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Gildemøde 

torsdag den 7. februar 2019, kl.19.30  

i spejderhytten Ellemosevej 

 
Gruppe 5 inviterer til et spændende foredrag med Astrofysiker Rasmus Handberg,   

Aarhus Universitet. 
 

I de senere år har vi været vidne til en sand eksplosion i antallet af kendte exo-planeter, det vil 
sige planeter omkring andre stjerner end vores egen Sol. 
Målet har været at finde en planet som Jorden, hvor liv måske kunne være tilstede.  
Men hvordan kan man overhovedet finde ud af om der kredser små planeter omkring stjernerne på 
himlen - og er det måske noget man selv ville kunne gøre ude i baghaven? 
Jeg vil fortælle om, hvordan vi kombinerer studiet af exoplaneter og asteroseismologi og komme  
med interessante eksempler på nogle af de systemer, som vi har studeret med NASAs Kepler og 
TESS satellitter. 
Desuden vil jeg give jer en lille forsmag på, hvad vi kan vente os i de kommende år...  
 
Efter foredraget serveres en let anretning samt kaffe/te med kage. 
 
Tilmelding gruppevis til Helge på telefon 22 72 40 66 eller mail til jjensh1941@gmail.com senest 
søndag den 3. februar 2019. 

  

  

http://www.sctgeorg-hadsten.dk/


 

 

SPEJDERDAG i FAVRSKOV 

For ledere, seniorer, bestyrelsesmedlemmer og gildefolk 
LØRDAG D. 6. APRIL 2019 Kl. 16.00 – ca. 22.00 

Hermed indbydes til arrangement for alle ledere, seniorer, bestyrelsesmedlemmer og 
gildefolk i Favrskov kommune. ”Spejdergrupper”. 

Vi har planlagt et arrangement for dig, som til daglig arbejder med vores spejdere i 
kommunen, det skal være et hyggeligt arrangement, hvor du også skal have en 
oplevelse ud af det. Arrangementer kommer til at foregå ved DDS spejdernes hytte i 
Hadsten. 

Vi har nogle penge til rådighed, som vi har besluttet, skal bruges på vores ledere 
m.v. som en tak for det store arbejde de gør i de forskellige spejdergrupper. – Derfor 
vil det også være gratis at deltage.  

Dagens program: 

16.00/ Vi samles ved DDS spejdernes hytte i Hadsten (Ellemosevej 17, Hadsten) 

16.45 I ankomstperioden vil der være forskellige forfriskninger til alle 

16.50 Velkomst og fordeling af arbejdsopgaver 

17.00 Arbejdsopgaver gennemføres 

18.30 Fælles spisning 

 Herunder kommer der et festligt indslag. 

20.00 Efter maden vil der være et leder aktivitets hygge spil. 

22.00 En lang dag er ved at være slut – tak for denne gang. 

Prisen for at deltage er gratis, hvis du tilmelder dig senest mandag d. 25. marts. 
Tilmelding efter denne dato, så vil det koste kr. 50,00 for at deltage, og samtidig er 
der mulighed for at du får besked på, at der ikke er plads.  

Hadsten Gildet tilmeldes hos GM Kirsten A senest 20/3. 

Du skal medbringe: Godt humør, gerne en kniv/dolk, skriveredskab.  

Hanne, Dorthe og Peter 
 

 



 

Gåtur 
 

Februar måneds gåtur er tirsdag den 5. februar.  
Vi mødes som sædvanlig ved spejderhytten, Ellemosevej kl. 14.00. 

Medbring selv kaffe/te m.m. 
 

Med gildehilsen 
Gåholdet 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Referat:  

Nytårsgildehal 

 

Ovenstående var en del af invitationen til Nytårsgildehallen. Gildebrødrene levede virkelig op til 
invitationen, med lange kjoler, smoking og anden festlig påklædning. 
 
Efter gildehallen, hvor både GM Kirsten Andersen i sin gildemestertale og Steen C. Andersen i 5 
minutters Sct. Georg gav os noget at tænke over blev vi ledt til det smukt dækkede 
nytårsbord, hvor gruppe 4 godt hjulpet af vores tilkaldte chefkok Thomas Green 
sørgede for lækker mad. 
 
Undervejs sørgede Poul-Erik Handberg for festtalen som foregik hundrede år ud i 
fremtiden, hvor vi alle stadig var i fuldt vigør på grund af videnskabens ”fremskridt” 
Da vi troede, at nu kunne der ikke ske mere, blev der spillet op til ”Les Lanciers”, 
hvor Solveig Topp på strålende vis instruerede os i de første to ture. 

 
Aftenen sluttede med kaffe og hjemmelavet kransekage   
 
Referent 
Sten Bo Andersen 
 
 
 



Gruppe 1 – § 3 gruppen 

Lørdag den 12. januar afholdt gruppen sammenskuds-julefrokost på Bakkely.  

Vi mødtes kl. 12.30 og havde planlagt en lille gåtur, men grundet regnvejret blev den udsat.  

Vi havde en fornøjelig eftermiddag med en masse lækker mad. Inden kaffen blev der dog tid til en 

lille gåtur rundt om søen og under kaffen lidt snak om de næste møder og meget meget andet.  

Klokken blev hen ad 20 før vi gik hver til sit.  

Næste møde bliver et planlægningsmøde, hvor vi bl.a. andet skal planlægge de gule ærter til 

Gildeting. 

Ref.: Mette 

 

Gruppe 2 – Madkultur/Egnsretter 

Onsdag 16. januar tog gruppe 2 hul på 2019 med et møde hos Mike og Janne. Overskriften og 
menuen var ”En mad tur rundt i Bilka”. 
 
Efter menuen ”Torsk i fad m. fløde, porrer og mandler” og til 
dessert diverse oste var fortæret, gik vi i gang med diverse 
punkter på vores dagsorden. 
 
Først evaluerede vi Gl. Estrupturen (se billeder som vi glemte at 

sende med sidste referat 😊) 

Vi var enige om, at det er et interessant sted, der sagtens kan 
bære flere besøg. 
 
Derefter blev dagsorden til rådsmødet diskuteret. Hannah giver tilbagemelding herom til rådsmødet. 
 
Møder for næste halvår blev fastlagt: 
27/02 hos Hannah og Hans Ole (Amstrup) 
19/03 hos Ruth 
10/04 hos Mike og vi satte Kongernes Jelling som mål for gruppeturen i starten af maj. 
 
Så var der tid til kaffe og pæretærte og fri snak. 

Referent: Janne A. m.fl. 

 

 
 
 
 



Gruppe 3 – Danmarkshistorie, politik og samfundsspørgsmål  
Referat fra gruppe 3`s møde den 23. januar 2019 hos Henning. 
 
Der var udsendt følgende dagsorden:  
    1. Lovændringer fremsendt af LGL. 
    2. Forslag til donationer til Gildetinget den 14. marts 2019. 
    3. Diskussionsemne: Steen`s 5.min. Sct. Georg til Nytårsgildehallen. 
    4. Eventuelt – herunder fastlæggelse af næste gruppemøde. 
  
ad 1: LGL`s forslag til lovændringer blev drøftet, og gruppen har følgende bemærkninger: 

 Gruppen kan tilslutte sig distriktsgildemesterens kommentarer vedr. §7 b. 

 Vedr. §10 Økonomi finder gruppen, at der ikke er nogen grund til, at kontingentet reguleres i 
overensstemmelse med "Forbrugerindekset". 
Det må være nok, at kontingentet fastsættes af landsgildetinget. 

 
ad 2: Gruppe foreslår, at donationen i år skal tildeles: SOS-børnebyerne. 
 
ad 3: Vi fik en god snak om Steen`s "5 min. Sct. Georg". 
 
ad 4: Vi kom omkring "Lars Løkkes`s" forslag til  Sundhedsreformen -  men selvfølgelig uden stil-       
          lingtagen, da forslaget indtil videre ikke er umiddelbart forståeligt med hensyn til økonomien. 
          Næste gruppemøde er fastsat til mandag den 18. februar 2019 kl. 14.00 hos Kirsten L. 
 
Ref.: Ib 

 
Gruppe 4 – Limfjordsgruppen 
Limfjordsgruppen holdt gruppemøde hos Kirsten den 29. januar. Vi måtte desværre undvære Bent, 
som måtte melde afbud.  
Vi var omkring følgende punkter: 

1. Nytårsgildehal – opfølgning 
Vi var glade for aftenens forløb, ligesom vi har fået mange positive tilkendegivelser fra øvrige 
gildebrødre. Stor tak til Solveig for danseinstruktionen og til Thomas Green for hjælp i 
køkkenet. Alt i alt en dejlig aften. 

 
2. Referat fra rådsmødet torsdag d. 24. januar 

Bortset fra Inger var vi alle tilstede til rådsmødet. Vi nøjedes derfor med at drøfte brugen af 
de gule veste, som Naturdrogeriet har doneret til brug ved fx parkeringsvagter, loppemarked, 
fredslysarrangementer mv.  
 
 

3. Vi rundede lige Løbslaugets oplæg til Sct. Georgsløbet. Løbslauget udsender materiale herom 
snarest. 
 

4. Aftenens fremlæggelser:  
a. Sten fortalte kort om Jegindø, som er en lille ø i den vestlige 

del af Limfjorden. Jegindø var tidligere to små lave øer 
adskilt af et sund lige syd for Jegindø Kirke. Det tidligere 
sund ses nu som lave enge syd for kirken tværs over øen.  
I dag er øen forbundet til fastlandet via en dæmning over 
Tambosund. Før dæmningen blev anlagt i 1916 var Jegindø 
en rigtig ø, hvis forbindelse til fastlandet sikredes af færgen 
over Tambosund til Tambohuse kro. Helt op til midten af 



1900-årene var der også forbindelse med rofærge fra det nord-østlige Bøhløre til Hestør 
Odde på Mors. 
Der er ingen bakker på Jegindø, hvis højeste punkt kun ligger 13 m over havet. Den frodige 
ø har været beboet i tusinder af år – mange steder kan man finde rester af stenalderfolkets 
bopladser. 
I Limfjordens meget vekslende farvande rundt om Jegindø har der altid været godt fiskeri, 
og befolkningen på øen har tidligere været lige så meget fiskere som bønder. 
I havnen, der nu er udvidet med en lystbådehavn, ligger det lille museum ”Æ Fywerhus”, 
der fortæller om det gamle fiskeri på Jegindø. 
Stranden ved Bøhl eller en gåtur ud af Jegind Tap, er oplagte emner for en udflugt. 

b. Kirsten fortalte kort om øen Egholm, som ligger i Aalborg Kommune. Øen er dannet af 
hævet stenalderhavbund og omfatter et areal på 605 ha med et højeste naturligt punkt på 
bare 1,5 m over fjordens daglige vande.  
Omkring år 1900 blev de første beskyttende diger derfor bygget, og efterhånden er det 
meste af øen inddæmmet.  
Selvom langt størstedelen af Egholms areal er opdyrket agerland, 
så findes der en særdeles spændende, naturlig plante- og 
dyreverden på øens strandenge, på de uopdyrkede arealer, i 
øens skove og langs markvejene. 
Den første motordrevne postbåd kom til øen i 1914. En fast 
færgeforbindelse til Aalborg blev etableret i 1972. I 2014 blev en 
ny og større færge indsat til at fragte de årligt over 100.000 
passagerer til og fra øen.  
Øens landbrugsarealer drives økologisk, og derved får Aalborg Kommunes borgere og 
institutioner mulighed for at købe lokale økologiske varer i centrum af byen. 
 

5. Punkter og fremlæggelser til næste møde 19. februar hos Robert 
På næste møde vil vi gennemgå den østlige del af Limfjorden for emner til fremlæggelse. Vi 
talte kort om Nibe, Lindholm høje, Aalborg og Langerak men blev enige om at brainstorme 
herom på næste møde. 

 
6. Evt. herunder distriktsforum og distriktsjubilæum 

Sten orienterede kort om det nyligt afholdte distriktsforum. Der kommer referat herfra i løbet 
af februar. 
Vi var også omkring den forestående jubilæumsdag den 9. februar på Fælleden i Skanderborg.  
Som emne for en gruppetur i maj var vi omkring Aalborg, Lindholm Høje og Egholm. Mulig 
dato er den 11.-12. maj. Vi aftaler nærmere på næste møde. 

 
Som afslutning på en dejlig aften nød vi spændende spansk tapas inspireret af, at Kirsten og Sten 
om kort tid vender næserne mod syd. 
 

Ref. Hanne 
 

Gruppe 5 – ”Ud af huset”, arkitektur og kultur 
Første møde i gruppe 5 i det nye år blev afholdt den 9. januar 2019. 
 
Vi havde to ting på dagsordenen. Det sidste blev imidlertid aflyst på grund af sygdom. Det, håber vi 
dog, kan gennemføres på et andet tidspunkt. 
 
Første del forløb til gengæld i god ro og orden. Vi mødtes hos Poul-Erik, hvor vi efter at have spist os 
godt mætte i den frokost, Poul-Erik trakterede os med, skulle fastsætte datoer for vores kommende 
møder i foråret. 
 



Over kaffen med kage fik vi bestemt os for, hvad møderne så skal indeholde af gode oplevelser.  Vi 
bestemte os også for, at vi skal afslutte vores samvær i gruppen med en tur over to dage. 
 
Snakken gik herefter over i tilrettelæggelsen af næste gildemøde i februar, og vi har en god plan 
klar. 
 
De sidste kaffeslatter i kopperne blev drukket, og vi drog hjemad i et dejligt solskinsvejr. 
 
Ref.: Birgit 
 

HUSK 
Forslag (herunder donationer), der ønskes behandlet ved gildeting d. 14. marts 
2019, skal være gildemesteren i hænde senest 14. februar 2019.  
Indsendte forslag vil blive udsendt sammen med dagsordenen, der udsendes senest 
2 uger før gildetinget. 

 
 
 
 
 

Fødselsdage 

Februar:  

3. februar Ruth Kondrup  

  

Marts:  

11. marts Bent Pedersen 

12. marts Hanne Nielsen 

12. marts Grete Simonsen  

 

Alle ønskes hjerteligt tillykke. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/3- 2019 er d. 25/2. 
Indlæg sendes til kirstenandersen52@hotmail.com  

Kalenderen  

Februar: 

Tirsdag d. 5/2: Gåtur kl. 14.00 

Torsdag d. 7/2: Gildemøde i Spejderhytten 

Lørdag d. 9/2: Jubilæumsdag Østjysk Distrikt 

 

Marts: 

Tirsdag d.5/3: Gåtur 

Torsdag d. 14/3: Gildeting i Spejderhytten 19.30 (Spisning kl. 18.30) 

 


