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Gildemesteren har ordet

NYT LIV i Gildet:
Henover vinteren kan grupperne fortsætte den gode
snak, som er startet med SAMTALESPILLET og med det
gode oplæg vi fik ved mødet d. 7. september.
Der er 3 ting vi bl.a. kan tage fat om: Vores aktiviteter,
gildehal og gruppearbejdet.
Lad os sammen prøve at komme med ideer til udvikling
af nye ideer.
Hvordan får vi NYT LIV i Gildet?
Hvordan udvikler vi vores aktiviteter?
(indad- og udadvendte).
Hvordan udvikler vi Gildehallens form/
indhold?
Hvordan udvikler vi gruppearbejdet?
Andre emner?
Vi vil gerne have en tilbagemelding senest
d. 15. februar 2017.

Vær opmærksom på, som det tidligere er
meddelt, at vores gildemøder er flyttet fra
onsdag til tirsdag.
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Med gildehilsen
Gildeledelsen

Dagens forløb den 12. november 2016:
Klokken 10:30 åbnede
Engedalen for ”En åben
gildehal”, hvor alle var
velkommen som gæster.
Gildehallen blev gennemført med Landgildemesteren som gæstetale.

Efterfølgende var der reception,
hvor gildets Krønike blev præsenteret med bl.a. Kirsten
Gammelgaard, som havde rejst
sig fra sit sygeleje for at overvære gildehal og præsentation.
Det nåede hun lige inden hun
igen måtte tage hjem.
Derefter var der tale af gildemester Peder Spørring, borgmester Nils Borring og distriktsgildemester Sten Bo Andersen.
Der var overrækkelse fra jubilæumsudvalget af to donationer på hver 5.000 kr. til DDS og KFUM, der på stedet
takkede herfor.
Om aftenen var der jubilæumsfest med taler, sange og
masse af mad.
Her blev det til nogle hyggelige timer med (næsten) alle
gildets giner og brødre.
Og det sluttede med
”Nu er jord og himmel stille”.
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Kære gildebrødre og giner
I jubilæumsudvalget var vi meget spændte på om de
overordnede rammer, der var lagt for dagens afvikling,
kunne overholdes.
Det var derfor meget glædeligt at se så mange møde
op til både gildehal og den efterfølgende reception.

Dejligt også at se mange spejdere. Ved receptionen var
der en god stemning og alle hyggede sig.
Efter receptionen blev der gjort klar
til aftenens arrangement for gildebrødre og giner med spisning og
hyggeligt samvær.
I køkkenet fik vi god hjælp af
”gamle” spejderpiger og ved klaveret
sad en ”gammel” spejder og var
hyggepianist.
Jubilæumsudvalget vil gerne takke grupperne for at tage godt imod de opgaver vi pålagde jer at løse.
Tak til Alex Ravn for det flotte billedshow, som så fint
understregede præsentationen af Krøniken.
Ved fælles hjælp fik vi en rigtig god jubilæumsdag.
Med gildehilsen

Jubilæumsudvalget
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LGM Helmut Werths gildemestertale til jubæumsgildet:
Kære Sct. Georgs Gildet i Hammel. I runder i dag jeres 50 årsjubilæum.
I blev grundlagt i et år, hvor der skete mange ting, der er værd at
nævne.
Tidligere Forbundskansler Adenauer bliver 90. I maj svømmer en
Beluga – hval i Rinen. Leonid Breschnew bliver valgt til sekretær
for KPDSU. England bliver fodboldverdensmester. Den tyske forbundskansler Ludvig Erhard afgår som forbundskansler. Kong Frederik den 9. er konge af Danmark og Jens Otto Krag er Danmarks
Statsminister. Grev Henri de Laborde de Manpezat kommer til
Danmark og bliver Prins Henrik.
Nu vil jeg indlede min gildemestertale med et citat fra en gammel
kinesisk filosof ved navn Lao Tse. Citatet stammer ca. fra 600 f.kr.
Venlighed i ord skaber tillid
Venlighed i tanke skaber dybsindighed
Venlighed i praksis skaber kærlighed
Med disse ord vil jeg gerne overbringe landsgildeledelsens, men
især hele Sct. Georgs Gildet i Danmarks hilsen til Hammel!
Det er og var en stor udfordring for mig de sidste år at være landsgildemester. Det samme gælder resten af ledelsen.
For mig som Sydslesviger, der ville være med til at finde nye horisonter, og nu lukke vinduet op for gildets fornyelse, var det nok en
ny ting at få oplevet et helt anderledes samarbejde og gildeånd
end den vi har i Flensborg Gildet.
Jeg selv har altid kæmpet for, og vil blive ved med det, at leve efter en Anti-Jantelov, hvor jeg her og der har lært janteloven at
kende i vores gilde.
Anti Janteloven af Dorte Lytje lyder:
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du

skal
skal
skal
skal
skal
skal
skal
skal
skal
skal

tro på dig selv.
tro på din unikhed.
tage chancen og følge din indre stemme.
drømme STORT.
turde at gå vejen- også selvom du skal gå forrest.
turde vise verden dit lys.
ikke miste modet, selvom første forsøg kikser.
aldrig være bange for at bede om hjælp.
se muligheder, når du møder modstand.
være den bedste udgave af dig selv i dag.
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Som vi alle nok har lagt mærke til så er vinteren på vej, den dejlige
juletid nærmer sig, hvor gågaden er fyldt med mennesker der prøver at finde et eller andet særligt til de mennesker, de har kær. En
unik julegave.
Et tørklæde til mor og et askebæger til far. Hvilken gave vil kæresten være mest glad for? Finder vi den rigtige gave? Er vi nu også
helt sikker på at det er det rigtige?
Men gaven til vores nærmeste lader sig måske slet ikke betale med
kroner og ører? Har vores nærmeste brug for en materiel gave?
Eller hvornår har vi hver især egentlig sidst oplevet noget spændende sammen med dem vi har kær?
Gør vi os nogle alvorlige tanker omkring vores nærmeste. Hvad belaster dem, hvad har de brug for i vores fælles liv?
Eller køber vi os fri idet vi køber store og dyre gaver? Hvad får vi
ud af julen, nu hvor festlighederne er på vej og den grå dagligdag
burde erstattes med fest og glæde.
I de mange tilbageliggende år er der måske også sket meget som
ikke lige får os eller jer til at juble over i gildesammenhæng, privat
og især i vores alles verden. Der er måske ikke grundlag for feststemning.?
Vores samfund, og verdenssituation, har forandret sig - og lad mig
konkludere: Ikke kun til det positive!
Mens FN´s sikkerhedsråd sidder ved forhandlingsbordet, er der
mennesker, børn eller familier, der dør pga. krigshandlinger i f.eks.
Irak, Afghanistan, Israel, Syrien, Jordan, Ukraine og mange flere
lande, mennesker som dør af sult pga. politikere og religiøse ledere
som kun skovler i deres egne lommer, og som er magtglade så det
kan være nok.
Det er penge som tæller i mange områder, det er pengene som kan
diktere liv eller død. Religioner som misbruger menneskets søgen!
Ja, verdensfreden har nok aldrig været så fjernt siden Anden Verdenskrig. Overalt er der tendenser til den kolde krig, tendenser til
religiøse magtkampe, som bringer død og undertrykkelse.
Og grunden til dette er den uhyggelige egoisme der sætter sit præg
på alle samfund rund omkring i verden. Ens egne interesser står i
forgrunden og dem gælder det at sætte igennem – koste det hvad
det ville.
Og hvis dette bliver ved med at være sådan, hvor kommer vi så
hen? Måske skulle især vi fra sct. Georgs gildet prøve at ændre på
dette i de kommende år?
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Vi kan ikke løse problemet på verdens- eller landsplan, men vi kan i
vores dagligdag, i vores nærmeste omgangskreds arbejde for et
bedre omgangsmiljø med og for hinanden.
Lad os - som Sct. Georgs Gildet i Danmark - være en samfundsbærende organisation der tager stilling til alle de problemer vi har der
ikke gavner mennesket, eller især vores børn og børnebørn, og den
fremtid. Lad os være synligt i samfundet, og påvirke vores omgivelser endnu mere. Lad os være modig og sige hvad der skal siges i
vores samfund. Lad os finde sammen om det der giver fred. Lad os
sige hvad vi savner og ser som nødvendigt, dog også at sige fra til
det der adskiller og skaber ondt blod.
Vi alle kender situationen fra vores hverdag – om det nu drejer sig
om arbejdspladsen eller foreningslivet. Overalt bliver der diskuteret
og snakket – og man kommer ingen steder.
Der bruges fysisk magt og vold. Der bruges ord til at ramme folk.
Man kræver sin ret, men yder ikke sin pligt.
Skulle man ikke hellere arbejde efter mottoet:
Man kan godt være uenig, men man bliver nødt til at respektere
hinanden hvis man skal og vil kunne samarbejde og være sammen.
Dog må grundlaget ikke være ens ret, men ens pligt!
MEN vi kan da være enige om, ingen idé, ingen teori er bedre end
dens udførelse. Ingen fred når mennesket ikke skaber rammerne
for dette. Alle skal klare de opgaver de er valgt til og retter op på
det der går skævt.
Sådan er det også i vores Gilde, i vores distrikter og vores landsledelse. Respekt for dem der har ledelsesopgaver, ja, men stor respekt skal der til for de gildebrødre der rundt omkring gør det praktiske arbejde, der skaber rammer så vi alle føler os godt tilpas.
Alle råber efter landsledelsen gør ikke ditten, landsledelsen gør ikke
datten, i stedet for at spørge hvad kan jeg gøre for at vi kommer
videre, og holde vores gilde i live?
Da jeg sidst var til begravelse i det sydlige Tyskland, kom jeg til at
læse nogle 30 års gamle vise ord, som hang på familiens væg. Forfatteren er mig ukendt, alligevel var jeg benovet af disse ords aktualitet.
Man kunne endda finde på at sige, at ordene er mere aktuelt end
nogensinde:
Mere lykke og glæde,
mindre skænderier og misundelse.
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Et andet udsagn var, at man skal tænke mere på fællesskabet og
mindre på sig selv.
Og hvordan har vi det i vores dagligdag? Diskussioner bliver hurtige til skænderier. Overalt skændes man over tåbelige småting. Og
hvis nogen skulle være så heldigt, at livet kører godt for ham eller
hende, begynder folk straks at være misundelige. Hvis ens efterfølger i valgte opgaver starter op med gode ideer og et godt samarbejde, så skal det undergraves.
Har vi da overhovedet ingen livsglæde og respekt mere for hinanden?
Det mærkværdige er dog, og det gjorde de vises ords slutning mig
klart, at så snart man mister en person, bliver der skrevet og sagt
meget positivt om pågældende, mens personen ikke bliver skånet
af vores daglige skænderier, stress, bagtalelser, og diverse andre
onde ting mens de er i live.
Sensation er vigtigere end løsningen på problemet.
Vores Gilder arbejder rundt omkring med fredslyset. Vi skulle alle
være mere bevidst om, hvad dette fredslys overhovedet symboliserer; nemlig de ting der i dagligdagen går tabt:
Et lys for fællesskab
Et lys for forståelse
Et lys for fred og venskab
Et lys for tolerance
Et lys for aktivt hjælpende
En gave som skal lyse op i vores hverdag
En gave til dig og mig, så vi kan tænde et lys til glæde for andre
Jeg vil herfra endnu engang gerne overbringe jeres Landsledelsens hilsen.
Må Gildet i Hammel bestå i vores bevægelse og fællesskab i
rigtig mange år endnu, i respekt for vores idealer, vores Gildelov og løfte.
TAK fordi jeg må være med til jeres jubilæum.
Tak fordi I knokler for at holde liv i jeres fællesskab under
Sct. Georgs Gildernes paraply.

Landsgildemesteren
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Tale af Borgmester Nils Borring, Favrskov kommune:
Stort tillykke med jeres mærkedag – 50 års gildejubilæum.
Det er så afgjort en mærkedag, der skal fejres og festligholdes og
tak for, at jeg får lov til at være en del af det.
I det hele taget skal vi huske at fejre de milepæle, mærkedage,
runde dage, udmærkelser og hvad det ellers kan være vi møder på
vores vej igennem livet, så alt ikke bare er hverdag.
9. november 1966 er fødselsdagen for Sct. Georgs Gildet her i
Hammel. Spejderbevægelsen hænger tæt sammen med gildet, da
mange af jer har en fortid som spejdere.
Så jeg er sikker på, at I har hænderne ordentligt skruet på, så I
hurtigt kan etablere et ly i skoven, tænde et bål og klare at sove
tæt på skovbundens smådyr. Man kan selvfølgelig godt komme i
tvivl om, hvor vidt jeres hænder nu er sat rigtig på, for jeg har jo
erfaret, at I altid hilser på hinanden med venstre hånd
Det primære mål har været – og er det sikkert stadig – at bakke
op om spejderbevægelsen, støtte forskellige tiltag og have fokus
på det gode kammeratskab.
Som en af jer har sagt: Det der med at være spejder er ikke bare
noget, man går til. Det er noget, man er resten af sit liv.
For jer lokale gildebrødre m/k betyder det, at I har nogle fantastiske oplevelser sammen, holder møder, lytter til oplæg og støtter
lokale tiltag. Dermed har I skabt et godt fællesskab, hvor I i høj
grad har øje for det humanitære arbejde og det at gøre noget for
andre.
Et af jeres nuværende medlemmer har faktisk været med lige siden starten i november 1966. Det er Kirsten Gammelgaard – så
også stort tillykke til dig. Dit langvarige medlemskab er et godt
bevis på, at fællesskabet og det humanitære sigte er et langtidsholdbart omdrejningspunkt at have. Det giver mening.
En gang om måneden mødes I her i spejdercenteret i Engedalen,
som I også selv har stået for at opføre og lejer ud. De aftener har
I fokus på mange forskellige emner og tiltag. Jeg kan da huske, at
jeg har haft fornøjelsen af at være inviteret til et af jeres møder,
hvor der var rig lejlighed til at få sunget sammen.
I er nysgerrige og åbne over for det samfund, I er en del af. I har
øje for det lokale liv:
I arrangerer spejderløb for store og små, hvilket er til stor fornøjelse for alle deltagerne.
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I er tovholdere på et lokalt loppemarked, deltager i Hammel Hestemarked med en pølsevogn, og det er jer, der hvert år står for
modtagelsen af Fredslyset fra Jerusalem – en tradition, jeg som
borgmester også har fornøjelsen af at være med til. Her den 23.
november endda for 7. gang, og fredsbudskabet er værd at udbrede.
I uddeler donationer til forskellige formål, primært til gavn for lokale aktiviteter.
I år har I også budt ind med at få gang i en ny tradition, da I i fællesskab med spejderkorpsene og en beboer-forening kaldte sammen til Skt. Hans aften her ved hytten.
Trods ualmindelig dårligt vejr formåede I faktisk at samle mange
mennesker, så jeg håber, at I dermed har fået sat gang i en tradition.
I er med til at gøre en forskel for mange mennesker lokalt ved at
holde fast i hinanden, de gode initiativer og engagementet. I engagerer jer i samfundet og byder ind med det, I nu kan.
Dermed gør I en god gerning og tager ansvar. For I ved, at I selv
kan være med til at gøre det endnu bedre at være her. I er en del
af et fællesskab, og det er sundt for os mennesker at være det.
Det betyder, at I kan mærke, at der er brug for jer, og netop jeres
indsats betyder noget for andre og gør en forskel for dem.
Dermed er I som frivillige også med til at gøre noget godt for jer
selv, så I har helt klart fat i den helt rigtige opskrift på noget, der
giver mening. Det skal I have stor TAK for.
Så der er meget at fejre i dag.
Jeg vil ønske jer alle en god festdag og håbe, at I fortsat kan tiltrække nye gildebrødre, for så kan vi også fremover have gavn af
jeres flotte indsats.
Tillykke med den runde dag endnu en gang.

BEMÆRK VENLIGST:
Lilli Sørensen har
IKKE LÆNGERE
en mailadresse!
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Gildemester Peder Spørrings tale ved receptionen:
Her ved SGG 50 års jubilæum vil jeg lige trække nogle ting op og
gøre det klart over for vores gæster, hvad, hvorfor og hvor vi er!
Vi står her i Spejdercentret ”Engedal” som blev indviet 29.
aug. 1981. efter, at de 2 spejderkorps DDS og KFUM spejderne
havde flakket lidt rundt på forskellige adresser i Hammel, endelig i
1981 gik drømmen om et rigtigt spejdercenter i opfyldelse, i samarbejde med SGG.
Her i Engedalen er der gode aktivitets muligheder ude som inde.
Desværre brændte Spejdercentret d. 13. juli 1998, årsagen
blev aldrig fundet. Et stort genopbygnings arbejde gik i gang,
Spejdercentret i sin nuværende form stod igen klar 1. sep. 1999.
Når vi i SGG kan holde 50 års jubilæum er det lige på sin
plads, at sige lidt om hvem vi er: Vores medlemmer er typisk tidligere spejdere og spejdervenner, men der er åben for alle der sympatiserer med spejder og gildebevægelsens grundide: Som vi kalder ”Spejderideen for voksne”
SGG startede i 1933 i Danmark og har bredt sig til en International organisation, med 75.000 medlemmer fordelt i mere end 60
lande.
Vi har fokus på personlig udvikling gennem debatter og samvær i
små grupper, vi yder humanitære arbejde gennem nationalt og
internationale projekter og til enkelte personer, vi har meget fokus
på børn og unge i lokalområdet.
Vi mødes ca. 2 gange om måneden, hvor vi veksler mellem foredrag om samfundsmæssige emner samt planlægning af kommende aktiviteter, som er Fredslys arrangement - Sankt Hans bål - arrangementer på vores plejehjem - støtte spejder korpsene gennem
samarbejdet her i Spejdercentret - et årligt spejderløb, penge til
aktiviteterne og donationer kommer bl.a. fra et loppemarked hvert
anden år og fra vores pølsevogn ved årets hestemarked.
Hammel Gildet blev oprettet d. 9. november 1966 af Gildet i
Skanderborg. Det startede ifølge ”Krøniken” med, at Kjeld og Else
Kjer fra Skanderborggildet havde bosat sig i Hammel og var dermed medvirkende til at Hammel Gildet blev startet i 1966.
I 1996 d. 27. april, sker der igen noget stort: Da bliver Porskærgildet i Galten startet af 12 gildebrødre. der var medlem i Hammel
Gildet.
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Alt om Hammel Gildet og Spejdercentret ”Engedalen” kan læses i bogen ”Krøniken” som nu lige er klar fra kønikeudvalget
med Kirsten Gammelgaard som formand.
Kirsten Gammelgaard har været med i Hammel Gildet helt
fra starten i 1966. Så hun er helt klar den der har været
med til, at lægge frø til gildets livstræ.
Gæsteskrivelsen: Livstræet som er symbolet på livskraft.
Tak til alle dem før os, der har lagt frø til gildets livstræ –
Tak til dem der fortsat giver nærring og liv til gildetræet.
Og gjort det muligt, at det kunne spirer og vokse sig stor til den
internationale organisation, som det er blevet til.

TAK

Vi vil gerne
at alle skriver
sit navn på
gæsteskrivelsen,
så I også
kan være med til,
at give træet
kraft til,
at gildet kan
tage 50 år mere.
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Gildebror Kirsten Hiltons festtale ved aftenfesten:
Kirsten Gammelgaard skulle have holdt festtalen.
Ingen ville være mere selvskrevet til dette job end hende, som har
været med lige fra starten.
Hun er – som vi alle ved - desværre forhindret på grund af helbredsmæssige problemer, derfor er det faldet i mit lod, at træde
ind i stedet for hende.
I dag er en festdag. I 50 år har Sct. Georgsgildet haft sit virke her
i Hammel. Der har været op- og nedture. Men der er ingen tvivl
om, at Sct. Georgsgildet her i Hammel har betydet rigtig meget
for mange mennesker.
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i, hvad gildet har betydet for
mig.
Fra starten har det været en videreførelse af det spejderliv, som
var min bevæggrund, til at komme ind i gildet.
De værdier man fik og gjorde brug af i spejderlivet, kunne man
videreføre i Sct. Georgsgildet. Det gode kammeratskab. Den styrke man havde i fællesskabet. De mange fælles oplevelser. Alt
sammen noget, som var med til at udvikle en som menneske.
Man hører mange mennesker, som besidder topposter, udtale, at
fundamentet til deres lederuddannelse blev grundlagt i spejderlivet. Det er værdier som holder og kan bruges aktivt i vores samfund i dag, både globalt og lokalt.
Her i Hammel har vi altid haft et meget aktivt og nærværende gilde, både indadtil og udadtil. Vi har altid haft en god kontakt til
spejderne, med hvem vi har haft mange spændende og gode Pøt
Mølleløbs oplevelser sammen med. Især natløbene står for mig
som noget særligt. At stå ude i en skov, i snestorm, medens man
venter på, at der kommer en patrulje forbi. Det er noget man aldrig glemmer.
Det var fællesskabet der bandt os sammen, og spejdernes glæde
og tilfredshed med det løb vi havde lavet til dem, var vores løn.
Loppemarkedet er en anden unik ting. Igen noget vi gjorde og gør
sammen. Vi bliver møgbeskidt og dødtrætte, men når det løber af
staben og vi inkasserer lønnen for vores arbejde, så føler jeg mig
stolt over, at være med til at bidrage til spejderlivet i Hammel.
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Når jeg kigger indad i gildet så er den første ting jeg vil nævne –
gildehallen.
Den har altid betydet rigtig meget for mig. Den lidt højtidelige
stemning. Man bliver altid mødt med dejlig musik. Der hersker en
ro, som giver mulighed for fordybelse. At tænke over livet og tilværelsen. Der bliver ofte sagt nogle kloge ord, som giver anledning til refleksion. Det er noget vi har sammen og er sammen om.
Vi har gennem årene i gildet mødt mange spændende mennesker
gennem foredrag og fortællinger om dette og hint. Vi har haft
skønne musik- og underholdningsoplevelser, som har fæstnet sig
og gjort indtryk.
Jeg vil også nævne vores udflugter. Gennem mange år var det
sammen med vores børn. De fleste gange var det i godt fyldt bus
vi drog ud i det danske sommerlandskab. Altid i højt humør og
med en god madpakke.
Mange spændende steder har vi besøgt og i de år, hvor vi havde
børnene med, var der altid lege på programmet. Efterhånden blev
børnene store og var ikke længere med mere. Men stadigvæk blev
giner og gildebrødres fantasi og foretagsomhed udfordret, når der
skulle findes nye udflugtsmål. Jeg har følt det som en stor rigdom,
at have haft mulighed for at deltage i alle disse udflugter.
Gennem alle årene, hvor jeg har været gildebror, har gildearbejdet
haft den samme skabelon, men indholdet har gennemgået små
forandringer hen ad vejen, tilpasset at gildebrødrene er blevet ældre.
For år tilbage kunne indholdet efter en gildehal eller under et gildemøde være aktivitetslege nede på det grønne område ved Engedalen. Det er svært at forstå i dag.
Kan det virkelig passe. Jo, det passer. Jeg kan stadigvæk se for
mig; Else komme spænende for at komme i mål. Men i dag befinder vi os alle i kategorien, ældre. Mange har fået lidt helbredsproblemer. Men der skal stadigvæk være plads til os alle. Vi skal bare
tilpasse gildearbejdet til det sted i tilværelsen vi befinder os!
Når man er 70 år eller deromkring, så er det logisk at man ikke
klæder sig som en 30årig. Det er lige så logisk, at man ikke kan
det samme som en 30årig. Vi skal tilrettelægge og tilpasse os efter
vores alder. Det kan blive udfordrende men også spændende.
Jeg glæder mig i hvert fald til det næste årti her i gildet og med
det vil jeg slutte med at lykønske 15
os alle tillykke med de 50 år.

GM Peder Spørrings skåltale ved aftenfesten:
Ved festlige lejligheder, har vi tradition for at sige
S K Å L, men først vil jeg lige sige et par ord,
som kunne deles op i de 4 bogstaver: S - K - Å - L
S = SGG, vi har det nok ligesom det gamle træ, der har oplevet meget i årenes løb. Det har vi gjort sammen, nogen har
udviklet grenene meget gennem de 50 år hvor grenene har
sat nye skud, andre sidder på en ny gren, hvor forventningerne til fremtiden er, at der fortsat vil være lys til nye friske blade. Ja der er gået mange år siden de første lagde frøet til vores stamtræ, som nu har vokset sig stor, nogle grene er
knækket af. Andre grene er blevet lidt kroget, men de bærer
stadigvæk friske blade og sætter frugt, der er stadigvæk liv i
”det gamle træ” vi har mange aktiviteter, som er med til at
give frugt til donationer/humanitære opgaver. Vores aktiviteter gør, at vores træ ikke bare står ubemærket hen, det står
og lyser op i vores lokale samfund.
K = Kirsten Gammelgård, var med til, at lægge frøet til
træet og hun gik i spidsen for det udvalg, som på bedste vis
har skrevet ”Krøniken” således at historien nu er nedskrevet
og os der er kommet til senere, kan læse og forstå gildets historie: Det er godt at kende rødderne så kan man bedre forstår hvilken nærring der skal til for at holde liv i det gamle
træ.
Å = Åremål: Ja det er jo det vi her i fællesskab kan fejrer på
et 50 års jubilæum. Vi kan håbe og arbejde på at SGG har en
lys fremtid for sig, hvor vi sammen kan udvikle det til nye
grene på det gamle træ, til gavn for de nye blade.
L = Livstræet, livskvalitet, loyalitet, livsanskuelse, ligeværdighed, bare for at nævne nogle ord, som kom i mine tanker
da jeg ville sige SKÅL til jer alle. Jeg er som gildemester stolt
over, at kunne sige TAK til jer alle for en god dag: Først og
fremmest tak til Annette og hendes jubilæumsgruppe, der har
lavet et flot program. Tak til grupperne, at I alle har taget fat
så vi sammen kunne være synlige og vor vi her ved vores velfortjente fest kan hygge os sammen og TAK til Krønikeudvalget, som har gjort vores historie synlig.
SKÅL
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Flere billeder fra jubilæet
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(se også hjemmesiden):

Favrskovposten:
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Pressemeddelelse fra jubilæumsudvalget:
Hele lørdagen stod Spejdercenter Engedal i Sct. Georgs Gildets
tegn, idet Sct. Georgs Gildet i Hammel markerede sit 50 års jubilæum. Sidst på formiddagen var der åbent hus i spejdercenteret, hvor alle var velkommen til at overvære et gildemøde.
Mødet blev afviklet med Sct. Georgs Gildernes landsformand
Helmut Werth som gæstetaler og som jubilæumsgave forærede
han gildet en dirigentklokke.
Gildemester Peder Spørring bød velkommen til receptionen,
hvor næsten 100 gæster mødte op. Her var der tale af borgmester
Nils Borring, der blandt andet takkede for gildets forskellige initiativer, såsom Sankthansbål i Engedalen og fredslysarrangementer på rådhustrappen og i Inside hvert år sidst i november. Endvidere var der tale af distriktsgildemesteren fra det
østjyske område, Sten Bo Andersen.
Gildets historie på tryk blev præsenteret i form af en A4-bog på
111 sider benævnt ”Krøniken” med tekst og billeder fra de 50
års virke. Bogen er blevet til på initiativ af Kirsten Gammelgaard (medstifter af Hammelgildet) i samarbejde med Alex Hilton og Leif Vestergaard. Bogen blev givet til flere af gæsterne
og til alle gildets medlemmer. Bogen kan købes af interesserede
for en 100 kroneseddel så længe lager haves. Under hele receptionen blev der vist et diasshow med billeder fra de 50 år.
Normalt får man gaver til et jubilæum. Det fik gildet også, men
havde også valgt at give et par stykker i dagens anledning. Annette Horup, der var formand for jubilæumsudvalget, overrakte
en check på kr. 5.000 til hvert af de 2 spejderkorps – KFUM
spejderne SIKA gruppe og DDS Hammeluglerne. Repræsentanter fra de 2 spejderkorps var mødt frem og modtog gaven, som
er en anerkendelse og påskønnelse af det frivillige arbejde, der
udføres i de to grupper. Jens Nørlem fra KFUM spejderne takkede på begge spejderkorps vegne for gaven og takkede samtidig Sct. Georgs Gildet for det arbejde der udføres for at drive
Spejdercenter Engedal, så spejderne har gode rammer til deres
aktiviteter
Dagen sluttede med en aftenfest for gildets medlemmer og ægtefæller i Spejdercenter Engedal.
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FREDSLYS MODTAGELSE I HAMMEL 2016
Som GIM og dermed koordinator for FREDSLYS arrangementet i
Hammel by, retter jeg hermed en tak til alle SPEJDERE, til
SPEJDERLEDERE, til SCT. GEORGS GILDE BRØDRE, BORGMESTER og INSIDE som også i år bakkede vores fælles FREDSLYS
- ARRANGEMENT op.

”Skulderklappet”, som blev uddelt, efter alle Spejderne havde
skrevet
FRED,
blev i år overrakt til Hammel Cykelklubs ungdomsafdeling – kr.
5000,00.
Vi har modtaget LYSET i Hammel by i 21 år. I 16 år, har der
ikke været ændret på vores måde, at modtage det på . Nu er
det nærmest blevet en institution i byen. Ved henvendelse til de
involverede parter bliver man mødt med: ”Dejligt, er det ved
den tid nu”!
Godt, at vi sammen med jer Spejdere ved dette arrangement,
såvel som ved mange andre arrangementer, står sammen. I
fælleskabets styrke lykkes alting.
Årets modtagelse af LYSET var uden problemer i 2016 og vejret
var godt.
LYSET brænder nu ikke blot med EVIG flamme i Betlehem, Østrig og Roskilde. Katolsk Kirke i Aarhus har fået FLAMMEN tilbudt – og brænder nu også her.
En speciel tak vil jeg gerne rette til jer SPEJDERLEDERE, som fik
alle spejdere med – med fakkeltog indtog vi Hammel By og InSide – I gjorde det. TAK.
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En glæde var det også atter, at læse FREDSBUD-SKABET op i
Haurum Kirke 1. søndag i advent. Højtideligt at se 2 velpåklædte spejderdrenge bære LYSET ind, bære det til alteret og dermed tænde alterets 7 lys.
Haurum Kirke var stort set fyldt.
Tak også til sognepræst Lene Sander, som på fornemste vis
kædede Fredslysets budskab sammen med sine egne ord og til
organist Birgitte Østergård for det dejlige indslag med jazz sangerinde Lone Boyd.
Lone er kirkesanger i Hadsten og leder derudover et gospelkor i
Aarhus.
Med gildehilsen Charlotte

Fredslysbudskabet 2016

v/ Steffen Ringgaard Andresen Provst Høje Taastrup Provsti

Lysord fra Betlehem

En af mine gode bekendte er ateist. Når jeg taler om tro, kan han finde
på at sige: Det hedder ikke tro, det hedder gætterier! For jeg kan jo for
eksempel ikke vide, om Gud findes. Jeg kan jo ikke se det. Jeg kan så til
gengæld finde på at citere digteren Inger Christensen. Hun skriver, at vi
er nødt til at have ord, der kan tale om den verden, vi ikke kan se findes, for at den skal findes. Ord lyser op! Tænk, hvis vi glemte ordene
fra Betlehem. Jeg tror på ordene om den barmhjertige samaritaner, der
hjælper sit medmenneske i nød. Hvad ville der ske, hvis vi glemte de
ord? Jeg gætter på, at verden ville blive et mørkere sted, når vi allerede
nu så tit går forbi hende, der trænger til hjælp? Jeg tror på ordene om at
elske sin næste og vende den anden kind til. Hvad ville der ske, hvis vi
glemte de ord? Jeg gætter på, at verden ville blive et mørkere sted, når
vi allerede nu har så vanskeligt ved at give vort medmenneskes behov
forrang for vore egne og regne hans dømmekraft på lige fod med vores
egen.
Jeg tror på ordene, den peger på et lille barn, når der bliver spurgt om,
hvem der er den største. Hvad ville der ske, hvis vi glemte de ord? Jeg
gætter på, at verden ville blive et mørkere sted, når vi allerede nu måler
hinanden så meget i forhold til prestige og hvad vi dur til. Og jeg tør slet
ikke gætte på, hvad der ville ske, hvis vi glemte ordene om tilgivelse,
håb og opstandelse. En far slæbte sit skrigende barn ud af Netto. Da de
kom ud på parkeringspladsen sagde han til hende: Du er da også altid så
umulig! Det kan hun jo sagtens have været. Men jeg tænkte nu alligevel,
at taler han altid sådan til hende, så ender det med, at hun selv tror på
det. For vi bliver til det, vi tror på, af alt det, der siges om os. Virkeligheden fremtræder ikke kun som det, vi kan se. Virkeligheden henter betydning og ånd fra de ord, vi bruger om den.
Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilke ord, vi bruger.
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TIRSDAG, den

3. januar 2017

Spejdercenter Engedalen kl. 19.00,
hvor der bliver afholdt gildehal.
Efter gildehallen vil Gerda Schmidt fra Herning gildet
fortælle om hendes tid i østtysk-land, om hendes flugt
og om hvad der senere hændte hende.
I skal medbringe dyb tallerken, ske samt kaffe og kop.
Pris for aftenen er kr. 60,Tilmelding til Lisbeth senest den 30. december
på tlf. 21 19 41 98
eller
på mail til elisabeth.arnfalk@dukamail.dk.
Med gildehilsen
Gruppe 4
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Indbydelse til Gildemøde
Tirsdag den 14. februar*) 2017 kl.19.00
Vi får denne aften besøg af organist ved Hammel Kirke

Marie-Louise Reitberger
Vi vil starte med at servere en tallerken suppe, derefter vil Malou
sammen med os, synge sange fra bla. Gildets sangbog.
En rigtig hyggeaften hvor aftenens succes afhænger af din deltagelse.
Pris for deltagelse denne aften er incl. mad og drikke: 60,- kr.
Med venlig hilsen
Gruppe 5
Tilmelding til Ingerlise på
telefon: 2396 8450 eller ingerlise@hans-jensen.dk

Senest torsdag den 9. februar 2017
I skal udover det gode humør medbringe
dyb tallerken, glas, bestik og kaffe.
*) bemærk datoen
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KALENDERSIDEN
NYT PROGRAM for Hammel-Gildet 1. halvår af 2017
DATO EMNE

Ansvarlig

-3. JAN
14. FEB
-1. MAR
-3. APR
?
18. APR
30. APR
-3. MAJ
20. MAJ
-6. JUN
23. JUN

Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6
Centerleder
Lilli/Tove
Gruppe 1
PML Koordinator
Gruppe 2
LM koordinator
Gruppe 3
Bål-teamet

Nytårsgildehal
Gildemøde
GILDETING
Arbejdsdag i Engedal
Skaghøj-arrangement
Sct. Georgs Gildehal
Pøt Mølleløb
Udflugt
Loppemarked (Indsaml. 18/5)
Friluftgildehal
Sct. Hansaften med bål i Engedal

Naturlaug
Kommende arrangementer:
Naturlaug Steen Blicher: Lørdag 14. jan. 2017 Årsmøde i Paradislejren
Naturlaug udenfor Steen Blicher:
Naturlaug Sønderjylland:
Kontakt Kirsten og Troels Olesen tlf. 2185 2284
Naturlaug Fyn:
Kontakt Ny Andersen tlf. 2149 1938
Vestjysk Naturlaug:
Kontakt Sven Elbro tlf. 7511 7448
Roskilde-Hedebo:
Kontakt Elna Braüner Adamsen tlf. 2246 2843

REDAKTØREN og hans ”trykke-karle”
ønsker naturligvis alle
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