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

 
 

 

Julehygge på Møllegården 
Tirsdag den 6.december 

I samarbejde med Møllegårdens Frivillige er der julehygge med sang, lotteri, gløgg 
og æbleskiver. Senere kaffe med småkager. 
 
Aftenen begynder kl. 18.00 med spejdernes LUCIA-OPTOG gennem Møllegården. 
 

Håber I vil komme og medvirke til, at alle får en hyggelig aften. 

Julestuelauget sørger for indkøb af pakker til lotteriet. 

Deltagerpris for gildebrødre: 20,- kr.   

Med julehilsen 
Sct. Georgs Gildet 

Julestuelauget 
 

 

Gåtur  
 

December måneds gåtur 6/12 starter kl. 11.00 ved Spejderhytten. 
 

Vi går i Hadsten og slutter turen af med en kop kaffe el. lign. hos Mester Jakob. 
Her vil vi her tage stilling til gåholdets fremtid. 

 

Med gildehilsen Gåholdet 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
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Referat af gildehal torsdag d. 24. november 2022 
 
22 fremmødte gildebrødre deltog i november-gildehallen, der udover det velkendte også indeholdt 
oplæsning af Fredslysbudskabet ved Mette, og Lars udtalte mindeord over afdøde Poul-Erik. 
Ved gildehallens start blev stearinlysene på gulvets midte tændt af Fredslysets flamme. 
 
Gildehallen indeholdt også en fejring af et jubilæum, idet gildemesteren kunne overrække Kirsten 
Ladefoged 40-års nålen som gildebror i Hadsten-gildet. 
 
I eftergildehallen viste Hans Ole billeder fra en efterårstur, som han og Hannah havde foretaget i 
2013 til det nordøstlige USA, New England-området.  
 
Derefter havde gruppe 3 sørget for lidt forplejning.  
Alt i alt en hyggelig aften. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     40-års jubilar Kirsten Ladefoged (tv.)                   Lysene tændes af Fredslyset 
 
Ref. og foto: Hans Ole 
 

Gruppe 1. 
     

Referat fra gruppe 1`s møde den 16.november 2022. 
 
Gruppen mødte fuldtallig op kl. 13.00, hvor vi satte os til et dejligt frokostbord. 
 
Efter frokost fik vi en rigtig god diskussion om Danmarks ungdom, som Steen havde lavet et skrift 
om. 
I indledningen skriver Steen:  
 Har vi nogensinde hørt om ældre, knarvorne mænd, som harcelerer over sædernes forfald 
 og ikke mindst over de unge og deres tøjlesløse adfærd. Hvad skal det dog ende med ?? 
 
Men helt alvorligt og seriøst så har Danmark 50.000 unge uden uddannelse og uden job. En 
kæmpe udfordring for vores samfund. 
 
I diskussionen kom vi langt omkring. I 50`erne og 60`erne var der ro i klasserne, men det var 
måske fordi, der blev brugt lussinger og spanskrør. 
I 70`erne ændrede ungdomskulturen sig voldsomt – håret blev længere – nye sproglige udtryk 
(fedt, syret, m.fl.) - København fik Christiana – jyderne fik Thy-lejren – der kom mere og mere 
hash og narkotika. 
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Værnepligten kom vi også omkring. I 1969 var der 24.000 værnepligtige i 18 måneder. Nu er der 
4000 i 4 måneder !!! 
 
Det er klart, at der er rigtig mange forskellige forhold, der til alle tider har påvirket de unge. Det 
gælder selvfølgelig både positivt og negativt. 
 
Vi var enige om, at en af de positive ting var og er at ”blive spejder”. Her er der ingen flade 
lussinger, men masser af motivation, udfordringer og læring i samarbejde. 
Alt sammen noget man kan trække på senere i livet. 
 
Hvorfor er der så mange unge, der er rådvilde i teenageårene og har ondt i livet. Der er et 
stigende antal der henvises til psykolog/psykiater. 
Det kan man godt undre sig over, når vi lever i et af verdens mest velstillede samfund, men giver 
det samfund de unge den fornødne ballast med ?? 
 
Vi nåede selvfølgelig ikke frem til nogen konklusion på situationen for ”Danmarks ungdom”, og 
nærværende referat giver slet ikke det fulde omfang af vores diskussion. 
------------------------------------------- 
Vi sluttede af med at finde ud af, hvem der kan deltage i Gildehallen den 24.november 2022 og i 
Julestuen på Møllegården den 6.december 2022. 
 
Gruppen er jourhavende ved Gildemødet den 9. februar 2023, og vi tog ”hul på” planlægningen af 
dette.  
 
Næste gruppemøde hos Kirsten den 11.januar 2023 kl. 13.00. 
 
Ref.: Ib 
 

Gruppe 2 
     

Referat fra møde i gruppe 2 den 15. november 2022 hos Anne Marie. 
 
Alle var mødt, hvilket vil sige, at Bent er tiltrådt gruppen. Dejligt af vi nu er fuldtallige. 
Da det var længe sigen, vi sidst var samlet alle mand, tog vi lige en opdatering på, hvad der var 
sket siden sidst. 
 
Derefter spillede vi gruppespillet, som vi også spillede til gruppedelingsmødet i juni. Det fik vi 
megen morskab ud af, og lærte da også et og andet om hinanden. 
 
Vores emne for vinteren er at kende vores by, og Ruth lagde ud med at 
fortælle om mindestenen for Frits Johan Blichfeldt Møller. Han var 
lægesøn fra Hadsten og uddannet cand. polit., og så var han 
frihedskæmper under krigen. Frits Johan hjalp jøder og 
modstandsmænd på flugt over Øresund til Sverige. Han organiserede 
flugtruterne fra Sjællands kyst og fik af andre modstandsfolk 
hædersnavnet Den røde Pimpernel. 
I 1944 blev han dræbt af Gestapo på Asiatisk Plads i København. Hans sidste flygtningetransport 
var blev infiltreret af stikkere. 
Mindestenen står på den lille plads overfor Matas. Til højre når man kommer under tunnellen fra 
Østergade. 
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Anne Marie fortalte om mindestenen ved  Kollerup. Den er 
rejst så sent som i 1988 på 200 års dagen for stavnsbåndets 
ophævelse. Stenen er fundet i Lecaværket ved Hinge, og 
værket bekostede transporten af den 35-40 tons tunge sten 
ud til vejen, hvorefter Hadsten og Omegns Landboforening 
betalte for transporten til Kollerup og for indgraveringen. I 
forbindelse med fejringen var der arrangeret folkedans og 
egnsspil om stavnsbåndets ophævelse, og Hadsten 
Husholdningskreds serverede kaffe og kage i laden ved Kollerup Gods 
Skulle nogen være i tvivl, står stenen til højre ved parkeringsarealet ved Kollerup Kro, når man 
kører ind i Hadsten. 
 
Kirsten havde bragt sin litteratur om vores by med, og der var ikke så få bøger at blive inspireret 
af. Så det er ikke læsestof, vi mangler. 
 
Til vores møde i januar vil Sten fortælle om Harald Mark, og jeg tager mig af mindestenen i 
Lyngå, som også er et minde fra krigens tid. Kirsten vil fortælle om et par kunstværker i byen. 
  
Næste punkt på dagsordenen var kommende arrangementer, og Sten orienterede om, at 
fredslyset i år udleveres fra Hadsten den 23. november, da det var glippet med lokalebookningen i 
Skanderborg. 
  
Under eventuelt talte vi om, at der i anledning af Sct. Georgs gildernes 90 års jubilæum 
arrangeres ”Spis ude dag” søndag den 23. april 2023. Det falder sammen med tidspunktet for 
vores Sct. Georgs Dag. Løbslauget har derfor besluttet lave en aktivitetsdag, hvor emnet er Natur 
og Bålmad. Der bliver 8 poster i alt. Mere om det fra løbslauget senere. 
 
Næste møde bliver hos referenten den 13. december kl.12.30, hvor vi skal have julefrokost. 
 
Ref. Birgit  
 

Gruppe 3 

 
Gruppemøde den 27.oktober 2022, hos Gudrun. 
Alle gruppens medlemmer var mødt, og aftenen indledtes med en kort orientering fra alle, dels 
om at det tilsendte referat til Gildenyt var ændret i relation til gildemesterens ønske, dels at Ellen 
anbefalede et evt. kommende besøg i Lemvig på fabrik, der fremstiller mange forskellige brugsting 
af fiskenet (bæredygtighed), at Gudrun havde set en artikel om det netop besøgte Tange-værk, 
og fra Hans Ole om jødeforfølgelse, her specielt om baggrunden for, at jøderne i middelalderen 
havde fået overdraget det ”beskidte erhverv” omhandlende inddrivelse af gæld og renter, hvilket 
gav jøderne prædikatet ”ågerkarle”, ofte karikeret i tegninger med den velkendte næse og med en 
stor pengesæk på nakken 
 
Herefter aftaltes alle praktiske gøremål omkring gruppens jourhavende arrangement ved 
eftergildehallen den 24.november. 
 
Problemet omkring nyvalg som skatmester berørtes, men ingen emner kom for dagen i gruppe 3.  
Et af gruppens medlemmer havde tilbudt sig som ”bogholder”. 
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Det aftaltes, at vi fortsætter med emnet ”Energi – bredt formuleret”, idet ”Atomkraft” som 
energikilde forekommer at være meget interessant i forhold både til den aktuelle energikrise, men 
også til klodens opvarmning. 
        
Til næste møde vil Janne derfor undersøge Niels Bohrs rolle. I forhold til den 
ikke-civile udnyttelse af atomkraft berørtes muligheden for et kommende besøg 
i bunkeranlægget REGAN-Vest ved Gravlev/Rebild. Indgangsprisen er estimetret 
til 287,- kr/næse, hvilket efter sigende også skulle indeholde en guidning. 
 
Til mødet den 14.december (ændret til kl. 17.30) hos Janne aftaltes, at Hans 
Ole tilmelder os til et livestreaming foredrag fra Folkeuniversitetet om ”En ny atomalder”, som 
bringes denne aften kl. 19.00 – 20.15. 
Hans Ole orienterede kort om den PowerPoint, som foreslås anvendt i eftergildehallen den 
24.november 2022, omhandlende en efterårsferietur til New England, USA. 
  
Gruppemøde den 17.november 2022, hos Ellen. 
Aktuelle emner blev endevendt efter et godt måltid hos Ellen. 
I 100-året for Bohrs modtagelse af Nobel-prisen gennemgik Janne i korte træk 
den berømte fysikers levnedsforløb, herunder med mange henvisninger til 
aktuelle nye bøger og TV-serier om Bohr, og med en forventning om, at der også 
snarligt kommer en film. 
 
Vores opgave som jourhavende ved den kommende gildehal den 24.oktober blev 
lige endevendt, og – ikke mindst – blev desserten til denne aften prøvesmagt og godkendt ! 
 
For referatet: Hans Ole 
 

Gruppe 4 

Referat fra gruppemøde i gruppe 4 den 4. november 2022 
Vi mødtes alle mand hos Bente, som serverede forloren hare med 
dejlig sovs. Under middagen vendte vi som sædvanlig stor og småt 
siden sidst. 
Herefter var vi omkring Nytårsgildehallen, som vi har ansvaret for. Vi 
er godt på vej med planlægningen, og invitationen ses andet steds i 
Gildenyt. 
Næste punkt på mødet var planlægning af en dagstur til Horsens. 
 
Hanne forslog Horsens By Museum. Der er tillige et teknisk museum. Der udgår en hjertesti fra 
museet.  Bente har fundet nogle forskellige stier i byen, hvor der er forskelligt gadekunst udstillet. 
Man kan gå ind på Street Art Map, Horsens by. (https://maerkbyen.dk/wp-
content/uploads/2020/06/street-art-final-web.pdf).  
Robert vil gerne besøge Toppen af Horsens https://inserohorsens.billetexpressen.dk/  
 
Horsens gilderne har desuden en hytte, som vi senere kan besøge.  
Alle kigger på deres kalendere, så vi kan findes en dato i 2023. En lørdag eller en søndag. Måske 
kan vi indlægge en overnatning i gildernes hytte. 
Vi sluttede aftenen med kaffe og dejlig æblekage.  
 
Ref. Hanne 
 

https://maerkbyen.dk/wp-content/uploads/2020/06/street-art-final-web.pdf
https://maerkbyen.dk/wp-content/uploads/2020/06/street-art-final-web.pdf
https://inserohorsens.billetexpressen.dk/
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9. november 2022 havde 

Kirsten Ladefoged 
40 års jubilæum som medlem af Sct. Georgs Gildet i Hadsten 

Vi ønsker (lidt forsinket) tillykke med jubilæet. 
 
 

 

 

Fødselsdage 
 

Hjerteligt tillykke 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/1- 2023 er d. 25/12. 
Indlæg sendes til Kirsten Andersen, kirstenandersen52@hotmail.com 

 

December  

8. december Hannah Hede (75 år) 

9. december Mette Lindgren 

9. december Anne-Grethe Andersen 

14. december Ib Ladefoged 

22. december Ulla Rassing Pedersen 

24. december Kim Topp 

  

  

  

  

Kalenderen  

December 

Tirsdag d. 6/12: Julestue på Møllegården 

 

Januar 2023 

Torsdag d. 19/1: Nytårsgildehal  

Torsdag d. 26/1: Rådsmøde i Spejderhytten, Ellemosevej 

 

 

 

 


