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HUSK: 

Fødselsdagsgildehal 
med udflugt 
06-09-2014 

 
Dagens forløb: 
08:45 Vi mødes ved Spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten 
10:00 Rundvisning på Bruunshaab Gl. Papfabrik, Vinkelvej 97, Viborg – www.papfabrik.dk  

Gildehal og frokost v. Søndermarkskirken, Koldingvej 79, Viborg - 
http://www.soendermarkskirken.dk/ 

13:45 Fortælling om Hærvejstæppet - http://www.soendermarkskirken.dk/haervejstaeppet/ 
Ca. 17:00 Afslutning v. Spejderhytten 
 

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 

 

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/
mailto:bijobi@turbopost.dk


 

Gåtur 
 
 

 
Så skal vi ud og røre benene igen.  

 
Vi mødes onsdag d. 24/9 kl. 14.00 og taver en tur i Sølund-skoven. 

Mødested er P-pladsen ved Vestre Skovvej     
Medbring selv kaffe m.m. 

 
Næste tur: onsdag d. 22/10 kl. 14.00 

                                                                                                                      
Der er ingen tilmelding   –  Bare mød op! 

 
Gildehilsen 
Gå-holdet 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Pressen: 

 

      
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fra HadstenAvisen  

 

 

 



Referat: 

Gildemøde i august, Retro Genbrug i Odder.   
 
12 gildebrødre mødtes ved spejderhytten på 
Ellemosevej og fordelte sig i bilerne og kørte til Retro 
Genbrug i Odder. 
En  gildebror fra Odder tog i mod os og fortalte om 
stedet. 
 
Genbrugsvirksomheden Retro Genbrug blev oprettet i 
foråret 2004 på herregården Rodsteenseje. I 2012 
flyttede genbrugsforretningen til et industrikvarter på 
Skovdalsvej 27 i Odder. 
Stedet drives i samarbejde med KFUM´s sociale 
arbejde i Danmark. Den årlige omsætning i 
forretningen er ca. 1,4 mio. kr. og giver et overskud på ca. 800.000 kr. årligt. 
Der er ikke udgifter til personale, men alene udgift til ejendommens drift samt drift af en varebil. 
Forretningen drives af frivillige, 29 personer er pt. ”ansat”. Der er åbent 2 dage om ugen, torsdag og 
lørdag. På åbningsdagene er 10 frivillige på vagt. De frivillige har ansvar for hver sin afdeling, dvs. 
fastsættelse af vejledende priser, forhandling med kunder, indretning af afdelingen og 
præsentationen af varerne. 
Genbrugseffekterne fås dels ved afhentning hos borgerne i Odder, dels fra en genbrugscontainer på 
den offentlige genbrugsplads.   
Udover arbejdet i forretningen er der et stort arbejde med at sortere og klargøre effekterne. Effekter, 
der ikke kan sælges går til skrot. Salg af skrot, f. eks metaller bidrager også til virksomheden. 
Overskuddet går til drift af Cafe Retro, der ligger i gågaden i Odder. 
Efter orienteringen fik vi lejlighed til at se nærmere på forretningen og handle. Der kom en del 
effekter med hjem i bagagerummene. 
 

Aftenkaffen var bestilt på CaféRetro, så vi kom i bilerne 
igen og drog til Odders gågade. 
Inden kaffen – og kagen blev nydt fik vi en orientering 
om caféens arbejde. 
Café Retro er et værested for unge mellem 13 - 25 år, 
hvor de kan mødes i fritiden i et stof- og alkoholfrit miljø. 
Hensigten er at skabe et godt socialt samlingssted, som  
kan være et alternativ til gademiljøet.   
 
 
 
 

Caféen får et årligt tilskud fra kommunen på 200.000 
kr., der sammen med fortjenesten på cafe-salget og 
overskuddet fra genbrugsforretningen giver grundlag 
for caféens aktiviteter. 
Der er lønnede medarbejdere i caféen og pædagoger 
til arbejdet med de unge, men herudover er en række 
frivillige tilknyttet projektet. 
 
Der kan læses mere på disse hjemmesider: 
http://www.retroen-genbrug.dk/   
http://www.caferetro-odder.dk/ 
Ref.: Poul-Erik 

http://www.retroen-genbrug.dk/
http://www.caferetro-odder.dk/


Referat: 

Distriktsgildemøde på Kulla i Horsens. 

Torsdag d. 28. august mødtes 34 gildebrødre fra hele 
Østjysk distrikt i Horsens ved spejderhytten   Kulla. En 
skøn sensommeraften – lun efter en varm dag. Et lille 
løb med 4 poster rundt om søen rystede deltagerne 
sammen og vi samledes i bålhytten, hvor der i 
mellemtiden var tændt op på bålstedet.  Allerede her 
gik snakken lystigt og vi sang nogle at vore dejlige 
sommersange. Resultatet af løbet blev bekendtgjort og 
resten af aftenens program blev ridset op.  

Mesterkokken for wok-mad fortalte om menuen samt 
hvordan uddeling rent praktisk skulle foregå og 
vinkyperen Hans kom ligeledes med et reklameindslag. Vi 
flyttede til bordene under halvtaget og blandede os så 
muligheden for udveksling af gildeerfaringer samtidig 
med skøn wok-mad og spisen med pinde gik op i en 
højere enhed. Snakken gik livligt – bål i baggrunden og 
tusmørket kom listende. Efterhånden var alle mætte og 
Erik fik mulighed for at fortælle om projekt Kulla-hytten . 
Både hvordan der arbejdes, hvilke arbejdssjak man har 
og om udlejning . Se mere www.3-gilde.dk/side5-
kulla.htm. Aftenen sluttede med mange dejlige 

aftensange og dgm Erling takkede Horsens gilderne for et rigtig dejligt arrangement. 

Alle var enige om at det er godt engang imellem at have tid til samtale på tværs af gilderne i 
distriktet og stor ros til alle 3 gilder i Horsens for en rigtig dejlig aften. 

Ref. AM 

___________________________________________________________________________________ 

Gruppe 1 - Arkitektur og kultur 

Gruppemøde hos gruppe 1 den 27. august 2014 

Gruppen var fuldtalligt fremmødt på Inges sommerhus i Fjellerup. Vi kørte om kap med en koldfront, 
og nåede tørskoet på Telefonvej. Dog var der en lille byge da vi sad på den overdækkede terrasse og 
nød en kop kaffe/te. 

Snakken gik løs – vi havde jo ikke været samlet siden gruppeturen til Aalborg sidst i juni – der var 
meget at indhente! 

Vi planlagde gildemødet den 9. oktober (vi er jo jourhavende) og aftalte en gruppekalender til og 
med december. Der manglede ikke ønsker til aktiviteter! 

Rådsmødet den 2. oktober blev også berørt. 

Efter en dejlig middag, vandrede vi i Inges skov og nød en pragtfuld solnedgang fra hendes have. 

Referent: Mike 

 

http://www.3-gilde.dk/side5-kulla.htm
http://www.3-gilde.dk/side5-kulla.htm


Gruppe 3 – Politik 
 

Referat fra møde den 25. august 2014. 
 
Der var udsendt følgende dagsorden: 

1. ”Siden sidst” - sommeroplevelser m.m. 
2. Hvad skal gruppen arbejde med i den kommende periode !! 
3. Evaluering af loppemarkedet. 
4. Eventuelt. 

 
Ad 1:Der blev fortalt om forskellige oplevelser – bl.a. om Janne og Niels ` tur med skib og fly til og 
fra Nordkap m.m. 
Kim fortalte om sin motorcykel-tur sammen med sin datter.  
Steen fortalte, hvordan han var nødt til – på grund af de høje temperaturer kombineret med mange 
”angreb” af forskellige insekter -  at begynde sit arbejde hjemme på ”landbruget” meget tidligt om 
morgenen og stoppe ved 9-tiden, for så at begynde igen ved 19-tiden.  
 
Ad 2:Der blev drøftet forskellige muligheder.  
På næste gruppemøde vil Steen fortælle om  sine studier omhandlende: De totalitære idelogier – 
pro et contra. 
På et senere gruppemøde vil vi drøfte problematikkerne om ”tørklæder”, ”kalotter” m.m. 
I november vil vi i Sløjfen overvære Poul Erik Skammelsens foredrag om ”Verdens brændpunkter”. 
Kirsten L. tilmelder hele gruppen. 
 
Ad 3:Der var enighed om, at resultatet – det økonomiske – var meget fint, - og overraskende bl.a. 
som følge at det lidt våde vejr og vindstød af stormstyrke. 
 
Ad 4:Der blev fastsat følgende mødedatoer: 
 den 15. september 2014 hos Ib 
 den 8. oktober 2014 hos Janne M. 
 den 28. november 2014 (Sløjfen) Kirsten L. 
 den 8. december 2014 hos Kim. 
 
Ref.: Ib L.  
___________________________________________________________________________________ 

Gruppe 4 – Hærvejen 
 

HÆRVEJSGRUPPEN   -  tilbage på Hærvejen …… 

2 biler pakket med gruppe 4 + Jørgen Haffgård, frokostpakker, rundstykker,  
kaffe m.m. kørte en sensommermorgen sidst i august af sted til et nyt møde  
med Hærvejen, strækningen syd for Viborg til omkring Nr. Snede. 

Første stop var – naturligvis – til morgenkaffe med rundstykker, Dagmartærte m.m., der blev indtaget i 
strålende sol ved A13 ved Nr.Knudstrup, syd for Thorning, hvorfra vi efterfølgende gik til Kong Knaps Dige,  
                                       der ligger på en idyllisk plet nær stedet for slaget på Grathe Hede, og hvor gamle                              
                                       hjulspor krydser vadestedet ved Haller Å, der dog var fuldstændig tørlagt ved be- 
                                       besøget. Rester af hulvejen trækker spor i dalsiden og midt i vadestedet har en  
                                       lille bro med en stenkiste fra begyndelsen af 1800-årene ledt trafikken tørskoet 
over åen. Netop her ligger en 200 meter lang forsvarsvold fra jernalderen, Kong Knaps Dige. Volden har ligget 
som en spærring af Hærvejen.  
Kun få km syd herfor, øst for A13, gjorde gruppen holdt ved Stenholt Skov, en spændende skov med 



knudrede, flerstammede egetræer, hvoraf de ældste er omkring 100 år gamle. Stenholt Skov blev fredet i 
1988 for at bevare og genskabe egekrattet. 

På det nærliggende Klosterlund Museum og Naturcenter, lige nord for Engesvang, blev frokosten indtaget, i 
strålende sol, på museets område med udsigt til gamle redskaber fra den tidligere tørveproduktion. 
Efter frokost og museumsbesøg gik vi en god tur omkring Bølling Sø, der i 1870-erne blev tørlagt for at udnytte 
søbunden til høslæt og for at grave tørv i højmosens tykke tørvelag. Fund ved søen efter en af landets ældste 
jægerkulturer, der gennem en tusindårig periode har haft boplads på kanten af det sumpede engområde, har 
givet navn til Klostelundkulturen, der er internationalt kendt bland arkæologer.    

Så tæt som det nu er muligt - i bil – at følge det gamle forløb af Hærvejen, der i store træk har fulgt den 
nuværende landevej 13, kørte vi atter imod syd over Sepstrup, Vrads til Torup sø. Landskabet her i det 
midtjyske er præget af dybe dale, Funder Ådal, Saltendalen, Bryrupdalen og Tingdalen, hvor netop Torup Sø er 
en i rækken af større søer, som hører til blandt nogle af Danmarks reneste. Sammen med den gode udsigt nød 
vi her Gudruns æblekage.     

Sidste – men nok smukkeste område, som Mette og Troels havde planlagt for dagens gruppetur – stop var ved 
Rørbæk Sø, syd for Nr. Snede. Selv om Hærvejens forløb ligger lidt østligere er Rørbæk Sø et ”must”, når 9 
gamle spejdere er på udflugt med træ til grill, pølser og brød i bagagen. Efter en lang gåtur ud på den halvø, 
som strækker sig ud i søen, og hvor vi udover den meget flotte udsigt også så en flok udsatte Muflonger, 
gjorde Troels klar til bål-optænding med efterfølgende servering af gode grill-pølser til Mettes kartoffelsalt, 
indtaget sammen med rødvin og de sidste af dagens solstråler. 
Hjemme igen i Hadsten ved 22-tiden – efter en perfekt dag, med gode oplevelser, lidt trætte efter at have 
været ude hele dagen med 10 - 12 km sammenlagt travetur  – og godt samvær ! 
                                                                                                                 

            

 

 

Rørbæk Sø                           Rørbæk Sø                          ”Grill-middag”             Mette og Troels´s grill        Frokost ved Klosterlund 

Gruppe 4, Hans Ole 
____________________________________________________________________________ 

Gruppe 5 – Tovværk og nørklerier   
 
Det planlagte møde d. 27. maj hos Bent blev aflyst. 
 
Den 1. juli 2014 holdt gruppen møde hos Robert. 
 
Gildemøde d. 14. august: 
Gruppen har ansvaret for mødet og vi diskuterede forskellige muligheder. 

1. Besøg hos Retro Genbrug i Odder eller 
2. Et løb rundt i byen (efter en model, der tidligere er anvendt af Nissebanden) 

Robert fik i løbet af mødet kontakt til en gildebror i Odder, der er tilknyttet Retro Genbrug og fik 
aftalt et besøg hos dem. 
Det andet arrangement gemmes til en anden gang. 
 
Fødselsdagsgildehal med udflugt d. 6.9.2014: 
5 min. Sct. George varetages af Poul-Erik. 
 
Nørklerier: 
Bent havde medbragt træplader til skabelon til fremstilling af tyrkisk knob/kringleroset. Sømmene 
blev banket i pladerne og vi gik alle i gang med at lave en kringleroset. 



 
Kalender for kommende møder: 
4.9.2014: Bent 
23.10.2014: Poul-Erik 
27.11.2014: Kirsten A. 
18.12.2014: Inger 
 
Referent 
P-E. H. 
__________________________________________________________________________________ 

Nu er det tid for indbetaling af kontingent for 2. halvår 2014  
 
Kære gildebrødre 
Så er det igen tid for indbetaling af kontingent. 
 
Kontingentet udgør 350 kr. pr. halvår. 
 
Indbetaling skal ske  
senest den 1. september  
til vores konto: 7270 1028390 
 
Glade sommerhilsner 
Skatmester 
 
____________________________________________________________________________________ 
  

I sidste nummer af Gildenyt nævntes fejlagtigt, at Janne og Michael Arbon havde 25 års jubilæum.  
Det er først i 2015, så vi pakker flagene sammen og venter et års tid med at hylde dem. 
Jeg beklager fejlen 
Kirsten A 
 

 

 

                           Fødselsdage 

 

September:  

15. september Lars Lyngsø 

16. september Bente Middelboe 

19. september Anne Marie Hansen 

22. september Kirsten Ladefoged 

26. september Kirsten Andersen 

  

Oktober:  

24. oktober Inger Aagaard Sørensen (90 år) 

25. oktober Robert Green Nielsen 

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 
 

 



Kære Gildebrødre 

Tusind tak for hilsenen i anledning af min 65 års fødselsdag. 

Jeg havde en rigtig hyggelig dag, som jeg længe vil tænke tilbage på.  
Fødselsdagen faldt sammen med min afsked med arbejdsmarkedet, så der er mange indtryk, der skal 
fordøjes i den kommende tid. 
 
Mange gildehilsner 
Sten    

 
 

Kalenderen 

September: 

Lørdag d. 6/8: Fødselsdagsgildehal 

Lør-søndag 27-28/9: GM stævne i Horsens 

 

Oktober: 

Torsdag d. 2/10: Rådsmøde hos Hanne 

Torsdag d. 9/10: Gildemøde 

Mandag d. 27/10: Fellowship i Galten 

 
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/10 er d. 25/9. 

Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com 
 

 

 

 

mailto:kirstenandersen52@hotmail.com

