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Husk 

vi har gildeting 16. marts 2023, og forslag der ønskes behandlet på Gildetinget, skal være 
gildemesteren i hænde senest 16. februar. 

Dagsorden mv. udsendes i uge 9. 

Gildehilsen 

Hanne – Helle – Anne Marie 

 

 

 
 

 

 

 

 
Gruppe 1 indbyder til gildemøde  

torsdag den 9.februar 2023,  kl. 19.30 
i Spejderhytten. 

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

Program: 
 

Kirsten Andersen vil fortælle om sit liv og sine oplevelser som rejseguide til mange 
forskellige destinationer. 
 
Derefter serveres der kaffe med blødt brød. 
 
Tilmelding gruppevis til Kirsten L. tlf. 2362 1292 senest mandag den 6. februar 2023. 
 
M.g.h. 
 
Gruppe 1 

 

 

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


Referat:  

 Nytårsgildehal 19. januar 2023 

Vi startede som sædvanligt med gildehal og da temaet for eftergildehallen var fastelavn blev 
gildehallen et nydeligt syn af festligt udklædte gildemedlemmer. 
Gildemester Hanne holdt sin gildemestertale, hvor hun oplæste H.C. Andersens eventyr ”Tolv med 
posten”. 
Janne afholdte 5 minutters Sct. Georg og oplæste her en moderne nyfortolkning af ”Askepot” 
eventyret.  

 

 
 

 

 

 

Efter gildehallen serveredes en velkomstdrink inden vi satte os til bords til en dejlig portion gullasch 
suppe med hjemmebagte flutes. 

 
Da temaet jo var fastelavn skulle der selvfølgelig slås katten af tønden, hvilket foregik med den 
største iver og med stor spænding om hvor længe tønden kunne holde til slagene fra John Wayne, 
manden med leen, badenymfen, guleroden osv. 
Men det lykkedes, og det var marokkaneren med sin røde Fez, der slog 
hul på tønden, så katten og alle de gode sager fløj til alle sider, hvilket 
selvfølgelig medførte at alle lå på knæ for at få del i godterne. 
Men resten af tønden skulle jo også ned og hvem andre end selveste 
katten kunne sørge for det. 
Dronninge- og kongekroner kunne herefter uddeles til henholdsvis 
Marokkaneren alias Janne og den listige kat alias Anne-Marie. 
 
Efter tøndeslagningen trængte vi til en kop kaffe med hjemmebagte 
fastelavnsboller og inden vi drog hver til sit skulle lokalavisen samles igen 
på korrekt vis, efter at Robert havde rodet godt rundt i siderne. Jeg vil 
sige at nogle var bedre end andre til dette job, men samlet blev de og 
Sten Bo kunne stille sig øverst på skamlen for dette optrin. 
Til sidst kunne Hans Ole kåres som bedst udklædte. 
 
Gruppe 4 takker for opbakningen til nytårsgildehallen med de 
mange flotte udklædninger. 
 
Som husket og set gennem maskens øjne   
Lars 
 

 

 



Gruppe 1 

Referat fra møde den 11. januar 2023 hos Kirsten L. 

Gruppen var mødt fuldtallig. 
 
Vi planlagde gildemødet den 9. februar 2023 og fik fordelt opgaverne, herunder udarbejdelse af ind-
bydelsen, der skal med i gildebladet for februar. 
 
Mødet var jo det første i det nye år, hvorfor vi snakkede om forskellige problemstillinger i det nu 
forgangne år – 2022 – på baggrund af et oplæg fra Steen. 
 
Kriserne væltede ned over vores land og verden. 
  
Vi kom langt omkring – og bare for at nævne nogle af dem – krigen i Ukraine, inflation, naturkata-
strofer – energikrise – finanskrise – corona - mfl. 
 
Der var dog også nogle lyspunkter, bl.a. er der på mange områder indenfor klimaet og den grønne 
omstilling sket store fremskridt.  
I USA blev der bl.a. vedtaget den vel nok vigtigste klimalovpakke i landets historie, og i Kina blev der 
i 2022 installeret mere sol-og vindkraft end hele verden gjorde i 2020. 
Som det måske allermest opsigtsvækkende har forskere for første gang skabt såkaldt ”fusionsener-
gi”. Den type energi kan potentielt blive nøglen til ”ren elektricitet”. 
 
På positivsiden kan det også nævnes, at forskere har opnået et gennembrud med en ny malaria-vac-
cine, son kan være med til at bekæmpe verdens mest dødbringende dyr, nemlig den malariabæ-
rende myg. 
 
Kommende møder: 
     15.februar 2023, kl. 13.00 hos Niels 
     22.marts 2023, kl. 13.00 hos Steen 
     12.april 2023, kl. 13.00 hos Ulla. 
 
Ref. 
Ib 

Gruppe 2 

Referat fra gruppemøde den 17.1.2023 hos Sten Bo. 
Til stede: Sten Bo, Kirsten, Anne Marie, Bent, Birgit, Ruth 
 
Vi startede med en god suppe passende til årstiden og hvidløgsbrød til. Her fik vi   snakket om, hvad 
der var sket siden sidst. 
 
Kirsten gennemgik de punkter, der var til behandling på det forestående rådsmøde. 
Til Gildetinget den 16.3. er vi jourhavende. Hertil fik vi fordelt opgaverne. 
Kirsten informerede også om ”Spis Ude Dagen” den 23.4. forløbet af dagen og vores opgave. 
 
Vi er begyndt på emnet ”Kend din by”. Her fortalte Sten Bo om godsejer til Kollerup, Harald Mark 
(1899-1971). Hans slægt kom til Jylland fra Halland i 1645.  
 
Ved en vej, der fører ned til Kollerup, står en mindesten, der fortæller det. Familien kom til Hadsten i 
1931. Han var en stor personlighed, og han satte mange ting i gang.  Hans søn Niels Aage Selchau 
Mark overtog senere godset. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Lyngå findes en mindesten for modstandsgruppen Julia. Det fortalte Birgit om. Gruppen blev ledet 
af Jens Peter Jensen, og når der kom besked om nedkastning af våben, rykkede gruppens 
medlemmer ud for at tage imod. Stenen blev rejst i maj 2019. 
  
Endelig fik vi aftalt møderne for første halvår 2023. 
Ref. Ruth 

 

 Gruppe 3 

Referat gruppemøde den 13.januar 2023, hos Hannah. 
 

Alle mødt. 

Oven på den gode mad omkring jul og nytår gjorde det godt med helt almindelige polske 
svinekæber, indtaget medens vi ønskede hinanden et ”Godt Nytår”. 
Det gav os styrke til at gennemføre et gruppemøde -  denne gang uden dagsorden. 
 
Vi var enige om, at vi fortjente en ”friaften”, hvor vi hver især berettede om gamle og nye 
oplevelser, i de fleste tilfælde efterfulgt af ”et godt grin”. 
Og midt i hele snakken undrede vi os meget over, i hvor høj grad debatten om St.Bededag i den 
grad har kunnet præge mediebilledet. Er det et tegn på, at det danske samfund vel i virkeligheden 
har det ganske godt (?). 
 
Vi forsøgte dog at respektere vores hovedtema, ENERGI, idet vi aftalte, at Kim til næste møde vil 
indvi os i alle enkelthederne om, hvordan vores el-regning er skruet sammen. Og ved samme 
lejlighed vil vi også prøve at få lidt mere klarhed over den kommende nye private affaldshåndtering. 
 
Vi berørte også Løbslaugets kommende arrangement, der afholdes ved De Grønne Spejderes hytte i 
Hadsten den 23.april. Vores gruppe har pt. ikke fået tildelt nogen konkret opgave (madlavning /na-
turaktivitet). 
  
Gruppen har tidligere ytret ønske om et muligt besøg i det nye museum ved Reagan-vest, som åbner 
om kort tid. Men pressens fortælling om et helt overstrømmende billetsalg resulterede i, at vi lige vil 
se tiden an i forhold til et muligt besøg, der udelukkende gennemføres som guidede ture med 
begrænset deltagerantal. 
 
Igen en hyggelig aften, er mit indtryk. 
 
Kalenderen for de kommende møder blev tilrettet. 
 
For referatet: Hans Ole 
 
 

Der er indgraveret følgende tekst: 
 
A. D. 1645 
Kom slægten Mark 
til Jylland fra Halland 
Til minde herom rejste 
Harald Mark til Kollerup 
denne sten 1945. 



Gruppe 4 

 
Mødet blev afholdt hos Mette i Lyngå.  
Alle mødt Lars lidt forsinket.  
 
Efter fortrinlig forplejning tog vi fat på følgende dagsorden:  
Siden sidst, indeholdende bl.a. hvad hver især har oplevet.  
Nytårsgildehal kl. 1830/ har vi styr på det hele?  Der manglede et par småting, som så blev klaret. 
Bordopstilling/sange/evt. lege (den hænger Robert på).  
Planlægning af dagstur til Horsens lørdag, den 18. marts 2023. Ikke den store planlægning. Afgang 
fra Hadsten kl. 08.00, samkørsel. Vi medbringer hver især te, kaffe, men finder et sted i Horsens til 
frokost. Dagens indhold kommer af sig selv, når fantasien melder sig. 
 
Herefter faldt snakken på de planlagte lukninger af busruter i Favrskov kommune. 
Hanne gjorde opmærksom på manglende medlemmer til ledelsen i Hadsten Gildet. Nogle gildebrødre 
er blevet spurgt – men med negativt svar. SÅ HVEM HAR LYST? Findes der ingen, må Gildet 
nedlægges. 
 
Med Gildehilsen 
Gruppe 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

           Det må have været en meget voldsom  
           hudafskrabning med så meget gazebind 

 



 

Fødselsdage 
 

Februar:  

3. februar Ruth Kondrup 

  

Marts:  

11. marts Bent Pedersen (60 år) 

12. marts Hanne Nielsen 

  

  

  

  

Hjerteligt tillykke. 

 

 
 

 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/3-2023 er d. 25/2. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

 

Kalenderen  

Februar: 

Torsdag d. 9/2: Gildemøde i Spejderhytten 

 

Marts: 

Torsdag d. 16/3: Gildeting i Spejderhytten 19.30 (Spisning kl. 18.30) 

 


