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GAMMEL-UGLEN udkommer 4 gange årligt 
Nr. 1 Sendes ca. den 15. august til de nye gruppeledere/indkaldere 
nr. 2 til 4 ved møderne i oktober, marts og juni. (Se bagsiden) 

Redaktion: Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C —  24 27 72 36 
E-mail: gammeluglen@sctgeorg-hammel.dk -  
Tryk: Erling Kjer og Leif Vestergaard Nielsen 
Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer:  -3. oktober 
Deadline - uden aftale - er den 24. september 2017 

Gildemester: 
Jytte Kronvold, Bogfinkevej 6, 
8450 Hammel    4057 4585 
mail: jkronvold@privat.dk 
 

Gildeskatmester: 
Annette Horup, Skovbrynet 97,  
8450 Hammel -   4054 2231 
mail: nianho@youmail.dk 
 

Gildekansler: 
Birgit Vestergaard Nielsen, Ditzelsvej 22, 

8450 Hammel   8696 1205 
mail: birgitvn@fibermail.dk 
 

Spejdercenter Engedalen: 
Møllevangen 4, 8450 Hammel 
 
Centerleder:  
Keld Kronvold    2423 0686 
k.kronvold@gmail.com  
 
Vicevært: Lars Svensson  5144 6163 

Gruppeledere/Indkaldere 

 2017-19: 

Gruppe 1:  

Bodil Taankvist T: 2119 4085 

Gruppe 2:  

Anette Levinsen X: Indkalder 

Gruppe 3:  

Carsten Lund X: Indkalder 

Gruppe 4:  

Hanne Nors X: Indkalder 

Gruppe 5:  

Ruth Føns X: Indkalder 

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

www.sctgeorg-hammel.dk 

  PROGRAM for resten af 2017:  

Dato Aktivitet Ansvarlig 

1.-2.-3. sept Pølsevogn på Hestemarked Hanne  

5. sept. kl. 19 Gildehal Gildeledelse 

3. okt. kl. 19 Gildemøde Gruppe 1 

? okt. Fellowshipday Distriktet 

7. nov. kl. 19 Fødselsdagsgildehal Gruppe 2 

9. nov. Arbejdsdag i Engedal Centerleder 

29. nov. Fredslysarrangement Charlotte  

   

Ret til ændring forbeholdes! 
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Gildemestertale 

Friluftsgildehal den 6. juni 2017. 

 

Hvor er det dejligt, at vi kan sidde her midt ude i natu-
ren. Fuglene synger stadig, solen er gået ned og der er 
næsten ikke en vind, der rører sig.  

Der ér nu noget over vores Friluftsgildehal, når vi kan 
sidde ude. Ja – måske bliver det koldt?  – måske bliver 
det regnvejr? - måske sidder vi lidt hårdt på stolen? 
For mig giver det mening, når vi sidder samlet ved bå-
let og ser os omkring på kendte ansigter. Det er det 
fællesskab og venskab vi har fået gennem årene. 

Det er den rygsæk, vi har pakket – fyldt med gode 
minder, med livsglæde og taknemlighed. 

Taknemlighed? 

Taknemlighed – min bare r… 

Det er nemmere at brokke sig og være fejlfindere end 
det modsatte. 

Når jeg kommer ind på taknemlighed, skyldes det, at 
vi lige har været på ferie i Sydafrika. Vi rejste med et 
selskab, som vi har rejst med tidligere, og deres pro-
gram er kulturrejser, men også yoga og mindfuldness. 

Man kommer ned i gear, så indtrykkene sætter sig. 
Ens sanser åbner sig for lydene, duftende, de vidt-
strakte vidder mv. 

Jeg synes selv, det lyder lidt højtravende – alt det der 
med yoga og mindfuldness, men det har altså en posi-
tiv indflydelse på ens krop og sind. 

For det første: Det er umuligt at være negativ, når 
du siger tak. Du kan jo kun tænke på én ting ad gan-
gen, og når du takker, kan du derfor umuligt tænke på 
negative ting eller på ting, der gør dig bange. Vi siger: 
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Tak for mad tak for i dag tak for hjælpen tak, fordi du 
kom tak for samtalen tak for sidst og så videre - 

Og for det andet: Når du er taknemmelig, sender du 
signaler om, at du er klar til at modtage flere gode ting 
at være taknemlig for! 

Selvom man i øjeblikket måske føler, at der er sider af 
livet, der er hårde, så er der altid noget, man kan være 
taknemmelig over: Tøjet på din krop, maden på dit 
bord .. Vær taknemmelig for solen, himlen, fuglene, 
træerne, græsset, regnen og  

blomsterne. Og vær taknemmelig for yndlingsmusik, 
der river dig med og for de mange film, der gør dig godt 
tilpas.  

Har du f.eks. haft en dårlig dag, så prøv at skrive 3 ting 
ned, inden du går i seng. Situationer som har været 
særligt gode - ved dagen i dag. 

Det kan være - opringning fra et barnebarn – 7 år 
– han har scoret sit første mål i fodbold, og de vandt! 

Taknemlighed for det sted vi bor – i Danmark   

Det var en oplevelsesrig rejse til Sydafrika. Naturen er 
helt fantastisk med alle dens vilde dyr. At se flere giraf-
fer stå 10 meter fra én giver virkelig respekt for et så 
arrogant og kæmpestort flot dyr, og efter at have set 
rigdom og fattigdom, ødselhed og elendighed, bliver 
man ydmyg overfor den store varme og glæde, som vi 
mødte hos de mennesker, som arbejdede på den lodge, 
hvor vi boede. De arbejdede 4 uger, og havde 1 uge fri, 
hvor de så kunne rejse hjem til kone og børn – 150 km. 
borte. – De var fyldt med smil og sang – selvfølgelig 
nok til ære for os – men det virkede så ægte.   

Der er ekstrem høj arbejdsløshed. Staten betaler for de-
res skolegang, og de får penge indtil de bliver 21. Hvis 
de så efter deres 21nde år ikke har fået arbejde – så er 
der 0,- kr. at få.  

Så kan man bedre forstå blikskurene i Soweto, som vi 
på vores hjemtur kom forbi.  
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TAK til Afrika – et utroligt stort og meget smukt land. 

Taknemlighed er vores velfærd herhjemme. 

Men taknemlighed er også at komme hjem igen. 
Komme hjem til vores grønne land og den smukkeste 
måned – maj.  

Maj måned er for mig ren nostalgi. Alting er sprunget 
ud. Der er alle mulige grønne farvenuancer. Jeg kan 
smage, at det dufter af jord. Alt gror og vil gro. Der er 
en optimisme, som er svært at få bugt med.  

Holger Drachmann kan ikke sige det bedre med – fra 
”Se det summer af sol over engen”, hvor han slutter 
med: Ingen vår som en maj i vort land.         /Jytte 

Endelig!! 
Debatten om anbrin-
gelsen af toiletpapirrul-
len på papirholderen 
har i mere end 100 år 
optaget menneskehe-
den.  

Nu har en amerikaner 

ved navn Owen Willi-

ams fundet frem til de 

originale arbejdsskitser 

og patent-ansøgnin-

gen, fra toiletrullens 

opfinder Seth Wheeler. 

Hermed skulle debat-

ter været overstået og 

alle kan se, hvorledes 

de korrekt skal anbrin-

ge deres toiletpapir. 
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På Spejdernes lejr 2017. blev der sat spor i spejderne, i 
hinanden og i omverdenen. Vi sætter alle spor og vi gør det 
sammen, som der blev sunget om i lejrsangen. 

Lejrens tema: ”VI SÆTTER SPOR” Er et rigtig godt tema, 
som bygger på fællesskab, sammenhold, samarbejde, når 
vi gør det sammen kan vi meget mere. 

Vi i SGG gør rigtig meget sammen og ved samarbejde kan 
vi meget, prøv selv at tænke på alle de ting vi gør for spej-
derne, samfundet og for os selv, vi er gode til at sætte 
spor. Jeg blev bedt om, at skrive lidt om Sankt Hans båls 
aktiviteten, som er med til at sætte spor i: 
Fællesskabet for alle i vores by, hvor vi kan hygge os 
sammen med mad, sang, musik, bål, taler og aktiviteter 
for børnene. 
Samarbejdet mellem Usselbjerg, spejderkorpsene og 
SGG, når vi gør det sammen sætter vi spor. 
Selv vejret var med os, kun en enkel byge blev det til, må-
ske savnede børnene lidt flere vandpytter at hoppe i J. 
Sang og musik og en god båltale fra Lars Lerche daglig le-
der af InSide. Usselbjerg leverede røgen, som heldigvis 
drev væk fra fællespladsen, ellers måtte spejderne have 
hentet ”røgvenderen” men de havde jo travlt med sno-
brødsbagning og hekse figur fremstilling.  
Tak til jer der bidrog med kage og til salg fra cafeteltet, 
som gjorde at vi sammen med Lions club, Erlings club og 
jem&fix fik dækket næsten alle udgifterne. 

Vi har været på en lille ferie hvor vi startede med: Brovan-
dring op over Lillebælt. En dag på SL17 i Sønderborg. Be-
søg DODEKALITTEN: Det er 12 syngende 9 m høje sten-
støtter på Lolland, som er et spor og et vidnesbyrd om en 
kultur der har været. Vi sluttede af ved Møns Klint et spor i 
naturen, som blev bygget op for 75 mio. år siden.  

Husk alt hvad du gør sætter spor, tænk positivt.  
Mgh Peder 

VI SÆTTER SPOR 
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Fra Annette har redaktøren ”lånt” dette lille notat, 
som hun ved forskellige begivenheder har oplyst 
tilhørerne om. 

Det er tanker i en travl tid 

Og når du har læst dette, så har du allerede brugt 
af din konto. Jeg håber ikke, at det var spild af tid 
men en investering i en overvejelse, næste gang 
der er travlhed i hverdagen! 

Her er notatet: 

Forestil dig at der hver morgen indsættes 86.400 
kr. på din konto. Saldoen overføres ikke til næste 
dag – men hver aften slettes alt det du ikke fik 
brugt i løbet af dagen.  

Hvad ville du gøre? Hæve hver en øre selvfølgelig.   

Vi har alle en konto i en bank, hvis navn er TID. 
Hver dag indsættes ikke kroner men 86.400 se-
kunder i tid( så mange sekunder er der i et døgn) - 
Hver aften afskrives det, som ikke blev brugt og 
investeret i et godt formål.  

Der overføres som sagt ingen saldo, der tillades 
heller ikke overtræk.  

Hver dag året rundt åbnes der en ny konto og hver 
aften brændes dagens rester. Hvis du undlader at 
bruge dagens indestående, så er tabet dit.  

Du skal leve i nuet med dagens indskud.  

Investere det på en måde så du får det bedste af-
kast i helbred, lykke og glæde. 

 

Velkommen til et nyt gildeår/Redaktøren 
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 GILDEHAL 
 

tirsdag, den 5. september kl. 19 
 

Efter gildehallen vil  
Helle Schrøder, Hammel fortælle om 

 

”They Follow the North Star” 
 

Helle har rejst I USA og har haft oplevelser der gjor-
de, at hun blev optaget af historien om de mange 
mennesker, der krydsede prærien i 1800-tallet. På et 
tidspunkt stødte hun på historien om 
”Underground Railroad” - en gruppe mennesker, der 
hjalp slaver med at flygte fra umenneskelige forhold i 
bl.a. bomuldsplantager i sydstaterne. 
 
 

 
 
 
Der vil blive serveret et let traktement. Hertil med-
bringes det sædvanlige grej. I får det hele for 70 kr. 
  
Tilmelding:  
senest den 31. august til Birgit Vestergaard N 
Tlf. 20 99 12 05 eller mail birgitvn@fibermail.dk 
 

GILDELEDELSEN 

mailto:birgitvn@fibermail.dk
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GILDEMØDE 
 

Tirsdag, den 3. oktober 
 

Klokken 19:30 i Tinghuset, Hammel 
 

Foredrag af 
Sognepræst Jørgen Gleerup 

 

”Glæden, sorgen og lykken” 
 

Arrangeret af Hammelegnens Højskoleforening 
 

og deltagelse er GRATIS inkl. kaffe og kage 
 

Gruppevis tilmelding (af hensyn til forplejningen) til 
gruppeleder Bodil Taankvist 
Telefon 21 19 40 85 eller mail: bht@c.dk senest 29/9-17 

 
Med gildehilsen 

GRUPPE 1 
 

PS: Ingen bestik medbringes 
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Spejdernes Lejr 2017 

Både danske og internationale spejdere var i dagene fra 
den 22. til den 30. juli samlet i Sønderborg på Danmarks 
største spejderlejr. Derved blev indbyggertallet i den søn-
derjyske by langt mere end fordoblet.  

Det er anden gang, at alle danske spejderkorps går sam-
men om at lave én stor fælles lejr. Sidst, det skete, var 
for fem år siden i Holstebro. Spejdernes Lejr var for spej-
dere fra alle dele af landet. Men der var også næsten 
5.000 spejdere fra flere end 30 nationer.  

 

Tænke ud af boksen 

Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier, mener, 
at det er fantastisk for børn at gå til spejder, fordi man får 
det, som han kalder »21. century skills«.  

»Mange tror, at det at være spejder handler om bål, rafter 
og natur. Det gør det også, men det handler også om at 
lære at finde vej i verden, tro på sig selv og få de kompe-
tencer, der gør, at man sammen med andre kan finde vej 
i livet,« siger han. 

Han forklarer, at nogle af de kompetencer, som er efter-
spurgt i erhvervslivet, f.eks. evnen til at være innovativ 
og tænke ud af boksen, når et problem skal løses, er no-
get, man kan lære som spejder. 

»I gamle dage gik man til spejder for at være sammen 

med sine venner. I dag gør man det i højere grad for at 

lære noget, f.eks. at finde vej og klare sig selv i naturen. 

Men samtidig får man nogle metaskills med sig, som er et 

kompas for visionære ledere, politikere, pædagoger og 

planlæggere, eller en kreativ ramme for designere.  Man 

bliver bragt ud af sin komfortzone og bliver tvunget til at 

finde på andre løsninger,« siger han og peger også på, at 

det er lettere for børn med f.eks. ADHD at begå sig blandt 

spejdere end i en fodboldklub, hvor der er konkurrence 

om pladserne og regler om frispark, offside etc. 
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Personlige kompetencer 

Netop fællesskabet er et nøgleord i spejderbevægelsen. 
En Epinion-undersøgelse, som Spejdernes Lejr har fået 
foretaget, viser, at 77 pct. af danskerne forbinder det at 
være spejder med fællesskab, men også aktiviteter som 
at sove i telt, være i naturen og lave bål er ikke overra-
skende det, vi forbinder spejderbevægelsen med. 

»Jeg er glad for, at fællesskab står så højt på listen over, 
hvad spejdere forbindes med. Når vi spørger de unge, 
hvorfor de er spejdere, er det også fællesskabet, som de 
fremhæver,« siger Rune Siglev, der er den ene af to be-
styrelsesformænd for Spejdernes Lejr. 

Han fortæller, at spejderbevægelsen anno 2017 i Dan-
mark har det bedre end i mange år. Der er kommet flere 
medlemmer, og der er venteliste i flere af de store byer. 
I alt er der 70.000 spejdere i Danmark – fordelt på fem 
korps, som i de senere år er begyndt at arbejde sammen 
på en række områder, hvor de tidligere var i konkurrence 
om at få fat i medlemmer.  

Konkurrencen blev begravet i 2012 i forbindelse med den 
første landslejr for alle korpsene, og i dag ser man i høje-
re grad hinanden som samarbejdspartnere. 

Han peger også på, at spejderlivet kan give personlige 
kompetencer for den enkelte. 

»Det gør, at man ikke bare kan klare sig i naturen, men 

også som borger i samfundet.  

Selvfølgelig laver vi rigtig meget, som er frilufts- og na-

turbaseret, der giver én nogle konkrete færdigheder, 

men også kompetencer i at samarbejde med andre, ind-

gå i et fællesskab, indgå relationer og finde ud af, hvor-

dan 2 plus 2 bliver 5, hvis man samarbejder, i stedet for 

at lave det hele selv. Det handler om at tage ansvar for 

andre, og om at få et fællesskab eller et hold til at spille 

sammen og flytte sig i en bestemt retning,« slutter han. 
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 Hjertelig tillykke  

 Til Grethe Christensen,  

der fylder 75 år  

den -6. oktober 

OBS - OBS - OBS - OBS - OBS 

 

Som så mange andre  

er vores fastnet telefon nummer blevet nedlagt.    

Så vi er nu udstyret med to mobilnumre.      

Ingerlise: 2396 8450 

Hans: 7178 6420   

Med venlig hilsen   

Ingerlise og Hans   

 
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 mar-
kering af gildets fødselsdag samt indkaldelse til mø-
derne 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 om-
tale af Sk. Hans  


