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Invitation til Gildehal
Torsdag 28. november 2019 kl. 19.00
I forbindelse med gildehallen vil fredslysbudskabet blive læst op, og det vil
være muligt at få tændt et medbragt lys ved fredslyset
I eftergildehallen vil vi arbejde med et samtalespil,
som tager udgangspunkt i Gildeloven.
Det er vigtigt for vores fællesskab, at alle gildebrødre deltager, så sæt kryds i
kalenderen og kom til en spændende aften
Gruppevis tilmelding til Bente, bmiddelboe50@gmail.com senest den 24.
november.
Med gildehilsen
Ledelsen

Gåtur
November måneds gåtur foregår tirsdag den 5. november.
Turen går til Favrskov, og vi vil bede jer undtagelsesvis at møde
på parkeringspladsen ved indkørslen til Granholt for enden af
Vesterskovvej.
Vi mødes kl. 10.00
Medbring selv kaffe/te m.m.
Husk tilmelding til Gudrun eller Ellen
Med gildehilsen
Gåholdet

Fredslyset 2019

Til gilderne i Hammel, Hadsten Porskjær, 1. og 2.
Skanderborg
Onsdag d. 27. november 2019 bliver fredslyset hentet i Århus og
kommer til Skanderborg kl. 13.00, hvor vi modtager det i Kirkecenteret,
Kirkebakken 4, Skanderborg
Vi samles til er par stykker smørrebrød.
Derefter oplæses Fredslysets budskabet
Og hvert gilde vil så tænde deres lys ved flammen fra fredslyset og tage det med hjem.
Pris for dette lille arrangement er: 40,00 kr.
Tilmelding til Karen-Bodil Ravn på Mail: karen-bodil@outlook.dk
Senest onsdag d. 20. november (Gerne gildevis)
Med venlig hilsen
Karen-Bodil Ravn
DIS

Fredslyset i Hadsten
Onsdag den 27/11 henter vi Fredslyset i Skanderborg. Se invitation andet sted i
bladet.
Onsdag den 27/11 kl. 19.00 bærer vi Fredslyset ind i Haslund kirke, tænder
alterlysene og læser fredslysbudskabet op. Hadsten blandede kor synger Julen ind.
Torsdag den 28/11 kl 19.30 tænder vi lysene til Gildehallen med Fredslyset og
læser fredslysbudskabet op
Fredag den 29/11 kl. 17-20 vil vi som noget nyt i år lave et Fredslys
arrangement i Søndergade ved Kop og Kande i forbindelse med Black Friday. Vi vil servere
vafler og kaffe/te og saftevand og udlevere fredslysbudskabet på nogle små bogmærker. Vi
tænder nogle flagermuslygter og måske et lille bål. Hvis folk vil have et tændt lys med hjem, er
der mulighed for at købe et gravlys af os.
Søndag den 01/12 kl. 9.30 bærer vi Fredslyset ind til gudstjenesten i Vissing Kirke, tænder
alterlysene og adventskransen og læser Fredslysbudskabet op.
Mandag den 02/12 kl. 19.30 har vi Fredslyset med til Kirkekoncert i Sct. Pouls Kirke. Her vil
vi tænde alterlysene og læse Fredslysbudskabet op. Til Koncerten medvirker Hadsten Blandede
Kor og Hadsten Sangforening.
Torsdag den 05/12 kl. 18.30 har vi Fredslyset med til Julestue på Møllegården. Vi tænder
Lucia lysene med Fredslyset og læser Fredslysbudskabet op.
Alle Gildebrødre er velkommen til at deltage i alle arrangementerne og især håber vi på stor
deltagelse ved vaffelbagningen.
Fredslysudvalget
Bente, Helle, Marianne og Mette

Fellowshipbudskabet 2019
Fellowshipbudskabet skrives på skift af landene i NBSR (Nordic Baltic Sub-Region) under ISGF (International Scout
and Guide Fellowship). Dette års budskab er skrevet af den internationale sekretær i Islands Scoutgilde, Kristjana
Thordis Asgeirsdottir.

Hvad er venskab?
Lad os starte med at synge sammen:

Make new friends but keep the old. One is silver
and the other gold!

I denne tid, hvor samfundet er så dynamisk og
alting går så hurtigt, er det godt at tænke på, hvad
venskab er for noget. Mange er venner på de
sociale medier og kommunikerer på den måde –
men venskab er meget mere. Venskab er det, der
lever i os, og som følger os alle årene.

glemme at besøge vores ældre medborgere,
besøge plejehjem og le sammen med dem, der bor
der og ikke er i stand til at komme ud. Deltag for
eksempel i Røde Kors arbejdet, og vis mennesker,
der for nyligt er kommet til vores land, venskab.

Et venskab kan være startet allerede i
barndommen, og vi kan have de samme venner,
når vi bliver ældre. Vi skal dyrke disse venskaber og
følge op på dem. Somme tider på afstand, somme
tider på nært hold.

Hils på folk, du møder, og smil, når du møder
dem. Det kan være det eneste smil, de får den
dag. Tag også imod venskaber, der tilbydes dig.
Luk dig ikke ind i dig selv.

Vi må ikke glemme, at livet kan forandres på et
øjeblik, vi mister én, vi holder af, par kan vokse fra
hinanden, og så er det godt at have nogen at tale
med, at være sammen med i glæde og sorg.

Vikingekvadet, Hávamál, kan stadig i dag tale til
os med gode og nyttige råd om og minde os om,
hvordan vi holder fast i gode venner. Et af digtene
lyder sådan i Vagn Lundbys gendigtning:

Vi skal give os mulighed for at få nye venner, også
selv om vi kommer op i årene.

Vær altid ven med dine venner. Vær aldrig ven med
uvens ven, det sømmer sig ikke for retskafne. Men
ønsker du dine venners ømhed, så søg deres hus,
og bland sind med dem Og tal om alt, der tynger jer

Vi skal ringe til hinanden, besøge hinanden, gå i
biografen sammen eller hvad vi nu ellers har lyst til.
De venskaber, der knyttes i barndommen og i
skolen holder ofte længst. Vi mødes og mindes de
gode, gamle dage. Spejderideen for voksne
spejdere – gildearbejdet – er netop dét: vi mødes
og mindes spejderlejre, lejrbål, vandreture og alle
de ting, vi nu lavede sammen. Minderne dukker op
og fylder som regel vores hjerter med glæde.
Vi må ikke glemme, at vores bedsteforældre og
forældre også var unge engang. De kunne fortælle
om ting, de lavede, i deres unge dage. Vi må ikke

Hávamál – har rødder i vikingetiden og tilskrives
Snorre Sturlason. Det indeholder mange
leveregler om hvordan man opfører sig i
forskellige sammenhænge, samt mange
visdomsord. Hvem kan sejle foruden vind, hvem
kan ro uden årer, hvem kan skilles fra vennen sin
uden at fælde tårer? (Finsk folkevise)
I ønskes en dejlig Fellowship Day 2019!
Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir, International
Sekretær, Skátagildin á Íslandi (Islands Scoutgilde)

Referat:

Gildemøde d. 10. oktober 2019

Aftenens gildemøde havde overskriften Island, idet vi havde inviteret
nogle spejdere fra DDS-gruppen til at komme og fortælle om deres
sommerlejr på Island. En tur, som gildet havde støttet økonomisk.
Et par spejdere fortalte og viste billeder fra en spændende tur med
mange oplevelser. Specielt den fantastiske natur gjorde indtryk og
spejderne havde mange udfordringer undervejs bl.a. på heiken. Det
var dejligt at høre hvor gode de var til at hjælpe hinanden undervejs og de
store hjalp f.eks. undervejs de små med at bære bagagen.
Efter spejdernes oplæg blev der serveret laksemadder og brombærtærte.
Der blev sunget at par sange og en lille quiz om
Island blev der også tid til. Det viste sig, at
gildebrødrene stadig mangler noget viden om
Island.
Ref. Kirsten A

Referat:

Gåtur den 1. oktober 2019
Gåturen startede ved spejderhytten, hvor 7 gildebrødre var mødt op for sammen at få lidt frisk
luft. Det var dejligt efterårsvejr og vi blev enige om at dagens tur skulle gå ud omkring Kollerup
Gods.
Vi snørklede os ned til Kollerup gennem Futuravej, ved
Gordonhaven gik vi ind mod skoven, og ved godset gik vi videre
ned over Lilleåen ad Kollerupvej. Vi valgte at gå videre ad
Sandbyvej og endte på Skanderborgvej lidt syd for Over
Hadsten kirke. Her fandt vi et par bænke, hvor vi kunne sidde
og spise vores medbragte
formiddagsmad.
Efter en velfortjent pause ved
kirken gik vi videre ad
Skanderborgvej ned mod Hadsten by. Pludselig fik Sten
overbalance, hvorved han væltede Poul-Erik. Desværre forsøgte
Gudrun at redde begge, hvilket resulterede i, at alle tre lå og
rodede på vej og cykelsti.
Alle kom på benene igen, og vi fortsatte turen. Ved den
nye brandstation drejede vi ind i det nye villakvarter,
Flegebakken. Vi gik ned omkring bebyggelsen ved
Østervangsvej og endte i haven hos Thomas (Ellens søn).
Her kiggede vi os lidt omkring, inden vi fortsatte turen.
Ved Søndergade fortsatte Gudrun hjemad, og vi sagde
også farvel til Bente, som ville gå en anden vej hjem.

Vi andre kom ”uheldigvis” forbi den nye bagerforretning, og da vi jo skal støtte den lokale
handel, bestemte vi os for at gå ind og købe kaffe/te, sandwichs og kager, inden vi vendte
tilbage til spejderhytten.
Det var en rigtig god afslutning på en
dejlig gåtur i hyggeligt selskab.
Ref.: Kirsten A

Referat:

Højskoldag i Østjysk Distrikt den 22. oktober 2019

Tirsdag den 22. oktober mødtes 30 gildebrødre på Rude Strand Højskole til en inspirerende
Højskoledag. Dagen var en helt almindelig dag på Højskolen, hvor vi havde fået lov til at deltage
sammen med stedets kursister i en spændende dag om vores
store nabo i syd, Tyskland.
Vi mødtes kl. 9.30 og startede dagen med formiddagskaffe i
spisestuen. Herefter hørte vi et spændende foredrag om
Tysklands historie gennem 200 år, levende fortalt af lektor og
forfatter ved Aarhus Universitet
og ekspert i dansk og europæisk
historie Niels Wium Olesen.
Efter foredraget var der frokost for højskolens kursister. Imens
gik gildebrødrene tur ved
stranden og nød det dejlige vejr.
Vi fik også dejlig frokost, og
efter hyggeligt samvær og snak
var der også kaffe og kage til alle. Dagen sluttede med et
inspirerende foredrag om tysk film ved filmanmelder, forfatter,
instruktør og tidl. rektor for European Film College Søren Høy.
Gennem filmklip fra film af forskellige tyske instruktører fik vi et
godt indtryk af nyere kunstneriske tyske film.
Herefter gik turen hjemad efter en spændende dag i hyggeligt selskab.
Ref. Hanne

Gruppe 1 - Slotte og herregårde
Gruppe 1 har nu hold sit første møde d. 28. oktober hos Robert.
Robert havde lavet en fin lang dagsorden, som vi kom igennem krydret
med hyggelig snak.
Vi besluttede at arbejde med slotte/herregårde og dertil hørende kirker – først i nærområdet
senere kan området udvides til f.eks. Mols. Vi starter med Clausholm, Kollerup og Bidstrup.
Vi fik også fastlagt de næste 3 møder i år og formen på disse. Når det bliver forår/sommer, drager
vi ud og se på noget af det, vi har gennemgået.
Spejderfest, rådsmøde og næste gildehal 28. nov. nåede vi også omkring. Samtidig fik vi en frisk
hilsen til os alle fra Inger Aagaard, pt Skaghøj i Hammel.

Gruppe 2 – Gudenågruppen
Lørdag d. 5/10 kørte vi mod Papirfabrikken i Silkeborg for at se
papirmuseet, men der blev vi snydt, idet google ikke er til at stole på.
Det, vi lærte af det, var, altid at kigge på hjemmesiden😊.
Vi kørte videre ud til Arboretet ved Gudenåen for at gå en tur og nyde de
mange forskellige træer i de forskellige egne af verden. Vejret var med os som altid.
Et arboret er en forstbotanisk have, der primært rummer samlinger af træer og buske af
forskellige arter.
Arboretet i Silkeborg blev oprettet i 1991 i samarbejde mellem
Ferskvandscentret, Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen
Søhøjlandet.
Arboretet er delt op som jorden med Amerika i vest, Europa i midten
og Kaukasus, Sibirien og Australien i Øst, og man kan her se en
omfattende samling af træer og buske fra alle jordens tempererede
egne. Der er plantet mere end 4500 planter. Frøene til træer og
buske kommer alle fra mere end 50 arboreter rundt om i verden, og
90 % af frøene er indsamlet i de verdensdele, hvor planten naturligt
hører til.
En meget spændende tur, hvor vi kunne studere forskellen på de
forskellige træer og buske. Ved langt de fleste står der et lille skilt
med navn og område de stammer fra.
Vi fortsatte langs Gudenåen, hvor der var stor aktivitet af kanoer
og både, til vi kom til Indelukket, hvor vi satte os ved
amfiteateret og spiste vores madpakker.
På tilbagevejen kom vi gennem Pilekrattet, hvor det var utrolig
sumpet og nogle fik våde strømper🥾øv.
Vi så mange forskellige svampe, og Mette fandt en kæmpestor
fluesvamp, som vi andre dog mente, hun skulle droppe igen😊.
Efter en dejlig vandretur i de smukkeste efterårsfarver med solen
som følgesvend, satte vi os i bilerne og kørte mod Vejerslev, hvor
kaffen skulle indtages på byens samlingsplads.
Det er ikke en helt almindelig samlingsplads, idet der på pladsen
er udstillet adskillige figurer forstillende de nordiske guder. Alle
savet i træ med motorsav af en borger i
byen, der er temmelig skrap til den
slags.
På pladsen findes også et madpakkehus, hvor vi indtog vores kaffe og
Ellens dejlige hjemmebag.
En dejlig lørdag i gildevenners selskab🍁🥾🎒🍂🍄☕🥧. Tak for det.
Citat af John Muir : " Når vi går i naturen, får vi altid mere, end det vi
gik ud for at finde".
Marianne og Lars

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat af gruppe 3`s møde den 2. oktober 2019.
Mødet var hos Steen. Ulla og Henning kunne ikke deltage.
Gruppelederen havde medbragt en satirisk artikel fra Jyllandsposten om jægere. Den ramte Niels
og undertegnede lige i hjertekulen, hvilket vel også var tilsigtet.
Klimaet - utrolig aktuelt. Hvad skal man tro !!! - skal man bruge udtrykket "klimatosser", som den
nu forhenværende Folketingsformand anvendte!!
Skal man tro på Greta Thunberg, den svenske teenager og klimaaktivist!! Hun talte som bekendt i
FN for alverdens statsledere her for nylig. Var hun for skinger, for ukonkret, for unuanceret - kort
sagt for meget - ja, hvordan skal vi forholde os til problemet, og hvem skal man tro på??
Vi berørte også "nymodens" forskellige familieformer. Det påstås, at der findes 37 forskellige
former!!!
Også et andet svært emne blev drøftet, nemlig "Misbrug af grønlandske børn", hvor det er
kommet frem, at i en speciel by i Grønland har der været ca. 200 tilfælde over 4 år. Der vil nu
blive større fokus på problemet og dermed en større indsats fra myndighedernes side.
Tilrettelæggelsen af Nytårsgildehallen "fylder" stadig meget i gruppen - men vi vil på et eller andet
tidspunkt vel nå til en konklusion.
Næste gruppemøde hos Niels den 14. november 2019, kl. 14.00.
Ref.: Ib

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Gruppe 4 mødtes 30/9 hos Ruth, og efter lidt mad tog vi fat på
dagordenen.
Gildemødet den 10. oktober blev endeligt
tilrettelagt. Aftaler med spejderne er i orden og vi fik hurtigt styr på
det islandske traktement m.m.
Efter at have vendt dagsordenen til rådsmødet, var det tid til at tage
hul på vores emne. Hovedvægten her var Nationalpark Mols, men Sten
startede med at fortælle om grundlaget for i det hele taget at oprette nationalparker.
På nuværende tidspunkt er der 5 nationalparker i Danmark:
Thy, Vadehavet, Mols, Kongernes Nordsjælland og Skjoldungernes Land
Formålet med nationalparkerne er at:
1) skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national
og international betydning,
2) bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed,
3) sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen,
4) bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier,

5) bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og mangfoldigheden i kulturlandskabet,
6) understøtte forskning og undervisning i områdernes værdier,
7) fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet,
8) styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og udvikling,
9) understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt
for beskyttelsesinteresserne og
10) styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem inddragelse af befolkningen i
nationalparkers etablering og udvikling.
Næste møde er mandag, hvor vi kører på vores første besøg i
Nationalpark Thy. Vi har planer om at besøge Karlsladen,
Jagtslottet, Kalø og Rolsøgård og Rolsø Kapel.
Frokosten i klubhuset ved Nappedam
Møde den 28.oktober 2019
Efter en meget heftig regn i det meste af oktober måned var gruppe 4 meget heldig med at
kunne drage ”i felten” på den sidste solbeskinnede mandag i oktober. Gruppen var ikke
fuldtallig, fordi Inger fortsat er til genoptræning på Skaghøj i Hammel.
Det drejede sig om at påbegynde udforskningen af Nationalpark Mols Bjerge, hvor det første
møde bl.a. var gået med nationalparkens baggrund/historie.
Mødet, som Sten Bo forestod, var grundigt forberedt med
forslag til mange besigtigelser i Nationalparkens vestligste del,
og dagen påbegyndtes i den 1000 kvadratmeter store Karlslade
ved Kalø Hovedgård. I dette formidlingscenter blev vi oplyst om
områdets natur, flora og fauna, og også lidt om Kalø Gods`
historie.
Og naturligvis måtte vi også besøge arkitekt Hack Kampmanns 1 Thyras Hytte – med Kalø Slotsruin i
baggrunden (Foto: Knud)
jagtslot, beliggende på toppen ag bakken.
Jagtslottet blev bygget af familien Jenisch fra Tyskland. Vi må
have set meget nysgerrige ud, for pludselig blev vinduet åbnet med spørgsmål om vi da ikke
ville indenfor, hvor sekretariatet for Nationalparken har sine kontorer. Udover en indvendig
besigtigelse fik vi også en grundig orientering om dels bygningen, men også om de fremtidige
planer om et nyt besøgscenter ved vandet.
Maverne begyndte at ”rumle”, så derfor kørte vi til Nappedam bådehavn, hvor Knud havde
sørget for husly, så vi indendørs kunne nyde Sten Bos frokost, med en lun ret og dessert.
Turens næste mål var besøgscenteret ved Danmarks Jægerforbund – Jagtens Hus. Her kan
man blive klogere på Danmarks vilde dyr, om deres levevis, deres
føde og deres foretrukne levesteder.
Herefter besigtigede vi kort et andet af Hack Kampmanns bygninger,
det bevaringsværdige Strandhuset, der ligger lige bag Kalø Slotskro
med udsigt til Kalø Slotsruin. Det er planen, at Strandhuset
fremtidigt skal huse nationalparksekretariatet, og indgå som en del
af det kommende besøgscenter, som skal ligge bag Strandhuset,
delvist nedsænket i terrænet.
2 Thyras hytte

Mens størstedelen af gruppen efterfølgende gik tur i Hestehave Skov, til Thyras Hytte, der også
er tegnet af Kampmann, og som blev brugt som bade- og jagthytte for familien Jenisch, blev
der klargjort til eftermiddagskaffe på p-området. Gruppens ”fødeindtagelse” bærer i høj grad
præg af, at mere end halvdelen af gruppen tidligere var en del af ”madgruppen”.

En fin dag var ved at gå på hæld, men som det sidste blev der tid til et lille besøg ved Bregnet
kirke, hvor vi på kirkegården besøgte Mikes mindeplade, i den nedgående sols stråler.
/HO

Fødselsdage
November
8. november

Gudrun Andreassen

10. november

Henning Rassing Pedersen

December
8. december

Hannah Hede

9. december

Anne-Grethe Andersen (70 år)

9. december

Mette Lindgren

14. december

Ib Ladefoged (80 år)

24. december

Kim Bertil Topp

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
November:
Lørdag d. 9/11: Spejderfest
Torsdag d. 14/11: Distriktsrådsmøde
Onsdag d. 27/11: Fredslys
Torsdag d. 28/11: Gildehal/udviklingsmøde
December:
Torsdag d. 5/12: Julestue, Møllegården
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/12- 2019
er d. 25/11.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com

