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PROGRAM for Hammel-Gildet 1. halvår af 2017
DATO EMNE

Ansvarlig

.

-6. JUN Friluftgildehal
Gruppe 3
23. JUN Sct. Hansaften med bål i Engedal
Bål-teamet
Forventet møde i september: tirsdag den 5. september
29. nov. Fredslyset kommer til Hammel
Fredslyslauget

HUSK: KrøniKen om Hammelgildet i 50 år Kan Købes
for en 100 kroneseddel
hos
Leif Vestergaard Nielsen, Ditzelsvej 22, 8450 Hammel
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En hilsen fra FORTIDEN
En af køberne af Krøniken er den tidligere gildemester Poul Henckel.
Han kontaktede redaktøren af GammelUglen
og tilbød en kop kaffe, hvis jeg ville komme
forbi med et eksemplar. Det ville jeg naturligvis og havde et par hyggelige timer sammen med ham her i
Aarhus, hvor han bor nu.
Poul Henckel flyttede fra Holbæk til Hammel, hvor han blev
ansat på Frijsenborg Ungdomsskole. Han bliver overflyttet
til Gildet fra Holbæk i november 1971. På det efterfølgende
gildeting i marts 72 vælges han til Gildemester, men allerede i november samme år rejser han videre.
Han har dog i de senere år, kort været med i Porskær Gildet.
Poul Henkel, der er født i 1936 har haft et spændende liv
som boghandlermedhjælper i Køge, Holbæk og Hillerød.
Kostskoleinspektør ved Stenhus Kostskole i Holbæk. Lærer
ved Aabybro Realskole. Senere nattevagt på et plejehjem i
Aalborg, derefter kioskbestyrer i samme by, men tog herefter imod et skolevikariat i Brande.
Derfra gik turen tilbage til Aalborg, som pædagogisk medhjælper ved Aalborg Forberedelseskursus, hvor han senere
under Nordjyllands amt blev viceforstander. Han har udviklet faget Samfundsfag på AVU niveau og senere VUC og
AMU. Han gik på efterløn i 1998, men derefter kom han ind
i Dansk Røde Kors og i 5 år været formand i Galten afdeling. I Sct. Georgs Gilderne har han alle tre grader, svend,
væbner og ridder.
Han var gift i 30 år, men blev enkemand i
2003. Han har udgivet tre bøger og en
digtsamling. 2007 romanen: ”Finn, John
og Gregers”. 2008 romanen:
”Tvillingehistorier”. 2012 debatbogen:
”Videnskabens gidsler”. Og i 2016 digtsamlingen: ”På vej mod livets aften”.
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Tanker på en hverdag...

Tja, det var så det gildeår.
Fik vi set det vi ville, fik vi gjort det vi skulle, fik vi hørt
vores melodi.
Ja, det er er lidt (let) omskrivning af Kim Larsen og Leif
Petersens sang: OM LIDT.
Den begynder med: ”Om lidt bliver her stille, om lidt er
det forbi”.
Den sætning er jo i sig selv lidt skræmmende. Og sat i relation til debatten vi havde i gildet i april, så rummer sætningen jo visse sandheder for Hammelgildet i 2016-17.
Vi har haft et forrygende år i gildet kulminerende med vores 50 år jubilæum. Med besøg fra landsgildet og distriktet. Og når man på de efterfølgende sider læser beretningerne fra grupperne, så har der jo også været aktiviteter
på dette plan.
Men når det er sagt, så er der skyer i horisonten, som vi
ikke kan ignorerer. Vi har måttet opgive Loppemarked i
år. Tilslutningen til årets udflugt var på det jævne rent antalsmæssig. Engedalen er ved at blive solgt. Vi drøfter
stop for andre aktiviteter og arrangementer. I skrivende
stund kendes ikke gildeledelsens udspil til 2017-18, men
mere aktivitet tror jeg dog ikke den indeholder.
Sangen fortsætter sådan: ”Forladt og alene danser cirkusprinsessen rundt, går i stå på sin line i et sanseløst sekund”. Det er bestemt ikke rart at blive forladt og slet ikke at stå alene. Det er vigtig, at vi fortsat værner om de
ideer og idealer gildet står for og ikke GÅ I STÅ i et sanseløst øjeblik. Det gælder i gildet og det gælder i hverdagen.
Sangen slutter med følgende to linjer:

Om lidt, om lidt er vi borte
vi ses måske igen

og hermed ønsker redaktøren alle
en rigtig god sommer
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BERETNING FRA GRUPPE 1

I det forløbne år har vi haft gang i forskellige aktiviteter i gruppe 1.

I september var gruppen på besøg på Blomsterværkstedet i Viskum, som har over 11 års erfaring i
at fremstille kryddersnaps.
Måneden efter var vi på InSide hvor Hanne havde
udstilling. Hun udstillede 9 billeder, hvoraf hun fik
solgt de seks.
Efter julefrokosten sidst i november holdte vi pause
til midt i januar, hvor vi havde et møde hos Kirsten
og Arne. De bød på kæmpe stjerneskud fra InSide.
Udover disse aktiviteter har vi arbejdet med Livet i
Gildet og sendt vores forslag ind til gildeledelsen.
Vores post på Pøt Mølleløbet i år var balance og
transport af vand. Vi har også nået en tur rundt i
Aarhus og set udbygningen af Aarhus Universitets
Hospital i Skejby, og flere boligblokke, der bliver
opført rundt i byen.
Afslutningen på gruppen sker på Fur, hvor vi i et
par dage skal se på øens seværdigheder.
Med gildehilsen
Kirsten G, Hanne, Birgit, Egon, Kirsten H og Alex
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Beretning gruppe 2-2017
Vi mødtes på skift hos hinanden over god mad og et
glas vin.
I januar gennemgik vi ”samtalespillet”, som vi fandt
meget interessant. Det gav en god dialog omkring gildets arbejde nu og i fremtiden.
I februar drøftede vi poster og udvalg til gildeting, og vi
tog hul på det kommende Pøt Mølle Løb, idet vi skulle
bestride 2 poster til ”Robin Hood på nye eventyr”.

Årets udflugt tilfaldt vores gruppe at planlægge, og den
gik til Silkeborg Bisonfarm. Vi var 17 gildebrødre afsted
og sikke en oplevelse, vi fik. Der gik 23 bison med 6
kalve i et meget smukt bakket landskab. Ejeren Flemming fortalte entusiastisk omkring hele sit projekt med
købet af dyrene for 3 år siden, og de overraskelser, der
fulgte med hen ad vejen. Udover bisonfarmen har
Flemming haft fugleshow i 10 år.
Vi spiste de bestilte bisonburgere indendørs, hvor vi
havde en flot udsigt. Et sted vi varmt kan anbefale til
en familieudflugt.
Gruppens afslutning har vi ikke helt på plads i skrivende stund.
Erling, Bodil, Ruth, Peder, Keld og Jytte
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LIVET I GRUPPE 3
På vores første møde i maj 2016 blev undertegnede valgt
som ny gruppeleder, efter den tidligere gruppeleders udmeldelse.
2 fra gruppen, Lilli og Annette, har været med i jubilæumsudvalget.
Gruppen var med til at arrangere julemøde sammen med
Porskær. Det var en rimelig nem opgave. Porskær sørgede
for julemaden og vi hjalp med borddækning og lidt underholdning.
Til Pøt Mølle Løbet havde vi fået tildelt en post, hvor der
skulle skydes med bue og pil. Anette og Mogens havde
sørget for buerne og pilene og Niels
havde malet skydeskiver. På posten fik vi rigtig god hjælp af 2
spejderledere fra Sika Gruppe.

Gruppen er ansvarlig for friluftsgildehallen, som afholdes
på KFUM-spejdernes område i Mosen. Vi får besøg af 2
spejderledere, som vil fortælle om gruppens sommerlejr i
Nordsverige sommeren 2016.
Ellers har vi holdt nogle få gruppemøder, hvor vi bl.a. var
på rundvisning på Bidstrup Gods, har deltaget i fyraftenssang med Poul Richard Madsen i Tinghuset og har holdt
gruppemøde i Mosen med medbragte madpakker og planlægning af friluftsgildehallen.
Der planlægges en afslutningstur til Alrø.
Hilsen fra Gruppe 3
Annette
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Året 2016/17 GRUPPE 4
Jeg vil starte med at nævne, at gildet jo blev 50 år i november. Da I jo alle var med på denne dag, vil jeg ikke
skrive mere her, kun at det var en dejlig dag.
Vi havde jo bestemt, at vi i gruppen ville udforske de steder, hvor vi var født og opvokset.
Vi havde jo startet med at tage til Birgits sted, så nu var
turen kommet til Birthe og Carsten.
De er begge født i Varde ikke så langt fra
hinanden. Gruppen startede med at besøge
Birthes mor, som gav formiddagskaffe.
Derefter kørte vi ind midt i byen, hvor vi besøgte et kunstmuseum. Det var meget interessant. Så gik vi lige over pladsen og ind at
spise på restauranten der. Efter det gik vi
ud til en miniby af Varde, også det var
spændende at se.
Vi stod for Nytårsgildehallen, hvor vi havde inviteret Gerda Schmidt fra Naturlauget. Hun fortalte om sin barndom
i Østtyskland.
Så var turen kommet til Grethe og Niels, også de er født
og opvokset samme sted, nemlig i Vejle. Vi startede med
at se de steder, hvor de er vokset op, det var steder, hvor
der var en flot udsigt ud over Vejle fjord. Også de havde
et museum at vise os. Vi spiste på en restaurant, der tidligere havde ligget nede på havnen, men der skulle bygges dyre lejligheder i bølger, så den var flyttet op i byen.
Inden vi kørte hjem var vi forbi godset, der sælger kyllinger, som de selv opdrætter.
Nu skulle vi så til Risskov, hvor jeg er født og opvokset.
Huset vi boede i ligger lige op til marken, hvor patenterne
gik og arbejdede, senere blev der bygget sygeplejeboliger.
Vi kørte ned på hospitalet for at se museet, hvor Ovatasi
har sine billeder udstillet. Jeg kan huske ham med sin cykel og dukken på bagagebæreren cykle rundt i Risskoven.
Kurt kunne senere fortælle om ham, da han passede
ham.
Vi var også forbi kirken, hvor jeg var spejder og roklub-
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ben, hvor jeg roede. Så kørte vi ind på havnen til Kohalen, hvor vi spiste den største
burger, vi nogensinde
har fået. Da der var så mange på Marselisborg havn, hvor
jeg har arbejdet, kørte vi til Hammel og sluttede af.
Vi skal til Naturpark Thy i august for at runde denne
gruppe af.
De bedste gildehilsner fra Lisbeth

Gruppe 5 beretning
Så er der allerede gået 2 år, og det er ved at være slut
med gruppe 5.
Vi har haft en god og hyggelig gruppe.
Gildets 50 års jubilæum var en dejlig
oplevelse, hvor vi var med i planlægningen.
Vi har i gruppen diskuteret gildets
fremtid.
Til vores gildemøde i februar måned, havde vi besøg af
organist Malou, der fortalte meget levende og underholdende om sin berømte morfar Frans Andersson.
Klaveret var blevet åbnet i dagens anledning, så vi fik
sunget nogle sange sammen.
Til Pøt Mølle Løbet havde vi en post med 1. hjælp. Man må
sige, at spejderne ved en hel del om sikkerhed og de skal
nok senere hen blive nogle gode 1. hjælpere.

Med venlig Gildehilsen
Gruppe 5
Yelva og Ejgil — Birgit og Bill
Ingerlise og Hans — John
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2016/2017 I GRUPPE 6

Gildeårets to første gruppemøder brugte vi til en diskussion om samtale-spillet ”Spejderideen for voksne”. En
fornuftig snak uden de store uenigheder i gruppen.
I oktober tog vi fat på planlægningen af vores del af 50
års jubilæums-receptionen den 12. november. Gruppe 6
var ansvarlig for traktementet. Vi afleverede også et
forsalg til Fredslysdonationen.
Vi flyttede vores julemøde til januar. Jens bruger en stor
del af sin tid på juletræer, så første del af mødet var en
tur i plantagen, hvor vi fik indsigt i juletræsproduktion.
På vores møde i februar diskuterede vi ”Nyt liv i gildet”.
Møderne i marts og april brugte vi på Pøt Mølle løbet
den 30. april. Gruppe 6 var ansvarlig for post 1.
Spejderne skulle binde knob.
Gruppens medlemmer fik på mødet i marts et kursus i
knob, så man kunne klare opgaven som dommer. På selve
løbet kunne vi konstatere, at
spejderes færdigheder i knob
var beskeden, så vi brugte en
del af opgavetiden på at lære
spejderne at binde knob, inden
de kunne løse opgaven.
Gruppens medlemmer har enkeltvis væres aktive med
pølsevogn, Skaghøjarrangement, Fredslys, Gildets Krønike, Jubilæumsudvalg og Pøt Mølle løbs udvalg.
Vores afslutning i gruppe 6 er en heldags bustur til
Sprogø den 16/9 2017.
Birgit V N
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Sankt Hans bål i Hammel
fredag d 23. juni.
Vi Indbyder igen til Sankt Hans bål for alle:
Arrangører:
Usselbjerg (Møllevangen) – Hammeluglerne (DDS spejderne) – SIKA-gruppen (KFUM-spejderne) – Sct. Georgs
Gildet – Lions Club er gået sammen om, at arrangere
Sankt Hans bål i det grønne område ved Møllevangen.
Trods kraftige regnbyger sidste år, blev det en strålende
oplevelse og der var god tilslutning til Sankt Hans bål og
aktiviteter for hele familien. Derfor inviterer vi igen til
fælles bål og grillaften med musikalsk indslag fra Brass
Band Da Capo.
De 2 spejderkorps vil lave aktiviteter for børnene.
Program:
Kl. 17:00 er spejderne klar med bålhygge, gratis snobrød og aktiviteter for børnene bl.a. med materialer fra
Jem & Fix.
Kl. 18:00 er vi klar med grill til medbragt mad, tag familien og naboen under armen
og deltag i Sankt Hans festen. Der kan købes øl/vand og
kaffe med kage. Man medbringer selv evt. tæppe/stol
og bord.
Kl. 18:30 Musik ved Brass Band Da Capo som underholder og spiller til fællessang.
Kl. 19:30 Sankt Hans bålet tændes og
båltale ved
Lars Lerche, afdelingsleder i InSide.
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Hjælp ved Sankt Hans bålet i Engedalen:
Også i år beder vi gildebrødre
og giner om hjælp til rejsning
af telt til musikken og bagning
af kage til salg fra cafeteltet.
På forhånd TAK for hjælpen.
Ann – Carsten - Peder
Hjertelig tillykke med

75 års fødselsdag til

Annette Horup den 11. juni
og
Alex Hilton den 25. juli

GOD SOMMERFERIE
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