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Gildemester:

Gruppeledere 2015-17:

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

Gruppe 1: Alex Hilton

Gildeskatmester:

jkronvold@mail.dk

T: 2427 7236

alex@hiltons.dk

Gruppe 2: Jytte Kronvold

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

Ruth Føns, Skanderborgvej 280,
8472 Sporup -  2045 9397
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
MØNTTELEFONEN er NEDLAGT
Centerleder:
Keld Kronvold
2423 0686
Vicevært: Lars Svensson
5144 6163

Web-master
Alex Ravn

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

Hjemmeside:
www.sctgeorg-hammel.dk

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

 4227 3710

SCT. GEORGS GILDERNE i DANMARK

Landsgildemester: Helmut Werth
Landsgildekansler: Johan Evensen
Landsgildeskatmester: Paula Mikkelsen
International sekretær: Anne Haastrup-Nielsen
Uddannelsessekretær: Peter Skræ
PR-sekretær: Ingrid Danstrup

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@sctgeorg-hammel.dk - Tryk: Erling Kjer
Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer: 3. februar 2016.
Deadline - uden aftale - er den 25. januar.

Gildet hjemmeside: www.sctgeorg-hammel.dk
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Gildemesteren har ordet:

Knus – kærligt hej eller akavet sammenstød?
Håndtrykket er svækket i Danmark, fordi man jo i den grad render og omfavner hinanden. Tilbage i 1960’erne kunne man stadig more sig utroligt over de
russiske politikere, som stod og kyssede hinanden. Men det griner man ikke
af på samme måde længere, for kysseriet og knuset har bredt sig meget hurtigt«.

Har knus og kram ikke gjort til, at vi helt glemmer,
at have øjenkontakt, ligesom når man taler til
hinanden og det gør man da i en hilsen, ja så er
det da vigtigt, at man har øjenkontakt. Hvordan
får man øjenkontakt ved et kram og akavet tænker
er det nu til højre eller til venstre, man skal krammen. Ved et ordentligt håndtryk kan man få øjenkontakt.

Et håndtryk betyder varme og kærlighed, tænk bare på det håndtryk du gav
da du blev gift, hvor præsten siger så giv da hinanden hånd derpå. Også da du
blev gildebror giver vi hinanden hånd på, at forsegle det man lige har sagt ja
til, det betyder noget.

OK til familie nære venner, kan et knus og kram godt være skønt og livsbekræftende, bare ikke det bliver noget man gør til alle, så man glemmer det
gode faste håndtryk og at man ser hinanden i øjnene.

B-P. tog som bekendt håndtrykket op da spejderbevægelsen blev stiftet,
hans begrundelse var, at en ven giver man den hjerteligste hilsen og da man
siger, at venstre hånd er nærmest hjertet.
Ja så hilser vi i SGG også med venstre hånd når vi hilser på en gildebroder.
Vi går ikke til SGG vi er gildebrødre, derfor vil det også være naturligt, at vi
hilser med venstre hånd når vi mødes udenfor gildearrangementer.

Skal vi gi’ hinanden hånd derpå.
Peder

3

Gildemesteren har ordet:
Hvorfor valgte Baden Powell
Sct. Georgs motivet som
spejdernes forbillede?
Fordi spejderbevægelsen skulle have et forbillede,
et ideal, noget man kunne stræbe efter: Sct. Georg
og dragen-legenden er det ultimative motiv på det
godes sejr over det onde, samt på uselviskhed.
Derfor blev den gruppe, som satte sig sammen i 1933 enige om, at
navnet for den gruppe/bevægelse, som de var ved at starte af tidligere spejdere skulle have navnet Sct. Georgs Gildet. Dette navn
blev valgt, for intet kunne være bedre end det motiv, B-P havde
valgt som forbillede for spejderbevægelsen. Sct. Georgs Gildet er
en dansk ide, som har bredt sig til hele verden. Sct. Georgs gildet er
en humanitær organisation og er for alle dem der har været spejder eller spejderforældre eller sympatiserer med spejderbevægelsens grundide. Hammel Gildet startede i 1966, og jubilæumsudvalget er i gang med forberedelserne til 50 års jubilæet i 2016.

Glædelig jul og god fred til alle. Dejlig er jorden!
Vi har lige modtaget og bragt fredslyset ud med bud om FRED, hvor er det
et lille ord og dog så svært, at opnå, aldrig, aldrig har der været fred på
jorden, vi mennesker vil og har alle dage bekæmpet hinanden, vi synger
Fred over jorden! Under første verdenskrig holdt soldaterne fred julenat
(1 nat kunne de holde fred), de gik op af skyttegravene og sang sammen
”Glade jul, dejlige jul” på deres forskellige sprog, som har budskab om
Fred på jorden, men næste dag blev der igen kæmpet.
Vi skal blive ved med at bevare optimismen og håbet om F R E D.

Glædelig jul og et Godt nytår
Peder
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ANNONCE

JULETID er FRIMÆRKERTID

December måned er den måned i året hvor der
kommer flest postforsendelser, og især forsendelser med frimærker. Derfor er det også den
tid hor man skal tænke på indsamling af disse
mærker.
Det sker til

Frimærkebanken
Frimærkebanken indsamler stadig afklippede brugte frimærker
fra alle Sct. Georgs Gilder i Danmark.
Frimærkebanken har i hver gilde en lokal indsamlingsleder,
valgt på årets gildeting.
Det er Lilli, der i vores gilde er valgt til denne funktion og hun
opfordrer kraftig ALLE gildebrødre til at deltage i indsamlingen af brugte frimærker og portostemler m.m og aflevere dem
til hende.

Korrekt afklipning af frimærker er, at der er ca. ½ - 1 cm papir
af kuvertens forside rundt om frimærket!
Men Lilli påtager sig gerne dette arbejde, hvis man ikke
selv har lyst til at gøre det. Så aflever blot hele kuverten, så
klarer hun resten og frimærker før 2. verdenskrig bør man aldrig afklippe, når de er på breve. De kan være meget værd.
Hovedopgaven er, at vi får indsamlet rigtig MANGE brugte
mærker. Du kan gøre en forskel!
Tag dine indsamlede frimærker med
hver gang vi har møde i Engedalen
og du støtter et godt formål!
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Den 9. november 1966

blev Sct. Georgsgildet i
Hammel stiftet og vi går derfor ind i et jubilæumsår.
I den forbindelse har
”Krønikelauget” i flere år arbejdet med at nedfælde gildets historie og herunder en
beskrivelse af de forskellige
aktiviteter, der har været i
relation til gildearbejdet.
Nogle af de aktiviteter er aktiviteter, der ikke alene har
været i relation til gildearbejdet i Hammel.
I krønikelauget er man blevet
enig om, at disse aktiviteter
løbende skal omtales i GammelUglen her i jubilæumsåret.
Det er
”Naturlaug Steen Blicher”,
”Pølsevognen på hestemarked mm.”,
”Kludekonerne i Engedalen”,
”Petanquespillet”
og
”Rolandas fra SOS-børnebyerne”.
De forskellige emner indgår naturligvis i gildets historie,
men nævnes kun mere sporadisk.
Her i bladet vil de blive mere udførlig beskrevet.
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Naturlaug Steen Blicher
Af: Leif Vestergaard Nielsen

Naturlaug Steen Blicher har primært medlemmer fra gilder i
Steen Blicher Distrikt.
Men der er mange medlemmer fra andre gilder i Midtjylland, fra Ringkøbing til Aarhus samt andre dele af landet.
Medlemstallet er ca. 100.
I Hammel Gildet er der pt. 19 gildebrødre, der er medlemmer af lauget.
Naturlauget er åben for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark og har det formål, at arrangere traveture
med et indhold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie
og lignende samt ikke mindst, at bidrage til et aktivt friluftsliv og samvær mellem gildebrødre i det midtjyske område.
Naturlauget er en selvstændig interessegruppe, der ikke
har nogen formel indplacering i gildernes struktur, og som
hverken økonomisk eller administrativt belaster ledelser i
gilder eller distrikt.
Naturlaugets ”organisation” er ret uformel.
Man kan tegne sig som ”programabonnement” til naturlaugets detaljerede turprogrammer, som man så vil få tilsendt
pr. mail eller post ca. 2 uger før hver tur.
Hvert år i januar afholdes et årsmøde (en uformel generalforsamling), hvor deltagerne har mulighed for at give deres
mening til kende og komme med forslag til traveture og aktiviteter.
På årsmødet aflægges regnskab ligesom der udpeges/
vælges styregruppe og kontaktpersoner.
De ca. 10 årlige traveture planlægges halvårlig og bekendtgøres i ”Sct. Georg” og i distrikts- og gildeblade samt på
Sct. Georgs Gildernes hjemmeside.
Hvert andet år tager lauget på en 5 dages tur i juni måned.
Traveturene tilrettelægges af laugets medlemmer, som selv
er guide eller har fået hjælp fra sagkyndige.
Halvårsprogrammet sendes ligesom turprogrammerne di-
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rekte til de gildebrødre, der er abonnenter.
Et familieabonnement koster pt. 50 kr. om året.
Ved deltagelse i laugets ture betales et mindre gebyr – typisk 15 kr. pr. person.
Her bringes en række billeder, der viser forskellige situationer og oplevelser i naturlauget.

Den 21. maj 2006:
Turen går til Hald Sø
Ved Viborg

15. november 2009:
Nu er det Frijsenborg
Lystskov, der er målet for
naturlaugsturen.
Guide Ole Ravn-Nielsen,
Hammel
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Den 9. oktober 2011:
Her er det Vedsø NØ for
Hald sø ved Viborg, der
får et besøg.

Den 13. maj 2012:
Alle nyder udsigten
mod Himmelbjerget
fra Alling Skov
syd for Laven

Den 6. februar 2013:
Der er planlægningstur
ved Bidstrup.
Fra venstre Niels Christensen, Egon Stensgaard og
Poul Jørgensen.
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Efterfølgende har GILDET modtaget:

Tusind tak for skulderklap
til Fredslys arrangementet i dag!
Vi er meget beæret over, at I har valgt vores familie til at
modtage "skulderklappet" i forbindelse med Fredslys arrangementet.
Vi er meget ydmyge og stolte over, at I har lagt mærke til
det arbejde vi gør med hjemmetræningen.
Tak er kun et fattigt ord, men alligevel vil vi gerne sige
tusind tak for skulderklappet!
Det er et meget smukt arrangement, hele Fredslys arrangementet og det var dejligt at være en del af.
Må fredslyset komme til alle mennesker på jorden!
De venligste hilsner fra
Karl-Emil, Karl-August, Klara, Karl-Anker og Karin Jensen
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BEMÆRK
NY MAILADRESSE
Til GAMMEL-UGLEN
gammeluglen@sctgeorg-hammel.dk
REDAKTØREN
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Nytårsgildehal
onsdag den 6/1-16
Vi mødes i Hammel kirke senest klokken 18:30
Efter nytårsgudstjenesten går vi til sognegården

Her er der Nytårskur
og sammenkomst
Vi slutter aftenen af med en Nytårsgildehal.
Prisen pr. person er 130 kroner
incl. drikkevarer
Det sædvanlige medbringes IKKE!!
Derimod bedes man tage det gode humør med!
Gruppevis tilmelding til Alex på 2427 7236
eller mail til alex@hiltons.dk senest 29/12-15

GODT NYTÅR
med
GRUPPE 1
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Gildemøde
Onsdag den 3. februar 2016 klokken 19
I Spejdercenter Engedal
Glæd jer til en spændende
aften med lokalt islæt.
I skrivende stund kan vi
desværre ikke offentliggøre
navnet på vedkommende,
men herom senere…

Pris: Kr. 60,Menu: Suppe
1 stk. kage til jeres kaffe.
Tilmelding til Bodil:
senest torsdag den 28. januar 2016
på tlf. 21 19 40 85 eller mail bht@c.dk

Med gildehilsen
Gruppe 2
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KALENDERSIDEN
PROGRAM for Hammel-Gildet 1. halvår af 2016
(Bemærk ændring af mødedato i forhold til udsendt årsprogram)

DATO

-6. jan.
-3. feb.
-2. mar.
Forår 2016
10. apr.
27. apr.
-4. maj
-1. juni

EMNE

Ansvarlig

Nytårsgildehal
Gildemøde
GILDETING
Arbejdsdag i Engedalen
Pøt Mølleløb
Sct. Georgs gildehal
Udflugt
Friluftgildehal

GR. 1
GR. 2
GR. 3
Centerleder
Løbskoordinator
GR. 4
GR. 5
GR. 6

Program for Østjysk Distriktsgilde i 2016
Ingen informationer

Naturlaug Steen Blicher 2016
Lørdag den 16. jan.: 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

Ny gildebror:
Hanne Nors

Gl. Frijsenborgvej 14, H8
8450 Hammel
Telefon 30 54 85 26
Mail: norshanne@gmail.com
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NOTER ALLEREDE NU:

Hammelgildets
50 års jubilæum
afholdes i Engedalen
lørdag, den 12. november 2016
JUBILÆUMSUDVALGET

HUSK at iflg. Vedtægternes § 3 skal Forslag, der ønskes

behandlet på gildeting, skal være gildemesteren i
hænde senest den 1. februar.

Et hjerteligt tillykke til…
John Sørensen med 70 års fødselsdag
den –4. december
og
Yelva Thomsen med 80 år fødselsdag
den 17. januar 2016

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
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