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Invitation til 

Gildemøde torsdag den 10. oktober 2019, kl. 19.30 

i spejderhytten på Ellemosevej 

Denne aften vil vi få fornøjelsen af at høre et par spejdere fra DDS fortælle om deres 10 dages tur til 
Island denne sommer. 

Det bliver spændende at høre, hvor mange, der deltog, og hvilke oplevelser spejderne har fået af øen og 
dens fantastiske natur. 

Turen kom i stand bl.a. ved hjælp af gildets donation i år. 

Sidste tilmelding gruppevis den 6. oktober til: 

Hannah Hede,  
hede@hotmail.dk 
tlf: 51914411 

Med gildehilsen 

Gruppe 4 



 

 

 

 

INDBYDELSE TIL HØJSKOLEDAG PÅ RUDE STRAND HØJSKOLE 

DEN 22. OKTOBER 2019 KL. 9.30 

GU’erne i Østjysk Distrikt indbyder alle gildebrødre i distriktet til en spændende højskoledag på  

Rude Strand Højskole: 

Programmet er følgende: 

Kl. 9.30: Ankomst med indtjekning (betaling m.m., kaffe) 
 
Kl. 10.00 “Tyskland - venskab og fjendskab” v/ Niels Wium Olesen. 
Lektor og forfatter ved Aarhus Universitet og ekspert i dansk og europæisk historie Niels Wium 
Olesen gør status på forholdet til Tyskland. Vores skepsis og den forunderlige kendsgerning, at 
vi ved mindre og mindre om den store nabo mod syd. Niels Wium Olesen har netop på Gads 
Forlag udgivet bogen “Poul Schlüters tid - 1982–1993”. 
 
Kl. 12.00-13.00: Mulighed for kort travetur ned til stranden eller i højskolens parkanlæg 
(krolfbaner og petanquebane m.m. forefindes) 
 
Kl. 13.00-14.00: Frokostbuffet (drikkevarer kan tilkøbes)   
 
Kl. 14.30 Kaffe, te og kage 
 
Kl. 15.00- 17.00: “Tyskland set gennem kameraet” v/ Søren Høy. 
Filmanmelder, forfatter, instruktør og tidl. rektor for European Film College Søren Høy lægger 
et snit gennem Tysklands nyere historie. Han præsenterer landet, som det er portrætteret på 
film og hvis handling udspiller sig både før, under og efter Berlinmurens fald. 
 
På gensyn - gå ikke glip af denne spændende højskoledag!  

Dagen er også en spændende optakt til næste års Grænsetræf på Tydal,  
som afholdes den 11. – 13. september 2020. Træffet annonceres i Sct. Georg  
og på Landsgildets hjemmeside. Hold øje! 

Pris: 350 kr. pr. person (betales ved ankomsten på højskolen, hav venligst rede penge klar).  

Transport: Fælles kørsel i egne biler på delebasis. 

Tilmelding til Hanne Nielsen senest den 14. oktober 2019 på e-mail: furmor50@gmail.com 

Mange gildehilsener  

GU’erne i Østjysk Distrikt  
	



Aarhus Stadsgilde og Østjysk Distrikt 

Fellowship Day 2019 

Kære Gildebrødre. 

Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship 
Day 2019: 

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 18.00 

på Diakonhøjskolen, Lyseng Alle 15, 8270 Højbjerg  

Der kan parkeres på stedet. 

I år er det Aarhus Stadsgilde der står for arrangement og program. 

Kl. 18.00:  Ankomst, indtjekning; betaling og vandrehal. 

Kl. 18.30:  Gildehal hvorunder Fellowship budskabet oplæses. herefter 

§ Foredrag ved Birthe Ømark Birthe vil fortælle om sin deltagelse i en international 
spejderlejr i Indien i 2018. 

§ Traktement. Prisen for deltagelse er 150 kr. inkl. drikkevarer: øl - Vin – Vand. 

Kl. 22.30  God nat og kom godt hjem. 

Tilmelding med oplysning om gilde og navn senest fredag d. 11. oktober 2019 til DIS i eget distrikt: 

Aarhus: Helle Kristensen:  hellekathrine@mail.dk   tlf. 86197070 

Østjysk: Karen Bodil Ravn: karen-bodil@outlook.dk   tlf. 25363491 

 

Vi i ser frem til en rigtig god aften. 

NB: Til gildemedlemmer i Aarhus, HUSK SANGBØGER  

Med gildehilsen Aarhus Stadsgilde og Østjysk Distrikt. 
	

Gåtur  
	

Oktober måneds gåtur foregår tirsdag den 1. oktober.  
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej  

kl. 10.00. 
Medbring selv kaffe/te m.m. 

 
Husk tilmelding til Gudrun eller Ellen 

 
Med gildehilsen 

Gåholdet 



 
Referat:      

Gåturen i september 

Den 3. september mødte der kun 3 GB op til gåtur. 

Da vi havde talt lidt sammen, bestemte vi os for at gå på æblerov, og 
derefter gik vi op til Håndværkerskolen. Her mødte vi en pedel, der 
viste os lidt rundt, og vi fik en god snak. 

Derefter gik vi videre og så shelterne. Herfra gik vi igen ned til spejder- 
hytten, og der talte vi om, at det ville være rart med tilmelding til gåturen, så vi ved hvor mange, vi bliver.   

Os, der er en nogenlunde fast gruppe, melder altid fra. 

Til fødselsdags gildehallen bestemte vi, at øvrige GB skulle melde sig til, når der er gåtur, fx i form af en 
SMS, eller telefon til Ellen eller Gudrun. Alle er meget velkomne til at deltage. 

Ref. Gudrun        
 
	

Referat:            Referat fra fødselsdagen den 7. september 2019 

Lørdag den 7. september mødtes 12 gildebrødre for at fejre 
gildets fødselsdag. 

Dagens første punkt var den traditionelle fødselsdagsgildehal. GM 
indledte gildehallen med velvalgte mindeord om Michael Arbon, 
som vi desværre måtte sige farvel til i august. Efter 1 minuts 
stilhed til Mikes ære fortsatte gildehallen, hvor GM i sin tale havde 
fokus på tiden, tiden som går og kommer, som vi kan spilde eller 
udnytte. I fem minutters Sct. Georg satte Hanne fokus på, hvad 
det vil sige at være ”langt ude på landet”. Som altid gav disse 
indlæg noget at tænke over. 

Efter gildehallen var der sammenskuds-brunch. Vi gik bl.a. skyr med hjemmelavet mysli, pizza 
med æg og bacon, hjemmelavet leverpostej, pandekager og boller med lækker ost og syltetøj. 
Jeg tror ikke, der var nogen, der gik sultne fra bordet. Snakken gik lystigt omkring bordet, for vi 
havde god tid. 

Da alle var mætte, tog Kim over. Han havde planlagt et bilorienteringsløb rundt i kommunen, og 
inden de tre biler blev sendt af sted, blev reglerne gennemgået. Undervejs skulle deltagerne finde 
forskellige kunstværker og besvare spørgsmål om dem. Turen skulle tage nøjagtig 50 minutter, og 
alle færdselsregler skulle overholdes. Der var rigtig god stemning i bilerne, hvor alle gik op i at 
løse de stillede opgaver samt at overholde køretiden. Vi blev kendt i Søndergades handel. 

Der var meget tæt løb, men der blev fundet en vinder. Tillykke med sejren og den flotte præmie. 

Herefter sluttede vi dagen med kaffe, dejlig kage og hyggeligt samvær. 

Ref. Hanne 
 



 
Ny Gruppe 2 – Gudenågruppen  

Referat af møde i gruppe 2, Gudenågruppen d. 17. 
september 2019. 

Gåtur på pramdragerstien fra Silkeborg til Resenbro. 

Afbud fra Ellen. 

Vi mødtes kl. 16 hos Mette og kørte mod Silkeborg, hvor bilerne blev 
parkeret ved trækstiens start i centrum af Silkeborg. 

Herefter gik turen mod Resenbro, først langs bredden af Silkeborg Langsø, 
hvor man ud over søen kan nyde synet af de mange og sikkert dyre villaer, 
der ligger langs søen. 

For enden af søen kom vi til Gudenåens udløb, lige hvor motorvejen og 
den gamle landevej krydser åen. Vi fortsatte ad pramdragerstien. Hele 
ådalen er her fredet helt frem til Svostrup kro. 

Ikke langt fra Resenbro blev de medbragte madpakker spist på en lille 
rasteplads med toilet og borde/bænke. Til dessert havde Mette 
medbragt hjemmebagte blåbær-muffins. 

Kort efter var vi fremme ved Resenbro og den bil vi havde parkeret der, 
så de øvrige biler kunne hentes i 
Silkeborg, og derved kunne vi undgå at 
gå turen tilbage. 

Alt i alt en god tur med køligt, men tørt 
vejr. 

Referent: P-E.  

 

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål  

Referat fra gruppe 3`s møde hos Kirsten den 10. september 
2019 

Gruppen var mødt fuldtallig + Ulla. 

Vi havde en blid start på efterårets første gruppemøde. 

Steen havde været på en rundtur - sammen med sin søn - i en autocamper i både Canada og det nordlige 
USA, og han fortalte levende om deres oplevelser og fremviste billeder fra mange forskellige steder. 

Gruppen er jourhavende til nytårsgildehallen, hvorfor vi allerede nu er begyndt at overveje, "hvad, hvordan 
og hvorledes". 

Næste gruppemøde er den 2. oktober 2019, kl. 14 hos Steen. 
Ref.: Ib    

	

	



Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten 

Den 4.september 2019 var hele gruppen samlet hos Hannah  
til gruppens første møde. 

For at alle kunne deltage blev mødet afviklet som et  
sent frokostmøde. Hannah valgtes som gruppeleder. 

                                                                                                   
Et første møde i en ny gruppe er altid lidt ”famlende”, så en snak om, hvor der egentlig ligger 
nationalparker mm mundede ud i, at vi til en begyndelse prøver at fokusere på Nationalpark Mols Bjerge, 
idet Sten tilbød at ville finde noget frem om denne parks oprindelse/tilblivelse. 

Hans Ole undersøger tilbud om guidede ture i Mols Bjerge (formentlig kun i turistsæsonen). 

Gruppen er jourhavende for gildemødet den 10.oktober, og Kirsten forventer at have en aftale med 
spejderne om, at de til dette møde vil orientere om gruppens tur til Island.  

Forskelligt praktisk om de fremtidige møder – herunder mødedatoer – blev aftalt. 

For referatet: Hans Ole 

 

Kære Gildebrødre, 
 
Tusind tak for opmærksomheden ved vores  

60 års fødselsdage. 
Vi have nogle dejlige dage. 
 
Med Gildehilsen 
Marianne og Lars 

_____________________________________ 

Kære Gildebrødre 

Tak for de dejlige flasker vin til  min runde fødselsdag. 

Jeg glæder mig til at nyde dem. 

Med gildehilsen 
Sten 
 
 

 

 

 

 

 

Kalø Slotsruin	



  

 
Fødselsdage 

Oktober:  
24. oktober Inger Aagaard Sørensen 
25. oktober Robert Green Nielsen 
  
November  
8. november Gudrun Andreassen 
10. november Henning Rassing Pedersen 
  

 
Alle ønskes hjerteligt tillykke 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/11- 2019 er d. 25/10. 
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com 

	

Kalenderen  

Oktober: 
Tirsdag d. 1/10: Rådsmøde hos GK 
Torsdag d. 10/10: Gildemøde 
Tirsdag d. 22/10: Højskoledag på Rude Strand Højskole 
Onsdag d. 23/10: Fellowship Day i Aarhus 
 
November: 
Lørdag d. 9/11: Spejderfest 
Torsdag d. 14/11: Distriktsrådsmøde 
Onsdag d. 27/11: Fredslys 
Torsdag d. 28/11: Gildehal/udviklingsmøde 
 


