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Gildemesteren har ordet:

Den danske Sommer
Thøger Larsen har skrevet sangen: ”Danmark, nu blunder
den lyse nat”.
Sangen rummer en rig mosaik af stemningsmættede sansninger, registreringer af duft-, syns- og lydindtryk, som hører sommeren til. Thøger Larsen tager udgangspunkt i nuet: Den blundende lyse nat – natten som ikke selv kan gå til ro, men så at
sige sover med halvåbne øjne. I denne magisk, slørende sommernat er det naturligt nok høresansen der skærpes: Man hører
gøgen kukke og det omkransende hav lulle landet i søvn.
Sangen er en billedserie i glimt af den danske flora og fauna,
med en karakteristisk af det danske sommervejr: ”Byger, som
går og kommer, det er den danske sommer”.
Pigernes latter og lyse hår, leg, som får aldrig ende. Her drejer
Thøger Larsen opmærksomheden mod mennesket: Her er det
naturkraften som sættes ind ved, at have indstiftet en erotisk
legende tiltrækning mellem kønnene. Den leg der lykkeligvis
sørger for at livet går videre i al evighed.
Ved lejrbålet sidder vi og kikker ind i flammerne, dets genskin skal vi tage med hjem, og som flammerne der stræber opad og varmer, skal vi stræbe efter sandhed og retfærdighed og sprede lys og varme omkring os.
At stræbe opad, er for mig tanken for meningen med livet. Der
kan være mange bud på meningen med livet: Hvis man engagere sig (meningsfuldt) i livet og af gode følelsesmæssige oplevelser af at være engageret i noget, der gør livet meningsfuldt. Det
kommer fra vores livsprojekter, fra de ting vi engagerer os i og
fra de valg vi gør os. Det kommer af, hvordan vi spiller livets spil
– hvordan vi spiller de kort i livet, der bliver os givet.
Fra min spejdertid brugte vi følgende bålvers: Lad vore mål
være som flammerne, der peger opad. Vor begejstring
som knuderne, der gløder. Vore vildfarelser som asken,
der svinder hen. Lad vore mål varme verden, som ilden
varmer denne kreds.
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Målet: Vi skal leve livet, som er os givet, vi skal sammen gøre
en forskel – en indsats, hvor der er behov, det fylder vores tilværelse med glæde for andre og dig selv. Vi skal aflevere verden
en smule bedre, end vi modtog den.

Livet i Gildet
Et år med stort engagement, hvor grupperne har planlagt gode,
spændende gildemøder/gildehaller, som det fremgå af gruppernes beretning, andet sted her i bladet.
Vi i SGG har lige overstået 2 aktive weekender med spejderløb
først for de store spejdere, som kom på opgaveløb gennem skoven fra Frijsenborg til Hinnerup. For de små spejdere blev der
arrangeret byløb her i Hammel. Det har været 2 vel planlagte
løb, som vi i SGG godt kan være vores planlægning og gennemførelse bekendt, det har været en god oplevelse, at være med
til.
Vi har arbejdet med de mål, som vi satte os, at vi skal have
gang i en ”ung” gruppe gildebrødre og vi skal planlægge Skt.
Hans bål 2016. for hele byen.
Der er brugt mange timer/møder på, at få lavet en NY Samarbejdsaftale – hensigtserklæring mellem Spejdercenter Engedal
og brugerne. Vi kan være stolte over Spejdercenteret, som bliver passet godt af brugerne og vores vicevært, nu er kommunen
med til at holde det pænt, da de slår græsset. Efter arbejdsdagen d. 11. maj i Engedal er der fint rydeligt over det hele.
Det bliver spændende med LOPPEMARKEDET d. 30. maj. Håber
de mange kræfter de 2 spejderkorps og SGG bruger, giver god
økonomisk støtte til arbejdet.

GOD
Med gildehilsen Peder.
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Livet i Grupperne:
Gruppe 1 skulle stå for årets første gildemøde.
Vi har på vore møder snakket om, hvad spejderne nu til dags har
af aktiviteter. Vi planlagde derfor et gildemøde, hvor vi havde inviteret Rasmus Wilhelmsen, som er leder for ulveungerne.
Rasmus fortalte om, hvad det vil sige at være spejder i dag. Godt
illustreret med lysbilleder. Spændende at høre om deres dagligdag til møderne og ture bl.a. til udlandet. Det viste sig, at de stadig arbejder med nogle af de samme ting, som da vi var spejdere.
Derudover skulle gruppen også stå for Gildetinget.
Til vores julearrangement hyggede vi os med vores bedste juleretter.
Efter jul har gruppen været plaget af sygdom, så vi har måttet
aflyse nogle møder bl.a. vores tur til Væksthuset i Århus.
Vores møder har været præget af mange gode snakke og vi har
hygget os med at spille spil.
Gruppe 1

Gruppe 2 havde i efteråret ansvaret for fødselsgildehallen.
Til den havde vi lavet en aftale med gildemesteren for Herninggildet. Han kom og fortalte morsomme historier om gravstene,
som han var blevet interesseret i. Det var ikke småting, han kunne fortælle om.
Efter et gruppemøde vi havde sidst på året, blev Erling alvorligt
syg, så vi valgte at aflyse de næste par gruppemøder, vi havde
planlagt.
Men vi måtte videre, der skulle jo afholdes Pøt Mølleløb og vores
gruppe skulle planlægge en udflugt.
Det blev til at vi skulle til Mariager, hvor vi bl.a. skulle på Hohøj
og vi skulle se kirken og spise vores medbragte mad på klosteret. Der var rigtig mange med på denne tur og det gik så fint.
Nu er det snart tid til at gruppen skal skilles.
Vi tager så et par dage til Tyskland, der er jo altid meget at se.
Vi har haft en dejlig gruppe og ser frem mod den næste.
Hilsen Gruppe 2
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Livet i Grupperne:
Gruppe 3 beretter:

Vores første møde efter ferien var en tur rundt om Danmarks
smukkeste fjord – med start i Hobro og slut ved mindestenen i
Allestrupgård plantage, nedkastningsstedet for
”Hvidstengruppen” (kaldet Mustard Point).
Vi har på efterfølgende gruppemøder brugt tid til at sammensætte de forslag, vi ville sende til gildeledelsen efter det oplæg, vi fik
til septembermødet samt lavet vores opgave til Pøt Mølle løbet.
Sammen med Galten gildet arrangerede vi julemødet. En dejlig
aften i deres sognegård.
I marts tog vi til foredrag i Kjellerup Bibliotek og Mosaikken med
skuespilleren og debattøren Farshad Kholgi. En meget underholdende, rørende og tankevækkende historie om krig, flugt og mødet med et nyt land, der gav genlyd og også store udfordringer.
Farshad Kholgi er en foredragsholder, som forstår at kombinere
underholdning, alvor og faglige pointer.
I skrivende stund forbereder vi friluftsgildehal i juni og vores afslutning på to gode år. Vi skal til Odense for at opleve, hvad byen har af attraktioner.
Gruppe tre
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Livet i Grupperne:
Gruppe 4:
Vi har i vores andet år haft mange hyggelige stunder.
Vi har bl.a. brugt noget tid på ”Nye horisonter” og udformningen
af vores gildehal. Der har været livlig debat omkring for og imod
de forskellige tiltag; men vi er dog blevet enige uden at skulle
indgå kompromiser.
Til vort julemøde gik vi en skøn tur i skoven v/ Bidstrup Gods, og
vi fik planlagt det sidste til vort arrangement til Nytårsgildehal,
hvor de lokale ”Gråspurvene” veloplagt underholdt med revy og
sang.
Vore møder er begyndt kl. 18.30, hvor vi spiser og efterfølgende
drøfter verdenssituationen. Der er god opbakning i gruppen omkring gildets arrangementer.
De indledende opgaver omkring Pøt Mølleløbet klarede Birgit og
Tove. De tog forskellige steder hen og fotograferede kulturelle

steder og bygninger til brug for opgaverne. Laminering mv. klarede vi sammen til et gruppemøde.
Vanen tro skal vi også have en afslutning i gruppen, og turen går
til ”Sluk efter kro” og omegn i Sønderjylland.
Gruppe 4/Jytte
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Livet i Grupperne:
Gruppe 5’s beretning:
Så er der allerede gået 2 år, og det er ved at være slut med den
nuværende gruppe 5.
Vi har haft en god og hyggelig gruppe.
Vi er alle medlemmer af Naturlaug Steen Blicher, så derfor tilmeldte vi os til en sejltur
på Skanderborg Sø.
Det var en dejlig oplevelse,
det er altid meget smukt, når
man sejler og ser byen fra
vandsiden.
Vi har også været på besøg i Den Gamle By, hvor vi blandt andet
så de ”nye bygninger” fra 70`erne, med en masse indbo, der var
sjovt at gense.
Vi har også været på besøg i Væksthuset, der for nylig er blevet
ombygget. Der er utroligt mange planter at se på.
Vi har også besøgt Slettehage Fyr, og vi fik en masse oplysninger
af Alex, der er med til at passe fyret.
Der var rundvisning på Århus Havn som Odder Gildet havde arrangeret. Det deltog vi i. Der er utroligt meget at se på havnen,
når man kommer rundt i bus og kører de steder, hvor man ikke
selv har tilladelse til at komme.
Til gildemødet i februar havde vi lavet en Indisk aften, hvor Annette viste billeder og fortalte om sin spændende rejse til Indien.
Vi startede med at spise indisk mad.
Til Pøt Mølle Løbet havde vi en post hvor det drejede sig om kommunikation/koder.
Spejderne fik en kasse med flisestumper i, som de skulle samle.
Der var en tegning af Engedalen på flisen.
Det gik fint med at få samlet flisen, og de kunne alle se, at det
var Engedalen. Så skulle de skrive deres navn med morsekoder.
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Livet i Grupperne:
Alle spejderne var positivt stemt og løste opgaverne med godt
humør.
Som afslutning på vores gruppe, tog vi en tur til Fåborg.
Vi besøgte Frøbjerg Bavnehøj der med sine 131 meter er det højeste sted på Fyn. Området var i oldtiden kultsted for tilbedelse
af frugtbarhedsgudinden Freja. Der var en vid udsigt fra Frøbjerg
Bavnehøj.
Vi kørte videre i det meget smukke landskab til Fåborg, hvor vi
besøgte Fåborg Museum med de fynske malere. Vi overnattede
på hotel Magasingården i Fåborg, hvor vi fik en virkelig god middag, og en udsøgt service og betjening.

Vi kørte næste dag videre til Damestenen, der er Danmarks største vandreblok. Den kaldes også Hesselagerstenen og er på
1.000 tons i et stort klippestykke.
Derefter kørte vi videre til Odense, hvor vi besøgte bykvarteret
Brandts Klædefabrik. Så kørte vi til Odense havn, hvor vi kørte
over den nye Odins bro der går over Odense kanal. Vi fik også
købt nye kartofler, asparges og jordbær med hjem.
Vores sidste stop var ved Strib, og så gik turen hjem til Hammel.
Med venlig gildehilsen Gruppe 5
Annette og Niels — Kirsten og Alex
Bodil — Ingerlise og Hans
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Livet i Grupperne:
Årets gang 2014 – 15 i gruppe 6:
Første møde i denne periode var d. 20. maj 2014, det var et
minderigt møde, det er nok sidste gang nogen har set komfuret i
præstegårdens kælder – netop i kælderen – det er nu taget ned
for at tilbringe sin tid i Den gamle By i Århus, bedre kan det vel
ikke blive for et komfur.
Vi fik da også lagt sidste hånd på friluftsgildehal, hvor vi selv synes, det var en rigtig god ide med spejderopgaverne rundt om
bålet, og der manglede jo ikke svensk pølseret.
Vi har været en tur i Mosen, vandret ned til Voldby Bæk og indtaget vor medbragte mad i spejderhytten, der var rigtig mange
myg den aften.
Vi har drøftet ”Mod nye horisonter”, vi har leget og gættet og
arrangeret Pøt Mølleløb. Det var godt med et byløb, det gav liv i
byen, det er fint for kommende generationer at have byens historie med ud i livet. Og for vores gruppe var det fint med posten
ved og i kirken, det er jo altid en glæde for en sognepræst at
kunne fortælle om kirkens historie, både bygningens og budskabets.
Historie – som i allerhøjeste grad hører til byen – fik vi også, ved
Sct. Georgs Gildehallen, hvor Henrik Larsson fortalte om hallerne
og deres historie. En aktivitet vi også havde planlagt i gruppen.
Vi er blevet rigtig godt beværtet alle steder, og selvom det ikke
er det vigtigste ved gruppemøder, skader det heller ikke. Vi har
hele tiden haft loven og løftet for øje, når grillmad, stegt flæsk,
karbonader og frikadeller blev serveret. Og så har vi lært, at der
er to retter mad, når møder holdes om fredagen.
Det har alt i alt været rigtig gode og lærerige timer vi har haft
sammen.
Vores afsluttende tur går i august til Himmelbjerget, Ludvigslyst
og det hele forbindes med sejlads på Gudenåen med medfølgende søer.
Gruppe 6
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Livet i Grupperne:

Skaghøj gruppen:
Søndag d. 26. april, samledes beboere fra Skaghøj og Elmehøj til en hyggelig eftermiddag med musik og fælles kaffebord
med dejlig kage personalet på Skaghøj havde lavet.

De glade musikanter spillede og sang sammen med os, sange
fra sangbogen.
Efterfølgende underholdt de fire musikanter med musik og
sang.
Især den kvindelige sanger, gjorde lykke med hendes smukke
sang. Sange beboerne kendte, kom i godt humør af og den
gode stemning indfandt sig hos alle.
Beboerne gav udtryk for, de havde haft en hyggelig og god
eftermiddag.
Hilsen Lilli – Tove og Egon
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Favrskovløbet 2015
blev afviklet i weekenden den 11. og 12. april.
Løbet var arrangeret for alle spejdere i Favrskov kommune.
Ledelsen af løbet bestod af medlemmer fra Sct. Georgsgildet i
Hammel og Hadsten, "Ka’sæl" fra Hinnerup og ikke mindst Peter B. Lauersen fra DDS i Hadsten.

Under temaet ”Da bedstefar var spejder” blev løbet afviklet i et
forrygende flot solskinsvejr lørdag frem til sidst på eftermiddagen.
Herfra bød vejret på både blæst, regn og forholdsvis lave temperaturer.
13 patruljer med deltagere i alderen fra 11 år til en hel del ældre var tilmeldt løbet. Faktisk var lederpatruljer og seniorer
(nogle pænt over 17 år) dem, der fyldte mest på løbet i år.
Posterne var lavet til at udfordre deltagerne i fire grene/
aldersgrupper, så forhåbentligt synes alle, de blev udfordret på
et passende niveau.
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Efter en lidt kold nat i teltene, var deltagerne klar til afslutning
med kåring af vinderne af løbet.
Der blev uddelt præmier for bedste løsning af poster samt flest
opnåede point for turn out.
Vindere i junior/spejder-grenen blev Egern fra DDS Hadsten, hos seniorerne løb Klan DDS fra KFUM Hammel med
sejren og hos lederne vandt Syvsoverne – ligeledes fra
KFUM i Hammel.
Turn out blev hos junior/spejder vundet af Egern fra Hadsten, hos seniorerne Klan DDS fra KFUM Hammel og hos
lederne Ultimus Noclus K fra DDS i Hammel.

Hanne Thorhauge
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Et meget velbesøgt loppemarked er overstået og med et meget tilfredsstillende resultat. Mange arbejdstimer bliver lagt i dette arrangement af Sct. Georgsgildet og kunne ikke klares uden hjælp fra
vores trofaste hjælpere.
Jeg forsøgte at få tomme lokaler hos kommunen til opbevarelse af
lopper. Det lykkedes ikke, men Poul Jørgensen fik en aftale i stand
med Hanne Grethe Simonsen i Haurum. Hun stillede sin garage til
rådighed. Det var dejligt at kunne sige ja til nogle ”lopper”, inden
den egentlige indsamling.
Opstilling af borde gik rigtig godt, fordi vi fik hjælp af personalet i
Idrætscentret. Det var dejligt, og det vil vi gerne sige tak for.
Indsamlingen i Hammel by gik hurtigt. Der var mange hjælpende
spejder og deres forældre, og Kurt Kristensen stillede som sædvanlig
op med et stort køretøj. Vi var nogenlunde hurtigt færdig, og jeg
kunne låse porten ved titiden efter at alt var placeret på de rigtige
steder. Der var ikke så mange effekter som tidligere, men de var til
gengæld i god stand.
Fredag blev alle boder arrangeret, så lopperne fremstod bedst muligt, og hallen blev fyldt godt op. Tombolaen blev stillet op med rigtig mange fine præmier fra de forretningsdrivende i Hammel og omegn.
Lørdag kl. 9 åbnede vi dørene, og som sædvanlig var der en kø på
ca.150, der hurtigt ville ind og gøre en god handel. Der var løbende
en god handel og hele tiden kom der nye til. Da dagen var omme
var der stadig lopper tilbage, men i år havde vi fået en aftale med
Århus Klunserne i Lading om, at de ville afhente resterne, så alt bliver genbrugt til glæde for andre. De er en humanitær organisation,
der bl.a. har støtteprojekter i ”Verdens børn”, ting og tøj til Hviderusland og Letland og inventar til sociale institutioner her i landet.
En glad og tilfreds koordinator for loppemarkedet
Carsten
<- Vinderne af
Kludekonernes
amerikanske lotteri
og
resultatet af loppemarked ->
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KALENDERSIDEN
PROGRAM for Hammel-Gildet i resten af 2015
(Bemærk ændring af mødedato i forhold til udsendt årsprogram)

DATO

EMNE

Ansvarlig

-2. SEP
4-5-6. SEP
-7. OKT
I OKT
20. OKT
-4. NOV
-8. NOV
25. NOV
29. NOV
-2. DEC

Gildehal
Pølsevogn/Hestemarkedet
Gildemøde
Arbejdsdag i Engedalen
Gilderådsmøde
Fødselsdagsgildehal
Dansk Flygtningehjælp, indsamling
Fredslyset InSide
Fredslys i Haurum kirke
Julemøde med Porskær i Hammel,

Gildeledelsen
Charlotte
Gr. 4
Centerleder
Gildeledelsen
Gr. 5
Bodil
Charlotte
Charlotte
Gr. 6

Gildemøder i 2016 bliver på følgende datoer:
6/1, 3/2, 2/3, 27/4, 4/5 og 1/6

Program for Østjysk Distriktsgilde i 2015
25. aug. Distriktsgildemøde/hal m indsættelse
26. okt. Fellowship-Day
25. nov. Fredslyset modtages
1.dec. Distriktsrådsmøde

Hammel
Århus
Skanderborg
Hadsten

Naturlaug Steen Blicher

Søndag den 23. august 2015:
Skovene på Kalø samt Slotsruinen
Programmet for resten af 2015 foreligger ikke ved redaktionens afslutning, men vil være at finde i næste nummer
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Til Kirsten Gammelgaard
med de 85 år
den 7. juni 2015

til Ingerlise Jensen
og Tove Rasmussen

den 6. juni
med de 25 år i Gildet

Redaktøren
ønsker alle
en god sommer
og på gensyn
i august
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