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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:  
Keld Kronvold    8696 3786 

Vicevært: Lars Svensson   5144 6163 

Indkaldelse af de nye grupper 

for 2015-17: 

 

Gruppe 1:  Kirsten og Alex Hilton 

Gruppe 2: Bodil Haahr Taankvist 

Gruppe 3:   Ann Vendeltorp 

Gruppe 4:  Grethe  Christensen 

Gruppe 5:  Birgit Lindhardt Nielsen 

Gruppe 6:  Ruth Føns 

 
Web-master    
Alex Ravn     2993 5370 
mail: webmaster@sctgeorg-hammel.dk
  

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: 
Erling Kjer, Vadstedvej 24A, 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:  Arne Gottlieb 
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 
Nr. 1 Den 15. august via den nye gruppeindkalder 
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: 7. oktober 2015.  
Deadline - uden aftale - er den 27. september 2015 
Gildet hjemmeside: www.sctgeorg-hammel.dk 
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Sammenhængskraft = tillid: Vi regner med, at vi kan stole på 
hinanden, det er vel en af de ting, som kendertegner os i Gildet. 
Vi har alle et ansvar for, at det vi påtager os, er vi fælles om, at 
vi tager over og hjælper til, hvis vi bliver opmærksomme på, at 
der er huller i vores planer, jeg mener det er vigtigt, at vi spør-
ger ind til og hjælper hinanden, derfor brug din indflydelse til 
fællesskabet og gildets bedste. 

Aktiviteter for den kommende tid: 

Alle nye grupper mødes, får valgt gruppeleder og valgt 1 til vo-
res jubilæumsudvalg, jeg vil foreslå, at den person som bliver 
valgt fra gruppe 1 indkalder til det første jubilæumsmøde. 

Tirsdag d. 25. august, står vi for Distriktsgildemøde i Engeda-
len (har du husket tilmelding), vi er en pæn stor gruppe, som 
står for arrangementet. 

Onsdag d. 2. september mødes vi igen: Gildehal se indbydelse 
andet sted i bladet, den aften er det gildeledelsen, som står for 
arrangementet.  

Weekenden d. 4-5-6. september har vi Hestemarkedets bed-
ste pølsevogn, hvor Charlotte og hendes gode hjælpere gør 
vogn og pølser klar til os salgsvillige giner og gildebrødre 
(vagtskema er sendt ud). 

I weekenden 18-19-20. september er der LGT, der er ikke 
nogen fra gildeledelsen der kan deltage. 

Onsdag d. 7. oktober inviterer gr. 4 til et spændende arrange-
ment. 

Onsdag d. 20. oktober har vi Gilderådsmøde, hvor grupper, 
udvalg og GL kommer med beretning og hvor vi ser fremad. 

Engedal: Det går rigtig godt med vores vicevært Lars, han hol-
der god orden og er meget opmærksom på uregelmæssigheder. 

Den 1. september tager Keld Kronvold over som centerleder, 
så jeg ønsker Alex, Lars og Keld god arbejdslyst med huset og 
samarbejdet med korpsene. 

 

 

Gildemesteren har ordet: 
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Du kære skønne gule blomst 
At nedkæmpe dig er omsonst 
Du har min fulde støtte 
Du kære gule mælkebøtte. 

Midt i plænen står du 
Plæneklipperen slår dig gang 
på gang, men du knejser stolt 
og skyder igen. 
Ingenting kan jage dig væk. 
  

Midt under en busk du lod dig skjule, 
men du kan ikke bo i en hule, 
nej du skyder mod himlen op, 
og bliver over busken en dejlig knop. 
  
Du er en dejlig blomst, der gror 
Du indretter dig efter en plads på jord. 
Vi mennesker har meget at lære af dig, 
at rejse sig igen efter nedtur på vor vej. 

Ditte Jeier 

Oplevelse med mælkebøtten 
kender vi alle og hvor er den smuk når den 
bryder vores menneskeskabte hårde asfalt 
eller pryder den grønne græsmark/ 
grøftekant med sin gule livsbekræftende  
lyse skønhed. 
 
Håber alle har haft en god dansk sommer, 
med blæst, regn og lidt sol, så nu har vi energi til, at gå i gang med nye kræfter 
i fælleskab for Sct. Georgs gildet i Hammel. Vi går snart ind i jubilæumsåret 
2016 hvor vi kan fejre 50 år for Hammel Gildet. 
 
Sommeroplevelser: Om det er musik på Skagen Festival med besøg i Drach-
manns Hus, hvor Drachmann pigerne genfortalte digte og sang de dejlige dan-
ske sange, eller til Jazz på Ry havn, eller opera på Skamlings-banken: Hvor gør 
musik noget ved os, ikke alene kommer man i godt humør, man føler sig fyldt 
op lige som når man læser en bog og får nye indtryk, lader fantasien og tanker-
ne flyve ud på livets rejse.  
Også friluftsteater på Busbjerg og Vilhelmsborg, har været nogle af somme-
rens gode oplevelser, sammen med familie og venner.  
Også Gildernes Højskole med ophold på Rødding Højskole, har været en af 
de bedre oplevelser, læs herom andet sted i bladet.  

mgh Peder 
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Østjysk Distrikt indbyder  

til distriktsgildeaften  

i Spejdercentret Engedal i Hammel  

tirsdag den 25. august 2015 kl. 19. 

 

Mød op til et par hyggelige timer denne sene 
sommeraften, hvor vi forventer at begynde 
udendørs. Husk påklædning efter vejret. 

Vi forventer at slutte ca. kl. 22 

 

Pris kr. 70,- incl. drikkevarer 

 

Bindende tilmelding til Anne Marie Hansen  
senest den 17. august  
enten på mail: annemarie.hansen@gmail.com  
eller tlf. 2078 4513 
 

Vi glæder os til at se jer alle til gildeaften i 
Hammel 

Østjysk Distriktsgilde 

DGM Erling Kjer  

mailto:annemarie.hansen@gmail.com
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v/ Birgit Vestergaard Nielsen, juni 2015 
Som I alle er bekendt med, er der i juni både Grundlovsdag 
og Valdemarsdag, begge dage, hvor flaget vajer. 

Under en oprydning er jeg stødt på et udklip med overskrif-
ten: 

I DANMAR ER JEG FØDT 
Kære Danmark! 

Du må undskylde, at jeg ulejliger dig, men jeg har længe følt trang til 
at skrive til dig. 

Jeg ved godt, at du har det halvskidt. Der er det med arbejdsløshe-
den. Der er det med skatterne. Der er det med underskuddet på be-
talingsbalancen og en hel masse andre skavanker. 

Du har fået rynker og går med stok og nogle vil vide, at du er lige til 
rotterne om ikke kirkegården. 

Jeg skriver til dig for at fortælle dig, at jeg godt kan lide dig alligevel. 

Det er ikke så meget det med Tivoligarden og Den lille Havfrue og 
Nattevægteren i Ebeltoft. Det er faktisk slet ikke den smilende turist-
grimasse, der er til salg for udenlandsk valuta. 

Og du har helt ret i, at det heller ikke er motorvejene og betonhuse-
ne, elmasterne og vindmøllerne, selvom jeg erkender, at det sikkert 
er en nødvendig del af den moderne tilværelse. 

Det kunne naturligvis være de grønne bøgeskove, det blå hav og de 
hvide sejlbåde, og vist er der da noget af det, jeg holder af. Men det 
er jo alligevel ikke bare det.  

Gud, Konge og Fædreland da? Sandt at sige bliver jeg altid lidt for-
skrækket, når jeg ser ordene. Med stort oven i købet. Det lyder så 
bombastisk. Så gammeldags højtravende. 

Jeg har da respekt for både Gud, Konge og Fædreland, men det er 
alligevel ikke rigtig på den måde, jeg er forelsket i dig. Det er lidt 
svært at forklare, det her. 

Jeg bliver f.eks. mægtig glad og i godt humør, når jeg ser en hel 
masse Dannebrog fra hvide flagstænger i en havekoloni, og hvis jeg 
bor på hotel i udlandet, kigger jeg altid efter, om det danske flag nu 
også pryder hotelfacaden. 

Derimod lades jeg kold, når handelsstandsforeningen har rejst en flag
-allé i indkøbsgaden, selvom man skulle tro at Dannebrog er Danne-
brog. Der er – for at sige det ligeud – pokkers til forskel. 

Jeg har det lidt lige sådan med de danske fædrelandssange. De ædle 
kvinder, skønne mø’r og mænd og raske svende siger mig ikke noget, 
selv om det så er nationalsang og Oehlenschläger og Der er et yndigt 
land. 

Til gengæld kan jeg få en klump i halsen, når det er H.C. Andersen og 
I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme, dér har jeg rod, derfra 
min verden går. 

Måske kom jeg på sporet her. Jeg tror ikke på, at vi er specielt ædle 
og skønne og raske. Vi er nok, som folk er flest. 
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Men danske er vi. Det er her, vi har hjemme, det er her vi har rod. 

Måske er det fordi du er min, kære Danmark, at jeg holder så me-
get af dig. Det er det nok. 

Men det er også fordi vi har så meget at være glade for, fordi vi bor 
netop her og ikke et helt andet sted. 

Vi har ikke behov for at flygte, vi har ikke borgerkrig, vi har ikke 
militær undtagelsestilstand, vi har ikke diktatur og besættelses-
magt/ og mange andre ikke så rare ting/det går anderledes for sig 
her til lands. Hr. Kaalund skrev det meget klogt for over 100 år si-
den: 

På det jævne! På det jævne! Det er livets sejerssang! 

Jeg ved ikke, om det kun er en dansk digter, der kunne have skre-
vet det, men dansk er det. Det er jo sådan, vi er. 

Ikke verdensmestre, men heller ikke uduelige. Ikke noget stort land 
men heller ikke et, der helt lader sig overse. Ikke så rige, som vi 
har været, men stadig velbjergede.  

Det er sejerssangen – trods alt. 

En gang imellem glemmer vi det, kære Danmark. 

En gang imellem kævles vi, bliver sure, siger, at ingenting duer, og 
at nu er det snart for galt. Og det kan da godt være. Vi har sikkert 
ikke båret os fornuftigt ad. Vi kunne sikkert have gjort en masse 
ting meget bedre.  

Men så er det jo heller ikke værre. 

Hvad jeg ville sige dig, kære Danmark, var bare dette, at du ikke 
skal fortvivle. Vi skænder nok på dig, men kærligheden er i behold.  

Tillad mig i den forbindelse nok engang at citere H. C. Andersen, der 
formulerede det lidt bedre, når jeg selv skal sige det. 

I grønne øer, mit hjertes hjem dernede!  

Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland! 

 

Underskrevet: DANSKEREN 
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GILDERNES HØJSKOLE 2014-2015: 

 

For Spejdere findes ej GRÆNSER på jord 
med denne sang sluttede GILDERNES HØJSKOLE 2014-2015. 

Vi var 4 der repræsenterede Hammel-Gildet – Peder, Erling, Bodil & 
Charlotte, og det var første gang Hammel-Gildet var repræsenteret i det 
forum. Vi fik en rigtig fin velkomst.  

Årets emne var 

FRIHED – ÅNDSFRIHED – YTRINGSFRIHED 

Vi fik tre oplæg i løbet af vinteren om disse emner. Skrevet af hhv Thor-
stein Balle, seniorforsker på Grundtvig Centret, Troels Mylenberg, Chef-
redaktør på Fyns Stiftstidende og sidst Søren R. Fauth, Aarhus Universi-
tet.  

Selvom emnerne var noget højtravende og filosofiske, fik vi nogle rigtig 
gode diskussioner her i Hammel-gruppen. Vi skulle arbejde sammen 
med grupper fra Helsingør, København, Sønderborg og Åbenrå. Dem har 
vi korresponderet med gennem vinteren. 

Ankommet til Rødding viste forstander Mads Rykind Eriksen rundt på 
Højskolen, og fredag aften mødtes vi med de grupper, vi havde kommu-
nikeret med gennem vinteren.  Vi havde en fin snak om, hvordan vi hav-
de bearbejdet emnerne. 

Lørdag var der foredrag med alle tre oplægsholdere. Det har Peder skre-
vet om i Sct. Georg. Lørdag aften var der festmiddag og hyggeligt sam-
vær. 

Søndag formiddag, inden vi skulle skilles, blev vi som fortalt i indlednin-
gen præsenteret for næste GILDE HØJSKOLE emne: 

GRÆNSER 

Oplægsholder var nyvalgt medlem til Folketinget og formand for Græn-
seforeningen METTE BORK - hun var god. 

Håber vi med dette lille indlæg kan lokke lidt flere her fra Hammel til at 
deltage næste gang – en oplevelse bliver det. 

Med gildehilsen 

Peder, Erling, Charlotte og Bodil 
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Fredslysdonation 

Kære nye grupper:  

Kom med forslag til donationen 2015, som skal 
uddeles til Fredslys arrangementet d. 25. novem-
ber.  

Modtager(e) kan være alle, som udfører et 
stykke humanitært eller samfundsgavnligt 
arbejde. 

Jeres forslag skal sendes til gildeledelsen  

senest d. 20 oktober. 

 

Landsgildetinget 2015  

afholdes i Køge af Gøngernes Distrikt. 

Læs evt. mere om stedet og mulighederne for over-
natning på  

www.goengernes.dk/lgt2015 

Under punktet Nyt fra LGT2015 vil projektledelsen 
løbende blogge om arrangementet.  
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RESUME: 

Rolandas er nu 18 år gammel og forsøger at tage sine første skridt 
ind i en voksenverden. Han har afsluttet sit 11. skole år og har blot 
et år tilbage. Han holder mest af matematik og geografi. 

Han har lært at lave lidt mad, men husarbejde er ikke hans favorit, 
men han er ansvarsfuld og lever op til sine forpligtigelser.  

Han spiller fodbold, basketball og holder af at bruge sin hjerne 
med forskellige spil. Ligesom de fleste unge mennesker holder han 
af at se TV, være sammen med venner og sove længe om morge-
nen. 

Denne sommer har han planer om at arbejde på en tankstation og 
arbejder ihærdigt på at at forlade SOS, for dermed at klare sig 
selv. 

Rolandas kommer “hjem” hver dag bl.a. på grund af vor støtte, og 

SOS Vilnius takker Sct. Georgs Gildet i Hammel for at have været 

en del af et team, der har tænkt på og hjulpet børn. 

CJ 
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Dette brev, dateret 28. juli, har Charlotte modta-
get i sin postkasse den 8. august. 
 
Hun har bedt om, at brevet kommer i GammelUg-
len så alle kan læse udviklingen i Rolandas tilvæ-
relse. 
 
Desværre har problemer med computer hos re-
daktøren betydet, at det ikke er muligt at redigere 
og omforme brevet, derfor angives det i en nedfo-
tograferet PDF-format, men jeg håber alle kan 
læse brevet. 
 
Desværre betyder problemet også, at der andre 
steder i bladet optræder nogle grafiske og redak-
tionelle uhensigtmæssigheder. 
 
REDAKTØREN BEKLAGER 
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Ubudne gæster i Spejdercenter Engedal 
Et rigtig træls syn mødte vicevært og gildemester i Engedal forle-
den. 
Nogen havde tilsyneladende haft en hyggelig weekend - desværre 
uden aftale med mor om at komme og rydde op. Sådan her så der 
ud i Engedal, inden politiet fjernede effekter af værdi og resten blev 
sendt til storskrald. 
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PØLSEVOGN  

 
HAMMEL HESTEMARKED  
4.-5.-6.  SEPTEMBER 2015. 

 
HÅBER ALLE HAR HAFT EN GOD SOMMER. 

Når I modtager dette nummer af GAMMEL-UGLEN  har I modtaget et vagt-
skema til bemanding af  Sct. Georgs Gildets Pølsevogn ovennævnte datoer. 

Som koordinator håber jeg og regner med at alle er vakse til at tage en ”tørn”, 
og således bidrage med et overskud, som jo som vanligt kommer vores Engedal 
og vore spejdere til gode. 

Jeg vil gerne høre fra jer alle - også hvis ikke I kan!  Det vil lette udfyldelsen af 
vagtskemaet.  

Ca. 20. august udsender jeg det endelige vagtskema. 

 

Vi håber på godt vejr de dage og dermed et godt salg. 

 

Med gildehilsen  
Charlotte 
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Gildehal 
onsdag den 2. september klokken 19  

i Spejdercenter Engedal 
 
Efter gildehallen vil der blive serveret et let traktement. Det sæd-
vanlige hertil medbringes. 

Når sulten er stillet kommer landbetjent Jesper Poulsen og fortæl-
ler om sit arbejde som land-
betjent i Hammel og som ud-
sendt i en vinterferie til Prag, 
hvor han - sammen med det 
Tjekkiske politi - holdt øje 
med danske unge på efter-
årsferie i byen.  

Derefter er der mulighed for 
at stille spørgsmål. 
 

Denne aften er en række tid-
ligere spejdere inviteret til at 
deltage. 

Pris for gildebrødre og giner er 70 kr. 

Gruppevis tilmelding senest den 28. august til skatmester på 
ruth@kontorhjaelpen.com eller telefon 86 96 88 08 
 

Men gildehilsen 

Gildeledelsen 
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Besøg på  

Levefællesskabet  

Hertha  

Den 7. oktober kl. 17. 

 

Gruppe 4 glæder sig til at byde jer på en spændende udflugt til  
”Hertha Levefællesskab", hvor hverdagen er præget af et forsøg 
på at realisere inklusion mellem en gruppe almindelige landsbybe-
boere og en gruppe voksne udviklingshæmmede. 

Se Hjemmeside  www.hertha.dk    

Bemærk tidspunktet kl. 17.  

Her mødes vi på P-pladsen ved  

Hertha, Landsbyvænget 17, 8464 Galten.  

Vi regner med at grupperne selv finder ud af at køre sammen. 

Per Clauson-Kaas, som har været med fra starten, en ildsjæl, vil 
guide os rundt.  

Bagefter samles vi i beboerhuset, hvor vi har bestilt suppe med 
hjemmebagt brød . De bruger økologisk/biodynamisk dyrket mel, 
malet på stenkværn. 

Medbring det sædvanlige dog dyb tallerken og kaffe/te.  

Pris  75 kr. 

Sidste tilmelding gruppevis torsdag d. 1 oktober til Carsten  

på mail: cl-hammel@fibermail.dk eller telefon 2058 7509 

Venlig hilsen  

Gruppe 4 
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GRUBLERI i august 

Mennesket er et socialt væsen, der har brug for andre men-
neskers selskab.  

I livets efterår sker det jo, at et parforhold pludselig ophører 
og man sidder alene tilbage. 

Det handler om at omstille sig til den nye hverdag og ikke alle 
har måske energi til at kaste sig ud i rejseaktiviteter, for-
eningssammenkomster eller hvad der tilbydes enlige. 

Blot det at drikke morgenkaffe kan være en ensom oplevelse. 

Men måske er der en anden i ens omgangskreds, der har det 
på samme måde. 

Og er vi gode nok til at tage telefonen og tilbyde et besøg, 
hvor man kunne tilbyde at tager rundstykker med, hvis den 
anden så laver kaffen. 

Eller er vi gode nok til at kigge ind, når vi går forbi en enlig i 
vor omgangskreds, og sige: Jeg har tilfældigvis to øl med. 
Skal vi dele? 

Det at pleje omgang med naboer eller nærmestboende kunne 
vi godt, da vi var unge, hvorfor er det så svært, når man bli-
ver ældre. Hvorfor har vi svært ved at kontakte nye menne-
sker.  

Det var en tanke, der kom her i august medens sommeren, 
den noget svigefulde, er ved at gå på hel og efteråret står 
klar med sin præg-
tige farvepalet. 
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Program for Østjysk Distriktsgilde i 2015 

25. aug.  Distriktsgildemøde/hal med indsættelse  Hammel  
26. okt.   Fellowship-Day      Århus 
25. nov.  Fredslyset modtages     Skanderborg 
1.dec.  Distriktsrådsmøde      Hadsten 

KALENDERSIDEN 

PROGRAM for Hammel-Gildet i resten af 2015 

(Bemærk ændring af mødedato i forhold til udsendt årsprogram) 

DATO EMNE      Ansvarlig 
-2. SEP Gildehal     Gildeledelsen 
4-5-6. SEP Pølsevogn/Hestemarkedet   Charlotte 
-7. OKT Gildemøde     Gr. 4 
I OKT Arbejdsdag  i Engedalen   Centerleder 
20. OKT Gilderådsmøde    Gildeledelsen 
-4. NOV Fødselsdagsgildehal    Gr. 5 
-8. NOV Dansk Flygtningehjælp, indsamling Bodil 
25. NOV Fredslyset InSide    Charlotte 
29. NOV Fredslys i Haurum kirke   Charlotte 
-2. DEC Julemøde med Porskær i Hammel,  Gr. 6 
 
Mødedato i 2016 er: 6/1, 3/2, 2/3, 27/4, 4/5 og 1/6 

Naturlaug Steen Blicher 2015 

Søndag den 23. aug.:   Skovene på Kalø samt Slotsruinen  

Søndag den 13. sep.:   Tingdalsøerne 

Søndag den 18. okt.:   Rind Plantage og Rind Å 

Torsdag den 12. nov.:   Planlægningsmøde 

Søndag den 15. nov.:   Hessellund Hede ved Karup Å 

Søndag den 6. dec.:   Nordskoven ved Silkeborg 

Lørdag den 16. jan. 2016: Årsmøde i Paradislejren 

Naturlaug udenfor Steen Blicher: 

Naturlaug Fyn:   Ny Andersen 2149 1938 

Naturlaug Sønderjylland: Kirsten og Troels Olesen  2185 2284 

Vestjysk Naturlaug:  Sven Elbro  7511 7448 

Naturlaug Roskilde–Hedebo: Elna Braüner Adamsen  2246 2843 
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Til Bodil Taankvist 

med de 75 år 

den 5. september 2015 

  

Til Annette Horup 

og  John Sørensen 
den 12. september 

 med de 25 år i Gildet 

Adresseændring: 
 

Erling Kjer har fået ny adresse 
 

Vadstedvej 24 A 
8450 Hammel 

Tak til alle for den smukke hilsen og 
de to gode flasker vin, som gildet 
sendte til min 85-års fødselsdag. 
 
Med stor gildehilsen 
 
kirsten 


