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Gildemester: 
Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11,  
8450 Hammel  -  86 96 13 81 
mail: peru@os.dk 
 

Gildeskatmester: 
Ruth Føns, Skanderborgvej 280,  
8472 Sporup -  86 96 88 08 
mail: ruth@kontorhjaelpen.com 
 

Gildekansler: 
Kirsten Hilton, Vestervang 20,4 th. 
8000 Aarhus C -  24 67 86 38 

mail: kirsten@hiltons.dk 
 

Spejdercenter Engedalen: 
Møllevangen 4, 8450 Hammel  
 86 96 39 34 
Centerleder: Erling Kjer -  4227 3710 

Gruppeledere 2013/15: 

Gruppe 1:   
Carsten Lund  
Cl-hammel@fibermail.dk  8696 3508 

Gruppe 2: 
Elisabeth Arenfalk 
elisabeth.arnfalk@dukamail.dk  2119 4198 

Gruppe 3:  
Birgit Vestergaard Nielsen  
blvn@fibermail.dk   8696 1205 

Gruppe 4:   
Jytte Kronvold   
jkronvold@privat.dk   8696 3786 

Gruppe 5:  
Annette Horup 
nianho@youmail.dk    4054 2231 

Gruppe 6:  
Peder Spørring 
peru@os.dk    8696 1381 

     

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: 
Erling Kjer, Fyrrebakken 10, 8450 Hammel   4227 3710 

SCT. GEORGS GILDERNE i DANMARK 
Landsgildemesteren: Helmut Werth 
Landsgildekansleren: Johan Evensen 
Landsgildeskatmesteren: Paula Mikkelsen 
International Sekretær: Anne Haastrup-Nielsen 
Uddannelses Sekretær: Peter Skræ  
PR Sekretær:  Vakant 
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 6 gange årligt (OPLAG: 65 eksemplarer) 

Nr. 1 Den 15. august via 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@hiltons.dk - Tryk: Erling Kjer 

Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer: -1. oktober 2014.  
Deadline - uden aftale - er den 20. september 

Læs også om Gildet på: www.sctgeorg-hammel.dk 
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Gildemesteren har ordet: 

 

På vej mod en ny aktiv periode i vores gilde: 

Med start d. 3. september, hvor vi sammen skal sætte et mål for frem-
tiden for vores aktive gilde.  

Vi har alle prøvet gennem livet, og ikke mindst gennem vores aktive 
spejderliv, at sætte mål for fremtiden og ved hjælp af samarbejdet nået 

frem til et indholdsrigt og aktivt liv, som vi nu her i gildet sammen deler 
vores erfaring og gode oplevelser med hinanden.  

Gennem fortsat læring og brug af vores erfaring vil vi fortsat være et 
aktivt gilde med mange aktiviteter.  

Her kan alle bidrage med tanker om fornyelse og deltagelse i aktivite-
terne. 

Det er i gildet vi skal udfordre og blive udfordret, vi skal lytte og vi skal 

stille spørgsmål, det er også her vi kan stille de dumme spørgsmål, og 
her vi kan lave fejl:  

Her følger et par citater fra kendte og ukendte personer. 

"Et menneske burde aldrig skamme sig over,  
at han har taget fejl.  

Det er jo blot med andre ord at sige,  

at man er klogere i dag end i går." 

"Den, som ikke laver fejl, laver som regel slet ingenting." 

"Laver man ingen fejl,  
er det højest sandsynligt fordi man ikke laver noget." 

 

 
Sæt dig et mål, der har evigheds værd, 

lad dybt i din tanke det brændes 

og lyse dig gennem de hindringers hær,  
der rundt om din vilje vil spændes. 
    

 

 

 

 

(fortsættes på næste side) 
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(fortsat fra forrige side) 

 

Gildemesteren har ordet: 

 

Lad os sammen sætte mål, der har evigheds værd. 

Man siger, tanker er toldfri, vi vil jo gerne tænke tanker for at få nye 

ideer og nye medlemmer i vores gilde, så hvis vores tænke/tank skal 
blive til noget, skulle det gerne føre til en konsekvens.  

Vær opmærksom på dine tanker – for de bliver til ord 
Vær opmærksom på dine ord – for de bliver til handlinger 
Vær opmærksom på dine handlinger – for de bliver til vaner 
Vær opmærksom på dine vaner – for de bliver din karakter 
Vær opmærksom på din karakter – for den bliver din skæbne. 

OK, man skal være opmærksom på sine tanker, men uden tanker har 

man jo heller ikke tænkt sig om, så derfor skal vi tænke tanker, som 

skal blive til ord og forhåbentligt til handling. 

 

Tag med på Gildernes Højskole:  

Se august nummeret af Sct. Georg. 

”Truslen mod åndsfriheden” er temaet for denne sæson, som starter             

d. 1. oktober. 

Åndsfrihed er frihed til at have sin overbevisning i religiøse, ideologiske 
og etiske spørgsmål, det er med til at styrke og udvikle samfundet, som 
vi kender det i vores demokratiske del af verden. 

Vi skal som gildebror gør vort bedste for, at holde gildeloven, som net-
op er et udtryk for åndsfrihedens betydning. 

Jeg vil hermed opfordre jer til at gå med i en gruppe, som kunne være 

en gruppe, som vi laver her i vores gilde, og vi så får en partnergruppe, 

som vi så kan debattere sammen med. 

Jeg vil meget gerne modtage jeres tilmelding eller blot høre jeres me-
ning om gildernes højskole, som nogle af jer sikkert har deltaget i, 
HUSK, vi skal tilmelde os inden den 15. september. 

Med gildehilsen Peder 

http://sct-georg.dk/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/Gildernes-Højskole-2014-2015.pdf
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Friluftsgildehal 

Til årets friluftsgildehal den 4. juni i 
Engedalen viste naturen sig fra den 
helt rigtige side med høje temperatu-
rer og ingen regn. Det blev en herlig 
sommeraften. 

Bålet brændte lystig såvel under fri-
luftsgildehallen som ved den efterføl-
gende spisning og de forskellige kon-
kurrencer, der blev afviklet i aftenens 
løb. 

Såvel nye som gamle sange blev afsunget inden ”jord og himmel blev 

stille” i og omkring Engedalen. 

 

Ridderoptagelse 

Tirsdag den 17. juni blev vores gildebror Erling Kjer optaget i riddernes 
kreds. 

Det skete under en distriktsgildehal i Holstebro i overværelse af ca. 60 
Sct. Georgs medlemmer, herunder 7 fra Hammelgildet. Flere medlem-
mer fra Østjyske Distrikt havde taget turen til Vestjylland.  

Ridderhallen blev ledet af DGM fra Nordvestjyske Distrikt Jørgen Mik-

kelsen. 

Erling holdt sit riddersvar (der kan læses på side 6 her i bladet) og 
Nordvestjyskes DGM holdt herefter en velkomsttale til den nye ridder. 

Efterfølgende var der indsættelse af DIS og DUS (Karin Boldsen og 
Knud Hjarsbæk) i henhold til beslutninger på årets distriktsgildeting.  

På eftergildet var der flere taler til den nye ridder, bl.a. af nuværende 
ridder i Hammelgildet, Else Kjer, der også bød Erling velkommen i rid-

dernes kreds. 

 

Sommerferie 

Siden har hele gildet holdt sommerferie, hvorfor denne side om livet i 
gildet er i afkortet udgave, men fra 3. september går det igen løs. 

 

LIVET  I GILDET: 
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ET RIDDERSVAR: 

Af Erling Kjer, DGM Østjyske Distrikt 

Ord og tanker, når forandringens vinde blæser 

Der er forandring på vej. Det er som 
om alting bliver anderledes, når det 
bliver lysere og solen får mere magt. 

Glæden vokser - april måned venter 
lige om hjørnet. 

Det var dette citat, der kom til at dan-
ne baggrunden for mit Riddersvar: 

I denne tid sker der også større eller 
mindre forandringer rundt om i vore 
gilder. Nye tider og nye skikke er må-

ske på vej. Forandring fryder, siges 
det jo! Ja, men det afhænger dog af, 
at alle er villige til forandring, er med 

til at skabe tillid og oparbejde en posi-
tiv og tryg stemning. 

Selv om Sct. Georgs Gilderne bør væ-
re et trygt sted at være, hører jeg 

gildebrødre sige, at de mere eller 
mindre frygter forandringer. Men frygt 
for forandringer og frygt for at miste 
det kendte, bør ikke overskygges af 

glæde til fornyelse!  

Mange mennesker lever deres liv uden de store forandringer, men elsker 

alligevel muligheden for forandring. 

Nogle gange går forandringsprocesser let. Andre gange kræver foran-
dringer tid, styrke og menneskelige ressourcer. 

Det kan være svært at få gennemført det, man tror på, er det rigtige - 
for ”vi plejer” eller ”det gør vi ikke hos os” – lever stadig mange steder. 

Men som jeg ser det, må tilstanden ”forandring” være det modsatte af 
tilstanden ”stilstand”. 

Stilstand i gilderne giver ikke udvikling. Gilderne bør afspejle virkelighe-
dens verden, og den er jo broget og foranderlig. Du må derfor være med 
til at arbejde for en positiv, konstruktiv udvikling i det gilde, du er en del 
af. Men gør det på en sådan måde, at alle vore grundlæggede ideer og 
livssyn overholdes! 

Kæmp for det, du tror er det rigtige, sådan som det kommer til udtryk i 

Erling afleverer sit riddersvar 
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sangen ”Jeg elsker den brogede verden” af  H. V. Kaalund fra 1877: 

Kamp må der til, skal livet gro. 
Ej kamp blot for dagligt brød. 
Men kamp for frihed i liv og tro 

-thi evig stilstand er død ! 

Var livet en dans på roser, 
mon alt da var bedre end nu? 
Hvis ej der var noget at kæmpe for. 
hvad var da vel jeg og du? 

Versene er også en opfordring til dig. En opfordring om at være i bevæ-
gelse, om at ville noget med dit gildeliv og om at være parat til foran-

dringer. Har du noget at kæmpe for og tro på, så er du i bevægelse.  

Husk, vi er her kun for en tid. Derfor er det vigtigt, at du er en aktiv og 
positiv aktør gennem hele dit gildeliv. En aktør, der er villig til foran-
dring. 

Vi mennesker er udstyret med en blanding af hukommelse, logik og fan-

tasi. Det, som aldrig forandrer sig, er på en gang det, vi frygter mest. 

Derfor kan det ikke undre, at vi higer efter forandring, som vi selv er 
herre over. 

Men i disse krisetider er det ikke altid, vi er herre over udviklingen, lige-
som vi heller ikke er herre over vejret. 

Piet Hein siger om vejret: ” Intet er som det var engang – og det har det 
aldrig været.”  

Forandringens vinde blæser altså stadig, men frygt dem ikke! 

Det siges, at forandring skal komme indefra. Hvis det er sandt, så har du 
og jeg til stadighed en opgave i at arbejde med os selv, for at forandrin-
ger også i fremtiden kan lykkes. 

For mig at se handler det om tillid. Tillid til og en tro på, at de gildebrød-
re, der skal være i front, gør deres bedst for at leve op til de ønskede 
mål og til vore forventninger. 

Men tilliden skal være gensidig, for også de, der sidder ved højbordet, 

skal være positive og vise tillid, for at forandringsprocessen bliver suc-
cesfuld. 

Vis din tillid og tro på, at alle gør deres bedste for at løse de mange for-
skelligartede opgaver, der er i og for vore gilder. Du skal skabe tillid ved 
at have den rette hensigt – sige de rette ord, foretage den rette handling 
og, vise det rette kropssprog. Tillid er for det meste selvforstærkende. Jo 

mere der er, desto lettere er det at skabe endnu mere. 
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(fortsættes på næste side) 

(fortsat fra forrige side) 

Til afslutning på mit Riddersvar har jeg fundet følgende 
citat af Kahlil Gibran: 

Om efteråret samlede jeg alle mine bekymringer og be-
gravede dem i min have. Da det blev april, og foråret kom 
for at parre sig med jorden, voksede der i min have blom-
ster, anderledes en alle andre blomster.                    

Og mine naboer kom for at beskue dem, og de sagde til 
mig: ”Når det igen bliver efterår og såtid, vil du da ikke 
give os frøene af disse blomster, så de kan vokse i vore haver?”                            

Med dette citat vil jeg sige: Vort afgåede Landsgildeledelse har sået frøe-
ne i efteråret  og  givet dem navnet ”Mod nye horisonter”. Disse frø er 
givet videre til den nuværende Landsgildeledelse. Landsgildeledelsen har 
med stor omhu opbevaret frøene, så I nu kan gå hjem og plante dem i 
jeres gilder. Og frøene skulle gerne vokse og skabe det vi var engang; 

mange gildebrødre. 

Vi skylder vore grundlæggere at give det videre som har beriget vort liv. 

Jeg har fået så meget af gildet, som jeg gerne vil være med til at bringe 
videre til kommende generationer – et livssyn som har givet mig styrke 
til at holde på livet, når jeg har været derude, hvor det ikke er sjovt at 
være. 

Ja, og så har jeg fået alle jer, der er her i salen som mine venner, og 

flere til. 

Erling modtager Ridderslaget 

Kahlil Gibran 
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Naturlaug Steen Blicher 
 
Søndag d. 24/8: Tur til Vestermølle og sejltur på Skanderborg Sø 
Man følger ”Spor i landskabet-turen” i det smukke og stærkt kuperede 
terræn, som er formet under den sidste istid. Efter at have spist den 
medbragte madpakke på Vestermølle er der reserveret plads på det gode 
skib ”m/s Dagmar” til en tur på den idylliske Skanderborg Sø. 

Søndag den 14/9: Flyndersø nord 

Turen går til egnen, hvor den sidste ulv blev skudt i 1813, og hvor nogle 

af de sidste rakkere færdedes. Det bliver en tur på ca. 5 km på Hjelm 
Hede ned mod den nordlige ende af Flyndersø. Man mødes ved Flyndersø 
Mølle, en køn bindingsværksbygning, der i dag fungerer som udstillings-
bygning for et interessant egnsmuseum, og måske ser man også 
”Ålekongen”, en flere meter lang ål med rød manke. 

Søndag den 5/10: Resenbro ved Silkeborg 

Man starter i Resenbro, hvor man et kort stykke følger banestien, inden 
der drejes fra mod et ellers ukendt gammelt kulturområde, idet Silkeborg 

Museum i 1997 blev gjort opmærksom på, at der fandtes velbevarede 
hulvejsspor, som viste sig at være rester af den gamle Adelsvej, der gik 
fra Skanderborg til Viborg. 

Søndag den 2/11: Egå Engsø 

Aarhus Kommune, det daværende Århus Amt og Skov- og Naturstyrelsen 
gik sammen om at gennemføre et vandmiljø-II-projekt på nogle af land-
brugsarealerne langs med Egåen syd for Lystrup, og søen blev åbnet i 
oktober 2006. Den ligger nær kysten og er dermed tæt på mange vand-

fugles trækruter, og der er siden 2006 registreret hele 169 fuglearter. 

Søndag den 7/12: Juletur ved Vrads 
Endnu et år er gået og igen går turen - på opfordring - ad en passende 

rute i et af de kendte skovområder omkring Vrads. Og man påregner, at 
Vrads Forsamlingshus som sædvanlig bliver stedet, hvor man spiser den 
medbragte julefrokost. 

Søndag den 18/1-15: Årsmøde i Paradislejren 
Den sædvanlige årsmøde holdes i Paradislejren, denne gang en søndag, 

hvor man mødes til en rask tur i området efterfulgt af årsmødet. Derefter 
frokost med hyggeligt samvær, foredrag og kaffebord, inden man takker 

af efter en forhåbentlig dejlig dag. 

Lauget er åben for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Dan-
mark. 

Lauget har det formål at arrangere traveture med et indhold, der 
vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lignende. 

Kontaktperson i HammelGildet er Niels Christensen. 
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Nytænkning 

Der tales i disse tider meget om fornyelse, nytænkning mv. i Sct. 
Georgs Gilderne. Men det er ikke det eneste sted, hvor man forsøger 
at nytænke. Det gælder også i vore spejderkorps. 

KFUM fortæller på deres hjemmeside om begrebet: Familiespejder. 

Familiespejder er en enhed i gruppen, der består af familier - det vil 
sige børn og voksne. 

Målgruppen for familiespejder er familier, der består af voksne med 
børn mellem 3 – 6 år. Familiespejderenheden kan for eksempel indde-
les i kuld efter børnenes alder eller interesser. 

Familiespejder tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse. 
Familiespejder er fælles oplevelser for hele familien, gennem aktivite-
ter for børn sammen med deres forældre. 

Familiespejderenheden leverer medlemmer til bæverenheden.  

Læs mere på hjemmesiden www.spejdernet.dk, hvor man kan downlo-
ade informationen: ”Familiespejder, sådan kommer gruppen i gang” 
fra  april 2011 

I DDS er man tilsyneladende ikke nået så langt. 

På deres hjemmeside www.dds.dk står under gruppeliv/familiespejd og 
gruppeudvikling: Med Gruppeudvikling gennem familiespejd har DDS 
sat fokus på at skabe udvikling og vækst i grupper gennem familie-

spejd og forenkling.  
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Projektet bygges op omkring 10 udvalgte spejdergrupper, der har lyst 
til at arbejde med familiespejd og gerne vil være flere.  

Gennem erfaringerne med de 10 grupper udvikles skabeloner og mo-
deller, der kan bredes ud til resten af korpset bl.a. ved hjælp af vores 

udviklings- og kommunikationskonsulenter og medier. 

For at opnå synergi mellem de deltagende grupper vil udviklingen i 
store træk følge denne plan:  

Maj-november 2014: Forberedelse af ekspansion, gruppens økonomi, 

hjemmeside, administration, lederfastholdelse og lederrekruttering 
m.v.  

Oktober 2014–februar 2015: Forberede og planlægge familiespejd el-

ler ERFA fra de grupper, der allerede har Familiespejd. 

Marts 2015: Opstart familiespejd i alle deltagende grupper, der endnu 
ikke har familiespejd  

Fra april 2015  er der ERFA og videreudvikling af Familiespejd  

Fra august 2015 og fremover er der i øvrigt planlagt udvikling af øvri-
ge afdelinger, lederrekruttering og –fastholdelse, markedsføring m.v. 

 

Så i både gilde– som 
spejderbevægelsen*) 
er der fokus på udvik-
ling. 

 

 

 

 

 

  

 

 

*) Bevægelse kan ifølge 

ordbogen betyder: ”på 
vej mod nye ideer/
opfattelser/ståsteder” 
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Sagnet om Sct. Georg   

Georgius blev født i Kappadokien i Lilleasien på Kejser Diokletians tid. 

Da han fyldte 17 år, blev han soldat i kavalleriet, og der gik snart ry om 
hans dygtighed i våbenbrug og mandig idræt, og han blev berømt for sin 
tapperhed, uforærdethed og gode dyder. 

På sin færden kom han langt omkring. Således kom han en dag til en lille 
by Salem i Lykien, helt ude ved Middelhavets kyst. 

Ved Salem huserede et skrækkeligt uhyre, en grådig drage. Mange mænd 
havde prøvet at fælde den, men uden held, og man havde derfor sluttet en 
overenskomst med dragen, således at den skulle vogte landet mod til gen-
gæld hver dag at få to får. 

Imidlertid slap fårene op, og dragen forlangte nu et menneske i stedet. 
Også dette måtte man gå med til, og hver dag måtte - efter lodtrækning - en 
af beboerne gå til dragen. 

Den dag Georgius kom til Salem, havde loddet truffet kongens datter.  
Der var stor fortvivlelse i landet, og kongen kundgjorde da, at den, der 
ville kæmpe med dragen og dræbe den, skulle få prinsessen og det halve 
kongerige. Men ingen havde lyst.  

Prinsessen sad allerede ved søen nær en sump uden for byen, som var dra-
gens tilholdssted, da ridder Georgius kom ridende forbi. Han fik øje på 
den unge kvinde og spurgte, hvorfor hun så så bedrøvet ud. Hun fortalte 
hvillken skæbne, der ventede hende, og han besluttede at kæmpe mod dra-
gen. 

Efter en voldsom kamp, hvorunder dragen udsendte ild og pestånde gen-
nem næsebor og mund, og som næsten havde kostet Georgius livet, fældede 
han dragen; men da kongen tilbed ham den udlovede belønning, afslog 
han. Gud alene havde æren, sagde han, og uden Guds hjælp havde han 
ikke magtet at dræbe dyret.  

Derfor endte det med, at han red væk uden prinsessen, og uden det halve 
kongerige. 
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Det sagn som er mest brugt af spej-
dere og Sct. Georgs Gilder, er det, 
der er gengivet på modsatte side  

Derudover kan nævnes følgende:  

Under Kejser Diokletians led Georgius 
martyrdøden på datoen den 23. april 
år 303 efter Kristi fødsel. 

Georgius er senere under navnet Sct. Georg eller Sct. Jørgen blevet 

dyrket som helgen, særlig som rytternes helgen.  

Sankt Jørgen er flittigt anvendt som symbol i Rusland. Egentlig er han 
Moskvas skytshelgen, og han kan findes blandt andet i det russiske 

nationalvåben. Han er også skytshelgen for England, Portugal, Catalo-
nien, Litauen, Serbien, Montenegro, Georgien, Etiopien, Freiburg im 
Breisgau, Genova, Lod og spejderbevægelsen. 

I middelalderen påkaldtes Sankt Jørgen (Sankt Georg) mod spedalsk-

hed, og uden for mange danske byer fandtes en Sankt Jørgens Gård 
eller et Sankt Jørgens Hospital. Sankt Jørgens Gård og Sankt Jørgens 

Hospital findes stadig i flere byer som i Aakirkeby og Kolding, hvor Sct. 
Jørgens Gård er foreningslivets hus. Ligeledes er navnet Sankt Jørgen 
fra Sankt Jørgens Gård eller Hospital i tidens løb 'smittet af' på navne 
eller stednavne i lokalområdet. Således Sankt Jørgens Sø i København. 

Ordet Sankt kan forkortes til Skt., Sct. eller St., og ved søgning på 
navne der indeholder Sankt Jørgen bør formerne Skt. Jørgen, Sct. Jør-
gen og St. Jørgen også forsøges. I ældre litteratur som "Kjøbenhavns 

Historie og Beskrivelse I", 1877, af Oluf August Nielsen bruges også 
formen S. Jørgen fx i S. Jørgens Hospital. 

Ligesom Sankt Jørgen er det 'fordanskede' navn for Sankt Georg 
(George eller Georgius), er navnet på Sankt Georg tilpasset andre 
sprog. Således Sankt Göran på svensk og San Jorge på spansk. 

Middelalderens ridderskab valgte også ham som deres værnehelgen, 
og det er derfor naturligt, at også spejdere og gildebrødre har valgt 

ham som forbillede og hvert år højtideligholder den 23. april ved at 
samles og forny deres spejder- og gildeløfte. 

 

Billede af Sct. Georg og Dragen øverst på denne side er fra Holstebro Museum 

og traditionen tro er der gratis adgang til Holstebro Museum på Sankt Georgs 

Dag den 23. april . 
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Naturlaug Steen Blicher på Usedom 
Af: Birgit og Leif Vestergaard Nielsen 

 
Naturlauget tager hvert andet år på en 6-dages tur. I år gik turen til 
den tyske ø Usedom, som ligger i Tysklands nordøstlige hjørne tæt ved 
Østersøen og Polen. 

I år deltog 54 personer fra midtjyske Sct. Georgs gilder, heraf 11 per-
soner fra Hammel gildet. En blanding af gildebrødre og ægtefæller. 

Turene består af historiske- og naturoplevelser med traveture. I år var 

der mindre vægt på traveturene på grund af en lokal guide, men dette 
kompenserede mange deltagere selv for ved egne traveture om afte-
nen.  

Guiden var født på øen. Han var utrolig engageret og stolt over at vise 
alle de smukke og spændende steder frem. 

Vores hotel var beliggende ved 

Gothensee tæt på Østersøen. 

Turens program var tilpasset, så 
alle - også dem med fysiske 
problemer - kunne deltage. Vi 
havde nemlig vores egen bus til 
rådighed på hele turen. Første 
og sidste dag blev brugt til 

transport.  

 

 

Ellers bestod programmet af følgen-
de: 

DAG 1: En tur langs Østersøkysten 
fra syd mod nord med de enorme 

sandstrande, flotte promenader og 
store hoteller. Et stort turistområde 

om sommeren.  

Sidste stop var i Peenemünde på 
nordkysten, hvor vi så museet for 
den tyske raketstation under 2. 

verdenskrig.  

I dag er stedet også et stort videncenter med temaer som teknologi, 
økologi, politik og etik. 

Heringsdorf. 



 

15 

DAG 2: En historisk rundtur i Greifswald, som ligger syd for øen Rügen. 
En spændende bymidte. Der blev også tid til den nødvendige shopping 
på torvemarkedet og i gågadens butikker. 

DAG 3: Rundtur til byerne omkring søerne. En flot naturoplevelse. 

DAG 4: Den sidste dag på Usedom begyndte med en lille tur til Polen, 
hvor der efter grænseovergangen ligger et stort antal boder.  

Programmet forudsatte en sejltur til Polen, men på grund af vejrforhol-
dene blev denne tur opgivet. Vi klarede os så med vores egen bus, der 
dog på et tidspunkt kørte fast i sandet.  

Herefter på rundtur i det vestligste område. Vi sluttede eftermiddagen 
med en 2 timers sejltur på søen ”Achtersee”.  

Om aftenen havde vi den traditionelle festmiddag på hotellet. 

Det var en rigtig god uge med masser af gode oplevelser og hyggelige 
samtaler med de øvrige rejsedeltagere.  
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Hvem gør hvad i et Sct. Georgs Gilde 

Ordet ”Gilde” betyder ifølge ”den danske Ordbog: Sammenslutning på 
religiøst, socialt eller økonomisk grundlag ofte med henblik på solidarisk 
støtte blandt gildebrødrene. Begrebet opstod i middelalderen og danne-

de grundlag for håndværkslavene (Smedegilde, tømrergilde, skrædder-
gilde osv.).  

Og nu også for sammenslutning af tidligere spejdere i kampen mod det 
onde symboliseret ved ridderen Sct. Georg. 

Gildetinget, der er gildets øverste myndighed, svarer til andre organi-
sationers generalforsamling. Det skal være afholdt hvert år før 1. april. 
Gildetinget vælger gildeledelsen og fastsætter gildets vedtægter. 

Gildeledelsen har den udøvende myndighed i alle anliggender vedrø-
rende gildets forhold og leder arbejdet under ansvar overfor gildeting 
og landsgildeledelse. 

Gildemesteren (GM) leder gildet, planlægger dets arbejde, kommuni-

kerer til og fra gildebrødrene, aktiverer og inspirerer gildebrødrene og 
fastholder i sin embedsførelse hele tiden gildebevægelsens idegrundlag. 

Gildemesterens arbejde udføres i samarbejde med den øvrige gildele-
delse og gilderådet.  

Gildekansleren (GK) er gildemesterens højre hånd. Kanslerens embe-
de bestrides på forskellig måde i gilderne, men hans/hendes opgave er 
primært at være gildets sekretær og varetage gildets korrespondance. 

Gildeskatmesteren (GS) er gildets kasserer og har ansvaret for den 

daglige forvaltning af gildets økonomi, inden for de rammer gildetinget 

fastsætter.  

Gildets internationale medarbejder (GIM) arbejdsområder er de 
internationale interesser og opgaver, der påhviler gildet.  

Gildets Uddannelsesmedarbejder (GU) arbejdsområdet er især ori-
entering ved optagelse af nye gildebrødre samt formidler kendskab til 
gildebevægelsens kurser, studiekredse, højskoler m.m., 

Udover disse faste funktioner er der et hav af praktiske opgaver, som 

varetages af forskellige gildebrødre for kortere eller længere tid. Dertil 
er de enten valgt på gildetinget eller de er udpeget af gildeledelsen. 

Gildets medlemmer, med evt. ægtefælle som kaldes giner, samles 1 
aften hver måned (bortset fra juli og august). Derudover samles man i 
mindre grupper (svarende til en spejderpatrulje) også  en gang om må-
neden. 
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Indbydelse til  

gildehal i Hammel 
Spejdercenter Engedalen,  

Møllevangen 4, 8450 Hammel 
 

Onsdag d. 3. september kl. 19.00 

Vi tager nu fat på arbejdet, hvor vi skal finde vej  

”Mod nye horisonter”. 

Efter gildehal og et oplæg fra uddannelsessekretær Peter Skræ 

medlem af landsgildeledelsen, vil vi - i gruppearbejde samtidig 

med at vi spiser - debattere forskellige punkter, som gildeledel-

sen og Peter Skræ lægger op til.  

Indbydelsen her er sendt ud til Gilderne  

i Odder, Hadsten og Porskær,  

da de har vist interesse for emnet. 

 

Medbring: bestik – tallerken – glas – kop – kaffe/te 

Pris 60 kr. inkl. mad – øl/vin  

 

Tilmelding senest onsdag d. 27. august til, Ruth Føns 

ruth@kontorhjaelpen.com 86 96 88 08 – 20 45 93 97 

 

Vær opmærksom på mødetidspunktet kl. 19.00 

 

 

Med gildehilsen  

Gildeledelsen Hammel 
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Gildemøde i Engedalen d. 1. oktober kl. 19.00  
Vi har i gruppe 1 talt om, hvilke aktiviteter nutidens spejdere 

i dag laver til deres møder, og hvordan gildets donerede pen-

ge har gjort gavn.  

Det synes vi kunne være spændende at høre om. Måske er 

det ikke længere, som da vi var unge. 

Vi har derfor aftalt med KFUM spejdernes leder af ulveunger-

ne, Rasmus Willumsen, at han vil komme og fortælle os om 

deres sommerlejre. Måske får han nogle spejdere med.  

Rasmus vil også gerne fortælle om, hvilke aktiviteter de i dag 

laver med spejdere til deres spejdermøder. Det kan jo være, 

at vi kan få inspiration til det næste Pøt Mølle løb! 

Gruppevis tilmelding med navne. 

Sidste frist: fredag d. 26/9 –2014 til  

Carsten: cl-hammel@fibermail.dk eller 20587509  

Husk at medbringe det sædvanlige. Pris 60 kr. 

 

Med gildehilsen 

Gruppe 1 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.kfum-js.dk/baalplads-oprykning.jpg&imgrefurl=http://www.kfum-js.dk/&h=667&w=1000&tbnid=wbKc3h9751GkRM:&zoom=1&docid=MJNKxRQF3i6xfM&hl=da&ei=nS7iU_6VOpP34QThhoGIDA&tbm=isch&ved=0CFgQMygwMDA&iact=rc&uact=3&dur=6289&
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Program Østjysk Distriktsgilde 2014 

28. aug. Distriktsgildehal ved Kulla-hytten i Horsens 
27. okt. Fellowship-Day i Porskær Gildet, Galten – Sted/adr. følger 

26. nov. Fredslyset modtages i Skanderborg 
1. dec. Distriktsrådsmøde i Hammel 

KALENDERSIDEN 

Ændret ÅRSPROGRAM for Hammel-Gildet 

DATO EMNE      Ansvarlig 
3. september Mod nye horisonter. 

 Foredrag v/ GUS Peter Skræ  GL 
1. oktober  Gildemøde     Gr. 1 

5. november Fødselsdagsgildehal    Gr. 2 
3. december Julemøde (Galten)    Gr. 3<— 
7. januar 15 Nytårsgildehallen    Gr. 4 
4. februar 15 Gildemøde     Gr. 5 
4. marts 15 Gildeting         Gr. 1 

22. april 15 Sct. Georgs aften (gildehal)  Gr. 6 
6. maj 15 Udflugten     Gr. 2 
3. juni 15 Friluftsgildehal    Gr. 3 
       (<— = ændret) 

Øvrige arrangementer. 
5-6-7. sept. Hestemarked/ pølsevogn 

20. oktober Gilderådsmøde 
Efteråret 2014 Arbejdsdag i Engedalen. Nærmere senere 
9. november. Dansk flygtningehjælp 
26. november Fredslyset 
30. november Fredslys i Haurum kirke kl. 19:00 
2015: 
Foråret 2015 Arbejdsdag i Engedalen. Nærmere senere 

19. april Pøt Mølle Løbet 
28-29. maj Indsamling og klargøring til loppemarked 
30. maj Loppemarkedet 
2015 Favrskovløbet 

Naturlaug Steen Blicher se side 9 
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PØLSEVOGN  

HAMMEL HESTEMARKED  

5.-6.-7.  SEPTEMBER 2014. 

 

Håber I alle har haft en god sommer – vejret 
har vi ikke kunnet klage på. 

Vi må håbe det gode vejr holder også over 
Hestemarkedet, så rigtig mange vil komme og 
købe vores gode pølser! 

Alle Gildebrødre har nu modtaget et vagt-skema via mail. I håb 

om, at I vil hjælpe med at alle vagter bliver dækket, er jeg sik-
ker på vi vil opnå et godt resultat. 

Gildehilsen  

Charlotte 

Nyt fra Gildebrødre:  

Lilli Sørensen har fået følgende e-mailadresse: 

lillililiendahl@dukamail.dk 

 

 - o O o - 

 

Lisbeth Arnfalk har fået en ny adresse: 

Teglgade 10, st.tv. 9550 Mariager 

På falderebet 

Der skal kun én solstråle til for at jage skyggerne på flugt!  

Citat fra bogen:  

”En mand der hedder Ove” af Frederik Backmand. 


