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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:  4. juni 2019 
Deadline - uden aftale - er den 27. maj 

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:  

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: Robert Baden Powell gør Spejderhonnør 

PROGRAM frem til sommerferien 

Dato Aktivitet Ansvarlig 

-8. april Arbejdsdag i Engedalen (se side 9) Keld Kronvold 

23. april Sct. Georgsaften Gruppe 5 

28. april PØT MØLLE-løbet Carsten Lund 

22. maj Skaghøj-arrangement Bodil Taankvist 

-4. juni Friluftsgildehal med Porskjær Gruppe 1 

23. juni Sct. Hansaften Gildeledelse 

JULI/AUG. S O M M E R F E R I E ALLE 
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Gildemestertalen den 8. januar 2019 

 

Så fik vi overstået julen - og vi fik overstået nytåret. Vi 
har fået byttet julegaverne og skudt nytåret ind, og i da-
gene herefter kan vi i aviserne og på TV se og tænke 
over, hvad det var der skete i 2018. 

Et af mine mål for 2018 var at tabe 15 kilo, så nu mang-
ler jeg bare 18 kilo. Dette skrev en vittig sjæl på Twitter 
forleden. Han er sikkert ikke alene. Mange af os forsøgte 
sikkert på årets sidste dag at tale os selv op til en ny 
start. 

Det kunne være et vægttab – hvilket åbenbart er og har 
været det store hit i de seneste mange årtier – andre 
tænkte måske – efter bitter erfaring – fuldstændig at op-
give at fremsætte et nytårs fortsæt. 

Det er sundt at runde et år af med tanker på, hvad det 
har bragt med sig. Både de negative og positive oplevel-
ser. Og så er det helt naturligt at kaste et blik i den uvis-
se fremtid. For i det kommende år venter der os alle nye 
oplevelser. Nogle kender vi allerede. Andre kommer som 
overraskelser – både af den ene eller den anden slags. 
Men et år er også lang tid, når det drejer sig om et nyt-
årsforsæt. Hvorfor ikke bare tage en dag ad gangen i 
stedet? Hvorfor skal det være et helt år? 

Så i stedet for at tabe sig 15 kilo, kunne målet være en 
del lavere: Jeg vil leve - og spise sundere i dag - end jeg 
gjorde i går. 

Som sædvanligt – bli´r jeg nødt til at sige, vores Dron-
ning gjorde det igen – 

Husk at mærke hvordan andre har det. Det vigtigste er 
hvordan man er, og ikke hvordan man ser ud. Ordentlig-
hed, tillid og ansvar er ordene der går igen. Vores fælles 
styrke næres ved, at vi har respekt for vore medmenne-
sker og viser tillid til hinanden, for vi har alle et ansvar 
for fællesskabet. 

Det er selve vort samfunds rødder. 
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Det gør mig trist, hvis moralen skrider. Hvad bliver der 
så af almindelig anstændighed. 

Jeg har så stor respekt for vor Dronning og ingen kan få 
sagt så meget mellem linjerne, som hun kan. Hun ved - 
og vi ved, at ung som gammel har tradition for kl. atten, 
at se og lytte til årets Nytårstale, og derfor sender hun 
et budskab til os alle sammen. Ja, hun samler os. 

Her i vores Gilde har vi i året 2018: - oplevet et godt af-
viklet Pøt Mølleløb med deltagelse af glade spejdere - 
med en post bemandet med tidligere spejdere. Vi har 
haft Sct. Hans bål, pølsevogn til Hestemarkedet, Frilufts-
gildehal for første gang sammen med Porskjær gildet og 
modtagelse af Fredslys i Inside. 

Tak til alle jer der har været med til at føre disse aktivi-
teter ud i livet. 

Men 2018 vil især blive husket for det år, hvor Engedals 
fremtid faldt på plads. Lange forhandlinger mellem vort 
nedsatte udvalg og spejderkorpsene udmundede endelig 
i en overdragelsesaftale pr. 31.12.2018, således at En-
gedal pr. 1. januar 2019 nu er en Selvejende Institution 
med selvstændig bestyrelse bestående primært af re-
præsentanter fra korpsene. 

I dag har vi et Engedal, hvor vi nu er lejere. Vi kan sam-
men glæde os over, at denne udfordring er løst med et 
tilfredsstillende resultat. Endnu engang tak til udvalget: 
John, Alex og Leif for jeres store arbejde. 

Forventning til 2019. 

Ja, det er at vi kan fortsætte vores gildeliv her i Engedal 
stort set, som vi plejer; men med respekt for de foran-
dringer for huset, som der uden tvivl vil komme. Vi vil 
bakke op omkring spejdernes tiltag og støtte deres ar-
bejde i det omfang, som vi kan magte. 

En sten er løftet fra vore hjerter, og vi ønsker spejderne 
alt godt i ”Den selvejende Institution Spejdercenter En-
gedal”. 

Til slut vil jeg bruge vores landsgildemesters ord fra det 
sidste Sct. Georg: Stop snakken – start en god spiral. 
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Helmut Werth skriver: Du bliver ikke lykkelig af, hele ti-
den at tale om det negative. Ingen er blevet lykkeligere 
af at gå og tænke: Hvis bare... 

NEJ, vi skal nyde vores gildeliv, vi skal se positivt på det. 
Vi skal formidle et godt positivt syn på vores daglige ar-
bejde, så vi kan være med til at sprede en glæde, der 
gør, at folk vil være med i en glædens bevægelse. Vi kan 
se triste ud, den dag vi virkelig må lukke butikken, fordi 
vi måske ikke kunne vende bøtten i en positiv ånd. For 
mit vedkommende har jeg altid sagt, at jeg vil mindes 
mit liv som en rigtig god fest, og mit gildeliv skal være et 
godt minde, så længe jeg kan huske. 

Godt nytår 

Jytte 

Den 13. januar var der reception i Engedalen, hvor den 
nye bestyrelse for Den selvejende institution SpejderCen-
ter Engedalen blev præsenteret. Vores gildemester Jytte 
Kronvold overrakte Gildets gave, en udvendig opslagstav-
le, med ønske om held og lykke med husets drift frem-
over. Formanden, Marete Baastrup takker her for gaven. 
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Fra distriktet er modtaget: 

Jubilæumsdag i Østjysk Distrikt  
Lørdag den 9. februar 2019 fejrede Sct. Georgsgilderne i 
Østjysk Distrikt 50 års jubilæum for distriktets oprettelse.  

Dagen forløb som en festlig højskoledag i byrådssalen på 
Fælleden i Skanderborg, og vi indledte med en jubilæ-
umsgildehal under ledelse af vores Distriktsgildemester 
Sten Bo Andersen.  

I sin gildemestertale citerede Sten fra det jubilæums-
skrift, der blev udarbejdet i forbindelse med distriktets 30 
års jubilæum, og han kunne desværre kun konstatere, at 
den udvikling i medlemstallet, som blev problematiseret 
allerede den gang, ikke er blevet bedre. Den gang mang-
lede vi én generation, nu mangler vi mindst to generatio-
ner blandt vores medlemmer.  

Herefter gav vi or-
det til Frivilligheds-
chef Ulla Svenning-
sen Lund fra  
VisitAarhus, som 
fortalte om sit ar-
bejde med at ska-
be et frivilligheds-
program i forbin-
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delse med Europæisk Kulturår 2017 i Aarhus samt om, 
hvad det er, der driver frivillig til at komme igen og igen 
for at løse forskellige opgaver i fælleskab.  

Det var meget tankevækkende, fordi det er lidt de samme 
spørgsmål, vi også står overfor i gilderne, når vi skal løse 
vores forskellige opgaver.  

Efter frokost var det tid til musik, sang og latter.  

Vi havde inviteret Klezmerduo, som spiller og synger tra-
ditionel Klezmer musik og fortæller jødiske legender.  

Vi sluttede med traditionel jødisk kædedans til stor mor-
skab for de fleste.  

Dagen sluttede med en interessant rundvisning på Fælle-
den, som er hjemmebane for kommunens administration, 
en del af Sydøstjyllands Politi og en masse idrætsudøvere 
bl.a. Skanderborg Håndbolds ligahold.  

Fælleden blev indviet i oktober 2016.  
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Østjysk Distrikts 50 års jubilæum 

Blev afholdt den 9/2 2019 på Skanderborg Fælled. Fra Ham-
mel Gildet deltog Jytte, Keld, Birgit og Leif.  

Der deltog i alt 45 gildebrødre. Skanderborg Fælled er både 
Rådhus og Idrætscenter. Byrådssalen er indrettet, så den 
kan bruges til andre arrangementer – f. eks dette jubilæum. 

Efter morgenkaffe 
var der gildehal.  

Gildemestertalen om-
handlede et tilbage-
blik i distriktets histo-
rie.  

Der var også taler af 
landsgildeskatmeste-
ren og distriktsgilde-
mesteren i Nordvest-
jysk distrikt.  

Efter en passende samtalepause var der 1,5 timers meget 
inspirerende og tankevækkende foredrag ved Ulla Svenning-
sen Lund, der er frivillighedschef i Visit Aarhus.  

Denne frivillige forening hedder ”RetThinkers” og er en del af 
VisitAarhus. 

Det er en videreførelse af det frivillighedsprogram, man 
brugte i forbindelse med Kulturhovedstaden 2017. Man orga-
niserer flere tusinde frivillige til f. eks. Skuespillet Kong Ar-
thur på Moesgaard, Naturhistorisk Museum, Classic Race 
Aarhus, Krydstogtbesøg, VM Cross Country og Tall Ships Ra-
ces 2019.  

Olaf de Linde har stillet gratis lokaler til rådighed i en gam-
mel kornbygning på havnen. Disse lokaler kaldes ”GeLinde”.  

Der var mange gode tanker om, hvordan man anvender fri-
villige.  

Minder meget om brug af frivillige på spejderkorpsenes store 
landslejre. 

Frokosten indtog vi i Rådhusets kantine. 
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Eftermiddagsprogram-
met var et 2 timers fore-
drag af Klezmerduoen 
fra Højbjerg om jødiske 
visdomsord og fortællin-
ger i ord og musik. 

Klezmerduoen fortolker 
den traditionelle jødiske 
festmusik – klezmer.  

Musikken er nær be-
slægtet med musikken i 
Østeuropa.  

En rigtig fin blanding af fortællinger og musik. Duoen var ik-
ke kedelig at opleve. Der blev også tid til en enkelt kæde-
dans. 

Det blev en dag, hvor vi fik rigtig meget ind mellem ørerne. 

Vi ville ønske, at flere fra Hammel Gildet havde valgt denne 
oplevelse. 

Birgit og Leif 

ENGEDALEN KALDER! 
 

Viceværten for Engedalen vil 
gerne have hjælp fra  
Sct. Gildet Hammel til  
Arbejdsdag den 8. april. 
 
kl.9.30: Bespisning som vi plejer  

Tilmelding til mig 

Med gildehilsen 

Keld Kronvold  
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Indbydelse til 

 Sct. Georgs Aften 
Tirsdag den 23 april 2019 kl. 19.00  

 

 
Efter Gildehallen vil Frode og Kirsten Jensen fortælle om 
en af deres ture i Autocamper. 

 

Efter rejseberetningen vil der blive rettet an til spisning, 
vi skal have en American Burger,  

du skal selv samle den.  
 

Pris for deltagelse incl. traktement  :  60,- kr.    
 

 Med venlig hilsen 
Gruppe 5 

 
Tilmelding til Ruth Føns – email:  ruthefons@gmail.com  

Senest tirsdag den 16. april kl. 20.30 
 

I skal medbringe tallerkener, glas, bestik og kaffe. 
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Skaghøj arrangement 
 
Skaghøj arrangementet bliver forsøgsvis en onsdag efter-
middag og i år bliver det i maj for ikke at kollidere med 
påske og Pøt Mølle Løb mm. 

SKAGHØJ ARRANGEMENTET BLIVER  

ONSDAG DEN 22. MAJ KL. 14.OO 

Vi prøver med en ny model, således at det ikke bliver Vit-
ten Spillemændene, der skal underholde.  

Vi prøver at få organist Malou til at spille til lidt gode 
”syng med” sange, og derfor håber vi, at rigtig mange 
gildebrødre vil være med.  

Det koster som sædvanlig 20,00 kr. for kaffe og kage. 

Gilde hilsen 

Tove og Bodil (Lilli) 

Fra Porskær-gildet har GR 1 modtaget: 
 

Hej Bodil 

Vi  har planlagt at friluftsgildehallen bliver i Spejdernes 
bålhytte i Galten. Den får vi booket.  

Så er der jo mulighed for tag over hovedet, hvis det bli-
ver nødvendig. 

Vi holder gruppemøde den 19. februar og den 19. marts, 
så derefter vil I høre fra os. 

På gruppens vegne 

Ulla 
- - - 
Derfor kan vi ikke oplyse mere om arrangementet, men 
vi vil udsende en mail, når der kommer information fra 
Galten. 

Med gildehilsen GRUPPE 1 v/ Bodil 
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Hjertelig tillykke  
Birgit Lindhardt Nielsen 

med 25 år i gildet 

den 23. april 2019 

Et håndtryk siger mere om dig, end du tror. Et håndtryk er 
ofte en del af det yderst vigtige førstehåndsindtryk, som kan 
være med til at åbne en person eller i værste fald gøre dig 
mindre attraktiv i den givne situation.  

Håndtryk. Det er egentlig en mærkelig gestus. Hvorfor giver 
man ikke fod? Det ville være mere hygiejnisk og mere prak-
tisk, da du ikke skulle fralægge dig alle dine ting hver gang.  

Men det er lige præcis derfor, at man giver hånd. Højre hånd 
er ens ’våben hånd’. Det et den hånd du har din kølle, dit 
spyd, dit sværd, din pistol eller din kniv i. Ved at give denne 
hånd til en modpart blotter du dig for våben. Du symbolise-
rer, at du kommer med fred. 

Du kommer nu hen til din modpart og skal give ham hånd. 
Din modpart kommer med et overdrevent budskab om magt, 
ved at trykke så hårdt, at man kan hører knoglerne støde 
sammen. Dette giver ikke respekt. 

Et håndtryk symboliserer altid en af disse holdninger: Domi-

nans, underkastelse eller ligeværd. Tænk på det, næste 

gang du giver hånd! 

Men spejdere giver hånd med venstre. Det er den hånd, der 

er hjertet nærmest, og i forbindelse med f. eks. præmie-

overrækkelser, hvor håndtryk og honnør gives samtidigt, er 

det ret praktisk.  

Som Robert Baden-Powell beskrev spejderløftet, så 

står spejderen ved ceremonien med højre hånd løftet i skul-

derhøjde og tommelen hvilende på lillefingerneglen og hån-

dens 3 midterste fingre strakt. Dette er spejdernes hilsen og 

hemmelige tegn.  

 


