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Hermed indkaldes til gildeting i Hadsten Gildet  
     torsdag den 13. august 2020 kl. 19.30 i 

spejderhytten 

(Spisning fra kl. 18.30 - selve tinget starter kl. 19.30)  
     Dagsorden er udsendt  

                       Der er i princippet mødepligt til det årlige Gildeting, men  
                       skulle du mod forventning være forhindret i at deltage, vil  
                       det være pænt af dig at melde afbud i god tid til Robert,  
                       som er gruppeleder i arrangerende gruppe.  
 
                      

 

 

Gåtur  
 

Marts måneds gåtur foregår tirsdag den 4. august. 
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00 

Medbring selv kaffe/te m.m. 
 

Husk tilmelding til Gudrun eller Ellen 
 

Med gildehilsen 
Gåholdet 

 
 
 
Sæt kryds i kalenderen: 

VILD MAD 
 
Søndag den 13. september afholder vi Vild middag ved spejderhytten.  
Alle gildebrødre, der har lyst til at hjælpe til, er velkomne. Mere information og 
mulighed for tilmelding i forbindelse med Gildeting den 13. august. 
 
Mgh. Vild mad-lauget 
 

 
 



Invitation til hyggeaften i Østjysk Distrikt 
på Klosterlund Museum 

Tirsdag den 25. august kl. 17.00 -ca. 21.00 
Vi mødes på Kragelundvej 6A, 7442 Engesvang 

 
Distriktsledelsen inviterer til hyggeaften i Østjysk Distrikt  

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 17  
Vi starter med en rundvisning på Klosterlund Museum. 

Herefter vil vi hygge os sammen med at lave mad over bål. 
Vi slutter ca. kl. 21 

 
Du kan se mere om Klosterlund Museum her: 
https://museummidtjylland.dk/klosterlund-museum/ og om området her: 
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/boelling-soe/sevaerdigheder/  
 
Har du lyst til at se dig om på museet inden rundvisningen, kan dette lade sig gøre 
fra kl. 16.30. 
Tilmelding inden søndag den 16. august til John Biensø,  
mail: bijobi@turbopost.dk, men hvorfor ikke sende tilmeldingen med det samme. 
Der er et begrænset antal pladser på museet, så det gælder om at være hurtig. 
Prisen er 60 kr. Distriktet betaler for rundvisningen og 
entreen er gratis. 
 
Medbring tallerkner, bestik og glas til eget brug. 
 
 
Glade sommerhilsner  
Distriktsledelsen 
 

 
Referat:                        Gildemødet den 11. juni 2020. 
 
Mødet, der blev afholdt udendørs ved spejderhytten på Ellemosevej, kan vel nærmest 
benævnes som et "Corona-møde", idet det var første møde siden Danmark blev lukket ned i 
marts måned. 
 
Der blev dækket op i aktivitetshytten med den nødvendige afstand. 
 
Der var mødt 23 gildebrødre, der selv skulle medbringe kaffe/the, medens gruppe 3 sørgede for 
hjemmebagte kager. 
 
Efter velkomst og lidt sang dannede vi broderkæde, men uden at holde hinanden i hænderne. 
Steen Bo havde lagt et tov ud som en cirkel og markeret på tovet (slået en knude), hvor den 
enkelte gildebror skulle holde. På den måde blev der holdt afstand, og tovet markerede alligevel 
sammenholdet. Vældig godt udtænkt. 
 
Kansleren lod en oversigt over de forskellige laug/udvalg cirkulere rundt, så der var mulighed 
for, at  



den enkelte gildebror kunne af- eller tilmelde sig de forskellige laug. 
Hanne orienterede om et projekt kaldet "Vild mad". Hvis man var interesseret i at være med, 
kunne man tilmelde sig. 
 
Ref. 
Ib 
                 

 

Årets fødselsdag vil i år blive en hyggelig aften ved spejderhytten. Vi spiser 
sammen og hygger os med forskellige muntre indslag, inden vi slutter en 

hyggelig aften af med kaffe og fødselsdagskage. 
Foreløbigt program: 
19.00   Fødselsdagsgildehal 
19.30  Sammenskuds festmiddag 
 Hyggeligt samvær med muntre indslag 
Ca. 22.00 Afslutning, kaffe og kage 
Pris: Du kan betale ved enten at medbringe en ret til 
vores festmiddag 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 24. august til 

Hanne Nielsen, tlf. 40733690 
Mail: hanne@funcity.dk 

Med gildehilsen Festudvalget 
 

 
Sct. Hans 
DDS-spejderne i Hadsten lavede "Sct. Hans to go" pakker, så vi kunne holde Sct. Hans-
bål hver for sig. 
 
I pakken var brænde, tændstikker, heks, midsommervisen og et link til borgmesterens 
båltale. 
 
Der kunne desuden tilkøbes skumfiduser, snobrødsdej m.m. 
 
En rigtig god ide, når vi nu ikke kunne fejre det sammen ved spejderhytten, som vi 
plejer. 
 
Med gildehilsen 
Kirsten A 
 

  



 
 
Gruppe 2 – Gudenågruppen  

Endelig mødtes vi igen i Gudenågruppen efter 3 måneders pause. I denne 
weekend havde vi oprindelig planlagt at tage på gruppetur, men den var 
blevet aflyst på grund af tiderne, og vi havde i stedet set tiden an og 
havde nu bestemt at tage på en dagstur. 

Vi samledes ved Dannebrogspladsen i Ulstrup til formiddagskaffe på 
den overdækkede terrasse lige ud til Gudenåen. Lidt småregn, men 
gensynet havde vi alle ventet på, så snakken gik lystigt inden vi kørte 
til Kjællinghøl mellem Ulstrup og Bjerringbro. Her parkerede vi nogle af 
bilerne og fik os pakket ind i regntøj, rygsække med madpakker, så vi 
var klar til dagens vandretur på ca. 10 km i regnvejr på Trækstien 
langs Gudenåen. 
Vi gik ned til Gudenåen og vandrede langs bredden med den bedste 
udsigt ud over marker og enge. 
Hvad vi ikke var klar over, var at Trækstien på denne strækning ikke er 
blevet renoveret som de fleste andre steder 
langs Gudenåen. Dette betød at første del 
af turen foregik på en græssti langs åen. 

Rigtig flot tur her med udsigt til græsmarker og enge. 
En indhegning med en prægtig tyr, der vågede over sit harem, blev 
passeret, men de passerende flotte damer var den nu ikke interesseret 
i. Den værdigede i hvert fald ikke gruppen et blik. Det gjorde heller 
ikke en kæmpe flok køer på modsatte side af åen, men de vakte til 
gengæld stor opmærksomhed hos os, idet vi sjældent har set en så 
forskellig en flok. Mange forskellige farver, sortbroget, grå, brune, grå. 
Flere modeller som vi aldrig har set før. 

Stor opmærksomhed fik også en flok Blåbåndet 
Pragtvandnymfer med sine meget klare og flotte 
farver. 
Vejrudsigten havde lovet regnvejr hele dagen, men indtil nu havde vi kun 
fået nogle enkelte dråber hvilket passede os fint. Især da vi nu kom til et 
skovstykke, hvor Favrskov Kommune tilsyneladende har glemt at de har en 
Træksti, for dels går stien på en skråning ned til åen og meget tæt på åen 
og dels er der ikke klippet af træer og buske. Det blev derfor en hel 
forhindringsbane vi kom ud på, og da jorden var våd, blev det til flere 
rucheture og balancering over mudderhuller. Et par stykke måtte endda lide 
den tort at stikke benene i vejret og lande på enden. Humøret blev dog 

holdt oppe, især da et skilt forkyndte at der var 300 meter til en rasteplads.  
Vi kom frem til en plads med borde og bænke, hvor vi kunne indtage vores medbragte klemmer, 
og hvis nogen syntes, at beskøjterne var lidt tørre, så varede det ikke ret længe, for pludselig fik 
vi et tordenskyl som kunne opbløde enhver tvebak. 
Men inden frokosten var færdig var det atter tørvejr, og vi drog 
nu væk fra åen, for vi skulle nemlig bestige Busbjerg, som flere 
kender fra den årlige teaterforestilling. Opstigningen foregik i det 
skønneste vejr ad en meget stejl trappe, som tog pusten fra de 
fleste, men udsigten var ganske skøn, da vi nåede op, så det var 
anstrengelserne værd. 
Nedstigningen foregik mindre dramatisk via teaterpladsen ad 
vejen ned til asfaltvejen som vi nu fulgte ind mod Ulstrup, til vi 



nåede campingpladsen Bamsebo. Planen havde ellers været, at vi skulle lidt længere og følge en 
sti ned til Gudenåen og Trækstien igen, men Bamsebo´s kiosk trak mest, og de fleste lod sig 
overmande at trangen til en is. Det viste sig, at man her på stedet ikke er klar over hvor stor en 
kugle skal være i en gammeldags vaffel. Her er de nemlig 3 gange så store som normalt og man 
får både guf, flødeskum og syltetøj med i prisen, så der var store smil over hele linjen da vi forlod 
stedet og gik gennem campingpladsen ned til Trækstien, hvor vi atter blev positivt overraskede da 
stien herfra var renoveret og nu bestod dels af en træbro og dels af en nyetableret grussti. Så nu 
gik det med raske fjed mod Ulstrup, hvor vi passerede Gudenådalens Efterskole, hvor Ellen kunne 
berette, at hun var elev for 60 år siden. Vi kunne se på hende, at det fremkaldte gode minder. På 
den anden side af vejen overfor efterskolen ligger en prægtig villa, som Ellen kunne huske i sin 
tid, var lægebolig, så de havde let til lægen, når en elev var syg. 
Nu stod kilometertælleren på 10 km, og vi var tilbage på Dannebrogspladsen i Ulstrup, hvor vi 
atter indtog den dejlige overdækkede terrasse og fik os en kop kaffe med hjemmebagte 
makronkager inden vi ønskede hinanden en god sommer og drog hver til sit. Ikke alle kan deltage 
i gildemødet d 11. juni. 
Vores næste arrangement er 25. august, hvor vi har gruppemøde. 
  
På vegne af Gudenågruppen vil vi ønske alle gildebrødre en rigtig god sommer. 
  
Som husket og ’forslået’ 
Marianne og Lars 
 
Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten 
 
 
Gruppe 4 holdt gruppemøde onsdag d. 17. juni.  
Vi mødtes hos Hannah og Hans Ole i deres sommerhus. Det ligger ved 
Øer, som er en del af vores emneområde Nationalpark Mols Bjerge  
Efter en kop formiddagskaffe orienterede Hannah lidt om området vi befandt os i.  
Øer ligger på Hasnæs halvøen - også kaldet Ebeltoft Halvø. Den sydligste spids kaldes Gåsehage.  
Hele området har været brugt til råstofindvinding og det var i mange år ejet af Aarhus Sten og Grus.  
Øer Havn er anlagt i en kunstig sø.  
Det er den eneste havn i Danmark, der tilsejles gennem en sluse. Til slusen fører en 700 meter lang 
sejlrende og en 220 meter lang kanal. Her ligger den moderne ferieby, der er tegnet af Friis og Moltke, 
og som blev taget i brug i 1988. Feriebyen består af huse, der står i grupper på øer i den kunstig sø.  
Vi kørte en lille tur gennem et hedeområde ud til kysten, hvor der var et flot kig til øen Hjelm.  
Derefter gik turen tilbage til Øer Maritime Ferieby, hvor nogen af os gik en dejlig tur og nød en is ved 
Slusen.  
De andre tog tilbage til sommerhuset. De havde tændt op i grillen, så den var klar da vi andre kom 
hjem. Efter et lækkert måltid blev der hyggesnakket og vi fik besøg af både en ugle og et egern.  
Vejret var helt fantastisk og det blev sent inden vi tog afsked og ønskede hinanden en god sommer.  
Ref.: Kirsten A 
 
 
 
 
Kære Gildebrødre, 
Tak for den lækre gave til min 75-års 
fødselsdag. 
Med venlig Gildehilsen, 
Janne A. 
 

Kære Gildebrødre. 
Tusind tak for opmærksomheden i anledning af min 
70-års fødselsdag. Jeg havde en dejlig dag sammen 
med den nærmeste familie, som foruden mit 
barnebarn, Alberte, på 2 1/2 år nu også inkluderer 
hendes søster på 2 uger og hendes fætter på 3 uger. 
Mgh. Birgit 
 



 
 
  
 
 

       Fødselsdage 
August  
29. august Sten Bo Andersen 
  
September  
15. september Lars Lyngsø 
16. september Bente Middelboe (70 år) 
19. september Anne Marie Hansen 
22. september Kirsten Ladefoged 
26. september Kirsten Andersen 

 
Alle ønskes hjerteligt tillykke 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/9- 2020 er 
d. 25/8 2020. 

Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com 
 

Kalenderen  

August 2020 
Tirsdag d. 11. august: Distriktsgildeting 
Torsdag d. 13. august: Gildeting 
Tirsdag den 25. august: Sommerarrangement i Østjysk Distrikt 
 
September 2020 
Torsdag d. 10. september: Fødselsdagsgildehal 
Søndag d. 13. september: Vild Middag 
 

 
 


