24. årgang

Oktober 2012

Nr. 2

Gildemester:

Gruppeleder 2011:

Hans Jensen, Kløvervej 12,
8450 Hammel -  86 96 94 60

Gruppe 1:
Kirsten Hilton
(kirsten@hiltons.dk)  2467 8638
Gruppe 2:
Birgit Vestergaard
(blvn@fibermail.dk)  8696 1205
Gruppe 3:
Hanne Thorhauge
(thorhauge@fibermail.dk)  8696 4541
Gruppe 4:
Per R. Olsen
(perreimer@fibermail.dk)  3511 5646
Gruppe 5:
Bodil Taankvist
(bht@c.dk)  8696 1751
Gruppe 6:
Ingerlise Jensen
(ingerlise@hans-jensen.dk ) 2396 8450
Gruppe 7:
Peder Spørring
(peru@os.dk)  2126 8107

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
 86 96 39 34
Centerleder: Erling Kjer -  86 96 37 10

Gildets hjemmeside:
www.sctgeorg.dk/hammel

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

 86 57 98 12

SCT. GEORGS GILDERNE i DANMARK
Landsgildemesteren: Lone Erkmann
Landsgildekansleren: Kjeld Krabsen
Landsgildeskatmesteren: Paula Mikkelsen
International Sekretær: Anne Haastrup-Hansen
Uddannelses Sekretær: Sten Frost
PR Sekretær: Gerda Abildgaard
Daglig kontorleder: Kirsten Christensen
Landsgildekontorets adresse er:
Sct. Georgs Gilderne i Danmark,
Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K
Telefon: 33 32 27 33 og mail: kontoret@sct-georg.dk

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 eller 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 5. december 2012
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Redaktøren skriver:
Fortiden kan forsvinde!
Forleden hørte jeg et foredrag om, hvorledes nutiden kan
forsvinde for fremtiden. Det skyldes, at meget af det, som
skrives i dag, er elektronisk og ikke gemmes for eftertiden.
Mange hjemmesider som udgør vores informationsbaggrund i
dag gemmes ikke. De overskrives. Det samme gælder f.eks.
Gildets hjemmeside. GammelUglen derimod sendes til Lokalhistorisk Arkiv og er som sådan tilgængelig ”i al evighed”.
Det betyder blandt andet, at f.eks. vores krønike, som vi arbejder på for tiden, kan være fuldstændig m e n….
Efterhånden beskrives mange af Gildets begivenheder på
Nettet og kommer ofte IKKE i GammelUglen, ligesom nogle
af vore arrangementer bekendtgøres via separat udsendelse
til gildebrødrene og derved også ”undgår” at blive gemt og
dermed glemt for Krøniken og eftertiden.
Vi har derfor alle en opgave i, at vore arrangementer, enten
senere omtales i bladet eller i Gildets dagbog med en udførlig
beskrivelse af, hvor og hvordan det arrangement forløb.
Ellers vil eftertiden ikke ”huske det!”
Da jeg som redaktør ikke vil påtage mig referent opgaven
skal det hermed være en opfordring til Grupper og Laug
m.m. om selv at drage omsorg for at skrive et referat til bladet.
Derfor en tak til alle som kommer med indlæg til bladet om,
hvad der sker i Gildet.
Eftertiden vil dermed være informeret om disse aktiviteter.

Forsidebillede denne gang:
Høsttid i fordumstid
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Gildemestertale 5 september 2012
Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen tilbage efter en omskiftelig sommer.
Musikken, der spillede da Gildehallen startede. var af: Johan Sebastian
Bach - Suite nr. 3 i D-dur.
Ferien er slut - for de fleste. Forhåbentlig har der selvom et lidt vådt
vejr har drillet i ferietiden, været mange dejlige oplevelser du kan bringe med tilbage til den hverdag der nu er kommet igen.
Det har været ferietid og sommertid, selvom vi nok alle synes, at sommeren netop i år ikke var som vi husker den.
Da jeg var barn var der altid sol og lunt vejr i juni, så kom juli, som
kunne være en blanding af sol og lidt våde dråber, og så kom august,
som altid var varm og solrig, i min barndom havde vi altid varmeferie,
når skolen startede efter ferien først i august.
Men det passer nok ikke helt. Der er vel en grund til, at digteren skrev:
”Du danske sommer jeg elsker dig, skønt du så ofte har sveget mig”
vi må glæde os over alt det grønne, lyse og lange dage der har været
og være glade for de solstrejf, som vi også har fået.
Meget kan man sige om den danske sommer, og der er sagt meget.
Men uanset hvad man siger om den, står én sandhed fast. Det danske
sommervejr overrasker os altid på en eller anden måde.
Ingerlise og jeg har været en tur i Kroatien, så vi havde dejligt sommervejr, så der blev badet og cyklet i varmen, det var dejligt.
Til de grå dage herhjemme i sommer har der været masser af sport i
fjernsynet, først cykelløb i Italien, så cykelløb i Frankrig, derefter Olympiske lege fra London. Hvor vi næsten døgnet rundt kunne se dygtige
atleter dyste i mange andre sportsgrene end dem vi plejer at få serveret i TV.
Typisk er TV dækningen jo enorm ensidig, med håndbold, badminton,
fodbold, atletik og måske tennis. Men når det er OL, så er der pludselig
mulighed for at se bla. kajak slalom, kapgang, balance på bom og meget andet mere eller mindre mystisk.
Så var der lige et EM i Fodbold og nu et cykelløb i Spanien.
Men nu er det ved at være over, og vi kan få tid til at snakke med hinanden igen.
Vi er begyndt på september måned.
September kommer af latin septem, som betyder syv. Det var den syvende måned i den gamle romerske kalender. Ifølge vor kalender er
det som bekendt årets niende måned.
Det gamle danske navn var fiskemåned, idet man kunne fange de fede
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høstsild, som blev nedsaltet og gemt til vinteren.
Efteråret er den årstid, hvor man nyder godt af den indsats, der blev
gjort tidligere på sæsonen. Det er nu, der kan høstes i rigt mål.
Der kan graves rodfrugter op nu. Nogle sent såede salater begynder at
give udbytte indtil vi får den første frost. For vore vin avlere bliver det
ikke nogen stor høst i år, der har været for meget regn og kulde i for
sommeren, så vindruerne er meget meget små.
Efteråret er jo smukt; med alle dets gyldne og røde farver er det som
om, naturen går helt amok i et farveorgie, inden det hele skifter over i
gråt, brunt og sort og måske også hvidt!
Det er nu du kan tage nogle vejrvarsler for den næste tid.
For eksempel :



Det bliver mildt vejr i julen, hvis trækfuglene er borte, inden september er forbi.



Lyn og torden i denne måned lover en kold jul med megen sne.



Mange agern på egen varsler sne og kulde i julen.



Første halvdel af september måned varsler hele næste års vejr.

Mariæ fødselsdag, den 8. september.



Ifølge gammel folketro indledes fuglenes efterårstræk mod syd
på Mariæ fødselsdag, og på denne dato kan vi vente den sidste
rigtige varme i luften.

Sankt Matthæus den 21. september.



Smukt vejr på denne dag varsler en rig frugthøst til næste år.



Det er en gammel folketro, at ormene på denne dag søger dybere ned i jorden. Nu må både dyr og mennesker berede sig på
efterårskulde og vinter.

Sankt Michael den 29. september.



Vejret om morgenen på Mikkelsdag varsler resten af efterårets
vejr.



Vejret om middagen spår vinterens vejr.



Eftermiddagens vejr lover vårens vejr.



Aftenens vejr varsler næste sommers vejr.

Hvis man ikke er til vejr varsler, så kan du jo altid tage til Aarhus festuge, som jo lige har afløst årets Hestemarked i Hammel.
Vi vil efter Gildehallen spille: The rystle of spring. Med Helen Gál på
piano - komponist Christian Sinding.
Velkommen tilbage til endnu et nyt spændende Gildeår.

5

´

Fellowship-Day 2012
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles
arrangement i forbindelse med Fellowship-Day

den 25. oktober 2012 kl. 19.00
i
Spejdercenter ”Engedal”, Møllevangen 4, Hammel
kl. 18.45 - 19.oo
kl. 19.00
kl. 19. 30

kl. 20.30

PROGRAM
Ankomst, indtjekning, betaling og vandrehal.
Velkomst og oplæsning af Fellowship budskab.
Oplæg fra MAF, en organisation der er blevet
startet 1945 af engelske RAF piloter - er i dag
en international hjælpeorganisation med 140
fly i 30 lande, og 1200 medarbejder.
De flyver med læger, medicin og nødhjælp for
kirkelige- og hjælpeorganisationer.
serveres en let anretning, kaffe/te.
Pris kr. 100,00 incl. drikkevarer (2 glas) og
kr. 20,00 som donation til MAF.

Vi slutter ca. kl. 22.00
Personlig tilmelding senest onsdag den 10, oktober
(Hammel kan hvis ønskes tilmelde sig gruppevis) til:
Erling Kjer, mail: fyrrebakken@msn.com Tlf..: 86963710
NB.: De fysiske rammer sætter begrænsning på Max 85
deltager - så først til mølle princippet er gældende

Programmet for Fredslyset den 28.11.2012
vil blive udsendt pr. mail
i løbet af oktober måned.
Med gildehilsen
Erling
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Pølsevogn Hammel Hestemarked 2012
Årets netto resultat blev på kr. 17.300,00, som vi vist alle
kan være tilfredse med.
En stor tak skal lyde til alle
Gildebrødre, der velvilligt
har brugt timer på vagter i
pølsevognen ligesom afhentning/aflevering plus
opsætning/nedtagning af
vognen.
Alle vagter blev besatte
uden besvær – glædeligt
for koordinator.

ARKIVFOTO

Håber naturligvis der vises lige så stor velvillighed ved næste
års pølsevogn!
Slagteren, der leverede varerne, stillede igen pølsevognen gratis til vores rådighed, og jeg vil allerede nu forsøge at entrere
med ham for 2013.
Der var måske et lille brist fra hans side i levering af varer,
men mod at få en gratis vogn stillet til rådighed, kan jeg/vi
godt leve med det, plus at jeg naturligvis vil tage højde herfor
til næste år.
Jeg føler det har været sjovt. Dejligt at opleve at der også i år
var ”gang i den” – her spiller vejret jo ind, som en vigtig faktor.
Lad os i fællesskab se, om vi kan lave samme præstation til
næste år!
Charlotte
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Spejdernes 75års jubilæum i Engedal
lørdag den 25. august:

Et nostalgisk møde
Ingelise synes, det kunne være en god ide, at gruppen deltog
i spejdernes jubilæum.
Desværre kunne vi ikke alle, men Ingelise, Hans og undertegnede tog ned i Engedalen ved halv fem tiden, og havde en
rigtig dejlig dag.
Vi blev mødt af stor aktivitet
på det grønne område. Spejderne – både store og små var i gang med opgaver og leg
på de forskellige poster. Der
var højt humør og vejret var
godt.
Der var godt gang i bålet,
hvor gløderne ihærdigt forsøgte at få stegt grisen godt igennem, og lugten lovede godt.
Inde i spejderlokalerne havde man fundet materiale frem fra
svundne tider.
Dengang spejderlivet begyndte i Hammel.
Flere bøger, fotoalbum og patrulje bøger lå fremme til flittig
gennemgang. Og … det siger jeg jer, det var bare ren nostalgi.
Vi blev ganske opslugt af billederne fra de mange tropslejre,
løb mv. Og rigtig mange kendte vi, fordi vi hjalp hinanden
med at huske. Der blev tid til fordybelse og tankerne gik tilbage til en tid, jeg havde glemt.
At kigge i patrulje bøger fra 1962 og pludselig udbryde ...
”Hold da op, det er jo mig ”Strit”, der har skrevet dette; fordi
jeg var patruljefører dengang”. Så fandt jeg bogen fra året
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før, og her var det min søster Ruth, som havde skrevet. Hun
dannede nemlig en patrulje i Farre med 7 spejdere.
Patruljelokalet oprettedes hos mine forældre i Sporup i karlekammeret, som der ikke længere var brug for, da der ikke
mere var brug (råd) for en karl på gården.
I 1962 flyttede vi patruljemøderne til Hammel Præstegård,
som jo lagde kælderen til. Det var meget ideelt for os, fordi vi
nu kunne mødes efter skoletid, da vi alle var begyndt (gik) på
Hammel Realskole, som lå hvor Rutebilstationen i dag ligger.
Tiden fløj af sted. Der blev spisetid, og der blev stadig kæmpet ved bålstedet. En vind havde drillet, men det lykkedes til
sidst at få gennemstegt svinet, og d e t var værd at vente
på.
Kirsten Jensen, Hanne Jørgensen mfl. havde lavet et flot salatbord m/ kartofler, pasta, brød som tilbehør til den lækre
helstegte gris og selvfølgelig var der også stegte pølser. Senere fik vi kaffe med en kæmpestor kage – foræret af Bavinchi bageriet, Hammel.
Gildemester Hans Jensen overrakte en pengegave fra Sct.
Georgsgildet og mente, spejderne nok kunne finde noget at
bruge dem til.
Hanne Jørgensen takkede alle for deres store indsats og deres bidrag til en dejlig dag.
Hun takkede gildemesteren og rettede også en tak for en
”forældregave” (Birgit og Leif, Charlotte og Poul. red.)
Vi havde en rigtig dejlig eftermiddag og aften, hvor Engedalen
sydede af liv og glade
børn og forældre.

Jytte
Gruppe 6
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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

JULEMØDET
Det planlægges primært af Porskjær Gilde. Gruppe 3 oplyser, at
de faktisk ikke ved meget om det endnu.
Der vil senere blive udsendt yderlige informationer.

Væbnerforberedelse
Første møde er nu fastlagt til mandag d. 19 november 2012 kl 19,00.
Hele forløbet strækker sig over 4 aftenmøder.
Sted: Festsalen på Banegårdsvej 10, Skanderborg.
Programmet for væbnerforberedelsen:
1. Gildebevægelsens struktur og organisation samt
2. Gildernes internationale arbejde vil også indgå i første møde.
Tilmelding med navn, adr, tlf.nr og evt. mail adr. til
Distriktets uddannelses Sekretær (DUS)
Alice Tødt, Granhøjen 11, Vrold, 8660 Skanderborg,
tlf 86524475 eller 20234475
Meget gerne via Mail alicetoedt@post.tele.dk
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Kontingent m.v.
Tiden er nu inde til betaling af kontingent for 2. halvår 2012. Beløbene er
uændret i forhold til 1. halvår 2012.
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:
1. Indbetaler beløbet til gildets konto i Sparekassen, Hammel afdeling.
Konto 6110 4860085320. Husk at oplyse navn/navne ved
indbetalingen.
2. Betaler kontant, kan kontingentet betales direkte til Ruth. (Det vil
være nemmest at indsætte pengene i Sparekassen)
Sidste frist for indbetaling er den 19. oktober 2012.
Da I nu ikke modtager skriftlig kontingentopkrævning, vil I ca. 1 uge før
sidste betalingsfrist udsender en påmindelse pr. e-mail.
Uanset om man har betalt, modtager alle af praktiske grunde denne email.
Ved betaling via pengeinstitutoverførsel er det unødvendigt at få pengeinstituttet til at sende en særskilt meddelelse om overførslen. Det er spild af
papir, da de ikke bruges til noget.
Afregninger vedrørende arrangementer m.v. kan også ske til Ruth.
Gildehilsen
Ruth

Spejdernes/Sct. Georgsgildets loppemarked har igen i år fået
lov til at benytte Fabriksvej 10 til lager.
Egon Stensgaard og undertegnede har en nøgle til ”lageret”, så
har I noget, I gerne vil give til loppemarkedet, så er der mulighed for at ringe til enten Egon eller mig.
Egons tlf. er 86963723 og mit er 20587509.
Det er ikke meningen, at vi skal køre loppemarkedseffekter op
på lageret. Vores opgave er kun at låse op for jer, så I kan
komme af med effekterne.
Venlig hilsen
Carsten
Loppemarkedskoordinator
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KALENDEREN
Hammel*):

2012:
25/10: Fellowship i Engedalen………..….. GIM
7/11: Fødselsdaggildehal………..………. GR 2
28/11: Fredslyset kommer til Hammel... GIM
5/12: Julemøde …………….……………….. GR 3
2013:
3/1:
Nytårsgildehal………………...…….. GR 4
6/2:
Gildemøde……...……………………… GR 5
6/3:
GILDETING…..……………………….. GR 6
6-7/4: Favrskovløbet…………………… Koordinator
14/4: Pøt Mølleløbet………………….. Koordinator
24/4: Sct. Georgsgildehal……..………….. GR 7
1/5:
Udflugten………………………………. GR 1
23-25/5: LOPPEMARKED……….……… Koordnator
5/6:
Friluftgildehal…………………………. GR 2

*) BEMÆRK: Ifølge vedtagelse på gildeting hæfter DU for prisen 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:

25/10: Fellowship Day i Hammel
19/11: Væbnerforberedelsen begynder

Naturlaug
Steen Blicher

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
Grethe Christensen, der den 6. oktober fylder 70 år.
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