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Gildemester: 
Hans Jensen, Kløvervej 12,  
8450 Hammel  -  8696 9460 
mail: post@hans-jensen.dk 
 

Gildeskatmester: 
Ruth Føns, Skanderborgvej 280,  
8472 Sporup -  8696 8808 
mail: ruth@kontorhjaelpen.com 
 

Gildekansler: 
John Sørensen, Mosevej 16,  
8450 Hammel  -  8696 2566 

mail: mosenprivat@email.dk 
 

Spejdercenter Engedalen: 
Møllevangen 4, 8450 Hammel  
 8696 3934 
Centerleder: Erling Kjer -  4227 3710 

Gruppeledere 2011/13: 

Gruppe 1:  Kirsten Hilton 
(kirsten@hiltons.dk)  2467 8638 
Gruppe 2:  Birgit Vestergaard 
(blvn@fibermail.dk)  8696 1205 
Gruppe 3:  Hanne Thorhauge 
(thorhauge@fibermail.dk)  2128 2611 

Gruppe 4:  Per R. Olsen 
(perreimer@fibermail.dk)  2489 9732 
Gruppe 5:  Bodil Taankvist  
(bht@c.dk)  8696 1751 
Gruppe 6:  Ingerlise Jensen 
(ingerlise@hans-jensen.dk )  2396 8450 
Gruppe 7:  Peder Spørring 
(peru@os.dk)   2126 8107 
 

 

Gildets hjemmeside:

 www.sctgeorg.dk/hammel 

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: 
Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg   8657 9812 

SCT. GEORGS GILDERNE i DANMARK 
Landsgildemesteren: Lone Erkmann 
Landsgildekansleren: Kjeld Krabsen 
Landsgildeskatmesteren: Paula Mikkelsen 
International Sekretær: Anne Haastrup-Hansen 
Uddannelses Sekretær: Sten Frost 
PR Sekretær: Gerda Abildgaard 
Daglig kontorleder: Kirsten Christensen 
 

Landsgildekontorets adresse er:  
Sct. Georgs Gilderne i Danmark,  
Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K 
Telefon: 3332 2733 og mail: kontoret@sct-georg.dk 

GAMMEL-UGLEN udkommer NU 6 gange årligt 

Nr. 1 Den 15. august via gruppelederne eller indkaldere,  
nr. 2 til 6 ved møderne i oktober, december, februar, april og juni.  

Redaktion: Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C —  2427 7236 
e-mail: gammeluglen@hiltons.dk - Tryk: Erling Kjer 

Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer den 12. juni 2013. 
Deadline - uden aftale - er den 29. maj 

Bemærk: Sidste nummer af bladet fejlagtig havde nr. 3 i stedet for nr. 4 
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Redaktøren skriver: 

De nye grupper 

På gildetinget blev et ikke uvæsentligt spørgsmål rejst under 
”eventuelt”.  

Nemlig en retfærdig fordeling af arbejde med og omkostninger ved 

afholdelse af gruppemøderne.  

Hvis en gruppe f.eks. består af 3 par og 2 enlige, så ville det må-
ske være mere retfærdig, hvis de tre par havde dobbelt så mange 
gruppemøder som de to enlige i løbet af en periode. 

Efterhånden som alle gruppe jo ofte starter med en middag er det 
jo omkostning pr. kuvert, der belaster de enkelte deltagere. Lige-
som parrene er to om at deles om arbejdet 

Derfor var opfordringen fra forskellige gildebrødre, at man netop 
ved starten af de nye grupper får aftalt, hvorledes man afvikler 
gruppemøderne i de kommende to år. 

I den gruppe undertegnede de sidste to år har været deltager har 

vi netop afvikler gruppemøderne efter det princip, at:  
- er der to fra samme husstand, så har man også to arrangementer 

mod den husstand, hvor der kun er en enkelt deltager fra.  

Og her skelnes ikke mellem gildebror og gine, men om man delta-
ger eller ikke i gruppens arbejde. 

Forsidebillede: 
 

Snart lyder der fuglefløjt og spores livlig aktivitet i naturen som et 

sikkert tegn på, at vinteren endelig har forladt landet. 

Det holdt utrolig hårdt i år. 
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Efterlysning 
 

Når vi er sammen i gildet sker det ofte, 

at vi genopfrisker sjove oplevelser og 

pudsige situationer fra gruppeture og 

fra udflugter.  

Nu vil vi prøve at samle det sammen til lidt ekstra krydderi i 

vores krønike.  

Som det blev nævnt på gildetinget, er vi nu ude med en opfor-

dring til jer alle:  

Kom til tangenterne og skriv ned, hvad I kan huske, enten hver 

for sig eller i fællesskab.  

Der vil selvfølgelig komme en del ens el-

ler næsten ens historier, men pyt med 

det! Vi i krønikelauget redigerer og sam-

menskriver det efter bedste evne . Bare 

vi får mange af de oplevelser ned på pa-

pir eller skærm, som cirkulerer i gildet.  

For det er jo altsammen gildets historie. 

Prøv også at kaste et blik på alle jeres fotografier. De kan må-

ske vække nogle slumrende minder til live, og vi vil i hvert til-

fælde meget gerne have fotos til yderligere at illustrere de for-

håbentlig mange fornøjelige fortællinger, vi får ind.  

Der er ikke nogen deadline indtil videre, og vi vil også forsøge 

at lægge dem ind i krøniken på nettet efterhånden.  

Der kan I også se, hvem I har været i gruppe med hvilke år, 

hvis I vil skrive i fællesskab. 

God fornøjelse!      

    Kirsten G 

Krønikelauget 
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Spejderløb 2013 

Tema: ”Niels Ebbesen” som var frontfigur i et større 
jysk oprør imod den tyske Grev Gert ”Den kullede Gre-
ve”. 
Spejderne skulle hjælpe Niels Ebbesen og hans soldater 
i kampen mod Grev Gert. 

Favrskovløbet, hvor der deltog 82 spejdere fra hele kommunen, var 
en kold oplevelse for posterne, spejderne holdt varmen med de udfor-
drende opgaver, som posterne gav dem bl.a. svævebane tur, GPS-
skatteløb, træklatring, snigning, var nogle af de 10 poster, som spej-
derne skulle i gennem om lørdagen.  

Efter en kold nat, hvor spejderne vågnede op med sne på bivuak og 
telte, var de klar til søndagens jagt i vildsvineområdet, med fare for, at 

blive overfaldet af Holstenske lejesvende, og samarbejdes opgaverne i 

den mudrede grusgrav ved Pøt Mølle, som gav venskaber på tværs af 
kommunen.  

Borgmesteren mødte op og priste spejderne for indsatsen og overrakte 
vinderne: Vandrestavene: 

Junior:  1 plads + turn-out Thor patruljen, DDS Hadsten 

Spejder: 1 plads + turn-out Egern patruljen, DDS Hadsten 

Senior:  1 plads   Røde orm 1 patruljen, DDS Laurbjerg 

Leder:  turn-out   Aquila klanen, KFUM Hammel 

 

Pøt Mølleløbet, hvor der deltog 37 spejdere fra Hammel, var den før-
ste varme dag i dette forår, hvor solen brændte godt igennem ved 
middagstid.  

De 7 grupper i gildet, havde lavet nogle gode poster, som gav spejder-

ne en god oplevelse med rumlighed for forskelligheden der er i alder 

og spejderfærdigheder. Også her var temaet: ”Niels Ebbesen” 

Der blev sluttet af med sanglege for store og små, omkring lejrbålet i 
vores dejlige Engedals område. Vinderne af guld pladerne til patrulje 
standeren blev: 

Mikro:  1 plads   Snogene, DDS 

Bæver:  2 plads + turn-out Panda-bjørnene, KFUM 

Ulve:  1 plads + turn-out Bøfler, KFUM 

Ulve:  2 plads   Panter, KFUM 

 

LøbsTeamet 
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Loppemarked 2013 

For 22. gang afholder Sct. Georgsgildet i 
Hammel loppemarked til fordel for spejderbe-
vægelsen i byen.  

Denne gang i perioden 23. – 25. maj. 

Torsdag den 23. maj har vi den store hus-
standsindsamling i Hammel by.  

Sortering og opstilling af effekter i hallen fore-
går fredag den 24. maj. Det kræver en stor 
arbejdsindsats af gildets medlemmer og an-
dre aktive hjælpere. 

 

 

Lørdag den 25. maj  

åbnes dørene  

for selve loppemarkedet  

i tiden 09:30-14:00 
 

 

Sidste gang var omsætningen på små 72.000  kroner og når udgifterne er truk-
ket fra, gav det et overskud på ca. 49.000 kroner til gavn for spejderarbejdet.  

Vi har atter i år fået lov til at bruge Fabriksvej 10 til lagerplads. Egon Stens-
gaard og jeg har en nøgle til lokalerne.  

Vi har annonceret i vores lokale avis og på Idrætscenterets monitor med rekla-
mer, at vi har denne bygning. Flere har allerede benyttet sig af tilbuddet.  

 

Carsten Lund  

Loppemarkedskoordinator 
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Sct. Georgs Gilderne i Danmark i 80 år 

Robert Baden Powell startede verdens-
spejderbevægelsen i England i 1907. 

I 1933 tog tre tidligere spejdere initiati-
vet til starten af Sct. Georgs Gilderne i 
Danmark. De opfordrede til at danne 

Sct. Georgs Gilder i alle danske byer. 

Den 23.april - Sct. Georgs dag - samme 

år blev det første Sct. Georgs gilde 
startet i København. 

Status pr. 1.5.2012: 187 gilder og 21 distrikter med 5007 gilde-
brødre i Danmark. 

Sct. Georgs Gilderne i Danmark samarbejder med de fire aner-
kendte spejderkorps: Danske Baptisters Spejderkorps, Det Danske 
Spejderkorps,  KFUK-spejderne i Danmark og KFUM-Spejderne i 

Danmark 

 

Gildebevægelsens formål 

Sct. Georgs Gilderne virker som samlingssted for tidligere spejde-
re og spejderinteresserede, som på et voksent plan ønsker at ar-
bejde videre med spejdertanken.  

Samtidig løser Sct. Georgs Gilderne i fællesskab humanitære op-
gaver efter det enkelte gildes eget valg. 

Medlemmerne er over 18 år og er eller har været aktive spejdere. 
Eller har på anden vis haft tilknytning til spejderbevægelsen eller 

har vist interesse for spejderbevægelsens ideer og formål. 

Medlemmerne samles i et gilde, der består af et antal grupper. I 
grupperne foregår på et månedligt møde et individuelt arbejde 

med emner efter gruppemedlemmernes interesser. Alle grupperne 
samles i gildet til et månedligt fælles arrangement undertiden i 
højtidelige rammer, hvor gildelov og -løfte er en naturlig del. 

Det samlede gilde løser i fællesskab større opgaver, som gildet har 

valgt at arbejde med, som f.eks. Spejdercenter Engedal, Fadder-
skab via SOS-medlemskab, økonomisk støtte til spejderbevægel-
sen samt afholdelse af spejderløb som Favrskov– og Pøt Mølleløb. 
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Årets udflugt 

 

Onsdag, den 1. maj 2013 

 

 

Vi starter fra Miko Centrets P-plads klokken 17 og kører i bus til 
"Møldruphus", hvor billedkunstneren Marie Drewes bor sammen med 
sin mand Eric Dahlgaard.  

I de smukke og afslappede omgivelser arbejder hun med olie eller 
akryl på lærred, akvarelteknik og litografi.  

Om foråret udstiller hun her sine værker i en ”maj-udstilling”, der i år 
har officiel fernisering lørdag den 4. maj. Vi er derfor til for-præmiere. 

Inspiration til værkerne hentes verden rundt og i naturen.  

Hun har som anerkendelse modtaget Anna E. Munch’s kunstnerlegat 

for kvindelige kunstner samt legatophold i Gl. Skagens grundejerfor-
enings kunstnerbolig og i ”Jeckelfondens kunstnerbolig Gl. Skagen” 
samt i ”Refugium Upernavik” v. Upernavik Museum, Grønland. 

Hendes nyeste produktion er ophængt i ejendommens atelier samt i 

den stilfulde renoverede staldbygning. 

Møldruphus er en firlænget skovejendom med 35 tdr. land og belig-
gende ved en 1,5 km lang fredet del af Gudenåen. 

Vi har mulighed for at nyde vores medbragte mad i udstillingslokalet 
og få en snak med kunstneren. 

Eric Dahlgaard vil endvidere vise rundt i den smukke natur og fortælle 

røverhistorier fra området, da det er hans barndomshjem, vi besøger. 

Gruppevis tilmelding senest  den 26. april 2013  
til kirsten@hiltons.dk eller telefon 2467 8638 

I skal selv medbringe mad, drikkevarer, kaffe/te og tallerken, bestik 

og glas. 

Vi glæder os til en dejlig tur i starten af maj.  

Deltagerpris: 75,00 KR 

Med gildegilsen 

GRUPPE 1 
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FRILUFTSGILDEHAL 
 

onsdag den 12. juni 2013 kl. 19,30 
 

 

I den forhåbentlig smukke sommeraften mødes vi til gildehal 

på bålpladsen i Engedal. 

Eftergildehallen er lagt i hænderne på 

Faurskovs borgmester  

Nils Borring 

Aftenens traktement koster 60 kr. 

 

Tilmelding gruppevis 

senest søndag 9. juni  

på tlf. 86 96 12 05 eller <blvn@fibermail.dk> 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Med gildehilsen 

gruppe 2 
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Kontingent m.v. 
 

Tiden er nu inde til betaling af kontingent for 1. halvår 

2013. (Beløbene er uændret i forhold til 2. halvår 

2012) 

 

For enlige er kontingentet kr. 423,00 

For ægtepar er kontingentet kr. 726,00 

 

I har 2 muligheder for betaling: 

 

- Indbetaler beløbet til gildets konto i Sparekas-

sen Kronjylland, Hammel afdeling. Konto 6110 

4860085320.  Husk at oplyse navn/navne 

ved indbetalingen. 

 

- Betaler kontant, (til Ruth). 

 

Sidste frist for indbetaling er den 4.juni 2013. 

 

Da I nu ikke modtager skriftlig kontingentopkrævning, 

vil der ca. 1 uge før sidste betalingsfrist blive udsendt 

en påmindelse pr. e-mail. 

Uanset om man har betalt, modtager alle af praktiske 

grunde denne e-mail. 

Ved betaling via pengeinstitutoverførsel er det 

unødvendigt at få pengeinstituttet til at sende 

en særskilt meddelelse om overførslen. Det er 

spild af papir, da den ikke bruges til noget. 

Afregninger vedrørende arrangementer m.v. til  un-

dertegnede. 

Gildehilsen 

Ruth 
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2013: 
1/5:         Udflugten……………...………………..………. GR 1 
23-25/5:  LOPPEMARKED……….………...…… Koordnator 
12/6:       Friluftgildehal……………………..…..………. GR 2 

BEMÆRK: Datoen 12/6 er ny i forhold til årsprogram!!!! 

August/september: De nye grupper mødes og vælger gruppele-
der.                                          
 
*) 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! 

Naturlaug Steen Blicher 
 
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 ind-
hold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lignende. 

 

Kalender for Østjysk Distriktsgilde 2013 

 

27/5  Distriktsgildeting i Horsens 

17/6  Sommerudflugt – aften, sejltur på Skanderborg 

  sø og kaffe på Vester Mølle 

  2/9  Distriktsgildehal i Odder 

25/10 Fellowship Day – ISGF 60 års jubilæum – i  

  Aarhus 

27/11 Fredslyset modtages i Skanderborg 

 5/12 Distriktsrådsmøde 

KALENDERSIDEN 
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 Et hjerteligt tillykke til…….. 

 

 

Keld Kronvold med de 65 år den 25. maj 2013 

 

Bemærk: 

Kalenderen finder du på næstsidste side i bladet! 

På falderebet 
 

På årets Pøt Mølleløb var 
det gennemgående tema 
historien om herremanden 
fra Norring, Niels Ebbesen, 

der jo som bekendt befrie-
de danskerne fra ”Den kul-
lede Greve” ved at myrde 
ham i Randers. 

Ved et senere slag nær 
Skanderborg blev Niels 
Ebbesen desværre dræbt. 

Under løbet skulle spejder-
ne hjælpe Niels Ebbesens 
mænd med forskellige 
praktiske gøremål. 

Her afprøves en transpor-
ter til sårede. 

Spejderne har selv frem-
stillet den og afprøver nu 
om besnøringerne kan hol-
de. 


