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

 
 

 

 

                       Sct. Georgsgildet 

                       Hadsten 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indbydelse til Fødselsdagsgildehal 
 

Det vil glæde gruppe 1 at se alle gildebrødre torsdag, den 8. september 2022, i spejderhytten, 

Ellemosevej, for at fejre Gildets fødselsdag. 

  

Vi begynder kl. 19.00, og det varer nok til k. 22.00. 

 

Når gildehallen er lukket, forventes aftenen at forløbe nogenlunde således. 

 

Vi skal synge fødselsdagssange og forskellige sanglege, som vi husker dem fra barndommens tid. 

 

Traktementet er boller m/smør, kagemand og lagkage – dertil kaffe/the. 

 

Inden vi går hjem, får vi en is. 

 

Tilmelding – gerne gruppevis – senest den 4. september 2022 til Kirsten L. - tlf. 2362 1292. 

 

 

Mgh. 

 

Gruppe 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
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Gåtur  
 

September måneds gåtur aflyses pga. afbud fra  
flere af den faste gruppe 

Det er selvfølgeligt muligt for de øvrige deltagere at mødes og gå en tur. 
 

Med gildehilsen Gåholdet 

-------------------------------------------------------------- 

 

Loppemarked 2022   

Loppelauget plus et par andre gildebrødre mødtes på 

markedspladsen ved Lilleåmarkedet torsdag d. 11. august for at 

sætte telte op til årets loppemarked. 

Vejret var fint, solskin og ingen blæst. 

 

Vi fik sat de fire store telte op med passende pauser under det 

lille kastanjetræ på pladsen. Det var lidt hårdt og meget varmt. 

Da alle fire telte var rejst var det tid til lidt frokost inden vi fik sat pløkke i teltene og 

fik rejst mastesejlet, og et par stykker kørte på gymnasiet efter borde, vi kunne låne. 

 

Inden de var tilbage valgte en pludselig kastevind at sende alle fire 

store telte til vejrs og de fløj højt til vejrs over en toiletvogn med 

kurs mod den nærliggende have. 

 

Det hele tog blot et par minutter, hvorefter der igen var helt 

vindstille. 

Folk kom løbende fra markedspladsen for at hjælpe og det hele så 

ret håbløst ud. 

Heldigvis kom ingen til skade. Det eneste, der led overlast var en bil, som stod 

parkeret ved siden af toiletvognen. Den fik nogle skrammer og små buler. 

 

Teltene lå i en stor bunke, filteret sammen og det var et stort arbejde at få ryddet op 

efter uheldet. 

 

Det var derfor nogle meget trætte gildebrødre, der efter en del snak blev enige om, at 

vi ikke orkede at sætte telte op igen og at det ikke var nogen god ide at afholde 

loppemarked uden mulighed for at stille op på forhånd og uden mulighed for at 

komme i skygge med udsigt til en lørdag med ekstremt godt sommervejr. 

 

Vi besluttede derfor i samråd med gildemesteren at aflyse loppemarkedet og tænker at 

vi skal overveje hvad vi gør fremtiden. 
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Gildemødet den 18. august 2022.   
Referat fra besøg på Møllerup Gods 
 
27 gildebrødre og gæster mødtes den 18. august ved spejderhytten for at fylde bilerne og 
derefter drage øst på til Møllerup Gods. Her ventede der os en spændende fortælling om godsets 
historie, livet på godset i dag og produktion af hamp. 
 
Vi mødte først Josephine Gamborg, som er gift med godsets 
nuværende ejer, Alexander Gamborg. Josephine fortalte, mens 
vi gik en tur i parken. Hun kom kort omkring historien, som 
omfatter Marsk Stig. Marsk Stig Andersen Hvide af den 
magtfulde Hvide-slægt er den tidligst kendte ejer af Møllerup. 
Han var i sin tid den mest indflydelsesrige mand i Danmark 
efter kongen. I 1286 blev han dømt fredløs for mordet på Kong 
Erik Klipping, selvom det senere blev betvivlet om han faktisk 
gjorde det. Møllerup gik i arv eller blev handlet blandt 
slægtninge til Marsk Stig i de efterfølgende 500 år. 
 
Josephine fortalte dernæst om livet på godset i dag, samt om hvordan det er at leve 4 

generationer under samme tag. Josephine er ansvarlig for 
udlejningsfaciliteterne og eventvirksomheden på godset, mens 
Alexander er ansvarlig for den overordnede drift og økonomi.  
Alexanders mor, Anne Sophie Gamborg driver stadig 
landbruget, og hun var den første, der fik ideen med at dyrke 
hamp på godset. Hampfibre er utroligt stærke og har igennem 
årene været anvendt til fremstilling af reb. Men hamp 
planterne har også frø, som har et stort indhold af protein, som 
der fortsat arbejdes på at udnytte.  
 

Alexander fortalte herefter om de udfordringer, som godset 
havde haft med høsten af hamp i starten. Godset startede med 
at anvende traditionelle mejetærskere, men de stærke fibre 
satte sig fast og stoppede høsten. Nu bruges en videreudviklet 
udgave af en mejetærsker, som kan håndtere de stærke fibre. 
Sidst men ikke mindst var der til sidst mulighed for at stille 
spørgsmål, og spørgelysten var stor omkring både produktion 
og anvendelse af hampplanter. 
 
Da spørgelysten var stilnet af, blev vi inviteret indenfor i staldbygningen, hvor vi fik serveret en 
dejlig chilli con carne med øl fra Thisted Bryghus. Til kaffen havde gruppe 1 bagt en dejlig kage. 
Efter en dejlig aften kunne vi fylde bilerne igen og drage hjem til Hadsten, mætte og glade. 
 
Ref. Hanne 
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Bilorienteringsløb den 19. august. 
 
Vi var 4 friske gildebrødre fra Hadsten, som hoppede ind i bilen og 
begav os til startstedet, som for vores vedkommende var ved Stjær. 
Her startede dagens udfordringer.  
Der var etableret 4 poster som vi skulle besøge og desuden var der 
undervejs en række opgaver, som skulle løses. 
Vi blev bl.a. udsat for gummistøvlekast, vægt- og 
afstandsbedømmelser, førstehjælp og natur-kendskab.  
Efter at alle hold havde gennemført ruten mødtes vi til lækker mad i Skanderborg, hvor vinderen 
blev kåret. Hadstens hold, som vandt sidste år, måtte desværre aflevere trofæet til Hørnings 
Gammelmands-patrulje. 
Det var en sjov og hyggelig dag. Det var ikke særlig fysisk krævende, så flere kunne godt have 
været med fra vores gilde. 
 
Ref.: Kirsten A 

 
 
Udflugt med Østjysk distrikt den 23. august 
 
25 gildebrødre fra Østjysk distrikt var på en meget spændende tur til Høj Stene, hvor astronom og 
amatørarkæolog Ole Knudsen på spændende vis fik os med på en rejse gennem tiden. 
Turen indledtes på aktivitetspladsen Asgaard i Vejerslev hvor der blev afholdt ekstraordinært DGT 
med valg af ny DGK, Lone Tødt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref.: Kirsten A 

 
 
Gruppe 1. 
Gruppetur torsdag den 25.august 2022 til Viborg.  
  
Hermed en oversigt over dagens begivenheder m.m.:  
- Hver person medbringer: Kaffe, krus + drikkevarer til frokost.   
- Helle bager kage til eftermiddagskaffen.   
- Kirsten og Ib medbringer rundstykker, smør og ost samt en flaske til Svend.  
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Kl. 07.30:   
Kirsten og Ib henter Niels, Helle og Ulla i nævnte rækkefølge, og fortsætter til In-Side for at hente 
frokosten og derefter direkte til Asmild Kirke.  
  
Vi forestiller os, at Anne-Grethe og Steen kører direkte til Asmild Kirke.  
  
Kl. 08.50:  
Ankomst til Asmild Kirke, hvor vi møder Svend Korup, der vil 
fortælle om kirken, og vi nyder vores formiddagskaffe.  
(Det blev ikke Mads`s svigerfar, der fortæller, men han 
”skaffede” Svend Korup.)  
  
Kl. 10.00:  
Ankomst til Viborg Miniby.  
------------------------  
Resten af dagen har Steen ”styr på”.  
------------------------  
Vi foreslår, at vi kører hjem til aften.  
  
Vi ses – og det gode vejr har vi sørget for.  
  
Mgh.  
Kirsten og Ib   
  

Gruppe 2. 
Gruppemøde den 17.8.2022 

 
Referat fra møde hos Kirsten og Sten. Ud over værterne var vi Anne Marie, Birgit og Ruth. 

 

Under spisningen fik vi fortalt om vores sommeroplevelser. Bl.a. havde Kirsten og Sten 

deltaget i den store landslejr på Sjælland, De boede i hjælperlejren og fungerede som 

kommunekoordinatorer for Favrskov Hver eftermiddag kl. 16 mødtes de til 

informationsmøde med spejdernes ledere. Det var interessant at høre om deres oplevelse af 

lejren. 

 

Herefter rykkede vi ned i et skyggefuldt hjørne af haven og fortsatte mødet.   

- Kirsten blev vores gruppeleder 

- Sten tager 5 min. Sct. Georg til fødselsdagsgildehallen 

- Vi er jourhavende til gildemødet den 13. oktober. 

Spejdermuseet i Højbjerg blev foreslået. Sten Bo fik under 

mødet kontakt til museet og fik en aftale. De var meget 

imødekommende. 

  

Så skulle vi finde ud af, hvad vi vil arbejde med i gruppen. 

Der var allerede et forslag om, at vi hver især fortæller om vores hjemegn, og vi vil 

efterfølgende tage på tur dertil. Det vil give mulighed for ture til både Djursland, 

Nordjylland og Sjælland.            
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Desuden var der forslag om temaet ”Kend din by”.  Vi blev enige om, at begge emner fint 

kan kombineres, og vi starter med det lokale. Til næste møde samler vi materiale om 

Hadsten, og lægger en plan for arbejdet. 

 

Vi er kommet godt i gang, og næste møde bliver den 5. oktober, kl. 12.30 hos Ruth. 

 

Ref. Ruth 

 
 

Gruppe 3. 
 
Gruppe 3 har den 3. august afholdt sit første møde, alle deltog. 
Der blev valgt gruppeleder, og foretaget en gennemgang af kalenderen til afklaring af gruppens 
kommende opgaver i gildet. 
Alle deltager i den kommende fødselsdagsgildehal. 
Nøgle til Spejderhytten drøftet. 
Der blev ikke foretaget endeligt emnevalg, men følgende emner blev foreslået: 
 
1. Energi (bredt formuleret) 
2. FN´s 17 Klimamål for bæredygtig udvikling  
3. UNESCO´s verdensarvliste i Danmark 
4. Jødeforfølgelse – hvorfor. Jødernes historie 
5. Din hjemegn. 
 
Som en igangsætning aftaltes, at Kim arrangerer og guider ved et besøg 
på Tange-værget (Energi-museet), lørdag den 1.oktober 2022. 
Møder for den kommende 5 måneder blev aftalt. 
 
Hans Ole 
 

 
 
 
 

 
 Fødselsdage 

 

Alle ønskes hjerteligt tillykke 

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) 

  

Oktober  

25. oktober  Robert Green Nielsen 
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Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/10- 2022 er d. 25/9. 

Indlæg sendes til Kirsten Andersen, kirstenandersen52@hotmail.com 

 

Kalenderen  

September 2022 

Lørdag d. 3/9: DDS Spejderfest 

Torsdag d. 8/9: Fødselsdagsgildehal 

Lørdag/søndag d. 24-25/9: Gildemesterstævne 

 

Oktober 2022 

Torsdag d. 6/10: Rådsmøde hos GS 

Torsdag d. 13/10: Gildemøde 

Tirsdag d. 25/10: Fellowship Day i Skanderborg 

 


