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Kirsten Hilton (kirsten@hiltons.dk) .................. 
Birgit Vestergaard (blvn@fibermail.dk) ............ 
Hanne Thorhauge (thorhauge@fibermail.dk) ..... 
Per R. Olsen (perreimer@fibermail.dk) ............. 
Bodil Taankvist (bht@c.dk) ........................... 
Ingerlise Jensen (ingerlise@hans-jensen.dk ) . 
Peder Spørring (peru@os.dk) ......................... 

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

2467 8638
8696 1205
8696 4541
3511 5646
8696 1751
2396 8450
2126 8107
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GAMMEL-UGLEN udkommer fremover 4 gange årligt
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Redaktion:
Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C —  24 27 72 36
e-mail: gammeluglen@hiltons.dk
Tryk: Nedergaard & Kjer
Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer den 2. maj 2012
Deadline -15. april 2012
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Redaktøren skriver:
Ritualer
Jeg har oplevet, at enkelte gildebrødre fra tid til anden tager
gildets ritualer op til vurdering og overvejelser.
Hvad er formålet med ritualer?
Et ritual er en symbolsk handling eller en symbolsk handlingsrække med en stærkt regelbundet form, som er anerkendt som
den eneste korrekte i den sociale situation, hvor handlingen
udspilles.
Definitionen spænder videre end blot religiøse ritualer. Der er
stor lighed mellem religiøse ritualer og ikke-religiøse. Ofte kan
en verdslig ceremoni desuden have en religiøs oprindelse, eller
de samme ritualer kan have et religiøst indhold for nogle mennesker, men ikke for andre.
Et ritual er et konkret udtryk, som har et indhold. Ritualerne
«siger» noget. Betydningen, meningen formidles gennem symboler. Med symboler menes noget, der peger ud over den
umiddelbart synlige form til en bagvedliggende mening. Symbolerne har den egenskab at kan forbinde handlingerne med et
system af værdier, forestillinger og følelser blandt de medvirkende. På denne måde kan symbolerne være en genvej til forståelse af handlingens mening.
Dronningen sagde engang om Hoffets ritualer, at ”de gør besøgende trygge. Så ved de, hvordan de skal agere i en for dem
måske meget fremmed omgivelse og derved koncentrerede sig
om det væsentlige, nemlig besøgets formål”.
Sådan kan det også udtrykkes!

Forsidebillede:
Rembrandts skildring i 1628 af den begivenhed, der falder 40 dage efter jul og som
oprindelig er en markering af dagen for Marias renselse i templet efter Jesu fødsel.
I dag mere kendt som Kyndelmisse den 2/2.
(Kilde: www.kristendom.dk)
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Det er kyndelmisse den 2. februar.
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 både reformationen og Struense havde afskaffet dagen som fridag i 1770.
Urenhed og lys
Kyndelmisse falder 40 dage efter Jesu fødsel, og det er ikke tilfældigt. Man fejrer nemlig kyndelmisse, fordi det er dagen, hvor
Jesus blev fremstillet i templet. Det er dermed også dagen for
Marias renselse og altså den dag, hvor hun igen kunne komme i
synagogen. På Jesu tid var en kvinde nemlig 'uren' efter en fødsel
og måtte først betræde de hellige steder 40 dage efter forløsningen.
I den katolske kirke blev og bliver kyndelmissen fejret med lysprocessioner, hvor man indvier alle de lys, som skal bruges i kirken i løbet af året. Enkelte private lys finder også vej til den særlige kyndelmisse-velsignelse.
I de seneste årtier er højtiden dog gået i glemmebogen i Danmark, men enkelte kirker har fundet dagen frem igen og bruger
den til lysgudstjenester eller til at døbe kommende konfirmander.
Hvidt herude
Vi synger stadig om
kyndelmissen. Mest
kendt er nok Blichers
vintervise fra 1838:
Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin
knude, overmåde
hvas og hård, hvidt
forneden, hvidt foroven, pudret tykt
står træ i skoven,
som udi min abildgaard ...
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Det er et smukt, men også barsk vinterbillede fra en svunden tid,
hvor vinteren vitterlig var værre end i dag, da Europa på det tidspunkt oplevede 'den lille istid'. Den varede i 400 år fra starten af
1500-tallet til starten af 1900-tallet, hvor der bogstaveligt talt var
sne, frost og kulde i månedsvis hver vinter.
Så når man endelig nåede til kyndelmisse, altså den 2. februar,
følte mange, at nu måtte der snart til at ske noget. Men ofte oplevede man bare, at vinteren blev værre. Det synger man også om
i Blichers vise:
... inderligt jeg længes, efter vår, men vinteren strenges, atter
vinden om i nord...
Det er ikke sjovt, når vinden går i nord. For så kommer kulden og
sneen. Eller som man synger det i en anden kendt vintervise:
Sneflokke kommer vrimlende... Den er skrevet af Jeppe Aakjær,
som også nævner kyndelmissen ved sit mest folkelige navn Kjørmes Knud.

Mindeord for Lis Kjer
Lis er ikke mere iblandt os, og det er et stort savn for Lis’es nærmeste familie og venner, men også for os der kendte Lis gennem
Sct. Georgsgildet i Hammel.
Lis vil blive savnet som en altid kærlig og deltagende person, en
person der altid var villig til at hjælpe til, når der skulle laves et
stykke arbejde eller der var nogen der trængte til en hjælpende
hånd.
Hun vil blive savnet i gildet.
Ære være Lis’es minde.
Hans Jensen
Gildemester
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Julehilsen
fra
Vilnius
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Og her
Charlottes
danske
kommentarer:

Sct. Georgs Gildets
julehilsen fra Vilnius
i året 2011 starter
med 1. vers af Irwing Berlin’s ”White
Christmas”, samt
GLÆDELIG JUL &
GODT NYTÅR til alle
Gildebrødre.
Derpå følgende 2 tæt skrevne A4 ark – se omstående i fulde engelske ordlyd… umuligt at oversætte ord for ord, ville fylde hele
næste nummer af ”GammelUglen” – sikkert ikke populært hos redaktøren…!
Men her et yderst kort resumé: det går rigtig godt i SOS-Vilnius.
Der er et godt samarbejde mellem byen Vilnius og SOSBørnebyen. Her samarbejdes omkring børnehaver, skoler men ikke mindst fritidsaktiviteter. I SOS børnebyen bor der nu 60 børn
med tilknyttet expertice omkring børnene – det være sig talepædagoger, psykologer, specialpædagoger, der yder special hjælp.
Husk de børn der kommer i en SOS-børneby er ”samlet” op!
Disse børn med, hvad de har fået/lært i SOS-byen, bringer de videre til andre Vilnius-børn, som de lærer at kende i byen. Mange
børn i Vilnius har både en mor og en far, men der er stadig mange
forældre, som ikke ved... Her er ”vore børn” , i kraft af dygtige
”mødre”, Sct. Georgs Gildet’s støtte, parate til at gå videre – ikke
blot i Vilnius – men ude i verden.
I brevet er der ikke noget specifikt omkring Rolandas, men generelt omkring hvor glade man derovre er for vores støtte nu igennem en del år. Brevet sluttes med Mother Theresa’a ord: ” Vi kan
ikke gøre store ting her på jorden – vi kan gøre små ting med
kærlighed”.
Charlotte
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Uddrag af Gildemestertalen, den 2. november 2011
Det er i aften igen er rigtig dejlig aften her i Gildet, det er Gildets
fødselsdag vi skal fejre, Gildet bliver 45 år, og det er 45 år hvor der
er sket rigtig meget i Gildet, det kan vi se når vi ser tilbage på Gildets historie.
Det er dejligt at vi stadig er et aktivt Gilde, der kan danne de rammer som spejderlivet i Hammel virker under.
Det der gør det interessant og hyggeligt at vi stadig mødes i vor
eget Gilde er efter min mening de traditioner og det fællesskab vi
har opbygget sammen.
Tradition - ordet betyder at overlevere, videregive - forbinder man
gerne med noget gammelt, som stadig holdes i hævd.
Traditioner er noget der binder et land et folk eller en gruppe sammen, det er de sædvaner eller ritualer der bliver gentaget når vi
mødes.
Traditioner, sædvaner eller ritualer -- vi kender dem og elsker
dem, eller elsker at hade dem, men det er vores ritualer og vi kan
slappe af under deres gennemførelse.
Hvis nogen af vore skikke og traditioner bliver for gammeldags eller ikke passer til tiden vi lever i, får vi behov for nye traditioner,
sådan har det altid været.
Når vi i dag får nye traditioner, så er det ofte efter inspiration fra
andre lande end vort eget land.
En af de nye skikke vi har indført her i Danmark er Halloween.
Det er en udbredt misforståelse at Allehelgensaften ligger den 31.
oktober fordi Halloween fejres den 31. oktober i USA
Allehelgensdag blev indført ca. 610 af pave Bonifacius den Fjerde til
minde om alle de helgener, der ikke har en egen dag
Helligdagen var en dag med religiøse festligheder om foråret, indtil
paverne Gregor III og Gregor IV flyttede den gamle kristne Allehelgensdagsfest fra d. 13. maj til d. 1. november.
I 998 blev dagen efter - 2. november - gjort til mindefest for almindelige døde af Gregor den Femte.
Den 2. november kaldes derfor også Allesjælesdag. På denne dag
kunne man gennem bøn, offer mv. hjælpe de afdøde i skærsilden.
Allehelgensaften er i lighed med Allehelgensdag stort set gået i
glemmebogen i den danske kultur, idet den blev afskaffet under
helligdagsreformen af 1770.
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Uddrag af talen ved Nytårsgildehallen, den 4. januar 2012
Musikken der spillede før Gildehallen var: Champagne Galoppen
Jeg har valgt at begynde årets første Gildehal med dette stykke musik, med den ene begrundelse at det hører Nytåret til.
Rigtig hjertelig velkommen til årets første Gildehal, som vi afholder i
disse dejlige omgivelser i Sognegården.
Nu skal vi til at skrive 2012, det er jo talmæssigt et lille årstal, når
vi kan sammenligne med at Universets alder er beregnet til 13,7
milliarder år, ± 0,2 milliarder år.
Og vores sol er begyndt at skinne for cirka 4,6 milliarder år siden.
Så der er sket meget i det tidsrum.
Nu vi er ved tal, så kan jeg oplyse at vi i dag er over 7 milliarder
mennesker på jorden i dag, og det tal stiger stadig, så der stilles
større og større krav til vores produktion af madvarer.
Specielt her efter jul, hvor traditionen jo gør at vi spiser godt og rigeligt, syntes jeg det kunne være spændende at gøre op hvad der
egentligt bliver spist i årets løb.
Jeg har kontaktet slagterierne og har talt op hvad der i løbet af et år
bliver spist af os mennesker på års basis, det er mere end:
1,7 mill. kameler, 24 mill. vandbøfler, 293 mill. køer, 398 mill. geder, 518 mill. får, 633 mill. kalkuner, 1,1 mia. kaniner, 1,3 mia. grise, 2,6 mia. ænder, 52 mia. kyllinger plus alt det løse!
Velbekomme
Ja, jeg har jo ikke kontaktet alle slagterier selv, jeg har fået lidt
hjælp fra Tidsskriftet National Geografisk.
---Jeg har valgt at slutte Gildehallen nummeret :"Happy New Year. Noget af teksten meget frit oversat:
Ikke mere champagne og fyrværkeriet er overstået
Her er vi, både du og jeg
Det er slut på festen og morgenen synes grå
Så nu er det tid til at sige Godt Nyt År
Må vi alle have en vision for en verden
Hvor enhver nabo er en ven
Må vi alle have vores håb og vilje til at forsøge
Hvis vi ikke forsøger kan vi lige så godt ligge os ned og dø”
Jeg vil slutte med at ønske jer alle et rigtigt godt nyt år.
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Uddeling af Fredslysgaven
Hammel, onsdag den 23 september 2011 — Hans Jensen:
Vi har en tradition her ved Fredlys
modtagelsen i InSide, og det er at vi
fra Sct. Georgs Gildet uddeler en pris.
Pengene til prisen kommer ind fra det
Loppemarked som Sct. Georgsgildet
afholder hvert andet år.
Prisen er en pengegave til en forening
– en institution – eller en gruppe mennesker, der gennem deres daglige virke er med til at gøre daglig dagen lidt
lettere for andre.
I år har vi valgt at uddele gaven til en forening her i Hammel, en
forening som rigtig mange børn er glade for.
Der er mange tilbud i dag til de unge, men i jeres forening har formået at få rigtig mange børn og unge til frivilligt at have deres
daglige gang i foreningen, og tage del i det daglige arbejde.
Vi vil i år give vores årlige donation til Midtjydsk Rideskole, i gør et
stort arbejde for mange børn og unge, der har interesse i heste og
sport.
I lærer børnene at omgås de store dyr med respekt, og gennem
pasning af hestene får børnene lært at tage ansvar for andre.
Vi ved at i lige nu med jeres byggeri ikke har så mange penge at
drive foreningen med, så vi vil gerne give jer en donation som vi
har besluttet skal bruges til indkøb af sikkerheds udstyr til børnene, det kan være rideveste eller ridehjelme eller lignende.
Jeg vil gerne bede en repræsentant fra
Midtjysk Rideskole komme herhen og
modtage prisen.
Rigtig hjertelig tillykke og held og lykke
fremover.
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Fredslyset i Haurum kirke 27 november

Spejdernes Lejr 2012 arrangeres af
de fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark:
De grønne pigespejdere,
KFUM-Spejderne,
Det Danske Spejderkorps,
Danske Baptisters Spejderkorps og
Dansk Spejderkorps Sydslesvig.
Alle de fem arrangerende korps er medlemmer af
WOSM eller WAGGGS.
Men målet er, at Spejdernes Lejr 2012 skal være en åben lejr,
hvor mange andre end spejdere fra de fem korps kan deltage.
Det kan være FDF-kredse, fritidsklubber og andre, der har lyst til
at opleve Danmarks største spejderlejr.
Der er også plads til forældre, søskende og bedsteforældre, og
man vælger selv, om man vil deltage i hele lejr-perioden
fra 21. til 29. juli 2012 eller kun nogle af dagene.
Læs mere på www.spejderne.dk
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2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg
Afholder

DIT OG MIT MARKED 2012
Vores ”Dit og Mit marked” 2011 blev igen en succes, så det følger vi
op på med et tilsvarende marked i 2012.
Dato og sted:

Lørdag den 31. marts, med åbningstid kl. 10.00 til 15,00
i Sølunds festsal, Sølundsvej 1, 8660 Skanderborg
Hvis nogen af jer kære Gildebrødre, eller jeres omgangskreds, har
nogle ting I vil sælge, f.eks. voksentøj, børnetøj, sengetøj, syltetøj,
værktøj, strikketøj, legetøj, eller andre gode sager er der nu mulighed
for at bestille en bod.
Det er en god idé at gøre det nu, som 1. skridt til at gøre nogle gode
handler!
Prisen for en på bod på 2 x 2 m med bord er kun kr. 200,Bestilling kan gives til:
Alice : 8652 4475
alicetoedt@post.tele.dk
John: 8651 0014
bijobi@turbopost.dk
Ønsker I blot at opleve stemningen på Dit og Mit Marked, så kom til
Skanderborg lørdag d. 31. marts 2012.

Mgh. Aktivitetslauget
2.Skanderborg Gilde
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Indkaldelse:

Gildeting
Onsdag den 7. marts 2012 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. 8696 1374 senest onsdag den 29. februar.
Husk at:
- indhente foreslåede kandidaters accept ved personvalg.
- medbringe gildets vedtægter.
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Sct. Georgsgildehal
onsdag, den 18. april 2012
Programmet er ikke fastlagt endnu,
men besked følger senere.

Med gildehilsen
GRUPPE 4
Per

Gildets udflugt den 2. maj 2012
Gruppen har ikke udflugten på plads endnu, men
vi arbejder med sagen.
Invitationer vil blive
udsendt, når alle aftaler
er på plads.

Med gildehilsen
Bodil

15

KALENDEREN
Hammel*):

7/3: GILDETING ………………………………… Gruppe 3
31/3-1/4: Favrskovløbet ……………………. Teamet
15/4: Pøt Mølleløb ……………..…………….. Alle
18/4: Sct. Georg Gildehal…..………………… Gruppe 4
2/5: Udflugt ………………………………………. Gruppe 5
6/6: Friluftgildehal …………...……………….. Gruppe 6

*) BEMÆRK: Ifølge vedtagelse på gildeting i 1984 hæfter DU for
personprisen for arrangementet, hvis DU er tilmeldt og ikke sender
afbud inden tilmeldelsesfristens udløb.
DU indbetaler beløbet på gildets konto i Sparekassen Østjylland,
Hammel afdeling. Konto 6110 486 00 85320.
Husk navn ved indbetaling!

Distriktet:

Ingen oplysninger

Naturlaug
Steen Blicher
I 1. halvår
2012:

Søndag den 19/2: Besøg i Mønsted Kalkgruber
Søndag den 18/3: Borre Mose ved Års
Søndag den 22/4: Skov Olesens Plantage
Søndag den 13/5: Vandring i Alling-fredningen
Torsdag den 31/5: Addit Skov
Søndag den 19/8: Hjarnø i Horsens Fjord
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 samt ikke mindst at
bidrage til et aktivt friluftsliv og samvær mellem gildebrødre i det midtjyske område.
De ca. 10 årlige traveture planlægges for et halvt år ad gangen og bekendtgøres i ”Sct. Georg” og i distrikts- og gildeblade samt på Sct.
Georgs Gildernes hjemmeside.

Hjertelig tillykke til . . .
Alex Ravn

For 10 år i gildet den 9/1-2012
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