23. årgang

August 2011

Nr. 1

Gildemester:
Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel

 86 96 94 60

Gildeskatmester:
Jørgen Schjødt, Syrenvej 12, 8240 Risskov

 86 17 34 74

Gildekansler:
John Sørensen, Mosevej 16, 8450 Hammel

 86 96 25 66

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

 86 96 39 34
 86 96 37 10

Gildets hjemmeside:

www.sctgeorg.dk/hammel

Gruppeindkaldere august/september 2011:
Gruppe 1:

Grethe Christensen

Gruppe 2:

Birgit L. Nielsen

Gruppe 3:

Carsten Lund

Gruppe 4:

Per R. Olsen

Gruppe 5:

Mogens Stab

Gruppe 6:

Alex Ravn

Gruppe 7:

Charlotte Jørgensen

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

 8696 2180
 8696 1160
 8696 3508
 3511 5646
 8696 3137
 8696 5370
 8696 1189

 86 57 98 12

GAMMEL-UGLEN udkommer fremover 4 gange årligt
Nr. 1 ca. 10. august, nr. 2, 3 og 4 ved møderne i november, februar
og maj via gruppelederne.
Deadline 15 dage før udgivelsen.
Redaktion:
Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C
e-mail: alex@hiltons.dk

 24 27 72 36

Tryk: Nedergaard & Kjer
Salvador Dali’s: ”Sankt Georg og Dragen” (Dali-museet i Barcelona)

2

Redaktøren skriver:
Velkommen tilbage til gildearbejdet efter sommerferien. Det
danske vejr har jo sørget for, at vi alle har haft varierede oplevelser (lige bortset fra sne).
Gildeåret begynder med at de nye grupper skal startes. Der er
valg af gruppeleder. Beslutning om gruppens arbejde og nye
gruppemedlemmer, som man måske aldrig har været i gruppe
med før og så videre.
Det kan være svært at finde en fællesnævner for, hvad alle
medlemmer af gruppen har af interesser.
Som det fremgår andet steds i bladet, så har andre gilder taget
konsekvens heraf og oprettet gruppe efter interesse.
Dette emne samt landsgildetingets forslag til strukturændring
vil nok være nogle af de emner vi i gildet (og gilderne) vil komme til at debattere i det kommende år.
Det er vigtig her, at gøre sig klart, at stifterne af gildet kaldte
det en ”gildebevægelse” og det forpligter, at også vi i 2011 er
villig til ”at bevæge os”!
Velkommen til gildearbejdet 2011/12

På Gildets hjemmesiden kan du på læse første bind af Gildets krønike; samlet og udgivet af Kirsten Gammelgaard.
Hammel Gildets første 25 år er beskrevet med kronologisk nøjagtighed, krydret med dokumenter, fotos og avisklip.
Krøniken findes indtil videre kun i 1 fysisk eksemplar, men der er
etableret et laug, der skal arbejde på en eller flere løsninger om
mangfoldiggørelse og fortsættelse af dette enestående værk!
Gildebrødre eller giner der har lyst at være med en velkommen.
I lauget er nu Alex R, Alex H, Leif og Kirsten G.
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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, der i vores gilde er valgt til denne funktion og hun
opfordrer kraftig 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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Afslutningstur for Gruppe 3 2011
Fredag den 20. maj startede gruppe 3 på sin
afslutningstur.
I strålende solskin kørte vi ned gennem midten
af Jylland. Vi besøgte Løgumkloster kirke og Refugiet.
Herfra gik turen til Møgeltønder, hvor vi så
Schackenborg Slot, den smukke gamle by og
den meget smukke kirke.
Derefter kørte vi over grænsen ved Rudbøl og til
Husum. Vi skulle bo på Magisterhof, en hyggelig
gammel kro, med direkte udsyn til Husumer
Bucht.
Lørdag morgen tog vi på en dejlig tur i det skønne marskland.
Vi var på besøg på Hamburger Hallig. Her fik vi en dejlig frokost.
Vi fik samtidig lejlighed til at overvære en bryllupsfest; vielsen forgik på selve kroen.
Om eftermiddagen var vi på sejltur på Husumer Bucht.
Det var en rigtig dejlig tur, i strålende solskin på en blikstille
bugt.
Sejlturen gik til en lille ø Hooge Hallig. En rigtig spændene og hyggelig ø, med en interessant historie om mange stormfloder gennem tiderne.
Søndag gik turen hjemad igen. Vi tog afsked med gruppen på Nolde Stiftung i Seebüll. De, der skulle på arbejde mandag, tog direkte hjem herfra. Kirsten og Arne, Lis og Erling tog til Oksbøl, hvor
vi besøgte Flygtningemuseet og flygtningekirkegården. Det var et
meget spændende og lærerigt besøg.
Vi havde en dejlig tur, spiste god mad og hyggede os på værelset
efter dagens ture med en god flaske vin.
Sådan sagde en god og velfungerende gruppe tak for godt samvær i to år.

Gruppe 3
5

Tværgående gruppearbejde
– har I hørt om det?
I Sct. Georgs Gildet i Odder danner man ikke ”grupper” – men
”fokus-grupper”. Dvs. i stedet for at inddele grupper mere eller
mindre tilfældigt, som vi altid har gjort i Hammel Gildet, kan gildebrødre tilmelde sig en eller flere forskellige ”fokuser”.
Vi har haft det oppe at vende i Hammel Gildet – men ikke mere
end det ….
Vi er nu to fra Hammel Gildet, der
deltager i en ”fokus-gruppe” sammen med Odder-gildebrødre – omkring noget så specielt som kirkekunst.
Vi blev spurgt, om vi havde lyst til at
deltage – vi var begge interesseret i
kirker, havde vel altid været det –
derfor et ja.
Og vi har allerede haft vores første
“kirkekunstgruppemøde”.
Med 2000 danske kirker kommer vi
ikke til at mangle stof!
Måske inspiration? - også til utallige
andre "fokuser".

Kirsten G. & Charlotte

6

I fortsættelse af artiklen ”Tværgående gruppearbejde” bringes følgende:

Hadsten gildet gennemførte en ny gruppedeling den 16. juni
2011.
Det var første gang, der skulle foretages en gruppedeling efter interesser, så alle var spændt på, hvordan det ville gå.
Lone Clausen, som er Gildemester i Porskjær Gildet i Galten, ledede slagets gang med kyndig hånd, hvorfor aftenen forløb uden de
helt store problemer.
Resultatet blev nedenstående emner og indhold. Antal medlemmer
er anført i () efter emnet.
Nationalparker og vandreture (17)
Nationalparker og vandreture Natur Vandreture i og omkring Hadsten Vandre og orientering Vandreture og den danske flora og fauna Hærvejen (Cykel eller gåture) Vandreture udlands Nationalparker
Spejderliv (5)
Spejder Spejderaktiviteter Geocaching Udeliv Spejderliv Spejderhistorie
Kultur og kunst (5)
Kultur Kunst og kultur Dansk kunst Randers Kunstmuseum
Fugle (8)
Fugle Fuglestemmer
Dagholdet (3)
Er en åben gruppe for dem, der ikke er så mobile og dem, som
ønsker at mødes til en hyggestund. Møde den sidste tirsdag hver
måned 14-17.30 Starter med leg og spil Kaffe/te og en godbid
Mulighed for forskellige små ture Tilmelding helt frivilligt og helst
dagen før.
(Kilde: Hadsten gildeblad august 2011)
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Fellowship Day i Østjysk Distrikt
Det har ved redaktionens slutning ikke været muligt at på oplyst,
hvor og hvornår dette finde sted i år.
Blot ligger fast, at det er den 25. oktober 2011

OBS - OBS - OBS - OBS
Som oplyst i sidste nummer af GammelUglen, har flere gildebrødre
overfor redaktøren udtrykt ønske om, at blive fri for at modtage
GammelUglen i papirformat.
De vil gerne læse det på Gildets hjemmeside i stedet.
Har en gildebror dette ønske skal vedkommende blot sende en mail
til min mailadresse alex@hiltons.dk.
Skriv navn og ”Jeg fravælger papirudgave af GammelUglen” og
fremover vil gruppelederen modtage et eksemplar mindre.
Hermed håber jeg at alle er tilfredse.
Og bare rolig:
Bladet trykkes som hidtil, blot der er én gildebror, der ønsker GammelUglen på papir.
(1 gildebror har fravalgt papirudgaven indtil dags dato)
/Alex

HUSK
Pølsevognen på Hestemarked i Hammel
Kontakt Annette Horup
mail/information er udsendt til alle.
Tid: fredag den 2. til søndag den 4. september 2011
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Nye grupper har bevirket, at GammelUglen ikke har modtaget information om de kommende arrangementer. Derfor bringes kun generelle informationer i henhold til gildetingsbeslutning.
”Til møderne i Engedalen tilmeldes gruppevis med navne senest 5 hverdage før til gruppelederen (gruppeindkalderen) for
arrangerende gruppe.
Medbring service og kaffe/the.”
Det forventes, at mødet begynder klokken 19:30 og at beløbet for deltagelse er det normale (ca. 50 kr.)

Gildehal, onsdag den 7. september 2011
Mødeansvarlig Gruppe 4

Gildemøde, onsdag den 5. oktober 2011
Mødeansvarlig Gruppe 5

Gildehal, onsdag den 2. november 2011
Mødeansvarlig Gruppe 6
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Kontingent m.v.
Tiden er nu inde til betaling af kontingent for 2. halvår 2011.
Beløbene er uændret i forhold til 1. halvår 2011.
For enlige er kontingentet kr. 423,00 for 2. halvår.
For ægtepar er kontingentet kr. 726,00 for 2. halvår.
I har 2 muligheder for betaling:
Indbetale beløbet til gildets konto
i Sparekassen Østjylland, Hammel afdeling.
Konto 6110 486 00 85320.
Husk at oplyse navn/navne ved indbetalingen.
Betale kontant.
Gildeledelsen har tidligere godkendt, at kontingent kan betales
direkte til Leif.
Sidste frist for indbetaling er den 10. oktober 2011.
Da I nu ikke modtager skriftlig kontingentopkrævning, har gildeledelsen besluttet, at Leif ca. 1 uge før sidste betalingsfrist udsender en påmindelse pr. e-mail. Uanset om man har betalt, modtager
alle af praktiske grunde denne e-mail.
Ved betaling via pengeinstitutoverførsel er det unødvendigt at få
pengeinstituttet til at sende en særskilt meddelelse om overførslen.
Det er spild af papir, da den ikke bruges til noget.
Gildeledelsen har endvidere godkendt, at afregninger vedrørende
arrangementer m.v. også kan ske til Leif.
Gildehilsen
Jørgen
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KALENDEREN 2011 (og lidt af 2012)
Hammel:

7/9: Gildehal …………………………………….. Gruppe 4
2-4/9: Pølsevogn på Hestemarked ………. Annette
5/10: Gildemøde ……………………………….. Gruppe 5
2/11: Fødselsdagsgildehal ………………….. Gruppe 6
?/11: Fredslyset ………………………………… GIM
7/12: Julemøde …………………………………. Gruppe 7
2012:
4/1: Nytårsgildehal ……………………………. Gruppe 1
1/2: Gildemøde………………………………….. Gruppe 2
6/3: GILDETING ………………………………… Gruppe 3

Distriktet:

30. aug.: ……. Distriktsgildehal i Galten
16.-17. sep. .. Landsgildestævne i Aarhus
25. okt: ........Fellowship dag

Søndag 18.9: Vester Mølle ved Skanderborg
Naturlaug
Steen Blicher: Søndag 9.10: Vedsø ved Viborg
Søndag 6.11: Fussingø ved Randers
Søndag 4.12: Juletur ved Vrads
2012:
Lørdag 21.1: Årsmøde i Paradislejren

Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer den 2. november 2011
Deadline -15. oktober 2011

Hjertelig tillykke til . . .

Lilli Sørensen

for 40 år i Gildet

den 9/11-2011

Mogens stab

for 30 år i Gildet

den 4/11-2011

Egon Stensgaard

for 25 år i Gildet

den 3/9-2011

Keld Kronvold

for 25 år i Gildet

den 3/9-2011
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