28. årgang

Oktober 2016

Nr. 2

Gildemester:

Gruppeledere 2015-17:

Peder Spørring, Chr Eriksensvej 11,
8450 Hammel
 8696 1381
mail: peru@os.dk

Gruppe 1: Alex Hilton

Gildeskatmester:

jkronvold@mail.dk

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

Gildekansler:

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

T: 2427 7236

alex@hiltons.dk

Gruppe 2: Jytte Kronvold

T: 4057 4585
Gruppe 3: Annette Horup
nianho@youmail.dk
T: 4054 2231
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 Nielsen
birgitvn@fibermail.dk
T: 8696 1205

Spejdercenter Engedalen:
Møllevangen 4, 8450 Hammel
Centerleder:
Keld Kronvold
k.kronvold@gmail.com

 2423 0686

Vicevært: Lars Svensson 5144 6163

Webmaster
Alex Ravn

T: 2993 5370
mail: webmaster@sctgeorg-hammel.dk

Hjemmeside:
www.sctgeorg-hammel.dk

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde:
Sten Bo Andersen. Mail: sten_bo@post5.tele.dk

2173 4437

SCT. GEORGS GILDERNE i DANMARK

Landsgildemesteren: Helmut Werth
Landsgildekansleren: Kirsten Christensen
Landsgildeskatmesteren: Paula Mikkelsen
International Sekretær: Anne Haastrup-Nielsen
Uddannelses Sekretær: Peter Skræ
PR Sekretær: Ingrid Danstrup

Hjemmeside: www.sct-georg.dk

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

GAMMEL-UGLEN udkommer 6 gange årligt
Nr. 1 Den 15. august til gruppelederne
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@sctgeorg-hammel.dk - Tryk: Erling Kjer
Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer: -6. december 2016.
Deadline - uden aftale - er den 26. november.
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Sct. Georgs Gildet i Hammel
50 års jubilæum

Det fejrer vi
lørdag den 12. november 2016
i Spejdercenter Engedal
Møllevangen 4
8450 Hammel.

Spejdercentret åbner kl. 10.30.
Kl. 11 afholdes åben gildehal
under ledelse af landsgildemester Helmut Werth.
Efter gildehallen er der reception,
hvor der serveres et let traktement.
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Gildemesteren har ordet
Nyt liv: Ved et 50 års jubilæum kan man gøre sig tanker om det har været et
godt liv, skal det fortsætte, som vi plejer? Vi har da fået erfaring og livsvisdom.
Vi havde en god aften sammen med Robert fra Hadsten Gildet, som gav os
ideer til en anden måde, at lave gruppearbejde og gildehal på, måske skal vi
ikke lige kopiere Hadsten modellen selvom den jo kører med succes flere
steder.
En ide, som ikke er farlig, er overhovedet ikke værd at kaldes en ide.
Lad os tage udfordringen og få gang i diskussionen ude i grupperne, nedenstående bare nogle spørgsmål, som lige kom til mig:
Begrebet ”interesse grupper” fordele og ulemper?
Gildehal omkring bålet?
Kan vi se andre former for gildeliv i gildet/grupperne?
Udvikling: Gildeledelsen kontra grupperne hvem skal tage initiativ?
Hvad kan vi tilbyde/bygge videre på fra det ”gamle” gilde (50 år)?
Starter vi NU på et NYT 50 års LIV i gildet?
Kan vi tilbyde nye gildebrødre gode oplevelser og udfordringer?
Kan/vil vi fortsætte vores mange aktiviteter?
Engedalen – Spejderkorpsene, hvor er vi/hvor vil vi være?
Hvad kan du bidrage med, som vil puste NYT LIV i gildet?
Hemmeligheden ved succes er stadig – at ville noget.
Ovenstående er kun nogle af de spørgsmål/tanker, som jeg håber vi vil tage i
grupperne hen over vinteren, når vi er færdige med SAMTALESPILLET
”Spejderideen for voksne”. Måske kunne vi lave et nyt spil, som kunne blæse
NYT LIV i vores gilde.
”Livet er som at køre på cykel, for at holde
balancen må du stadig være i bevægelse”.
Det er glædeligt, at vi kan fejre 50 års jubilæum,
tak til alle dem før os, der har gjort det muligt.
mgh Peder
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SCT. GEORGS GILDET I HAMMEL

Gilderådsmøde onsdag d. 26. oktober kl. 19:00 i Engedalen
Dagsorden:
1.

Orientering fra gildeledelsen:

2.

Orientering fra grupper udvalg/laug, ansvarlig:

3.

Gruppeledere:

Gruppe 1-2-3-4-5-6

Keld Kronvold:
Alex H.:
Charlotte:
Jytte:
Annette:
Carsten:
Hanne:
Peder:
Lilli:
Alex R.:

Engedalen
Gammel-uglen
GIM/Fredslys
GU/PML
Jubilæet
Loppemarkedet
Pølsevogn
Sankt Hans bål
Skaghøj arrangement
Webmaster/hjemmesiden

Andet:

Vi forventer, at der kommer 1 person fra ovennævnte grupper-laug/
udvalg.
Vi sørger for øl og vand, hvis I skal have kaffe/te må I selv medbringe.
Afbud sendes til Kirsten Hilton kirsten@hiltons.dk
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24 67 86 38

Historien om Sct. Georgs Gildet Hadsten
I 1966 fik Erik Hansen, der siden sin drengetid var ivrig spejder i KFUM's spejderkorps, den idé, at oprette et Sct. Georgs
Gilde i Hadsten.
Det skulle være et mødested for gamle spejdere, hvor der var
mulighed for at videreføre spejderideen, selvom man var kommet ud over den aktive spejderalder.
Han fik sammen med Erling Liholm samlet 21 gildebrødre, som
på et introduktionsmøde besluttede at oprette et gilde i Hadsten med 4. Aarhus gilde som modergilde.
Den 7. september 1966 blev stiftelsen markeret med en gildehal, med landsgildemesteren i højsædet og med gæster fra
gilderne i Aarhus og Randers.
De første 10 år holdt gildet til i Centralhotellet i Hadsten. Men
da DDS-spejderne i 1976 byggede en spejderhytte på Ellemosevej, blev det aftalt, at Hadsten Gildet kunne holde sine møder her.
Og den 16. november 1976 - 3 dage efter indvielsen af spejderhytten - kunne Sct. Georgs Gildet i Hadsten holde den første gildehal i spejderhytten.
Hadstengildet har nu eksisteret i 50 år, og i dag er der 32 aktive gildebrødre, som tilstræber at leve efter spejder- og gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Medlemmerne arbejder i fællesskab aktivt med personlig udvikling, støtter spejderarbejdet og deltager i løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver.

Reception
50 års Gildejubilæet blev fejret ved en reception for gæster,
nuværende og tidligere medlemmer samt andre interesserede
lørdag den 10. september i og ved spejderhytten, Ellemosevej
17, 8370 Hadsten.
Fra denne reception bringes på næste side en række fotos.
Og om aftenen var der fest for inviterede.
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Distriktsgildemesteren
i dobbeltrolle.
Først som toastmaster
og senere som DGM.
Begge dele blev klaret
med bravur.
Gildemester Kirsten Andersen bød de mange
fremmødte velkommen og glædede sig herover og ikke mindst det fine vejr.
Det gjaldt naturlig vis også borgmester Nils
Borring fra Favrskov kommune, der havde
megen ros til gildet i Hadsten for dets store
engagement i det lokale foreningsliv.
Og så blev alle gæster budt på vand, øl
og/eller pølser efter eget valg.
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Nogle tanker om gildets fremtid
I eftergildehallen ved gildets møde i september var der et inspirerende indlæg af Robert Green Nielsen fra Hadsten Gildet. Vi
ved så nu, hvordan man i Hadsten har fornyet gildets arbejde.
Der blev desværre ikke tid til en drøftelse af fremtiden i vores
eget gilde. Da det fremgik af informationen om aftenen, at vi
skulle drøfte dette, havde jeg gjort mig en del tanker om fremtiden i gildet. Disse tanker kommer her.
I en årrække har der fra medlemmerne været vigende tilslutning til gildets udadvendte aktiviteter. Hvorfor medlemmerne
vælger disse arrangementer fra, ved jeg ikke. Jeg mener, at det
nu er tiden til, at vi ser kritisk på disse arrangementer. Når gildets medlemmer ikke viser større interesse for arrangementerne, kan vi overveje at opgive de fleste.


Loppemarked 2015. Det var meget svært af få personer nok til en fornuftig bemanding.



Fredslys 2015. Der var kun få gildebrødre, der deltog i
InSide.



Pøt Mølleløb 2016. Medlemmerne svigtede. Vi klarede
kun bemandingen på posterne ved hjælp af spejderledere.



Sct. Hans bål 2016. Jeg deltog ikke, så jeg kan ikke
udtale mig om arrangementets gennemførelse.



Pølsevogn 2016. Det var meget svært at få besat alle
vagter. På de travleste vagter, burde der have været
en person ekstra, men det var ikke muligt. 10 gildebrødre deltog ikke.
Mit forslag til fremtiden er:

 Vi standser som arrangør af loppemarked. Hvis spejderkorpsene er villige til at tage over, kan vi tilbyde hjælp i
det omfang, gildets medlemmer kan klare det.
 Pøt Mølleløbet 2017 er det sidste, vi arrangerer. Hvis
spejderkorpsene er villig til at tage over, kan vi tilbyde
hjælp i det omfang, gildets medlemmer kan klare det.
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Pølsevognen fortsætter, hvis vi har tilsagn fra en koordinator. Efter min opfattelse, er pølsevognen vores
mest synlige udadvendte arrangement. Arrangementet kræver en beskeden indsats fra de fleste medlemmer.



Fortsættelse af Sct. Hans bål har jeg ingen mening
om, da jeg ikke deltog i 2016.



Fredslys 2016. Jeg ved, at Charlotte har alle aftaler på
plads, så dette arrangement skal afvikles. Om Fredslyset skal fortsætte herefter, må vi drøfte.
Gildehaller og gildemøder.

Sidste års henvendelse til tidligere spejdere viste, at mange af
dem har svært ved at klare 2 møder pr. måned.
Hvis vi justerer på antallet af møder og indhold, kan vi måske
få nogle flere medlemmer.
Jeg er parat til, at vi ændrer på gildehallens form - men ikke
indhold. Det skal være efter en aftale med gildets medlemmer.
Forsøget for nogle år siden, hvor ingen var forberedt på ændringer, var efter min mening uheldig.
Jeg vil foreslå, at vi reducerer antallet af møder.
Følgende møder udgår: Oktober mødet. Julemødet i december.
Februar mødet. Aftenudflugten i maj.
Vi fastholder 5 Gildehaller og 1 Gildeting.
Grupperne kan selv vælge, om man vil mødes hver måned, eller hver anden måned.
Jeg vil ikke afvise, at vi laver et forsøg med interessegrupper,
som man har gjort i Hadsten. Vi kan forsøge i en periode. Interessegrupper er måske også en bedre løsning for tidligere spejdere.
Leif
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Kære medhjælpere
Så er regnskabet for
vore anstrengelser på
Hestemarkedet med
salg af pølser m.v.
gjort op.
Det blev til et nettooverskud på 8.133,50 kroner. Et resultat vi kan være meget tilfredse med.
Det var jo en dejlig, rummelig pølsevogn, som blev rost
meget af de forskellige sælgere.
Bemandingen kom også til at hænge sammen (med hiv
og sving). Vi var 19 gildebrødre og giner til at dække de i
alt de 24 timer, som vi havde åben.
Jeg vil gerne takke alle, der var med til at gøre de tre dage til en oplevelse. En særlig tak til Niels og Leif for uvurderlig hjælp til al det praktiske før og efter, og jeg melder
mig gerne sammen med de to til næste års pølsevogn,
som er bestilt.
Hanne Nors

Velkommen til ny gildebror
Anette Nørgaard Levinsen
Raspvænget 5, Bøstrup
8870 Langå
Telefon 6463 2253 eller 2033 8623
Mail: anettelevinsen@gmail.com
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HUSK AT:

Folk med begge ben på jorden, hænger ikke på træerne
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Julemødet, tirsdag den 6. december i Galten
Gruppe 3 fra Hammelgildet og en gruppe fra Porskærgildet
er arrangører af årets julemøde.
Nærmere information senere. Reserver allerede nu aftenen.
Gruppe 3

FREDSLYSET KOMMER TIL HAMMEL
23. NOVEMBER 2016

PROGRAM
Den 23. november 2016 i Hammel by
Kl. 17:00 Fredslyset ankommer til Rådhustrappen.
Efter en kort velkomst tændes spejdernes
fakler med flammen fra Fredslyset.
Kl. 17:15 Bærer spejderne med fakler FREDSLYSET
til Inside.
Kl. 17:30 Flammen ankommer til InSide
– ordet ”FRED” tændes på gulvet
– Fredsbudskabet læses op
– og der uddeles donationer.

FREDSGUDSTJENESTE i Haurum kirke
SØNDAG 27. NOVEMBER 2016 kl. 19
Spejderne vil her tænde lysene på alteret
med flammen fra Betlehem.
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Kære gildebrødre
Det er tid for indbetaling af
kontingent kr. 400,- for 2. halvår 2016.
Beløbet bedes indbetalt på gildets konto i
Sparekassen Kronjylland, Hammel afdeling
konto 6110 4860085320.
Husk at oplyse navn/navne ved indbetaling.
Sidste frist for indbetaling er 31. oktober 2016.
Afregninger vedr. arrangementer m.v. kan også ske til
ovennævnte konto med oplysning om hvilket møde/
gruppe, der er indbetaler.
Yderligere oplysninger sendes til undertegnede på
mail: nianho@youmail.dk
Med gildehilsen
Annette
Skatmester

KRØNIKEN
Om Sct. Georgs Gildet i Hammel
er nu færdigskrevet
og på vej.
KRØNIKEGRUPPEN

Tak til alle der har bidraget
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Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde
Fellowship Day 2016
Kære gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt.
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship Day 2016, i år
forestår Østjysk Distrikt arrangement og program
Tirsdag d. 25. okt. 2016 kl. 18.30
i mødelokalerne til Sønderbro kirke,
Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens
Kl. 18.30: Ankomst, indtjekning, betaling og hils på hinanden
Kl. 18.45: Velkomst og oplæsning af Fellowship budskabet
Kl. 19.15: Omkring emnet ”klimaforandringer og flygtninge”
vil en storyteller fra organisationen CARE Danmark fortælle
hvordan de hjælper lokale befolkninger med at tilpasse sig
nogle voldsomme klimaforandringer.
Kl. ca. 20.00: Et let traktement med drikkevarer, efterfulgt af
kaffe/te med lidt sødt.
Kl. ca. 22.00 Tak for i aften.
Prisen for deltagelse er kun kr. 100,- alt incl.
Tilmelding, med oplysning om gilde og navn,
senest onsdag d. 12. oktober 2016 til:
DIS Østjysk Distrikt, John Biensø,
mail: bijobi@turbopost.dk eller 86510014
Vi ser frem til en rigtig god aften.

Med Gildehilsen
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde
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KALENDERSIDEN
PROGRAM for Hammel-Gildet 2. halvår af 2016
DATO EMNE

Ansvarlig

25. okt. Fellowshipdag
26. okt. Gilderådsmøde
12. nov. Gildets 50 års jubilæum
23. nov. Fredslys ved Rådhuset og Inside
27. nov. Gudstjeneste i Haurum Kirke
06. dec. Julemøde i Galten.

Distriktet
Gildeledelsen
Udvalget
GIM
GIM
Gr. 3

ØSTJYSKE DISTRIKT
Dato:

Aktivitet:

Sted:

25. oktober

Fellowship-Day

Horsens

23. november

Fredslyset modtages

Skanderborg

29. november

Distriktsmøde m/gildemestre

Odder

Naturlaug Steen Blicher 2016
Søndag den 30. oktober 2016:
Sønæs i Viborg – rensedam og bypark.
I maj 2015 blev anlægget Sønæs indviet med stor fest.
Søndag den 27. november 2016
Nordskoven ved Silkeborg
Naturlaug udenfor Steen Blicher: Naturlaug Fyn, Naturlaug
Sønderjylland, Vestjysk Naturlaug, Naturlaug Roskilde–Hedebo

Tillykke til

Birgit Vedsted
med de 75 år den 7. december
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.

Glimt fra en svunden tid
i løbet af de sidste 50 år
i Hammelgildet
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