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Deadline - uden aftale - er den –27. maj.

PROGRAM indtil sommerferie:
Dato

Aktivitet

Ansvarlig

-8. april

Skaghøj-arrangement

Bodil Taankvist

-9. april

Arbejdsdag i Engedalen

Centerleder

15. april

Pøt Mølle Løb

Carsten Lund

24. april

Sct. Georgs aften

Gruppe 4

-5. juni

Friluftsgildehal med Porskjær

Gruppe 5

23. juni

Sct. Hansaften

Bål-teamet

Forsidebillede: Hadstenkoret
på besøg
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Pøt Mølleløbet
Søndag, den 15. april 2018
Årets Pøt Mølleløb afvikles på Klintholms arealer og i
Hammel Mølleskov.
Vi starter i Engedalen med flaghejsning kl. 9.00 og
slutter med præmieoverrækkelse kl. 14.15.
Løbet handler om Harry Potter, og spejderne skal lære
alle de færdigheder, som man skal kunne for at blive
en rigtig troldmand!
Harry Potter er elev på troldmandsskolen Hogwarts og
han har rigtig meget brug for spejdernes hjælp!
Der er uhyre der skal besejres. Ingredienser til trylledrikke, der skal prøves. Koste, der skal flyve. Tryllestave, der skal svinges, når årets Pøt Mølleløb går i
gang!
Et spændende opgaveløb og så til allersidst, lige før
præmieoverrækkelsen, bliver det afgjort, hvem der
vinder den store Guiddich turnering.
Denne afslutningskonkurrence kan forældre og ledere
også se på ved Spejdercentret Engedal, når spejderne
kommer tilbage fra opgaveløbet.
Spejderne har fået en hjemmeopgave. Hver spejder
skal lave en tryllestav og patruljen en trylleformular,
som skal bruges ved til- og framelding i stedet for deres egen patruljes normale patruljeråb.
Stor gildehilsen
Karina, Peder og Carsten
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Gildemestertalen 7. nov. 2017
Fødselsdag i gildet. Et år er gået siden vi fejrede vores 50 års
fødselsdag med pomp og pragt. Mange kræfter blev lagt i dagen, som forløb med mange gæster, gaver og taler.
En fødselsdag er mere end en fødselsdag, hvor man er blevet
et år ældre. Det er også en anledning til at samle familie og
venner - eller bare læne sig tilbage og fundere over det år,
som igen er gået. Hvor blev tiden af? Jeg har da lige fyldt år.
Da vi mødtes sidste gang, fik vi udleveret Gammel Uglen. På
bagsiden ser jeg, at jeg bliver 70. Det var mærkeligt. Jeg
havde ikke set det på tryk. Det blev ligesom kastet én i ansigtet. Ups ja – det vidste jeg jo godt, men alligevel!
Samtidig med denne konfrontation af ens fremskredne alder,
er der en artikel i Århus Stiftstidende om Henning Kirk, der er
aldersforsker og dr.med.
Han har skrevet en bog sammen med journalist Lone Kühlmann: Afskaf alderdommen. Bliv i de voksnes rækker. Begge
tager afstand fra at blive sat i bås som ”de ældre”. Derfor
skrev de bogen, hvor de med underholdende eksempler fra
nyere forskning og solide livserfaringer går til angreb på den
elendighedsretorik, der gør alle ældre til ofre. De inspirerer
til, hvordan vi som samfund kan vælge at se de ældre, som
en ressource eller som en belastning. Ligesom hvert enkelt
menneske selv kan vælge at se sin alderdom som en del af
livet.
En af de værste klicheer om alder og ældre er udsagnet om,
at man skal holde sig ung. Det er værre end en kliché - det er
noget vrøvl. For selvfølgelig skal man ikke holde sig ung, man
skulle gerne se at komme videre. Blive voksen.
Vi siger om unge mennesker, at de træder ind i de voksnes
rækker. Det bliver ikke sagt direkte, men det ligger i luften,
at når - man når pensionsalderen, træder man ud af dem
igen. Man er ikke længere voksen. Man er gået ind i gruppe
af ældre – de ældre. Nogen det er synd for.
Det handler om fordomme. Fordomme som bygger på uvidenhed. Der er ikke noget, der automatisk kommer med alderen. Alder er ikke en sygdom. Man taber ikke automatisk
tænderne med alderen.
Man holder ikke op med at udvikle sig fordi man bliver gammel.
Man bliver gammel - fordi man holder
op med at udvikle sig.
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I 1997 døde den franske kvinde Jeanne Calment i en alder af
122 år. Den højeste alder der nogen sinde er registreret i
verden. Hun sagde selv, at hun blev så gammel, fordi gud
ikke ville have hende – han kendte hende for godt. Tænk sig
- hun var en moden kvinde, da mange af hendes landsmænd
faldt i Verduns skyttegrave under 1ste Verdenskrig - og hun
var pensionist, da Hitler invaderede Frankrig. Hun blev kendt
i verden, da hun ved sin 110-års fødselsdag blev interviewet
af nogle journalister, som ville høre om hun gerne ville blive
endnu ældre. Hun svarede, at nu havde det taget hende 110
år at blive berømt, så nu ville hun gerne nyde det lidt endnu.
– Hun levede 12 år mere.
Hun blev naturligvis spurgt om årsagen til at hun levede så
længe. Hendes lattermildhed. ”Bevar altid latteren. Jeg tror
at jeg vil dø leende. Det står i mit program”. Det blev også
bekræftet, da hun fortalte forskerne om sin helt specielle
”pensionsordning”. Da hun var 90 år, overdrog hun sin ejendom til naboen, som var sagfører. Til gengæld skulle hun
have lov til at blive boende, og han skulle i resten af hendes
liv betale en ganske pæn månedlig ydelse. Desværre for
sagføreren døde han kort tid før Jeanne Calments blev 120
år. ”Enhver kan jo gøre en dårlig forretning”, sagde hun tørt.
Det er livsforlængende at have noget at grine ad. Som da
Storm P. sagde: ”De bidende bemærkninger kommer først,
når man har mistet tænderne! ”
Eller en anden en af Storm P. – Visdom kommer ikke nødvendigvis med alderen. Hvis man var dødkedelig som 27årig, er der ingen grund til at tro at man bliver et festblus,
bare fordi man er fyldt 70.
Der er 1 mill. danskere over 65 år. Hvert fjerde år øges danskernes levetid med omkring et år. Der bliver mange af os,
men heldigvis vokser vores psykiske og fysiske ressourcer
tilsvarende.
Som forfatterparret Henning Kirk og Lone Kúhlmann siger:
Opdelingen mellem de voksne og de ældre må høre op.
Så vi skal bare være glade for, at få pension som 65 årig, at
vi får rabat på arrangementer, fordi vi er medlem af ældresagen, at vi skal forny vort kørekort osv.
Jo, jeg glæder mig til at blive 70.
Så der er ingen grund til at forlade de voksnes rækker.
Jytte
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Gildemestertale 9. januar 2018:
Godt Nytår!
Julen er vel overstået og vi er nu kommet ind i det nye år.
Nytår – Dronningens nytårstale – Statsministerens Nytårstale
får os til at reflektere over året, som er gået – og om det nye
år, der ligger foran os; men ikke mindst det – at vi er her –
lige nu.
Da Dronningen opfordrede os til, at vi skulle prøve at lave
noget unyttigt, tænkte jeg mest på de travle unge familier;
men efterfølgende – hvad med os selv?
Vi smiler alle, når vi åbne kalenderen, for den er allerede nu
overtegnet.
Det har vi jo været vant til, men det er vel også OK.
Er det nyttigt eller unyttigt?
Jeg kom frem til, - bare det gør mig glad.
Ved Fredslys arrangementet i december donerede vi Årets
skulderklap til Tinghøj. Det gjorde mig glad. At opleve den
glæde og taknemlighed varmede utrolig meget. Ja, de var
glade for beløbet, men det - at vi havde tænkt på dem, alene tanken at det var til dem, var nok den største glæde. Det
var stort at mærke denne umiddelbare glæde og taknemlighed.
Bare denne lille ting at hilse på hinanden, et lille nik. Nu går
jeg næsten hver dag en tur i skoven – på forskellige tidspunkter – og møder derfor også mange forskellige: Til fods,
til hest, på cykel eller i løb. Når jeg møder disse personer,
giver jeg dem altid et nik eller hej, og hvor er der mange –
der ikke hilser – og de hilser slet ikke først. Her synes jeg, vi
kan sprede lidt venlighed, - et smil - at vi kommer hinanden
en lille smule ved. Ja, vi tror vi har nok i os selv; men hvor
skal der lidt til, for at dagen bliver lidt lysere.
Lad os i 2018 smile til hinanden og til dem vi møder på vor
vej.
I 2017 har vi måttet sige farvel til vort loppemarked. Det er
klart, at vi kommer til at mangle disse midler, både til Engedal og til vore donationer. Det er fortsat en udfordring, hvorledes vi fremadrettet får en indtjening. Heldigvis har vi Pølsevognen, som giver et flot overskud. Tak til Hanne og dine
hjælpere for dette. Sct. Hans bålet kom godt i gang og udviste et mindre overskud. Så jer
beder jer om at støtte op om
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disse aktiviteter, når de igen afvikles til sommer.
”Det nedsatte udvalg” for salg af Engedal kom næsten i hus
med en aftale med de 2 korps. Efter flere forhandlinger
sprang korpsene desværre fra, hvorfor Udvalget nu er i gang
med prioritering nr. 2: At overdrage Engedal til en Selvejende Institution. Tak til Udvalget for jeres store arbejde. Vi ønsker jer en frugtbar indsats i 2018 med troen på, at vi kommer i mål.
Tak til dig, Charlotte, som har bragt Fredslyset til Hammel
flere gange. Det er meget højtideligt med modtagelse på
Rådhuset, derefter til In-Side med fakkeltog, med stor deltagelse af spejdere, gildebrødre- giner og mange flere. Du har
valgt at stoppe med din post, hvorfor vi nu skal have ny GIM
og ansvarlig for Fredslyset. Tak for dit fine stykke arbejde,
Charlotte.
Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til de forskellige udvalg for jeres arbejdsindsats og ser frem til samarbejdet i det nye år.
2017 var også året hvor vi måtte tage afsked med Erling.
Erling var gildebror af hele sit hjerte, og et forbillede for os
alle. Trods sin sygdom deltog han aktivt i gildets aktiviteter.
Vi vil huske Erling for hans humor, og hans kamp for fællesskabet i Gildet. Han var altid beredt.
Til gildetinget i marts får vi nogle ledige poster vi skal have
besat. Håber alle vil se positivt på opgaven med at tage en
opgave på sig, og at vi alle vil være med til, at støtte op om
dem, der påtager sig opgaven.
Men inden vi lægger 2017 i den store glemmebog og pakker
det væk som et år, som verden godt kunne have gjort bedre, så lyt lige til disse ord, som FN´s danske generaldirektør
i Geneve, Michael Møller – den højst placerede dansker i FNsystemet – skrev i en dansk avis:
”Statistikker viser, at i gennemsnittet har vi mennesker aldrig haft det så godt som nu. Verden har aldrig været mere
sikker, sundere og uddannet.
Næsten en million mennesker har undsluppet ekstrem fattigdom siden 1990, mens dødeligheden blandt mødre og børn
er halveret. Millioner af børn er i skole for første gang. Polio
og spedalskhed er næsten udryddet. Rundt omkring i verden
er der utallige organisationer og7 mennesker, der kæmper for

at forbedre vores verden.
Disse succeshistorier bliver sjældent bemærket i medierne.
Nyhederne er i dag gode til at fremhæve problemer, men
derimod ikke særlig dygtige til at komme med ideer, promovere en kultur, hvor man lytter og spreder inspirerende historier, der handler om, hvad man kan gøre”.
Det er måske ikke gode nyheder, der kan fæstnes direkte på
2017, men vi gør det altså bedre og bedre for verden år for
år, og også i 2017.
Jeg har taget dette med, fordi medierne TV, fake news, fake
fakta, fake alt muligt - fylder os med død og ødelæggelse.
Trusler er der nok af i verden, magthaverne stoler ingen på,
tusinder flygter fra krig og fattigdom og vi har en amerikansk præsident, som vi aldrig tidligere har oplevet. Så medierne skal nok fortælle os, hvor forfærdeligt der er herhjemme og ude i den store verden.
Derfor er det vigtigt at få at vide, at vi internationalt aldrig
har haft det så godt som nu.
Vi kan begynde med at lytte en ekstra gang til tredje vers i
H.V. Kaalunds fine sang ”jeg elsker den brogede verden”.
”Jeg har grædt, som andre, af smerte,
Fordi min boble brast.
Men boblen er ikke verden;
Læg verden det ej til last!”
Godt Nytår

Skaghøj arrangementet
Søndag den 8. april 2018 kl. 14:00
Arrangementet bliver i lighed sidste år med Vitten spillemænd og fælles kaffebord med beboerne.
Med gildehilsen
Lilli — Tove — Bodil
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FREDSLYS MODTAGELSE I HAMMEL 2017:
Som GIM og dermed koordinator for FREDSLYS arrangementet 2017 i Hammel
by, siger jeg tak til alle SPEJDERE , til SPEJDERLEDERE til SCT. GEORGS
GILDE BRØDRE, BORGMESTER og INSIDE som også i år bakkede vores fælles
FREDSLYS - ARRANGEMENT op. ”Skulderklappet”, som i år blev uddelt, efter
Fredslysbudskabet var læst op og alle Spejdere havde skrevet F R E D blev i 2017
af vores Gildemester overrakt Plejecenter TINGHØJ – kr. 3000,00 udelukkende til
brug for iværksættende/beskæftigelsesfremmende aktiviteter.
I ”gamle dage” blev spejderne efter denne seance fragtet af Gildebrødre rundt på
vore 3 plejehjem her i byen for der at overlevere LYSET med lidt julesang – til stor
glæde for alle beboere.
Denne seance har ikke foregået i nogle år, men i år blev vi kontaktet af aktivitetspigerne på Skaghøj og Elmehøj: Ville det være en idé, at kørestolebrugerne fulgte
med i optoget? Og de således selv kunne bringe LYSET hjem.
Det var en succes med ikke mindre end 15 kørestole i optoget og de der magtede
holdt en fakkel.
Vi har modtaget LYSET i Hammel by i 22 år. I 17 år, har der ikke været ændret på
vores måde, at modtage det på . Nu er det nærmest blevet en institution i byen. Ved
henvendelse til involverede parter, spejdere, presse, borgmester, InSide bliver man
mødt med: ”Dejligt, er det ved den tid nu”!
Godt, at vi sammen med jer Spejdere ved dette arrangement, såvel som ved mange
andre arrangementer, står sammen. I fælleskabets styrke lykkes alting.
Årets modtagelse af LYSET var uden problemer i 2017 og vejret var godt.
LYSET brænder nu ikke blot med EVIG flamme i Bethlehem, Østrig og Roskilde.
Katolsk Kirke i Aarhus har fået FLAMMEN tilbudt – og brænder nu også her.
En speciel tak vil jeg gerne rette til jer SPEJDERLEDERE, som fik alle spejdere
med – med fakkeltog indtog vi Hammel By og InSide – I gjorde det og i år med
rullestole TAK ikke mindst til aktivitetspigerne på Skaghøj og Elmehøj
En glæde var det atter, at læse FREDSBUD-SKABET op i Haurum Kirke 1. søndag
i advent. Højtideligt at se 2 spejdere bære LYSET ind, bære det til alteret og dermed
tænde alterets 7 lys.
Haurum Kirke var stort set fyldt. Tak også til sognepræst Lene Sander, som atter i år
gerne ville afholde Fredsgudstjeneste 1. søndag i advent og til Birgitte Østergaard,
der med sit kor indledte juletiden.
Med Gildehilsen Charlotte
Fra Charlotte har GammelUglen modtaget følgende:
Af forskellige årsager og efter mange lange og tunge overvejelser har jeg bestemt, at
jeg holder en pause i Sct. Georgs Gildet. Jeg melder mig ikke ud, og min Gine og jeg
gennemfører naturligvis, hvad vi har lovet gruppe 4. Med Gildehilsen Charlotte
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SCT.GEORGS AFTEN D. 24.APRIL

Vi starter kl. 19 med gildehal.
Efter gildehallen vil Kirsten bruge 5 min. til at fortælle
om SCT. Georg.
Aftenens foredragsholder er hospitalspræst Joan Møller Molbo, der vil fortælle om sit virke.
Under foredraget vil det være muligt at nyde et glas
vin. ( medbring glas )
Efter foredraget byder vi på 3 halve boller med pålæg ,
kaffe og småkager. (hertil medbringes kop og tallerken.)
Pris 60 kr.
Vel mødt. MGH fra gr.4
Gruppeleder: Hanne Nors—norshanne@gmail.com

Arbejdsdag i Engedalen
Kære gildebrødre og giner vi mødes
i Engedalen kl. 9.00 den 9. april
Vi skal have gjort forårsklar så mød op med kost og skovl,
ørnenæb og grensaks.
Inde skal vi have vasket gulve og vinduer.
Giv et kald så viseværten og jeg ved, hvor mange vi bliver.
Der er frokost kl.12.00
Med gildehilsen
Keld Kronvold
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Indbydelse til friluftsgildehal
Sammen med Porskær gildet vil vi invitere til
en spændende Frilufts Gilde Hal
Spejdercenteret Engedaleng 5 juni 2018 kl. 19.00
Det bliver afhængig af vejret udendørs / indendørs.

Vi har været så heldig at få

Karsten Erbs
til at komme den aften
og holde et lille foredrag krydret med sang og musik.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Vi sender senere en invitation til Gildebrødrene.
Med venlig hilsen
Grupperne i Porskær og Hammel Gildet
Karsten Erbs er vikarierende sognepræst i den kommende
tid i Hammel Voldby og Lading sogne.

Karsten startede som præst i Skanderborg i 1976.
Derefter var han præst i et landsogn i Himmerland og senere by
præst ved Sct. Mortens Kirke i Randers. Herefter var har præst i
Malaga på Solkysten i Spanien, hvor menigheden har en dansk
kirke, Margrethekirken, inden han sluttede af i Løkken storpastorat.
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Distriktsgildeting for Østjyske distrikt
afholdes i Spejdercenter Engedal den 6. maj 2018.
Nærmere oplysninger herom kommer direkte fra Distriktet, men reserver allerede nu datoen.
Kansler

Nu kun 4 blade om året
(grundet ændret års program)
Nr. 1 Den 15. august som optakt til det nye gildeår
samt indkaldelse til mødet i september og oktober.
nr. 2 til mødet i oktober med gildehistorie som markering af gildets fødselsdag samt indkaldelse til møderne i november og januar,
Nr. 3 til mødet i marts er især for forårsaktiviteterne
herunder Pøt Mølleløbet m.v.
Nr. 4 til mødet i juni om livet i grupperne samt omtale af Sk. Hans

Hjertelig tillykke
til
Kirsten og Alex Hilton
med 40 år i gildet den 19. april
og
Keld Kronvold
med 70 års fødselsdag den 25. maj
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