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Disse to billeder kræver en forklaring! 

Den står på side 5! 

Billedet tv er ”før”  

og det ”th” er ”efter” 
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GAMMEL-UGLEN udkommer 4 gange årligt 
Nr. 1 Sendes ca. den 15. august til gruppelederne. 
nr. 2 til 4 ved møderne i oktober, marts og juni. 

Redaktion: Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C —  24 27 72 36 
E-mail: gammeluglen@sctgeorg-hammel.dk -  
Tryk: Mosenprivat og Leif Vestergaard Nielsen 
Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer:  -2. oktober 2018 
Deadline - uden aftale - er den 24. september. 

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   2099 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: 

Gruppe 1:  

Bodil Taankvist T: 2119 4085 

Gruppe 2:  

Anette Levinsen T: 2033 8623 

Gruppe 3:  

Carsten Lund T: 2058 7509 

Gruppe 4:  

Hanne Nors T: 3054 8526 

Gruppe 5:  

Ruth Føns T: 2045 9397 

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

www.sctgeorg-hammel.dk 

 

PROGRAM for resten af 2018:  

Dato Aktivitet Ansvarlig 

31.aug.—2. sept. Pølsevogn på Hestemarked Hanne Nors 

4. sept. Gildehal Gildeledelse 

2. okt. Gildemøde GR 2 

25. oktober Fellowshipday Distriktet 

6. nov. Fødselsdagsgildehal GR 3 

13. nov. Arbejdsdag i Engedalen Centerleder 

28. nov. Fredslysarrangement Hans/Ingerlise 
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GILDEMESTEREN HAR ORDET: 

 
DER ER NU NOGET VED LIVET,  

MAN IKKE FINDER ANDRE STEDER! 
 

Sommeren i år har beriget os - foruden det fantastiske 
vejr - med en 4 dags tur til Slesvig, golfhøjskole med Kir-
kegaard, samt Vesterhavsbad  og børnebørn i sommer-
huset. 

Naturlauget St. Blicher havde arrangeret den fine tur til 
Slesvig med besøg bl.a. på en dansk skole og Danevir-
ke.   

Selvom jeg i tidernes morgen havde lært og set film 
om den danske grænse, der i 1864 blev flyttet fra Ejde-
ren til Kongeåen, og endelig efter 1.ste verdenskrig fandt 
sin nuværende linje fik jeg et stærk indtryk af en befolk-
ning, som efter 100 år har en varm nationalfølelse. Ved 
at flytte grænser får man ikke automatisk et nyt fædre-
land.  

Det gav stof til eftertanke, hvorfor der stadig er uro 
i  grænseområder, som blev besluttet for mange år si-
den! 

(fortsættes næste side) 
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At være på højskole - Det bliver man høj af.  

Ud over at vi blev bedre til at spille golf, blev jeg også klogere 
på Kirkegaard. Vi oplevede nogle gode og inspirerende fore-
drag, så man blev helt fyldt. Det blev en uge med motion, filo-
sofi, whiskysmagning, fest og farver.  

En af foredragsholderne var Erik Lindsø - højskoleleder og kul-
turjournalist. 

Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder- Livs-
betragtninger: er titlen på hans 1.ste bog. Jeg er ikke i tvivl 
om, at der er delte meninger om ham; men læs lige lidt ud-
pluk fra hans bog: 

Nogle gange skal der blot en hændelse til, for at vi mærker 
sorgen lettere. 

Jeg var for et par siden til en begravelse på min hjemegn i 
Himmerland.   

En af disse triste begravelser, hvor en kvinde på 42 år pludse-
lig er død ved et trafikuheld. Da begravelsen er overstået, står 
vi en fem, seks gamle skolekammerater tilbage på kirkegår-
den. Vi har ikke set hinanden i årevis, og vi vil egentlig gerne 
snakke om, hvordan det gik os - som man nu gør, når man 
genses.  

Men situationen og stemningen er ikke til det. Vi begynder så 
at snakke om stedet - hvor vi står - det går lige an. Vi udpe-
ger fælles bekendte på den kirkegård, vi ofte legede på, for 
ringeren og graveren Hans Magnus var børnevenlig. 

"Skoleinspektør Kris Kras, det gale spektakel, havnede derne-
de", "Og uddeleren, han ligger derovre". "Og Krejler Jens lig-
ger ovre ved den Nordre indgang". Sådan står vi og udpeger 
barndommens koryfæers sidste hvilested.  

Ved siden af os står en dreng fra byen, som vi ikke kender. 
Pludselig udbryder han:" Og hvis I ikke ved det, så ligger bibli-
oteket nu derovre". 

Ved at leve livet erfares det, men ved at elske livet forklares 
det. 

Jo, der er højskole igen næste år.  

Jytte 
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Forklaring til forsiden — der har en bagside!!! 

Efter 500 år var træstatuen af den katolske helgen Sankt 
Georg (Sankt Jørgen), der i århundreder har kæmpet 
mod en drage i byen Estella uden for Pamplona i Spani-
en, falmet og begyndt at krakelere. 

Statuen står i den lille bys kirke. Her tog præsten initia-
tiv til at få statuen frisket op og allierede sig med en læ-
rer fra byens kunstskole. 

Ifølge borgmesteren i Estella, Koldo Leoz, skulle præsten 
egentlig have konsulteret byrådet, inden han skred til 
handling. Og det havde nok været en god idé. For resul-
tatet af restaureringen er mildest talt gået galt. 

»Det, som skulle være en restaurering, endte med at bli-
ve en katastrofe for enhver, som har en smule kærlighed 
til kunst. Med dårlig smag og stor uvidenhed tillod man 
sig at ændre den smukke skulptur af den hellige kri-
ger. Nu ligner den mere en gigantisk playmobil-figur på 
en blå hest. Den, som udførte denne forbrydelse, var 
heldig, at helgenen ikke længere havde sit sværd,« skri-
ver den lokale kunsthistoriker og turistguide Julio 
Asuncíon på sin blog. 

Præsten, der bestilte restaureringen, har ikke selv udtalt 
sig til pressen efter fadæsen. Men ærkebispesædet i 
Pamplona har oplyst, at det slet ikke var præstens hen-
sigt, at statuen skulle males, men at den i stedet blot 
skulle renses for skidt og lignende. 

»Jeg betvivler ikke den gode vilje hos præsten eller den 
person, der stod for at skænde kunstværket, men deres 
uagtsomhed er meget alvorlig og kan ikke undskyldes 
med, at de handlede ud fra positive intentioner,« lyder 
det fra Koldo Leoz. 

Spanien har en trist historie, når det kommer til at re-
staurere kirkekunst. Tilbage i 2012 blev et maleri af Je-
sus restaureret af en 80 år gammel kvinde, så det ikke 
længere var til at kende. Siden da har maleriet været 
kendt som "Abe-Jesus". 
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 Den varme sommer!!! 
At sommeren 2018 har været varm er jo ingen nyhed 
for nogen. Men at sommeren 1896 også var varm, er 
der nok kun få der ved.  
Redaktøren fandt et gammelt Blækspruttehæfte fra 
1896 på et loppemarked på Fanø her i sommervarmen. 
Ved gennemlæsningen fandt jeg denne vidunderlige teg-
ning af datidens problemer og hvordan de åbenbart blev 
løst! 

Når vi nu er ved de lidt spøjse 
ting, så kig lige på dette blad, 
som er under Hammel-billeder 
på nettet. 
Hammel Avis, og det er ikke 
forløberen for Midtjyllands 
Avis. Bemærk følgende: 
Onsdag den 26. maj 1954 er 

der tale om 17 årgang af bladet. (Må så være stiftet i 1937). Der er tale om nr. 11 i 
1954, så bladet må kun være udkommet hver 14. dag. Det fremgår endvidere, at der 
er tale om et medlemsblad! Så det er nok heller ikke Se og Køb! 

Hvem kender noget til dette blad? 
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EFTERLYSNING 

 
 

Hos Kansleren er en mappe med good-turn mærker.  
Den er, vist nok, startet i året 1973/74,  

men har nogle mangler, sikkert fordi vi har skullet 
bruge til erstatning for de brændte. 

 
Er der gildebrødre, der er i besiddelse af arkene: 

 
1974/75   -   1975/76   -   1976/77   -   1978/79 

 
2000/01   -   2001/02   -   2003/04   -   2004/05 

 
2006/07   -   2007/08   -   2016/17 

 
”Slut”mærket 50 år 1968 – 2018 

 
Hammelgildet er stiftet i 1966  

så findes der hos nogle mærker fra  
1966 – 1973 ville det da være et ekstra plus. 

 
Birgit VN 

Se de næste sider 
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Good-Turn mærkets historie. 

Ved 3. Silkeborg’s julegildehal i 1965, fremkom Niels Jo-
hansen med en idé om at lave gildets eget julemærke. 
Formålet skulle være financiering af Sct. Georgs troppens 
handicaparbejde, som hidtil havde været afhængig af 
penge fra juletombolaen. 

Der blev resolut nedsat et arbejdsudvalg, som foruden Ni-
els Johansen, bestod af GM Hans Breinholm og Axel Niel-
sen. 

Det tog 2 år at få alle formaliteter på 
plads med bl. a. justitsministeriet, 
men så var den oprindelige idé også 
blevet til en landsgildesag og jule-
mærket var blevet til GOOD-TURN 
mærket. 

GOOD-TURN øverste myndighed er en 
bestyrelse under Landsgildets auspicier, bestående af én 
repræsentant for Landsgildet. Én repræsentant for Distrik-
tet, tre repræsentanter for gilderne i Silkeborg, hvor for-
manden altid er fra 3. Gilde. 

Et arbejdsudvalg bestående af de 3. bestyrelsesmedlem-
mer fra Silkeborg + yderligere 2 gildebrødre fra 3. Gilde i 
Silkeborg, hvoraf den ene er GOOD-TURN mærket’s 
“forretningsfører og ekspeditionskontor”, varetager arbej-
det med udgivelsen af mærket. 

Alt arbejde med mærket er frivilligt og ulønnet. 

Regnskabet offentliggøres hvert år i Sct. Georg og der er 
naturligvis rapporteringspligt til Landsgildemesteren’s be-
retning på landsgildetinget, da mærket jo er et landsgilde-
foretagende, og ikke en lokal sag. 

Det første mærke udkom i 1968. 

GOOD-TURN mærkets idé til spejderne er HJÆLP TIL 
SELVHJÆLP – sælg mærkerne, tjen nogle “hurtige” penge, 
indsend ansøgning om støtte. Mærket sælges også via gil-
derne til gildebrødrerne. 

Overskuddet fordeles hvert år i maj måned, efter de ind-
komne ansøgninger. Hos mange, mange spejdertroppe ud 
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over landet og i Grønland, har troppens start været godt 
hjulpet på vej af midler fra GOOD TURN mærket. 

Patruljens første telt, gryder og lejrudstyr er ofte købt for 
penge ansøgt hos GOOD-TURN mærket. 

Mange tropskassers økonomi styrkes ved salget af mær-
ket, spejderne tjener 8, kr pr. solgt ark. 

Der er siden starten uddelt ca. 2,3 mio. kr. efter ansøg-
ning og skønsmæssigt har spejderne ved salget tjent 1,1 
mio. kr. således at GOOD- TURN mærket er meget tæt på 
at have støttet spejderne med rundt regnet 3,4 mio. kr. 
gennem årene (2016). 

Der er uddelt godt 350.000 kr. i præmier for flest solgte 
ark. 

– Spejdergrupperne konkurrerer hvert år om at sælge 
flest ark. Præmiebeløbene er p. t. 5.000, 3.000 og 2.000 
kr. for hhv. første-, anden- og tredjepladsen. 

Oplagstallet (antal ark á 50 stk.) svinger lidt og er i de 
sidste år nede på 2.000-4.000 ark, (vi har været oppe på 
25.000 ark), og alt tyder på at den nedadgående kurve 
fortsætter. 

Fra starten lavede man skalatryk o.l. specialiteter, men 
det holdt vi op med for nogle år siden, omkostningerne 
var for store og salget var meget småt. 

Årgang 1977/78 hvor der stod Norden, var en idé om at 
mærket måske kunne sælges i hele Norden af vore gilde-
brødre i de respektive lande. Det blev ikke rigtig til noget, 
da bl. a. valg af motiv viste sig at være en afgørende fak-
tor for om det kunne sælges i de andre lande. 

Modsat synes vi at kunne konkludere at moti-
vet ikke spiller nogen rolle for antal solgte ark 
herhjemme, det mærke som vi måske selv 
synes er mindst vellykket – signaltårnet – er 
det der har solgt mest overhovedet, nemlig 
godt 17.000 ark. 

På grund af de svindende mængder af almindelig 
brevpost stoppede udgivelsen med 2017-mærket.                
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Gildehal i Engedal 

tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00 

Efter gildehallen går vi Caminoen               

 

Mange gildebrødre har rejst vidt og bredt og har til gil-
demøder fortalt om deres oplevelser. Det kan være kul-
turelle besøg, kirker, mosaik, spændende rejser til ud-
landet eller en god ferie herhjemme. 

I aften vil Kirsten og Keld sammen fortælle om hver de-
res tur: 

Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela 

Vi serverer lidt spansk tapas 

Medbring det sædvanlige: Tallerken, bestik og glas 

Pris: kr. 60,- 

Tilmelding til Birgit Vestergaard Nielsen bir-
gitvn@fibermail.dk eller tlf. 2099 1205 senest søndag 
den 26. august. 

Gildeledelsen 

mailto:birgitvn@fibermail.dk
mailto:birgitvn@fibermail.dk
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Gildemødet den 2. oktober 

 
Vi har desværre ikke haft møde siden før 

sommerferien, så derfor har vi ikke nogen in-
formation om mødets indhold endnu.  

Men indbydelsen om tid, sted og indhold vil 
blive udsendt direkte til hver enkelt gilde-

bror. 

 
Med sommerlig hilsen 

Gruppe 2 
 

KLIP fra forsiden af seneste nummer af Herolden, 
som er gildeblad for alle Aarhus gilder: 

 
Billede er indsendt 
af gildebror Hanne 
Bollerup Eriksen, 8. 
gilde. 

Hun har fået det 
tilsendt fra en gil-
debror i Argentina. 

Denne gildebror 
havde deltaget i et 
stort lejrbål med 
opførelse af en mu-
sical: ”Sct. Georg 
og Dragen”. 
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 Hjertelig tillykke  

til 

Birgit Lindhardt Nielsen  

med de 80 år  

den -5. september 

Gildekansleren 

Har fået nyt telefonnummer: 

20 99 12 05 

NYT fra Landsledelsen: 

Erfaringsudveksling:  

Har du holdt en god gildemestertale eller et 5 min. Sct. 
Georg, er du meget velkommen til at sende teksten til 
LGUS@sct-georg.dk. Så sørger vi for, at teksterne gem-
mes et sted under boksen ”Medlemsside” på hjemmesiden 
til inspiration for andre.  

Bladet Sct. Georg: 

I takt med at stadig flere blade og magasiner udgives digi-

talt, har du nu også muligheden for at fravælge det fysiske 

blad Sct. Georg. 

Hvis du her og nu beslutter, at du ikke længere ønsker pa-

pirudgaven af Sct. Georg, kan du give landsgildekontoret 

besked om det til: kontoret@sctgeorg.dk.  

Anette Levinsen  

har ændret adresse til: 

Jægervej 88, 8450 Hammel 


