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Gildemester: 
Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11,  
8450 Hammel -  86 96 13 81 
mail: peru@os.dk 
 

Gildeskatmester: 
Ruth Føns, Skanderborgvej 280,  
8472 Sporup -  86 96 88 08 
mail: ruth@kontorhjaelpen.com 
 

Gildekansler: 
Kirsten Hilton, Vestervang 20,4 th. 
8000 Aarhus C -  24 67 86 38 

mail: kirsten@hiltons.dk 
 

Spejdercenter Engedalen: 
Møllevangen 4, 8450 Hammel  
 86 96 39 34 
Centerleder: Gildet 8696 1381 

Vicevært: Lars Svensson  5144 6163 

Gruppeledere 2013/15: 

Gruppe 1:   
Carsten Lund  
Cl-hammel@fibermail.dk  8696 3508 

Gruppe 2: 
Elisabeth Arenfalk 
elisabeth.arnfalk@dukamail.dk  2119 4198 

Gruppe 3:  
Birgit Vestergaard Nielsen  
blvn@fibermail.dk   8696 1205 

Gruppe 4:   
Jytte Kronvold   
jkronvold@privat.dk   8696 3786 

Gruppe 5:  
Annette Horup 
nianho@youmail.dk    4054 2231 

Gruppe 6:  
Peder Spørring 
peru@os.dk    8696 1381 

 

Web-master    2993 5370 

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: 
Erling Kjer, Fyrrebakken 10, 8450 Hammel   4227 3710 

SCT. GEORGS GILDERNE i DANMARK 
Landsgildemesteren: Helmut Werth 
Landsgildekansleren: Johan Evensen 
Landsgildeskatmesteren: Paula Mikkelsen 
International Sekretær: Anne Haastrup-Nielsen 
Uddannelses Sekretær: Peter Skræ  
PR Sekretær:  Vakant 
Daglig kontorleder: Kirsten Christensen 

Landsgildekontorets adresse er:  
Sct. Georgs Gilderne i Danmark,  
Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K 
Telefon: 33 32 27 33 og mail: kontoret@sct-georg.dk 

GAMMEL-UGLEN udkommer 6 gange årligt (OPLAG: 65 eksemplarer) 

Nr. 1 Den 15. august via gruppelederne  
nr. 2 til 6 ved møderne i oktober, december, februar, april og juni.  

Redaktion: Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C —  24 27 72 36 
e-mail: gammeluglen@hiltons.dk - Tryk: Sct. Georgs Gildet, Hammel 

Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer: 22. april 2015.  
Deadline - uden aftale - er den –6. april 

Læs også om Gildet på: www.sctgeorg-hammel.dk 
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Nyt fra Gildemesteren: 

 

Fakta: Selvom februar kan være den koldeste vintermåned, så 

er vi på vej mod lysere tider, dagen er nu tiltaget med 1t 50min, 

vi har passeret kyndelmissen 2. feb. så vi er dermed halvvejs 

gennem vinteren. 

Vi går mod foråret og varmen, så vi kan godt begynde at smøge 

ærmerne op, for der er en del, som vi i gildet skal have forbe-

redt. 2014 var et meget aktivt år se kalenderberetningen, men 

2015 bliver ikke mindre aktivt, foruden det vi kender + favr-

skovløb og loppemarked, vil vi sammen gå mod nye horisonter/

mål, som vi alle har været fælles om, at pege på. 

Gruppernes tilbagemelding ”Mod nye Horisonter” 

Synlighed: PML – Favrskovløb – Loppemarked – Pølsevogn –  

   Fredslys. 

NYT:   Skt. Hans bål i Engedalen – Bagagerums marked. 

PR:   Udvikling af bladet – Personlig kontakt – Naturlaug. 

 

Humanitære opgaver:  

Fredslys (donation) samarbejde med kirkerne –  

Dansk Flygtningehjælp – Skaghøj – De fremmede – SOS barn. 

NYT:  

Arrangementer ved flere institutter – samarbejde med andre 

foreninger. 

Værdier: 

Spejderbevægelsen – Lov og løfter – Personlig udvikling – Kam-

meratskab – Fællesskab – samvær –  

Fælles arbejdsopgaver – Omsorg for hinanden. 

NYT:  

Opret interesselaug/grupper 
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Også nye gildebrødre, ginebegrebet, optagelsesritualet, mere 

deltagelse af spejderlederne er blevet berørt i jeres svar til os i 

gildeledelsen. 

MÅL: 

Efter en god snak i Gildeledelsen har vi 2 mål, vi vil arbejde os 

frem til:  

1. Flere medlemmer, Kirsten Hilton arbejder med den 

opgave. 

2. Skt. Hans bål i Engedalen, Peder arbejder med den 

opgave. 

Vi vil gerne, at I kommer med input til de 2 ovenstående mål, 

som vi er fælles om og kun kan nå i fællesskab. 

Tak for jeres gode svar på vej ”Mod nye Horisonter” 

 

Nytårsgildehal, et lille resume: 

Velkommen nytår: Tænk sig et helt ubrugt år ligger foran os, 

med masser af oplevelser, som venter os, forhåbentlig er der 

flere gode, end dårlige oplevelser, jeg tror på, at vi ved at stå 

sammen, kan få meget ud af året, som kan give os fællesskab, 

venskab, resultater, som vi personligt kan have glæde af og vi 

kan se i Gildet, der derved føre til synlighed i vores arbejde til 

glæde for andre ved, at vi gør noget for andre, den glæde det 

giver, kommer flere gange tilbage, som man siger ”et smil smit-

ter”. 

Kalenderen siger vi har ny tid og at vi går mod lysere tider, hvor 

har vi det godt, skønner vi på det, ja vi kan da glæde os, kalen-

deren har lige haft sin fødselsdag, en fødselsdag giver normalt 

forventning og glæde, det kan også værre med blandede følel-

ser, da man jo ved en fødselsdag står mellem det prøvede og 

det uprøvede. Er man barn, ja så kan det ikke gå hurtig nok 

med, at blive voksen. Som voksen kan det ikke gå langsomt 

nok, for man bliver ældre og gammel, så kommer man nærmere 

det man ikke vil. Men i alle tilfælde er en fødselsgave: ”Livet” Vi 

skal samle på de lyse timer, leve i NUET. SMIL og se lyst på li-

vet, det har en positiv effekt på hjertet. 
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Vi kan lave planer for dit og dat og have gode intentioner for, 

at vi vil det for, at blive flere i Gildet og tjene penge for, at støt-

te gode formål, være synlige i det humanitære arbejde, men har 

vi hjertet med i det vi gør (har vi den gode vilje)?  

I vores arbejde skal vi huske det 3-delte Gildeprincip: 

 Det enkelte medlem har ansvaret for sin egen personli-

ge udvikling 

 Den enkelte tager ansvar overfor eget Gilde og Gilde-

bevægelsen 

 Den enkelte viser ansvar overfor det samfund, vi er en 

del af.. 

Disse 3 Gildeprincipper, skal vi have for øje og analysere, så vi 

kan have dem i vores tanker, når vi arbejder og tænker, som 

Gildebror og kære Giner I er her i Hammel en vigtig del af Gil-

det, I er ikke bare medløbere, snyltere på kontingent- betalende 

gildebrødre, I fylder og bidrager rigtig meget positivt til, at vi 

har et aktivt gilde, jeres kontingent er ”frivillig” arbejde i ord og 

handling. 

- o O o - 

Vi har lige haft en dejlig fredfyldt jul, hvor vi også lige har 

afsluttet serien fra 1864, det fik mig lige til, at tænke på juleaf-

ten/nat i 1914 (som historien siger). Det var den nat, da tyske 

og franske/engelske soldater gik op af skyttegravene, ønskede 

hinanden Glædelig jul med sangen ”Glade jul, dejlige jul”, hvor 

må det have været en mærkelig nat, et lyspunkt i en ellers for-

færdelig krig, det gav budskab om FRED, som de menige solda-

ter godt kunne blive enige om, men politiske var der ikke meget 

forståelse, der var kun forvrængede/egoistiske tanker der ikke 

gav skridt til fred. Også i vores tid, oplever vi ledere der ikke 

ønsker fred, men magt i ord og handling, respekten for andres 

tro og meninger, kan i mange samfund/lande ligge på et lille 

sted, det betyder desværre, at mange bliver forfulgt og torture-

ret.  

Måske kan vi ikke stoppe krige, men dem det går udover må 

og kan vi hjælpe. Ved vores fredslys arrangement var vi med til, 
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at tænde lys for fred, vi er også med til, at samle ind til Dansk 

Flygtningehjælp. Ved Fredslys arrangementet, blev Fredsbud-

skabet fra generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas 

Kamm læst op med overskriften ”Når krige raser, er det vanske-

ligt at se lyset”. Her bliver vi opfordret til: At lægge kræfterne 

sammen, så vi kan genskabe håbet hos de forfulgte og være 

med til, at give dem livet og tilværelsen tilbage, så de kan vende 

hjem til det land og omgivelser – de savner, og hvis det ikke 

lykkes så byde dem velkommen her hos os til deres drøm kan gå 

i opfyldelse. ”Lad os tænde håbets lys for de forfulgte”, ved i ord 

og handling give de forfulgte vores støtte. 

 

- o O o - 

 

 

Smil gør godt derfor vil jeg slutte med et par anekdoter af Jo-

hannes Møllehave:  

Under anden verdenskrig, skulle jøderne altid gå med pas, 2 

slægtninge mødes, den ene sagde til den anden:  

”Har du et pas?” 

”Nej, det har jeg glemt.” 

”Der kommer en betjent, - så nu løber jeg, så kan du liste 

hjem”.  

Manden med passet styrter af sted og betjenten efter ham. Om-

sider fanger betjenten ham og siger:  

”Jamen du har jo dit pas!”  

”Selvfølgelig har jeg mit pas!” 

”Hvorfor løb du så?” 

”Fordi min læge siger, jeg skal løbe hver morgen.” 

”Så du ikke, at jeg løb efter dig?” 

”Jo, men jeg troede, vi havde samme læge!” 
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Hørt i paskontrollen:  

”Skal De se mit pas? Ikke hvis De har det, men hvis De ikke har 

det, skal jeg se det!” 

Så var der manden der kommer hjem fra lægebesøget og siger: 

”Det er da den underligste læge jeg har! Han sagde: De her pil-

ler skal De tage resten af Deres liv, og så gav han mig fire!” 

Tænk hvis ikke vi havde noget, at stå op til hver dag, som kan 

fylde os med aktiviteter, som sammen med hinanden i planlæg-

ning og gennemførelse giver os mange gode timer.  

Vi kan alle bidrage stort og småt, bare det, at man kommente-

rer det der skal forgå eller er foregået er meget værd, man kan 

godt føle sig lidt alene, med alle de tanker der ligger for, og som 

gerne skulle føre til fremgang i gildet, så giv dit bidrag ved, at 

komme med din mening direkte til os i Gildeledelsen, i bladet 

eller på vores hjemmeside, meld dig til de opgaver der ligger for 
 

Jeg vil ønske jer alle GODT NYTÅR 

med et par smil citater. 

"Smilet er den korteste vej mellem mennesker." 

"Smil til verden, så smiler verden til dig." 

"Smil med hjertet – det smitter." 



8 
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Oversættelse af julebrevet fra Vilnius: 

 

Julebrevet fra Vilnius fortæller intet omkring Rolandas – jeg ved 

ikke andet, end hvad jeg har modtaget og oversat efter bedste 

evne. 

I alle årene, det gælder jule- som fødselsdagshilsener, har jeg 

bedt Rolandas selv skrive en lille hilsen til os, om det så var på 

lettisk, skulle vi nok få det oversat.  Vi har aldrig hørt fra ham 

selv. 

Da han var mindreårig, modtog vi en tegning i ny og næ.  Jeg 

har alt, hvad vi har modtaget fra Vilnius. Ville det være noget 

for Krøniken? 

 

Gildehilsen Charlotte 

Kære Sct. Georgsgilderne i Hammel. 
Lad os gå udenfor og indånde den kølige vinter luft – hvis du hører 
sne, der knaser under dine fødder, ser børn der glade ler på en sne-
klædt bakke, og dette billede får dit hjerte til at hoppe – ja, så er 

julen på vej. 
Der er rigtig mange ting/historier,  der kan fortælles her fra SOS 
Børnebyen i Vilnius – nogen glade, nogen triste, men de er altid æg-
te. 

Der er den lille Asta, der kom til byen følelsesmæssigt og psykolo-
gisk ude af balance p.gr. af oplevelser hun havde været igennem. 
Hjulpet af professionelle, som fandt ud af, at der var en lille kunst-

ner i hende, kom hun i ”ceramic classes”. I dag har hun udstillinger 
med sine keramik ting i huset, hvor hun bor. Folk kan lide hendes 
arbejder og køber dem. Moderen i huset er stolt af Asta. 
Et Juleaftens mirakel! 
Netop denne dag kom en 12 år gammel pige Ana og hendes 4 år 

gamle bror Robertas gående  generte og langsomt til deres nye 

hjem – SOS Børnebyen i Vilnius. Nu er der gået et år siden de kom. 
De to børn er  totalt forandrede i løbet af året som er gået, fortæller 
deres mor Giedre.  
Børnene fra  SOS Litauen sender en kæmpe kasse med  glade smil, 
lykkelige øjne og taknemmelige hjerter til Sct. Georgs Gildet i Ham-
mel. Det har vi varmet op for i mange år for at få. TAK!  MERRY 
CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR.  

Jurgita Ciutaite, National Sponsorship Coordinator. 
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Indkaldelse til Gildeting 2015 

 

 

Gildeting den 4. marts 2015 

Kl. 19:00 i Engedalen 

 

 

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne 

 

1. Valg af dirigent og protokolfører 

2. Gildemesteren aflægger beretning 

3. Behandling af indkomne forslag 

4. Aflæggelse af regnskab, budgetter og fastsættel-

se af kontingent 

5. Valg af gildeledelse 

6. Valg af suppleanter for gildeledelse 

7. Valg af herolder 

8. Valg af revisorer og suppleanter 

9. Valg af oplysningsudvalg 

10. Valg af udvalgsmedlemmer og medlemmer til for-

skellige funktioner 

11. Orientering fra de forskellige udvalg 

12. Eventuelt 

 

Gildeledelsen 

 

 

 

Vært efter gildeting er gruppe 1. 
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Sct. Georgs Gilderne på Folkemødet 

Vi havde ansøgt om en stadeplads på Folkemødet 2015, på Born-

holm, og har nu fået den glædelige meddelelse, at Gilderne får en 

stadeplads med et telt på 3 x 12 m opstillet på Kæmpestranden, 

ved Allinge.  

Folkemødet finder sted d. 11.-14. juni 2015 og der kan læses me-

get mere på hjemmesiden: http://www.brk.dk/folkemoedet/Sider/

Folkemoedet.aspx 

Der er lejet et sommerhus på Stampen ved Rønne med plads til 6 

personer og LGL vil være repræsenteret alle dage. På det netop 

afholdte Distriktsforum i Horsens blev projektet fremlagt og fik 

stor tilslutning. Der er straks nedsat en projektgruppe, som indtil 

videre består af LGL.  

På Folkemødet skal der holdes 4 events, som nærmere er beskre-

vet på Folkemødets hjemmeside og til det vil LGL anmode om go-

de ideer, samt forslag til øvrige aktiviteter og udsmykning af teltet. 

Hovedemnet for Gildernes deltagelse er: “Aktive voksne skaber 

fremtiden i den frivillige verden”, samt Frivillighedscharter 2013, 

så de forhåbentlig mange input LGL modtager, skal dreje sig om 

disse emner.  

Der forventes godt 80.000 deltagere til Folkemødet, så Sct. Georgs 

Gilderne har en enestående lejlighed til at gøre reklame for vores 

arbejde. Det første møde i projektgruppen holdes den første week-

end i marts.  

Forslag og gode idéer må meget gerne fremsendes inden dette 

tidspunkt til kontoret. Forslag, der kommer senere, er selvfølgelig 

også velkommen, men vi skal fremsende en plan over de 4 events 

i midten af marts til Folkemødets kontor, så det haster lidt.  

Spørgsmål om Folkemødet kan i øvrigt altid rettes til Sct. Gilder-

nes kontor. 

Med stor gildehilsen 

Johan 

LGK 

Landsgildet meddeler: 
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Ny 

VICEVÆRT 
i 

Spejdercenter 
ENGEDAL 
 

Hej. Jeg hedder Lars Svensson, og 

startede her i det nye år som vice-

vært i Engedalen.  

Jeg ser frem til et godt samarbejde med alle, både de faste 

brugere, og dem som lejlighedsvis benytter sig af centeret. 

Jeg håber vi i fællesskab kan få skabt gode rammer i centeret, 

så vi alle syntes det er et rart sted at komme. 

Mine opgaver er klart defineret, men jeg er en fleksibel person, 

så er der noget i syntes der kan gøres anderledes og bedre, så 

kom bare med forslag. 

Jeg kan kontaktes: 

tlf. 51 44 61 63 og mail: larssvensson@privat.dk 

Jeg ser frem til opgaven, og glæder mig til at møde jer i den 

kommende tid. 

 

Godt nytår til jer alle 

Venlig hilsen 

Lars Svensson 

BESAT 
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FREDSLYS MODTAGELSE I HAMMEL 2014 

Tak til alle jer SPEJDERE, til SPEJDERLEDERE til SCT. GEORGS 

GILDE BRØDRE, BORGMESTER og INSIDE, som også i år bak-

kede vores fælles FREDSLYS- ARRANGEMENT op.  

Vi har nu modtaget LYSET i Hammel by i 19 år. I 14 år, har 

der ikke været ændret på vores måde, at modtage LYSET på. 

Så længe jeg bestrider GIM posten i Gildet, vil den heller ikke 

blive ændret. 

Godt, at vi sammen, sammen med jer spejdere ved dette ar-

rangement såvel som ved mange andre arrangementer, står 

sammen. I fælleskabets styrke lykkes alting. 

I år (2014) viste tingene sig måske en smule mere ”bøvlet” 

end tidligere år. DSB ville ikke længere fragte LYSET på grund 

af brandfare! Landsgildekontoret meddelte, at de ville sende 

lyset fra Roskilde Domkirke i bil, og at man derfra ville køre og 

stoppe i Vejle, Randers, Aalborg.  

Meddelelsen fik vi GIM’er 2 dage før. En snarrådig DIS fik fat i 

en Gildebror fra Skanderborg, der kørte til Vejle og hentede 

LYSET der. 

Og således blev modtagelse gennemført i Skanderborg som 

planlagt. Tak til Skanderborg for et lille hyggeligt arrangement, 

hvor der deltog Gildebrødre fra alle Gilder i Østjyske. Således 

blev LYSET også i år bragt ud i det Østjyske. 

Tak til dig Alex for det fine billede ”FRED” på forsiden af sidste 

nummer af Gammel-Uglen.  

Tak til Peder og til Hans for jeres bidrag omkring Fredslyset og 

undskyld det først kommer fra mig (GIM) nu, men jeg stod 

med det ene ben ude af døren........ 

Med Gildehilsen 

Charlotte 
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Favrskovløbet 2015 
 

Favrskovløbet bliver til noget og afvikles den 11. og 12. april.  

Der er 25 -30 grupper, som har givet et forhåndstilsagn om at 

deltage. Så vi regner med ca. 100 deltagere fra juniorer til le-

delsespatruljer.  

Mottoet for løbet er: "Da bedstefar var spejder". 

Selve løbet afvikles 

langs Linen med start 

fra Frijsenborg og slut-

ter ved spejderhytten i 

Hinnerup, som hedder 

Skovhytten. 

Vi er 6 personer, der 

sidder i styregruppen. 

Mette fra Gildet i Had-

sten, Peter fra spejder-

samrådet, Birgith og Walther fra "Ka'sellerne" og Hanne og un-

dertegnede fra Hammel Gildet.  

Vi kan jo ikke gennemføre løbet alene, så vi håber, at der er 

mange, der vil stå på en post. I kan melde jer hos både Hanne 

og mig. Løbet afvikles om dagen, så ingen skal stå post om 

natten!  

Den 24. marts afholdes der møde med posterne. Nærmere 

herom senere. 

Igen i år vil vi uddele et mærke for deltagelse i Favrskovløbet. 

Den eneste ændring på mærket bliver årstallet. 

Der er jo også noget økonomi i dette, så derfor har vi bestemt, 

at vi vil søge Gilderne om et beløb. I hvilken størrelsesorden 

kan jeg endnu ikke sige noget om, da jeg først skal have lavet 

et budget. Denne gang kan vi jo ikke få tilskud fra kommunen.  

Med spejderhilsen 

Carsten 
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Sct. Georgs Gildet i Hammel 

Pøt Mølleløbsudvalget 

Indbudte er mikro/bævere og ulve/mini i KFUM Thorsø, KFUM 

Ulstrup, KFUM Hammel og DDS Hammel. Desværre kan DDS i 

Laurbjerg ikke være med i år, men håber de er med igen i 

2016.  

Vi forventer deltagelse af samme antal spejdere som sidste år.                                    

 

Løbet afvikles i Hammel den 19. april 2015. 

 

Temaet for løbet er ”Spejdere i byen”. 

Spejderne skal på tur rundt i Hammel og 

løse nogle spændende opgaver, som 

kræver fantasi samt gode iagttagelses- 

og samarbejdsevner. 

Vi mødes i Spejdercenter Engedal, Mølle-

vangen 4, Hammel kl. 9.00.  

Vi starter med flaghejsning og slutter 

dagen med præmieuddeling samme sted 

kl. 14.00.  

Der vil være kage, kaffe og saftevand til 

alle. 

Vi tager gerne imod kager, for erfaringen fortæller, at der er 

stor afsætning, når spejderne vender tilbage til Engedal. 

  

 

Jytte Kronvold 

Løbskoordinator 
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Sct. Georgs aften 
Gildehal den 22. april kl. 19:00 

En spændende aften med  

 
lederen af Hammel Idrætscenter Henrik Larson,  

 
som kommer og fortæller historien, bag idrætscente-

ret og om den nye ARENA. 
 

I kan godt regne med, at medbringe det sædvanlige. 
Prisen bliver ca. 60,00 

 
Tilmelding skal være ved Ruth Føns,  

senest den 15. april. 
ruth@kontorhjaelpen.com  tlf. 2045 9397 

 

Med gildehilsen  

Gruppe 6 

mailto:ruth@kontorhjaelpen.com
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Forårets UDFLUGTSTUR 

 - vi kører i bus gennem det Midtjyske  landskab til.:  

Rosernes By, Mariager  

Udover den idylliske bymidte med bindingsværksbygninger, 

de brostensbelagte gader og et væld af roser, har den også 

en lang og interessant historie som Danmarks mindste køb-

stad. 

Vi mødes ONSDAG den 6 maj kl.17.00 på 

parkeringspladsen ved FAKTA 

pris per person kr.100,00 

Husk madpakken og drikkevarer 

Tilmelding gruppevis til: 

Lisbeth den 27.april 

telefon:21194198 Mail:elisabeth.arnfalk@dukamail.dk 
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Program for Østjysk Distriktsgilde 2015 

 
13.apr. Ledelseskursus  Skanderborg 
19.maj  Distriktsgildeting   Odder 

25. aug.  Distriktsgildemøde/hal m indsættelse  Hammel  
26. okt.  Fellowship-Day   Århus 
25. nov.  Fredslyset modtages  Skanderborg 
1.dec.  Distriktsrådsmøde   Hadsten 

KALENDERSIDEN 

ÅRSPROGRAM for Hammel-Gildet 

DATO EMNE      Ansvarlig 
4. marts Gildeting         Gr. 1 
22. april Sct. Georgs aften (gildehal)  Gr. 6 
6. maj Udflugten     Gr. 2 

3. juni Friluftsgildehal    Gr. 3 

        
Øvrige arrangementer. 
11. og 12. april Favrskovløbet 
19. april Pøt Mølle Løbet 
28-29. maj Indsamling og klargøring til loppemarked 
30. maj Loppemarkedet 

Naturlaug Steen Blicher 
Søndag den 8. februar 2015: Moesgaard Museum ved Aarhus 

Søndag den 15. marts 2015: Klosterheden 

Søndag den 12. april 2015: Bundsbæk Mølle 

Søndag den 3. maj 2015: Siim Skov og bydelen Kildebjerg i Ry 

Onsdag den 27. maj 2015: Planlægningsmøde 

Søndag den 31. maj 2015: Pramdragerstien ved Bjerringbro  

Søndag den 23. august 2015: Skovene på Kalø samt Slotsruinen  

 

Abonnement - 50 kr. – for kalenderåret kunne som sædvanlig betales på 
Naturlaugets konto nr. 7605 1088144 i Vestjysk Bank senest inden den 
1. februar. 

Vigtigt!!  
Indbetalerens navn skal kunne ses på vores kontoudtog. Hvis 
betaling ikke indgår på vores konto, slettes man som abonnent. 
Der udsendes ikke rykkere. 
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Et hjerteligt tillykke til…….. 

 

Lilli Sørensen  
 

den 19. februar med de 75 år 

 

Sidst men ikke mindst 

”Højere magter” på besøg i Engedalen til årets nytårsgildehal 

Alias: Gråspurverne 


