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Årets udflugt går til vores egen kommune. Gennem et spændende bilorienteringsløb 
kommer vi rundt i kommunen  ad de snoede veje. 

Program: 

9.00   Fødselsdagsgildehal 
10.00  Brunch og hygge 
11.30  Bilorienteringsløb. Kim introducerer 
13.30 Afslutning, kaffe og kage 

Pris:: Du kan betale ved enten at medbringe en ret til vores fælles brunch eller  ved 
at indbetale 50 kr. på  MobilePay til 40733690. 

Oplys ved tilmelding, om du medbringer en ret eller hellere vil betale. 

Oplys også gerne, hvad du medbringer . 

Tilmelding senest onsdag den 4. september til 

Hanne Nielsen, tlf. 40733690, Mail: hanne@funcity.dk 

Med gildehilsen Festudvalget 

	



 

 

 

 

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  
	



	

Gåtur  
	

September måneds gåtur er tirsdag den 3. september.  
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej  

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

 
Med gildehilsen 

Gåholdet 
 

Referat:                        

August måneds gåtur kunne kun samle 4 gildebrødre. Birgit, 
Ellen, Bente og Poul-Erik. Turen gik til Selling - ned over 
Spørring ådal op til Selling Hedevej og videre til Hårvad. 
Tilbage til Selling via Tåstrup, hvor den medbragte kaffe blev 
nydt i grøftekanten.  

	
	

Referat:            Referat fra gildemøde den 15. august 2019 

Den gamle gruppe 5 havde sit sidste arrangement ved vores seneste gildemøde.  
 
Som bekendt gik en del af gildets donation i år til sorggruppen Kilden i 
Hinnerup, og vi tænkte det kunne være interessant at høre lidt om 
kildens arbejde. Poul-Erik tog kontakt, og Grete og Else kom og fortalte 
os om deres arbejde. Og man må sige, at det var et meget medrivende 
oplæg. Der er p.t. to grupper for børn, idet børnene bliver delt op efter 
alder. De kan blive i grupperne, så længe de ønsker. Børnene laver 
f.eks. en mindebog, tænkt som en opslagsbog, de kan kigge i og 
mindes, når tanken og trangen kommer over dem. Der påbegyndes 
også en voksengruppe igen. Der har været én, men den ebber ud, 
efterhånden som de voksne selv finder ind i grupper til selvhjælp.  
 
Kilden i Hinnerup dækker hele kommunen, så nogle skal faktisk rejse 
langt for at deltage, men de kommer, fik vi oplyst. 
 
Efter oplægget var spørgelysten stor, og vi kan vist godt blive enige om, at de p.t. 5 “damer”, som 
udgør staben, gør et særdeles stort og fint stykke arbejde. 
 
Nu måtte vi have en sang, så de triste tanker blev jaget lidt på afstand, og så fik vi kaffe/te, boller 
med pålæg og ost og roulade med flødeskum. 
 
Endnu en sang og et mere lærerigt gildemøde var slut. 
 
Referent på vegne den gamle gruppe 5 Birgit 
	



Referat:                        

Vandretur på Fur, til Langstedhuller, 
Den røde sten og Rødstenen 

	

	

Søndag den 18. august havde Naturlaug Steen Blicher arrangeret en vandretur på Fur, og jeg 
havde fået lov til at være turleder.  
Det havde regnet meget de foregående dage, og der var også lovet meget regn denne dag, så 
det var med lidt bekymring vi startede ud fra Langstedhuller. Det var overskyet og lidt fugtigt, 
men det regnede først efter gåturen, heldigvis. 

Vi startede med at gå langs Østklinten ned til Den røde sten, som 
ligger så smukt i strandkanten. Herefter gik turen stejlt opad og 
herefter ned til den smukt beliggende naturlejr, hvor vi holdt en 
kort pause. Dernæst gik vi 
over markerne til 
Rødstenen, som er 
tvillingsøster til Den røde 

sten. Begge sten består af smeltevandsgrus og –sand fra 
istiden, som er kittet sammen af jernsalte fra moleret. Den 
røde sten er derfor rød af rust, fordi den hele tiden 
overskylles af havvand, mens Rødstenen er grå af lav. Fra 
Rødstenen gik turen over marker og diger, gennem 
Lundehaven, ege- og tjørne beplantning tilbage til 
Langstedhuller. Langstedhuller er en række 
smeltevandsfurer fra istiden og et af de smukkeste steder på Fur. 

Fra Langstedhuller kørte vi tværs over øen til Emmelstenhus, som ejes af Naturstyrelsen. Her 
kunne vi spise vores medbragte mad under tag og samtidig se det lille museum om Fur.  

Har du fået lyst til at besøge Fur, kan jeg oplyse, at der er gratis færge fra den 21. september til 
den 20. oktober i år. 

Ref. Hanne 
 

Obs! 
Fellowship Day i Århus bliver onsdag den 23. oktober kl. 19.00 på Diakonhøjskolen og ikke, som 
det er anført i vores kalender, fredag den 25.oktober. 

Invitationen kommer i næste Gildenyt. 
 
 
 
 
 



Gruppe 2 – Madkultur/Egnsretter 
Gruppemøde den 6. juni 2019 

På gruppens sidste møde kunne vi heldigvis alle være med. Det var hos Hannah og Hans Ole i 
deres sommerhus i Øer. I henhold til vores tema startede vi med en god frokost med tærte, 
salater, frikadeller, is og masser af nye jordbær. Det hele kunne nydes, mens vi kunne følge 
dyrelivet udenfor. 

Der var rigeligt at snakke om, desværre også erfaringer med 
hospitaler. Desuden fik vi vendt de netop overståede valg til 
henholdsvis EU og Folketinget. Folketingsvalget var foregået 
dagen før, så det var ikke helt afgjort, hvem de sidst valgte 
var. 

Gruppedelingen og temaerne til det kommende 
gruppedelingsmøde fik vi drøftet. 

Ud fra en artikel i ”Skalk” (2014, nr.3, s.3-6) snakkede vi om 
det sværd, som Herluf Nydam havde fundet i Skjød og 
fortalt om på gildemødet i maj. Det var en spændende 
aften. 

Mødet var en god afslutning på to gode år i gruppe 2, og 
sidst på eftermiddagen sluttede vi af på havnen i Ebeltoft. 
Her var der besøg af færøske træskibe, der sejlede rundt i 
de danske farvande for at markere hundrede-året for 
Færøernes eget flag. 

Ref. Ruth 

Ny Gruppe 2 – Gudenågruppen  
 
Torsdag den 22. august har gruppe 2 holdt deres første 
planlægningsmøde hos Ellen. Vi bestemte, at vores gruppe skal 
hedde Gudenågruppen, da vi primært vil tage udgangspunkt i 
naturen og kulturen omkring Gudenåen. 

Tirsdag den17. september kl. 16 kører vi til Silkeborg med madpakker og går langs 
pramdragerstien til Resenbro. 

Lørdag den 5. oktober kl. 10 kører vi til Silkeborg hvor vi bl.a. vil se Papirfabrikken. 

Lørdag den 2. november kl. 10 kører vi til Resenbro og går ad pramdragerstien til Svostrup kro, 
hvor vi vil indtage vores frokost. 

Lørdag den 4. januar kl. 13. holder vi sammenskuds julefrokost hos Ellen. 

Tirsdag den 28. januar kl. 19 holder vi planlægningsmøde hos Mette, her vil vi planlægge ind til 
sommerferien. 

Ref. Mette 

 



Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål  
 
Referat fra gruppe 3´s gruppetur den 1. juni 2019 

Da det blev omtalt og annonceret, at teatergruppen Wonderland i samarbejde med Favrskov 
Kommune vil opføre et teaterstykke om "De høje stene", købte vi billetter, og vi ville bruge 
anledningen til at lave en gruppetur. Vi skulle møde kl. 
10.00 ved Vejerslev kirke. 

Baggrunden for teaterstykket var, at der i en skov nær 
Vejerslev for et par år siden blev fundet aftryk af en 
såkaldt "skibssætning" med en længde på ca. 80 m, 
som skulle være fra omkring år 600. 

Vejret var godt (ingen regn), og vi fik mange specielle 
oplevelser under den 2½ time lange tur rundt i skoven 
i følge med en kvinde fra den tid. Vi fik filtkapper på, vi 

lå på jorden og betragtede trætoppene, vi klargjorde 
et stykke jord til såning, vi oplevede en slave i en 
lædersele, der dansede for os, vi fik et smykke, vi 
trak en læderpose med store sten op af vandet, vi 
skulle spytte, inden vi gik over broerne for at beskytte os mod guderne, vi blev læst i hånden af 
en klog kone, som gav os et frø, som vi lagde i den klargjorte jord, vi fandt guld, m.m.m.  

Det hele foregik i en særlig stemning i næsten tavshed, men selvfølgelig med skovens forskellige 
lyde. 

Det var en fantastisk og anderledes teateroplevelse. 

Inden vi skulle møde i Vejerslev, kørte vi til Inside i Hammel, hvor vi havde bestilt en lækker 
frokostpakke, som vi senere "fortærede" ved Tange Museet. 

Vi var hjemme igen ved 17.30 tiden. 

Ref.: Ib 

 

Kære gildebrødre 

Tak for blomsterhilsen og deltagelse i Mikes bisættelse og mindehøjtidelighed  

27 - 08 - 19. 

Tak for hilsner og besøg igennem det korte sygdomsforløb. 

Med venlig hilsen 

Janne, Martin og Anne Kristine med familie 
 
 

 

REKONSTRUKTIONSTEGNING AF DEN MÆGTIGE SKIBSSÆTNING 
HØJ STENE DEN DAG FOR OMKRING 1400 ÅR SIDEN HVOR KONGEN 
BEGYNDER SIN REJSE TIL DET HINSIDIGES. GRAFIK: ERIC SOSA/ 
MOESGAARD MUSEUM. 

	



 

 

  

 
Fødselsdage 

September:  

15. september Lars Lyngsø (60 år) 
16. september Bente Middelboe 
22. september Kirsten Ladefoged 
26. september Kirsten Andersen 
  
Oktober:  
24. oktober Inger Aagaard Sørensen 
25. oktober Robert Green Nielsen 

 
Alle ønskes hjerteligt tillykke 

 
 

	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/10- 2019 er d. 25/9. 

Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com 
	

Kalenderen  

September: 
Lørdag d. 7/9: Fødselsdagsgildehal 
Lørdag/søndag d. 21./22: Landsgildeting i Vejen 
 
Oktober: 
Tirsdag d. 1/10: Rådsmøde hos GK 
Torsdag d. 10/10: Gildemøde 
Onsdag d. 23/10: Fellowship Day i Aarhus 
 


