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Redaktøren skriver:
Tja, så sidder man der med en hel blank side og hvad skal man så
skrive.
Der er jo så mange emner man kan tage op!
At være redaktør på en foreningsblad kan være lidt af en uriaspost.
Og hvorfor skriver han nu det, tænker mange læsere nok.
Jo, en om en uriaspost forklarer hjemmesiden Wikipedia sådan:
En uriaspost er en udsat post eller et vanskeligt, farligt hverv.
En redaktør har en udsat post eller måske mere en vanskelig post.
Han kan overse en artikel, der er kommet til ham
Han kan skrive et ord forkert, så hele meningen ændres utilsigtet.
Han kan lave ”grimme” stavefejl.
Han kan lave kommafejl
Han kan misforstå en besked
Han kan komme i tidnød med hensyn til udgivelse
Han kan glemme en mærkedag, som skulle markeres
osv.
Jeg vil gerne sige tak til dem, der har bidraget med artikler til dette
og tidligere numre, men der må gerne komme flere, mange flere
og gerne i god til inden deadline.
Denne gang røg nattesøvnen delvis, fordi der i sidste øjeblik kom
flere sider stof.
Nå, der kom jo sådan set ikke noget nyt frem. Alle redaktører har
vel dybest set de samme problemer eller udfordringer, som det jo
hedder i nutidens sprog.
Det er da spændende at lave bladet og det håber jeg, at det bliver
ved med og nu fik jeg så også udfyldt den sidste blanke side i dette
nummer.
Hermed er redaktionen afsluttet for denne gang - GOD LÆSELYST
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Kontingent m.v.
Tiden er nu inde til betaling af kontingent for 2. halvår 2013.
Beløbene er uændret i forhold til 1. halvår 2013.
For enlige er kontingentet kr. 423,00 for 2. halvår.
For ægtepar er kontingentet kr. 726,00 for 2. halvår.
I har 2 muligheder for betaling:
Indbetaler beløbet til gildets konto i
Sparekassen Østjylland, Hammel afdeling.
Konto 6110 4860085320.
Husk at oplyse navn/navne ved indbetalingen.
Betales kontant, kan kontingentet betales direkte til Ruth.
(Det vil være nemmest at indsætte pengene i Sparekassen)

Sidste frist for indbetaling er den 15. oktober
2013.
Da I nu ikke modtager skriftlig kontingentopkrævning, vil der - ca. 1
uge før sidste betalingsfrist - udsendes en påmindelse pr. e-mail.
Uanset om man har betalt, modtager alle af praktiske grunde denne
e-mail.
Ved betaling via pengeinstitutoverførsel er det unødvendigt at få
pengeinstituttet til at sende en særskilt meddelelse om overførslen.
Det er spild af papir, da de ikke bruges til noget.
Afregninger vedrørende arrangementer m.v. kan også ske til Ruth.
Gildehilsen
Ruth
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Gildehallen, den 4. september 2013
Uddrag af gildemestertalen: Jeg vil gerne byde jer alle sammen
velkommen tilbage efter en omskiftelig sommer.
Ferien er slut for de fleste. I år har vejret vist sig fra sin bedre side.
Der har været rigtigt fint sommer vejr og det har givet mange lyse
timer med sol og varme.
Jeg håber at alle har nydt det og fået mange dejlige oplevelser og minder, der kan bringes med tilbage til den hverdag, der nu er kommet.
Vi danskere bruger megen tid på at tale om vejret, men er det så underligt?
Vi bor i et land, hvor det det kan føles som sommer først på dagen og
nærmest november og efterår om eftermiddagen. Samme aften kan vi
så nyde solnedgangen uden overtøj.
Vi må glæde os over alt det grønne, lyse og lange dage der har været
og være glade for de varme solskins dage som vi har fået.
Meget kan man sige om den danske sommer, og der er sagt meget.
Men uanset hvad man siger om den, står én sandhed fast. Det danske
sommervejr overrasker os altid på en eller anden måde.
Vi er nu begyndt på september måned.
Efteråret er den årstid, hvor man nyder godt af den indsats, der blev
gjort tidligere på året. Høsten er ved at være overstået og den tegner
til i år at være bedre end gennemsnittet. For vore vinavlere tegner det
til at blive et år med gode druer og meget vin.
Efteråret er en smuk årstid; med alle dets gyldne og røde farver er
det som om, naturen går helt amok i et farveorgie, inden det hele skifter over i gråt, brunt og sort.
Vi taler om, hvor smuk skoven er, og at vi om aftenen skal huske cykellygterne, og huske at gummistøvlerne hører denne årstid til.
Skoven falmer, fuglene flyver ned til varmen, vinterjakken og uldsokkerne findes frem, og vi går en årstid i møde med blæst regn og kulde.
Jeg håber i alle er blevet opladet med ny energi i løbet af sommeren,
så vi er godt rustet til at stå efterår og vinter i gennem.
Men husk nu på at der altid efter den mørke tid kommer en nyt spændende forår om ganske få måneder, vi kan godt begynde at glæde os.
Jeg vil slutte min tale her, da vi senere har en gildebror der skal optages som væbner.
(se væbnersvaret side 8)
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Erling Kjers tale ved indsættelse
som nyvalgt Distriktsgildemester
ved Distriktsgildehallen
den 2. september i Stærkodderhytten, Odder:
Vi, der nu har indtaget vore pladser ved højbordet, vil gøre alt for
at varetage de forpligtelser, der nu er lagt på vore skuldre, men vi
kan ikke gøre det uden at I alle bakker os op.
I min gildemestertale vil jeg fortælle, hvorfor jeg sider her ved
højbordet.

Gildemestertalen:
Jeg priser mig lykkelig for, den gave jeg har fået i livet gennem
spejder og gildearbejdet.
Her har jeg lært at tage ansvar for mig selv, og mine medmennesker. Mit spejderhjerte kan ses i spontane livs ytringer i min hverdag: hvor jeg simpelthen bare ikke kan lade være
med at tage ansvar i uventede situationer, hvor jeg ikke kan lade
være med at involvere mig i andre folks liv, og hvor jeg bare må
melde mig til at give en hånd med.
Det kommer så naturligt til mig, at jeg slet ikke kan lade være.
Jeg har lært at nære tillid
til folk, frem for mistillid, at være åben for verden, for nye ideer
og udfordringer, frem for at være skeptisk og tilbagestående.
Der sker bare noget med én, når man er blevet gildebror.
Jeg er Sønderjyde, og det er jeg glad for.
Allerede som barn fik jeg indprentet et bestemt ord - mange gange.
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Første gang var lige efter krigen, hvor jeg - som KFUM spejder var på landslejer på Trelde Næs.
På forældredagen kom min mor og far.
Jeg sagde begejstret til far: Prøv at se hvor mange spejdere vi er
her i lejren. Far svarede mig: Ja min dreng, her ser du hvad sammenhold betyder.
Nu ser jeg det igen i Sct. Georgs Gildet.
Alt det jeg har lært i mit gildearbejde, vil jeg gerne være med til
at give videre til nye gildebrødre - så vore tanker og ideer kan
leve videre i al fremtid.
Jeg forlanger ikke noget til gengæld, jeg vil bare have lov til at
glæde mig hver gang jeg når et jubilæumsår. Det vidner for mig
om livslang læring, og det er gengæld nok for mig,
Til slut vil jeg beder jer tænke over, hvad vi svarer, når vi lukker
gildehalen, Tænk også over, at man skal yde før man kan nyde.
Erling Kjer

Dansk Flygtningehjælp
Landsindsamlingen finder sted 10. november 2013
Bliv indsamler og hjælp flygtninge i verdens brændpunkter
Som indsamler ved Dansk Flygtningehjælps landsindsamling og hjælper du med at samle penge ind til verdens flygtninge.
Meld dig som indsamler.
Den lokale repræsentant i Hammel er som bekendt:
Bodil Taankvist, Danasvej 37, Tlf.: 21194085 - BHT@c.dk
Kontakt hende NU. Hellere i dag end i morgen for hun mangler
rigtig mange indsamlere!
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Væbnersvar fra Hanne Thorhauge, som:

5 minutters Sct. Georg
Da jeg blev optaget i gildet, havde jeg forberedt, hvad jeg ville sige
om mine forventninger til det at være gildebror. Af forskellige årsager,
fik jeg det aldrig sagt. Det jeg dengang ville sige var:
Mine forventninger til at være gildebror – først og fremmest at jeg her
har et forum, hvor jeg kan mødes med andre mennesker med en baggrund i og interesse for spejderbevægelsen og som derfor deler de
idealer, som jeg er vokset op med. Jeg håber på et berigende samvær,
hvor jeg kan bevare kontakten til og gøre gavn for spejderbevægelsen,
uden at jeg skal være en aktiv del af det daglige arbejde hos spejderne.
Desuden forventer jeg, at jeg i mødet med andre gildebrødre til stadighed vil blive udfordret på mine egne meninger og holdninger til gavn
for min personlige udvikling.
Er mine forventninger så blevet indfriet? Til det kan jeg kun svare klart
JA!
Men, og der er et men. Det er vist ingen hemmelighed, at jeg flere
gange undervejs er stoppet op for at mærke efter, om det her nu også
var det rigtige for mig. Tvivlen har været der flere gange, og det er
nok ikke så ringe endda. Hver gang har jeg talt med gildebrødre om
min tvivl og jeg har læst (og genlæst) Gildeloven. Der står ikke noget i
Gildeloven, som jeg ikke kan stå inde for. I bund og grund er alle
punkter i Gildeloven umiddelbart indlysende og måske netop derfor er
det sådan, at vi ikke standser op og tænker over dem – netop fordi de
er selvfølgeligheder.
Især tre punkter i Gildeloven har jeg brugt meget i mit arbejde med
børn. Først i spejderarbejdet og nu i kraft af mit job som lærer.
Første punkt:
Man skal gøre sit bedste for at have respekt for det, der har værdi for
andre.
Det lyder enkelt, men det er det ikke nødvendigvis. Det, der har værdi
for andre, kan være i direkte modstrid med dine egne værdier. Hvor
ofte er vi ikke tilbøjelige til at retfærdiggøre os selv og vores handlinger ud fra vort eget værdisæt – og ligeså tilbøjelige til at tage afstand
fra andres ud fra samme anskuelse. Tag eksempelvis debatten omkring muslimer – respekten for andres værdier må her udvises i måden, debatten føres på. Det er i orden at være uenig, men ikke at nedgøre.
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Næste punkt:
Man skal gøre sit bedste for at være venlig og forstående over for andre
I tider, hvor mobning både blandt børn og voksne jævnligt fylder i medierne, er dette punkt essentielt, og det hænger samtidig uløseligt
sammen med det foregående. I skoleverdenen kalder vi det også anerkendende pædagogik – og det virker. Det gælder i forholdet mellem
voksne og børn, men det er ligeså fuldgyldigt voksne imellem. Bliver vi
mødt med venlighed og forståelse, bliver vi trygge og har dermed
overskud til selv at møde andre på samme måde – i gildesammenhæng – vi evner at opfylde Gildeloven.
Sidst, men ikke mindst:
Man skal gøre sit bedste for at gøre livet gladere og lysere for andre.
Findes der en større glæde end at opleve andres glæde foranlediget af
noget, man selv har bidraget til? At lære vores børn og unge glæden
ved at glæde andre, er efter min mening en af de største gaver, vi kan
give dem med i livet.
Dette har ikke været et forsøg på at rangordne punkterne i Gildeloven
– blot trække nogle enkelte frem, som fylder meget i min hverdag,
hvor jeg har en tæt omgang med mange mennesker – heraf ikke
mindst de børn, som jeg forventes at være rollemodel for – vel at
mærke en god en af slagsen.
Summa summarum:
”Ude i samfundet” forventes vi alle at lægge negativiteten på hylden
og som minimum at opføre os neutralt over for vores medmennesker.

Det kan vi ikke nøjes med som gildebrødre!
Skal vi efterleve Gildeloven, skal positiviteten i højsædet.
Som nævnt i indledningen, er punkterne i Gildeloven i bund og grund
ganske indlysende – og derfor nemme at tage for givet.
Netop derfor er det vigtigt, at vi bliver mindet om dem, hver gang vi
samles til Gildehal – så vi alle husker
at reflektere over dem.
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Gildemester Hans Jensens beretning fra:

Landsgildetinget
Det blev afviklet i Slesvig, hvor vi havde fået lov til at benytte A. P.
Møller skolen i Slesvig til tinget.
Det var nogle dejlige omgivelser. Skolen er givet af A. P. Møller til Syd
Slesvig skoleforening, den har 6-700 elever. Indvielsen blev foretaget
af Dronning Margrethe for 5 år siden.
Det er en flot skole som C. F. Møllers tegnestue har tegnet, lys og venlig og stor, med en pragtfuld udsigt over Slien.
Starten af Landsmødet foregik udenfor, der kom en flyvemaskine og
ud af den hoppede fire faldskærmsudspringere, de havde med sig Dannebrog og Gildeflaget, meget flot effekt med flagene der falder ned fra
himlen.
Det er nok ikke set siden 1208 i Estland.

Grev Ingolf holdt en velkomst tale og derefter flere talere og så begyndte mødet.
Det nye Gildeprogram ” Mod Nye Horisonter ” blev enstemmigt vedtaget, referatet fra selve Landsgildet kan du læse på nettet eller i Sct.
Georg.
Efter mødet om lørdagen var der arrangeret fest aften, den blev holdt i
en gammel officersklub, der nu har navnet Casa Cultura.
En god aften med en noget spredt påklædning, nogle var i Lang kjole
eller Smoking, mørkt tøj, habit, buksedragt og nogle i Gilde sweater,
så det var en sjov blandet forsamling.
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Maden var udmærket, men der manglede tallerkner og glas, så det
blev også en mærkelig borddækning, men det gik med højt humør.
Aftenens underholdning var lagt i hænderne på først en trio, de spillede på Pan fløjte – Violin – Guitar og vokal sang. Trioen kaldte sig Tre i
Takt – og i takt det var de, de spillede fantastisk godt og et blandet
musikalsk indhold, der var gamle sange vi kunne synge med på og nye
melodier.
Så kom ALS revyen med 8 numre, og de gjorde de godt, der blev underholdt med mange gode indslag om mærkværdigheder i samfundet
både lokalt og landsdækkende.
Søndag morgen startede vi med en morgenandagt i Slesvig Domkirke,
det var en præst fra Flensborg der prædikede, 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 mester.
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.
En spændende weekend er slut.

Den nye Landsgildemester
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Fredslyset 2013
Lyset udgår fra Sankt Lurentii Kirke i Roskilde tirsdag den 26. november klokken 18. Her tændes en Olielampen i kirke.
I den anledning vil Roskilde Domkirke danne ramme om en højtidelighed.
Lyset eskorteres fra Sankt Laurentii Kirke med fakkeltog til Roskilde
Domkirke, hvor det modtages ved en gudstjeneste klokken 19.
Fredslyset afsendes med tog fra Roskilde station onsdag den 27. november 2013 klokken 10:20.

Fredslyset kommer til Skanderborg Station
ONSDAG D. 27. NOVEMBER 2013, KL. 12.57
Sct. Georgs Gilderne i Østjysk distrikt inviteres hermed til at deltage i
traditionen med at modtage Fredslyset.
Efter vi har modtaget Fredslyset, går vi samlet til Skanderborg Kirkecenter, Kirkebakken 4. (ca. 500 m gåtur), hvor vi afholder de traditionelle og hyggelige ceremonier omkring fredslyset og nyder et par
stykker smørrebrød m.v.
Pris pr. deltager er kr. 40.– og af hensyn til traktementet tilmeldes
deltagelse (gerne Gildevis) senest 12. nov. til: John Biensø (DIS):
bijobi@turbopost.dk , 86510014.
Med Gildehilsen
Østjysk Distrikt
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FREDSLYSET KOMMER TIL HAMMEL
27. NOVEMBER 2013

PROGRAM
Kl. 18.00: Fredslyset ankommer til Rådhustrappen.
Efter en kort velkomst tændes spejdernes fakler med flammen fra Fredslyset
Kl. 18.15: Bærer spejderne med fakler
FREDSLYSET til InSide
Kl. 18.30: Flammen ankommer til InSide - ordet
FRED tændes på gulvet
- Fredsbudskabet bliver læst op, og der
uddeles donationer
FREDS - GUDSTJENESTE I HAURUM KIRKE
SØNDAG DEN 1. DECEMBER Kl. 19.00

Spejderne vil - med flammen fra Betlehem - tænde
lysene ved alteret
FREDSLYSET KOMMER MED TOG TIL SKANDERBORG
27. NOVEMBER 2013 kl. 12.57

Alle der har lyst til at deltage i afhentningen af lyset
er velkommen. Der er efterfølgende frokost i Kirkecentret.
Har du/I lyst til at køre med så kontakt mig på telefon 42 27 37 10 eller send en mail til
fyrrebakken@msn.com
inden den 12. november.
Vi må gerne komme rigtig mange!

Med gildehilsen
Erling
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Så har jeg igen haft fat i saksen for at videregive et uddrag fra ”Æ
Binderi”, som er distriktsblad i St. St. Blichers distrikt.
Jeg håber, at redaktør og nyvalgt DGM Gerda Abildgaard, endnu
en gang bærer over med mig for også dette ”tyveri”!!!
-----------------------------------------Onsdag, den 19. juni blev distriktets friluftsgildehal afviklet i Dalhytten i Bjerringbro. Hytten ejes af Mammen FDF. Desværre var
græsset både vådt og langt, så de 45 deltagende gildebrødre måtte undvære bålet. I stedet kunne de glæde sig over den smukke
udsigt.
I sin gildemestertale sluttede Bent Pråstrup sådan:
”Jeg vil slutte min gildemestertale, med en historie som jeg har
fortalt før, i eget gilde, men som stadig gælder.
En gildemester satte sig selv på en hård prøve.
Han ville besøge en gildebror, der havde været et flittigt medlem
af gildet, han var aktiv, påtog sig arbejdsopgaver for både gruppe,
gilde og distrikt, men nu kom han ikke mere!
Var han blevet træt af gildet, de andre gildebrødre eller gildemesteren? Eller var gilde- og spejdergløden blæst ud?
Gildemesteren blev venligt modtaget, og de satte sig i hver sin
lænestol ved pejsen. Der var ild i pejsen, der var varmt og hyggeligt, selvom stemningen var lidt beklemt.
De sad stille en kort stund og stirrede ind i flammerne, pludselig
rejste gildemesteren sig og gik hen til ilden, han tog et stykke
brænde ud af ilden og lagde det for sig selv. Langsomt mistede
dette brændestykke ilden. De to gildebrødre sad tavse og dybt
bevægede.
Gildebroderen forstod budskabet i denne ordløse tale, han forklarede, at han havde troet, at han selv kunne dyrke spejder- gildeidealerne helt for sig selv. Han erkendte dog nu, at hvis man fjernede sig fra fællesskabet, kan man miste gløden, glæden, ideen,
troen og gejsten.
Den besøgende gildemester fik ikke sagt meget, brændestykkets
tale havde også brændt sig langt ind hos ham selv.”
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ARBEJDSDAG i ENGEDALEN
18/19 Oktober

Vi mødes kl. 9.00 til
og reparationer ude og inde
Beskære buske og træer
Rense fliser
Fjerne ukrudt
Rengøring inde af fællearealer
og køkken
Vi skal også hygge os :
med en god frokost
og eftermiddagskaffe
På gensyn i ENGEDALEN - ERLING
15

Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde

Fellowship Day 2013
Kære Gildebrødre og giner i gilderne:
Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder,
Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship Day 2013, som er 60 års
jubilæum for ISGF-International Scout and Guide Fellowship. I år er
det Aarhus Stadsgilde der står for arrangement og program:

25. okt. 2013 kl. 19.00
i Langenæs Kirkens sognegård, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus
Kl. 19.00: Ankomst, indtjekning, betaling og vandrehal
Herefter velkomst og oplæsning af Fellowship budskabet.
Landskonsulent fra Folkekirkens Nødhjælp, Søren William Christensen, vil levende fortælle om organisationens arbejde i Danmark og
ude i verden.
Der vil efterfølgende være tid til at svare på spørgsmål.
Efter foredraget serveres en let anretning, efterfulgt af kaffe/te.
I skrivende stund er prisen ikke fastlagt, men den bliver max. 100
kr.
Afslutning ca. kl. 22.00
Personlig tilmelding senest onsdag d. 10. oktober 2013 til:
John Biensø, mail: bijobi@turbopost.dk eller 86510014.
Vi ser frem til en rigtig god aften.
Med Gildehilsen

Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde
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FØDSELSDAGSGILDEHAL
ONSDAG, DEN 6. NOVEMBER KL. 19.30
I eftergildehallen kommer
tidligere forstander
for Hadsten Højskole
Ole Brunsbjerg,
og holder foredraget:

Så syng da, Danmark lad hjertet tale
Ole Brunsbjerg er formand for Højskolesangbogsudvalget og fortæller om tradition og fornyelse i den nye højskolesangbog.
En fortælling om arbejdet med redigeringen ”illustreret” med gamle
og nye sange.
Vi kommer kort sagt i løbet af aftenen

”På krydstogt i Højskolesangbogen”.
med musikledsagelse af Bodil Ravn-Nielsen, Hammel
Vi slutter aftenen med kaffebord, kringle og lagkage
til en rimelig pris.
Medbring kaffe, kop, kagegaffel og desserttallerken.
Tilmelding gruppevis med navne senest den 1. november
til Annette på tlf. 8696 3907 eller mail: nianho@youmail.dk

Gruppe5
17
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KALENDERSIDEN
Årsprogram Gildet 2013-14
6. november
27. november
4. december

Fødselsdagsgildehal
Fredslys
Julemøde

Gruppe 5
GIM
Gruppe 6

8. januar
5. februar
5. marts
? april
23. april
7. maj
4. juni

Nytårsgildehal
Gildemøde
GILDETING
Pøt Mølleløb
Sct. Georgs Gildehal
Udflugt
Friluftgilde

Gruppe
Gruppe
Gruppe
ALLE
Gruppe
Gruppe
Gruppe

1
2
3
4
5
6

Kalender for Østjysk Distriktsgilde 2013
25/10
27/11
5/12

Fellowship Day – ISGF 60 års jubilæum – i
Aarhus
Fredslyset modtages i Skanderborg
Distriktsrådsmøde

Naturlaug Steen Blicher i 2. halvår 2013
13. okt.

Herning ”by day”

3. nov.

Motionsvandring i Emborg Vestermark og Dalgård
fredningen

13. nov.

Planlægningsmøde

8. dec.

Juletur ved Vrads

18. jan. 14 Årsmøde i Paradislejren
Lauget er åben for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i
Danmark og har det formål at arrangere traveture med et indhold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lignende.
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PØLSEVOGNEN PÅ HESTERMARKED 2013
Gildets pølsevogn på årets hestemarked var en virkelig succes.
På de 3 dage blev der solgt pølser, brød og læskedrikke i lange baner til de
mange mennesker, der besøgte årets Hestemarked.
Omsætningen blev på 35.887,00 kroner

Et hjerteligt tillykke til……..
Birgit Lindhardt Nielsen,
der fyldte 75 år den 5. september
(og Redaktøren beklager, at oplysningen ikke kom med i
forrige nummer af GammelUglen)
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