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Gildemesterberetning 2014
Det er nu igen gået år siden vi havde Gildeting sidst, og det har det været et
spændende år med mange forskellige oplevelser i gildet.
Gildet har afholdt Gildeaftener med et flot fremmøde, og med meget interessante
emner, der har spændt meget vidt, så vi vil fra ledelsen give en stor ros til de
arrangerende grupper, der har været mange aftener med rigtig mange gode oplevelser.
Så tak for det arbejde der er brugt til planlægning og udførelse af
Gildearrangementerne
Det der er sket i de valgte udvalg vil jeg ikke nævne her, det vil senere blive berettet
på Gildetinget. Men jeg vil dog fra ledelsens side sige en stor tak til alle udvalgene
for alle de timer og alt det arbejde der er lagt i de forskellige opgaver.
Jeg vil også sige tak til Gildeledelsen for et godt og positivt samarbejde i året der er
gået, uden en dygtig Kansler og en dygtig Skatmester og to flittige Herolder, så kan
det ikke lykkes at få Gildet til at fungere, så mange tak for jeres arbejde og
opbakning.
Jeg vil gerne sige tak for det arbejde der blev lagt i at arrangere Pøt Mølle Løb for
spejderne og Favrskov løb for de store spejdere. Det at lave løb for en hel kommune
er et stort arbejde, så mange tak for det.
Vi havde et godt Pøt Mølle Løb om søndagen og de deltagende spejdere jeg talte
med, var tilfredse med løbet.
SGG Interesse lav og Kommunens Spejdersamråd er kommet godt i gang, og det
bliver spændende at følge dette arbejde i årene fremover.
Her i 2014 vil Hadsten laver løb for de små spejdere i deres ende af Favrskov
kommune, og vi her i Hammel laver løb for de små spejdere i vores ende af
kommunen.
Der bliver lavet et fælles natløb for alle de store spejdere, og emnet for alle tre
spejder løb bliver over det samme tema.
Vi havde Loppemarked i 2013, og det var et godt besøgt loppemarked, så også her en
stor tak til de der arrangerede markedet og fik dette store arrangement til at fungere,
og ikke mindst til de der brugte mange arbejdstimer med sortering og salg.
Igen fik vi et pænt overskud på salget af de indsamlede effekter. Beløbet var ikke så
stort som vi ”plejer” at få, men det kan vi nok heller ikke forvente med de mange
genbrugsforretninger der er alle vegne. Også indsamlingen af effekter til
loppemarked på genbrugs pladsen fjerner mange gode ting fra vores indsamling.
1

På Gildetinget i år, har Carsten bedt om at vi drøfter Loppemarked og måden det
bliver afviklet på. Der bør drøftes om formen for loppemarkedet er rigtig, kan der
laves en modernisering og muligheden for at vi kan øge deltagelsen af spejdere og
spejderforældre.
Allerede i august 2014 startes med oplæg til loppemarkedet, og Hammel Hallen er
lejet til næste loppemarked, der afholdes den 30.5.2015. Carsten forventer at vi igen
kan benytte kommunens lokaler i industri kvarteret til indsamling af effekter.
Gildet havde igen i år en pølsevogn på efterårets Hestemarked, og det var en stor
succes, vi fik det største overskud vi har haft på Hestemarkedet, så mange tak til de
der arrangerede og arbejde i pølsevognen i de dage. Som noget nyt kunne vi i 2013
også sælge sodavand og juice i pølsevognen.
Landsgildetinget blev afviklet i Slesvig på A. P. Møller skolen i Slesvig.
Det er nogle dejlige omgivelser. Skolen er givet af A. P. Møller til Syd Slesvig
skoleforening. Det er en stor flot skole lys og venlig med en pragtfuld udsigt over
Slien.
Aftenen før landgildeting var der inviteret til en kammeratskabsaften på Hotel
Hohenzoller i Slesvig. Der var 332 Gildebrødre med til denne aften, så der var fra
starten af en hyggelig og rar stemning og megen trængsel i salen.
Vi var så heldige at vi kom til at sidde ved bord sammen med DIS fra Flensborg
Anne-Margrethe Jessen og hendes mand Leif, som tidligere skoleledere var de utrolig
vidende om forholdende i Slesvig og gode fortællere, så det var mange ting vi fik
vendt den aften, udover afholdelse af Gildeting var der jo også valg i Tyskland om
søndagen.
Søndag morgen startede vi med en morgenandagt i Slesvig Domkirke, en
imponerende og flot kirke.
På Landmødet blev der efter kampvalg mellem tre kandidater, valgt en ny
Landsgildemester, det var Helmuth Werth fra Flensborg der blev den nye
Gildemester. Han er forstander på Tydal spejdercenter i Syd Slesvig og Gildemester i
Flensborg gildet.
Landsgildet sluttede kl. 14.00 med Gildehal og indsættelse af den nye ledelse.
Vi afholdt det årlige Gilderådsmøde den 12. november her i Spejdercenter Engedal.
En aften hvor store og små ting i Gildet blev vendt.
Vi blev enige om at der bliver lavet en overdækning ovenpå bunkeren og at den
opføres af spejderne.
Der har været arbejdsdag i Centeret, der blev fældet træer og ryddet op.
Bålpladsen vil blive udstyret med nye siddepladser og vi blev enige om at ansøge om
tilladelse til at holde offentlig Sct. Hans bål i 2014.
Der er indkøbt brandsikkert skab til Gildeskabet. Desuden er der blevet indkøbt en
projektor og et lærred til brug i Gildesalen.
Nyt skema til reservation af lokaler og vejledning er sat op i gangen ved telefonen.
Engedalen har i år været forskånet for indbrud og hærværk, så det ser ud til at Center
ledelsens beslutning om at der ikke må forefindes øl og spiritus i centeret, og at man
skal huske at lukke og låse når man forlader centeret, har virket.
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Der er også blevet sat sensorer op der automatisk tænder for lyset, og naboerne er
blevet bedt om at være opmærksom på hvis de ser noget unormalt ved centeret.
Så det er ikke let at være ubemærket ved spejder centeret om natten.
Jeg vil gerne sige tak til Centerledelsen og Gildet repræsentant i samme ledelse, for
det arbejde de udfører for spejdercenteret.
Gildeledelsen tilbød ved det sidste møde med begge spejderkorps at vi fra Gildet
gerne ville holde hånden under økonomisk, hvis spejderne ville afholde nogle
oplysnings arrangementer og hverve kampagner for at få flere børn til at interessere
sig for at blive spejder, og for at få flere voksne til at melde sig som spejder ledere.
Det er det spejderhjælpens pengene er sat af til, og vi har i årets løb to gange
bevilliget penge fra spejderhjælpen til KFUM spejderne, de er også de eneste der har
søgt om tilskud.
Fredslyset blev traditionen tro afhentet i Skanderborg, det var den 27. november.
Borgmester Nils Borrings modtog senere fredslyset på trappen ved Hammels Rådhus.
Derefter gik vi med fakkeltog til Inside, hvor selve ceremonien fandt sted. Der var et
rigtigt pænt fremmøde.
Jeg overrakte Gildet donationer, og sjældent har jeg da set nogle modtagere være så
rørt over at der var nogen der havde tænkt på dem, det var dejligt.
Gildet modtog senere en skriftlig tak fra begge de lokale modtagere.
Der var ikke besøg på plejehjemmene med Fredslyset, da det blev sagt fra spejderne
at det var for sent på aftenen.
Søndag var der en fyldt Kirke i Haurum, der dannede ramme om Fredslys
gudstjenesten, et virkeligt flot arrangement i Haurum.
Så en tak til arrangøren af Fredslys arrangementet.
Jeg vil nu slutte denne beretning, og til de der ikke er blevet nævnt, så er det ikke en
forglemmelse, for alle i Gildet fortjener en stor tak, fordi de bakker op om Gildet her
i Hammel.
Jeg håber på et godt 2014 med fremgang for Sct. Georgsgildet både i Hammel og på
landsplan.
Med venlig Gildehilsen
på vegne af Gildeledelsen

Hans Jensen
Gildemester

Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel
Tlf. 86 96 94 60
e-mail: post@hans-jensen.dk
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