
kirkespiret, men pga. renoveringsarbejder blev dette besøg opgivet. I stedet
for besøgte vi Landet Kirke, hvor vi så gravstedet for Elvira Madigan og den
svenske grev Sixten Sparre. Cirkusartisten Hedvig Jensen med artistnavnet
Elvira Madigan (22 år) flygtede i 1889 fra Stockholm til Svendborg med sin
elskede – den svenske dragonløjtnant Sixten Sparre, der var gift og havde
Gruppe 4 ses her foran den enorme eg.
familie hjemme i Sverige. Efter tre uger på bryllupsrejse i området, tog
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løjtnanten livet af Elvira og derefter sig selv i Nørreskoven. Der er skrevet flere bøger om parret, og der er
usikkerhed om, hvorvidt det var et såkaldt kærlighedsdrama, eller det var det modsatte af kærlighed.
På vejen til Bagenkop fik vi kun et kort glimt af Kong Humbles grav, der beliggende på en åben mark måler
55 meter i længden og er 8 meter bred, formet som en langdysse med randsten.
En lang dag sluttede ved Bagenkop Kro, der efter at have anvist os vore værelser dels på kroen og dels
rundt i privatboliger i byen, serverede fiskebuffet.
Dag 2:
Efter et lækkert morgenmåltid på Bagenkop kro, startede vi på dagens
oplevelser.
Vi kørte over Tåsinge til Fyn, hvor vores mission i dag var den østlige
del af Fyn.
Første stop var Broholm Slot, som bl.a. har givet navn til hunderacen
Broholmer.
Derefter kørte vi ned og kiggede på Lundeborg Havn. Vejret var lidt
grumset, så de fleste af os kunne se havnen fra bilen. Lundeborg er et gammelt fiskerleje anlagt af
kammerherre Sehested fra Broholm. Nu benyttes den flittigt af elever fra skolerne i Oure.
Vi kørte nu nordpå og beså Damestenen ved Hesselager.
Damestenen er Danmarks største vandreblok. Den vejer ca. 1000 tons
og måler 46 m i omkreds. Sagnet fortæller, at en jættekvinde på
Langeland var blevet godt gal i skralden og derfor ville ramme
kirkespiret i Svindinge. Hun ramte dog temmelig meget ved siden af!
Så gik turen ad snørklede veje som det meste af tiden fulgte
Margueriteruten. Vi kom forbi rigtig mange imponerende herregårde
og vi kørte derfor også ad mange flotte alleer.
Turen gik bl.a. forbi Hesselagergaard, Glorup Gods, Ørbæklunde Gods,
Ravnholt Gods, Sanderumgaard og Ulriksholm.

Sten på Damestenen

Vi kom også forbi en masse småbyer. Her skal nævnes Birkende, hvor
Hans Tausen blev født i 1494. Han blev betegnet som Danmarks
reformator, idet han rejste til Tyskland og blev elev hos Luther. Efter
reformationen blev han biskop i Ribe i 1536.

Turen endte i Kerteminde, hvor vi fandt Johannes Larsens Museet.
Her fik vi en lækker frokost i Kaffehuset, hvorefter vi beså de fine udstillinger af malerier og fotokunst i det
hyggelige museum.
Så var klokken blevet mange og vi besluttede at påbegynde turen hjemad og så gemme Ladbyskibet,
Galleri Galschiøts og Margueriteruten omkring Bogense til en anden gang vi kommer til Fyn.
Vi tog derfor afsked med hinanden og kørte mod Hadsten fyldt med indtryk efter to dejlige dage i det
fynske.
Tror hele gruppen kan tilslutte sig indholdet i Mathilde og Lasses ”FYN ER FIN”, og at vi med turen fik sat
et flot punktum for mange oplevelser langs Marguerite-ruten.
Kirsten A. og Hans Ole har refereret fra FYN-turen

9

Oprydning på loppegården.
En håndfuld gildebrødre brugte d. 28/6 et par timer på at rydde op og sortere de sidste ting på
loppegården. Arbejdet var ikke så hårdt som frygtet og nu håber vi, at det er lidt mere
overskueligt, når vi skal stille varerne op til august.
Der blev som sædvanligt også tid til lidt hyggesnak og fortæring.

Spejdernes Lejr SL2022
Hadsten Spejderne fra DDS er blandt ca. 500 spejdere fra Hadsten der deltager i den store Spejdernes
Lejr der omfatter 32.000 spejdere og som netop har taget sin afslutning i Hedeland Naturpark på
Sjælland.

Bag spejdernes Lejr står Det Danske
Spejderkorps, KFUM-spejderne, De
grønne pigespejdere, Danske baptisters
Spejderkorps og Dansk Spejderkorps
Sydslesvig og den afholdes i år i
samarbejde med de tre kommuner HøjeTaastrup, Greve og Roskilde.

Mikroerne fra DDS Hadsten har været på udflugt og lavet vikingeaktiviteter hos Sct. Georgs Gildet –
armbånd, prangerpunge, amuletter, snobrød og flettet snore og trods starten med både hård jord og
regnbyger var humøret højt i lejren. I sidste uge havde spejderne den store fornøjelse at kunne byde
borgmester Lars Storgaard velkommen på Spejdernes Lejr.

Borgmesterbesøg hos Hadsten Spejderne på Spejdernes lejr
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Lars Storgaard havde valgt at tage en hel dag ud af kalenderen for at besøge kommunens spejdergrupper
med i alt små 500 spejdere, som sammen er på lejr i Naturpark Hedeland ved Roskilde.
Flemming Hald fra Hadsten Spejderne viste rundt til samtlige enheder fra kommunen og borgmestren var
bl.a. vidne til 125 meter snobrøds bagning.
“Det var skønt at opleve Lars’ interesse i friluftslivet og spejderarbejdet generelt” fortæller Flemming Hald
på Facebook og spejderne viste stolt frem, hvordan de havde indrettet sig på lejren. Spejderne overrakte
borgmesteren en fin kniv takkede for besøget og for hyggeligt samvær.
Det hele blev afsluttet med afslutningsbål og en Danmarksrekord med 32.000 spejdere samlet til picnic,
Jung koncert og disco-telte.

Hadsten Spejderne på Spejdernes Lejr 2022
Fra Sct. Georgs Gildet i Hadsten deltog Bente i Hotelt, Kirsten og Sten var med som kommune-ansvarlige
for Favrskov Kommune og Helle var på besøg på lejren.
Der kan læses meget mere om lejren på https://spejderneslejr.dk/

Fødselsdage
August:
29. august

Sten Bo Andersen

September
15. september

Lars Lyngsø

16. september

Bente Middelboe

19. september

Anne Marie Hansen (75 år)

22. september

Kirsten Ladefoged

26. september

Kirsten Andersen (70 år)

Alle ønskes hjerteligt tillykke
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Kalenderen
August 2022
Lørdag d. 13/8: Loppemarked
Onsdag d. 17/8 kl. 15: Bilorienteringsløb i Skanderborg
Torsdag d. 18/8: Gildemøde - Tur til Møllerup Gods

Lørdag/søndag d. 21-22/8: DIS/DUS stævne
Tirsdag d. 23/8: Distriktsarrangement Vejerslev 12 – 17
Lørdag d. 27/8: DDS Spejderfest

September 2022
Torsdag d. 8/9: Fødselsdagsgildehal

Lørdag/søndag d. 24-25/9: Gildemesterstævne
På grund af redaktørens ferie udkommer næste Gildenyt først 6/9.
Deadline er d. 25/8.
Indlæg sendes til Kirsten Andersen, kirstenandersen52@hotmail.com
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