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Gildemøde

Torsdag den 9. oktober kl. 19:30
i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten
Aftenens emne: repetition af grundlæggende førstehjælp.
Henning guider os gennem forløbet.
Tilmelding gruppevis til Mike på michael.arbon@gmail.com eller telefon 86983384/40424484
senest mandag 6/10/14.

Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde
Fellowship Day 2014
Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt.
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med
Fellowship Day 2014, i år forestår Østjysk Distrikt arrangement og program:
27. okt.2014 kl. 18.45 i Sognegården, Smedeskovvej 2, 8464 Galten
(Bemærk dato!)
Kl. 18.45: Ankomst, indtjekning, betaling og vandrehal
Kl. 19.15: Velkomst og oplæsning af Fellowship budskabet
Kl. 19.30: Landsgildets Internationale sekretær, Anne Hastrup orienterer om Landsgildets
internationale arbejde
Kl. ca. 20.00 Spisning. Under spisningen er der underholdning ved Sorring Cabaret, efterfulgt af
kaffe/te m. kage
Prisen for deltagelse er kun kr. 100,- alt incl.
Afslutning ca. kl. 22.00
Tilmelding, med oplysning om gilde og navn, senest sønd. d. 12. oktober 2014 til:
John Biensø, mail: bijobi@turbopost.dk eller 86510014
Vi ser frem til en rigtig god aften, med Gildehilsen
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde

Østjysk Distrikt
Fredslyset
Flammen fra fredslyset kommer til Skanderborg, og Gilderne i Østjysk Distrikt
inviteres hermed til modtagelsen.

Fredslyset på sin faste plads i Sankt
Laurentii Kirke i Roskilde

ONSDAG D. 26. NOVEMBER 2014, KL. 12.56 PÅ SKANDERBORG STATION
( Tidspunktet er ankomst, så mød gerne op lidt før)

Sct. Georgs Gilderne i Østjysk distrikt inviteres hermed til at deltage i traditionen med at modtage flammen fra
Fredslyset og bringe den videre ud til eget Gilde, for efterfølgende at udbrede det som jeres Gilde har tradition for.
Fredslyset er budskabet om FRED PÅ JORDEN, og dermed i særdeleshed:
Et lys for fælleskab
Et lys for forståelse
Et lys for venskab
Et lys for tolerance
Et lys for nødlidende
Et lys for aktivt hjælpende
Efter vi har modtaget Fredslyset, går vi samlet til Skanderborg Kirkecenter, Kirkebakken 4.( ca. 500 m gåtur ), hvor vi
afholder de traditionelle og hyggelige ceremonier omkring fredslyset og nyder et par stykker smørrebrød m.v.
Medbring selv udstyr til videre ”hjemtransport” af flammen til jeres egne Fredslystraditioner
Pris pr. deltager er kr. 40.Af hensyn til traktementet, tilmeld deltagelse (gerne Gildevis) senest d. 16. nov. til:
John Biensø ( DIS ): bijobi@turbopost.dk , 86510014
Husk også at hvert gilde skal også tilmelde sig på den blanket som er udsendt fra Landskontoret !
Med Gildehilsen
Østjysk Distrikt
__________________________________________________________________________________________________

Gåtur
Så skal vi ud og røre benene igen.
Vi tager en tur til Randers dyrehave onsdag d. 22/10
Vi mødes Spejderhytten på Ellemosevej kl. 14.00
Medbring selv kaffe m.m.
Næste tur: tirsdag d. 18. november

Der er ingen tilmelding – Bare mød op!
Gildehilsen

Gå-holdet

Gruppe 1 - Arkitektur og kultur
Referat fra gruppe 1’s den 16. september 2014.
Gruppen mødtes som aftalt ved Ravnsbjergkirken i Viby. Alle var
mødt op. Vi blev modtaget af sognemedhjælper Inger Lodberg, som
startede med at fortælle historien om området Grøfthøj og kirkens
placering på bakken Ravnsbjerg. Derefter blev vi vist rundt i den
imponerende kirke. Inger Lodberg fortalte
meget levende om de mange detaljer, som
arkitekt Mads Møller fra C. F. Møllers Tegnestue
har føjet ind i bygningen og om kirkekunstneren
Erik Heides helt unikke udsmykning.
Det kan stærkt anbefales at aflægge kirken et besøg, hvis man er i den
sydlige del af Aarhus.
Derefter kørte gruppen til Egå for at besigtige Egå Marina, som også er tegnet af arkitekt Mads
Møller. Vi indledte besøget med at indtage vor medbragte aftensmad og kaffe på Egå Sejlklubs
terrasse, hvorefter vi i tusmørket gik en tur langs promenaden for at få et indtryk af den særlige
”havne arkitektur” som er anvendt. Vi nød de mange smukke sejlbåde der lå i havnen, og dem der
vendte tilbage efter en tilsyneladende vellykket kapsejlads.
Alt i alt endnu et hyggeligt og indholdsrigt gruppemøde.
Referent: Helge
__________________________________________________________________________________

Gruppe 3 – Politik
Referat fra mødet den 15. september 2014.
Gruppen var fuldtallig til mødet, hvortil der var udsendt følgende dagsorden:
1. Steen har et indlæg om: Totalitære ideologier – pro et contra.
2. Emne til næste gruppemøde hos Janne den 8. oktober 2014.
3. Forberedende ”snak” om nytårsgildehal.
4. Er der emner, som gruppen mener skal drøftes på rådsmødet den 2. oktober 2014 !!
5. Eventuelt.
ad 1: Steens gennemgang omhandlede især:
Hitler - Nazismen – Tyskland

-

Lenin/Stalin - Kommunismen – Sovjetunionen
Mao - Kina
Steen fortalte meget vidende om hele opbygningen af disse ideologier, som jo i høj grad baserede
sig på frygt og på terror over for de, der havde en anden indstilling til
samfundsforholdene m.m.
end den ”diktatoren” foreskrev.
For alle 3 kunne Steen fortælle om masser af uhyrligheder, der havde fundet sted, og som kostede
millioner af mennesker livet. Mange andre millioner levede under umenneskelige forhold i sult og
nød.

(Steens indlæg, der varede noget over en time, var særdeles interessant at høre, og nærværende
referat er et ”meget fattigt” sammendrag.)
ad 2: Diskussion om brug af muslimers brug af tørklæde m.m. og jødernes brug af kalot – alt
sammen i det offentlige rum.
ad 3: Der kom forskellige forslag til, hvad der kunne være ”en rød tråd” i forbindelse med
nytårsgildehallen, hvor gruppen er jourførende. Hver enkelt gruppemedlem skal til næste
møde kommer med forslag til emnet.
ad 4: Nåede ikke til behandling!!!
ad 5: Intet fremkom.
Ref.: Ib
___________________________________________________________________________________

Gruppe 4 – Hærvejen

Hærvejstur på 1. klasse, 12.-14. september 2014
På et af gruppens første møder i efteråret blev bestilt et tilbud med overnatning og middage på Rødekro Kro.
Det var et godt udgangspunkt for en tur, da kroen fungerede som hærvejskro, dengang hærvejen var en
vigtig handelsvej. Byen Rødekro er bygget op omkring kroen og har fået navn efter den. Hannah og Hans Ole
havde forinden planlagt turen og sendt program til os.
1. dag.
Turen startede fra Mette og Troels fredag morgen inden morgentågen var lettet. Første stop var Knud Sø, hvor solen brød igennem.
Med et dejligt kig ud over søen nød vi traditionen tro hjemmelavet
kaffe og morgenkomplet fra Kvickly i Hadsten. Turen var godt begyndt, og ad mindre veje kom vi til Jelling.
Mange af os havde nok set runestene for mange år siden, og nu var
der lejlighed til at se de nye beskyttelsesmontrer, som blev opført i
2011. Det fine vejr gav mulighed for at se på hele området med kirken
og de to kæmpestore gravhøje for Gorm og Thyra. Kirken, dens historie og fine renovering i år 2000 er en hel historie for sig. I 1994 blev
området optaget på UNESCO’s kulturarvsliste.

Gruppe 4 ved Jelling

Den store runesten i Jelling

Det traditionelle morgenbord

Kaffe og lagkage på Nørskovgård

Næste stop og frokostpause var Nørskovgård, en naturskole ved Haderslev Dyrehave. Dyrehaven blev
etableret i 1994. Med kig ud over Haderslev Dam og naturområdet nød vi den medbragte frokost. Derefter gik
vi en god tur ind i Dyrehaven, hvor der både er dådyr og krondyr, og det var ikke svært at få øje på flokkene
inde imellem træerne. Da vi var ved at nå tilbage, fik Hans Ole af én eller anden grund vældig travlt. Det
viste sig, at der var arrangeret surprise eftermiddagskaffe med lagkage. I enden af den gamle lade er
indrettet opholdsrum med borde og stole, og her var dækket fint op med dug og servietter. Et par gamle
Haderslev-venner til Hannah og Hans Ole havde sørget for det. Det var en stor overraskelse og så hyggeligt.

Men tiden gik. Vi måtte videre for at nå Rødekro til kl. 18. Ved byen Hoptrup gjorde vi holdt og ad en stejl,
fedtet sti kom vi til en bunker godt gemt i en skrænt. Der er en spændende historie omkring den, idet den var
en del af en tysk forsvarslinje, som tyskerne byggede under 1. Verdenskrig. Formålet var at sikre sig mod et
engelsk angreb fra nord. Den kaldes Sikringsstilling Nord og gik tværs over hele Sønderjylland. I alt var der
omkring 900 bunkere. Da området kom tilbage til Danmark, blev en stor del af linjen sprængt væk.
Forsvarslinjen kom aldrig i brug, og derfor er resterne af den velbevarede.
På vej til kroen kom vi tilbage på Hærvejen og passerede endnu et sted,
Pothøj, som var en del af forsvarslinjen. Ved et gammelt vadested ligger
Immervad Bro, som er den ældste af Hærvejens broer bygget i 1786.
Her gjorde vi et kort ophold, inden vi fortsatte og kom forbi
Hærulfstenen, en runesten fra omkring år 900. Den stod på samme plet
indtil 1864, hvor Tyskland tog den med til Berlin som krigsbytte. Efter en
diplomatisk indsats kom den tilbage på sin plads i 1951. Dagen sluttede
med en 2-retters menu og hyggeligt samvær på Mette og Troels’
værelse, inden vi gik til ro.
Gruppen ved Immervad Bro

2. dag.
Dannevirkevolden var hovedmålet for den dag, så vi kørte direkte dertil og startede med at se museet,
inden vi gik ud i området.
Dannevirkevolden, vores grænse mod syd, skulle både hindre fjender i at komme op i landet
og sikre Hedeby’s handelsveje fra øst og vest. I forbindelse med krigen i 1864 mistede vi jo
området, da den danske hær måtte trække sig tilbage til Dybbøl. Én af skanserne fra
dengang, Skanse 14, er for 10 år siden blevet genopbygget af danske og tyske ingeniørtropper.
Store udgravninger de sidste 3-4 år har givet ny viden om voldens historie. A.P. Møllers Fond
har finansieret udgravningerne, som er blevet udført i samarbejde mellem danske og tyske
arkæologer. Der har været 4, måske 5 faser i voldens historie. Den første vold var en
jordvold, og den næste var bygget af tørv. Da tørvematerialet kan dateres til omkring år 500
Ochsenweg-symbol
e.Kr. ved man, at den første vold er fra før 500 e.Kr. Den sidste fase blev bygget af Valdemar
den Store (død 1187). Det var en 4,5 km lang teglstensmur. Så det sted, der var vores grænse mod syd, kan
dateres til før 500 e.Kr. Selvom vi nok havde været ved Dannevirke, måske flere gange, er der stadig nyt at
komme efter. Herfra var der ikke langt til Hedeby. Vi kunne ikke nå at se området, men der var fin mulighed
for frokost, som Anne Marie og Gudrun havde sørget for hjemmefra. Mens gruppelederen fik en lille ”morfar”
varmede Mette og Troels vand til kaffe.
Herefter kørte vi ind til Slesvig og så Domkirken og den gamle bydel
Holm.
Domkirken blev påbegyndt omkring år 1100. Op gennem de efterfølgende
år-hundreder blev bygget flere tilbygninger. Sidste gang var i perioden
1888-1894, hvor den tyske kejser fik bygget et 112 meter højt tårn.
Indvendig er det store Bordesholm-alter, et imponerende
træskærerarbejde, 12 meter højt og 7 meter bredt.
På hjemvejen gjorde vi holdt ved Sankelmark ved et krigsmindesmærke
for de faldne i et slag mellem danske og østrigske tropper.
Ved Valdemars-muren
Det var i begyndelsen af februar 1864 under danskernes tilbagetrækning.
Så måtte vi igen haste tilbage til Rødekro for at nå en 5-retters menu! På kroen Kiek-In ved Sankelmarkmindesmærket nåede vi dog lige at skylle halsen eller få en is, udenfor i dejligt solskin.
3. dag.

Urnehoved Ting

Hvor vejret havde været langt over forventning de første to dage, vågnede
vi op til en mørk dag, hvor regnen silede ned. Op ad dagen stilnede det dog
af, og vi fik alligevel en god formiddag inden hjemturen. Programmet blev
justeret lidt,
og vi kørte til Frøslevlejren. Undervejs gjorde vi holdt ved Urnehoved Ting.
Ligesom der blev afholdt landsting i Viborg, blev der her holdt landsting for

Sønderjylland indtil 1523. I dag er stedet mindepark over historiske begivenheder og samlingssted, f.eks. ved
grundlovsmøder.
Man skal ikke læse meget om Hærvejen før man støder på omtale af broerne.
Immervad Bro så vi den første dag, og nu kom vi forbi Povls Bro og Gejlå
Bro. Mens Immervad Bro er bygget af stenbjælker og flad ligesom de træbroer,
den afløste, er både Povls Bro og Gejlå Bro buebroer. De er fint
konstruerede og bygget i første halvdel af 1800-tallet, hvor Hærvejen stadig
var i brug til studedrift. Ved Gejlå lå hærvejskroen, Bommerlund Kro, og
Bommerlund-stenen markerer stedet. Hvis nogen har hørt om
Bommerlunder Snaps blev den oprindeligt produceret her. Kroværten fik
Gejlå Bro
opskriften af en fransk rytter-officer, som ikke kunne betale for sit ophold.
Frøslevlejren. Fra 1944 til krigens slutning var 12.000 danske modstandsfolk fanget her. For at undgå
deportation til KZ-lejre havde den danske stat opført lejren. Den blev drevet af tyskerne, men det danske
fængselsvæsen stod for forplejningen. På trods af aftaler blev dog 1.600 sendt videre til KZ-lejre. Fra maj
1945 til 1949 fungerede lejren som en af de ”særlige straffelejre for landssvigere”. I den periode var omkring
5.000 igennem lejren. De mange barakker fremstår fine og velholdte. Ud over Frøslevlejrens Museum huser
de en efterskole og forskellige andre museer, f.eks Hjemmeværnsmuseet. For os der kun vidste, at lejren
havde noget med krigen at gøre, gav besøget en masse viden.
Fyldt med mange oplevelser og indtryk skiltes vi og begav os hjemad hver især. Det var en tur, hvor alt gik op
i en højere enhed, oplevelser, forplejning og ikke mindst samværet.
17.9.2014/Ruth (tekst),(foto: Knud og Hans Ole).

Fødselsdage

Oktober:
24. oktober
25. oktober

Inger Aagaard Sørensen (90 år)
Robert Green Nielsen

November:
8. november
10. november

Gudrun Andreasen
Henning Rassing Pedersen

Alle ønskes hjerteligt tillykke.
Kalenderen
Oktober:
Torsdag d. 2/10: Rådsmøde hos Hanne
Torsdag d. 9/10: Gildemøde i Spejderhytten
Mandag d. 27/10: Fellowship i Galten
November:
Søndag d. 9/11: Dansk Flygtningehjælp landsindsamling
Torsdag d. 13/11: Gildehal
Lørdag d. 15/11: Spejderfest
Onsdag d. 26/11: Fredslys i Skanderborg

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/11 er d. 25/10.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

