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Forsidebillede: Så er det2 Kyndelmisse (Den 2/2)

Redaktøren skriver:
Det er kyndelmisse den 2. februar.
Men hvad er kyndelmisse egentlig?
Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candalarum misa, der
betyder lysenes messe. Det er en katolsk højtid, som man vedblev
med at fejre i Danmark til længe efter reformationen.
Før i tiden troede man, at Kyndelmisse gav varsel om resten af vinterens forløb.
Hvis "18 kællinger ikke kan holde den 19. ved jorden", så skulle foråret være på vej og ”Kjørmes tø er så godt som 100 læs hø”. Kyndelmisse blev nemlig i Danmark kaldt for Kjørmes Knud og ”holder Kjørmes Knud derude med sine hvide stude, så holder han der i 40 dage
frem”.
Overtro, og dertil knyttede handlinger, anses for at være irrationelle
set i relation til det alment accepterede verdensbillede. Alligevel har
mange hoteller hverken en 13. etage eller noget værelse, der bærer
nummeret 13 og hvis man smadrer et spejl, så står man til syv års
ulykke. Man må ikke gå under en stige, det betyder ulykke. Det siges,
at hvis man nytårsnat, når klokken slår tolv, tager en mønt i hånden,
vil man få mange penge i det nye år. Man opnår lykke, hvis man finder et firkløver. En af gæsterne dør, hvis man sidder 13 til bords. Hvis
der sker noget slemt, skal man banke under bordet og sige 7-9-13 for
selv at undgå det. Jeg skal have den her trøje på, for at mit fodboldhold vinder.
Ak ja, hvem har egentlig også sagt, at vi mennesker skal være rationelle, men et er sikkert: NU GÅR DET SNART MOD FORÅR!

Nyt gildebror
Hanne Thorhauge, født Laursen den 30.05.1962 i Silkeborg
Stilling: lærer
Adresse: Haxholmvej 6, 8450 Hammel
Telefon: 8696 4541 — Mobil: 21 28 26 11
E-mail: Thorhauge@fibermail.dk
Hanne har været aktiv spejder fra 1.8.1971 til 1.8.2006 i KFUM, Silkeborg, hvor hun endvidere har været trop-, bæver- og gruppeleder.
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Nyt fra Gildeledelsen:

Adresseliste over Gildemedlemmer
På det sidste Gilderådsmøde den 20. oktober 2010 blev det besluttet,
at det fremover er via vores hjemmeside, at medlemslisten bliver
holdt ajour.
Der vil en gang om året — sammen med årsprogrammet — blive udsendt en adresse og telefonliste over medlemmerne.
Men da der jo sker flere flytninger af mail adresser og telefon numre,
så vil det fremover kun være hjemmesiden, der indeholder de nyeste
oplysninger.
Det indebærer selvfølgelig, at du selv er forpligtig til at underrette både Gildeledelse, WEB-master og Gammeluglen om rettelser
i årets løb.
Du er selv garant for, at det er de nyeste oplysninger, der er på
hjemmesiden. Så check efter, om det er korrekt det der står.
Det kræver et kodeord for at komme ind og se listen. Kodeordet eller
password er det samme som til www.sct-georg.dk (Kan ses i Sct.
Georg og husk, at der både bruges store og små bogstaver).
Du finder adresselisten ved at bruge følgende adresse:
http://www.sctgeorg-hammel.dk/Gildeside.htm

Nu er NOK nok !!!
Nu skal jeg bare have luft. Jeg har længe gået og tænkt på, at det er
helt forkert, sådan som tingene er. Jeg har tænkt og tænkt, men det
hjælper ikke noget. Andre skal med og hvordan gør man så det. Ja,
man tager et stykke papir og nedfælde sin ide. Så i en kuvert og
adresse på og så af sted til postkassen. Det lettede. Spændende at
se hvad der sker. Hvis der da sker noget?
Tja!
Hvorfor har der aldrig været læsebreve eller indlæg fra Gildebrødre
og giner i GammelUglen om livet og nye ideer i Gilder m.m.
Det er et godt spørgsmål? De skal være så velkomne. Både kritiske
og konstruktive indlæg kan skabe debat og fornyelse. Det hedder jo
en gildebevægelse, ikke? Og indlæggene kan naturligvis også sendes via e-mail. (Jo, jo. Vi følger skam med tiden!!!)
Hilsen Redaktøren
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Indkaldelse:

Gildeting
Onsdag den 2. marts 2011 kl. 19:30
i Spejdercenter Engedal
Dagsorden iflg. vedtægterne
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.

1:
2:
3:
4:

Valg af dirigent og protokolfører
Gildemester aflægger beretning
Behandling af indkomne forslag
Aflæggelse af regnskab, budgetter og fast
sættelse af kontingent
5: Valg af gildeledelse
6: Valg af suppleanter for gildeledelse
7: Valg af herolder
8: Valg af revisorer og suppleanter
9: Valg af oplysningsudvalg
10: Valg af udvalgsmedlemmer og medlemmer
til forskellige funktioner
11: Orientering fra de forskellige udvalg
12: Eventuelt
På gildeledelsens vegne
Hans Jensen
Gildemester

Afbud til kansler på tlf. 86 96 13 74 senest onsdag den 23. februar.
Gildeledelsen er bekendt med, at der til følgende poster ikke modtages genvalg på Gildeting i 2011:
Gildekansler Kirsten G.
Husk at indhente foreslåede kandidaters accept.
Husk også at medbringe gildets vedtægter.
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Gildemestertale 5/1-2011:

Gildemester Hans Jensen:
”Jeg vil ønske jer alle og jeres familier et rigtigt godt nytår.
Jeg håber, at det for os alle må blive et år
med et godt forløb og mange gode oplevelser
for os alle.
Musikken der spillede før Gildehallen var: What a wonderfull world solist Louis Armstrong. Han var født 4. august 1901 i New Orleans og døde den 6. juli 1971 - 69 år gammel.
Armstrong - eller Satchmo, som han også var kendt som – er formodentlig den mest berømte af alle jazzmusikere.
Da problemer med helbredet omtrent havde sat hans karriere som
jazzmusiker i stå, fik han stor succes med ”What A Wonderful World”.
Denne sang kan næppe kaldes jazz, men er meget karakteristisk for
Armstrong med sin positive og optimistiske holdning.
Jeg har valgt at begynde årets første Gildehal med dette nummer, fordi jeg synes, at - på trods af alle de fortrædeligheder vi synes vi møder i hverdagen - så er det en dejlig verden vi lever i.
Et af de dejlige øjeblikke i det nye år, er det jeg vil starte med i dag en rigtig dejlig begivenhed! Vi skal i dag ønske Else Kjer rigtig hjertelig tillykke med jubilæet i Sct. Georgsgildet.
Else har den 19. januar været med i Gildet i 60 år, og jeg håber, at
vi bliver rigtig mange, der kommer til at opleve et sådant jubilæum.
Else har igennem årene været i gruppe med de fleste Gildebrødre og
Else har arbejdet på mange forskellige poster i gildet, og lagt en stor
arbejdsindsats ind i disse opgaver og det vil vi gerne sige dig tak for
Else.
For 10 år siden blev Else udnævnt
til æresmedlem af Sct. Georgsgildet
i Hammel, så i dag vil vi nøjes med
at sige rigtig hjertelig tillykke.
Jeg vil gerne bede Else komme op
til højbordet og modtage en lille opmærksomhed fra Gildet.
”Else, rigtig hjertelig tillykke”.
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Det er kun få dage siden at det nye år begyndte og der er garanteret
mange der stadig kæmper med at overholde de nytårs forsætter som
de afgav lige før klokken slog 24.
Så nu er der et helt nyt, ubrugt år 2011 foran os alle. Et år der er klar
til, at vi fylder det med vore drømme og visioner, de drømme og visioner, som vi måske ikke fik helt gjort færdige i det gamle år 2010.
Der bliver her ved nytårstide givet mange ord med på vejen. Der bliver set i mange krystalkugler og i meget kaffegrums over det ganske
land, for at de kloge kan spå lidt om fremtiden.
Der er mange spørgsmål, der berører vor hverdag! Stiger renten? Falder Euroen i kurs? Hvad sker der i Korea og i Afghanistan? Hvordan vil
boligmarkedet herhjemme udvikle sig? Og ikke mindst, hvem bliver
medlemmerne i den nye regering i Danmark?
Der er rigtig mange uafklarede spørgsmål, der presser sig på, men
stadig er det os selv; dig og mig, der i det daglige afgør, om vi får den
fremtid vi ønsker, at tilbringe vor tid i.
Som Louis Armstrong sang: “What a wonderfull world, if we give it a
chance!”
Hvilken vidunderlig verden, hvis vi giver den en chance!
Og her er vi jo ved det væsentlige; det er os selv, der skal forme den
verden vi skal leve i fremover. Hvordan gør vi så det?
Ja, det er jo lige som vandet, de daglige små dryp udhuler selv den
hårdeste sten, og de små ting vi har indflydelse på i hverdagen, vil i
det lange løb være med til at forbedre verden.
Her ser jeg gildeloven som en rettesnor. Jeg tager tre af de søjler som
understøtter Gildeloven. De tre er - efter min mening - noget meget
grundlæggende for, at vi hver især kan se fremtiden i møde med
stolthed og løftet hoved
Det, at vi er: Venlig og forstående overfor andre,
at vi forsøger at gøre livet gladere og lysere for andre,
og at vi tager et medansvar i familie og samfund.
Disse tre ting er i min forestilling noget af det grundlæggende, for at
vi i dagligdagen kan være os selv bekendt.
Men nytår er jo ikke overstået endnu! Jeg kan fortælle, at cirka en
fjerdedel af klodens befolkning om 6 uger, holder nytår og går ind i
Harens år og de har nogle årtusinde år gamle forestillinger om, hvad
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det vil indebære.
(fortsættes på næste side)

(Fortsat fra forrige side)

Mange Kinesere vil formentlig blive gift i Harens år, da de gamle spådomme siger, at det er et godt år at stifte familie i.
Jeg vil slutte med håbet om, at vi alle igen er fyldt med energi og virkelyst til at tage hul på det nye år.Et år som jeg igen forventer bliver
fyldt med nye oplevelse og spændende tiltag både i samfundet, men
sandelig også i Sct. Georgs Gildet i Hammel.
Som afslutning på denne årets første gildehal har jeg valgt at slutte
med at spille en komposition af H. C. Lumbye. Hans Christian Lumbye
blev født i København i 1816. I efteråret 1839 samlede Lumbye et orkester og den 4. februar 1840 kunne orkestret give den første koncert
på Hotel d'Angleterre.
Lumbye har skrevet mere end 700 stykker musik. Han hører til de
meget få danske komponister, hvis musik er kendt og spillet i andre
lande.
Lumbye blev syg på sine ældre dage og i maj 1873 dirigerede han for
sidste gang ved en koncert - siddende på en stol. H.C. Lumbye døde
20. marts 1874.
Lumbyes orkester eksisterer den dag i dag. Om sommeren hedder det
Tivolis Symfoniorkester, om vinteren hedder det Sjællands Symfoniorkester.
Den komposition vi slutter med er, som de fleste jo nok har gættet:
Champagne Galoppen.
Rigtig godt nytår alle sammen.

Efter gildehallen
var der
Nytårskoncert af
ægte– og
musikerparret
Anne Lise Quorning
og
Jesper Brun-Jensen
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PØTMØLLE

LØB

2011

I WEEKENDEN D.

9.-10.

APRIL.

DET ER WEEKENDEN hvor vi gildebrødre og giner kan føle suset fra
vores egen spejdertid, hvor vi både vil vise traditionelle aktiviteter
og hvor vi vil lave nye udfordringer til spejderne i de 2 korps i Hammel.
FOR STORSPEJDERNE bliver der lavet et spændende løb med udfordring:
De skal finde vej, ved hjælp af: GPS, kompas og kort.
Udføre traditionelle spejderopgaver: Forhindringsløb over et
(gammel skanse område), pioneropgave i trækronen, og
førstehjælp i en ulykkessituation, samt madlavning på rigtig
spejdermaner! hvor de bl.a. skal grutte, male korn til mel, så har du
kendskab til hvor vi kan skaffe nogle grutningssten, så vil vi gerne
høre. (spejderne vil også få kendskab til historiske steder i vores
område).
VI HAR 3 LEVENDE POSTER (se ovenstående) lørdag aften, som vi
gerne vil have hjælpere til. KAN DU HJÆLPE, så ring eller mail til:
Peder tlf.: 86 96 13 81 eller mail: peru@os.dk
NATURFOLK: Grupperne i Gildet er sikkert godt i gang med opgaverne til spejderløbet om søndagen. De ”plejer”, at være meget kreative, så det bliver spændende for spejderne.

Lene Fogtmann
86963203
fogtmann_madsen@
hotmail.com

Ann Vendeltorp Carsten Lund
86969388
86963508
avhe@km.dk
cl-hammel@mail.dk
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Peder Spørring
86961381
peru@os.dk

Der var cirka 13.000 frivillige indsamlere var på gaden, da Dansk Flygtningehjælp
havde sin store landsindsamling og der blev indsamlet godt 14,5 millioner kroner.
Hvert et bidrag er med til at gøre en stor forskel for flygtninge i de 30 lande, hvor
Dansk Flygtningehjælp arbejder.
Dansk Flygtningehjælp er allerede i gang med at sende omkring en million kroner
til det nordlige Pakistan, hvor organisationen er i gang med en større indsats for
afghanske flygtninge og lokale pakistanere, der har brug for nødhjælp efter de
kraftige oversvømmelser i landet.
I løbet af de næste måneder vil arbejdet i Yemen modtage en millioner kroner fra
Landsindsamlingen. Her består indsatsen i at hjælpe de mange tusinde internt fordrevne i det nordlige Yemen, der er flygtet fra deres hjem på grund af borgerkrigslignende tilstande i landet.
Og i starten af det nye år øger Dansk Flygtningehjælp sin nødhjælp i verdens største flygtningelejr, Dadaab i Kenya, med omkring en halv million kroner fra Landsindsamlingen. Lejren huser næsten 300.000 mennesker, der er flygtet fra kampene
i Somalia.
For de cirka 1000 kroner, der kom i hver indsamlingsbøsse, kan man for eksempel
udstyre tre somalisk flygtningefamilie i Dadaab-lejren, med helt basale husholdningsting. Pakkerne der uddeles består blandt andet at helt nødvendige ting som
sæbe, varme tæpper, gryder, kopper, tallerkener, skåle og vanddunke.
Bodil Taankvist oplyser, at i Hammel var der 58 indsamlere - heraf ca. 40 fra Frijsenborg Efterskole. På 35 ruter blev der indsamler i alt 39.388,50 kroner.
Det er virkelig flot!!
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5 minutters Sct. Georg med Jørgen Schjødt den 6/6 1979 og 3/11 2010 (uddrag):

Hvad er fællesskab?
Det er mange ting! Det kan vedrøre to mennesker, som elsker hinanden og det kan
vedrøre 15 millioner Jøder med den samme tro. Jeg har her nævnt kærlighed og tro
som noget, der skaber fællesskab, men det er jo ikke det, som er grundlag for det
fællesskab, vi netop nu og her er med i.
Fællesskabet i dette lille øjeblik er - forhåbentlig for de fleste af jer - at I lytter til ”5
minutters Sct. Georg” og om lidt, at vi synger sammen, medens vi ser ind i bålets
(eller lysets) flammer.
Det er noget relativt kortvarigt, men er forhåbentlig med til at fastholde og udbygge
det større fællesskab, som vi vel alle har søgt gennem vor optagelse i i Gildet.
Det har i hvert fald hyppigt været anført som begrundelse af nye gildebrødre, når de
er blevet optaget.
Vi har også optagelse i aften i gildet, men også en optagelse eller i hvert fald en invitation til optagelse i et fællesskab, som vi håber kan opfylde evt. forventninger hertil.
Mon ikke det for de fleste af os har været fælles interesse, som har været motivet for
vor optagelse, men hvad er så interesserne?
Ja, de kan strengt taget være lige så mange og forskellige, som vi er brødre og giner.
Selvom det ikke er tilfældet, så er det nok interessespredning, som er den væsentligste årsag, hvis et fællesskab ikke fungerer.
Det er helt bevidst, at jeg bruger ordet ”fællesskabet” og ikke ”gruppen”, hvilket i
denne kreds ville blive betragtet, som en gruppe i dette gilde - og det var ikke hensigten.
Selvom gildeloven ikke direkte bruger ordet fællesskab, så rummer den - efter min
mening - i sin formulering sætninger, som kan være gode at mindes i et fællesskab,
nemlig:
- at have respekt for det som har værdi for andre.
- at være venlig og forstående overfor andre.
At have respekt som nævnt, kan også udtrykkes med tolerance og vel også smidighed. Det - at have smidighed - kan nærmest betegnes som en kvalifikation, som kan
tillæres, hvis man da ikke har et stejlt sind eller en meget firkantet måde at udtrykke
sig på.
Tolerance er en egenskab, som kan udvikles og som også udvikles - for det meste med alderen. Tolerance er uundværlig i vort komplicerede samfund, men også i et
fællesskab som et gilde er, og som en gruppe i et gilde er.
At have respekt for det, som har værdi for andre, behøver ikke at gøre os tandløse
eller fratage os muligheden for i en diskussion eller at give udtryk for egne meninger.
Vi behøver ikke altid at lade andre have deres meninger i fred.
Respekt skal jo også være gensidig.
Fællesskab – ja, at deltage i et fællesskab, ligegyldigt hvor det er - kræver aktiv medleven og engagement. For at være engageret kræves interesse. I de fleste af de fællesskaber eller interessegrupper, som vi selv vælger, er det netop den fælles interesse, som skaber fællesskabet.
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Onsdag, den 24. november klokken 18
(nøjagtig en måned før julefreden
sænker sig over de fleste danske
hjem) kom Fredslyset til Hammel.
Forinden havde en delegation fra Gildet
været i Skanderborg for at modtaget lyset
ved toget fra Roskilde. Her var samlet gilderne fra Skanderborg, Odder, Hadsten,
Porskjær og Hammel.
Lederen af delegationen, gildebror Erling
Kjer beretter:
”Efter at lyset var ankommet til Skanderborg Station mødtes vi i Kirkecenter Kirkebakken ved kirken, hvor der var en højtidelig sammenkomst. Derefter gik turen til
Hammel”
Det var borgmester Nils Borring, der modtog lyset på trappen foran Rådhuset.
Det skete med følgende ord:
”Hvad er fred egentlig for en størrelse? Sådan formelt er fred ”en
grundtilstand, hvor larm, krig eller uro ikke er der”.
Hvis jeg tænker på døgnets nyheder og billeder fra hele verden,
har grundtilstanden ”fred” ofte trange kår, for uroligheder og kaotiske begivenheder er desværre blevet et velkendt karaktertræk
ved vores verden.
Men hvis verdens nyhedsbureauer nu skulle sende fra Hammel i
dag, ville ingen være i tvivl om, at freden er i fokus hos os, da vi
på en varm og rolig facon tager pænt imod fredslyset.
Heldigvis kender vi godt til freden i Danmark, så vi er et heldigt
folkefærd. Det kan godt være, at uro, larm og almindeligt kaos
præger vores hverdage, men det kan vi leve med.
Måske kan vi endda lide noget af det og synes, at det er sjovt og
en konstant udfordring.
Krig derimod – det kan man dø af.
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Og det gør mange folk desværre. Tænk bare på de mange soldater, der har mistet livet under fredsbevarende aktioner. Fuldstændig meningsløst.
Derfor er det prisværdigt, at Sct. Georgs Gildet i Hammel hvert år
bruger kræfter på at få fredslyset til Hammel. Vi skal nemlig huske
at sætte pris på freden, friheden og vores rolige sameksistens.
Fred er godt for os alle. Det giver den bedste mavefornemmelse.
Når der er fred, har vi overskud til at være noget for hinanden, til
at bygge op, udvikle og være.
Overskud til at elske og hjælpe hinanden. Og fred giver os ro til at
tænke det bedste om hinanden.
Det er netop alt det, fredslyset handler om. Det overordnede budskab er fred på jorden, og det må altid være vores mål. Derfor er
jeg stolt over, vi her i Favrskov Kommune får lov til at modtage
fredslyset fra fødselsgrotten i Betlehem.
Jeg har selv været så heldig at besøge kirken i Betlehem - rejst,
hvor Jesus blev født. Jeg har også stukket min hånd ned i det hul
på Golgatha, hvor Jesu kors stod, da han blev korsfæstet. Så føler
man historiens og kulturens vingesus.
Med fredslyset er vi også med til at sende et signal om, at fællesskab, forståelse, venskab, fred og tolerance betyder noget for os.
”Fred kan ikke trækkes ned over os med magt. Man kan kun opnå
det gennem forståelse”.
Citatet er sagt af Albert Einstein, og han har som så mange gange
før ganske ret. Vi skal ville freden og livet igennem arbejde for, at
freden er et grundvilkår for os alle.
Jeg vil gerne sige tak til spejderne og Sct. Georgs Gildet i Hammel
for, at de for 15. år i træk sørger for at få fredslyset til at brænde i
Hammel.
Spejderne vil også bære lyset videre til beboerne på Tinghøj, Elmehøj og Skaghøj. Desuden er der fredsgudstjeneste i Haurum
Kirke 28. november, hvor fredslyset fra Betlehem også vil brænde.
Lad fredslyset være med til at minde os om alt det gode, vi har og
hele tiden værne om freden.”
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(fortsættes på næste side)

(fortsat fra forrige side)

Efter denne ceremoni gik et fakkeltog til InSide, hvor Gildemester Hans Jensen modtog lyset.
Han sagde blandt andet:
”Jeg vil gerne på Sct. GeorgsGildet i Hammels vegne byde jer alle
rigtig hjertelig velkommen til dette års modtagelse af Fredslyset i
Hammel.
Fredslyset er oprindelig tændt ved den evige ild der brænder i
Fødselskirken i Betlehem.
Men da der er megen ufred omkring Betlehem, kommer lyset i år
til Sct Georgs Gilderne fra Sankt Laurentii Kirke i Roskilde, hvor
man har en evig flamme brændende, en flamme som stammer fra
fødselsgrotten i Betlehem.
Det er nu 15 gang at Sct. GeorgsGildet i Hammel modtager dette
lys.
Fredslyset er et symbol for :
•
•
•
•
•
•

et
et
et
et
et
et

lys
lys
lys
lys
lys
lys

for
for
for
for
for
for

fællesskab
forståelse
fred og venskab.
tolerance.
nødlidende og ensomme.
aktivt hjælpende.

Vi nærmer os nu begyndelsen af julemåneden, som er fuld af nisser, lys, gran og engle.
Men vi skal ikke glemme at der bagved al pynten lurer en frygt for
krig og terror, vi har soldater i krig langt væk fra Danmark, de
skal forsøge at få ordnede forhold i det fjerne, så vi herhjemme
ikke behøver at frygte for at krig og terror kommer her til landet,
jeg håber at det vil lykkes for dem.
Frygt og angst har fået gode vilkår i de senere år. Den sniger sig
ind på os og skaber fjendebilleder og had mellem mennesker og
folkeslag, der kunne leve fredeligt sammen som naboer på den
lille klode, som er fælles hjem for os alle. Netop når ufred og frygt
synes at være ved at tage overhånd, er det vigtigt at holde fast i
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håbet og troen på, at det kan blive bedre.
Her i dag forsøger vi ved at tænde et lys i mørket, og at dette lys
kan være med til at bringe glæde og fortrøstning ind i en mørk tid
– og være med til at sprede mørket.
Lys er for os mennesker noget af det mest fundamentale, man kan
forestille sig; derfor er modsætningen mellem lys og mørke også
noget, som alle mennesker kan forholde sig til.
Julens budskab er et fredsbudskab. Det forkynder englene i den
første julenats mørke for de fattige hyrder på en mark uden for
Betlehem, stedet hvor Jesus blev født.
I Bibelen findes nogle storslåede fredsvisioner. I det gamle testamente beskrives freden som det, at mennesker får mulighed for at
nyde frugterne af deres eget arbejde.
• De får mulighed for at indsamle høsten på de frugttræer, de selv
har plantet.
• De får mulighed for at blive boende i de huse, de selv har bygget.
• De får mulighed for at tænke og tale frit.
De får mulighed for at se deres børn vokse op i frihed - og ikke
blive ført bort i lænker til fangenskab og slaveri.
Der er stadig en kilde til håb for mennesker ud over hele verden også når ufred og uret og undertrykkelse råder.
Det betyder, at skal vi virkelig tale om "fred på jorden", så er det
ikke kun "fravær af krig" vi taler om, nej - Julefreden er en fred
og en frihed, som er meget større.
Derfor -

Fredsbudskabet gælder os alle.

Vi kan skaffe fred på jorden, når vi lytter til fredsbudskab og efter
lever det, og når vi selv vil den fred, som er hjertes fred og som
samtidig er en frihed fra frygt og angst.
Jeg håber at julefreden må komme til os alle og at freden vil sænke sig over land og by ikke kun i julemåneden, men i årene fremover.)
Med dette ønske vil jeg gerne sende fredslyset videre rundt i kommunen, så nu vil jeg bede spejderne tænde fredslyset i de medbragte lygter.
(fortsættes på næste side)
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Efter at Gildemester Hans Jensen havde modtaget Fredslyset i InSide i Hammel blev aflægger af fredslyset bragt til
byens tre plejecentre
TINGHØJ, ELMEHØJ og SKAGHØJ.

Søndag den 28. november blev fredslyset tændt i Haurum
Kirke under den traditionelle FREDS-GUDSTJENESTE.
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Frimærkebanken
Frimærkebanken indsamler afklippede brugte
frimærker fra alle Sct. Georgs Gilder i Danmark.
Overskuddet anvendes udelukkende til hjælpearbejde, dels i Sct. Georgs Gilderne i Danmarks Hjælpefond, herunder fortrinsvis inden
for spejderbevægelsen i Danmark, dels på internationalt plan gennem ISGF's (den internationale gildebevægelses) Development Fund.
De Sct. Georgs Gilder, der indsamler og indsender afklippede frimærker, deltager i indsamlingskonkurrencen, der løber fra Landsgildeting til Landsgildeting.
Frimærkebanken har i hver gilde en lokal indsamlingsleder,
valgt på årets gildeting.
Det er Lilli i vores gilde, der er valgt til denne funktion og hun
kraftig opfordrer ALLE gildebrødre til at deltage i indsamlingen af
brugte frimærker og aflevere dem til hende.
Korrekt afklipning af frimærker er, at der er ca. ½ - 1 cm papir af
kuvertens forside rundt om frimærket!
Men Lilli påtager sig gerne dette arbejde, hvis man ikke selv
har lyst til at gøre det. Så aflever blot hele kuverten, så klarer hun
resten.
Hovedopgaven er, at vi får indsamlet rigtig MANGE brugte mærker. Du kan gøre en forskel!
Top 5 listen for perioden 19/9-31/12 2010 ser sådan ud:
Plads
Plads
Plads
Plads
Plads

1
2
3
4
5

Nykøbing F
Hobro Stad
Rudkøbing
Ålborg Stad
Fortunen

50,500
40,200
31,700
19,910
16,540

kg
kg
kg
kg
kg

Bedst i Østjysk Distrikt er Hadsten på en 27. plads med 2,400kg
Tag dine indsamlede frimærker med hver gang vi har møde
i Engedalen!
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Uddeling af Fredslysgaven
InSide onsdag den 24. nov. 2010
Gildemester Hans Jensen:
Vi har efterhånden skabt en tradition her
ved Fredlys-modtagelsen i InSide, at vi fra
Sct. Georgs Gildet uddeler en pris.
Prisen er en pengegave til en forening
– en institution – eller en gruppe
mennesker, der gennem deres daglige
virke er med til at gøre dagligdagen
lidt lettere for andre.
I år har vi valgt at uddele gaven til en institution her i Hammel, en institution, hvis beboere er rigtig synlige i livet i Hammel.
Unge mennesker i dag hører vi i medierne kun de negative ting om,
men der er heldigvis flere unge mennesker, der passer deres skole og
opfører sig ordentligt, og det er unge mennesker, der sammen med deres skole skal modtage årets pris.
De er med, når der skal festes, og de stiller villigt op og hjælper til, når
der skal samles ind til nødlidende mennesker.
Ja, I har nok gættet, hvem jeg taler om - det er
Frijsenborg Efterskole,
vi har valgt som modtager af Sct. GeorgsGildets pris i 2010.
Vi synes i Gildeledelsen, at de unge mennesker fra skolen med deres
humør og hjælpsomhed og alvor, er med til at gøre en forskel her i
Hammel, og det vil vi på denne måde gerne sige jer mange tak for.
Jeg vil gerne bede en repræsentant fra eleverne og en fra skolens ledelse komme herhen og modtage prisen.
Rigtig hjertelig tillykke, I har fortjent det.”
Derefter fik et par elever fra skole ordet:
”Vi vil gerne sige tak for checken – I kan tro, at vi nok skal finde noget
fornuftigt – der kommer alle elever og hele skolen til gode!
Det er lidt underligt, at vi får sådan en påskyndelse, specielt fordi det vi
gør som efterskoleelever i Hammel – er noget, som vi hygger os med –
noget vi er glade for – og noget som vi slet ikke havde forventet at blive ”belønnet” for.
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Når vi samler ind til Røde Kors eller Flygtningehjælpen – eller når vi
går med til at gøre Hammel til den mest uhyggelige halloween by i
Danmark – er det jo primært, fordi det virker så rigtigt at samarbejde
og hjælpe hinanden! Det er også derfor, at vi som elever på efterskolen glæder os til at synge julen ind i morgen nede på torvet, hvor byens juletræ tændes.
Vi ved fra tidligere årgange på Frijsenborg Efterskole, at Hammel har
været helt i front, når det gjaldt den årlige DANMARKSINDSAMLING,
der finder sted i januar – endnu har vi ikke planlagt noget på efterskolen – men mon ikke I igen kan regne med os, når vi når lidt længere frem på sæsonen.
Endnu engang tak fra alle os 91 elever på efterskolen”

Øjet kan ofte bedrage os
og DANSK kan være svært!
Lakridestøvle
… måske læser man lakrids-støvle, men det er altså en lak-ridestøvle, der er tale om.

Lækage
… det er ikke noget, man kan spise, men derimod en utæthed.

Trægelænder
… har ikke noget med ryggen at gøre, men et man holder fast i ned ad en trappe.

Evigtung
… er ikke den altid tykke og tunge, men den evigt unge.

Lampetarm
… som ikke har noget med en lysende tarm at gøre, men derimod er en lampet-arm.

Lyngris
… det er ikke en hurtig gris, men derimod små hvide frufter, man kan spise fra lyng.

Tagetage
… to tage oven på hinanden, nej bare en tag-etage!

Trækvinde
… det har altså ikke noget med en dame at gøre, men derimod med lidt frisk luft.
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Loppemarked 2011
Så er det igen - for 21. gang - tid til at
sætte kryds i kalenderen til loppemarkedet som afholdes
den 12. - 14. maj i Hammel hallerne.
Torsdag den 12. maj har vi den store
husstandsindsamling i Hammel by.
Sortering og opstilling af effekter i hallen
foregår fredag den 13. maj.
Det kræver en stor arbejdsindsats af gildets medlemmer, så jeg håber, at alle der er i stand til det, vil stille op til de arbejdsopgaver, der kommer. Det kneb sidste gang at
få udfyldt hele vagtplanen, og der måtte en ekstra opfordring til
før planen blev udfyldt.
Vi håber naturligvis også, at vi kan få hjælp af Porskær Gildet.
Sidste gang vi afholdt loppemarked, sagde to medlemmer af arbejdsgruppen, at de ikke ønskede at fortsætte.
Det var Birgit Vestergaard, som stod for personalet, og Kirsten
Gammelgaard, der stod for PR-virksomheden. Jeg vil gerne her
benytte lejligheden til at sige dem tak for det store arbejde, de har
gjort i tidens løb.
Erstatningen for disse to er fundet. Det bliver Jytte Kronvold, som
skal stå for personalet og Erling Kjær, som vil stå for PR.
Også en stor tak til Alex Hilton og Leif Vestergaard for deres arbejde som koordinatorer.
Sidste år var omsætningen på ca. 62.000 kr. Når udgifterne er
trukket fra, gav det et overskud på ca. 40.000 kr.
Omsætningen har i de senere år ligget på det samme niveau,
hvorimod udgifterne stiger år for år. Det er en udvikling, vi skal
være opmærksom på i de kommende år og se om vi kan bremse.
John Sørensen gjorde mig opmærksom på, at der var mulighed for
at få et opbevaringssted til effekter til det kommende loppemarked. Kommunen har overtaget ejendommen Fabriksvej 10.
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Jeg spurgte derfor vores borgmester Nils Borring Sørensen om det
var muligt at disponere over ejendommen. Hvilket blev givet tilladelse til den 1. juni i år. Foruden lokalet er der også en mængde
effekter i ejendommen, som vi har fået lov til at sælge.
Sammen med Leif Vestergaard har jeg været i ejendommen for at
udvælge de effekter, vi mente at kunne sælge. I skrivende stund
har jeg endnu ikke fået nøglen.
Jeg håber, at cafeteriet bliver en bedre oplevelse end sidste gang,
fordi Hammel hallerne selv styrer cafeteriet. Men det må fremtiden
vise. Jeg vil gå positivt ind i en forhandling med idrætscenterlederen/cafeterielederen.
I slutningen af januar starter loppemarkedsgruppen sin møderække for at få alle ting på plads. Så vi er ved at finde arbejdstøjet
frem.
Carsten Lund
Loppemarkedskoordinator

Den årlige Skaghøjdag
holdes

søndag, den 3. april 2011
Klokken 14-16
Underholdning ved ”De to Spillemænd fra Vitten”
Skaghøjgruppen
Gildebrødre og giner, der ønsker at deltage bedes kontakte Lilli
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Sct. Georgs Gildehal
Onsdag den 6. april 2010
kl. 19.30 i Engedalen
Efter gildehallen:
Folketingsmedlem Karen Jespersen holder foredrag
om sin nyeste bog om ISLAM.
Medbring det sædvanlige og prisen vil være rimelig.
Gruppevis tilmelding til
Hanne Nors 9858 5615 senest torsdag den 31. marts 2011

Gruppe 5

Aftenudflugt
Onsdag, den 4. maj 2011.
Vi mødes på p-pladsen ved ”Miko” kl. 17.30 og er hjemme ca. kl. 22.30.
Gruppe 7 er langt med planlægningen, men vintervejret hindrer i øjeblikket den endelige tilrettelæggelse ude i naturen.
I vil i god tid inden udflugten få yderligere information om turen.
Med gildehilsen
Gruppe7
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ROLANDAS
På Gildeting i år 2000 blev det vedtaget, at Sct. Georgs Gildet i Hammel
skulle oprette et fadderskab til et SOS-Børneby barn. På det tidspunkt arbejdedes der ihærdigt i Norden for at få spejderarbejdet op at stå i de baltiske lande. Det blev vedtaget, at vi skulle ansøge om et fadderskab i Litauen. Således fik vi vores Gudbarn Rolandas-Kaziemieras Balkus fra børnebyen i Vilnius, Litauen.
Rolandas er født 4. marts 1997 og er en frisk dreng, han har en halvbror,
som også bor i børnebyen. Børnenes forældre døde under tragiske omstændigheder, da Rolandas stadig var baby. De to forældreløse børn blev
anbragt hos en bedstemor, som ikke tog ansvaret for børnebørnene alvorligt og således endte de i SOS-børnebyen, hvor de virkelig trives med deres nye mor og søskende. Deres fremtid blev hermed sikret. Der bliver
sørget for en harmonisk opvækst, en grundig skoleuddannelse som senere
giver børnene et godt grundlag at bygge videre på.
Jeg har været kontakt person til børnebyen lige fra starten, sørger for juleog fødselsgaver til Rolandas og dermed bliver breve derfra også sendt til
mig. Alle breve er indtil nu blevet ”udgivet” i Gammel-Uglen, men på engelsk. Jeg forstår nu, at der hellere ønskes et resumé af brevene på dansk.
Resuméet fra dette års julebrev er kort og godt at vores gudbarn har det
godt. Deltager i alt hvad der arrangeres for børnene i byen – det være sig
camps udenfor byen indeholdende mange varierede sports aktiviteter sammen med lokale – børnene er bestemt ikke isolerede selvom de bor i SOSbyen. Rolandas har modtaget pokaler – jo, han er en fighter! Derudover er
han dygtig til at spille både violin og fløjte. Han har haft den glæde at besøge Lithuanien National Philharmonics.
Julebrevet afsluttes med ønsket om et Godt Nytår til alle i Sct. Georgs Gildet i Hammel samt en stor tak for vores fortsatte støtte. Skulle enkelte af
jer have lyst til at læse julebrevet i dets fulde længde formidler jeg gerne
det.
Charlotte

Nyt om Gildebrødre:
Egon Stensgaard har fået ny e-mail: bestensgaard@energimail.dk
Kirsten Hilton har fået ny e-mail: kirsten@hiltons.dk
Alex Hilton har fået ny e-mail: alex@hiltons.dk
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KALENDEREN 2011
Hammel:

Onsdag den 2/3: Gildeting
Onsdag den 6/4: Sct. Georgs Gildehal
Lørdag/søndag 9-10/4: Pøt Mølleløb
Onsdag den 4/5: Aftenudflugt
Lørdag den 14/5: Loppemarked
Onsdag den 8/6: Friluftsgildehal

Distriktet:

17. maj: .......Distriktsgildeting i Skanderborg
30. aug.: ……. Distriktsgildehal i Galten
16.-17. sep. .. Landsgildestævne i Aarhus
25. okt: ........Fellowship dag — Aarhus Stadsgilde

20.2: Besøg på Museet Psykiatrisk Hospital i Aarhus
Naturlaug
Steen Blicher: 13.3: Vandring omkring Gammelstruplejren og Birkesø
3.4: Tur til Granslev Ådal
28.5: 15 års jubilæumstur. Clasonsborg og
Rhododendronparken. Skarrildhus.
19.6: Vandretur i Silkeborg Østerskov

Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer den 4. maj 2011
Deadline 15. april 2011
og DIT indlæg kan altid gøre bladet mere spændende!

H jertelig
tillykke
til . . .

S. P. Nedergaard, der bliver 80 år

den 7/4-2011

Erling Kjer,

der bliver 75 år

den 24/3-2011

Jørgen Schjødt,

der bliver 75 år

den 1/5-2011

Kirsten Hilton,

der bliver 65 år

den 7/3-2011

Hans Jensen,

der bliver 65 år

den 6/4-2011

Per Olsen,

der bliver 65 år

den 6/4-2011

Birgit Vedsted,

for 25 år i Gildet

den 21/4-2011

Og så var det Else Kjer og ikke Else Kjær, der havde 60 års jubilæum i sidste måned.
Til lykke og jeg beklager stavefejlen i sidste nummer. Alex
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