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Gildemester: 
Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11,  
8450 Hammel  -  8696 1381 
mail: peru@os.dk 
 

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

Gildekansler: 
Kirsten Hilton, Vestervang 20,4 th. 
8000 Aarhus C -  2467 8638 
mail: kirsten@hiltons.dk 
 

Spejdercenter Engedalen: 
Møllevangen 4, 8450 Hammel  
 86 96 39 34 
Centerleder:  
Keld Kronvold    2423 0686 

Vicevært: Lars Svensson   5144 6163 

 

 

Gruppeledere 2015-17: 

Gruppe 1: Alex Hilton 
alex@hiltons.dk   T: 2427 7236 

Gruppe 2: Jytte Kronvold 
jkronvold@mail.dk   T: 4057 4585 

Gruppe 3: Hanne Thorhauge 
thorhauge@fibermail.dk  T: 2128 2611 

Gruppe 4: Elisabeth Arnfalk 
elisabeth.arnfalk@dukamail.dk  T: 2119 4198 

Gruppe 5: Ingerlise Jensen 
ingerlise@hans-jensen.dk T: 8696 9460 

Gruppe 6: Birgit Vestergaard 
blvn@fibermail.dk  T: 8696 1205 
 
 
Web-master    
Alex Ravn    T: 2993 5370 
mail: webmaster@sctgeorg-hammel.dk  

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: 
Erling Kjer, Vadstedvej 24A, 8450 Hammel   4227 3710 

SCT. GEORGS GILDERNE i DANMARK 
Landsgildemesteren: Helmut Werth 
Landsgildekansleren: Johan Evensen 
Landsgildeskatmesteren: Paula Mikkelsen 
International Sekretær: Anne Haastrup-Nielsen 
Uddannelses Sekretær: Peter Skræ  
PR Sekretær:  Arne Gottlieb 
Daglig kontorleder: Kirsten Christensen 

Landsgildekontorets adresse er:  
Sct. Georgs Gilderne i Danmark,  
Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K 
Telefon: 33 32 27 33 og mail: kontoret@sct-georg.dk 

GAMMEL-UGLEN udkommer 6 gange årligt 
Nr. 1 Den 15. august via den nye gruppeindkalder 
nr. 2 til 6 ved møderne i oktober, december, februar, april og juni.  
Redaktion: Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C —  24 27 72 36 
E-mail: gammeluglen@hiltons.dk - Tryk: Erling Kjer 
Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer: 2. december 2015.  
Deadline - uden aftale - er den 21. november 2015 
Gildet hjemmeside: www.sctgeorg-hammel.dk 
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Else Kjer 
 
Det var med dyb vemod, vi modtog meddelelsen om Elses død. 

Else var - om nogen - gildebror af hele sit hjerte. 

Sammen med Kjeld tog Else initiativet til at oprette gildet i Ham-
mel. De havde begge været en del år i Skanderborggildet, da det 
lykkedes dem at få nogle gamle spejdere i Hammel optaget i Skan-
derborg og blive grundstammen i det nye Hammelgilde.  

Else var gildets første kansler og var senere gildemester, to hverv 
som hun bestred meget samvittighedsfuldt og med stor indsigt i 
gildebevægelsens idégrundlag.  

Else var meget aktiv med at skaffe nye medlemmer i begyndelsen 
af 70-erne, da gildet var lige ved at blive nedlagt. 

Når Else påtog sig en opgave i gildet, kunne man altid regne med, 
at den blev løst til alles tilfredshed. Hun deltog i alle møder og ar-
rangementer i gildet og også gerne i distriktet, selv da kræfterne 
begyndte at svinde de senere år. 

Else stillede i mange år sit hjem til rådighed for Kludekonernes 
ugentlige aktiviteter, som hun selv var en ivrig del af, og hun var 
også en engageret pétanquespiller sammen med andre gildebrød-
re. 

Else var meget selskabelig, og hun befandt sig godt i gildebrødre-
nes selskab med sit altid gode humør, sine fornøjelige bemærknin-
ger og sin levende interesse for gildebrødrenes ve og vel. Hendes 
egen beskedenhed gjorde, at hun sjældent selv bad om hjælp, hel-
ler ikke i den sidste lidt vanskelige tid. 

Else var gildebror i over 60 år, og der var ingen tvivl om, at gilde-
bevægelsen var selve grundlaget for hendes tilværelse. 

Hammelgildet har mistet noget af sin sjæl ved Elses død. 

Æret være mindet om Else Kjær. 

/Kirsten Gammelgaard 
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Flygtningene 
I dag kan vi ikke lukke op for nyhederne uden, at der er fokus på 

flygtningene, som vil ind i Europa, nogle kommer til Danmark, skal vi 

tage mod dem, ja vi skal hjælpe Flygtninge, fordi de er forfulgte og 

beder om hjælp. Nogle vælger at søge om asyl her i vores dejlige 

land, dem der kommer her har ofte betalt mange tusinde kroner for  

at komme i sikkerhed eller for at komme væk fra korrupte eller ikke-

fungerende stater. Et er at vi skal tage godt imod dem der banker på, 

hvis de har valgt os og vores samfunds frihedsorden, (vi lukker ikke 

op fordi vi ønsker, at vores samfunds frihed skal ændres).  

Dansk Flygtningehjælp har landsindsamling d. 8.november, 

hvor vi i SGG har påtaget os at samle ind her i Hammel området, det 
er der hårdt brug for, fordi det der er mest brug for er hjælp til 
”nærområderne” det er jo der, de mange mio. af flygtninge opholder 
sig, det er der vores indsamling gør gavn og der vores bidrag rækker 
længst og hjælper flest. Så gør som I plejer, tag en rute, en sådan 
rute giver som regel over 1000 kr. for 2-3 timers indsamling. 
 
Som gildebror kommer man gennem en udvikling. FYSISK: Ansvar 

for sin krop, kost og bevægelse. INTELLEKTUELT: Udvikling/

videbegærlig og lyst til at blive klogere, udvide sin horisont.         

SOCIALT: Samspil med andre mennesker og hjælpe hinanden for 

sammen står vi stærk, vi skal være gode til feedback. ÅNDE-

LIGT: En søgning efter mening med livet. De 4 ben i udviklingen gør 

os til et helt menneske, derved vil vi være i stand til at ”gøre en for-

skel og vise et godt eksempel”. 

Gildemesteren har ordet: 

Landsindsamling 8.november 2015 
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Landsgildeting i weekenden 18-20. september: Der var ikke nogen 
fra vores gilde der kunne deltage, så vi må vente på referat fra tin-
get, spændende om der kommer nye initiativer til PLAN 2015-17, 
som vi kan blive inspireret af. 
 
Gilderådsmøde d. 20. oktober 
Hvor det bliver spændende, at høre nyt fra de nye grupper, hvor vi 
kan inspirere hinanden til et godt gruppearbejde. 
Også nyt fra udvalg, koordinatorer og mon ikke også vi har noget fra 
gildeledelsen, som vi kan byde ind med. 
Det er også senest d. 20. oktober, at jeres bud på årets donation, 
skal være afleveret. 
 
Engedalen 
Så er der arbejdsdag i Spejdercentret d. 9. november vi mødes kl. 
10:00 hvor Keld og Lars har et arbejdsprogram klar. 
 
Fredslys d. 25. november 
En god tradition, som vi sammen med spejderne og andre interesse-
ret deler fredsbuskabet med. 
 

Nu er jord og himmel stille 
En dejlig sang, som vi i SGG altid slutter vores gildemøder med, san-
gen er skrevet af Marius Børup i 1938. Spejderbevægelsen startede 
ca. 30 år før, fra første færd fremkaldte spejderbevægelsen nye san-
ge oftest på kendte melodier. Hvert af korpsene havde sin egen 
sangbog, Marius Børups sang blev hurtigt brugt, som aftenbøn ved 
lejrbålet. Sangen giver en dejlig skildring af aftenstilheden, lydene i 
den frie natur går i forbindelse med taknemligheden over livet, man 
føler næsten i sidste strofe hvor sangen stiger til himlen og mødes 
med den første aftenstjerne. 

 

I det høje, lyse fjerne 
Mødes sangen mild og klar 
Med den første aftenstjerne 
Som et kærligt smil til svar 

/Mgh Peder 
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Fredslyset  
 

kommer til InSide 
 

Den 25. november  
 

klokken 17 
 

Nærmere informationer 
kommer direkte 
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Fredslys  
 

i Haurum Kirke  
 

er den 29.  november 
 

Nærmere informationer 
kommer direkte 
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SOS BØRNEBY SITUATION 

I august nummeret af Gammel-Uglen er alle orienteret om, at vores 
Rolandas, SOS børnebyen i Vilnius selv har meldt sig ud, for at stå på 
egne ben. 

SOS tog for givet at Sct. Georgs Gildet i Hammel blot fortsatte med et 
andet barn – Gabriel Sosnov. Omgående skrev jeg til Paula Guillet de 
Monthoux følgende: 

På vegne af Sct. Georgs Gildet i Hammel, Danmark har jeg, Char-
lotte Jørgensen, modtaget skrivelse dateret 28. juli. 2015. 

Jeg har forelagt vores gilde, at Rolandas selv har meldt sig ud af 
SOS Børnebyen i Vilnius for forhåbningsfuldt at ”komme på egne 
ben”. 

Vi her i Hammel har været glade for, at have været med til at sup-
portere ham igennem 14 år. Ikke mindst er vi glade for, at han 
allerede som 18-årig står på egne ben. 

Omkring det nye barn Gabriel, som vi er blevet tilbudt, kan jeg 
ikke fortælle om før marts 2016. 

Afgørelsen skal på Gildeting. Men indtil da betaler vi naturligvis. 

Med venlig hilsen 

Sct. Georgs Gildet i Hammel 

Charlotte Jørgensen 

 

8. september modtog jeg følgende mail fra SOS: 

Hej Charlotte. 

Tak for din mail. Jeg tillader mig at svare for Paula, og beklager 
det lidt sene svar. 

Tak for informationen. Vi lader jer stå som faddere til Gabriel, så 
jeres støtte går til ham, og så i modtager børnebyens vinterrap-
port. Så må i meget gerne vende tilbage efter Gildetinget med je-
res beslutning. 

I skal have tusind tak for jeres støtte som faddere. 

Med venlig hilsen Frederik Lund 

 

Imellem disse to mails har jeg også modtaget et brev fra søde Jurgita i 
Vilnius. Det brev oversætter jeg ikke. 

Afslutningsvis vil jeg gerne allerede her informere om, at skulle beslut-
ning på Gildeting blive at Gildet ønsker at fortsætte med enten Gabriel 
eller et andet SOS barn/by ønsker jeg ikke længere at være kontakt-
person.                                                                        Charlotte 
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Kontingent 

 
Tiden er nu inde til betaling af kontingent for 2. halv-

år 2015.  

 

Kontingentet er kr. 400,00 

 

Beløbet bedes indbetalt til gildets konto i 

Sparekassen Kronjylland, Hammel afdeling. 

Konto 6110 4860085320. 

Husk at oplyse navn/navne ved indbetalingen. 

Sidste frist for indbetaling er den 20. oktober 

2015. 

Ved betaling via pengeinstitutoverførsel er det unød-

vendigt at få pengeinstituttet til at sende en særskilt 

meddelelse om overførslen. Det er spild af papir, da 

de ikke bruges til noget. 

 

Afregninger vedrørende arrangementer m.v. 
kan også  

 ske til ovenstående konto med oplysning om,  
hvilket møde eller hvilken gruppe der er indbe-

taler. 
Yderlige oplysninger kan altid sendes til mail: 

ruth@kontorhjaelpen.com  
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PØLSEVOGN  

 
HAMMEL HESTEMARKED  

4.-5.-6.  SEPTEMBER 2015. 
 

Salget af vore gode pølser på årets Hestemarked er overstået.  

Med STOR tak til Gildebrødre men ikke mindst til Giner, der 
deltog i salget, endte årets resultat i et netto overskud på  

kr. 14.958,00. 

Selve omsætningen var på kr. 29.336,00, hvilket er noget 
mindre end 2014. Taget en katastrofal fredag i betragtning 
(regn og regn..) er koordinator tilfreds. Lørdag og søndag var 
gode dage. Hestemarkedet generelt manglede 10.000 gæster, 
dermed vil jeg mene, at Sct. Georgs Gildernes Pølsevogn har 
gjort det godt.  

Alt er nu rengjort pakket ned og talt op, med en liste over, 
hvad der skal være i Pølsevognskassen, som står i vores lille 
rum på loftet i Engedal og med yderligere et skilt, hvor der 
står: NIX PILLE – TILHØRER SCT. GEORGS GILDETS PØLSE-
VOGN.  

Jeg har nu i 4 år taget udfordringen for at være koordinator. 
Har været rigtig glad for det, har altid været glad for at dirige-
re!! En speciel tak vil jeg gerne rette til Niels, Leif og Poul, for 
uden 3 mandfolk kunne koordinator absolut ikke have klaret 
det.  

Hermed har I allerede regnet ud, at jeg ikke er koordinator i 
2016.  

Med gildehilsen 

Charlotte  
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Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde 

Fellowship Day 2015  
  
Kære Gildebrødre 

 
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arran-
gement i forbindelse med Fellowship Day 2015.  

I år er det Aarhus Stadsgilde, der står for arrangement og program. 

 

Mandag den 26. oktober 2015 kl. 18.30, 

i Hasle kirke og sognegård. Viborgvej 158, 8210 Aarhus.  

(Der kan parkeres overfor kirken på LIDL's P-plads) 

 

Kl. 18.30: Ankomst, indtjekning, betaling og vandrehal. 

Kl. 19.00: Gildehal i Hasle Kirke  
hvorunder Fellowship budskabet oplæses. 

I gildehallen vil det grønlandske sangkor Kajak synge nogle 
af deres dejlige sange.  

Kl. 20.00: Traktement.  

Foredrag ved Dansk Flygtningehjælp. 
En medarbejder fortæller om organisationen, samt om arbej-
det i de krigshærgede områder. 

 Kaffe eller te. 

Kl. 22.30 God nat og kom godt hjem. 

 

Prisen for deltagelse er kun kr. 125.00 
Drikkevarer kan købes til butikspriser. 

 

Tilmelding, med oplysning om gilde og navn,  
senest lørdag d. 10. oktober 2015 til DIS i Østjysk distrikt: 

John Biensø:          bijobi@turbopost.dk       Telefon: 86510014 

Vi ser frem til en rigtig god aften. 

Med Gildehilsen  

Århus Stadsgilde og Østjysk Distrikt  

 

mailto:bijobi@turbopost.dk
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Julemødet er  
 

den 2. december i Hammel. 
  

Aftenen holdes sammen med Porskjær gildet,  
 

og så snart tingene er på plads, 
 

vil der blive udsendt en separat information. 
  

Gruppe 6 

Arbejdsdag i Engedalen 
 
Hermed indkaldes gildebrødre og giner til arbejdsdag i Engedalen, 
så vi får området gjort efterårs- og vinterklar. 

Arbejdsdagen er den 9. november kl. 10 til kaffe. Mød op med en 
skovl/kost og godt arbejdshumør. Der bliver serveret frokost se-
nere på dagen. 

Med Gildehilsen 

Centerleder 
Keld Kronvold 

BEMÆRK: Indlæg til Gammel-Uglen SKAL sendes til gammelug-
len@hiltons.dk, hvis man vil være (nogenlunde) sikker på, at 
jeg husker at få det med i førstkommende nummer. 

Flere ved godt at jeg har andre mailadresser, men det viser sig, 
at jeg kan komme til at overse nogle indlæg. Jeg får en del mail 
på disse mailadresser, men hver gang jeg laver bladet går jeg 
alle mails til Gammel-Uglens mailadresse igennem. 

På forhånd tak                                                                    /Alex 
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Program for Østjysk Distriktsgilde i 2015 

26. okt.   Fellowship-Day      Århus 
25. nov.  Fredslyset modtages     Skanderborg 
1.dec.  Distriktsrådsmøde      Hadsten 

KALENDERSIDEN 

PROGRAM for Hammel-Gildet i resten af 2015 

(Bemærk ændring af mødedato i forhold til udsendt årsprogram) 

DATO EMNE      Ansvarlig  
20. OKT Gilderådsmøde    Gildeledelsen 
-4. NOV Fødselsdagsgildehal    Gr. 5 
-8. NOV Dansk Flygtningehjælp, indsamling Bodil 
-9. NOV Arbejdsdag  i Engedalen   Centerleder 
25. NOV Fredslyset InSide    Charlotte 
29. NOV Fredslys i Haurum kirke   Charlotte 
-2. DEC Julemøde med Porskær i Hammel,  Gr. 6 
 
Mødedato i 2016 er: 6/1, 3/2, 2/3, 27/4, 4/5 og 1/6 

Naturlaug Steen Blicher 2015 

Søndag den 18. okt.:   Rind Plantage og Rind Å 

Torsdag den 12. nov.:   Planlægningsmøde 

Søndag den 15. nov.:   Hessellund Hede ved Karup Å 

Søndag den 6. dec.:   Nordskoven ved Silkeborg 

Lørdag den 16. jan. 2016: Årsmøde i Paradislejren 

Naturlaug udenfor Steen Blicher: 

Naturlaug Fyn:   Ny Andersen 2149 1938 

Naturlaug Sønderjylland: Kirsten og Troels Olesen  2185 2284 

Vestjysk Naturlaug:  Sven Elbro  7511 7448 

Naturlaug Roskilde–Hedebo: Elna Braüner Adamsen  2246 2843 
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Så er pølsevognen klar til årets Hestemarked 

HUSK 
 

Flygtningeindsamlingen  
 

den 8. november 
 

Nærmere ved Bodil Taankvist 


