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Indbydelse til  

Gildemøde torsdag, den 15. august 2019, kl. 19.30  

 
Vi har inviteret repræsentanter fra ”KILDEN” til at fortælle om 
arbejdet med sorggrupper for børn og unge. Kilden var 
modtager af vores donation ved det seneste gildeting. 

Hvis vejret tillader det, holdes mødet i aktivitetshytten. 

 
Tilmelding senest lørdag den 10. august 2019 til  

Poul-Erik Handberg tlf. 30 42 56 70. 

 

 Med gildehilsen  

”den gamle” Gruppe 5 

	
	

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 8. august og indbetale 25 kr. på Mobilepay. 

Vi ses til loppemarkedet. Gildehilsen Hanne 

 
	



	

Årets udflugt går til vores egen kommune. Gennem et spændende bilorienteringsløb 
kommer vi rundt i kommunen  ad de snoede veje. 

Foreløbigt program: 

9.00   Fødselsdagsgildehal 

10.00  Brunch og hygge 

11.30  Bilorienteringsløb. Kim introducerer 

13.30 Afslutning, kaffe og kage 

Pris:: Du kan betale ved enten at medbringe en ret til vores fælles brunch eller  ved 
at indbetale 50 kr. på  MobilePay til 40733690. 

Oplys ved tilmelding, om du medbringer en ret eller hellere vil betale. 

Oplys også gerne, hvad du medbringer . 

Tilmelding senest mandag den 19. august til 

Hanne Nielsen, tlf. 40733690 

Mail: hanne@funcity.dk 

Med gildehilsen Festudvalget 

	
	



Gåtur  
	

August måneds gåtur er tirsdag den 6. august.  
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej  

kl. 10.00. 
Medbring selv kaffe/te m.m. 

 
Med gildehilsen 

Gåholdet 
	

Referat: 

Referat af gruppedelingsmødet i Spejderhytten d. 13. juni 2019 

Aftenen var forberedt i lang tid forinden af gildeledelsen og gildebrødrene. Der var indsendt 
mange forslag til interesser, og disse var kogt ned til 
et passende antal af gildeledelsen. 

Ville det så lykkes at få gildebrødrene til at lade nye 
interesser gå forud for gamle relationer i de gamle 
grupper? 

Aftenen endte, som I ved, med 4 grupper, og jeg 
tror, der vil blive udført godt gildearbejde i alle 4 
grupper. 

Der var ikke megen udskiftning i de stående laug, 
selvom det blev meddelt, at der var plads til nye ideer. 

Jeg kan ikke lade være med at tænke på Gildebevægelsens grundlag – personlig udvikling – skal 
vi ikke lære andre gildebrødre bedre at kende? Vi er først gamle, når vi ikke vil prøve at lære 

noget nyt. 

Traktementet var dejlige sandwichs og en rigtig GUF-
kage 

Ref. Sten Bo Andersen 

	

	

	
	

Referat: 
Sommerlyset tænder lejrbålet på spejdercenter Store Moselund. 

Lørdag den 29. juni tog Gudrun og undertegnede til Store Moselund for at tænde lejrbålet med 
sommerlyset. 

Vi blev budt velkommen til lejren med en kop kaffe og en kort orientering om lejren. I ugens løb 



ville i alt ca. 125 spejdere komme på lejren, heraf var ca. halvdelen ankommet lørdag formiddag 
og havde haft travl med at opbygge lejren. I løbet af ugen ville de resterende spejdere ankomme. 

Spejderne, der kom fra flere forskellige steder i Midtjylland, var fra KFUM, DDS og Baptisternes 
spejderkorps. 

Lejrbålet blev tændt med det medbragte sommerlys, og sommerlys-budskabet blev oplæst. 
Desuden brugte vi lejligheden til at orientere spejderne og deres ledere om Sct. Georgsgildets 
formål, specielt om tilknytning og støtte til 
spejderbevægelsen. 

 

 

	
	 	

	

 

 

 

Ref. P-E. Handberg 

	
	

Loppemarked 2019 
Som alle er bekendt med, er der loppemarked lørdag den 10. august 2019. 

Hvis der er gildebrødre (og måske nogle venner og bekendte), der endnu ikke har tilmeldt sig, kan det 
endnu nås - bare giv mig en melding. 

Hvis vejret tillader det, vil vi rejse 4 telte torsdag formiddag. Teltene hentes kl. 09.00 på "Loppegården" og 
vil blive rejst i Lilleåparken hurtigst muligt derefter.  

Så - hvis du har tid lyst og kræfter til teltrejsning, er du velkommen. 

På gensyn i Lilleåparken den 8., 9., 10. og 11. august 2019. 

M.g.h. Loppelauget 	

Invitation: 
Tur til Fur,  
Langstedhuller, Den røde sten og Rødstenen 

Søndag den 18. August 2019  

Kontakt Hanne, tlf. 4073 3690, hvis du vil vide 
mere.		
	



Referat:                         Vandretur til Fanø Østskov 

Søndag den 23. juni drog 2 gildebrødre meget tidligt af sted fra Hadsten med kurs mod Esbjerg. 
Vi skulle sammen med Vestjysk Naturlaug på vandretur på Fanø, og vi skulle med færgen til Fanø 
kl. 8.50. 

Vi var i alt 19 gildebrødre, primært fra Vestjylland, som først tog færgen og dernæst bussen ud til 
landevejen. Vi var på vejen lige en tur omkring Fanø Bad. 

Skoven øst for landevejen Nordby-Sønderho er tilplantet for at undgå sandfygning til markerne i 
Sneum og Bramming. Nu er sandflugten stoppet, og derfor tilstræber man i dag at fremme en 
lysåben klitplantage med plads til mange forskellige dyrearter inkl. kronvildt. 

Vi gik en dejlig tur på i alt 11 km langs Fanøs vadehavskyst med Esbjergs skyline og chancen for 
at se masser af sæler. Vi så nu ingen sæler. 

Fra landevejen gik vi gennem skoven til Fenjahytten, hvor 
vi spiste vores madpakker. Vi gik langs Halen tilbage til 
busstoppestedet, og vi nåede bussen 14.35. Der var en del, 
der ikke havde tålmodighed til at vente på bussen, så de 
gik lige yderligere 6 km tilbage til Rindby Strand. 

Ved Rindby fik vi kaffe og en kæmpe is hos Bitten 
Købmand. Dem, der orkede det, var nede på stranden og 
se de flotte drager. 

Herefter gik turen tilbage først med bus og dernæst med færgen til Esbjerg. Vi havde haft endnu 
en dejlig dag sammen med gildebrødrene i Vestjysk Naturlaug. 

Ref. Hanne 
	

Gruppe 1 – § 3 gruppen  
Gruppetur  
Bente, Mette, Troels og Marianne kørte den 31. maj mod heden ved Kongenshus, vest for Viborg, 
hvor vi gik en lang tur i det skønneste vejr og så alle egnsstenene som ligger på stribe i en slugt, 
en smuk tur i noget af skønneste natur, vi har i Jylland. 
Vi spiste vores medbragte mad og kaffe/te inden turen gik videre mod Struer 
 
Gruppeturen gik i år til Venø, en lille ø i Limfjorden som bestemt er et besøg værdigt, endda med 
overnatning, så man rigtig kan få naturen ind under huden og møde alle de lokale gæstfrie folk, 
som bor på øen og som velvilligt fortæller og hjælper os turister, så vi kan få en god oplevelse, og 
vi kan formidle vores viden om øen til dem, der er interesseret. 
Sejlturen tager max. 3 minutter. På øen bor 200 fastboende og 95 efterskoleelever (Venø 
efterskole). 
 
Vi ankom til vores lejede hus ved aftenstid, og kort efter ankom Lars, der kom direkte fra arbejde 
i Aarhus. Aftensmaden denne første dag blev indtaget på Venø Kro, der lå få hundrede meter 
henne  ad vejen. Venø bøf selvfølgelig. 
 



Lørdag morgen ankom Kim på motorcykel med friske rundstykker. Vi var nu alle samlet, og vi 
begav os af sted på vandretur som skulle gå nord på. Vi gik tværs over øen forbi kirken som er 
Danmarks mindste, fra vest til øst og fulgte så stranden mod nord, hvor vi igen vendte snuden 
mod vest og efter lidt finden vej gennem skov og mark endte vi på vest siden, hvor vi fulgte 
kysten tilbage Venø havn, hvor vi boede. 
Østkysten er noget forskellig fra vestkysten. Mod øst er kysten lav med skov og marker ud til 
kysten, mens vestsiden er mere høj med klinter, og man kan se at fjorden har ædt sig ind i 
kysten, så en skov et sted er begyndt at falde ned på stranden. 
 
En stor del af Venø’s jorde ejes af Christian Kjær ( bl.a. kendt fra sit ægteskab med Jannie Spies), 
og han har da også en bolig på den nordligste spids af øen. 
Desuden er der på øen en større jordbesidder, der dyrker kartofler og opdrætter lam som 
afsættes til restauranter rundt om i landet. 
 

Søndag morgen var Bente og Marianne til gudstjeneste i 
Venø Kirke, og præsten havde da mindet om, at der samme 
formiddag var fernisering på det lokale galleri, der i øvrigt 
næsten lå i vores baghave. Det måtte vi selvfølgelig 
overvære, og med champagne i glasset kunne vi nyde 
malerier af kunstneren Ib Agger og hans datter Nanna 
Agger, der selv var til stede til ferniseringen. Familien Agger 
har et nært forhold til Venø, og Nanna Agger har sin 
campingvogn stående fast på campingpladsen. 
 

Kim var draget af mod Hadsten om morgenen på sin motorcykel, og vi andre begav os efter 
frokosten på endnu en vandretur ad kysten, denne gang mod syd og hjem igen ad modsatte kyst. 
Efter en lækker aftensmad fra egen grill vendte Troels og Lars snuderne mod Hadsten og overlod 
huset til Bente, Mette og Marianne, der skulle være alene indtil resten af “tøseholdet” skulle 
ankomme tirsdag. 
Vi 3 herrer blev enige om, at vi nu kan prale af at vi er de eneste herrer i gildet, der næsten har 
været med på tøsetur. 
 
Tak for en god tur. 
Ref. Lars 

Sct. Hans Aften 

Den 23 Juni Sct. Hans aften kl. 17.30 mødtes §3 gruppen hos 
Mette og Troels til vores sidste arrangement. 

Efter en lille tur rund i haven gik vi ned til Søen for at tænde et 
madbål. Alle havde medbragt noget mad til et fælles måltid. 
Erling stegte noget lækkert rådyr filet, som vi spiste til en god 
kartoffelsalat, som Marianne havde lavet. Til kaffen, som vi indtog 
i Troels og Mettes nye shelter, fik vi en dejlig jordbær lagkage, 
som Bente havde lavet. 



Da det var ved at være mørkt, gik vi ned i den anden ende af søen for at tænde et stort Sct. Hans 
bål med en fin heks, som Mette havde lavet. Ved fælles hjælp lykkedes det os at synge 
Midsommervisen, mens bålet brændte ned. En dejlig afslutning på 2 års gruppearbejde. 
Ref. Mette 

Gruppe 5, ”Ud af huset” - Arkitektur og kultur 

Gruppe 5`s afslutnings tur til Mandø – Ribe 

Vi mødtes hos Gudrun kl. 9 den 17. Juni, fordelte os i bilerne og kørte mod 
Rørbæk sø, hvor vi fik vores rundstykker ved put and take søen. 

Så kørte vi til Gudenåens udspring og var også oppe at se de gamle bade.  

Så skulle vi mod Randbøl hede, hvor vi kørte forbi Firehøje, det er 4 gravhøje på rad. Det menes at være 
Kong Rans stormænd, der er begravet i dem. Kong Ran ligger ved 
Randbøl kirke i en gravhøj der. Derefter kørte vi til Randbøl hede, hvor vi 
fandt et fint sted at spise vores medbragte frokost.  

Efter en flot tur ned gennem landskabet kom vi til Ribe Byferie, hvor vi 
skulle bo. Efter kaffe gik vi en tur i Ribe og så domkirken. Vi så også 
aftegningen af, hvor højt vandet havde stået inde i Kirken (1634). Vi 
fandt en fin restaurant og spiste udenfor, da der var et fint vejr.  

Næste dag skulle vi med traktoren til Mandø, vi sad øverst og nød 
udsigten.  

På Mandø fik vi en guidet tur rundt om øen. 

Det var en søn af en som havde boet på øen, så han kunne rigtig 
fortælle hvordan det var at bo på så lille en ø, som ofte blev over 
svømmet. 

Vi spiste frokost på Kroen. 

Derefter gik det hjemad. Og sagde farvel og tak for en vellykket tur. 
Hilsen ”Gruppe 5” 

Ref. Gudrun 

Referat: 

Ø-tur til Venø 
Mandag: Bente, Mette og Marianne nød en stille morgenstund og bestemte os 
for en cykletur for at se, om vi kunne finde/hente en stor rombeporfyr som Bente 
så ligge på stranden og ligne en, der gerne ville stå til skue i Bentes have i 
Hadsten. 
 
Cyklerne stod til fri afbenyttelse overfor ved Havnehuset (vores favorit ishus), tre 
ikke for gode cykler. Bente fik en grøn Arla mælkekasse bagpå, Mette den 
mindste cykel og Marianne en stor herrecykel som hun væltede af et par gange, 
men grøfterne var så bløde sååå….. 
På udturen kom vi forbi Venø Efterskole, hvor vi måtte ind og låne “lidt luft” og 
en sød, flot lærer kom ud og hjalp og fortalte om skolen, og nogle af eleverne 
fortalte om, hvor sjovt og godt det var at være på efterskole på Venø. 
 



Vi kørte videre over stok og sten, igennem Christian Kjærs jagtgård og ned ad en grusvej til stranden, og 
der 5 meter henne af stranden lå Bentes sten. 
Stenen ca. 5 kg blev bakset op til cyklerne og lagt i mælkekassen, røg af undervejs, på igen til alles 
morskab, en dejlig og lidt anstrengende cykeltur. 
Hjem til rengøring inden resten af ø-pigerne kom tirsdag. 
Vi nød en kæmpe Venø vaffel og Mettes æggekage i ovn til aften.  
 
Tirsdag: Flaget blev hejst inden Gudrun, Ellen, Birgit, Hanne og Kirsten kom til frokost, hvor vi sad ude i 
haven med udsigt til vandet og sol fra en skyfri himmel, herligt. 
Vi pakkede rygsækkene med vand og kaffe og gik mod kirken, hvor vi havde en aftale med en guide, der 
fortalte om kirkens historie. Hun havde fået endnu en aftale på gården Nørskov, som ligger på nordspidsen 
af Venø, hvor de i generationer har dyrket kvalitetskartofler som de sælger til restauranter i hele Danmark 

(de smagte også godt). Desuden havde manden et plakat museum i 
kartoffelhallen, gamle plakater hængte overalt, en formue værd. Hanne og 
Kirsten havde deres cykler med, så de kom cyklende derop til rundvisningen 
og havde medbragt kagen til kaffen som vi nød på stranden bagefter. 
Aftensmaden blev indtaget ovre på Havnehuset med en Venøvaffel som 
dessert, vi gik en aftentur op til kirken for at se det smukke alterbillede af Ib 
Agger med lys på, meget stemningsfuldt. 
 
Grundlovsdag, farsdag og valgdag onsdag: Vi stod op til Mettes nybagte 
boller og alle havde sovet godt, trods tordenvejr, som nogle havde sovet fra. 
Vi fik hejst flaget i strid blæst, og alle stod og 
stemmede i med “Der er ingenting der maner” 
Vi havde en aftale med Nanna Agger, maleren, om 
endnu et besøg på Galleri, så resten af pigerne 
kunne høre/se om de flotte billeder og keramik. 

Øen er ikke så stor, så alle vidste og kendte os som dem, der boede nede på 
Havnehotellet. Alle var hjælpsomme og gæstfrie og ville gerne fortælle om livet 
på øen. 
 
Efter en dejlig frokost pakkede vi vores rygsække og drog af sted til 
campingpladsen, hvor vores vandretur startede. Vi gik langs stranden sydpå ned 
til sydspidsen. I dag var Kirsten med på tur, og Hanne blev hjemme og tog sig 
en morfar og hyggede sig ude med sit strikketøj. 
Vi fandt søpindsvin og flotte strandskaller, sten med huller m.m. 
Nogle kan la’ tingene ligge, mens andre har lommerne fulde. 
Der var laaangt ned til sydspidsen og stegende varmt, så vi var nogle, der tog en lånecykel hjem til huset 
dernede fra, mens andre var seje og gik tilbage. 
På Venø Kro havde vi bestilt bord til Venøbøffer og rødspætter, øl og vin, og alle nød gåturen frem og 
tilbage uden at skulle tage hensyn til at skulle køre. 
Da vi kom hjem, så vi TV, hvor valgaftenen var i fuld gang, og de første prognoser var indløbet, 
spændende. Vi var langt fra enige, vi repræsenterede både de blå og røde partier, så bølgerne gik højt på 
et venskabeligt plan, mens vi nød Birgits gin og tonic, kaffe og kage, slik og chips, der manglede intet, kun 
resultatet af afstemningen som trak ud, men der blev jublet, da “Stram kurs” ikke blev valgt ind. 
Helle deltog desværre ikke på turen i år, da hun var hyret til at tælle stemmer op efter valget i Århus, som 
hun har gjort i mange år. 
 
Torsdag: Ellen og Bente nød en morgendukkert i havet, inden vi nød Mettes nybagte boller, kaffe og godt 
selskab. Alle var enige om at det var endnu en vellykket ø-tur. 
Lige som vi skulle til at pakke bilerne begyndte det at styrtregne, men inden længe skinnende solen igen, 
og bilerne blev pakket, og vi tog afsked, inden nogle kørte op efter nyopgravede kartofler til at tage med 
hjem. 
Tak for en dejlig tur og på gensyn næste år.  
Skrevet som husket af Marianne 
 
 



  

 
Fødselsdage 

August:  

29. august Sten Bo Andersen (70 år)  
  
September:  
15. september Lars Lyngsø (60 år) 
16. september Bente Middelboe 
22. september Kirsten Ladefoged 
26. september Kirsten Andersen 

 
Alle ønskes hjerteligt tillykke 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/9- 2019 er d. 25/8. 
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com 

 

	

Kalenderen  

August: 
Torsdag d. 8/8: rejse telte 
Fredag d. 9/8: pakke trailere 
Lørdag d. 10/8: Loppemarked 
Torsdag d. 15/8: Gildemøde 
 
September: 
Lørdag d. 7/9: Fødselsdagsgildehal 
Tirsdag d. 10/9: Distriktssammenkomst i Hammel 
Lørdag/søndag d. 21./22: Landsgildeting i Vejen 


