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GILDEMØDE d. 10. juni 2021 kl. 19.30
i Spejderhytten på Ellemosevej
GRUPPEDELING
Gildetinget besluttede at forlænge de nuværende gruppers beståen med et år, og at gildemødet
i juni skal bruges til at finde frem til en metode for gruppedeling, som kan anvendes fremover.
Til mødet står Gruppe 4 for traktementet, og vi vil gerne have gruppevis tilmelding senest d. 6.
juni til:
Hannah tlf. 5191 4411 eller Hans Ole tlf. 2013 2537 eller hede@hotmail.dk

Gåtur
Juni måneds gåtur foregår tirsdag den 1. juni.
Vi mødes ved Spejderhytten på Ellemosevej kl. 10.00
Vi går med god afstand og får talt lidt sammen så mød op!!!
Med gildehilsen
Gåholdet

Referat:
Gildemødet den 20. maj 2021.
Der mødte i alt 18 gildebrødre i et dejligt solskinsvejr ved bålhytten i Laurbjerg.
Kirsten L. bød velkommen og "Kom maj du søde milde ..." blev afsunget.
Der blev dannet 4 patruljer, som skulle besøge
de 4 poster.
Post 1: Smagekimsleg - pesto, boysenbær,
humus, chilimayo
Post 2: Afstandsbedømmelse - 4 forskellige
fikspunkter
Post 3: Vægtbedømmelse - 1 lod, en klump bly,
en klump stål, en træklods
Post 4: Skydning med ærter i et pusterør for at
ramme en metalplade.
(Postdommeren kunne konstatere, at gildebrødrenes evne til at bruge pusterør ikke var
tilfredsstillende og kan kun anbefale, at der bliver trænet i brugen på de kommende
gruppemøder !!!!)
Der var selvfølgelig en præmie til vinderen, som blev patrulje nr. 4.
Efter det meget korte løb (ca. 1 km. !!!) blev bålet tændt i bålhytten, hvor der også er
borde og bænke. Der blev serveret 3 slags sandwichs, og der kunne købes øl og vand.
Der blev serveret småkager til den medbragte kaffe/the.
Vi sluttede aftenen med at synge "Nu er jord og himmel stille.."
Ref. Ib

Referat:
25 års jubilæumstur i Silkeborg
Østerskov

Torsdag den 27. maj deltog 5 gildebrødre fra Hadsten i
Naturlaug Steen Blichers
jubilæumstur til Silkeborg Østerskov.
Vi gik en dejlig tur langs søerne
Vejlsø og Brassø gennem Silkeborg Østerskov ud til Avnsø, som
også bliver kaldt brillerne. Vejret var med os, og det regnede slet
ikke!!
Efter gåturen fejrede vi jubilæum med en dejlig frokost på
Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter. Her fik vi også afholdt et
forsinket årsmøde ifølge traditionerne.
Nu glæder vi os bare til de næste 25 år.
Ref. Hanne

Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål
Referat fra gruppe 3`s møde den 10. maj 2021 hos Ib.
(Niels havde meldt forfald.)
Der var hovedsagelig 2 programpunkter - nemlig
1. tilrettelæggelse af gildemødet den 20. maj 2021 og
2. tilrettelæggelse af gruppeturen den 15. juni 2021.
3. Steen fortalte om "Woke-bevægelsen".
ad 1.

Gildemødet afholdes som en udendørsaktivitet ved bålhytten i Laurbjerg.
Det blev bestemt, at der skal afholdes et lille løb med kun 4 poster.
Posterne blev fordelt og forplejningen blev bestemt.

ad 2:

Gruppeturen skal gå til "Deep forest artland" ved Brande. Det en udstilling af
kunstværker og installationer i en skov. Ruten gennem skoven er på ca. 3 km.
I Brande by skal vi også se nogle af de berømte gavlmalerier og skulpturer.
Frokosten indtages på et "listigt sted".
Om eftermiddagen kører vi til Skarrild, hvor vi skal se Danmarks eneste
akvædukt. En kunstig kanal, der løber over en bæk.
Vi fortsætter til Tarm, hvor vi skal se en skulptur af Jens Galschiøt, der
forestiller en velpostret kvinde, der springer på hovedet ned i et bassin.

ad 3.

Den nye verdensomspændende Woke-bevægelse foregiver at kæmpe for
frigørelse fra undertrykkelse - bekæmpelse af den hvide mands
overherredømme.

EFTERSKRIFT.
Den planlagte gruppetur den 15.juni 2021 har desværre måttet udsættes - ny dato ikke
fastsat.
Ref./Ib

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Referat fra gruppemøde 6/5 2021 hos Ruth
1: Gildemøde i juni
Vi fik fordelt opgaverne i forbindelse med gildemødet i juni, hvor vi er
jourhavende. Gruppen mødes i spejderhytten kl. 18.00
2: Gruppedeling
Vi fik debatteret forslaget fra gruppe 1 til gruppedeling og var stort set enige om, at det
godt kunne være en mulighed at lave en lodtrækning. Gerne seedet så ægtefæller har
mulighed for at komme i samme gruppe.
3: Nationalpark Thy
Hans Ole har booket på Stenbjerg Kro den 2. - 4. juni.
Lise har valgt ikke at deltage af helbredsmæssige årsager, men vil gerne være med
omkring planlægning af turen. Hans Ole prøver at lave en ombookning på Stenbjerg Kro.
Vi ønsker at flytte kromiddagen til 3/6 og tager så mad med hjemmefra til aftensmad 2/6.
Der er aftalt guidet tur med kroværten d. 3/6 om formiddagen.
4: Emner

Hanstholm Vildtreservat (Hans Ole)
Syd for Hanstholm ligger det store Hanstholm Vildtreservat,
Danmarks største. Et vidtstrakt klithedelandskab med søer,
hedemoser og kær. Vildtreservatet blev grundlagt i
perioden op til 2. Verdenskrig med det formål at skabe et
fristed for den vilde fauna og bevare et område med dansk
klitnatur for eftertiden.
Her findes fugle, som ikke yngler andre steder i Danmark,
og her vokser mange spændende planter. Der er en
voksende bestand af krondyr i reservatet.
Der er flere udsigtspunkter i området.

Nørre Vorupør og Klitmøller (Hannah)
Nørre Vorupør er kendt for kystfiskeri og turisme. Der er
stadig fiskeri med kystbåde fra åben strand, som trækkes
op på landingspladsen med spil. Ved enden af molen på
stranden ligger en redningsstation. Vorupør er en del af
Cold Hawaii, så når vinden er i det rigtige hjørne, er der masser af aktivitet på havet. Her
ligger også Nordsø Akvariet.

Klitmøller er også en del af Cold Hawaii og er et paradis for surfere på grund af de
fantastiske vejrforhold, hvor der næsten altid er vind og bølger.
Fra Klitmøller og andre lokaliteter ved vestkysten var der fra 1500-/1600-tallet til
begyndelsen af 1800-tallet en betydelig skudehandel med Norge. Baseret på udveksling af
varer, hvor de to områder supplerede hinanden.
Lodbjerg kirke og fyr (Kirsten)
Den hvidkalkede kirke er fra omkring 1500 og bygget af teglsten. I 1555 besluttedes det
på grund af tilsanding at nedrive kirken, og de tilbageværende sognefolk skulle søge Ørum
kirke lidt længere mod øst. Materialet fra den nedbrudte kirke skulle anvendes til
udbygning af kirken i Ørum. Bestemmelsen blev dog aldrig gennemført, og i stedet rejstes
i 1578 det lille klokketårn ved vestgavlen.
Fyret blev bygget i 1883 og tændt første gang 28. november 1884.
Fyret er bygget af smukke granitsten, der blev sejlet fra Sverige til Danmark. Det er 35 m
højt og en lille bitte smule skævt, da man under 2. verdenskrig forsøgte at grave en
tunnel fra fyret til en bunker bagerst i fyrhaven.
Lodbjerg Fyr er et såkaldt anduvningsfyr, som med sit kraftige lys om natten har støttet
skibenes landkending og sejlads i kystnære farvande. Lodbjerg Fyr lyser stadig med to
hvide blink hver nat med 20 sekunders mellemrum.
Følger man stien fra Lodbjerg Fyr mod havet, finder man en særpræget kystklint, som er
op til 10 meter høj og består af moræneler og glimmerler, der stikker ud fra klitten og af
den grund kaldes »sorte næser«.
Det nordatlantiske fyr i Hanstholm (Sten)
Udover adgang til selve fyrtårnet med udsigt over hav, havn, by og vildtreservat er fyret et
sted for udstillinger, workshops, arrangementer, refugium, osv.
Der er fem lejligheder, hvoraf de to året rundt er reserveret til arbejdende og udstillende
kunstnere.
Stenbjerg og Hanstholm havn og museum (Lise)
Lise havde fundet og uddelte en artikel om Nationalpark Thy, som på fornem vis beskriver
både Stenbjerg og Hanstholm.
Det kunne være en mulighed er at besøge skulpturhaven Thy i Bedsted enten på vej op
eller hjem. På en af turene kunne vi evt. tage færgen ved Agger.
Øvrige praktiske ting som f.eks. rute og forplejning planlægges på næste møde, som
bliver
Tirsdag d. 25/5 kl. 10.30 hos Hannah og Hans Ole
Mgh Kirsten

Fødselsdage
Juni
10. juni

Lise Lund

15. juni

Poul-Erik Handberg

26. juni

Janne Arbon

Juli:
5. juli

Helge Jensen

17. juli

Birgit Thesmer Sørensen

27. juli

Helle Kramer (70 år)

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
Juni 2021
Torsdag den 10. juni: Gildemøde
Juli 2021
Sommerferie
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring
1/8- 2021 er d. 25/7 2021.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com

