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Invitation til gildemøde d. 8.oktober 2020  kl. 19.30 i 

hytten på Ellemosevej 

Gruppe 2 inviterer hermed til gildemøde i hytten. Det var oprindeligt 
meningen at vi skulle have været på besøg på Den Jydske 
Håndværkerskole. Dette kan desværre ikke lade sig gøre grundet Covid 19 
restriktioner fra skolens side. Vi afholder derfor mødet i hytten, hvor Kim 
vil vise billeder og holde et foredrag om, hvordan en moderne erhvervs-kost-skole fungere. 

Mødet starter med at Hadsten Gildet overrækker vores årlige donation til Chris Hartmann fra 
Familiehuset i Hammel. Hun vil efterfølgende fortælle lidt om projektet og svare på spørgsmål  

Ud over dette skal vi også underholde os med et par hemmelige konkurrencer.  Som altid vil der 
også være et let tragtement. 

Tilmelding skal ske til Kim Topp på mail (kim.bertil.topp@gmail.com) eller sms (51541771) 
senest søndag d. 4.oktober 2020 kl. 20.00  

På gruppe 2`s vegne Kim Topp 
	

Gåtur  
	

Oktober måneds gåtur foregår tirsdag den 6. 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 
  

Bøn fra redaktøren: 
Jeg er meget glad for alle tilsendte indlæg, men send helst filerne i Word og send gerne billeder 
i separat fil. Jeg kan max bringe 4 billeder pr. indlæg, da bladet ellers bliver meget omfangsrigt.  
Gildehilsen Hanne 

 



	

	

       

 

 

Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde 

Kære Gildebrødre 

Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder hermed til fælles Fellow 
Ship Day 2020, i år forestår arrangementet. 

Mandag d. 26. oktober 2020 kl. 18. 30 i Kirkecenter Højvangen, 
Mallingsgårdsvej 3 8660 Skanderborg 

Kl. 18,30 Ankomst, betaling og vandrehal 

Kl. ca. 18,45 velkomst og Fellow Ship budskabet oplæses. 

Kl.ca, 19,15 Smørrebrød, serveret portionsanrettet. 

Kl. ca. 20,00:Foredrag ved Forfatter Annette Foth-Jakobsen: Hvis 
suk var luftballoner…. Historien om de tyske flygtninge i lejren 
ved Gl. Ry 1945 -48(desværre gentager historien sig i år 2020) 

Efter foredraget serveres der kaffe, te med noget sødt til. 
 
Kl.ca. 22,00 Aftensang og tak for i aften 
 
Af hensyn til de tiltag vi skal tage i disse Corona -tider, bedes I selv 
med bringe bestik, det øvrige service er engang 
 
Pris for denne aften er 100,00 kr.  excl. Drikkevarer, (Øl, vand, vin) 
 
Tilmelding med oplysning om gilde og navn til DIS i eget distrikt: 
Helle Kristensen, mail: hellekatrine@mail.dk , tlf. 23 64 52 06 
Karen-Bodil Ravn , mail: karen-bodil@outlook.dk  tlf. 25 36 34 91 
senest mandag d. 19. oktober 2020 
 
Vi ser frem til en rigtig god aften med Gildehilsen 
 Århus Stadsgilde og Østjysk Distrikt 



Referat:            Referat fra fødselsdagen den 10. september 2020 

Torsdag den 10. september mødtes 21 gildebrødre for at fejre gildets fødselsdag. 

Dagens første punkt var et ekstraordinært Gildeting, 
som blev nødvendigt, fordi vi ikke var 
beslutningsdygtige ved det ordinære Gildeting. Dette 
var hurtigt overstået, og efter en kort pause kunne vi 
fortsætte med en stemningsfuld fødselsdagsgildehal i 
en stor rundkreds, hvor der var god afstand 
gildebrødrene imellem. GM sagde tak til den afgående 
Gildekansler med nogle velvalgte ord, hvorefter vores 
nye Gildekansler, Anne Marie Hansen, blev indsat. GM 
havde i sin tale fokus på tiden, hvor Danmark var lukket 
ned på grund af Corona, og hvor det ikke var muligt at 
mødes fx i gilderegi. GM kom ind på, hvad tiden så kunne bruges til. GM kom også ind på, at 
netop på grund af Corona var mange spejderaktiviteter og sommerlejre i år aflyst. GM læste 
herefter en beretning fra en sommerlejr, som det måske også havde været bedst at aflyse. Det 
var et af aftenens mere muntre og tankevækkende indslag. 

I fem minutters Sct. Georg satte Niels også fokus på, hvad Corona har betydet og betyder både 
for vores samfund og for den enkelte. Niels gav også nogle bud på, hvad krisen betyder for 
samfundet, hvad vi har lært og hvad der har været positivt: 

”Skal jeg selv give et bud, så kan det være: 

Vi har opdaget hvor sårbart et ellers velfungerende sundhedsvæsen kan være, når en pandemi 
rammer, og vi har set begrænsningerne i det globale samarbejde 

Vi har lært, at i en krisesituation skal vi være skeptiske overfor den strøm af nyheder, gode råd 
og konspirationsteorier der vælter frem på sociale medier på nettet.  

Vi har lært at enkle retningslinjer som bl.a. en omhyggelig håndhygiejne har betydning – også 
ved fremtidige smitte tilfælde, f.eks. ved influenzaepidemier.  

Vi har fået vigtige erfaringer om muligheder og begrænsninger i virtuelle kontakter i 
undervisning og hjemmearbejde. Noget jeg tror vil påvirke både undervisning og strukturen på 
arbejdsforhold fremover f.eks at flere vil arbejde hjemmefra 

I mange familier har man fundet ud af at livskvalitet ikke nødvendigvis handle om forbrug. Mere 
tid sammen og f.eks. mere tid i naturen giver også livskvalitet. Jeg har glædet mig over at se 
hvor mange, der i sommer travede rundt i naturen”. 

Som altid gav disse indlæg noget at tænke over. 

Efter gildehallen var der sammenskuds-middag. Vi fik 
først 3 fantastiske fiskeforretter og hovedretten var 
dejlig Boeuf Bourguignon med bagt kartoffelmos.	
Jeg tror ikke, der var nogen, der gik sultne fra bordet.  

Da alle var mætte, tog løjerne fat. Kirsten og Hanne 
havde udarbejdet en tipskupon, hvor 3 hold dystede i 



forskellige spændende aktiviteter. Inge Jensen brillerede med sin 
skarpe sans for både mål og vægt, ligesom hun også endte med at 
vinde med flest rigtige på tipskuponen. 

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

Ref. Hanne 

 

 

 
 
Referat:            Donation overrakt til Cafe Snakbar 
 
Vi besluttede på Gildeting den 13. august, at en del af vores donation til humanitære formål i 
2020 skulle gå til Hadstens nye cafe, Cafe Snakbar, som hører under Røde Kors paraplyen, og 
som har til huse nederst i Hadsten Centret ved siden af politiet. 

Torsdag den 10. september var Kirsten, Hanne og Hans Ole derfor på besøg i caféen for at 
overrække donationen og for at høre mere om opstarten af cafeen.  

Caféen er blevet til på initiativ af Trine Persson og Linda Kaae Hedegaard og drives af frivillige. 
Det er et mødested for unge (og voksne), og det er 
primært gennem de unges netværk at kendskabet til 
caféen udbredes. Caféen har et godt samarbejde med 
de handlende i byen, så når der fx er spilleaften i 
caféen, er det muligt at bestille sandwich fra Mester 
Jacob. 

Vores donation vil blive brugt til indkøb af en 
projektor til brug ved fx quiz-aftner og foredrag.  

Ref. Hanne 

 
 
Gruppe 1 - Slotte og herregårde 

Gruppemøde den 23.09.20 hos Janne 

Vi mødtes i gruppe 1 for første gang siden corona-nedlukningen. Vi 
mødtes hos Janne, og det var dejligt at ses igen. Vi savnede dog Grethe, 
som desværre måtte melde afbud. 

Mødet blev indledt med en dejlig middag samt lækker kage og kaffe, og snakken gik lystigt. 

Da vi havde fået snakket corona og siden sidst, gik vi i gang med dagsordenen: 
 
 



Evaluering af fødselsdagsgildehallen: 
Der var enighed om, at det var en god aften. Gruppen foreslår, at vi næste år spiser sammen på 
samme måde, men at prisen, hvis man ikke vil lave mad, skal hæves til fx 75-100 kr. Der var et 
lille underskud på 65 kr. på dette års arrangement. 

Arrangementet bør afholdes torsdag aften og ikke lørdag som tidligere. 

Det kommende rådsmøde: 
Vi startede en drøftelse af den kommende gruppedeling: hvad gør vi? Hvordan griber vi 
gruppedelingen an til foråret? 

Gruppen ønsker, at emnet tages op på rådsmødet 
allerede her i efteråret, så vi har tid til at summe over 
forskellige muligheder inden gildeting 2021.En mulighed 
er, at vi hver anden gang bruger lodtrækning og hver 
anden gang vælger efter interesser. 
 
Næste emne for vores gruppearbejde, Slotte og 
herregårde: Rosenholm. Bent fortæller på næste møde 

Frijsenborg er næste emne. Dernæst vil vi kigge på: 
Løvenholm 
Ruggård  
Katholm 
Lyngsbækgård 

Vi drøftede afslutningsvis, om vi skal på tur til foråret og hvorhen? Gl. Estrup herregård blev 
foreslået som muligt mål. Vi kigger på hjemmesiden efter arrangementer til næste møde. 

Ref. Hanne 

 

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

Referat fra Gudenågruppens tur til Silkeborg Papirfabrik med 
efterfølgende gåtur og aftenspisning den 26. september 2020. 

Vi mødte fuldtalligt op i papirfabrikkens foyer, hvor en frivillig 
medarbejder var klar til at give os en rundvisning. 

Fabrikken blev grundlagt af Michael Drewsen i 1844. Han havde i 
nogen tid ledt efter et sted, hvor der var masser af vand og 
tilligemed rent vand, og det fandt han så i Silkeborg. 

På den tid blev papir lavet af tøjrester, hør og bomuld. Når tøjet kom 
til fabrikken, blev det revet i små stykker af kludedamerne og kom 
herefter over i en såkaldt hollænder, hvor det blev bearbejdet til en 
slags stofvælling. Herefter kom vællingen over i et øsekar kaldet 

bøtten. 

	

Figur	1	Rosenholm	slot 



Nu lærte vi så 3 nye ord, nemlig øseren, gauskeren og 
læggestoldrengen. Øseren sørger for at øse vællingen i bøtten, og 
gauskeren kommer vælling i en form, som er en slags si. Nar vandet er 
siet igennem, er papiret tilbage og bliver lagt over på et stykke filt. 
Filten stables så af læggestoldrengen. Efter tørring er papiret klar og 
kaldes bøttepapir. 

I dag, hvor plantefibre og cellulose nu bliver brugt til papirfremstilling, 
er det noget meget fint papir, der fremstilles af stof. Så der har 
udviklingen lige lavet lidt om på tingene. 

Vi fik også vist forskellige skabeloner til vandmærker. F.eks. blev den 
gamle 500 kr. seddel (plovmanden) lavet af fabrikkens papir. Den var jo 
ikke sådan lige allemandseje og skulle altså laves af lidt finere papir. 

Og så fandt vi ud af, hvor udtrykket “et tryk 16” kommer fra. Når man trykker f.eks en bog, er 
papiret delt i 16 sider. Typografen ved, hvor siderne skal være i forhold til trykningen. Når de så 
er trykt, foldes de sammen i 16 sider, som nu skal have et rigtig godt tryk, altså et tryk 16. 

Papirfabrikken fremstiller stadig papir ved specielle lejligheder, og i 
souvenirbutikken kan købes mange spændende ting fremstillet af 
papir af museets medarbejdere. 

Herefter kørte vi til Tangeværket, hvor vi fandt borde og bænke til 
indtagelse af vores medbragte mad. Godt mætte begyndte så vores 
vandretur, som gik til Ans. Vi skulle have gået på pramdragerstien, 
men da den visse steder stod under vand, måtte turen foretages 
gennem skov, dog stadig på langs med Gudenåen. 

 

Bente havde bagt kage, så vi tog 
selvfølgelig et kaffestop undervejs. 

Nu er vi jo mange i gruppen, så der blev diskuteret meget frem og 
tilbage, før vi fandt ud af, hvordan vi skulle fordele bilerne, så der var 
biler ved både start og slut på ruten. Men det lykkedes, og de, som lod 
bilerne stå i Tange, blev nu kørt tilbage, og vi endte alle, dog på nær 
referenten, med at spise aftensmad på Ans kro. Det forlyder, at det var 
ganske udmærket kromad. 

Ref. Birgit 

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål  

Referat fra gruppe 3`s møde den 21. september 2020 og 
gruppeturen den 23. september 2020 

Mødet var hos Niels og gruppen var fuldtallig. 

Vi skulle lige have planlægningen af gruppeturen til Skagen helt på plads. Det var undersøgt på 
forhånd, at der ikke skulle bestilles plads på museerne i Skagen og heller ikke nødvendigt med 
bestilling af frokost m.m. 

	



For at forberede os på "Skagensmalerne" havde Steen lavet et oplæg om malerne - især Anna 
Ancher, da der på museet var en særudstilling om netop Anna Anchers malerier. 

Derfor var vi godt forberedte på besøget. 

Den 23. september, kl. 8.00 drog vi afsted i 2 biler til Skagen. (Henning og Ulla havde desværre 
meldt afbud.) 

På den sidste rasteplads før Limfjordsbroen gjorde vi holdt, så vi kunne nyde formiddagskaffen i 
solskin. 

Da vi kom til museet, købte vi en "kombibillet" til Skagens Museum, Anna og Michael Anchers hus 
og Drachmanns hus. 

På Skagens Museum spillede "Coronaen" også ind. Vi blev lukket ind i hold og kunne kun gå 
fremad og følge pilene. 

Særudstillingen om Anna Anchers malerier var fantastisk og en virkelig spændende oplevelse. I 
malerier og pasteller har hun indfanget Skagens særlige farveskala - måske mere præcist end 
nogen anden. Hun brugte især farverne rosa, gult, gyldent, irgrønt, grågrønt, blågrønt og ikke 
mindst den stærke blå farve.  

Vi gik selvfølgelig også igennem museets øvrige udstillingssale. 

På museet var der en udmærket cafè, hvor vi spiste frokost. 

Vi drog derefter til Anna og Michael Anchers hus. Det står fuldstændig, som da det var beboet - 
senest af datteren Helga Ancher - der døde i 1964. 

Et stykke derfra ligger Holger Drachmanns kunstnerbolig, som vi også besøgte. Holger Drachmann 
er vel mest kendt som digter af bl.a. Midsommervisen - men han var jo også maler og en stor 
kvindebedårer!! 

Vi sluttede dagen af med en kop kaffe og lagkage på cafeen i Galleri Grenen. 

Derefter gik turen tilbage til Hadsten efter en dejlig og begivenhedsrig dag i dejligt efterårsvejr. 

Ref.: Ib																																																																																																				 

 

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten	

Gruppetur til Nationalpark Mols Bjerge  
den 23. september 2020 

I turen deltog Hannah, Hans Ole, Lise, Kirsten A., Sten Bo, Knud og Ruth 

Vi mødtes kl. 10 hos Lise i Røved. Herfra gik turen til Vistoft Mølle, som var det første mål på 
turen. 



Vistoft Mølle.  

Den ene af ejerne, Ib Jespersgaard, tog imod os og viste 
rundt. Ad stejle trapper kom vi op på etagerne, hvor vi 
kunne se det flotte træhåndværk og høre om flere 
forskellige teknikker og fagudtryk.  Møllen blev bygget 
omkring 1860, var i drift indtil 1970, og mølleværket blev 
fjernet. Den forrige ejer kunne fortælle, hvordan det 
foregik, når der 
skulle sættes 
sejl på vingerne 
når de skulle 

køre rundt. Hvis vinden blev for kraftig, måtte man være 
hurtig til at indskrænke sejlene for at undgå, at vingerne 
løb løbsk.  

Møllen er udvendig beklædt med træspåner, som er 
udskiftet for nylig, og for et par år siden blev hatten 
fjernet og en ny sat på. Der skulle en kæmpekran til 
både at løfte hatten ned og op igen, da en ny skulle på. 
På dagen måtte der højst blæse 2m/s.  Der var mange tilskuere, og det blev vist i TV2-øst. Møllen 
er et slags vartegn for egnen. Forskellige fonde har givet støtte til det omfattende 
restaureringsarbejde. 

Efter rundvisningen blev vi budt på kaffe i stuehuset, inden vi skulle videre i dagens program. 

Karpenhøj Naturcenter ligger ikke langt 
fra møllen. Det er en hyggelig gammel gul 
gård, der ligger i den sydlige del af 
nationalparken, omgivet af en fin natur. Der 
var helt stille på det tidspunkt, vi var der, 
men i en åben selvbetjeningscafé kunne vi 
købe kaffe og forskellige souvenirs. Det er et 
sted med mange muligheder for 
naturaktiviteter og kurser, f.eks. i 
vildmarksgourmet. 

Trehøje. Så skulle vi videre op i ”bjergene” 
til Trehøje. Højene er fra Bronzealderen, og den højeste er 127 m.o.h. Efter kørsel på snoede 
grusveje nåede vi frem og fik kæmpet os op på toppen. Herfra kunne vi få et godt kik ud over 
landskabet, og selvom der var diset, kunne vi skimte både Ebeltoft og Studstrup-værket.  

Ved Øvre Strandkær kunne vi få de medbragte madpakker frem og samtidig nyde det gode vejr 
ved borde udenfor.  Øvre Strandkær, der er tilknyttet Naturstyrelsen, er et besøgscenter med en 
udstilling om planter og dyr i området og områdets geologi.  



Ørnbjerg Vandmølle var dagens næste mål. Med hjælp fra GPS kom vi ad meget snoede veje 
frem til den i et område i retning mod Stubbe Sø. Dér har været mølle siden 1500-tallet. Den 

nuværende bygning er fra 1833, og den har været 
aktiv til slutningen af 1950’erne. I 2009 blev der 
oprettet et møllelaug, som startede med at 
restaurere bygningen. Nu arbejder møllelauget med 
at vedligeholde, arrangere rundvisninger og andre 
aktiviteter omkring møllen, der ligger i et meget 
naturskønt område. Vi var heldige, idet møllelauget 
netop holdt møde den dag, så der blev låst op, og 
vi kunne komme indenfor. Det viste sig, at Ole Bisp, 
der er medlem af møllelauget, havde været 
gildebror i 40 år i det nu nedlagte gilde i Ebeltoft. 

Dråby Kirke, som Kirsten havde fortalt om på vores sidste gruppemøde, var sidste mål. Igen ad 
små snoede veje fortsatte vi. Undervejs kom vi forbi herregården Skærsø, som Dråby Kirke i sin 
tid hørte under. Ved kirken var vi igen heldige, idet døren kunne åbnes, så vi også kunne få et 
indtryk af kirken indefra med alle kalkmalerierne. 

Herefter gik turen til Øer, hvor vi sluttede dagen med sen eftermiddagskaffe i Hannah og Hans 
Ole’s sommerhus. Det havde været en dejlig dag, hvor vejret var det bedste vi kunne ønske os, 
og vi havde fået så mange oplevelser og kørt ad mange veje, hvor vi ikke før havde været. 

Ref.: Ruth 

TAK: 

Kære alle 

Tusind tak for opmærksomheden til min fødselsdag, som jeg 
modtog i går på vores gruppetur og som jeg glæder mig 
meget til at smage. Jeg havde en dejlig dag med besøg af 
naboer og familie. 

Mange kærlige hilsner Bente 

	

	

	

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 
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- 2020 er d. 25/10. 
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com 

	

Kalenderen  

Oktober: 
Torsdag d. 1/10: Rådsmøde hos GK 
Torsdag d. 8/10: Gildemøde 
Mandag d. 26/10: Fellowship Day i Aarhus 
 
November: 
Torsdag d. 12/11: Distriktsrådsmøde 
Onsdag d. 25/11: Fredslys 
Torsdag d. 26/11: Gildehal 
 


