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Gruppe 5 vil gerne invitere til gildemøde
den 8. oktober kl. 19.30
Gruppevis tilmelding senest mandag den 5. oktober til
Anne Marie Hansen, tlf. 2078 4713
Mail: annemarie.hansen@gmail.com
Ved tilmelding ber’ vi jer oplyse hvem,
der vil hjælpe med oprydning efter mødet
Med gildehilsen Gruppe 5

Gåtur
September måneds gåtur bliver tirsdag d. 13. oktober
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 14.00.
Vi går bl.a. denne gang i skoven ved Vissing.
Medbring selv kaffe m.m.
Næste tur: tirsdag d. 10. november 2015

Der er ingen tilmelding – Bare mød op!
Gildehilsen

Gå-holdet

HUSK: Tilmelding senest 10/10-2015

Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde
Fellowship Day 2015
Kære Gildebrødre.
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship
Day 2015.
I år er det Aarhus Stadsgilde der står for arrangement og program.
Mandag den 26. oktober 2015 kl. 18.30,
i Hasle kirke og sognegård. Viborgvej 158, 8210 Aarhus.
(Der kan parkeres over for kirken på LIDL's P-plads)

Kl. 18.30:
Kl. 19.00:
Kl. 20.00:

Kl. 22.30

Ankomst, indtjekning, betaling og vandrehal.
Gildehal i Hasle Kirke hvorunder Fellowship budskabet oplæses.
I gildehallen vil det grønlandske sangkor Kajak synge nogle af deres dejlige sange.
Traktement.
Foredrag ved Dansk Flygtningehjælp.
En medarbejder fortæller om organisationen, samt om arbejdet i de krigshærgede områder.
Kaffe eller te.
God nat og kom godt hjem.
Prisen for deltagelse er kun kr. 125.00
Drikkevarer kan købes til butikspriser.

Tilmelding, med oplysning om gilde og navn, senest lørdag
d. 10. oktober 2015 til DIS i Østjysk distrikt:
John Biensø:

bijobi@turbopost.dk

86510014

Vi ser frem til en rigtig god aften.
Med Gildehilsen Århus Stadsgilde og Østjysk Distrikt

Referat:

Gildefødselsdag lørdag den 5-9-15
Lørdag den 5-9 mødte 14 glade gildebrødre op kl. 9 i Spejderhytten på Ellemosevej for at fejre
Gildets 49 års fødselsdag.
Vi startede med Gildehal, hvor Hans Ole blev indsat som Kansler, og Sten holdt en Gildemestertale,
der provokerede til eftertanke om spejderbevægelsens – og gildebevægelsens organisation og
fremtid.
Janne og Mike fik overrakt 25-års nåle, idet de har været medlemmer siden 8/09/90.
Efter formiddagskaffen drog så 12 beredte gildebrødre afsted til Aars. Her blev vi modtaget af Peter
Stenild, der har været pedel på Vesthimmerlands Gymnasium i Aars i 30 år, og som er en ildsjæl i
frivilligt arbejde i og for byen.
Han tog os under sine vinger de næste 5 timer, gav os husly mod det våde vejr på gymnasiet og
fortalte om hvordan en by af Aars’ størrelse lykkes med at blive et kraftcenter for kunst, industri og
aktiviteter på andet vis. Alt sammen båret frem af fremsynede borgmestre, støtte fra handelslivet og
frivillige, samt en stor portion vesthimmerlandsk stædighed til at trodse restriktionerne fra
Østdanmark 
Peter Stenild viste og fortalte os om tilblivelsen af Per Kirkebys værker på og omkring gymnasiet.
Vi så Kunstmuseet i Aars – også her blev der fortalt om egnens historie og om nutidens kunst, og
efter frokost så vi Musikhuset, samt gik en våd tur i byen, hvor vi fik fortalt om byens kunstværker
med særligt fokus på Per Kirkebys ”bymur”. Igen så vi en driftig by i forandring. Et spændende sted.
Efter vandreturen var vi tilbage på gymnasiet, blev tørre, fik vores eftermiddagskaffe og afsluttende
fortællinger, før vi vendte næsen mod Hadsten.
På vejen hjem stoppede vi ved Borremose og gik en tur ud til resterne af landsbyen. Sten fortalte om
kimbrernes folkevandringer – et på dagen pludseligt meget aktuelt emne – og på museet havde vi
hørt om fundet af ”Gunderupkarret” og tørvegravning i moserne så vi kunne midt i den silende regn
sagtens forestille os fortidens liv i mosen.
Så gik det hjemad. Ved hytten tog vi afsked med hinanden efter en spændende dag.

Referent: Janne A.

Referat:

Gåtur i september
En lille håndfuld friske gildebrødre mødtes ved spejderhytten. Denne gang kunne vi nøjes med at
køre i én bil. Vi kørte til Søften, hvor vi først gjorde holdt ved spejderhytten, hvor Søften KFUM
holder til. Efter at have beset lokaliteterne fortsatte vi lidt endnu og gjorde holdt nær
Hattemagerskoven.
Vi gik en dejlig tur i skoven, hvorefter Gudrun diskede op med lækker æblekage med makroner og
flødeskum. Lækkert!!
Så kørte vi lidt videre mod Nørreris Skov, hvor vi gik en lille tur. Vi prøvede at finde hvor Niels
Ebbesens eg engang havde stået, men det lykkedes ikke. Vi må have den til gode til en anden god
gang. Vejret var rigtig dejligt og vi havde endnu engang en hyggelig gåtur.

Ref.: Kirsten A
_________________________________________________________________________________

Gruppe 1 – Naturoplevelser
Tirsdag den 11. august mødtes de 16 gildebrødre, der have valgt at være med i en naturgruppe på
Bakkely. Efter at have grillet og fortæret nogle pølser m.m. fordelte vi os i to grupper. Gruppe 1
Naturoplevelser, med 7 medlemmer. Gruppe 2 Naturgenopretning med 9 medlemmer. Under kaffen
holdet vi det første gruppemøde. Gruppe 1 blev enige om at afholde næste møde den 1. september.
Den 1. september kl. 15.30 mødtes gruppe 1 ved Naturcenter Syddjurs, hvor Lars havde booket en
dejlig bålhytte. Efter en hurtig kop kaffe med kage, drog vi med hver sin lille spand ud i Mols bjerge,
for at plukke brombær. Efter en times tid havde vi alle fyldt vores spande og vi vente tilbage til
bålhytten. Her gik vi i gang med at tænde bål og lave pandekage dej. Der blev bagt en pæn stabel
pandekager, som vi spist med råsyltede brombær til mums. Bagefter grillede vi lige en pølse og fik
en kop kaffe med blåbær muffins til Efter endt oprydning drog ved 21 tiden tilbage til Hadsten efter
et meget vellykket arrangement.
Vores næste møde bliver den 3. oktober om formiddagen, hvor vi vil prøve at finde svampe og
tilberede dem.

Ref. Mette

______________________________________________________________________
Gruppe 2 – Naturgenopretning
Naturgenopretningsgruppen har holdt sit første møde hos Ellen den 14/9
Ellen havde lavet en lække ret med en god salat. Derefter skulle vi lige blive klar over hvad
naturgenopretning egentlig er, og hvad det omfatter.
I begyndelsen arbejder vi med enge. Hvordan de var blevet drænet, for at landbruget kunne få
noget ud af engene. Men når vores vådområder bliver mindre går det ud over vores fugle. Siden
1989 har vi genoprettet mange vådområder ved at lukke drænene og pumpestationer. Vores tur gik
netop til sådan et område, Vorup enge. Flere forskellige kvægarter , også bisonokser, græssede i
vådområderne. Vores kaffe fik vi i fugletårnet. Vi havde en skøn dag med sol, regnen ventede med at
komme til vi stod og skulle ind i bilerne.

Ref. Gudrun

______________________________________________________________________
Gruppe 3– Lokalhistorie
Gruppe 3 drog afsted den 25. september på tur mod Mols for at se på kirker. Vejret var med os, så
på trods af et par lokale byger havde vi et fantastisk flot september vejr og Mols viste sig fra sin
allersmukkeste side.

Vi startede ved Rolsø Kirke (1175 – 1908), der egentlig er resterne af en middelalder kirke.
Våbenhuset står tilbage fra den oprindelige kirke og bruges i dag kun i forbindelse med
friluftsgudstjenester samt til begravelser for den familie, der stadig må benytte stedet til begravelser.
Oprindelig har her ligget en fuldt udbygget middelalderkirke som blev benyttet ind til 1907, da en ny
kirke i Vrinners blev indviet. Grunden til at Rolsø Kirke mistede sin betydning var at herremanden på
Rolsøgård sidst i 1700 tallet nedlagde landbyen Roelse for at inddrage jorden. Indbyggerne blev
fordrevet til Vrinners. I løbet af de næste godt hundrede år blev de trætte af at gå den lange vej til
Rolsø Kirke og fik så endelig lov til at bygge Vrinners Kirke, der blev indviet i 1907. Efter en tur rundt
på kirkegården kørte vi til Knebel Kirke – en middelalderkirke, der om muligt ligger endnu smukkere
end Rolsø Kirke.
Vi var interesserede i kirkens alter og alterudsmykning udført af Bjørn Nørgaard.
Vi havde allieret os med en lokal guide og blev modtaget af både kirkeværge og guide. Baggrunden
for at Bjørn Nørgaard kom til at lave alter og altertavle var den triste, at der var blevet forøvet
brandattentat mod det gamle alter – det og altertavlen gik til, mens resterne af kirken og dens
udsmykning overlevede.
Guiden fortalte om arbejdet for at skaffe midler til den nye udsmykning, skolebørnenes arbejd med
ideer dertil og om hvordan man på forhånd offentliggjorde skitser af Bjørn Nørgaards værk, og har
sandsynligvis taget den værste brod af kritik og diskussion, da værket blev afsløret. usædvanligt
værk, en beskrivelse af Jesu opstandelse – meget kraftfuldt og smukt – og det vinder ved gensyn.
Vi fik mange andre fortællinger – bl.a. vil rygtet vide at nutidens Rolsøherremand ikke er meget mere
venlig end 1700 tallets, men det gik vi nu ikke nærmere ind i, for vi skulle videre til Vistofte Kirke –
Mols og måske Danmarks højest beliggende kirke og dertil kommer at den ligger smukt.
Igen så vi en romansk kirke med tilføjede gotisktræk – meget stor – et udtryk for tidligere tiders
rigdom. Vi bemærkede igen et tegn malet på loftet. Det samme så vi i Knebel Kirke, men kunne ikke
få en forklaring på dets betydning. Det mest interessante i Vistofte Kirke var for os orglet, som Knud
Erik har været med til at bygge.
Nu var det blevet høj frokosttid, og da Ruth havde lånt nøglen til Vistofte Mølle, indtog vi frokosten
dér. Møllen havde godt nok taget hatten og vingerne af, de skal restaureres, men resten fungerede
fint og vi fik vores frokost i flotte omgivelser – igen med en fantastisk udsigt ud over landskab,
bugter og vige. Et spændende sted, som vi nok kommer til at høre nærmere om.
Nu gjaldt det Dråby Kirke. En statelig, hvidkalket teglstenskirke med stolpetårn. Et træk der findes i
mange kirker på egnen. Kirken har været tilknyttet godset Skærsø og været kirke i en driftig
havneby – deraf størrelsen og rigdom i udsmykning. I middelalderen gik Kattegat ind til Dråby. Igen
så vi ”tegnet”, som vi ikke ved, hvad betyder – vi søger viden, og vil kigge i de næste kirker, vi
besøger.
Nu var det blevet forbi kaffetid. Vi var blevet kolde og mættede af indtryk fra turen, så vi var lettede,
da klubhuset i Nappedam kom i sigte. Også her havde Ruth nøglen, så vi nød varmen, kaffen,
gulerodskagen samt den skønne udsigt.

Vores dagsorden blev klaret, og det var tid til at tage hjem efter en spændende dag.
Referent: Janne A.

____________________________________________________________________
Gruppe 4 – Diskussion
Referat af gruppe 4`s møde den 15. september 2015.

Mødet blev holdt hos Niels – og alle 6
gruppemedlemmer var mødt.
På det forrige gruppemøde blev det
aftalt, at Steen C. til ovennævnte
møde skulle komme med forslag til
diskussionsemner.
Steen havde følgende forslag:


Har vi en elite - i både positiv som negativ betydning – inden for kultur, politik og den
finansielle verden
 Flygtningeproblematikken.
 Offentlige institutioner – ændring i arbejdsopgaverne – måske kun til fordel for
institutionen/personalet - (eksempel: Biblioteker der gør meget andet end at udlåne bøger !!)
På næste gruppemøde vil vi diskutere de offentlige institutioner.
Gruppens medvirken til udarbejdelse af et festskrift i anledning af gildets 50 års jubilæum blev
drøftet, og gruppen er indstillet på at medvirke, og Niels vil kontakte Sten Bo for at høre, hvad
gruppen evt. kan bidrage med.
Næste gruppemøde: 13.oktober 2015 hos Steen i Laurbjerg.
NB: Husk at være klædt på, så vi kan gå en tur til ”den nye bålplads”.
Ref.: Ib L.

Gruppe 5 – Biograf
Gruppe 5 havde konstituerende møde i august, hvor vi besluttede, at Hanne er formand for gruppen.
Vi aftalte, at vi vil vælge film, som alle forsøger at få set inden næste møde. Hvis vi skal se filmene
på mødeaftenen, bliver der ikke tid til at drøfte filmen efterfølgende.
Vi vil både se film i biografen men også i hjemmebiografen, hvor
der kan snakkes undervejs.
Vi mødes igen hos Anne Marie den 1. september, og denne gang
havde alle været i biografen og set den danske film om underes i
1992: ”Sommeren ’92”.
Der var delte meninger om filmen i gruppen, men alle synes, at
det på mange måder var en god film.
Kim synes, at det var en god film, men at den var lidt for
amatøragtig. Der var ikke noget flow igennem. Men der var
nogle spændende ting, som Ricardos jobsamtale,
karakteristikken af Richard Møller og Kim Wilford.
Hanne: jeg har aldrig set en fodboldkamp og har slet ikke
forstand på fodbold, men filmen gjorde stort indtryk. Richard
Møller havde nogle gode systemer, og det er imponerende, at
man kan lave sådanne systemer. At han samtidig havde nogle
værre egoister som spillere, gjorde det super svært. Forvandling
af top egoister til et samlet team var fantastisk. Det kan vi overføre til gildet, hvor vi som hold kan
lave nogle ting, der ellers skulle være umuligt.
Annemarie synes, at der var mere mennesker end handling. Robert fortalte, at det nogen gange kan
være svært at styre en masse eksperter eller stjerner.
Bent synes, at den var rigtig god.
Filmen handler om ledelse, hvor Richard Møller først afretter holdet for dernæst at give frie tøjler.
Han har svært ved at motivere og give skulderklap. Han var tidligere stik i rend dreng og skulle nu
være lederen. Og han mente, at bare man har et system, så kan alt lykkes. Men det kræver også
motivation.
Den næste film, vi har på programmet, er Praktikanten, som bl.a. har
Robert De Niro og Anne Hathaway i hovedrollerne.
Filmen beskrives som en hjertevarm komedie.
Robert De Niro spiller den 70-årige enkemand, Ben Whittaker, som er
gået på pension. Han synes dog, at livet som pensionist er blevet lidt
trivielt. I forsøget på at få lidt luft under vingerne bliver han
seniorpraktikant hos et ungt, smart online modefirma. Det styres af den
benhårde og stressede chef Jules Ostin (Anne Hathaway), der ved,
hvad hun vil og på ingen måde mener, at hun har brug for hjælp. På
trods af dette og deres forskelligheder, er det måske lige netop Bens
venskab, hun alligevel står og mangler.
Den vil vi glæde os til at se og til at drøfte på et møde i november.
Ref. Hanne

Opskrift på morgenboller med havregrød:
Til 32 boller:
Kog en grød af 3 dl havregryn og 5 dl. Vand.
Tilsæt 2 ts salt og 150 g smør, som smeltes i den varme
grød.
Tilsæt derefter 5 dl mælk og køl af til lillefinger varmt.
Rør 50 g gær med 1 spiseske sirup til det er flydende og tilsæt
grødblandingen.
Ælt til en smidig dej med ca. 1400 g hvedemel.
Lad hæve ca. 1 time og form 32 boller.
Bollerne sættes i en kold ovn og bages ca. 30 minutter ved 200
grader varmluft.

Fødselsdage
Oktober 2015:
24. oktober

Inger Aagard Sørensen

25. oktober

Robert Green Nielsen

November 2015:
8. oktober

Gudrun Andreasen

10. oktober

Henning Rassing Pedersen (75 år)

Alle ønskes hjerteligt tillykke.
Kalenderen
Oktober 2015:
Torsdag d. 8/10: Gildemøde
Tirsdag d. 13/10: Gåtur
Mandag d. 26/10: Fellowship Day
November 2015:
Lørdag d. 7/11: Spejderfest DDS
Søndag d. 8/11: Indsamling Dansk Flygtningehjælp
Torsdag d. 12/11: Gildemøde
Onsdag d. 25/11: Fredslys
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/11-2015 er d. 25/10.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

