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Veteranhjem Midtjylland, Edwin Rahrsvej 62, 8220 Brabrand
Vi besøger Veteranhjem Midtjylland torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30
Konstitueret daglige leder Lone Rasmussen og bestyrelsesformand Peter Sporleder vil fortælle os om
baggrunden for oprettelse af veteranhjem og Veteranhjem Midtjyllands arbejde for veteraner.
Efter kaffe, vil der være mulighed for at stille spørgsmål til de to oplægsholdere.
Vi mødes ved DDS Spejderhytten på Ellemosevej kl. 18:30 og fylder biler op.
Tilmelding gruppevis senest søndag den 9/10 til Ruth på mail ruthkondrup@gmail.com eller telefon
20784606.
I er velkomne til at tage interesserede gæster med – antal oplyses ved tilmelding,
da Veteranhjemmet vil lave kaffe og te til os – gruppe 3 sørger for lidt spiseligt til kaffen.

Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde
Fellowship Day 2016

Kære gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt.
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med
Fellowship Day 2016, i år forestår Østjysk Distrikt arrangement og program
Tirsdag d. 25. okt. 2016 kl. 18.30 i mødelokalerne til Sønderbro kirke,
Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens

Kl. 18.30: Ankomst, indtjekning, betaling og hils på hinanden
Kl. 18.45: Velkomst og oplæsning af Fellowship budskabet
Kl. 19.15: Omkring emnet ”klimaforandringer og flygtninge” vil en storyteller fra organisationen
CARE Danmark fortælle hvordan de hjælper lokale befolkninger med at tilpasse sig nogle
voldsomme klimaforandringer.
Kl. ca. 20.00: Et let traktement med drikkevarer, efterfulgt af kaffe/te med lidt sødt.

Kl. ca. 22.00 Tak for i aften.
Prisen for deltagelse er kun kr. 100,- alt incl.
Tilmelding, med oplysning om gilde og navn, senest onsd. d. 12. oktober 2016 til:
DIS Østjysk Distrikt, John Biensø, mail: bijobi@turbopost.dk eller 86510014
.
Vi ser frem til en rigtig god aften, med Gildehilsen
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde

Gåtur
Oktober måneds gåtur finder sted tirsdag d 11/10.
Denne gang vil Bente tage os med på en tur ud i naturen.
Vi mødes ved spejderhytten kl. 14.
Medbring selv kaffe og brød.

Gildehilsen

Gå-holdet

__________________________________________________________________________________

Referat:

Gildets 50 års jubilæum
Ja – så oprandt den dag, mange havde glædet sig til og imødeset med spænding!
Lørdag den 10. september var den dag, vi havde valgt at fejre jubilæet for Gildets 50 års jubilæum
den 7. september.
Forud var der gået godt 1 års arbejde for Jubilæumsfestudvalg (Sten, Ellen, Bente, Inge, Janne,
Mike), med nogle gode, og sommetider lange møder. Det lykkedes til sidst at få strikket et program
sammen, som vi mente kunne tilfredsstille alles ønsker.
Der var 3 hovedpunkter i udvalgets arbejde: Receptionen lørdag formiddag og festmiddagen med
Gildehal lørdag aften og Festskriftet. Festskriftet blev vel modtaget blandt gæsterne – tak til alle
bidragsyderne.
Det var det bedste vejr (efter bestilling selvfølgelig!) at holde en udendørs reception i. Der var pænt
besøg, og pølsevognen var en succes – der var kun 6 pølser tilbage, efter gæsterne var taget hjem!
Det var skønt at se, hvor mange medlemmer, gamle medlemmer og spejdere, der kom, og man
hyggesnakkede over det hele – gamle minder varer længe!
Der var flotte gaver og gode taler. Talerne var Borgmesteren, Landsgildeskatmesteren
(Landsgildemesteren måtte melde afbud), Distriktsgildemesteren, Gruppelederne fra DDS Hadsten og
KFUM Hadsten, vores egen Gildemester, og en forhenværende Gildemester (og nabo til hytten)
Bjarne Lundgaard.
Grete Simonsen fik 50-års nålen af Landsgildeskatmesteren og en flot buket fra vore egen GM. Godt
gået Grete!
Efter alle de rosende taler, kunne vi alle gå hjem mindst 1 m højere!
Gildehal og Festmiddagen forløb perfekt. Gildemesteren fra vores modegilde (4. Aarhus) var med
som gæst. Hun måtte finde deres gamle dagbøger og protokoller frem for at orientere sig om
forløbet med at ”føde” et nyt gilde. Hun vidste ikke, at de var moderen til os! Det var trods alt, 50 år
siden!
Middagen var lækker, og Niels Mark udførte sit toastmasterhverv med glans. Vi fik lært en ny skål,
der vist nok var rigtig gammel- og underholdende
Underholdning (Basserallerne) var med på noderne og fik sig hurtigt pejlet ind på hvad vi var for en
forsamling! Det var en stor fornøjelse – godt valgt Ellen.
Der skal lyde en stor tak til alle, der hjalp til med de praktiske opgaver omkring afvikling af dagen.
Det var skønt at det kunne gøres så hurtigt, og at alle var med.
En dejlig dag med mange gode oplevelser.
Referenter: Janne & Mike

Referat:

Gåtur i september.
Denne gang havde vi besluttet, at vi ville finde Niels Ebbesens Eg, som vi før havde forsøgt at finde.
Denne gang var vi forberedte, idet Sten i forvejen havde været ud og lave lidt research.
Vi gik derfor en dejlig gåtur i Ristrup skov, hvor vi fandt den gamle eg. Vi fandt også en jagthytte,
som vi udforskede.
Vejret var fantastisk til sådan en tur i skoven.
Ref.: Kirsten A

__________________________________________________________________________________

Gruppe 1 – Naturoplevelser
Nyt fra Naturoplevelsesgruppen

Lørdag den 24. september kl. 10.00 mødtes gruppe 1 ved Løjstrup Mølle Dambrug, her havde vi en
aftale med Jonas som er fiskemester på dambruget. Vi fik en meget grundig og spændende
rundvisning på dambruget, som varede ca. 1½ time. Løjstrup dambrug er oprindelig en gammel
vandmølle, da møllen blev nedlagt, blev der lavet dambrug. Vi fik også lidt af møllens historie. Det
nuværende dambrug er en del af Musholm A/S og blev stiftet i 1996.
Musholm A/S er en akvakulturvirksomhed, specialiseret i opdræt, forarbejdning og salg af ørreder og
ørredrogn. Produktionen er vertikalt integreret og dækker hele fiskens livscyklus fra ægget klækkes
til de voksne fisk sættes ud i store net på havbrugene i Storebælt
I opdrættet tilstræbes det at efterligne de forhold, som fiskene har i naturen, og følge deres
livscyklus. Ørrederne klækkes på et kildevældsdambrug. Når fisken har en vis størrelse flyttes de til
et større ferskvandsdambrug, bl.a. Løjstrup Mølle Dambrug ved Langå, der dels har en traditionel
sektion med indtag af åvand, dels en sektion ombygget til modeldambrug, med indtag af grundvand
og fuld recirkulation af vandet.
På dambruget passes og fodres fiskene i 2 år, indtil de er klar til udsætning i havvand. Fisken vejer
typisk mellem 500 og 1000 gram, når den i foråret sættes ud på havbruget ved Musholm Ø i
Storebælt. Her går fisken i store netbure.
Sidst på efteråret bliver fisken kønsmoden og udvikler en rød rogn. I naturen ville den nu søge
tilbage til vandløbene for at gyde. På dette tidspunkt tages fisken op af nettene og slagtes. Den vejer
da typisk mellem 2 og 5kg.
Ved sygdomstegn tilkaldes en dyrlæge med speciale i fiskeopdræt, der findes kun 2 fiskedyrlæger i
Danmark
Fiskene bliver vaccineret på dambrugene før udsætningen i havet. I saltvand er fisken mest udsat for
bakterier. Der er tale om en stikvaccine, hvilket betyder, at hver enkelt fisk skal tages op og have
vaccinen indsprøjtet med en nål. Dette gøres om vinteren inden udsætningen på havbruget om
foråret.

Efter denne meget lærerige rundvisning som var noget af en øjenåbner,
fik vi lov at købe nogle ørreder. Efter formiddagskaffen, som blev
indtaget med den flotteste udsigt over Lilleåen, kørte vi til Løjstrup
Hovedgård for at plukke æbler og pærer i deres frugtplantage, et rigtig
dejligt sted. Sidste stop var bålhytten på Laurbjerg sportsplads. Her blev
der tændt bål renset fisk, snittet kartofler, grønsager og udhulet æbler.
Det hele kom på bålet og vi indtog en yderst velsmagende middag i det
helt fantastiske efterårsvejr.
Vores næste møder bliver:
Søndag den 30-10 svampetur
Lørdag den 26 -11 samler vi ting til juledekoration og spiser julefrokost
__________________________________________________________________________________________________

Gruppe 2 – Naturgenopretning
Referat fra gruppemøde hos Gudrun den 15. september, 2016:
Afbud fra Bente.
På denne dejlige, solrige og varme septemberdag mødtes vi hos Gudrun.
Den lækre frokost blev indtaget i haven under megen snak og morskab efter den gode jubilæumsfest
lørdagen forinden. Alle var enige om, at hele dagen havde været rigtig god, og vejrguderne
tilsmilede hele arrangementet.
Receptionen var velbesøgt, og alle havde indtryk af, at gæsterne havde hygget sig og følt sig godt
tilpas.
Aftenfesten var veltilrettelagt og morsom, så stor ros til festudvalget; vi kunne ikke finde på
negative bemærkninger!
Rådsmødet den 6. oktober:
- vi talte om vigtigheden af, at alle møder op i november til Gilde-/udviklingsmødet.
- spejderfesten er tilrettelagt til den 12. november 2016.
- det nye festudvalg består af: Ellen, Helge, Bente og Inge.
Gruppeemnet: Naturgenopretning drøftedes endnu en gang. Vi kom frem til, at der stadig var
mange muligheder inden for emnet, idet man sagtens kan dykke længere ned i detaljen i emnet.
F.eks. Omkring Egå Engsø og i Mols Nationalpark græsser dyr som en del af naturgenopretningen.
Forslag til fremtidige ture var også Kasted Mose og Væth Enge.
En tur til Mols Bjerge tilrettelægger Hans Ole til foråret.

Gruppeturen til Den genfundne bro havde været en succes, blot var nogle utilfredse med, at
Sukkertoppen ”havde flyttet sig”
Godt mætte efter Gudruns frokost begav vi os til Bidstrup
Gods, hvorfra vi gik ad én af de afmærkede stier. På vores
vej kom vi forbi gravhøje fra yngre bronzealder, ligesom 2
kæmpe egetræer, som er nogle af de ældste i Danmark.

På en lille afstikker kom vi til Røde Mølle, hvor vi af ejeren
fik lov at drikke den medbragte kaffe på en solrig plet i
hans have.

Derfra gik turen tilbage gennem skoven stadig med septembersolens stråler skinnende ned mellem
træerne. Det var en dag, hvor både vejr og indhold løftede humøret.
Næste møde den 27. oktober 2016, kl. 13.00 hos Hannah
Ref.: Hannah
________________________________________________________________________________________

Gruppe 4 – Diskussion

Gruppe 4 – referat fra møde den 13. september 2016.
Mødet var hos Henning. Steen havde meldt forfald.
Det var en af de fantastiske dejlige septemberaftner, så den første times tid sad vi ude i haven.
Vores diskussionsemne var næsten givet på forhånd, for det
var netop i disse dage, at det var meget fremme i den
offentlige debat, at Langkjær gymnasie havde meldt ud, at
de nye 1. g klasser var blevet sammensat efter elevernes
etniske baggrund – altså danskere og ”andre” i hver sine
klasser.
Man kunne læse i aviserne og høre i radio og TV, at det
havde vækket voldsom debat, og der var bestemt ikke
enighed blandt Folketingspolitikerne, hvorvidt der var tale om
diskriminering eller om der var tale om ”pædagogiske
hensyn”.
I gruppen gik diskussionen frem og tilbage – for og imod – men vi kunne selvfølgelig heller ikke nå frem til,
hvad der var ”det eneste rigtige”.
Der var dog noget vi kunne blive helt enige om – nemlig at foreslå på Gildetinget, at der generelt ikke skulle
være gildemøder i august måned – dog at loppemarkedet selvfølgelig skal afholdes som vanligt.
Gruppens næste møde er torsdag den 20. oktober 2016 hos Anne-Grethe.
Ref.: Ib

Gruppe 5 – Biograf

Kort referat fra møde i Gruppe 5 hos Hanne og Robert den 6. September:
Kort referat fra distriktsgildehal d.30.08.2016 i Galten:
Hanne fortalte kort om, hvad der var skete ved gildehallen, herunder at Sten Bo blev indsat som
Distriktsgildemester.
Fra Hadsten deltog Gudrun, Mette, Robert, Hanne, Kirsten og Sten Bo.
Film siden sidst og kommende film:
Hanne og Robert havde set filmen Florence med Meryl
Streep i hovedrollen. Filmen er den sande historie om
Florence Foster Jenkins, som er en legendarisk
berømthed fra 1940’ernes New York, der målrettet
jagter drømmen om at blive en stor operasanger. I
hendes hoved lyser hendes stemme smuk og ren. For
alle andre lyder den forfærdelig – og hylende morsom.
Florence beslutter sig for at synge ved en stor koncert i
Carnegie Hall og inviterer 1000 soldater til at overvære
hendes ”koncert”. Hendes ægtemand, spillet
fremragende af Hugh Grant, vil gerne skærme Florence for latterliggørelse og kommer på en stor
opgave i forbindelse med koncerten.
Det er en herlig film om en skøn dame, der lever i sin helt egen virkelighed til stor morskab for
omverdenen.
Hanne skal ind og se filmen ”Lyset i havet” onsdag. Den handler om et skib, der går ned, og nogle
mennesker, der finder et barn på stranden, som de tager til sig. Det viser sig senere, at der er
nogen, der mangler dette barn. Så skal fyrmesterparret give barnet fra sig eller skal de holde mund.
Det er en filmatisering af en fremragende roman, så det er spændende, om filmen kan leve op til
dette. Se trailer her: https://www.youtube.com/watch?v=I9tv8QaXOb8
Filmen får premiere sidst i september.
Næste film i Biografklub Danmark hedder Swinger, og den har
premiere den 22. september, men vises først i Hadsten i
begyndelsen af oktober. Det aftaltes, at der laves en
mandeaften. Det kunne være d. 9. september. Andre gildebrødre
er meget velkomne.

Kommende møder i gruppe 5:
Onsdag d. 5. oktober kl. 19 hos Anne Marie.
Onsdag d. 9 november kl. 19 hos Bent.
Vi skal her se filmen Thy Lejren 1970, som lejes på Biblioteket. Filmen varer 48 minutter.
Onsdag d. 7. December kl. 19 hos Kim.
Alle gildebrødre er velkomne. Giv besked til den, der afholder mødet.
Ref. Hanne og Robert

Vi har nu modtaget de bestilte Haitinåle.
De der har bestilt kan få nålen af Mette til gildemødet 13/10.
Husk betaling: 25 kr.

Fødselsdage
Oktober:
24. oktober

Inger Aagaard Sørensen

25. oktober

Robert Green Nielsen

November:
8. november

Gudrun Andreasen (75 år)

10. november

Henning Rassing Pedersen

Alle ønskes hjerteligt tillykke.

Kalenderen
Oktober:
Torsdag d. 6/10: Rådsmøde
Tirsdag d. 11/10: Gåtur
Torsdag d. 13/10: Gildemøde
Tirsdag d. 25/10: Fellowship i Horsens
November:
Søndag d. 6/11: Indsamling Dansk Flygtningehjælp
Tirsdag d. 8/11: Gåtur
Lørdag d. 12/11: Spejderfest DDS
Onsdag d. 23/11: Fredslys
Torsdag d. 24/11: Gildemøde
Tirsdag d. 29/11: Distriktrådsmøde i Horsens (GM)
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/11-2016 er d. 25/10.
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com

