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Redaktøren skriver:
Når TV1’s nye Nyhedschef i ”Borgen” på DR1 efterspørger flere positive nyheder, så er det faktisk relevant.
Se her hvad der var af ”Seneste nyheder” søndag den 27. januar
2013 på DR’s hjemmeside:
 Flere voksne bliver høje af medicin til ADHD-patienter
 Uroen fortsætter i Kairo efter blodig lørdag
 90 dræbt ved natklubbrand i Brasilien
 Lønnedgang og fyringer: Sådan ser SAS spareplan ud
 Algeriet erkender fejl under gidselaktion
 SAS: Nye fyringer rammer Danmark
 Ekspert: USA bliver på sidelinjen i Mali
 Rørende dokumentar: Hvorfor lige Jonas?
 Drabschef: Vi finder Jonas Sekyeres drabsmand
 20 afghanske politifolk dræbt på et døgn
 Tøsne fra vest
 DMI-advarsel: Tøvejr er ikke ufarligt
 Skiferien er blevet dyrere
 To minutter kan koste chauffør jobbet

Kina styrker militære muskler: Testflyver kæmpefly
Af de 15 nyheder var der kun nyheden om tøsne fra vest. der var
nærmest at være positiv.
Hvorfor er ulykker og frygt det, der optager nyhedsformidlingen og
dermed os mest!
Det er tankevækkende!

Forsidebillede viser fastelavn i gamle dage.
Fastelavn er en fest, der ligger på grænsen mellem vinteren og
foråret.
At klæde sig ud og slå til søren har alle dage været en del af
livet, og til fastelavn blev muligheden ekstra stor, idet masker
og udklædninger var tilladt.
Løssluppenhed var en stor del af fastelavnstiden, der virkede
som en ventil i en hverdag præget af strenge regler og hårdt
arbejde.
Det er først i nyere tid, at fastelavn er blevet børnenes fest.

3

Gildemestertalen den 2/1-2013:
Det er kun få dage siden at det nye år begyndte.
Fortiden - nutid - fremtid - især nutiden er ikke, hvad den
har været.
Mange ting er blevet langt bedre og billigere end tidligere,
og meget forandrede.
Tænk tilbage på ting fra jeres egen fortid - telefoner store sorte med håndsving
og en dame der koblede forbindelsen op henne på centralen.
Biler, fjernsyn, tog og flyvemaskiner - vore transportmidler har også taget en
voldsom forandring både i hastighed og sandelig også i pris.
Jeg vil også nævne grammofonplader, kan I huske dem med stifter der skulle
sættes på fast på pladespiller armen og en rund sort skive med hakker i.
Selv en CD er ved at være lidt gammeldags og nørdet.
Vi kan alle se tilbage og hæge en smule om fortiden, for det var jo de gode gamle
dage.
I dag er Nostalgi og retro ved at blive moderne igen.
Det skyldes nok den tryghed vi alle finder i ting vi kender og genkender. Det er
rart at holde fast i noget vi genkender, når nu alt andet forandrer sig.
Efterhånden som vi bliver ældre samler vi erfaring på erfaring, kolossale mængder af information, erfaringer og opfindelser bliver vores helt normale hverdag,
og hver dag bringer igen noget nyt.
De unge mennesker der i dag tager en tur i den gamle by og ser på de ting vi
fandt normale i vores ungdom, undrer sig.
Hvad var det for eksempel en lang plastik strimmel man puttede ind i et fotografi
apparat i gamle dage, hvad var den til, og hvor kunne man se billederne.
Ja det er gået stærkt, der for er det sommetider befriende at gense de gamle ting
igen, at holde fast i dem og bruge dem i hverdagen.
Tænk lige på at dagen i dag vil fremover være en af de gode gamle dage.
Dengang vi ikke havde Facebook – Internet – MP3 afspiller – GPS - IPHONE
alle disse elektroniske troldmænd, der er en hjælp i det daglige - men samtidig
også rummer en fare, man kan blive fristet til ikke at tænke selv, men blindt følge
med strømme af de informationer der til stadighed bliver sendt til os.
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Vi skal huske at det at være menneske betyder at vi tager os tid til at tale med
hinanden og ikke mindst lytte til hinanden.
Tænk i gamle dage kunne man sidde og se det blive mørkt lidt efter lidt, og måske snakke sammen, men ellers bare nyde det at være sammen.
Det er ikke det samme mere, nu sidder nogle med begge fingre og sender en
SMS eller se hvad andre laver på sin blog. Vi skal jo følge med og ikke gå glip
af noget.
Derfor husk på trods af al den moderne elektronik, at være menneske og familie
medlem, at tage sig tid til hinanden, dem du er sammen med er faktisk de vigtigste lige nu - ikke dem på Facebook.
Vi forsøger altid at gætte på hvad fremtiden vil bringe os, vi laver overslag, vi
gør vort bedste således at der ikke er noget der kommer bag på os.
Men fremtiden vil altid være ukendt, så det er ikke vigtigt hvad der sker, det der
er vigtigt er hvordan du takler det der kommer til at ske i det nye år.
Som Søren Kierkegaard sagde:
"Livet forstås baglæns,
men må leves forlæns"
Hver dag går efter hinanden, månederne går
og pludselig er årene også gået. Alle mennesker oplever det, lige fra børn i skolealderen
og op igennem livet erfarer vi, at tiden går, at
tiden er gået - og at tiden bliver ved med at
gå.
Livets tid undgår vi således ikke og heller
ikke det faktum, at hver dag tæller med i det
samlede regnskab.
Mange ønsker, at de kunne forstå livet på
forhånd og så leve derefter.
Efterhånden som vi bliver ældre, erfarer vi, at det - som Kierkegaard skriver forholder sig modsat:
at vi lever livet forlæns og forstår det baglæns.
Vi er dømt til at leve og vi kan lige så godt få det bedste ud af det.
At vi lever forlæns er et eksistentielt vilkår for os alle.
Jeg håber for os alle at fremtiden vil blive en dejlig tid
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Pøt Mølleløb d. 14. april 2013
Så er der kun 2 måneder til årets Pøt Mølle løb, som vi i Gildet står
bag og står sammen om, fordi vi vil give spejderne en udfordring og
en god oplevelse.
Postopgaverne er udleveret og grupperne er nu i gang med planlægningen af aktiviteten i Niels Ebbesens fodspor.
Vi prøver på, at få nogle spejderledere til, at hjælpe til på posterne, så
der også derigennem kan blive et samarbejde for spejdernes skyld. De
oplæg, som grupperne har fået, er vejledende, som dermed gerne må
udvikles og gerne udklædning af posthjælper, så der kan blive lidt
eventyrlig atmosfære omkring posten (husk I har 25 min. til post aktiviteten). Alle spejderne har en hjemmeopgave, de skal møde med en
hjemmelavet hjelm, som skal bæres på løbet.
Ved start kl. 09.00 i Engedalen skal 1 fra hver gruppe/post, afhente
banden/patruljen, som skal med ud til post start kl. 09.30.
Afslutningen starter kl. 13.45 omkring lejrbålet i Engedalen, hvor der
vil være saftevand/kaffe og kage, lejrbålshygge inden præmie overrækkelsen.
PML’s-udvalget er altid til rådighed for spørgsmål.
Favrskovløbet
Vi i Pøt Mølle udvalget er alle med i planlægning og afvikling af Favrskovløbet og skal dække flere opgaver i hele weekenden, vi beder derfor om hjælp fra gildebrødre/giner, som kan hjælpe i den weekend.
Fakta om Favrskovløbet kan læses på næste side.
Vi - Ann, Carsten, Hanne og Peder - hører gerne fra jer, der vil
hjælpe.
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Fakta om

Favrskov-løbet 2013
Løbet tager sit udgangspunkt i historien om
”Niels Ebbesen”.
Temaet er valgt, da historien relater til et historisk forløb i Favrskov.
Løbet er for samtlige junior, storspejdere, senior og leder i Favrskov Kommune.
Løbet forgår i weekenden den 6 - 7. april.
Vi starter løbet på Favrskov Hovedgård den 6. kl. 10.00 og
slutter ved Pøt Mølle den 7. kl. 14.30. For juniorerne vil løbet
starte tættere på slut-området.
Vi lægger op til, at alle spejderne skal møde og dyste mod
spejdervennerne og styrke samarbejdet mellem spejderne og
vi vil hermed sætte fokus på spejderarbejdet i kommunen.
Løbet vil handle om ægte spejder i blandet med nutidens teknologi:
 Kan du finde vej efter et kort og kompas, måske er
du bedre til en GPS
 Kan du modtage en morsemelding fra en lygte, eller
vil du hellere læse en SMS.
 Kan du gå 15 kilometer, eller vil du hellere tage
rumskibet eller Ferrarien.
Der vil blive overnatning i telt eller bivuak, hvis der bliver
snestorm, vil der dog være mulighed for, at komme under
fast tag.
Planlægningsgruppen:
”Ka’ sæl gruppen” i Hinnerup, ”Nissebanden” i Hadsten og
”Pøt Mølle udvalget” fra Sct. Georgs Gildet i Hammel.
Vi er gammel spejder, leder og styrels/grupperådsmedlemmer, der laver spejder arbejde for grupperne.
Men først og fremmest har gnisten og glæden til, at se det
sjove i, at være med i en af de ovennævnte grupper.
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Sct. Georgs dag
Det er dagen hvor alle spejdere i hele verden
aflægger deres spejderløfte og bekræfter, at vi
vil gøre vores bedste for at overholde spejderloven.
Sct. Georgs dag er en særlig dag med arrangement og ceremoni.
Da B.P. startede sin første spejderpatrulje i
England, erklærede han, at Sankt Georg var
spejdernes forbillede.
Legenden fortæller, at ridderen Georg kom til en by, der blev hærget af
en drage.
Man plejede at fodre dragen med lam, for at stille den tilfreds, men nu
var man løbet tør for lam, og i stedet for skulle byens prinsesse ofres til
dragen.
Georg kæmpede imod dragen og vandt. Som tak ville man give ham
prinsessen, men han takkede nej, da han ikke kæmpede for egen vinding, men for at bekæmpe det onde.
B.P.s tanke var, at vi som spejdere skulle være vor tids riddere og altid
med frejdighed og frimodighed skulle drage på togt mod det onde i verden.
Når vi hører legenden om Sankt Georg og dragen, er det tydeligt, hvem
der er god og hvem der er ond.
Så let er det ikke nødvendigvis i dag.
Vi har ingen drager i fysisk forstand. Ofte er de forklædte, og vi er nødt
til at se under overfladen for at kunne genkende dem.
Men når vi først har lært at genkende dem, vil vi opdage, at vi møder
små og store drager næsten hver dag. Drager, som vi med vores egen
opførsel, kan være med til at slå ihjel, eller hvis vi ikke tænker os om,
kan være med til at fodre og gøre større.
Til at begynde med er dragen måske bare en unge, men stopper vi den
ikke vil dragen vokse sig større og blive sværere at overvinde.
Hvis vi hver dag tænker på vores spejderlov og forsøger at overholde
den, vil vi være med til at holde dragerne i vores hverdag nede.
Det er spejdernes ”ældgamle” tradition, der også ligger til grund for
Sct. Georgsaften i gildet i april måned hver år. Selve dagen er altid den
23. april, men af praktiske grunde er det den nærmeste onsdag i Hammelgildet.
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NYT FRA WEB-MASTER:

Advarsel
Der udsendes jævnligt
bølger af falske e-mails
Har du fået en mail, der ser ud til at være fra
en bank, Skat, Nets, PayPal, MasterCard eller
Visa – eller fra en, du aldrig har hørt om før,
som lige kan fortælle, at du har vundet en million Euro eller bare skal have lidt skat tilbage?
Men du kan være helt sikker på, at det er en såkaldt 'phishing-mail', der
er havnet i din indbakke!
Muligheden for, at du bliver bedt om at indtaste fortrolige oplysninger er
absolut til stede.
Formålet er at lokke fortrolige oplysninger ud af dig – enten som netbank-kunde eller kortholder. Oplysninger, som de kriminelle anvender til
at stjæle penge fra dig! De beder for eksempel om dit kontonummer.,
de sidste fire cifre i dit CPR-nummer, SecureCode, kortnummer, udløbsdato og kortverifikationskode (CVV) fra dig
Du må aldrig afgive dine oplysninger – heller ikke selv om der står, at
det kan have ubehagelige konsekvenser for dig, hvis du ikke gør det.
Dine oplysninger vil blive misbrugt, hvis du gør.
Disse e-mails er kun tilsyneladende afsendt med ovenstående som afsender og sendes jævnligt til vilkårlige e-mailadresser med forskellige
overskrifter.
Ingen myndigheder, banker, Visa og/eller MasterCard kontakter aldrig
kunder pr. e-mail for at bede om bekræftelse af kortdata, cpr-numre,
adgangskoder eller andre personlige oplysninger.
Man skal derfor aldrig følge opfordringerne, men derimod slette e-mailen
med det samme! Slet den helt – også fra papirkurven. Og undlad helst
at åbne mailen, men lad altid være med at klikke på eventuelle links og
vedhæftede filer i mailen.
Og slet altid mystiske mails fra personer, du ikke kender. Især hvis du
ikke plejer at modtage mails på fx engelsk!
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NYT FRA WEB-MASTER:

Sådan kan du genkende en falsk mail
En falsk mail begynder ofte med en upersonlig indledning for eksempel
'Kære kunde' i stedet for dit navn – afsenderen kender jo ikke dit navn i
modsætning til dine venner og andre kontakter.
Typisk indeholder mailen information om, at dit kort har været brugt på
en måde, du ikke kan stå inde for eller acceptere.
I mailen bliver du derfor opfordret til at klikke på et link, der fører dig til
en vellignende kopi af en hjemmeside, hvor du bliver bedt om at indtaste dine oplysninger.
Ofte er mailen forfattet på dårligt dansk, hvilket burde få alarmklokkerne
til at ringe.
Der er også flere tekniske kendetegn, der kan afsløre, om en mail er
falsk.
Det hurtigste er at tjekke afsenders domænenavn. I en falsk mail er der
oftest små afvigelser, som fx danskkebank.dk, hvor navnet er forkert
stavet, eller endelsen er en anden end forventet, fx .cn i stedet for .dk
eller lignende.
Men der er også tilfælde, hvor domænenavnet ikke umiddelbart afslører,
om det er en falsk mail. Heldigvis findes der tekniske muligheder i dit
mailprogram, der kan afsløre disse mails.
Men det bedste råd er at have et opdateret antivirus-program, et velfungerende spam-filter og høj sikkerhedsindstilling. Og slipper mailen alligevel forbi din flydespærring, så slet den!
Glem alt om at afgive personlige
oplysninger.
Og tro ikke på, at en tilfældig mail indeholder adgang til en megastor pengepræmie i et lotteri, du ikke har deltaget i!
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NYT FRA WEB-MASTER:

Herunder kan du se et eksempel på en mail, der tilsyneladende kommer fra Visa.
Den fortæller, at du har indtastet din adgangskode til
’Verified by Visa’ forkert tre gange, og at du derfor skal
indtaste en ny.
Det er ikke en rigtig mail fra Visa, men en mail, der forsøger at skaffe
kriminelle adgang til fortrolige kortoplysninger.
Derfor er der kun én ting at gøre med disse mails - slet dem. Undgå at
indtaste dine oplysninger.
Visa vil aldrig efterspørge oplysninger på denne måde via en e-mail.

Har du modtaget en lignende e
-mail, skal du
- undlade at besvare e-mailen
- undlade at klikke på linket
- slette e-mailen fra indbakken
og papirkurven
Det anbefales, at du opdaterer dit
antivirusprogram og efterfølgende
foretager en scanning af din pc.
Hvis du allerede har oplyst kortnummer, kontrolcifre og kode,
skal du hurtigst muligt sørge for at
få spærret det/de kort, du har afgivet oplysninger om.
Og hold øje med din konto og kort
– der kan allerede have fundet
misbrug sted! De kriminelle er
nemlig meget hurtige på tasterne…
Du kan læse meget mere om
begrebet på Nets’ hjemmeside.
Gildehilsen
Alex R
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NYT FRA WEB-MASTER:

For et år siden lavede jeg en mini-undersøgelse om vores hjemmeside.
Resultatet gav stof til eftertanke, idet 40% af besvarelserne gav udtryk for, at det kunne gå måneder imellem besøg
på hjemmesiden.
Den mest besøgte underside var kalenderen, næstefter forsiden og siderne om Pøt Mølle Løbet og Gammel-Uglen.
En del gav udtryk for at være interesseret i at bidrage med indhold til
hjemmesiden.
Det glæder jeg mig til :-)
Netop nu har jeg igangsat endnu en undersøgelse. Her går spørgsmålene mere på, om hjemmesiden kan undværes til fordel for GammelUglens papirversion – eller om begge medier skal fortsætte med at gå
hånd i hånd. Hvilket selvfølgelig kræver lidt større bevågenhed omkring
internettets muligheder, så hjemmesiden ikke blot bliver et arkiv, men
at informationer fra gildet altid er aktuel og på forkant med det trykte
medie.
Apropos artiklen i Gammel-Uglens oktober 2012-udgave (nr. 2, 24. årgang) om det forgængelige Internet, vil jeg da lige indskyde, at den information, der ligger på Internettet ikke lige sådan går op i røg, da filer
– eller brudstykker af filer, vil være at finde på et uendeligt antal servere over hele verden. Med det til følge, at megen information faktisk aldrig forsvinder!
Noget andet er, at man jo kan vedtage, at gemme specifik information
på nettet til gavn og glæde for alle med adgang til Internettet. Hvis den
opmærksomme læser søger på Gildets hjemmeside, kan man der finde
mange interessante gamle beretninger mv. Så ikke alt overskrives, selv
om en del selvfølgelig opdateres løbende, og derfor er det ofte kun det
mest aktuelle, der er umiddelbart tilgængeligt.
Og om ikke så længe vil Gildets Krønike blive at finde i en stærkt forbedret net-udgave.
Men det er et stort arbejde at få samling på det hele, som de øvrige i
Krønike-udvalget er i fuld gang med!
Alex R.
WEB-MASTER
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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
LOPPEMARKED 2013 holdes lørdag, den 25. maj

Gammel-Uglen har modtaget:

Information om Naturlaug Steen Blicher
Hvis man vil vide lidt mere om Naturlaug Steen Blicher, så kan gildebrødre, som ikke er med i Steen Blicher Distrikt, få distriktets blad
”Æ Binderi” ved at sende en mail til mig.
Bladet har næsten hver gang noget med om naturlauget, og det har
jo også interesse for gildebrødre i Hammel-Gildet.
Med gildehilsen

Gerda Abildgaard
PR-sekretær
Redaktør på "Æ Binderi"
Frisenborg Alle 3, 7430 Ikast
tlf. 97196311 - Mail: lgpr@sct-georg.dk
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Med saks fra bladet ”Æ binderi” - Steen Blichers Distrikt:
Gildernes fremtid
Af: Torben Lohse Friis, GM Ny2 Silkeborg
Forleden sagde en gildebror til mig:
”Gildebevægelsen er en organisation i afvikling”.
Det fik mig til at tænke over ting mine omgivelser siger, og hvad jeg selv føler.
Hvad nu, hvis vi betragter gildebevægelsen som
et produkt?
Hvis vi følger den logik, er der velbeskrevne metoder til at produktudvikle
og sælge varen:
Vi skal starte med at finde en vision. Her er det, i mine øjne, allerede veldefineret, som behovet for et fællesrum for dem, som gerne vil støtte
spejdertanken. Så skal vi have defineret en målgruppe, for det er umuligt
at kommunikere fornuftigt til alle på samme tid. Jeg tror målgruppen aldersmæssigt ligger fra ca. 55 år og opefter – glem alt om familiefædre & mødre, som er midt i deres karriere og midt i børneopdragelse.
Så skal produktet udvikles og/eller tilpasses til den specifikke målgruppe.
Her mener jeg, vi har et stykke vej tilbage, og her bliver det virkeligt
svært ikke at træde nogle over tæerne, men jeg vover alligevel et bud:
Baseret på min (måske begrænsede) viden om, hvordan min generation
og den næste generation føler og tænker, er der plads til ”forbedringer”.
Her skal man skelne mellem produktets indpakning og indholdet.
Indholdet kræver ikke en storvask, da gildernes etiske grundlag er flot –
og i den grad kan sælge billetter: frivilligt arbejde og selvudvikling er jo
rigtigt gode ”produkter”.
Omvendt tror jeg ikke, vi lokker ret mange ved at fortælle alt for mange
”spejderhistorier”. Vi skal stå ved vort udgangspunkt, men jeg tror nu, de
etiske værdier sælger bedre.
Indpakningen – læs Gildehallen - trænger til en
”kølhaling”. Gildehallen er på mange måder ude af
trit med nutiden. Jeg argumenterer IKKE for at afskaffe den, men opdatere den. I dag ses den af
mange udefra og nytilkomne som udtryk for en
”loge-holdning”.
Hvor er dens svagheder? (og jeg ved godt, at vi vil
få svært ved at få alles mening med)!
Der er for meget ”Danmark”!
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I dag er vi i større grad blevet ”globaliseret”, og det betyder ikke, at man
ikke føler sig dansk, men rigtigt mange står af på fane-udrulning/indrulning, og synes det er vel højstemt. Dannebrog kan fint være til stede, men skal nok være lidt mere tilbagetrukket.
Og så er spejder- & gildebevægelsen ikke en national, men international
bevægelse.
Sangene trænger også til revidering. Vi ser det ved, at flere og flere af
vore gildehaller kræver løse sangblade.
Vi skulle måske også overveje at begrænse brugen af øksen og behovet
for at rejse sig undervejs.
En anden undren finder man omkring titlerne, som generelt (bortset fra
GM) ikke forstås – selv jeg har svært ved at vænne mig til dem.
Når vi så har det rigtige produkt, skal det markedsføres. Her er også plads
til forbedringer.
Desværre koster det penge, og de penge skal mest bruges centralt, så her
taler vi om at sende flere penge til Landsgildekontoret! (der blev jeg vist
upopulær igen).
Vi skal finde den rigtige kommunikationsplatform, dvs. hvad vi siger, og
hvor vi siger det.
Det kræver at vi ved, hvor vi kan tale med vore ”kunder” og – ikke mindst
– hvordan vi skal tale med dem. Vi skal altså kende deres opfattelse af
gilderne, og finde de behov, de kan få opfyldt hos os – en analyse af målgruppen.
Så skal vi kommunikere de steder, hvor målgruppen ellers kommer – og
alt dette det er ikke gratis. I parentes bemærket: skel til spejderorganisationerne, og se hvor vigtig en central fælles kommunikationsplatform er
blevet.
Min konklusion på udsagnet om, at vi er ved at lukke, er, at det behøver
ikke være tilfældet.
Vi skal bare være indstillet på produkttilpasning til det ny kundesegment
(for at blive i analogien). Hvis vi får defineret vor målgruppe og lærer hvilke af Gildets mange gode historier, de synes, er de mest interessante, er
der stadig en fremtid for Gilderne.
Én ting tror jeg: stilstand
(læs mangel på forandringer) er lig med død.
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Indkaldelse:

Gildeting
Onsdag den 6. marts 2013 kl. 19:30
i Spejdercenter Engedal
Dagsorden iflg. vedtægterne
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.

1:
2:
3:
4:

Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.

5:
6:
7:
8:
9:
10:

Pkt. 11:
Pkt. 12:

Valg af dirigent og protokolfører
Gildemester aflægger beretning
Behandling af indkomne forslag
Aflæggelse af regnskab, budgetter og
fastsættelse af kontingent
Valg af gildeledelse
Valg af suppleanter for gildeledelse
Valg af herolder
Valg af revisorer og suppleanter
Valg af oplysningsudvalg
Valg af udvalgsmedlemmer og medlemmer til forskellige funktioner
Orientering fra de forskellige udvalg
Eventuelt

På gildeledelsens vegne
Hans Jensen
Gildemester

Afbud til kansler på tlf. 8696 2566 eller 2092 6966
senest onsdag den 27. februar.
Husk at:
- indhente foreslåede kandidaters accept ved personvalg.
- medbringe gildets vedtægter.
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Sct. Georgs Gildehal

onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30.

Program for eftergildehal vil blive udsendt senere,
da aftale med foredragsholder ikke er helt på plads
ved deadline for Gammel Uglen.
Med gildehilsen
Gruppe 7
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ANNONCE

Frimærkebanken

Frimærkebanken indsamler afklippede brugte frimærker fra alle Sct. Georgs Gilder i Danmark.
Overskuddet anvendes udelukkende til hjælpearbejde, dels i Sct. Georgs Gilderne i Danmarks
Hjælpefond, herunder fortrinsvis inden for spejderbevægelsen i
Danmark, dels på internationalt plan gennem ISGF's (den internationale gildebevægelses) Development Fund.
De Sct. Georgs Gilder, der indsamler og indsender afklippede
frimærker, deltager i indsamlingskonkurrencen, der løber fra
Landsgildeting til Landsgildeting.
Frimærkebanken har i hver gilde en lokal indsamlingsleder,
valgt på årets gildeting.
Det er Lilli, der i vores gilde er valgt til denne funktion og
hun opfordrer kraftig ALLE gildebrødre til at deltage i indsamlingen af brugte frimærker og aflevere dem til hende.
Korrekt afklipning af frimærker er, at der er ca. ½ - 1 cm papir
af kuvertens forside rundt om frimærket!
Men Lilli påtager sig gerne dette arbejde, hvis man ikke
selv har lyst til at gøre det. Så aflever blot hele kuverten, så
klarer hun resten.
Hovedopgaven er, at vi får indsamlet rigtig MANGE brugte
mærker. Du kan gøre en forskel!
Tag dine indsamlede frimærker med
hver gang vi har møde i Engedalen
og banken mangler i den grad frimærker!
Se SCT. GEORG nr. 6/2012 Bagsiden

Gildebror Per R. Olsen meddeler:
Fra 01.02.13 er telefon 3511 5646 lukket.
Det er 2489 9732 der bliver gældende herefter.
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KALENDERSIDEN
2013:
6/3: GILDETING…..……………………...……….. GR 6
6-7/4: Favrskovløbet…………………………... Koordinator
14/4: Pøt Mølleløbet………………………..... Koordinator
24/4: Sct. Georgs gildehal……..……………..….. GR 7
1/5:
Udflugten……………………………..………. GR 1
23-25/5: LOPPEMARKED……….………...…… Koordinator
12/6:
Friluftgildehal……………………..………. GR 2
BEMÆRK: Datoen 12/6 er ny!!!!
*) 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. Konto 6110 486 00 85320.
Husk navn ved indbetaling!

Kalender for Østjysk Distriktsgilde 2013
27/5
17/6
2/9
25/10
27/11
5/12

Distriktsgildeting i Horsens
Sommerudflugt – aften, sejltur på Skanderborg
sø og kaffe på Vester Mølle
Distriktsgildehal i Odder
Fellowship Day – ISGF 60 års jubilæum – i
Aarhus
Fredslyset modtages i Skanderborg
Distriktsrådsmøde

Naturlaug Steen Blicher (se også side 13)
17. feb.
Den gamle By
17. marts Tur omkring Bidstrup Gods
28. Apr. Heldagstur til Nationalpark Thy
26. maj
Løvenholm Skov
23. juni
Hverrestrup Bakker
25. aug. Venø
Lauget 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.
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Bemærk:
Kalenderen finder du fremover på næstsidste side i bladet!

Gildeloven
Enhver gildebror gør sit bedste for:

 at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling










til grundlaget for sin tilværelse,
at erkende sine fejl og rette dem,
at nå til beherskelse af sit sind,
at have respekt for det, der har værdi for andre,
at være venlig og forstående overfor andre,
at gøre livet gladere og lysere for andre,
at tage medansvar i familie og samfund,
at værne naturen og vore nationale værdier,
at virke for international forståelse,
at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret.
Gildeløftet
Jeg lover oprigtigt at stræbe efter:

 at holde gildeloven,
 at hjælpe andre,
 at føre et Sct. Georgs sværd mod det
onde i mig selv og for det, som efter
min overbevisning er ret og rigtigt.

Et hjerteligt tillykke til:

Jytte Kronvold,
der fylder 65 den 24. februar
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Julebrev fra Rolandas
Disse 4 sider fra
vores SOS-barn i
Litauen kom
desværre ved en
beklagelig fejl
ikke med i den
ordinære udgave
af Gammel-Uglen
i februar måned.
Derfor udsendes
de som
særnummer via
gruppelederne,
idet et julekort
sidst i april
(næste nummer)
ikke er særlig
hensigtsmæssig.
Redaktøren
beklager fejlen.
På side 4 er der
en kort oversættelse af brevene i
hovedtræk.

24. årgang

SÆRUDGAVE - FEBRUAR 2013

Nr. 4A

2

3

Oversættelse af forsiden:
Kære Sct. Georgs Gildets i Hammel venner.
Med dette brev bekræftes, at jeres sponserede barn Rolandas modtog jeres
gave (sportstaske, kasket + T-shirt). Tak for gaven, som bringer glæde til
børn, der bor i SOS byen i Vilnius.
Vi ønskes GODT NYTÅR.

Oversættelse af side 2 og 3:
Kære Sct. Georgs Gildet i Hammel.
I Vilnius er jorden dækket af sne lige nu, SOS co-ordinator, Jurgita, har
sendt dette lange brev, som jeg så godt og kort som muligt her refererer:
Rolandas har tilbragt sommeren med en koncert tur til Rusland, hvor han
havde lejlighed til både at besøge Moskva og Skt. Petersborg + andre russiske byer. Han har haft en rigtig dejlig sommer og foruden turen til Rusland,
deltog han i en sports-lejr i Estland , for udover at være udøvende musik
mand, er han også sports interesseret – spiller fodbold i sin fritid og følges
med venner fra SOS byen for at overvære både fodboldkampe og basketball
kampe i Vilnius. Rolandas har nu afsluttet sin violin undervisning, men fortsætter med guitar og fløjte i musikskolen.
I brevet fortælles også om alle de andre børn, som bor der plus at alle har
det godt, har stort set ikke haft sygedage i det forløbne år. Der fortælles om
alle de aktiviteter der udbydes – dans, dramatik, broderi, strikning etc. for
piger – for drenge – fodbold, basketball, roning og bordtennis. Vi skal lige
her være klare over, at nok bor drenge og piger sammen i husene, hvor de
har deres ”mor”, men de er adskilte, når det angår undervisning og fritidsaktiviteter.
Der gøres rigtig meget ud af børnenes også almene viden plus god opførsel.
Nogle af børnene finder matematik, engelsk og litauisk grammatik som jungler. For at afhjælpe, er der til byen knyttet terapeuter, lærere, psykologer
plus frivillige, som hjælper børnene med hjemmearbejde.
Ydermere er der i SOS byen personer, der oplærer forældre i Vilnius, der
har biologiske børn boende hjemme, men børn der går i skolen, hvordan
man forsørger børn, rigtig mad, laver budget , hjælper med at lave et CV, i
det hele taget motiverer forældre til at komme i arbejde.
Til slut takkes der for vores hjælp og støtte. Det har gjort livet lysere og
lykkeligere for os. GLÆDELIG JUL.
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