24. årgang

August 2012

Nr. 1

Gildemester:
Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel

 86 96 94 60

Gildeskatmester:
Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup

 86 96 88 08

Gildekansler:
John Sørensen, Mosevej 16, 8450 Hammel

 86 96 25 66

Spejdercenter Engedalen:
Møllevangen 4, 8450 Hammel
Centerleder: Erling Kjer

 86 96 39 34
 86 96 37 10

Gildets hjemmeside:

www.sctgeorg.dk/hammel

Gruppeleder 2011:
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Kirsten Hilton (kirsten@hiltons.dk) ................ 
Birgit Vestergaard (blvn@fibermail.dk)........... 
Hanne Thorhauge (thorhauge@fibermail.dk).... 
Per R. Olsen (perreimer@fibermail.dk) ............ 
Bodil Taankvist (bht@c.dk).......................... 
Ingerlise Jensen (ingerlise@hans-jensen.dk ) 
Peder Spørring (peru@os.dk) ....................... 

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde:
Ole Danielsen,
Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg

2467 8638
8696 1205
8696 4541
3511 5646
8696 1751
2396 8450
2126 8107

 86 57 98 12

GAMMEL-UGLEN udkommer NU 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.
Deadline er uden aftale 10 dage før udgivelsen via tekstmail
(Word)eller 15 dage på anden vis/format.
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 den 3. oktober 2012
Forsidebillede: Den danske sommer kan man virkelig REGNE med!
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Redaktøren skriver:
Den gamle redaktør har gået
og tænkt!!! her i den dejlige,
danske sommer.
Ofte mangler jeg indlæg fra
grupperne om næste arrangement. Ofte kommer der indlæg
fra andre om begivenheder, der
skal omtales i GammelUglen,
men som er afholdt eller tilmeldelsesfristen overskredet.
Konklusionen af min hjerneaktivitet har jeg forelagt Gildeledelsen og vi er blevet enige om, at udvide antal numre fra 4
til 6.
Det er derfor besluttet, at GammelUglen udkommer fremover
(indtil videre) i februar, april, juni, august, oktober og december. Det er alle måneder på lige tal, så det skulle være til
at huske. Deadline sættes til 10 dage før udgivelsen, hvis
indlæg sendes pr. mail (evt vedhæftet txt, word eller jpg).
Skriftlige indlæg fysisk på papir dog stadig 15 dage før.
Alle udgivelser sker på dato for Gildehal/gildemøde undtaget
august, hvor bladet fortsat leveres til gruppeleder/indkalder
den 15. august.
Jeg håber hermed på indlæg om kommende arrangementer
og flere indlæg fra gildebrødre og giner om oplevelser, informationer eller andet der kan have vores interesse.
Velkommen til et nyt gildeår, hvor det ikke er tørken, der har
plaget landet denne sommer.

Gildebror Hanne Nors har fået ny adresse:

Gl.Frijsenborgvej 14 H 8 8450 Hammel
Telefonnummer og mailadresse er den samme som hidtil.
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Gildemestertale 6 juni 2012 ved årets friluftgildehal:
Selvom det skal være en festaften i aften, kan jeg ikke undlade at huske os alle
på, at det var den 6 juni 1944, at engelske og amerikanske soldater gik i land i
Normandiet, for at befri det besatte Europa fra Tyskerne.
Churchill udtalte bagefter følgende, "sjældent har så mange haft så få at takke for
så meget".
Operation Overlord begyndte på D-dagen og sluttede d. 19. august 1944, da de
Allierede krydsede Seinen.”
Selve invasionen begyndte med indsættelse af tropper med faldskærm og svævefly, massive luftbombardementer og beskydning fra krigsskibe.
Omkring 23.000 faldskærmssoldater blev kastet ned, hvorefter 130.000 mand
fordelt i fem divisioner gik i land på strandene.
Slaget om Normandiet sluttede med befrielsen af Paris i slutningen af august
1944.
Churchill ønske efter krigen var et samlet Europa.
I dag har vi et EU med 27 stater og der har været fred i Europa i over 60 år.
-----------Efter dette dystre tilbageblik i vor egen historie, vil jeg nu se fremefter, vi nærmer os sommeren, for sommeren må da være lige om hjørnet.
Mange af os er ved at planlægge ferie, hvad skal vi lave, hvor skal vi hen, hvad
skal vi bruge den dyrebare fritid til ?
Det at holde ferie burde være nydelse og ren terapi, men den kan gå hen og blive
et stress monster.
Vi har nemlig så travlt med at holde fri, at vi helt glemmer at slappe af.
Jeg har læst en artikel af erhvervspsykolog Pernille Rasmussen og i august måned bliver hun kontaktet af rigtig mange der er helt stressede af at holde fri fra
arbejde.
»Mange har haft tre uger væk fra arbejdet, men så har de malet hele huset, bygget en garage eller været på rundtur hos hele familien og diverse forlystelsesparker.
De har ikke slappet af og holdt fri, fordi der har været en masse deadlines og
aftaler. Vi er ofte med til at presse os selv, når vi har fri.
Vi glemmer at slappe af.
Derfor når du holder fri så prøv at lade være med at åbne mailboksen, sæt autosvar på mailen og lad telefonsvareren klare mobil telefonen.
Lav kun få aftaler og planer. Sørg for, at der er plads til hvad der pludselig duk4

ker op.
Hvad har vi virkeligt lyst til at lave i dag? Stil dig selv det spørgsmål, og nyd, at
der ikke er planer. Gør pligterne hyggelige. Der er jo masser af tid. Sov igennem.
Giv din krop al den hvile, som den har brug for – og husk, at en løbetur også er
godt. Brug sanserne. Lyt, mærk, duft, smag.
Ferie bør være det modsatte af hverdag
Det er forskelligt, hvad der stresser os, så det er ikke sådan, at man per definition
ikke må besøge svigermor eller lave havearbejde i ferien. Det kan være ren afslapning for nogle mennesker.
»Man skal gøre det modsatte af det, man gør i dagligdagen. De flestes hverdag er
præget af travlhed, deadlines og aftaler. Vi hænger konstant i en klokkestreng. Så
ferien skal være det modsatte. Det duer ikke med deadlines, bør, skal og pligter.«
At være til stede i nuet er altså den helt store sommerferieøvelse og -udfordring.
Det kræver hverken røgelsespinde eller lotusstilling. Det handler ganske enkelt
om at slippe kontrollen, droppe planlægningen, stoppe med at evaluere sig selv,
dagene, der er gået og hinanden.
Bare være til. Lytte til fuglene, dufte til blomsterne, lege med børn og børnebørn,
mærke havvandet mod huden og smage ordentligt på hvidvinen.
Husk på at hvis du er hjemme i ferien, så er det ekstra udfordrede, fordi ferie
hjemme på privatadressen også åbner for en masse arbejde der lige kan eller skal
gøres.
»Det er en større udfordring at slappe af, når man er hjemme, fordi man ikke
fysisk flytter sig fra dagligdagen.
Man kan nemt tænke, at nu skal man nå alle de praktiske ting, som man ikke når
i hverdagen. Gardinerne skal vaskes, tagrenderne renses og haven ordnes.
Så man skal øve sig i at slippe kontrollen. Det er mentaltræning for de voksne,«
siger Pernille Rasmussen.
Jeg vil sige lige sådan :
Husk nu at være tilsted i hele ferien, lig i haven eller ved stranden se op på den
blå himmel og nyd selskabet sammen med dem du holder af. Din familie skal
kunne mærke at lige nu er den det vigtigste i hele verden for dig. Du skal være
tilstede, være nærværende, sådan rigtig tilstede uden alle mulige forstyrrende
mail - telefon samtaler - facebook opdateringer og lignende, hvor tit er du
egentlig det - din familie vil elske dig for at du tager tiden til at være rigtig
sammen med dem - kort sagt vær tilstede i nuet.
Dem du er sammen med lige nu, er jo de vigtigste mennesker for dig lige nu.
Rigtig god sommerferie.
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NYT FRA ØSTJYSKE DISTRIKT:
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HUSK: Porskjær Gildets arrangement den 2. oktober 2012 kl. 19.30
med Georg Poulsen. Billetter til 140 kr. kan købes i Galten Super
Brugs fra 1. September. Eller hos Anders Nielsen (Porskjær SGG).
Mobil nr.: 4062 4568 eller på mail: e.a.nielsen@email.dk

Pølsevogn 31. august—1.-2. september 2012
Det handler om at gøre os,
Sct. Georgs Gildet i Hammel,
synlige.
Det gøres blandt andet ved,
at vi står i vores Pølsevogn
på HAMMEL HESTEMARKED.
På nuværende tidspunkt har
jeg sendt ”tilmelder-skema”
til alle Gildebrødre via email.
Håber alle har modtaget det.
Jeg forventer, tror og håber på, at alle Gildebrødre og selvfølgelig også meget gerne Giner melder sig til en post.
Som ny koordinator glæder jeg mig… Lad os så se, om vi i fællesskab kan gøre det lige så godt som sidste år.
Tak til Annette for det udførlige materiale jeg fik overleveret.
Charlotte

Pøt Mølleløbs koordinator Peder Spørring har den 11. juli til
alle gildebrødre udsendt debatoplæg, som er en opfølgning på
den drøftelse, der var på Gilderådsmødet d. 25. april 2012.
Han ønsker alle en god debat, og glæder sig til på Pøt Mølleløbsgruppens vegne, at få gode ideer til kommende spejderløb,
så vi i gildet kan fortsætte med, at give spejderne nogle gode
oplevelser.
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Gildehal onsdag d. 5. september klokken 19.30, er overskriften

”Bedstemødre i krig”
Vi får besøg af Else Friis Nielsen fra Røjleskov og Ruth Nielsen fra
Snoghøj. De er svigerinder og har sammen været udsendt som
afløsere til danske soldaterhjem i Kosovo og i Camp Bastion og
senest været i Mob Price i Afghanistan.
De vil fortælle om deres oplevelser sammen med de danske soldater og vise billeder bl.a. fra livet i Camp Bastion.
Så der er noget at glæde sig til!
Spejderledere og Porskjær Gildet er inviteret til at deltage.
For gildebrødre koster det 50 kr. for aftenens traktement.
Husk at medbringe det sædvanlige

Tilmelding gruppevis med navne til Peder
tlf.. 8696 1381 eller mail peru@os.dk senest 1. september.

Med gildehilsen gruppe 7.
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GILDEMØDE
Onsdag, den 3. oktober
er det meste af høsten i Danmark i hus.
Det fejrer vi med

HØSTGILDE
klokken 19.30 i Engedalen
Gruppevis tilmelding med navne til GL Kirsten Hilton,
telefon 2467 8638 eller mail til kirsten@hiltons.dk
senest den 28 september
Medbring ”Det sædvanlige”. Pris 75 kroner.
GRUPPE 1

FØDSELSDAGSGILDEHAL
ONSDAG, DEN 7. NOVEMBER KL. 19.30
Eftergildehallens emne er:
”KENDER DU DIN BY”
Tilmelding gruppevis med navne senest den 2. november
til Birgit på tlf. 86 96 12 05
eller mail: blvn@fibermail.dk
GRUPPE 2
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Årsprogram 2012 - 2013
2012:

Arrangement

Aug./sept
5. september
3. oktober
25. oktober

Hestemarked - Pølsevogn
Gildehal
Gildemøde
Fellowship i Engedalen

7. november
28. november *)
5. december
2013:
3. januar
6. februar
6. marts
6-7. april
14. april
24. april
1. maj
23.—25.maj

Fødselsdagsgildehal
Fredslys
Julemøde
Nytårsgildehal
Gildemøde
Gildeting
Favrskovløbet
Pøt Mølleløbet
Sct. Georgsgildehal
Udflugt
Loppemarked

5. Juni
Friluftsgildehal
*) Bemærk ny dato i forhold til tidligere oplysninger

Gruppe
Koordinator
7
1
GIM
2
GIM
3
4
5
6
Koordinator
Koordinator
7
1
Koordinator
2

Vores web-master har sendt følgende:
Her er en QR-kode, så DU som læseren let kan finde
hjemmesiden på din I-phone eller
Android med en bar-code scanner.
Let og elefant!

Med IT-hilsen
Alex Ravn
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KALENDEREN
Hammel*):

31/8,
1/9 og
2/9: Pølsevogn på Hestemarked
5/9-12: Gildehal
3/10-12: Gildemøde

Koordinator
Gruppe 7
Gruppe 1

*) BEMÆRK: Ifølge vedtagelse på gildeting i 1984 hæfter DU for
personprisen for arrangementet, hvis DU er tilmeldt og ikke sender afbud inden tilmeldelsesfristens udløb.
DU indbetaler beløbet på gildets konto i Sparekassen, Hammel
afdeling. Konto 6110 486 00 85320.
Husk navn ved indbetaling!

Distriktet:

10/9: Gildehal i Skanderborg
25/10: Fellowship Day i Hammel

Naturlaug
Steen Blicher

Søndag den 19/8: Hjarnø
Søndag den 9/9:

DGK
GIM

Allestedgård Plantage,”Mustard Point”
Søndag den 7/10: Odderbæk
Søndag den 28/10: Løvbakke Skov
Søndag den 2/12: Juletur ved Vrads
Naturlaug Steen Blicher 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

Et hjerteligt tillykke til:
Hanne Thorhauge,

der blev 50 år

den 30/5-2012

Og til
Grethe Christensen, der bliver 70 år den 6/10-2012
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