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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:  -5. marts 2019 
Deadline - uden aftale - er den 24. februar 

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:  

NY: Peder Spørring T: 2126 8107 

Gruppe 5:  

Ruth Føns T: 2045 9397 

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

www.sctgeorg-hammel.dk 

FORSIDEN: Høst i gamle dage 

PROGRAM frem til gildeting 

Dato Aktivitet Ansvarlig 

25. oktober Fellowshipday Distriktet 

-6. november Fødselsdagsgildehal GR 3 

13. november Arbejdsdag i Engedalen Centerleder 

28. november Fredslysarrangement Hans/Ingerlise 

-8. januar Nytårsgildehal GR 4 

-5. marts GILDETING Gildeledelse 
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LIVETS ”STRIKKETØJ” 
v/ kansler Birgit Vestergaard Nielsen 
Gildehal den 4/9-2018 

 
Hver eneste dag strikker vi et lille stykke videre på vort 
liv. 
Nogle strikker fuld af kærlighed og med omhu. 
Man mærker, hvilken glæde de har af at frembringe deres 
livsværk. 
Andre strikker uvilligt og møjsommeligt, man mærker, 
hvilke kræfter og anstrengelser det koster at påtage sig 
”livet” hver eneste dag. 
Nogle vælger et kompliceret mønster, andre et ganske 
enkelt. 
Ofte er det et broget ”strik”, men det kan også være et 
stykke i triste farver. 
Vi kan ikke altid bestemme farverne, og kvaliteten af gar-
net varierer. 
Èn gang er det hvidt og loddent. 
Èn gang er det gråt og kradser.  
Og ind imellem lader man en maske falde – eller den fal-
der af sig selv – og efterlader huller og et ufuldendt møn-
ster. 
Engang imellem går tråden i stykker, og det kan klares 
med en tyk knude. 
Når vi betragter vort liv, ved vi nøjagtigt, på hvilke steder 
knuderne er. 
Og af og til sker det, at en og anden smider strikketøjet 
hen i et hjørne. 
For mennesker forbliver det en evig hemmelighed, hvor 
mange livstråde vi endnu har at strikke med. 
Du har pindene i din hånd. 
Du kan skifte mønster, teknik eller værktøj. 
Du kan bare ikke trævle op. 
Heller ikke et ganske lille stykke. 
 
Tekst på et kort, købt da vi var til Landsgildeting i Fredericia i 2017. Forfatte-
rens initialer er I.V., som jeg desværre ikke ved, hvad står for. 
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Sidste Arbejdsdag i ENGEDALEN i år  

er den 13. november kl.09:00   

Vi skal have efteråret væk og gøre klar til vinteren.  

Tagrender skal tømmes og blade skal fejes sammen. 

Kom og vær med, vi giver frokost kl.12.00 
  

Med venlig hilsen 

Keld Kronvold 
Centerleder 

Salg af pølser på hestemarkedet. 

Regnskabet for pølsevogn er opgjort. Overskuddet blev på 
12.408,75 kr. mod sidste års resultat på 10.236,50 kr. 

Omsætningen blev på 23.385,75 kr. heraf 7.026,75 kr. på 
MobilePay. 

Leje af pølsevogn samt varekøb 9.592,- kr., og stadeplads  
900,- kr. 

Annette, Skatmester 
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Sct. Georg og Dragen 
 
Fra Leif Vestergaard Nielsen har GammelUglen modta-
get disse to fotos af et kendt motiv i nye udformninger. 

 

Gamla Stan i Stockholm.  
Et lille torv tæt på kongeslottet.  
Fotograferet den 18. juli 2017. 

Skulpturparken i Blokhus.  
Fotograferet den 5. september 2018. 
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 Fødselsdagsgildehal  
Spejdercentret Engedalen 6. november 2018 kl. 19.00 

Erling Kvist Andersen, der sidder i Kommunens Planud-
valg, vil fortælle om projektet Dommerparken efter gil-
dehallen. 

Under foredraget vil det være muligt at nyde et glas vin 
(medbring glas). 

Efter foredraget byder vi på fødselsdags kaffebord. 

Hertil medbringes: 
kaffe/te, kop, tallerken og teske/kagegaffel. 

Tilmelding gruppevis med navn inden fredag d. 2. nov. til 
Carsten Lund mail: 

 cl-hammel@fibermail.dk  

Pris: 50 kr. 

MGH fra gr. 3 

mailto:cl-hammel@fibermail.dk
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TIRSDAG, den 8. januar 2019. kl. 19:00 
I Spejdercenter Engedalen 

 
Glæd jer til en festlig aften med  

gildehal.  
Underholdning bl.a. wienermelodier ved 

Medbring det sædvanlige + dyb tallerken. 
Pris 125 kr. 

 
Tilmelding til Peder på mail: peru@os.dk 

senest den 30. december. 
 

Med gildehilsen 
gruppe 4 
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Hjertelig tillykke  

med GILDETs 

52 års fødselsdag 

 i november 2018 

Kære gildebrødre 

Det er tid for indbetaling af  

kontingent kr. 400,- for 2. halvår 2018. 

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 2018. 

Afregninger vedr. arrangementer m.v. kan også ske til 
ovennævnte konto med oplysning om hvilket møde/
gruppe, der er indbetaler. 

Regnskab vedr. arrangementet sendes til underteg-
nede på mail:    nianho@youmail.dk  

Med gildehilsen 

Annette 
Skatmester 

 

Kære gildebrødre 

Rigtig mange tak for hilsenen  

i anledning af min fødselsdag. 

Med gildehilsen 

Birgit Vestergaard N. 

mailto:nianho@youmail.dk

