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Gruppeledere 2013/15:
Gruppe 1:
Carsten Lund
Cl-hammel@fibermail.dk
 8696 3508
Gruppe 2:
Elisabeth Arnfalk
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
 8696 3907
Gruppe 6:
Peder Spørring
peru@os.dk
 8696 1381

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

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

Gildekansler:
John Sørensen, Mosevej 16,
8450 Hammel -  86 96 25 66
mail: mosenprivat@email.dk

Spejdercenter Engedalen:
Møllevangen 4, 8450 Hammel
 86 96 39 34
Centerleder: Erling Kjer -  4227 3710

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-Hansen
Uddannelses Sekretær: Peter Skræ
PR Sekretær: Ole Rafn Petersen
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
Nr. 1 Den 15. august via gruppelederne eller indkaldere,
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: Erling Kjer
Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer: 23. april 2014.
Deadline - uden aftale - er den 13. april

Læs også om Gildet på: www.sctgeorg.dk/hammel
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Redaktøren skriver:
Snart er der GILDETING i GILDET
Der
Det
Det
Det
Det

er
er
er
er
er

her
her
her
her
her

man
man
man
man
man

skal sige sin mening.
skal stille sine spørgsmål.
skal gøre sin pligt.
skal tage et ansvar.
kan gøre en forskel.

Og det fremgår af Håndbog for Gildebrødre:
Gildetinget er gildets øverste myndighed. Det svarer til
andre organisationers generalforsamling.
Organisatorisk kræves der, at der hvert år afholdes et
gildeting med dagsorden i henhold til gildets vedtægter.
Af hensyn til helheden skal alle gilder have afholdt gildeting før 1. april.
Gildetinget vælger gildeledelsen og fastsætter gildets
vedtægter.
Alle gildets gildebrødre har stemmeret på gildetinget.
Der skal altid vælges en Gildemester (formand), Kansler (sekretær) og en Skatmester (kasserer) samt en
Dørherold (også kaldet Stavherold) og en Flagherold
(Fanevagt).
De tre første udgør gildets ledelse.

Forsidebillede:
Så smukt som i gamle dage. Et stemningsbillede af en vinterdag!
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Gildemestertalen ved Nytårsgildehallen
Jeg har valgt at begynde årets første Gildehal med et stykke musik, der
udtrykker glæde og musikalitet, men også indeholder en tekst der kan
give lidt eftertanke, nemlig "Happy New Year". Den er sunget af den
svenske gruppe ABBA, og er fra deres album ”Super Trouper”, der udkom i 1980.
Rigtig hjertelig velkommen til årets første Gildehal.
Nu skal vi til at skrive 2014, og selvom vi skriver fire sidst i årstallet i
stedet for tre, så er det jo stadig et lille årstal sammenlignet med at
Universets alder er beregnet til 13,7 milliarder år, ± 0,2 milliarder år.
Så der er sket meget i det tidsrum.
Her i begyndelsen af året er der tradition for at vi reflekterer over året
der gik og året der kommer.
Ved nytår tror vi, at vi lægger låg på én periode for at tage hul på en
ny. Men det passer ikke helt, dagen i dag og dagen i går er ikke mere
forskellige end de plejer at være.
Dagen i dag er blot en dag i rækken af uendelige dage, og allerede i
morgen er dagen i dag ikke længere den nyeste, ligesom dagen i morgen også i løbet af 24 timer vil være en del af historien.
Vort solsystem er cirka 4,6 milliarder år gammelt, så der er forløbet
mange dage.
På denne tid af året gør vi status over det der er sket og gætter på det
der vil ske.
Vi ser at verdens befolkningstal stormer i vejret, og det vil alt andet lige
stille meget store krav til de ressourcer der er til rådighed her på jorden.
Vi i dag er over 7 milliarder mennesker på jorden i dag, og det tal stiger
stadig, så der skal høste mere mad for at mætte alle disse munde.
Population Reference Bureau i USA har regnet sig frem til, at vi indtil nu
har været mere end 107 mia. mennesker på Jorden.
Ud fra disse tal så lever 6,5 pct. af alle mennesker gennem historien
lige nu.
Forskningen antager at menneskeracen homo sapiens opstod omkring
50.000 år f. Kr.
Frem til år 0 voksede verdens befolkning kun langsomt som følge af en
meget høj børnedødelighed.
Først i 1600-tallet begyndte Jordens befolkning at vokse hurtigere, og
fra år 1900 gik det rigtig stærkt.
FN-beregninger peger på, at vi runder otte mia. mennesker på jorden
omkring år 2027.
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Jeg kan oplyse, at de otte milliarder mennesker taler cirka 6000 forskellige sprog, det vil sige at i gennemsnit tales et sprog af 1 million
mennesker.
Men et er statistik, noget andet er virkelighed. Det mest talte sprog er
Kinesisk det tales af cirka 1,2 milliarder mennesker og er officielt sprog
i 5 lande.
Derefter kommer Hindu der tales af 366 millioner mennesker og er officielt sprog i 1 land.
På en tredje plads kommer Engelsk der tales af 341 millioner mennesker og er officielt sprog i 115 lande.
Vort sprog Dansk kommer et stykke nede i rækken. Den udbredte opfattelse er at Dansk er et lille sprog"
Dette er imidlertid ikke helt korrekt, set i internationalt perspektiv.
Dansk er blandt verdens 200 største sprog. Hvis man kigger på den
økonomiske styrke, på antallet af bøger og andre publikationer, brugen
af internet osv., må dansk regnes blandt verdens 50 største sprog.
Igen i år har Dronningen og Statsministeren i stil med traditionen holdt
Nytårs taler, og ved at høre på disse taler - så lader det ikke til at de
politikere vi har valgt ind på Christiansborg har større nogen visioner
om hvad de egentlig vil gøre for Danmarks videre udvikling.
Det hele skal være som det er - bare meget bedre.
Priserne vil stige på nogle varer og falde på andre, og igen i år vil vi
skulle høre et væld af debatter om samfundsmæssige og politiske emner, hvor forskellige mennesker mener forskellige ting og synes, at det
er dem selv, der har ret.
Alt dette vil journalister i fjernsynet tale med andre journalister om, så
de også kan blive uenige, hvilket så bliver emne for andre journalister i
dagbladene, der vil diskutere, hvem af de førstnævnte journalister, der
tager fejl og hvem, der bør sige undskyld.
Vi kan derfor med sindsro konstatere, at 2014 bliver et år, der ikke på
væsentlige punkter vil adskille sig fra 2013.
Så vil jeg nok mest støtte mig til Dronning Margrethes ord sidst i hendes Nytårstale: Gud Bevare Danmark.
Her ved afslutningen af Gildehallen vil jeg spille et stykke musik vi forbinder med starten af det nye år: Champagne Galoppen
Det er Københavns Symfoniorkester under ledelse af Dirigent Lavard
Friisholm der spiller.
Jeg vil slutte med at ønske jer alle et rigtigt godt nyt år.
Hans Jensen
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NYT 0M VORES SOS-BARN ROLANDA I VILNIUS:

Oversættelse i resumé v/Charlotte.
Julebrevet 2013 fra Jurgita, SOS Vilnius, består af 4 små solstrålehistorier.
Den første: Børn kan være meget generte og ligefrem bange for socialbehandlere, bange for at fortælle deres dybeste hemmeligheder.
Hertil har man i børnebyen fundet ud af, at hunde (menneskets bedste
ven) kan være en hjælp. Søskendeparret Ema & Karolis ville ikke åbne
op, men til retrieveren kunne de fortælle selv deres inderste hemmeligheder.
Den anden: Kristina ser godt ud, men er forudsigelig. Har nået alderen
til at bo i Ungdomsafdelingen (hvor Rolandas også bor). Hun er bange,
for hvad skal der nu ske med mig? Hun forsømmer sin skole, finder
’dårlige’ venner mv. indtil en lærer spørger hende: hvorfor? Jeg er ked
af det, fordi jeg længes efter min SOS familie, og jeg aner ikke, hvad
der skal ske mig i fremtiden…..Læreren: Kristina, din SOS familie vil
altid være der og venter på dig. Tænk på din fremtid som et stort
åbent hav og kig på den med åbne, venlige og glade øjne. Disse ord
ændrede Kristinas attitude. Hun er i dag i gang med at uddanne sig til
sygeplejerske, plus at hun deltager i fritidsaktiviteter.
Den tredje: En SOS medarbejder i byen er ansvarlig for børn i byen,
som har deres biologiske forældre, men som af forskellige årsager ikke
magter, at have dem hjemme. Vilte er sådan en pige. SOS medarbejderen besøger Viltes forældre og finder ud af, at en nabo pige har taget Viltes elskede Teddybjørn, som ovenikøbet har mistet et øre! Det
slog jorden væk under Vilte, men nu har hun sin Teddybjørn igen, til
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hvem hun fortæller alle sine hemmeligheder. Hun har ovenikøbet fortalt sine brødre og søstre i børnebyen, hvordan Pukis har mistet sit ene
øre. Vilte vil vende tilbage til sine biologiske forældre.
Den fjerde: Et hus brænder ned i Vilnius og seks børn bliver hjemløse
de har ”fnat” og har brug for penicillin. Direktøren for SOS byen bliver
ringet op: God aften! Jeg har seks aldeles utrygge børn i min bil, de er
bange og kede af det. Direktøren: "Bring dem hertil”. I byen var man
klar med seks senge – børnene blev beroliget og fik fortalt historier og
fik en nats søvn.
Alle eventyr som SOS mødre fortæller børn inden de falder i søvn ender lykkelige – fyldt med kærlighed, håb og drømme, som vil blive opfyldt
Rolandas er blevet spurgt om, hvad han mener om jul: ”Jul er for mig,
hvor vi er én stor familie, der spiser sammen og så er der mandarin
duft i huset, og vi får gaver.
Jurgita Ciutaite.
Og det seneste brev,
der er afsendt
den 17. januar:

VIGTIG MEDDELELSE
Hvis man ønsker at se disse
tre breve i stor format, så skal man gå ind på gildets hjemmeside:
www.sctgeorg.dk/hammel
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GILDETING den 5. marts 2014
Kl. 19:30 i Engedalen
Dagsorden iflg. Vedtægterne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent og protokolfører
Gildemester aflægger beretning
Behandling af indkomne forslag
Aflæggelse af regnskab, budgetter og fastsættelse af kontingent
Valg af gildeledelse
Valg af suppleanter for gildeledelse
Valg af herolder
Valg af revisorer og suppleanter
Valg af oplysningsudvalg
Valg af udvalgsmedlemmer og medlemmer til forskellige funktioner
Orientering fra de forskellige udvalg
Eventuelt
Vært efter gildeting: Gruppe 3
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GILDEHAL
Onsdag den 23. april klokken 19:30 i Engedal
Eftergildet: Gudde fra Farre kommer og fortælle om sit spændende liv
og levned med forsamlingshus, cirkus, rejser med mere.
En aften til ”rimelig pris”. Bestik og kaffe som sædvanlig.
Gruppevis tilmelding til Jytte senest onsdag den 16. april

Gruppe 4

Temaet i årets Pøt Mølleløb bliver:

Spejdere jorden rundt.
Løbet afvikles 27.4 og bliver for mikro/bæver og mini/ulve.
Løbet starter fra Engedal kl. 9.00 og vi får deltagelse af spejderne i Hammel, Thorsø, Ulstrup og Laurbjerg.
For spejderne i Favrskov Øst afvikles et løb over samme tema i
Hadsten samme dag af Hadstengildet.
Grupperne modtager orientering på gildemødet i februar måned.
Pøt Mølleløbs koordinator
Jytte Kronvold
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Mindeord for Per Olsen:

Vi har i Gildet mistet en kær Gildebror.
I december sov Per Olsen ind efter lang tids svær
sygdom.
Per blev optaget i gildet den 3 januar 1990, og
han blev Væbner 8. januar 1992.
Per var med i Gildeledelsen som kansler fra 1996
til 1998
Per var en aktiv gildebror i Hammel, en gildebror
der altid var villig til at hjælpe til, når der skulle
laves et stykke arbejde eller der var nogen, der
trængte til en hjælpende hånd.
Han vil blive savnet i gildet.
Jeg har stor medfølelse med familien, der vil savne en kærlig mand og far.
Ære være Pers minde.
Hans Jensen
Gildemester
10

KALENDERSIDEN
Program for Gildet 1. halvår 2014
5. marts
27. april
23. april
7. maj
4. juni

GILDETING
Pøt Mølleløb
Sct. Georgs gildehal
Udflugt
Friluftgilde

Gruppe
ALLE
Gruppe
Gruppe
Gruppe

3
4
5
6

Program Østjysk Distriktsgilde 2014
3. april
13. maj

DUS /distriktsmøde ”Mod nye horisonter” i Skanderborg.
Distriktsgildeting i Hadsten, Kernehuset/sundhedscenter,
Hovvej 76
28. august Distriktsgildehal ved Kulla-hytten i Horsens
27. okt.
Fellowship-Day i Porskær Gildet, Galten – Sted/adr. følger
26. nov.
Fredslyset modtages i Skanderborg
1. dec.
Distriktsrådsmøde i Hammel

Naturlaug Steen Blicher
Program for 1. halvår 2014:
23. februar:
16. marts:
27. april:
11. maj:
1. juni:
15.-20. juni:
24. august:

Kaserne-området i Viborg
Harrild Hede ved Nørlund Plantage
Sondrup Bakker og Uldrup Bakker
Additnæs – Rundtur langs sydsiden ad Salten Langsø
Naturrum Skovsnogen
Rejse til Usedom ved den tysk-polske grænse
Vandring i området ved Vester Mølle og sejltur på Skanderborg Sø

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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Gildeledelsen oplyser:
Vi har i Gildeledelsen, sammen med redaktøren af Gammeluglen,
besluttet, at vi fremover sender et eksemplar af Gammeluglen til
spejderlederne og spejderkorpsenes forældrerepræsentanter.
Vores blad har en kvalitet, der gør, at vi synes det vil være en
oplagt mulighed, at bruge bladet til at for at gøre reklame for
Gildets virke i Hammel-området.
Med venlig hilsen
Hans Jensen
Gildemester

Meddelelse fra REDAKTØREN
Det er glædeligt, at Gildeledelsen på den måde vil bruge Gammel-Uglen og dermed udbrede kendskab til Gildebevægelsen.
Det betyder naturligvis at redaktøren vil bestræbe sig på at gøre bladet så informativ og relevant som muligt.
Det gør bestemt heller ikke noget, hvis enkelte gildebrødre og
udvalg sender indlæg til bladet, ligesom alle læsere af bladet er
velkommen med spørgsmål og indlæg!
Det kan være skriftligt pr. brev eller endnu bedre til mailadressen: gammeluglen@hiltons.dk

Tillykke til…….
Egon Stensgaard med 30 år i Gildet den 6. februar
og
Charlotte Jørgensen med 25 år i Gildet den 1. marts
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