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GAMMEL-UGLEN udkommer fremover 4 gange årligt
Nr. 1 ca. 10. august, nr. 2, 3 og 4 ved møderne i november, februar
og maj via gruppelederne.
Deadline 15 dage før udgivelsen.
Redaktion:
Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C
e-mail: alex@hiltons.dk

24 27 72 36

Tryk: Nedergaard & Kjer
Forsidebilledet viser den IKON, der prydede podiet under årets landsgildeting.
Ikonen er en gave til Landsgildet fra Bent Gildsig, gildebror fra Ebeltoft
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Redaktøren skriver:
Man kan være for hurtig og man kan være for langsom. Det
sidste var tilfældet i sidste nummer af GammelUglen, hvor jeg
på bagsiden skrev, at Egon havde været 25 år i gildet. Det var
ikke korrekt. Det var derimod 25 år siden Egon blev genoptaget efter en kort pause. Undskyld Egon.
Så er arbejdet i de nye grupper så småt ved at komme i gang.
For nogle af grupperne har det åbenbart været svært bare at
finde en dato, hvor gruppen kunne mødes. Aldrig har jeg været
ude for, at så mange skulle have forlænget fristen for indlæg i
bladet.
Efterhånden. som vi bliver pensionister. bliver vi også mere
udsvævende. Vi har ikke længere vores arbejde til at fastholde
os hjemme. Vi vælger hverdage og andre tider til ferie end førhen, hvor ferie var om sommeren eller omkring jul eller lignende.
Nu er der ingenting der binder os, og derfor bliver vi mere vanskelig at samle. Men friheden har også sine fordele.
F.eks. kan man jo nu holde gruppemøde midt på en hverdag!

Ny adresse og e-mail:
Grethe Christensen: Tommesensvej 1E, 8450 Hammel
e-mail: nrac@youmail.dk

HUSK:
Ønsker DU at fravælge GammelUglen i papirformat, så send en
mail til alex@hiltons.dk.
Skriv navn og ”Jeg fravælger papirudgave af GammelUglen” og
fremover vil gruppelederen modtage et eksemplar mindre.
(P.t. har 1 gildebror fravalgt papirudgaven)
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Gildemesteren indledte sin tale i september med at sige:
Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen tilbage efter en omskiftelig sommer.
Musikken, der spillede da Gildehallen
startede, var ” Den Danske Sommer ”
fremført af Poul Dissing.
Digtet er skrevet af Benny Andersen og er fra digtsamlingen
'Skynd dig langsomt' , digtet blev læst af Benny Andersen ved
åbningen af udstillingen Den Danske Sommer på Sophienholm i
juni 2008.
Det var en maleri udstilling og det gennemgående indtryk var,
når man så på billederne, at den danske sommer altid har været
og er lunefuld.
Der var på udstillingen bl.a. et Johannes Larsens maleri fra 1908:
billedet hedder ”Køer i tordenvejr”. De to køer på maleriet vender
ryggen til beskueren og afventer den næste tordenbyge. Himlen
er blå-lilla og træerne på marken har antaget en grøn næsten
selvlysende farve her i sekundet inden regn og torden igen bryder
løs.
Meget kan man sige om den danske sommer, og der er sagt meget.
Men uanset hvad man siger om den, står én sandhed fast.
Den overrasker os altid på en eller anden eller flere måder.
Som der står i første vers i digtet :
Den danske sommer er ustabil.
Et år kan den komme midt i april,
men holder sig væk i juni juli den danske sommer er umulig!
Ferien er slut - for de fleste.
Forhåbentlig har der trods et lidt vådt vejr været mange dejlige
oplevelser du kan bringe med tilbage til den hverdag der er kommet igen.
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Gildemesteren sluttede sin tale af med følgende:
”Hvis man hører til de, der gerne vil have hverdagene til at gå så
hurtigt som muligt, så kan jeg anbefale at læse Dan Turèlls digt
fra 1993, det hedder

”Hyldest til hverdagen”
Jeg vil læse starten og de sidste fire linjer af digtet:
Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt
der alligevel ikke er helt så kendt
Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed
fremmede ansigter...
Her må du selv læse det der er ind imellem!!!!*)
….
Jeg holder af hverdagen
Jeg er vild med den
Hold da helt ferie
Hvor jeg holder af hverdagen
Jeg holder stinkende meget af hverdagen.
Dan Turèll forstod om nogen at sætte pris på de små ting her i
livet, og omsætte dem til letforståelig lyrik.
Det er vigtigt at huske at - når man har mulighed for det - så
byd hver lille øjeblik af de oplevelser man får i sin hverdag, velkommen, med familie, med venner, både hjemme og ude
-

selv i hverdagen er der mange ting at holde af.

Jeg siger som Dan:

Jeg holder stinkende meget af hverdagen.”
Hans Jensen

*) og som en service for bladets læsere er digtet i sin fulde længde på næste side. God fornøjelse

5

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt
der alligevel ikke er helt så kendt
Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter
Morgenkyssene
Postens smæld i entréen
Kaffelugten
Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser Jeg holder af hverdagen
Selv gennem alle dens irritationer
Bussen der skramler udenfor på gaden
Telefonen der uafladelig forstyrrer det smukkeste, blankeste stillestående ingenting i mit akvarium
Fuglene der pipper fra deres bur
Den gamle nabo der ser forbi
Ungen der skal hentes i børnehaven netop som man er kommet i gang
Den konstante indkøbsliste i jakkelommen
med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks
Den lille hurtige på den lokale
når vil alle sammen mødes med indkøbsposer og tørrer sved af panderne Jeg holder af hverdagen
Dagsordenen
Også den biologiske
De uundgåelige procedurer i badet og på toilettet
Den obligatoriske barbermaskine
De breve der skal skrives
Huslejeopkrævningen
Afstemningen af checkheftet
Opvasken
Erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape Jeg holder af hverdagen
Ikke i modsætning til fest og farver, tjald og balfaldera
Det skal til
med alle sine efterladte slagger
Så meget usagt og tilnærmelsesvist
vævende og hængende i luften bagefter
Som en art psykiske tømmermænd
Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere Fint nok med fester! Al plads for euforien!
Lad de tusinde perler boble!
Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig
i hvilens og hverdagens seng
til den kendte og alligevel ikke så kendte samme udsigt
Jeg holder af hverdagen
Jeg er vild med den
Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen
Jeg holder stinkende meget af hverdagen
/Dan Turell
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Ruth Føns havde 5 minutters Sct. Georg ved
gildehallen i september.
Emnet var ”Livets

loppemarked”

Hun indledte med at sige
”Både i den materielle del af vores liv og i vores erindring, hukommelse og bevidsthed hober der sig mange ting op i løbet af livet.
Meget af det er tilsyneladende ubrugeligt, men det har alligevel
betydning for os og kan indeholde meget godt. Genbrug er en god
ting, så husk på dine lopper og brug dem konstruktivt i dit liv.”
Derefter beskrev hun alle de ting, som vi står overfor at skulle
kassere og smide væk ved flytning, opbrud eller bare oprydning.
Og hvordan vi ved genbrug kan glæde andre med de ting vi selv
gennem årene har sat pris på .
Hun sluttede med at omtale:
”Det sjælelige loppemarked
Piet Hein siger:
Sjælen ved vi intet om. Muligvis er skallen tom.
Derfor må vi ej forsmå, det som man kan føle på.
Men i vores tidsalder med sværvægter på ting og penge
må vi ikke glemme sjælen og meningen med det hele.
Vi har alle nogle moralske værdier, som vi prøver på at leve op til,
men også her er det som et loppemarked; ingen af os kan leve op
til vores egne etiske og moralske idealer, og heller ikke til andres.
Men engang imellem må vi forsøge at rydde op på hylderne og
skrotte de dårlige sider af os. Her skal der ikke ske genbrug.
En oprydning af den art, kan du kun foretage selv i grundig eftertænksomhed, men den kan godt sættes i gang af andre, der er så
gode venner, at de kan sige ubehagelige sandheder til dig.
Vi har alle behov for en tilbagemelding om, hvordan vi virker på
andre, moralsk og sjæleligt set. Vi har brug for et kærligt spejl,
der giver en ikke dømmende, men hjælpende hånd til os, så vi
kan få sjælen med i vores liv på en god måde, for til slut, når vi
skal af sted over på den anden side, at have en større klarhed
over vores sjælelige loppemarked.”
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Gildets pølsevogn på Hestemarked 2011
Hestemarked 2011 blev afviklet i dejligt vejr og med rigtig mange gæster, hvoraf mange besøgte Gildets pølsevogn.
Og – vi gjorde det. Pølsevogn 2011 gav igen et flot resultat. En
omsætning på kr. 24.843,50 og et overskud på kr. 14.729,(incl. salg af overskudsvarer til gruppen, som arrangerede septembermødet.)
Slagter Lars, som pr. 1. juli flyttede til SuperBest i Hadsten, sørgede igen for en pølsevogn uden beregning. Alle varer blev købt
i SuperBest Hadsten og leveret direkte til pølsevognen og slagteren var ”stand by” hele weekenden. Suppleringsvarer blev ligeledes leveret og usolgte varer i ubrudt emballage blev taget retur. Stor tak til Lars og købmanden i SuperBest.
Tak til de gildebrødre og giner, som tog en eller flere vagter.
Uden jer kunne vi ikke skabe et så flot resultat. En særlig tak til
Leif og Niels C. for hjælp med at hente og bringe vognen og det
tunge arbejde med opstilling og nedtagning.
Med gildehilsen
Annette

Fra Gildemesteren er modtaget:
Jeg vil gerne på Gildet vegne sige tak til de der har brugt tid på at
få pølsevognen på årets Hestemarked til at fungere, mange tak for
jeres arbejde både med planlægning og med at stå i vognen.
Det er så dejligt når så mange bruger tid på dette arbejde, at det så
bærer et dejligt positivt resultat som kronen på arbejdet.
Mange tak på hele Gildets vegne

Hans Jensen
Gildemester
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Nyt fra vores SOS-plejebarn

Ovenfor ses brevet om ROLANDA og her er Charlottes oversættelse
(i uddrag — modtaget i juli 2011):
Rolandas' familie er stadig stor. 3 drenge på 14 år. 3 søstre på hhv 13, 11 og
9 år. Dertil en lillebror på 5 år. Alle kommer godt ud af det sammen.
Rolandas har afsluttet sit 7. skoleår, har klaret sig godt. Har afsluttet sin musikskole (violin med diplom). Spiller nu fløjte og deltager i et folkemusik ensemble. Han er begyndt at interessere sig for piger - har øje for en pige i
nabohuset.
Rolandas er ikke sky mere, er ikke bange for at sige, hvad han tænker og
mener. Desværre brækkede han en arm ved at spille Volleyball, og kunne
ikke deltage i byens summer-camp. I August tager hele familien til havet,
han er nu OK og deltager. Alle børn i SOS-byen holder fælles fødselsdagsfest
- i 2011 afholdtes den 17. juni - en hel dag, hvor alle børn blev fejret.
Tilslut i brevet takkes der for vort mangeårige support til Rolandas, som virkelig har givet kun gode resultater.
Charlotte.
PS. Grundlæggende beløb til vores SOS-Rolandas er vedtaget på Gildeting,
men. . .
det er altid rart, at have lidt ekstra at gøre med, så "put bare i bøtten".
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Et oplæg (til diskussion i gildet)

Pøt Mølle Løb i nye klæder?
Er der behov for at ændre på måden, hvorpå Pøt Mølle Løbet
afvikles?
Jeg synes det. Der har gennem de senere år kommet flere indikationer af, at løbet måske kunne lægges i andre rammer til
gavn for såvel spejdere som gildebrødre.
I dag er der en løbskoordinator, der sammen med udvalgte gildebrødre (eller andre interesserede) planlægger og gennemfører et natløb for de ”store” spejdere. Samme udvalg fastlægger
også en dagløbsrute for de ”små” spejdere og lægger afholdelse af de enkelte poster i hænderne på de enkelte grupper i Sct.
Georgs Gildet, således at hver gruppe står for sin egen post.
Koordinations-udvalget afholder selv den fælles afslutning på
nat- og dagløbet.
Jeg vil derfor gerne foreslå, at konceptet overvejes - gerne allerede inden næste års udgave af Pøt Mølle Løbet:
Der er for mig at se ingen grund til at afholde både natløb
og dagløb samme weekend. Hverken de små eller de store
spejdere har egentlige fælles oplevelser og ingen fælles opgaver.
Der er sjældent entydig forskel på posterne i dagløbet. Niveauet er ikke afstemt med kravet til postens opgaver fra spejderside og der er ingen sammenhæng mellem nat- og dagløbet,
selv om der er fælles afslutning.
Natløbet kunne med fordel afholdes tidligere på året, hvor
natten er lidt mørkere..
Dagløbet om søndagen for de små spejdere bør indeholde
færre poster med mere spændende og udfordrende opgaver.
Der er ingen grund til, at den enkelte Sct. Georgs-gruppe skal
have sin egen ”post”. Indhold af posten bør nemlig ikke afhænge den enkeltes gruppes interesse og formåen. Langt hellere
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skal indhold være en del af løbets ”tema” og sværhedsgrad i
forhold til spejdernes niveau.
Hvordan får man så gang i den nye model?
Der kunne fx oprettes et (Pøt Mølle) Løbs-LAUG, der får ansvar for at administrere afvikling af de spejderløb, Gildet finder
det relevant at afholde.
Et laugmedlem har ansvar for dagløbet og et andet har ansvar
for natløbet. Dvs. at laugmedlemmet har det fulde ansvar for
en specifik løbsafvikling, herunder bemanding af posterne,
eventuelt løbstema og opgaver på posterne, både indhold og
udformning.
Interesserede gildebrødre og eventuelt også spejderledere kan
indgå i laugene om udformning af løbet. Den praktiske afvikling
kan ske med bistand fra øvrige interesserede fra gildet og
korpsene.
Denne model flytter fokus på gruppens engagement over på
den enkelte gildebror og dennes individuelle interesse.
Hvis formålet med dagløbet er at profilere spejdersagen og/
eller Sct. Georgs Gildet, burde løbet flyttes til sæsonstart i august/september måned. Og måske samtidig benytte lejligheden
til at invitere potentielle nye spejdere med på løbet. Hvis formålet med natløbet er at give de store spejdere en oplevelse,
må det være helt fint at afholde løbet i februar/marts måned.
Der skal desuden overvejes en anden tilgang til offentlig afslutning og præmieoverrækkelse, pokaler, sponsorer og offentlighed m.v.
//Alex R.
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Bliv indsamler og hjælp flygtninge i verdens brændpunkter
Som indsamler ved Dansk Flygtningehjælps landsindsamling og hjælper
du med at samle penge ind til verdens flygtninge. Sidste år var der mere end 13.000 indsamlere på gaden, og sammen fik de indsamlet over
14 millioner kroner.
Pengene har DFH bl.a. brugt på uddeling af nødhjælpspakker med myggenet, vandrensningstabletter, køkkensæt og sæbe til flygtninge i Liberia, Myanmar og Dadaab- lejren i Kenya. DFH har sikret rent vand og
bygget nye huse til oversvømmelsesramte mennesker i Pakistan. Og de
har uddelt nødhjælp til flygtninge i blandt andet Liberia, Kirgisistan og
Elfenbenskysten.
Nu har DFDH brug for hjælp
Søndag d. 13. november er der landsindsamling. Og de har brug for dig
som indsamler. Pengene fra årets landsindsamling går til flygtninge i
verdens brændpunkter.
Hver dag oplever vi hvordan krige, konflikter og klimaforandringer tvinger mennesker på flugt. På Afrikas Horn er 12 millioner mennesker lige
nu ramt af hungersnød, og hundrede tusinder mennesker er på flugt fra
sult og tørke.
Dansk Flygtningehjælp er den største danske organisation i området, og
de hjælper ofrene for sultkatastrofen med uddeling af nødhjælpspakker,
mad og rent vand. Afrikas Horn er blot et af verdens mange brændpunkter hvor flygtninge har brug for hjælp.
Du kan gøre en forskel.
Meld dig som indsamler.
Den lokale repræsentant i Hammel er som bekendt:
Bodil Taankvist, Danasvej 37, Tlf.: 21194085 - BHT@c.dk
Kontakt hende NU. Hellere i dag end i morgen!
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ØSTJYSK DISTRIKT

kommer til Skanderborg
ONSDAG D. 23. NOVEMBER 2011, KL. 12.57
PÅ SKANDERBORG STATION
Sct. Georgs Gilderne i Østjysk distrikt inviteres hermed til at deltage i traditionen med at modtage Fredslyset og bringe lyset videre ud til eget Gilde, for efterfølgende at udbrede det sådan som
jeres Gilde har tradition for.
Fredslyset er budskabet fra Betlehem om FRED PÅ JORDEN, og er:
Et lys for fælleskab
Et lys for forståelse
Et lys for venskab
Et lys for tolerance
Et lys for nødlidende
Et lys for aktivt hjælpende
Efter vi har modtaget Fredslyset, går vi samlet til Skanderborg Kirkecenter, Kirkebakken 4. ( ca. 500 m gåtur ), hvor Distriktet er
vært for et par stk. smørrebrød og lidt at drikke til.
Medbring selv udstyr til videre ”hjemtransport” af lyset til jeres
egne Fredslystraditioner!*)
Af hensyn til tragtementet tilmeldes deltagelse ( gerne Gildevis *)
senest d. 12. nov. Til John Biensø ( DIS ): bijobi@turbopost.dk ,
Telefon: 86510014
Med Gildehilsen

Østjysk Distrikt

*)via Erling Kjer
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Invitation til julemøde
onsdag d. 7. december 2011
Som optakt til julen mødes vi i Hammel Kirke kl. 18.00 til en
kort julegudstjeneste ved Ann Vendeltorp.
Vi fortsætter i Spejdercenter Engedal, hvor der kl. 19 vil blive
serveret en 2-retters julemiddag.
Viggo Kaspersen spiller i kirken og vil også stå for den musikalske
underholdning/fællessang i Engedalen.
Pris pr. person kr. 140,- incl. drikkevarer.
Medbring tallerkener, bestik, glas, krus og kaffe/te.
Tilmelding gruppevis
senest torsdag d. 1. december til Peder Spørring
mail: peru@os.dk eller tlf. 8696 1381

Med gildehilsen
Gruppe 7 Hammel og gruppe 2 Porskjær
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Nytårsgildehal, onsdag den 4/1-12
Vi mødes i Hammel kirke klokken 19:00
Derefter rundvisning i sognegården.
Nytårstaffel samme sted
og
vi slutter med Nytårsgildehal
Prisen pr. person er 80 kroner
Det sædvanlige medbringes IKKE!!
derimod bedes man tage godt humør med!
GODT NYTÅR
med
GRUPPE 1
Gruppevis tilmelding til Kirsten på 2467 8638 eller
mail til kirsten@hiltons.dk senest 30/12-11

Gildemødet den 1. februar 2012
Desværre har vi ikke nået at få alle aftaler på plads.
Derfor vil I høre nærmere herom (via mail)
på et senere tidspunkt.
Mange hilsner
Gruppe 2
Birgit
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KALENDEREN
Hammel*):

13/11: 10-13 Dansk Flygtninge Hjælp …. Bodil
23/11: Fredslyset ……………………………… GIM/Erling
7/12: Julemøde …………………………………. Gruppe 7
2012:
4/1: Nytårsgildehal ……………………………. Gruppe 1
1/2: Gildemøde………………………………….. Gruppe 2
7/3: GILDETING ………………………………… Gruppe 3
14-15/4: Pøt Mølleløb ……………..…………….. Alle
18/4: Sct. Georggildehal……………………… Gruppe 4
2/5: Udflugt ………………………………………. Gruppe 5
6/6: Friluftgildehal …………………………….. Gruppe 6

*) BEMÆRK: Ifølge vedtagelse på gildeting i 1984 hæfter DU for
personprisen for arrangementet, hvis DU er tilmeldt og ikke sender
afbud inden tilmeldelsesfristens udløb.
DU indbetaler beløbet på gildets konto i Sparekassen Østjylland,
Hammel afdeling. Konto 6110 486 00 85320.
Husk navn ved indbetaling!

Distriktet:

23/11: Fredslyset ankommer til Skanderborg
(se side 13)

Søndag 6.11: Fussingø ved Randers
Naturlaug
Steen Blicher: Søndag 4.12: Juletur ved Vrads

2012:
Lørdag 21.1: Årsmøde i Paradislejren

Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer den 1. februar 2012
Deadline -15. januar 2012

Hjertelig tillykke til . . .
Birgit Vedsted

der fylder 70 år

den 7/12-2011

Lilli Sørensen

for 40 år i Gildet

den 9/11-2011

Mogens stab

for 30 år i Gildet

den 4/11-2011
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