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 Gildemester: 
Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel � 86 96 94 60 

Gildeskatmester: 
Jørgen Schjødt, Syrenvej 12, 8240 Risskov � 86 17 34 74 

Gildekansler: 
Kirsten Gammelgaard, Urbakkevej 14, 8450 Hammel � 86 96 13 74 

Spejdercenter Engedalen 
Adresse: Møllevangen 4, 8450 Hammel � 86 96 39 34 

Centerleder: Erling Kjer � 86 96 37 10 

Gildets hjemmeside: www.sctgeorg.dk/hammel 

 

Gruppeledere: 
Gruppe 1:  Ann Vendeltorp  � 86 96 93 88 

Gruppe 2:  Jytte Kronvold  � 86 96 37 86 

Gruppe 3:  Alex Ravn  � 86 96 53 70 

Gruppe 4:  John Sørensen  � 86 96 25 66 

Gruppe 5:  Hanne Nors  � 98 58 56 15 

Gruppe 6:  Ruth Føns  � 86 96 88 08 

Gruppe 7:  Grethe Christensen  � 86 96 21 80 

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: 
Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg  � 86 57 98 12 

GAMMEL-UGLEN udkommer fremover 4 gange årligt 
Nr. 1 ca. 15. august, nr. 2, 3 og 4 ved møderne i november, februar og 
maj. 
Deadline 15 dage før udgivelsen. 
Redaktion: 
Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C  � 24 27 72 36 
e-mail: hilton@mail1.stofanet.dk 
Tryk: 
Søren Nedergaard, Violvej 1, 8450 Hammel  � 86 96 35 55 

Forsidebillede: Nyvalgt gilemester Hans Jensens første handling 
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GammelUglen skal også forny sig. Et af de logiske tidspunkter er, når man skif-
ter redaktør. 

Den første fornyelse jeg har planlagt er, at bringe antal af numre pr. årgang ned 
på 4. 

Jeg planlægger, at bladet udkommer i august, november, februar og maj. 

Tanken er, at augustnummeret skal være oplæg og evt. inspiration til det nye 
gildeår. 

Novembernummeret vil være inspireret af gildebevægelsens ide og internationa-
le relationer herunder ideen med fredslys o.s.v. 

Februarnummeret er optakt til vores gildeting. 

Og maj kunne være et tilbageblik på årets gang i grupperne. 

Derudover vil alle numre naturligvis som hidtil indeholde aktuelle informationer 
fra alle gildebrødre, grupper eller hvem der måtte have noget af interesse for os 
alle. 

Dette er mine intentioner her sidst i maj 2010 

Redaktøren skriver: 

 

Pølsevogn 
Hammel Hestemarked 3.-4.-5. september 2010  

 
Stadeplads og pølsevogn er bestilt. Tivoli på markedspladsen åbner fre-
dag kl. 12 og pølsevognen vil åbne på samme tidspunkt. Sidste år havde 
vi – trods dårligt vejr – rigtig godt salg  allerede fra åbningstiden fredag. 

Jeg håber at rigtig mange gildebrødre og giner igen i år har lyst til at give 
et nap med, så vi igen kan få et flot overskud. Kender I nogen, som gerne 
vil støtte vort arbejde, er de meget velkomne til at tage en vagt sammen 
med jer. 

Husk X i kalenderen første week-end i september. 

Mange gildehilsener med forventning om et rigtig godt salg. 

Annette 
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Sådan udtrykte den nyvalgte gil-
demester Hans Jensen sig om Gil-
dets fremtid i sin tiltrædelsestale 
Sct. Georgs-aften i Engedalen: 

”Når jeg ser mig rundt i salen, så 
peger fremtiden for Sct. Georgs 
Gildet i Hammel på to mulighe-
der: Afvikling eller udvikling! 

Ved udgangen af 2010 er der in-
gen Gildebror, der er under 60 år.   

Nok lever vi længere og længere, 
men det vil kun vare en årrække, 
før den sidste må lukke og sluk-
ke, hvis vi ikke gør noget snart. 
Altså afvikling! 

Derfor må et af de største projek-
ter for Gildet i den kommende tid 
vil være, at vi går i gang med ud-
vikling!  

Vi skal arbejde målrettet på at få 
yngre mennesker ind i Gildet.  

Vi skal have mange unge, tidlige-
re spejdere optaget i Gildet, hvis 
Gildet i Hammel skal overleve de 
næste 50 år. 

Jeg ved det bliver svært!  

Tilbudene, som vi bruger vor tid 
og fritid til, bliver flere og flere!  

Job, uddannelse, idræt, fritidsak-
tiviteter for de unge selv og deres 

børn og samvær med venner ta-
ger tiden. De personer, vi skal 
have fat i, er travlt optaget af, at 
gå på opdagelse i det kæmpeud-
bud, der er af tilbud i dag. 

Hvordan får vi så gjort  samværet 
i Sct. Georgs Gildet attraktivt for 
den travle generation!  

Hvordan får vi yngre til at synes, 
at det er attraktivt at bruge et par 
aftener hver måned i Gilderegi?  

Det er nogle af de spørgsmål vi 
skal finde svarene på de næste 
par år inden det er for sent. 

Vi skal starte med i grupperne at 
diskutere Sct. Georgs Gildets 
fremtid i Hammel.  

Vi skal derefter gennem dialog 
med tidligere spejdere finde ud 
af, hvad skal der til af ændringer 
og fornyelse.  

Hvordan skal Gildelivet tilrette-
lægges for at det kan spille sam-
men med en travl hverdag i fami-
lien og på arbejdsmarkedet i da-
gens Danmark. 

Der er nok at tage fat på.  

Udvikling kommer ikke af sig selv. 
Det gør afvikling!” 

Afvikling eller udvikling  
– det er spørgsmålet! 

Ny mailadresse: Gildemester Hans Jensen har meddelt, at han har skiftet mail-
adresse til post@hans-jensen.dk  
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Gildebror Birgit Vestergaard Niel-
sen har været i annalerne og be-
retter: 
 
Det hele startede i sommeren 
1980 på initiativ af Kirsten 
Schjødt. I august lånte vi 500,00 
kr. af initiativgruppen bag Spej-
derCenter Engedal og i oktober 
lånte vi yderligere 250,00 kr.  
 
Disse 750,00 kr. bliver tilbagebe-
talt i december, hvor vi samtidig 
kan give Engedalsgruppen 
2.500,00 kr. I november 1980 
havde vi vores første salgsbod i 
Gågaden. 
 
Vi startede på Sallvej i Spejder-
gården og senere i Engedalen, 
men de allerfleste år har vi holdt 
til på Nyhavevej 13, hvor vi har 
syet og haft et skab til stofferne – 
og hos Bodil Taankvist, når vi 
skulle prissætte de ting, vi havde 
lavet og som hun opbevarede. 
 
I starten blev pengene fra salget 
udelukkende givet til opbygning af 
Engedalen. Senere blev det til 
borde og bænke til ude i gården, 
så et pokalskab, ure, rafter samt 
tømmer til raftegården. Der er 
købt reoler og arbejdsborde til 
spejderne til brug i bunkeren og 
senest i 2004 en gave til Engeda-
len på 5.000,00 kr. med anmod-
ning om, at pengene blev brugt til 

at gøre bunkeren brugelig, hvilket 
dog endnu ikke er gennemført. 
 

Udover bod i Gågaden har vi haft 
bod på Hestemarkedet i 1982 og 
2003. I 1984 havde vi også salg i 
den gamle biograf/kulturhuset på 
Mindevej. To gange har der været 
salg til Høstfest i Gågaden 
 
Udover Engedalen har spejderne 
fået en god portion af pengene. I 
1984 er den eneste gang vi har 
fraveget, at pengene skal gå til 
spejderne og Engedalen. Da gav vi 
3.300 kroner til ”Afrika sulter”, 
idet spejderne på det tidspunkt 
havde et sponsorbarn i Afrika. 
 
I alt har de - gennem tiden 14 
kludekoner - uddelt et overskud 
på ca. 140.000 kroner til spejder-
ne og ca. 45.000 kroner til Enge-
dal, inden vi, som oplyst på årets 
Pøt Mølleløb, besluttede at stoppe 
med den årlige uddeling af penge.
(Et imponerende resultat. Redak-
tørens bemærkning.) 
 
Helt nedlagt sig selv har Kludeko-
nerne dog ikke, idet vi har beslut-
tet stadig at være en del af lop-
pemarkedet og det har medført, 
at vi fortsat mødes til sy-
eftermiddage og at vi fortsætter 
med vores inspirerende week-end-
kurser. 
 

Kludekonerne! 

- en historie om en flok ihærdige, fingernemme kvinder. 
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Livets gang i grupperne i Hammel Gildet 
 

På de næste par sider er årets gang i 5 af gildets 7 grupper omtalt.  

I sidste nummer af GammelUglen skrev jeg, at det ville være rart, om vi 
gennem GammelUglen kunne blive inspireret af de øvrige gruppers arran-
gementer.  

Når man læser de forskellige indlæg synes jeg, at der er mange ting, der 
kan bruges som ideer for andre grupper. Både i Hammel Gildet og i de 
gilder, hvortil vi sender Gammel-Uglen.  

På alles vegne siger jeg tak til de forskellige gruppeledere for deres ind-
sats. Jeg vender tilbage med det samme ønske til næste år ved samme 
tid. 

Redaktøren 
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Årets gang  
i gruppe 3 – 2009/10  
Sct. Georgs Gildet i Hammel 
 

Gruppen afholdt sit første møde med 
udfordringen om input til Gildemester 
Charlotte Jørgensens mandat til 
Landsgildetinget. Det kom der en væl-
dig konstruktiv dialog ud af, og vi fik 
sendt vort bidrag. Om udfaldet af tin-
get skal der ikke nævnes noget her. 

Vores første arrangement skulle også 
drøftes ret så snart, da gruppen skulle 
stå for fødselsdagsgildehallen i no-
vember. Vi havde mange gode emner 
i spil, og endte med at få en lukrativ 
aftale i hus: Til lejligheden kunne de 
fremmødte opleve pastor emeritus 
Bent Ole Pedersen på slap line. Over-
skuddet ved dette arrangement gik 
ubeskåret til Brødremenigheden i 
Christiansfeld efter Bent Ole Peder-
sens ønske. 

Da vi nu havde fået de praktiske gøre-
mål på afstand, kunne vil hellige os 
oplevelser i eget regi. Gruppen har 
besøgt hinanden og haft mange gode 
diskussioner og underholdende ind-
slag undervejs. Og altid i en god og 
rar atmosfære. Vi har også været på 
”kirkelig rundtur” og truffet mange Sct. 
Georg’er med og uden drager ledsa-
get af Kirstens både oplysende og 
bevingede ord. 

Da den traditionelle julefrokosteufori 
havde lagt sig kunne vi finde tid til så-
vel at forberede forslag til gildetinget 
samt opgaverne til Pøt Mølle Løbet.  

En gang i februar måned, medens 
sneen lå hvid og tung udenfor den 
smukt beliggende Skjød Kirke, havde  

 

 

 

vi oplevelsen at overvære nyfortolk-
ningen af danske salmer ved Den 
danske sangduo Chr. Vuust og Hans 
Esbjerg. 

Desværre blev det også ved denne 
tid, at Liss ikke længere kunne deltage 
i vores møder, hvilket vi med vemod 
måtte acceptere. 

Næste arrangement i gruppens regi 
skulle have været friluftsgildehallen, 
men den ville gruppe 1 gerne stå for, 
så vi gik i gang med at forberede Sct. 
Georgs Gildehal i stedet. Arkæologi-
studerende Ditte Hiort kom, så og for-
talte om sine oplevelser som klassisk 
arkæolog. Et meget spændende og 
udfordrende foredrag, som vi desvær-
re havde alt for kort tid til, da emnet 
næsten er uendeligt… 

Også dette arrangement gav over-
skud, som gildets skatmester har fået 
lov at forvalte. 

Og nej, gruppen har ikke været på 
”selvstændige” ture rundt i landet i det 
forgangne gildeår. 

Der har ligesom været alt rigeligt at 
foretage sig foruden. 

Gildehilsen 

Gruppe 3 
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Årets gang i gruppe 7 
Siden august 09 er der afholdt ni 
gruppemøder. Disse har været rigt 
varieret.  

Vi startede med Irsk musik og 
ølsmagning i Sabro.  

Vi har spillet diverse spil, hvor hjer-
necellerne blev luftet.  

 

 

Det er også blevet til et besøg på 
Neder Kjærsholms julestue ved 
Kjellerup. 

Der har været tilrettelægning af ar-
rangementer, drøftelse af lokalsam-
fundet, samt et besøg på Skov-
gaard Museet i Viborg om Dr. Mar-
grethe II – et livsværk. 

Grethe 

 

Årets gang i gruppe 2  
Gruppen kom ret hurtig på bølge-
længde via vort sædvanlige gode 
tema som god mad og vin. Så snak-
ken gik livligt - og vidt omkring. Det 
havde vi ingen problemer med. 

I oktober stod vi for arrangementet, 
som gik til Bymuseet i Århus. Vi 29 
tilmeldte fik en kanon aften med en 
god engageret fortæller. Kan anbefa-
les.  

Vi har været i InSide og hørt meteo-
rolog Jesper Theilgaard. Han beret-
tede meget uddybende og informe-
rende om klimaforandringer. Det 
tørre stof blev formidlet på en lun, 
humoristisk og interessant måde. 
Det kan han bare. 

Pøt Mølleløbet forløb godt. Vi var  

 

 

velsignet med, at Lene havde klaret 
forarbejdet til vor post. Og vi andre 
stod så post om søndagen. Det var 
en god post med at skrive runer og 
lege gammelt spil.  

Famileudflugten gik til Voer Fjord-
center, hvor vi kunne have brugt me-
get mere tid. En engageret leder 
berettede om stedet. Han fik os til at 
lege og blive spejdere igen. Grillme-
ster Mogens var ikke helt tilfreds 
med, at kyllingefiletérne var længe 
om at få nok over ildstedet, da der 
skulle bruges træ i stedet for grillkul.  
Men det var værd at vente på. Vi var 
30 deltagere og mon ikke, der er 
flere, der tager turen til Voer igen! 

Jytte Kronvold 
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Årets gang i gruppe 4 
Her en lille hilsen fra gruppe 4  

- som har taget navneforandring til 
ortopædgruppen!!!!  

Vi har egentlig ikke lavet ret meget 
ud over Pøt Mølleløb.  

2 af gruppens medlemmer har brugt 
en del tid på et par hofteoperationer  

m.v. og en anden har fået et nyt 
knæ, så vi har været lidt "amputeret"  

 

 

i perioder.  

Vi skal nok kommer frygteligt tilbage 
i næste periode. 

   

John 

Gr. chef 

 

Årets gang i gruppe 1 
Første opgave i den nye gruppe var 
planlægning af arrangementet til 
starten af det nye gildeår. 

På Rasmus´ initiativ blev en Piaf 
aften arrangeret, og vi synes selv, 
det var en aften, hvor livsglæden var 
i højsæde. 

Vi er kommet vidt omkring: 

Vi er blevet indviet i biavlens myste-
rier og vi besøgte Den gamle By, 
inden vi indtog vores julefrokost. 

Vi har set film fra Hammel, dejligt for 
både tilflyttere og dem, der kunne 
huske stederne. 

Det er også blevet til et besøg på  

 

 

 

Drøsbro Mejeri, hvor der fremstilles 
Mammen-ost, blåskimmelost og sa-
lattern – Danmarks svar på den 
græske feta. 

Gruppen er flere gange blevet brugt 
som forpost for konfirmandundervis-
ning og som noget af det sidste, har 
vi været til foredrag med forfatteren 
Peter Tudvad om hans bog 
”Sygeplejerske i Det tredje Rige” – 
en spændende aften. 

Planlægning af Pøt Mølleløb og fri-
luftsgildehal er det også blevet til. 

Et godt år har det været, men også 
med den sorg at vi mistede Ras-
mus. 

Ann 
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Hjælp til Porskjær Gildet i Galten:  
 

 

Fra: Lone Clausen, Galten 

Til: Gildemester Hans Jensen 

Emne: Hjælp til Sct. Hans 

 

Tiden flyver og nu er det snart midsommer igen – forstå det hvem der kan! 

Vi har netop haft møde i Sct. Hans udvalget for Porskjær Sct. Georgs Gilde, 
og må konstatere, at vi har behov for hjælp i år, da vi er ramt af sygdom og 
nogle af arbejde.  

Vi har ganske enkelt ikke folk nok til det arbejde, der skal laves eftermiddag 
og aften den 23. juni. 

Bålfesten bliver, som det er blevet tradition, afholdt på Bytoften i Galten. 

Det praktiske arbejde begynder kl. 14.00 med opbygning og opstilling af 
salgsborde, bål og underholdning. Til alt dette mangler vi nogle med kræfter 
og ”teknisk snilde” – altså nogle, hvor hænderne er skruet rigtigt på. 

Fra kl. 18.00 har vi brug for folk ved pengekassen og modtage bestillinger - 
altså nogle med flair for hovedregning. 

Og der skal bruges folk til at lave kaffe og udlevering af øl, vand, saft, kage, 
pølser, pandekager osv. 

Vi håber, at se rigtig mange Hammel folk til at hjælpe den 23. 

* * * 
 
Der er til Gildebrødre i Hammel udsendt mail med mere udførlig beskrivelse. 
Har man ikke modtaget en mail har Gildemester Hans Jensen en kopi af den-
ne mail. 

Ham kan man kontakte eller man kan kontakte Lone Clausen direkte. 

Adressen er: Lone Clausen, Skellerupvej 52, Linå, 8600 Silkeborg. 

Tlf. 86 84 15 71 (weekend eller aften) 

E-mail: clausen@fiberpost.dk 
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Orientering:  
 
Fra  
SOS Children’s Villages, Lithuania  
har vores kontaktperson Charlotte Jørgensen modtaget dette brev. 
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Kalenderen:  
 

Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer den 16 august 2010 
Deadline 1. august  
og husk, at alle er med til at gøre bladet spændende med EGNE indlæg! 

Hammel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktøren ønsker alle en god ferie  
frem til 1. september  

 Nyt om gildebrødre: 
 
 Fødselsdag: 
 Kirsten Gammelgaard 7. juni 80 år 
 
 Jubilæum i gildet: 
 Ingelise Jensen   6. juni 20 år 
 Tove Rasmussen  6. juni 20 år 
 

 
HUSK, at du døgnet rundt kan gå ind på gildets hjemmeside: 
 

www.sctgeorg.dk/hammel  
 
Her kan du se seneste aktuelle begivenheder og informationer og du kan læse 
Gammel-Uglen både denne udgave som tidligere numre, samt en masse andre 
spændende informationer. 


