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PROGRAM indtil gildeting:
Dato

Aktivitet

Ansvarlig

25. okt.

Fellowshipday

Distriktet

-7. nov. kl. 19

Fødselsdagsgildehal

Gruppe 2

-9. nov.

Arbejdsdag i Engedal

Centerleder

29. nov.

Fredslysarrangement

Charlotte

-9. januar kl.19

Nytårsgildehal

Gruppe 3

-6. marts kl. 19

Gildeting

Gildeledelsen

Forsidebillede: Erling Kjer
som Lord Baden-Powell
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Mindeord:

Erling Kjer
Efter lang tid med meget svær sygdom døde Erling natten
mellem den 10. og 11. september 2017.
Erling blev optaget i gildet den 25. april 1979. Han var altså
gildebror i godt 38 år.
Erling blev optaget som væbner den 5. november 1980 og
som ridder den 17. juni 2014. Han var gennem årene en
meget aktiv gildebror. I perioden 1983 til 1987 var han gildemester. Fredslysarrangementet var han ansvarlig for en
del år.
Hans sidste større opgave var som distriktsgildemester
2013 – 2016. En opgave, som han påtog sig, selvom kræfterne begyndte at svinde.
Trods det dårlige helbred var det ham magtpåliggende at
deltage i gildehallen den 5. september 2017.
I årene omkring 1980 var Erling også juniorleder i DDS
Hammeluglerne.
Han holdt meget af at være med til planlægning og afvikling af Pøt Mølle løb. Han havde store kreative evner, og det
gav i de år, han deltog i planlægningen, nogle meget spændende løb. Det var emner som – Naturgas – På rundtur i EU
– Hammel Rumfartscenter – I Siriuspatruljens fodspor –
Sct. Georg på korstog i middelalderen – Virkelighedens
eventyr (100 året for spejderbevægelsens start. Her var Erling udklædt som Baden Powell). Noget af det bedste, han
kunne være med til, var natløb.
Han vil blive savnet i gildet.
Æret være mindet om Erling Kjer.
Birgit og Leif
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Gildemestertale 5. september 2017:
Se dig ud en sommerdag, når de bønder tromle, land æfor og by æbag, lærkesang og
humle …, så er der sommer. Når vi kører tur, og ser den blå himmel med små skyer,
solen skinner så har jeg det godt. Det er lige meget, om vi kører nordpå – til Djursland eller sydover. Det er det samme. Danmark er dejlig – også i år med hver anden
dags sol eller hver anden dags regn.
De fleste har nu holdt sommerferie, og vi er fyldt med nye indtryk og oplevelser. Jeg
tror det er vigtigt, at vi stadig holder ferie – hvis det er muligt – for det bryder vores
dagligdag og det giver ny energi.
Vi har nu påbegyndt et nyt gilde år. Der er dannet nye grupper og de fleste har sikkert
haft deres første møde. Måske er der også lagt en plan for gruppens indhold det næste
år. Vi har jo i år bl.a. - via medierne hørt nye vendinger – som: Forandring, mangfoldighed, bæredygtighed, vi bygger bro, vi sætter spor …
Det er meget individuelt, hvad der har interesse for den enkelte i gruppen, men vi
håber i gildeledelsen at I alle vil få nogle konstruktive debatter og oplevelser og ikke
mindst – hyggeligt samvær. Vores store fællesnævner er vort kammeratskab, venskab
og fællesskab. Vi ønsker jer alle et fornøjeligt og givende arbejde i den kommende
periode.
I aften har vi ændret lidt på gildehallens opstilling. Det er ikke sikkert, at den skal
være sådan, men vi besluttede i gildeledelsen at forsøge.
Og hold jer endelig ikke tilbage, men tilkendegiv jeres mening – negativ såvel som
positiv.
Som gildemester har man retten, men også pligten til i hver gildehal at holde en tale.
Jeg har også ret til at give den til en anden!
Hvad skal man sige? Det er ikke lige let at finde et emne; men det giver én mulighed
for at tænke over mange ting, at sætte ord på sine tanker. Og det er det, vi kan i vort
forum. - fordi det er trygt. Fordi vi kender hinanden og har det godt med hinanden.
Derfor opfordres grupperne til, at vi genoptager 5 min sct. Georg i vore gildehaller.
Hvad er det der sker, når den halve nation sidder og ser kvindefodbold. Nogle vil sige, at det er på grund af, at vejret er så dårligt. Men jeg garanterer for, at vi også sad
og kiggede TV, om så solen skinnede. Vi bliver så danske når flaget går til tops, og
der synges ”Der er et yndigt land”. Så flyder hjertet og tårekanalerne over. Vi får en
stor klump i halsen.
Når flaget går til tops, er det en del af vor historie - vor kultur, og hvad er kultur?
Kultur er et ord, som rigtig mange bruger, men hvad det egentlig betyder, har de fleste svært ved at svare på. Kultur kan nemlig betyde mange forskellige ting. Det er
både, noget vi tænker, og noget vi gør.
Ordet kultur kommer af det latinske ord, cultura, der kommer af ordet, colere, det
betyder ”at dyrke”. På den måde skelnes mellem det naturskabte, der er opstået af sig
selv, og det menneskeskabte, der er blevet dyrket.
For nogle år siden fortalte sangerinden Julie Berthelsen, at når hendes søn er forkølet,
sætter hun munden til hans næse og suger snottet ud. De fleste af os tænker sikkert
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”nej hvor ulækkert”. Men den måde at hjælpe børn af med snottet på er en ældgammel eskimotradition. Julie Berthelsen har sine rødder i Grønland og har lært tricket
af sin mor. Så det at suge snot er en naturlig del af hendes kultur. Men hvad er det
der kultur for noget?
Finkultur er forbundet med dannelse. Det kan f.eks. være svært at forstå fortællingen
i balletten Svanesøen, hvis ikke man kender til dansens sprog.
Sport, cirkus og rock- og popmusik betegnes som massekultur eller folkelig kultur.
Her kan alle være med uden de store forkundskaber. Når 2,5 millioner danskere på
tv ser det danske kvindelandshold i fodbold spille finale om Europamesterskabet,
har kun de færreste et nært kendskab til reglerne i fodbold. Men det er ikke noget
problem i forhold til at få en god oplevelse.
Vi har lige haft hestemarked, og forleden aften – i torsdags – var jeg udenfor og
kunne pludselig høre musikken og råbene fra Tivoli.
Jeg kom til at tænke på, da jeg som teenager tog en tur i luftgyngerne, når der var
Tivoli i Farre by. Det var der hver sommer. Vi var vilde med det. Den fest og glæde
vi havde dengang, er der jo den dag i dag. Nu er det bare næste, næste generation.
Men det slog mig – at inter er forandret. Den gøglerstemning er mere end 1000 år
gammel – det må da kaldes kultur. Det var faktisk en varm og positiv tanke.
Og hvad er så gildets kultur? Vores fællesskabskultur?
Vi involverer os, søger ny viden, deler viden, hjælper på eget initiativ
Vi tager personlig stilling til grundlaget for vores tilværelse, herunder åndelige og
etiske spørgsmål
Vi bakker op om vores gilde og gildebevægelse
Vi er aktive i lokalsamfundet
Vi støtter spejderarbejdet
Vi udvikler og støtter humanitært arbejde
Vi tager ansvar i samfundet
Så gildet: Det er os, og det er jer, som er med til at forme gildet i dag og i fremtiden.
Vi kan alle lide at sætte os ved et festligt dækket bord; men vi kan også godt lide at
sætte os sammen og få en god debat, om hvad der sker i samfundet.
Vi har netop haft pølsevognen opstillet til hestemarkedet, og takket være den fælles
indsats har vi igen skaffet penge til vore humanitære formål.
Nu skal vi til LGT 2017 i slutningen af september, og det bliver interessant at høre,
hvilke indlæg der fremlægges omkring Gildets fremtid. Landsgildemesterens beretning er at læse i det sidste Sct. Georg.
Jeg håber, der på tinget bliver tilkendegivet nogle realistiske synspunkter.
Mit ønske er, at vi fortsat vil have et gilde i Hammel, hvor vi kan mødes og udfordres. At vi har et givende gruppearbejde, og at vi til vore gildemøder får nogle hyggelige stunder – enten her i Engedal eller måske et andet sted. Og hvor vi som gildebrødre har mulighed for at sætte dagsordenen.
Udnyt denne mulighed – vi ser frem til dette.
/Jytte Kronvold
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v/ Leif Vestergaard Nielsen

Mit emne i aften er ”Vore nationale symboler”.
Jeg vil begynde med at nævne nogle af symbolerne:
Rigsvåben, regenten, grundloven og grundlovsdag 5. juni, nationalflaget, nationalsangen. Vi har 2 nationalsange, som er meget forskellige: ”Kong Christian stod
ved højen mast” er skrevet af Johannes Ewald i 1779 og ”Der er et yndigt land”,
som er skrevet af Adam Oehlensläger i 1819.
Vi har vores sprog, Jellingstenene og fædrelandssangene ”I Danmark er jeg født”,
skrevet af H C Andersen i 1850 og ”Hvor smiler fager den danske kyst”, der er
skrevet af Johannes V. Jensen i 1925. Der kan nævnes en del flere. Da jeg kun må
bruge 10 minutter i aften, vil jeg tale om vores nationalflag Dannebrog.
De fleste af jer kender lidt til sagnet om Dannebrog, men jeg vil alligevel genfortælle det.
Den gamle legende fortæller, at et flag ”faldt ned fra himlen” under slaget ved
Lyndanisse i Estland den 15. juni 1219. Felttoget var under ledelse af kong Valdemar Sejr. Det var i virkeligheden et korstog mod hedningerne i Estland. Det fortælles, at danskerne blev trængt tilbage. Man anråbte da Gud om hjælp, og så skete
der et mirakel i form af, at ”et flag med et hvidt kors på en ulden dug” dalede ned
fra himlen og foldede sig ud, samtidig med at der hørtes en røst, der sagde, at når
dette tegn blev holdt højt, skulle danskerne sejre. Hvilket også skete. Flaget blev
kaldt Dannebrog, som kan oversættes til ”danernes klæde”.
Det, jeg nu historisk kommer til, har jeg fundet i forskellige bøger om Dannebrog,
og en del af det har hidtil været ukendt for mig.
Den ældste afbildning af et flag med et hvidt kors er fra 1300-tallet, og man mener,
at det var Kong Valdemar Atterdag, som indførte flaget i Danmark. Historikere
mener, at det er verdens ældste flag. Det hed oprindelig Dannebroge, men skrivemåden har ændret sig i tidens løb.
Vi skal frem til 1500-tallet før der er et skriftligt vidnesbyrd om det, der blev danskernes flag. Det omtales første gang i 1520-1523 i ”Danske Krønike”, som var en
fortsættelse af Saxos Historie.
I første halvdel af 1600-tallet under Christian den fjerde, kom der et gennembrud
for Dannebrog som statsflag. Især fik udbredelsen af Dannebrog til søs som skibsflag stor betydning. Det er også i denne tidsperiode splitflaget indføres, så man
kunne skelne de kongelige skibe fra andre skibe.
Christian den fjerde besluttede også, at splitflaget var forbeholdt kongen, orlogsflåden og de kongelige besiddelser.
Omkring 1760 havde Dannebrog 4 forskellige former med 4 forskellige anvendelsesområder til søs:
Kongeflaget med lange spidser, svarende til statsflaget, men med det kongelige
våben i midten. Det måtte kun anvendes6 af kongen personligt.

Statsflaget med lange spidser. Dengang muligvis i en lidt mørkere rød farve. Det
måtte kun anvendes på flådens skibe, fæstninger og kongelige bygninger.
Kommisflaget med korte spidser. Det måtte anvendes af skibe med tilknytning til
staten.
Stutflaget – også kaldet Koffardiflaget (handelsflag) - uden spidser. Dette flag måtte anvendes på alle privatejede skibe i den danske konges riger, som dengang omfattede Danmark, Norge, de nordatlantiske besiddelser og Hertugdømmerne.
Alle danskere kan anvende Stutflaget uden spidser.
Det var dengang det Dannebrog, der blev anvendt til søs, som satte normerne for
flagets dimensioner.
Dimensionerne på det Dannebrog, som vi kender i dag, svarer til statsflaget fra
1856 og nationalflaget fra 1893.
Når jeg ser Dannebrog hejst på flagstængerne, er der rigtig mange steder et problem med proportionerne. Det ser ikke pænt ud, når Dannebrog er for stor eller for
lille. Det er heller ikke pænt, hvis et flag på halv stang ikke hænger korrekt
(overkant flag skal være ud for 2/3 af stangens længde).
Dannebrog kan købes i mange forskellige størrelser, så forholdet mellem flagets
højde og flagstangens længde er korrekt. Flagets højde skal være en femtedel af
flagstangens længde. Producenterne af flag skriver i dag på æsken, hvilken flagstanglængde der passer til det pågældende flag. Hvor svært kan det så være.
Vi har ikke nogen flaglov i Danmark. Det er Danmarks-Samfundet, der er autoriteten på området. Danmarks-Samfundet har udgivet en ”Guide til korrekt brug af
Dannebrog”. Guiden kan gratis downloades fra internettet. Søgeordet ”DanmarksSamfundet ”anvendes. Guiden beskriver, hvordan man bør behandle Dannebrog i
ungdomskorps, foreninger, skoler, lejre og ved vore hjem.
Jeg vil også nævne lidt om flagsangene:
B. S. Ingemann skrev i 1807 ”Vift stolt på Codans bølge”. 2. vers begynder med:
”Fra himlen er du faldet”.
Det er dette vers, vi synger, når vores fane rulles sammen.
Adam Oehlensläger skrev ”Der er et yndigt land”. Det var oprindelig et digt, men i
1835 blev det til en sang. Sangen er i dag vores nationalsang.
Carl Ploug skrev i 1867 ”Vaj højt, vaj stolt og frit vor flag”. Denne sang bruges af
nogle, når fanen rulles ud.
Axel Juel skrev i 1919 ” Der er ingenting, der maner”. Det er denne sang, som vi
synger, når vores fane rulles ud.
For øvrigt er det i dag officiel flagdag for alle udsendte fra Danmark siden 1948.
Til slut en lille anekdote:
Da Suezkanalen blev åbnet i 1869 deltog skibe fra mange lande – også en dansk
fregat. Den engelske dronning Victoria befandt sig ombord på et britisk krigsskib.
Blandt skibsførerne på de mange skibe, der deltog i indvielsen, gennemførte dronningen en meningsmåling. Hun ville gerne vide, hvilket flag, der var det smukkeste. Det var Dannebrog.
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Landsgildeting 2017
Birgit og jeg har deltaget i Landsgildetinget 2017.
Efter kaffe og goddag til mange af vore gildebrødre blev vi budt
velkommen i auditoriet og efter faneindmarchen en varm velkomst
af Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard. En meget veltalende
herre, som præsenterede sin by, så man fik lyst til at blive og se
alle de kendte steder og mere til.
Herefter var der mange indlæg bl.a. om Fredslyset (har fået nyt
logo), Good-Turn mærket, som udkommer for sidste gang i år, og
som til spejderne har givet mere en 4 mill.kr. Indsamlingen af Dåseringe (helt fantastisk projekt) og Sct. Georgs Gildernes HOTELT
på Spejdernes Lejr 2017.
Af de forskellige indlæg huskes især KFUM´s repræsentant Klaus
Eisenhardt, som roste gilderne: for vore fællesskaber, husk at
klappe jer på skulderen, samt SGG hjælp til spejderne i Haderslev,
med et uddannelsesdøgn.
LGM Helmut Werth supplerede sin skriftlige beretning (Sct. Georg
nr. 4), men først mindedes vi med et minuts stilhed de gildebrødre, som siden sidste landsgildeting var gået bort. Her gik VORE
tanker hjem til Hammel og Erling.
Landsgildemesteren talte varmt for vore idealer og fællesskaber.
Trods dirigenten indledte tinget med et ønske om en sober og venlig tone, piskedes stemningen lidt op under beskrivelse af Hjælpefonden. Der var ikke afstemt enighed om Fondens beslutningsgrundlag. Ligger det alene hos Fonden eller i Sct. Georgs Gildets
bestyrelse, så her er der noget at arbejde med, hvilket man tilsyneladende har gjort over flere år! I den forbindelse blev lanceret et
nyt ord ”Alderdomssurhed”
Der blev genvalg til den siddende gildeledelse, samt ny LGIS Georg
Lauridsen (desværre ikke vores egen kandidat Birthe Karin Ømark
fra vort distrikt) og ny LGUS Bente Christensen.
Overordnet bedømmelse af LGT?
Vel tilrettelagt og varm velkomst. Overalt var der glade, varme og
jævnaldrende gildebrødre. Der var 1 velkomstpose til alle, 165 kuverter til de stemmeberettigede, fantastisk forplejning.
Vi snakker om at spare penge på LGT, men med 230 deltagere,
som skal indlogeres og styr på de fremmødte 165 stemmeberettigede, så kræver det altså et godt set-up.
Stor ros til Landsgildeledelsen. Her sidder nogle kompetente personer.
Jytte Kronvold (GM)
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Årets salg af pølser på hestemarkedet
Skatmesteren meddeler, at overskuddet af pølsesalget nu
er opgjort. Det blev på 10.236,50 kroner mod sidste
års resultat på 8.133,50 kroner.
Det er dog langt til rekordåret 2014, hvor overskuddet i
alt blev på 21.776 kroner.
Omsætningen blev i år 21.239,50 og derfra skal trækkes
stadeleje på 900 kroner og leje af pølsevogn samt varekøb, der beløb sig til 10.103 kroner.
Det gav så resultatet 10.236,50 kroner.

Fredslyset modtages i Hammel
29. november 2017
Program
Kl. 17:00:
Fredslyset ankommer til Rådhustrappen.
Efter en kort velkomst ved Favrskovs borgmester tændes
spejdernes fakler med flammen fra Fredslyset.
Kl. 17:15:
Spejderne bærer Fredslyset til InSide med fakler .
Kl . 17:30:
Flammen ankommer til InSide.

Ordet “FRED” tændes på gulvet

Fredsbudskabet læses op

Der uddeles donationer
Fredslys-gudstjeneste i Haurum Kirke
Søndag 3. december kl. 19:00
Spejderne tænder her lysene på alteret med flammen fra
Betlehem.
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GRUPPE 6
har som afslutning på to år
været på bustur til Sprogø
– øen på 164 ha midt i Storebælt – og som man kun
kan besøge med tilladelse.
Øen blev indviet i forbindelse med anlæggelsen af
Storebæltsbroen.
Vi blev ledt rundt af en meget vidende og dygtig
guide, som fortalte om
øens spændende og
uhyggelige historie.
Øen fungerede fra 1923 til 1963 som opdragelsesanstalt og tvangsfængsel for ”faldne og løsagtige unge
kvinder”. Mange tragiske skæbner udsprang fra disse
indespærringer, der i gennemsnit varede ca. 7 år.
Forfatteren Jussi Adler-Olsen´s bog fra 2010 – ”Journal
64” er netop herom.
Vagttårnet på Fyrtårnsbakken er bygget i ca. 1170 af
Kong Valdemar den Store.
Efter en spændende trave- og køretur på den gamle og
nye Sprogø kørte vi over broen til sjællandssiden, hvor
frokosten blev serveret.
En spændende og anbefalingsværdig tur.
På gruppens vegne
Birgit
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Gr. 1 af 2015/17 havde
en spændende ekstra afslutningstur.
Gruppen havde oprindelig planlagt en tur til Fur, som blev aflyst
på grund af sygdom. Men den 10. august gennemførtes en tur
til Bramslev Bakker, hvor første stop dog var til Asferg kirke.
Kirken er fra omkring år 1100 eller tidligere. Den er opført af
kridtkvadre og rå kampesten.
I 1991 udsmykkede kunstneren Erik Heide kirken. Udsmykningen findes på begge sider af kirkens indgangsdør og i alterpartiet, hertil kommer et forgyldt krucifiks, der hænger på en granitplade på kirkens nordvæg over døbefonten samt en skulptur på
kirkegården. Erik Heide er jo den kunstner, der også har lavet
Hjorten på Hammel Torv.
Efter kirkebesøget blev morgenkaffen indtaget i Asferg plejehjems kantine.
Derefter gik turen til Hobro Havn, hvor Hjuldamperen Svanen
ankom og vi kom på en skøn sejltur fra Hobro til Bramslev Bakker. Under turen indtog vi en Irish coffee. Efter ilandsætning
kæmpede deltagerne sig op på toppen til i udsøgt frokost. En
frokost, der optog os så meget, at vi helt glemte tiden, for
pludselig dukkede Svanen frem.
To letbenede turdeltagere løb ned for at komme med så de med
vores biler, der jo stod på kajen i Hobro kunne køre tilbage til
Bramslev og hente resten af de agteudsejlede.
I første omgang sejlede Svanen dog forbi, men en par passagerer havde bemærket de løbende deltagere, så besætningen blev
opmærksom på problemet. De ringede straks til Hanne, hvis
nummer de havde, og spurgte, om vi ikke skulle med tilbage.
Det bekræftede hun og forklarede situationen. Resolut vendte
Svanen tilbage til anløbsbroen og de to ”chauffører” (uden billet) kom med til Hobro og efter en lille times ventetid kunne det
øvrige selskab blive samlet op af de to biler og hele selskabet
kunne køre til Hammel.
Vi har nu en spændende minde om en
god tur og en fantastisk service fra
”Svanens” besætning at tale om!
Egon, Birgit, Kirsten G.,
Hanne, Kirsten H, og Alex
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Aarhus Stadsgilde og Østjysk Distrikt
Fellowship Day 2017
Kære Gildebrødre.
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i
forbindelse med Fellowship Day 2017.
I år er det Aarhus Stadsgilde der står for arrangement og program.
Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 18.00,
på Diakonhøjskolen. Lyseng Alle 15, 8270 Højbjerg .

Der kan parkeres på stedet.

Kl. 18.00:

Ankomst, indtjekning, betaling og vandrehal.

Kl. 18.30:

Gildehal hvorunder Fellowship budskabet oplæses.
Traktement.
Foredrag ved:
Sognepræst Trine Frisenette, Lundum Sogn
Trine Frisenette fortæller om levevilkår i Iran.
Kaffe eller te med småkager

Kl. 22.30

God nat og kom godt hjem.
Prisen for deltagelse er kun kr. 125.00
Incl. drikkevarer: Øl - Vin - Vand.

Tilmelding, med oplysning om gilde og navn, senest lørdag
d. 10. oktober 2015 til DIS i eget distrikt:
Aarhus: Helle Kristensen: hellekathrine@mail.dk 8619-7070
Østjysk: Karen Bodil Ravn: karen-bodil@outlook.dk 2536-3491
Vi i ser frem til en rigtig god aften.
NB: Til gildemedlemmer i Aarhus, HUSK SANGBØGER
Med Gildehilsen Århus Stadsgilde og Østjysk Distrikt
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Kontingent
Det er tid for indbetaling af
kontingent for 2. halvår 2017 kr. 400,Beløbet bedes indbetalt på gildets konto i
Sparekassen Kronjylland, Hammel afdeling
konto 6110 4860085320.
Husk at oplyse navn/navne ved indbetaling.
Sidste frist for indbetaling er den 31. oktober 2017
Afregninger vedrørende arrangementer m.v.
kan også ske til ovennævnte konto med oplysning om
hvilket møde/gruppe, der er indbetaler.
Yderligere oplysninger sendes til undertegnede på mail:
nianho@youmail.dk
Med gildehilsen

Annette

Noter:
Mail: To gildebrødrene kan ikke længere modtage informationer via e-mail. Det er:

Kirsten Gammelgaard og Lilli Sørensen
Telefon:
Kirsten og Alex har valgt at nedlægge fastnettelefonen pr. 1. oktober
Kirsten har mobilnummer: 2467 8638 og
Alex har mobilnummer: 2427 7236
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Indbydelse
til

Fødselsdags gildehal
tirsdag den 7. november 2017 kl. 19.00
Vi fejrer Hammel gildets 51 års fødselsdag i
Spejdercenter Engedal med vinsmagning.
Test din viden på vin og meget mere.
I forbindelse med vinsmagningen serverer vi lidt ost
og senere hjemmebagt fødselsdagskringle.
Pris kr. 65,Medbring det sædvanlige
Tilmelding til Anette Levinsen: på telefon: 20 33 86 23
eller e-mail: anettelevinsen@gmail.com
Senest fredag den 3. november 2017
Med venlig hilsen
Gruppe 2

ARBEJDSDAG I ENGEDALEN
Hermed indkaldes gildebrødre og giner til arbejdsdag i
Engedalen, så vi får området gjort efterårs og vinter klar.
Arbejdsdagen er:
torsdag den 9. november kl. 9 til kaffe.
Mød op med skovl -kost- ørnenæb-grensav og godt arbejdshumør. Der bliver serveret frokost kl. 12
Med Gildehilsen
Keld Kronvold
Centerleder
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NYTÅRSGILDEHAL
i Engedalen
tirsdag, den 9. januar klokken 19:00
Glæd jer til et festligt eftergilde.
Programmet er endnu ikke endelig fastlagt, så
pris og indhold vil blive meddelt
af gruppen direkte pr. mail/brev
senere på året.
Reserver allerede aftenen nu!

Gruppe 3

HVEM mangler en printer?
Gildet har arvet Erlings printer, men vi kan ikke umiddelbart anvende den til GammelUglen, da vi er bange for, at
printeren vil udtørre, hvis vi stiller den ned i Engedalen:
Du får hermed lidt oplysninger om printeren.
Model: HP Officejet 5740. Print, fax, scan, copy, web.
Printeren fungerede perfekt, da vi producerede Gammeluglen august 2017.
Der skal anskaffes 2 nye printerpatroner: HP 62 XL sort og
HP XL Tri-color. Pris ca. 500 kr.
Printeren kan besigtiges på Ditzelsvej 22.
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Hjertelig tak
for vingave fra GILDET
i forbindelse med
min 75 års fødselsdag
Alex Hilton

Nu kun 4 blade om året
(grundet ændret års program)
Nr. 1 Den 15. august som optakt til det nye gildeår
samt indkaldelse til mødet i september og oktober.
nr. 2 til mødet i oktober med gildehistorie som markering af gildets fødselsdag samt indkaldelse til møderne i november og januar,
Nr. 3 til mødet i marts er især for forårsaktiviteterne
herunder Pøt Mølleløbet m.v.
Nr. 4 til mødet i juni om livet i grupperne samt omtale af Sk. Hans

Hjertelig tillykke
til Grethe Christensen,
der fylder 75 år den -6. oktober
og
til Jytte Kronvold,
der fylder 70 år den 24. februar
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