GAMMELUGLEN
MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDET I HAMMEL

20. arg.
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Gildemester:
Charlotte Jørgensen, Niærvej 20,8450 Hammel
Gildeskatmester:
Leif Vestergaard Nielsen, Ditzelsvej 22,8450 Hammel
Gildekansler:
Kirsten Gammelgaard, Urbakkevej 14,8450 Hammel

tlf. 86 96 11 89
tlf. 86 96 12 05
tlf. 86 96 13 74

"Engedalen", Møllevangen 4, 8450 Hammel

tlf. 86 96 39 34

Centerleder: Erling Kjer

tlf. 86 % 37 10

Gildets hjemmeside:

www.sctgeorg.dk/hammel

Gruppeledere:
Gruppe l:
Alex Ravn
Gruppe 2:
Ingerlise Jensen
Gruppe 3:
Alex Hilton
Gruppe 4:
Keld Kronvold
Gruppe 5:
Egon Stensgaard
Gruppe 6:
Birte Damkjær Lund
Gruppe 7:
Søren Nedergaard

tlf. 86 96 53 70
tlf. 86 96 94 60
tlf. 86 18 86 38
tlf. 86 96 37 86
tlf. 86 96 37 23
tlf. 86 96 35 08
tlf. 86 96 35 55

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde:
Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning, 8660 Skanderborg, tlf. 86 57 98 12

GAMMEL-UGLEN udkommer 6 gange årligt.
Nr. l ca. 15. august, nr. 2, 3 og 4 ved møderne i oktober, december og
februar, nr, 5 i begyndelsen af april og nr. 6 i begyndelsen af juni.
Deadline 10 dage før udgivelsen.
Redaktion"- Kirsten Gammelgaard, Urbakkevej 14, 8450 Hammel.
tlf. 86 96 13 74
e-mail: arkigam@webspeed.dk
Tryk: suppl. Søren Nedergaard, Violvej l, 8450 Hammel, tlf. 86 96 35 55
Forsiden er tegnet af Jytte Kruse fra Porskjærgildet for Naturlaug Steen Blicher og venligst

udlånt til Gammel-Uglen -2-

Ved en beklagelig misforståelse blev dette ikke læst op
ved fødselsdags gildehallen i november.
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Gildeting
Onsdag den 4. marts 2009 kl. 19:30 i Spejdercenter Engedal.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
Pkt. l
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6
Pkt. 7
Pkt. 8
Pkt. 9
Pkt. l O
Pkt 11
Pkt. 12

Valg af dirigent og protokolfører
Gildemester aflægger beretning
Behandling af indkomne forslag
Aflæggelse af de reviderede regnskaber og budgetter samt fastsættelse af
kontingent
Valg til gildeledelse
Valg af suppleanter for gildeledelsen
Valg af herolder
Valg af revisorer og suppleanter
Valg til oplysningsudvalg
Valg af udvalgsmedlemmer og medlemmer til forskellige funktioner
Orientering fra de forskellige udvalg
Eventuelt
På gildeledelsens vegne
Charlotte Jørgensen
Gildemester

Afbud til kansler på tlf. 86 96 13 74 senest onsdag den 28. februar.
Gildeledelsen er bekendt med, at der til følgende poster ikke modtages genvalg på
Gildeting i 2009:
Gildeskatmester: Leif
Pølsevogn:
gruppe 3
Vær opmærksom på, at der også skal vælges en ny loppemarkedskoordinator,
selvom loppemarkedet 2009 bliver styret af Leif og Alex H., så det drejer sig om en
koordinator til 2011.
Gildeledelsen anmoder om, at man i de enkelte grupper drøfter, hvem der kunne foreslås
til at overtage ovennævnte poster - i ledelsen vil vi gerne have jeres forslag i hænde
senest 15. januar.
VIGTIGT! Evt. emner, der ønskes behandlet på Gildeting, skal skriftligt være
gildemesteren i hænde senest 1. februar 2009.
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Kjeld Kjer

Sct Georgs Gildet i Hammel var Kjelds ide. Det var Kjeld der var initiativtager til at oprette et gilde i Hammel. Han var gildets første mester og han
fortsatte stædigt sit arbejde med at føre gildet gennem nogle vanskelige år i
starten, også da han efter et par år måtte overtage mesterposten endnu engang.
Jeg havde selv en besværlig tid, da jeg som aktiv spejderleder blev nødt til at
træde ind som suppleant for en gildemester, som forlod byen, men jeg vidste,
hvor jeg kunne få opbakning og hjælp. Det var hos Kjeld. Kjeld var altid rede
med en håndsrækning og med gode råd. Det var en tryghed at vide, at Kjeld var
i baggrunden og aldrig ville lade mig i stikken. Og sådan var Kjeld. Havde han
tilbudt sin hjælp, så fik man den fuldt og helt.
Kjeld var altid med i front i gildets mange gøremål. Et af dem var at skabe et
tilholdssted for spejderne og det lykkedes. Først med Spejdergården, senere
med Engedal. Kjeld og gildet hørte ubrydeligt sammen. Da fysikken og
kræfterne med alderen tog af, kunne Kjeld alligevel finde områder, hvor han
med sin underfundige humor og sin mangeårige gildeerfaring stadig kunne gøre
en indsats til gildets bedste.
Kjeld oplevede at fejre sit 50 års gildejubilæum i januar 2001 og kunne
begynde at skimte sit 60 års jubilæum i horisonten, før døden bankede på i hans
næsten 89-årige liv.
Jeg tror, Kjeld har haft et rigt liv i forvisning om at leve i overensstemmelse med
gildeloven, ikke mindst det sidste punkt: at gøre sin pligt frem for at kræve sin
ret
Spejder- og gildeidealerne var Kjelds livsgrundlag.
Vi har mistet en gildebror, en rigtig gildebror.
Æret være Kjelds minde

Kirsten
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Indbydelse
Nytårs Gildehal
Onsdag den 7 januar 2009 kl. 19.30

Efter Gildehallen vil vi arrangere en aften med lidt tant og fjas, der vil være hyggeligt
samvær, lidt opgaver til hjernen og lidt aktiviteter til fælles sjov og underholdning.
En hyggeaften med forskellige indslag, aftenens succes afhænger af din deltagelse.
Der vil blive en lille anretning med lidt spiseligt og drikkevarer.

Pris for deltagelse denne aften er incl. Mad og drikke : 75,-kr.
Med venlig hilsen
Gruppe 2

Tilmelding til Ingerlise på telefon : 86969460 eller ilj@vestas.com
Senest 29 december 2008 kl. 20.00
I skal udover det gode humør medbringe tallerkener, glas, bestik og kaffe.
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GILDEMØDE den 4.
februar 2009
Gruppe 5 inviterer til virksomhedsbesøg hos
DECOPLANT i Herskind.
transport med egne midler.
nærmere vil blive meddelt i separat folder primo
januar.
med gildespejder hilsen
Erling

Apropos Pøt Mølle Løbet
møde i Engedalen d. 18. februar kl. 19.00 for alle gruppeledere og dem der
står på post lørdag aften.
Evt. afbud gives til Peder Spørring
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Fredslyset kom til Hammel - - -

Traditionen tro modtog Hammel igen i år fredslyset.
Det blev hentet ved intercitytoget i Århus og bragt til
rådhustrappen, hvor borgmesteren modtog det med bl.a.
disse ord:
"Hvis du søger på ordet FRED på Google, får du 1,3 mio.
hits på få sekunder. Skriver du i stedet KRIG, lyder tallet
på 2,1 mio hits. Hvorfor er det sådan?

Der er sikkert flere forklaringer på det.
l dag er der ingen tvivl om, at vi her i Hammel vil
sætte en fed streg under ordet FRED for på en varm og
rolig facon at
tage pænt mod fredslyset.
Danmark er et fredeligt land".
"Krig det kan man dø af! Og det gør mange folk desværre. Ofte fuldstændig
meningsløst. Derfor er det prisværdigt at Set. Georgs Gildet i Hammel hvert år
bruger kræfter på at få fredslyset til Hammer.
"Dermed er vi med til at sende et signal om, at fællesskab, forståelse, fred og
tolerance betyder noget for os.Tred kan ikke trækkes ned over os med magt.
Man kan kun opnå det gennem forståelse": Citatet er sagt af Albert Einstein, og
han har ganske ret. Vi skal ville freden og arbejde for, at freden bliver et
grundvilkår for alle.
Jeg vil gerne sige tak til spejderne og Set. Georgs Gildet i Hammel for, at de for
13. år i træk sørger for at få fredslyset til at brænde i Hammel og dermed for
anden gang i Favrskov Kommune."
"Lad fredslyset være med til at minde os om alt det gode, vi har og hele tiden
værne om freden."
Herefter tændte spejderne deres fakler ved fredslyset og gik i fakkeltog i strid
blæst ned til kulturhuset, hvor faklerne blev placeret udenfor og alle samledes
indenfor, og vi var rigtig mange i år.
De mindste spejdere tændte masser af fyrfadslys, som blev anbragt på gulvet så
de dannede ordet FRED.
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Birgit Vestergaard talte på gildets vegne og sagde bi.a.:
"Jeg vil tro, at rigtig mange af jer vil sige, at fred er det der kommer
efter en krig.
Det er selvfølgelig også rigtigt, men pas nu på, for det er det ikke altid.
Der behøver slet ikke at have været krig for at få fred - heldigvis. Fred
er en tilstand, som vi alle skal prøve at skabe - fred begynder hos os
selv, også hos jer.
Hvordan har l det egentlig i skolen? Sker der mobning på din skole? Ved
at mobbe holder du en kammerat udenfor".
"Ved at mobbe ønsker man også at gøre sig selv og gruppen stærkere,
og så opstår der nemt bander, som slås indbyrdes. Vi får bandekriminalitet, som i dag desværre er meget udbredt. Og så bliver der brugt
skydevåben og knive, og man kan ikke længere færdes i tryghed. Sørg
for at passe godt pajer selv og kammeraterne - det giver FRED"
" Hvor ville et være dejligt, om landene formåede at dele jordens goder
lidt bedre imellem sig - det ville give FRED."
"julens budskab er jesu fødsel og FRED på jorden. Måtte der blive fred
imellem os - og ikke blot i julen - men i tiden der kommer, så vi må
have det godt med hinanden, fordi vi både giver og mdtager venlighed
og imødekommenhed. Husk FREDEN begynder hos dig og mig."
Herefter uddelte gildemesteren Set Georgs Gildets gavecheck til
hospitalsklovnen Pia Cisko ti! brug på Tinghøj, som var repræsenteret
ved centrets leder, Lone Steenfeldt.
Til slut sang vi "Dejlig er jorden"..

DANSK

FLYGTNINGEHJÆLP

STOR TAK TIL ALLE GILDEBRØDRE OG GINER
DET BLEV ET FLOT RESULTAT - SMÅ 40.000,- KR.
VI SES TIL NÆSTE ÅR
Koordinationsgruppen
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Sct. Georgs Gildet i Hammel

Pøt Mølle Løbet 2009

Pøt Mølle Løbet 2009 løber af stablen

lørdag 28. til søndag 29. marts 2009
Find al nødvendig information på Gildets hjemmeside!

Solen og ilden – som ven og fjende
spejderløb i virkelighedens og eventyrets ramme
☺ Solen giver lys og varme og er en forudsætning for liv, både i plante- og dyreriget.
☺ Et af menneskehedens største fremskridt var, da man fandt ud af at kontrollere ilden.
 Såvel opvarmning som madlavning og mange fremstillingsprocesser og anvender varme og energi,
som har været udvundet af træ, kul, olie, naturgas og atomkraft.
 Siden er der brugt mere og mere energi på jorden, og kloden opvarmes til stadighed.
☺ En af de gode ting ved den globale opvarmningseffekt på klimaet i Danmark er, at det bliver varmere
om sommeren. Klimazonerne rykker nordpå, så vi kan høste flere gange om året, og vi kan også dyrke
andre afgrøder, som man ellers skal længere sydpå i Europa for at se.
 Men der er også dårlige ting ved det varmere klima. Vores omgivelser bliver tørrere. Og vore skove vil
blive de rene brandfælder i de tørre perioder om sommeren.
 Vi kan oftere komme ud for, at solens skarpe lys kan forårsage selvantændelse.
Hvis nogen smider en flaske i skovbunden, kan den lande så uheldigt, at den kommer til at fungere
som et brændeglas. Eller uforsigtighed ved omgang med ild eller rygning, fx henkastning af glødende
cigaretter, kan forårsage store brande.
 Soldaten i ”Fyrtøjet” skulle også passe på, når han brugte sit fyrtøj til at få hjælp af hundene. Det at slå
ild kan være farligt, hvis man misbruger den magt, man har i sine hænder.
☺ Men bruges ilden fornuftigt, kan den være til stor glæde. I ”Den lille pige med svovlstikkerne” oplever vi
den glæde, varmen fra svovlstikker giver, selvom det dog kun er et kort øjeblik.
 På grund af denne brandfare er det nødvendigt, at vi alle, og i særdeleshed spejdere, får et godt
kendskab til ilden, som ven og fjende.
 Vi skal kunne tænde ild i alt slags vejr - også uden brug af tændstikker og fyrtøj.
Og ikke mindst skal vi lære brandslukning.
I det kommende Pøt Mølle Løb vil I skulle tage stilling til mange af de emner, løbstitlen herover lægger op til.
Derfor: Vær opmærksom på Sct. Georgs Gildets hjemmeside: www.sctgeorg.dk/hammel. Der kan I finde
nyttig viden.
Venlig hilsen
Sct. Georgs Gildet i Hammel
Løbsledelsen

Løbsledelse
Peder Spørring
Praktik
Carsten Lund
Internet
Alex Ravn
http://www.sctgeorg.dk/hammel

21268107
40727509
29935370
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peru@os.dk
cl-hammel@mail.dk
Alex@Ravns.dk
Pot_Molle_Lob@Mail.dk

Galleri Molevit
Onsdag den 27. august var gruppe 3
på kunstudflugt til Galleri Molevit.
Her besøgte vi billedkunstner og
galleriejer Pia Bodil Andreasen og
hendes mand.
l sit atelier ved Fussingø arbejder
hun med de indtryk, hun får fra sine
rejser t ind- og udland.
l sine abstrakte billeder udtrykker hun
de ting, hun har set og oplevet, og det hun drømmer om at se.
Især hendes Afrika billeder taler deres eget voldsomme
sprog.
Pia Bodil Andreasen maler helst alene. Det giver ro til
fordybelse. Hun har flere lærreder i gang samtidig, for hun
arbejder bedst, når tingene omkring hende udvikler sig.
Inspirationen hentes udefra, men den kommer bedst til
udtryk, efterhånden som processen skrider frem i atelieret.
Bodil har en række udstillinger bag sig. En gang om året,
nemlig i påsken, holder hun åbent hus med salg for øje.
Det sker på privatadressen ved Fussingø. Her kommer mere
end 2000 personer og hun får altid udsolgt med omkring 200
billeder.
Priserne svinger fra 3.200 til 26.000 kroner fremgår det af
hendes salgsliste.
Flere oplysninger om denne spændende kunstner findes på
hjemmesiden: www.molevit.dk.
Galleri Molevit,
Nr. Ålumvej 20, Ålum, 8900 Randers
Telefon 8646 6307.
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Gruppe 3

Kalenderen:
onsdag 7. januar 2009:
onsdag 4. februar 2009:

Nytårsgildehal, gruppe 2 (se side 6)
Gildemøde, gruppe 5 (se side 7)

Til møderne i Engedalen tilmeldes gruppevis med navne senest 5 hverdage før til
gruppelederen for arrangerende gruppe.
Medbring service og kaffe/the.
Ifølge vedtagelse på gildeting 1984 hefter man økonomisk for arrangementet, hvis man er
tilmeldt og ikke sender afbud inden tilmeldelsesfristens udløb.
Senere tilføjelse: Gruppelederen er ansvarlig for afregning af beløbet

torsdag 4. dec. 2008:
søndag 7. dec. 2008:
torsdag 11. dec. 2008:
fredag 12. dec. 2008:
tirsdag 6. jan. 2009:
torsdag 8. jan. 2009:
mandag 12. jan. 2009:
tirsdag 3. febr. 2009:

Julestue, Hadsten
Vandring i Velling Skov,
Naturlaug Steen Blicher
Fredslyset i Oddder Sognekirke, Odder
Julestue, Odder
Nytårsgildehal Porsjær
Nytårsgildehal, Hadsten
Nytårsgildehal, Odder
Gildemøde (Kultur), Porskjær

Nyt om gildebrødre
Fødselsdage:
Birte Lund

30. januar

60 år

Næste nummer af "Gammel-Uglen" udkommer 4. febr. 2009. Deadline 25. jan. 2009

