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mail: birgitvn@fibermail.dk

Gruppe 1:
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T: 2033 8623
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Web-master
Alex Ravn
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Spejdercenter Engedalen:

Hjemmeside:
www.sctgeorg-hammel.dk

Møllevangen 4, 8450 Hammel
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Mærkedage i Gildet i resten af 2019:
Den 20. juni:
Charlotte Jørgensen fylder 75 år.
Den 21. juni:
Ingerlise Jensen fylder 70 år.
Den 19. november:
Egon Steensgaard fylder 80 år.
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Gildemestertale 23. april 2019
Jeg håber I har nydt påsken med det fantastiske vejr.
En af påskedagene havde vi mine søskende på besøg.
Min svoger fra Birkerød havde erfaret, at jeg var gildemester og spurgte ind til Sct. Georgs Gildet.
Det havde han en bestemt årsag til, idet (som jeg har
nævnt engang tidligere) via sin far havde et vist kendskab til Gildet. Det var nemlig i hans fars lejlighed i København – i 1933 – at Sct. Georgs Gildet blev oprettet,
eller den spæde start med idegrundlag blev igangsat.
Det overraskede ham og glædede ham, at Sct. Georgs
Gildet stadig består. Jeg blev så spurgt af selskabet,
hvad det ville sige at være gildebror, og hvem Sct.
Georg er!
Det burde være nemt at fortælle, hvad vil det sige at
være gildebror! Det er jo noget man er. Man har været
spejder osv.
Ja, vi har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper, er et fællesskab for voksne, hvor medlemmerne
tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte
disse i praksis. Vi er ikke en loge, men en organisation,
der støtter spejderarbejde, og i høj grad også udfører
humanitært arbejde både lokalt og på landsplan. Vi indsamler midler ved aktiviteter i de enkelte gilder, og Gildebevægelsen er åben for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro.
Vi tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at medlemmerne tager stilling i
samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.
Værdigrundlag: En af vores grundlæggende værdier er
at etablere kammeratskab/venskab og dette opnås gennem arbejde, gildets drift samt gennemførelse af projekter til indsamling af penge.
Det var rigtig rart at fortælle familien om vore ritualer
og møder; for det gav en glæde og varme at fortælle
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om det. Det er jo ikke noget vi tænker over til hverdag
– det er der bare.
-------------------Og hvem er Sct. Georg: Sagnet kender vi alle – også
fortalt sidste år af Kirsten - Han var en helt, men led
martyrdøden den 23. april 303 e.k.
Efter sin død blev han gjort til helgen – og på hans
dødsdag mindes vi hans tapperhed og vilje til at hjælpe
andre.
Hvornår man begyndte at udsende et Sct. Georgs budskab, har jeg ikke kunnet finde ud af; men det har været der, så længe jeg kan huske:
Budskabet i år kommer fra Sct. Georgs Gildet i Island
og er skrevet af Landsgildemesteren og det lyder således:
Sct. Georgs budskab 2019
Mange af os blev spejdere som børn uden at vide særlig
meget om, hvad spejderlivet havde at byde på. Vi blev
spejdere, fordi vores venner var spejdere, og vi gerne
ville være sammen med vores venner.
For os, der nu er voksne, var det måske en af de få
ting, børn og unge dengang havde adgang til. Men vi
havde ikke været spejdere i ret lang tid, før vi begyndte
at forstå, hvad spejderlivet kunne tilbyde.
Som spejdere kunne vi udvikle os som selvstændige
individer, vi var i stand til at klare opgaver – nogle opgaver kunne vi løse og andre ikke. Vi lærte at sætte
pris på naturen og bruge den, og lidt efter lidt tilegnede
vi os spejderbevægelsens værdier. Det skete under vejledning fra en ældre spejder.
En af de ting, vi har med os fra vores liv som spejder,
er parolen: Én gang spejder – altid spejder. Men hvad
betyder de ord?
Det er den livsstil, vi har valgt. Vi har valgt at have
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spejderlov og -løfte med os i den måde, vi lever livet
på, og i vores aktiviteter.
Da den tid, hvor vi som unge spejdere lærte fra vores
ældre spejderkammerater, var slut, kom den spejdertid,
hvor det var vores tur som den ældre spejder – til at
lære de unge, hvad det vil sige at være spejder. Efterfølgende har flere af os siddet i ledelser og bestyrelser i
spejdergrupper og -organisationer, hvor vi så har arbejdet for at skabe et forum for de unge spejdere.
I vores arbejde i gilderne har vi muligheden for at videreføre vores eget spejderliv sammen med venner, vi har
mødt på vores vej gennem spejderarbejdet.
I gilderne skaber vi et fællesskab, der forener vores
eget spejderliv med arbejdet med at hjælpe lokale spejdergrupper. Mange af os tager del i den hjælp, som gilderne yder verden over. Det gør vi ved at skaffe penge
og/eller direkte at beskæftige os med projekter, hvor de
måtte være.
Venskaberne knytter vi, når vi mødes i vores gilder –
lokalt og nationalt.
Mange af os får venner og kontakter ved gildetræf og stævner verden over.
Uanset hvor vi mødes, harmonerer vores tanker og
handlinger. Vi tænker altid på, hvordan vi kan gøre
spejderarbejdet bedre i vores eget spejderfællesskab
eller for en flok spejdere et eller andet sted i verden,
hvor der er brug for hjælp.
Med disse tanker og handlinger gør vi altid vores bedste
for at gøre verden omkring os bedre.
Det er en af grundidéerne i spejderbevægelsen. En
spejder er altid beredt. Og det ønsker vi også at være.
Thorvaldur Sigmarsson
NP Iceland
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Sidste år i gruppe 1
Så synger nuværende gruppe 1 på sidste vers.
Snart skal vi skilles og mødes med en ny gruppe efter sommerferien. Vi har til fulde opfyldt vort mål fra starten – at
gruppemøderne skulle være så mangfoldige som mulig.
Vi har været på flere ture – til Den genfundne Bro, Rye gamle flyveplads, Saltlageret i Mariager.
Vi har været på besøg på Spejdermuseet i Aarhus og til koncert med Fangekoret, og en god aften med Lise Kock Nielsen
om juletraditioner i sang og fortælling.
En aften var vi på besøg i vores tomme kirke, en anden oplevelse af at være på kirkebesøg.
Her på det sidste har der stået Pøt Mølle Løb på programmet.
Vi har haft mange gode og lange diskussioner på vore gruppemøder, såvel om gamle dage som om aktuelle emner.
Et emne, som vi har været meget optaget af i gruppen, var
overdragelse af ENGEDAL til spejderne. Dette faldt på plads
for ikke så længe siden, og det var en rigtig god beslutning
at få aftalen på plads.
Vores gruppe har kunnet møde næsten fuldtallig op til alle
gruppemøder og møder i Engedal på trods af forskellige skavanker – godt gået – som man siger på ”nu dansk”.
Vi har endnu et par gruppemøder og et arrangement – Friluftsgildehal, samt afslutningsmødet ude i Kirsten og Alex’s
sommerhus på Helgenæs – tilbage, inden vi skilles.
Jeg tror, at jeg har hele gruppens tilslutning, når jeg siger,
at det har været et par gode og givende år i gruppe 1.
Gilde hilsen fra Gruppe 1
Lilli, Kirsten, Alex, Ann, Birgit, Leif og Bodil.
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Aktiviteter i Gruppe 3 2018/2019
I løbet af 2018 har vi været på flere udflugter. I foråret startede vi med at tage en tur til Elvis Presley museet Graceland. Det er utroligt, at man i Randers har samlet så mange ting fra hans forholdsvise korte liv.
Vi har også været på en tur til Hvidstensgruppens område.
Vi startede med at få kaffe nær deres nedkastnings sted.
Derefter tog vi til Hvidsten kro, hvor vi naturligvis fik den
berømte æggekage, og fik set den udstilling, der var lavet i
kroens lade.
Derefter tog vi til Blichers hjemegn for at se Malvinas hus i
Spentrup. Vi så hans grav og huset, han boede i, med udstilling af nogle af hans ting.
I september tog vi en tur til den genfundne bro, hvor vi besigtigede broen og spiste den medbragte frokost. Derefter
tog vi på Midtjysk Kunstmuseum, hvor vi så på megen god
kunst .
Vi afsluttede året med en dejlig julefrokost.
Året 2019 startede med, at vi sammen heppede på det danske herrelandshold, da de i håndbold mødte Tyskland. Fantastisk kamp. Holdet blev jo senere Verdensmester.
Vi har naturligvis arbejdet med vores post til Pøt Mølle Løbet. Vi skulle lave en slangebøsse, så spejderne kunne lave
skydeøvelser på Sønderborg slot. Det viste sig, ikke at være
så let. Vi måtte afprøve flere forskellige ”kanoner”. De skulle
også lave en daggert. De små skulle dekorere en daggert, og
de store skulle lave en besnøring, så de fik en daggert ud af
det.
Som afslutning tager vi en tur til Fur, hvor Birgit og Egon har
lejet et sommerhus.
Værtsparet vil så vise os rundt på øen for at besøge seværdighederne. Det ser vi frem til.
Det har været et meget alsidig program gennem de to år, til
glæde for alle.
Med gilde hilsen
gruppe 3
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Fra gruppe 4
Kære GammelUglen, vi skriver til dig for sidste gang, det har
ellers været dejligt at læse dig, hvor du på en synlig måde
viste gildets ansigt ud ad til, vi har måske ikke været den
mest flittige med indlæg, men du har haft en god redaktør,
som har formidlet livet i Gildet på en god, informativ og sjov
måde.
Der er nu blevet tid til at gøre status for gruppens liv i de
sidste 2 år: Vi har haft 15 gruppemøder, hvor vi startede ud
med, at Hanne Nors blev vores gruppeleder, vi blev også enige om, at vi ville
tage nogle emner op fra Gildernes højskole program 2016-17. hvor vi brugte
nogle møder på ”Grænser” Hvor går
grænsen? ”For spejdere findes ej
grænser på jord” Det gav en god snak
om åbne, lukkede og din personlige
grænse. Har vi et humanitært ansvar
for flytningerne og dem der har det
svært. Grænseløs grænse, hvor trækker vi grænsen, skal der
være en grænse?
Midt i perioden måtte vi tage afsked med vores gruppeleder
Hanne, det gav en snak om gildets arbejde/fællesskab, kommer vi hinanden ved, er vi noget for hinanden, traditioner,
”kan vi også her flytte grænser”? Hanne gjorde et stort arbejde i gildet bl.a. ved pølsesalget ved hestemarkedet.
Også arrangementer i Tinghuset har vi deltaget i både Fyraftensang og Højskoleforenings arrangementer.
Vi havde den store fornøjelse, at stå for nytårs gildehallen,
som blev et festligt indslag til det nye år. Forberedelsen til
årets Pøt Mølle løb (Danmarkshistorien), hvor vi på vores
post var taget ned til handelsfolket i Ribe.
Vi er ved at slutte gruppens 2 årige periode, det vil blive fejret med en rundtur i Aarhus.
Hermed en sidste vemodig hilsen og tak til redaktøren af
GammelUglen for et godt blad.
Med gildehilsen gruppe 4
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Beretning fra Gruppe 5
Nu er det snart slut på vores samvær i denne gruppe, vi har
haft mange gode timer med hyggeligt samvær.
I juni var vi i Vejle som er Niels og Grethe`s barndomsby, vi
var ude at se Ravninge Enge, hvor der var bygget en træbro
over engen i 900tallet. En tur rundt i kvarteret, hvor de havde boet. Vi så Lego Kirby Finans huset et meget fint byggeri.
Vores første arrangement i 2018/2019 startede med friluftgildehal vi skulle arrangere, Galten Gildet kom til Hammel i
år. Vi havde valgt at få vikarierende sognepræst Karsten
Erbst til at fortælle lidt krydret med sang og musik.
I september tog vi en dag ud for at se Gl. Estrup museum,
det var utrolig interessant. I december var vi til julekoncert
ved Jysk Musikteater i Silkeborg, og derefter var der julefrokost.
I januar til april til planlagde vi Pøt Mølleløb og Sct. Georgsaften med Frode og Kirsten Jensen, som fortalte om deres
rejser til Californien/USA.
I maj har Hans og Ingelise planlagt en turisttur til Ålborg
(som er Hans`s barndomsby)
Vores afslutningstur går til Hamborg 4 dage i oktober.
Vi har desuden brugt vores møder på at spille lidt kort og
domino m.m.
Med venlig hilsen fra Gruppe 5
Ingelise og Hans
Grethe og Niels
Ruth og Jens
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Sankt Hans bål for hele familien i Hammel
Søndag den 23. juni.
I det grønne område ved Møllevangen.

Program:
Kl. 17:30 Spejderne laver aktiviteter for børnene, kom og lav
din egen heks. Der vil også være mulighed for snobrød.
Kl. 18:00 er vi klar med grill til medbragt mad, tag familien og
naboen under armen og deltag i Sankt Hans festen. Der kan købes øl/vand, kaffe/te med kage, is og grillet pølser, ved cafételtet hvor der også er få stole og borde.
Kl. 18:30 Festlig musik underholdning ved
Hans Brun www.hansbrun.dk (der spilles også til fællessang).
Kl. 19:30 Sankt Hans bålet tændes og der er tale ved
Allan Bo Andresen HGF
Man medbringer selv evt. tæppe/stol og bord.

Arrangører:
Usselbjerg (Møllevangen)
SIKAgruppen (KFUM-spejderne) –
Sct. Georgs Gildet
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Pøt Mølle Løbet 2019
Der deltog 62 spejdere mellem 5 og
11 år fra Ulstrup, Thorsø og Hammel
i løbet: ”På tur i Danmarkshistorien”.
Spejderne besøgte 7 forskellige seværdigheder; bl. a. Ribe, hvor byen
i vikingetiden var en vigtig handelsby. Her skulle de fremstille en pung.
De var også en tur i Kolding på Koldinghus, som bekendt brændte, da
spanske soldater syntes, at de frøs, og derfor fyrede for kraftigt i
ildstedet. Her skulle de slukke en brand i form af en fakkel ved
hjælp af en brandsprøjte. Spejderne havde også fået en hjemmeopgave. De skulle fremstille et skjold. Det fik de også brug for, da
de på en post skulle beskytte sig mod kasteskyts. På en anden
post blev der fremstillet en daggert og øvet i at skyde med krudt/
kartofler i sølvpapir.
Igen i år havde vi en fælles afslutning, hvor patruljerne skulle konkurrere i en vandstafet. De skulle transportere vand på en båre, og
også her slukke en fakkel, men nu med et krus vand.
Det var en aktivitet, som spejderne gik meget entusiastisk op i.
Løbet startede kl. 9.00 i overskyet vejr, men som dagen skred
frem, kom solen frem. Dette var med til, at vi mødte glade og aktive børn på posterne.
Igen i år har Sparekassen Kronjylland sponsoreret præmierne.
Der var præmier til følgende:
Alle fik et stofmærke til at sy på uniformen, som bevis på deltagelse i Pøt Mølle Løbet 2019.
Mikro/Bæver: 1. Præmie: Hugorme DDS Hammel. og 2. Præmie:
Koalabjørne KFUM Hammel
Mini/Ulve: 1. Præmie: Panterne KFUM Hammel og 2. Præmie:
Gråulve DDS Hammel, Turn-out, der gives for god opførsel og godt
samarbejde: præmie til Hugorme DDS Hammel og Gråulve begge
fra DDS i Hammel.
Vandstafet turneringen blev vundet af:
Mikro/Bæver: Isbjørne KFUM Hammel og Mini/Ulve: Høge KFUM
Hammel.
Carsten Lund
11 Mølle Løbet.
koordinator for Pøt

Nyt fra Distriktet:
Status i gilderne pr. 30. april 2019:
Hadsten:
Hammel:
Galten:
1. Horsens:
2. Horsens:
3. Horsens:
1. Skanderborg:
2. Skanderborg:

39 gildebrødre.
24 gildebrødre.
18 gildebrødre.
Tallet forligger ikke.
20 gildebrødre.
32 gildebrødre.
45 gildebrødre.
17 gildebrødre.

Distriktsgildemester:
Sten Bo Andersen (genvalgt)
Distriktsgildekansler:
John Biensø (genvalgt)
Distriktsgildeskatmester: Peter Theil (nyvalgt)

GammelUglen
siger tak for denne gang
og ønsker alle en god sommer.
Redaktører i de 30 år:
Birgit Vestergaard Nielsen
Kirsten Gammelgaard
Alex Hilton
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