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GAMMEL-UGLEN udkommer 6 gange årligt 
Nr. 1 Den 15. august til gruppelederne 
nr. 2 til 6 ved møderne i oktober, december, februar, april og juni.  

Redaktion: Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C —  24 27 72 36 
E-mail: gammeluglen@sctgeorg-hammel.dk -  
 
Tryk: Erling Kjer og Leif Vestergaard Nielsen 
Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer: 18. april 2017.  
Deadline - uden aftale - er den 10. april 2017 

Gildemester: 
Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11,  
8450 Hammel    8696 1381 
mail: peru@os.dk 
 

Gildeskatmester: 
Annette Horup, Skovbrynet 97,  
8450 Hammel -   4054 2231 
mail: nianho@youmail.dk 
 

Gildekansler: 
Kirsten Hilton, Vestervang 20,4 th. 
8000 Aarhus C -   2467 8638 
mail: kirsten@hiltons.dk 
 

Spejdercenter Engedalen: 
Møllevangen 4, 8450 Hammel 
 
Centerleder:  
Keld Kronvold    2423 0686 
k.kronvold@gmail.com  
 
Vicevært: Lars Svensson  5144 6163 

Gruppeledere 2015-17: 

Gruppe 1: Alex Hilton 
alex@hiltons.dk T: 2427 7236 

Gruppe 2: Jytte Kronvold 
jkronvold@mail.dk  T: 4057 4585 

Gruppe 3: Annette Horup 

nianho@youmail.dk  T: 4054 2231 

Gruppe 4: Elisabeth Arnfalk 
elisabeth.arnfalk@dukamail.dk  T: 2119 4198 

Gruppe 5: Ingerlise Jensen 
ingerlise@hans-jensen.dk T: 8696 9460 

Gruppe 6: Birgit Vestergaard Nielsen 
birgitvn@fibermail.dk T: 8696 1205
  
 
Web-master  
Alex Ravn  T: 2993 5370 
mail: webmaster@sctgeorg-hammel.dk  
 
Hjemmeside: 

www.sctgeorg-hammel.dk 

NYT PROGRAM for Hammel-Gildet 1. halvår af 2017 

DATO EMNE Ansvarlig      .              

-3. JAN Nytårsgildehal Gruppe 4 
14. FEB Gildemøde Gruppe 5 
-1. MAR GILDETING Gruppe 6 
-1. ARP Favrskovløbet SAMRÅDET (?) 
-3. APR Arbejdsdag i Engedal Centerleder 
 Skaghøj-arrangement Lilli/Tove 
18. APR Sct. Georgs Gildehal Gruppe 1 
30. APR Pøt Mølleløb PML Koordinator 
-3. MAJ Udflugt Gruppe 2 
20. MAJ Loppemarked (Indsaml. 18/5) LM koordinator 
-6. JUN Friluftgildehal Gruppe 3 
23. JUN Sct. Hansaften med bål i Engedal Bål-teamet 
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”Livet er ikke det værste, man har” 

Vi danskere bruger heldigvis sangen meget i vores fælles-

skab, det gælder næsten i alle sammenhænge hvor vi mø-

des.  

I SGG bruger vi sangen ved hver en lejlighed, det gjorde vi 

også som spejdere, om det var til vores spejdermøder i et 

lunt spejderlokale eller en sommeraften omkring lejrbålet så 

kaldte sangen til fællesskab. 

Nu synger vi ”I sne står urt og busk i skjul”. Netop i denne 

uge, hvor jeg sidder og skriver lidt til Gl-Uglen er det igen 

begyndt at sne, og derfor starter mine tanker der, hvor vi 

sidder indendørs i den lune stue og ser ud på fuglebrættet og 

ser fuglene puste sig op, så de kan holde varmen her hvor 

vinteren strenges.  

Hvor er det fint, at vi har nogle digtere, som B.S. Ingemann 

der skriver så billederne vælter frem på vores nethinde. Ha-

ven er nu ved at være gul af erantisser, som måske snart bli-

ver dækket af sneens lune dyne.  

Nu kan vi også snart synge ”Den blå Anemone” hvor Kaj 

Munk skriver om den lille Anemone der gennembrød den 

frosne jord, den første dag i marts. (Vi ved godt at K.M. bille-

de var det store kolde besættelsesvæsen, som var hård som 

den frosne jord), men han var med til at skabe håb. Som for-

årets kommen er vores ja til alt livs håb om et spirende for-

år, der giver liv og vækst. 

Tid og lys: Tæl kun de lyse timer, vi går mod lysere tider, 

lad os glædes over den lyse årstid, som er kilden til alt liv, 

som altid har været inspirationskilde for digtere, malere og 

sangskrivere.  

Forårsblomstrende løg i skovbunden, solens lys og forvent-

ningen til at komme ud i det blå.  

 

Gildemesteren har ordet 

Fortsættes næste side 
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Vi kender Vivaldis ”Forår” fra ”De fire årstider” hvor vi kom-

mer med på en rejse gennem skovens og blomsternes tilba-

gevenden efter vinteren.  

Vi har haft et godt jubilæumsår 2016 i SGG i 

Hammel.  

Lad os i fællesskab gå ind i den lyse forårstid 2017 

og glæde os over at  

”Livet ikke er det værste, man har” 

mgh Peder 

Forsat fra forrige side 

Hvis du møder en tidligere gildebror,  
 
så gør opmærksom på, at: 
 
Krøniken om  

Hammelgildet i 50 år  

kan købes for  

en 100 kroneseddel 

hos  

Leif Vestergaard Nielsen. 

Ditzelsvej 22 

8450 Hammel 

Bemærk:  

Favrskovløbet afholdes ikke i 2017 

I stedet samles alle spejdere over 10 år til Spejderdag på Store 
Moselund Spejdercenter 2. april 2017. 
Det bliver en spejderdag uden spejderløb, og hvor der skal plan-
lægges fælles aktiviteter inden SL2017. 
Program udsendes senere  
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Kansler Kirsten Hiltons indlæg ved nytårsgildehallen: 

Et indfald og en tanke! 

Efter en fin jubilæums markering og fest, hvor der blev 
uddelt donationer. Og ligeledes ved fredslys arrangemen-
tet, hvor den årlige donation fandt sted, slog det mig, at 
en donation nødvendigvis ikke behøver at bestå i uddeling 
af penge. En donation kan også bestå af tid.  

Vi har alle nået en alder, hvor tid ikke nødvendigvis er en 
mangelvare. Jeg ved godt, man ynder at sige: uha - vi 
har aldrig haft så travl, som vi har nu. Det passer ikke! 

Vi bruger bare mere tid på os selv, vore interesser og be-
hov. Og det er rigtig fint. Så længe vi er raske og rørige. 
Så er der ikke så mange begrænsninger. Men de færreste 
af os går helt fri og har et godt helbred hele livet. 

I Sct. Georgsgildet – og det omfatter ALLE der kommer i 
gildet – tager vi formentlig udgangspunkt i samme værdi-
grundlag, nemlig at virke til gavn for andre, men er tiden 
ikke kommet til, at vi også skal være noget for hinanden. 

Donere tid til hinanden. Besøge hinanden. Jeg ved, at det 
er der rigtig mange der gør, men jeg ved også, at der er 
nogen, som holder sig tilbage. Man vil ikke trænge sig på. 
Gider folk overhovedet - have besøg af mig? 

Ja, hvorfor er vi ellers i gildet, hvis ikke vi siger hinanden 
noget. Jeg tror, at det er en barriere vi skal over. 

Vi skal turde at ringe til hinanden og sige: ”Giver du lige 
en kop kaffe, så kommer jeg forbi en ½ times tid”. – el-
ler: ”Har du et par glas, så tager jeg lige en bitter med til 
at hæld i dem!” 

Eller hvad med en dejlig solskinsdag her i foråret, at tilby-
de en tur ud i den skønne natur. Der kan være mange 
måder at være noget for hinanden på. At gøre en forskel. 
Vi skal have det for øje – komme i gang. 

Det handler jo ikke kun om at glæde andre, men vi opnår 
også en stor glæde selv. Det virke begge veje. 

Godt nyt år! 
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SKAGHØJ ARRANGEMENT 

 

Søndag den 2. april 2017 kl. 14. 

 

Udvalget håber, at mange gildebrødre vil deltage i  

hyggeligt samvær med beboere på Skaghøj og Elmehøj.  

Der bliver underholdning med et par Vitten Spillemænd. 

Gildebrødre betaler kr. 20,00 for kaffen. 

 

Gildehilsen  

Skaghøj-udvalget. 
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Spejdermuseet Århus 
Søren Nymarksvej 19. 8270 Højbjerg.  

Tlf. 8612 1460 (telefonsvarer) 

 

www.spejdermuseetaarhus.dk 

 

Du finder den også på Facebook 

 

Åbningstider hver lørdag fra kl. 10 til 13 eller efter aftale. 

 

Spejdermuseet Århus er en selvejende institution  

med det formål at drive museum og arkiv for de lokale af-

delinger af Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespej-

dere, KFUM-spejdere og Sct. Georgs Gilderne 

 

Ligger du inde med en uniform, der er blevet for lille, et 

bælte der strammer, eller lejrudstyr som kogegrej, ligge-

underlag, der kan det bruges af andre.  

Så kontakt Spejdermuseet Århus  

I genbrugs-afdelingen på vores nye adresse vil vi gerne 

lave et særligt spejderhjørne med den slags varer - og det 

uanset om man har været blå eller grøn.  

Vi er museum for alle spejdere.  

Etableringen af et mere permanent spejder-genbrug på 

Søren Nymarksvej 19 betyder ikke, at vi holder op med 

vores mangeårige loppe-aktiviteter.  

Næste gang bliver til september 2017.  

http://www.spejdermuseetaarhus.dk/
https://www.facebook.com/Spejdermuseet-Aarhus-527527890752970/
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Jeg har savnet,  
at der skete noget…… 
 
I september til gildemødet havde vi besøg af Robert fra 
Hadsten Gildet, som fortalte om, hvad man der havde 
gjort for at forny deres gildearbejde. 
 
Efterfølgende (Gammel Uglen oktober 2016) havde Leif et 
indlæg med kommentarer til vores udadvendte aktiviteter 
og nogle forslag til fremtiden. 
Peder sendte så sine tanker om gildets fremtid: ”Afvikling 
eller udvikling” – bl.a. med denne sætning: 
Hemmeligheden ved succes er stadig – at ville noget. 
 
Hvad er der taget initiativ til? For mig at se INTET, ud-
over at vi 30. november fik endnu en opfordring i mail fra 
gildemesteren/ledelsen: ”Hvordan får vi nyt liv i gildet”? 
 
Jeg har længe ventet på, at der blev taget skridt til en 
fælles debat i gildet – ikke kun i grupperne – men det er 
ikke sket. Vi skal inden længe have nye grupper, og skal 
vi have en chance for at prøve noget af det nye, så er det 
ved at være sidste udkald. Vi har bl.a. talt om gildehal-
lens opstilling og interessegrupper. 
 
Med alles utrolig travle dage og vores resterende program 
in mente, kommer jeg med et forsigtig forslag: 
Kan vi finde tid til et ekstra gildemøde, hvor vi debatterer 
ovenstående? Noget skal der ske, for at det ikke skal bli-
ve, som Peder har nævnt ”afvikling”. 
 
Det har vist sig mere end svært at få tilgang til gildet, 
men så synes jeg, vi skal gøre, hvad vi kan, både gilde-
brødre og giner, for at få gildet til at blive ved med at 
være et rart sted at komme. 
 
Skal vi ikke hjælpes ad? 
 
Birgit VN 
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Kære gildebrødre og Giner 

 

I inviteres alle til at deltage på arbejdsdagen 

 

tirsdag den 3. april kl. 10 

 

Vi skal have Spejderhytten og omgivelserne gjort forårs-
klar. 

Der er fælles frokost kl.12.00 som vi sørger for . 

Giv besked, så viceværten og jeg ved, hvem der kommer! 

 

Vel mødt 

Centerlederen 
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GILDEHAL og MØDE 

Tirsdag den 18. april 2017 

Klokken 19 i Engedalen 

 

Efter gildehallen diskuterer vi NYT LIV i gildet. 

 

Grupperne bedes medbringe relevant materiale, som de 

har arbejdet med i vinterens løb om emnet. 

Prisen sætter vi til 50 kr.  

Medbring sædvanlig service og bestik samt kaffe/the til eget 

forbrug. 

Gruppevis tilmelding senest den 10. april til 

alex@hiltons.dk eller telefon 24277236 med deltagenavne 

 

Med gildehilsen 

Gruppe 1 
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Det Vilde Vesten 
 
Udflugten onsdag d. 3. maj. Går til Det Vilde Vesten. 

Safarituren starter på adr. kl. 17:00 

Glæd jer til en ”bisonsafari” tur tæt pa  de store ....... 

Det bliver en guidet tur, hvor den spændende historie om bisoner vil 
blive fortalt. Lige fra de stolte indianers livsnødvendige dyr pa  de ame-
rikanske prærier, til historien om den hvide mands behandling af forti-
dens bisoner. 

Bisonoplevelsen varer ca. 45 min. der er mulighed for, at fa  alm. køre-

stol med i safarivognen. Efter turen pa  prærien er der mulighed for 

vandretur i ”ugleskoven” hvor der ogsa  er da dyr. Efter naturoplevelser-

ne kan vi benytte det overdækkede picnicomra de til at nyde medbragt 

mad og drikke, eller man kan ogsa  bestille bisonburger. 

Praktisk info.: Vi mødes på  Mikotorvet kl. 16:00, hvor vi fylder 
bilerne op til adr.:  Ansøvej 14, 8653 Them 
Kørepenge afregnes med chaufføren.  
Pris 60 kr. til såfårituren.  
Bisonburger med pomfritter á 95 kr. 
Gruppevis tilmelding, samt evt. bestilling af burger til: 
Jytte Kronvold 4057 4585 jkronvold@mail.dk 

Senest d. 10. april. med gildehilsen GR. 2 

mailto:jkronvold@mail.dk
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Tillykke til 

CARSTEN LUND 

som fylder 70 år den 20. april 

 

Indkaldelse til Gildeting 2017 
 

ONSDAG den 1. marts 2017 Kl. 19:00  
i Uglereden, Engedalen 

 
Dagsorden iflg. vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent og protokolfører 
2. Gildemesteren aflægger beretning 
3. Behandling af indkomne forslag 
4. Aflæggelse af regnskab, budgetter og fastsættelse 

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 for-

skellige funktioner 
11. Orientering fra de forskellige udvalg 
12. Eventuelt 

Gildeledelsen 
 
 

Vært efter gildeting er gruppe 6 


