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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:  15. august 2018 
Deadline - uden aftale - er den –7. august. 

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   8696 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:  

Hanne Nors T: 3054 8526 

Gruppe 5:  

Ruth Føns T: 2045 9397 

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

www.sctgeorg-hammel.dk 

 PROGRAM for resten af 2018:  

Dato Aktivitet Ansvarlig 

23. juni Sct. Hansaften Bål-teamet 

31.aug.—2. sept. Pølsevogn på Hestemarked Hanne Nors 

4. sept. Gildehal Gildeledelse 

2. okt. Gildemøde GR 2 

Oktober Fellowshipday Distriktet 

6. nov. Fødselsdagsgildehal GR 3 

13. nov. Arbejdsdag i Engedalen Centerleder 

28. nov. Fredslysarrangement Hans/Ingerlise 
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Fra Gildemesteren er modtaget følgende: 
 
 

Kirsten og Alex Hilton                                                                                          
40 års jubilæum i Sct. Georgs gildet i Hammel  

den 19. april 2018. 
  

I 1978 blev Sct. Georgsaften holdt i Sall Forsamlingshus, 
og her blev Kirsten og Alex optaget i gildet, og iflg. Krø-
niken var det ved gildemester Leif Vestergaard Nielsen.  

Alex: Har bl.a. været medbygger af Spejdercenter Enge-
dal, redaktør af Gammel-Uglen, medforfatter til Krøniken 
og nu, men ikke mindst – medlem i ”Udvalget for Enge-
dals Fremtid”, hvis formål er at få Spejdercentret sikret i 
fremtiden til gavn for spejderbevægelsen i Hammel. 

Kirsten:  Som kansler i den tidligere gildeledelse, udførte 
Kirsten et engageret stykke arbejde for at få flere gilde-
brødre ind i gildet. Dette lykkedes desværre ikke, men 
jeg er overbevist om, at der er sået et frø.  

Begge er meget arbejdsomme. Deres store engagement i 
gildet er med udgangspunkt i spejderbevægelsen. Jeg 
har især bemærket det i forbindelse med de Pøt Mølle 
Løb, vi har lavet sammen. Da skulle spejderne lære at 
være ”rigtige” spejdere - med udfordringer, knob, gåture 
med rygsæk – og der skulle ingen hjælp være fra de 
voksne. 

Begge har siddet i gildeledelsen – og været med i for-
skellige udvalg, hvor der kan nævnes rigtig mange lop-
pemarkeder, pølsevogn, Pøt Mølle løb osv.  Altid har vi 
kunnet regne med Kirsten og Alex. De har gået forrest – 
og fået os andre med. 

Kirsten og Alex har om nogen – sat deres personlige af-
tryk og præg på gildet. 

I ønskes begge hjertelig tillykke med jubilæet. 

Jytte Kronvold  

Gildemester 
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Gildemestertale 5. juni 2018: 
(Er der uovensstemmelse mellem det talte og det trykte  
er det det talte der er gældende) 

 
   

 

Efter sådan en maj måned med det 
mest pragtfulde vejr bør vi huske at 
læne os tilbage og ja – bare nyde det. 

Det er så befriende, når vi har de 
skønne dage med varme og lune 
sommeraftener.  

Der er ligesom lidt højere til loftet, og der kan luftes me-
ninger og holdninger på en mere afslappet måde, da tole-
rance tærsklen er flere trin op af stigen. Det er nemmere 
at klare udfordringerne med et smil, når solen varmer vo-
res krop og vort sind. 

Der er så mange steder, man kan nyde at opholde sig. 
Stedet her – Engedal - er et oplagt sted at være, når vi 
har de lyse sommeraftener. Og når duggen falder er det 
fristende at gå op under halvtaget, som vi har fået byg-
get her i Spejdercentret.  

Det er der mange, der har fundet ud af --- og der bliver 
festet hernede. Og de efterladte spor taler tydeligt – der 
blev festet igennem.  

Vi kan godt huske, da vi i sin tid læste til eksamen og 
hvor let, det var at arrangere en sammenkomst. Tag lige 
det og det med – og et par timer senere var alle samlet. 
Vi hyggede os og havde det sjovt. Jeg tror ikke, vi helt 
kan frasige os uheld – eller at noget gik i stykker.  

Er der forskel fra dengang til i dag?  

Det er der jo nok, for når vi skulle samles – gik opfordrin-
gen ikke så vidt og bredt, som det kan foregå i dag – via 
face book og andre medier – så samles der sikkert flere, 
og dermed også større risiko for at noget kan gå for vidt.  

Den måde, som Favrskov Posten forrige uge beskrev de 
knuste flasker, glasskårene, dækkede ganske godt. Det 
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er et tilbagevendende problem – kunne vi læse. 

Der stod: ”Hvert år ved denne tid søger de unge udenfor 
og finder stederne. Og hvert år er der nye unge, der ikke 
kender sidste års erfaringer. Ringen kører – i ring. Proble-
met for alle dem der er yngre, eller ældre end de unge 
selv tit oplever det - som et problem”. 

Avisen søger kommentarer og skriver: ”Vi har ikke lyst til 
at høre de sure opstød, men giv de gode råd om, hvordan 
man kan undgå at de unge sviner og ældre sviner dem 
til”. 

Enig, det er træls, når sammenkomsternes kådhed ender 
i svineri og til tider hærværk. Men lad nu det skønne vejr 
komme de unge mennesker til gode, for i bund og grund 
er det livsglæden ved at være fri for skolens og forældre-
nes overvågning og opsyn. 

Ikke at jeg synes det er i orden – slet ikke. Det er ikke i 
orden, at børnene skal passe på knuste glasskår i græs-
set, og ikke kan lege frit. Det er der så også taget hånd 
om på rette sted. 

Snart er det ovre for i år. Til næste år kan vi glæde os til 
en forhåbentlig varm maj fyldt med små og store konflik-
ter, som altid byder på nuancer, der gør livet komplekst, 
og så ruller det igen med stor chance for, at diskussionen 
fortsætter og jagten på nuancer atter går ind. 

Jeg vil ønske jer alle en god sommer, og får vi det gode 
vejr, trækker vi jo udendørs. Måske grines og spilles der 
lidt for højt – men kravl op af tolerance stigen og bær lidt 
over med omgivelserne. 

Alternativet er måske, at vi sidder indendørs og ærgrer os 
over regnvejret :o) 

 

Ha´ en rigtig god sommer.   

Gildemesteren 
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Årets PØT MØLLELØB er klar. Spejderne går til perron 9 
3/4 for at møde 

HERRY POTTER’s verden 
som er årets emne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange af gildebrødrene var til lejligheden udklædt, nog-
le nærmest til ukendelighed. 
Starten er gået og snart myldrede skoven med sære 
væsener og mystiske lyde. 
For mange af børnene var det første gang, de var på  

spejderløb. Men også 
for en af vore hjælpe-
re var det en første-
gangsoplevelse. Det 
er den unge mand 
med den røde hue på 
det nederste billede 
på side 7. 
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Fortsættes næste side…. 
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PRÆMIEUDDELING 
 

OPGAVER: 
Mikro / Bævere 
1. Præmie GULDPLADE: Isbjørnene, KFUM Hammel 
2. Præmie Læderstrimmel: Pandaerne, KFUM Hammel 
Mini / Ulve 
1. Præmie GULDPLADE: Spætterne, KFUM Hammel 
2. Præmie Læderstrimmel: Sumpmejser, DDS Hammel 
 

TURN-OUT: 
Mikro / Bævere 
Læderstrimmel: Pandaerne, KFUM Hammel 
Mini / Ulve 
Læderstrimmel: Spætterne, KFUM Hammel 
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Og til sidst kom 

MR. POTTER 

og afholdt en konkurrence 
på koste, kaldet Den store 
Quidich-tunering!! 

Efter en spændende dyst 
måtte der omkamp til, in-
den de endelige vindere 
blev fundet. 

Og til sidst var der uddeling 
af præmie til de vindende 
patruljer: 

Ulve/Mini: 
Skovulvene, DDS Hammel 

Mikro/Bæver: 
Snoge, DDS Hammel 
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FØRSTE ÅR I GRUPPE 1. 

Ved vort første møde blev Bodil valgt til gruppeleder, 
og vi bestemte, at gruppemøderne skulle være så 
mangfoldige som mulig. 

Vores gruppe havde det første fælles arrangement 3. 
oktober 2017, og vi valgte at slå det sammen med Høj-
skoleforeningens arrangement i Tinghuset, et foredrag 
med Jørgen Glerup om GLÆDEN - SORGEN og LYK-
KEN. Mange gildebrødre deltog i det gode foredrag, 
med ord til eftertanke.  

Gruppen har været til foredrag med Karen Marie Lille-
lund, hvor vi fik en kærlig hentydning om at bevare og 
bruge humoren i hverdagen. 

Ellers har vi set billedkavalkade fra Sct. Georgs Gildet i 
Hammel i 50 år, været til foyerkoncert med Silkeborg 
Big Band, beset de gamle spejderlokaler i præstegår-
den, set Harry Potter film, så vi var forberedte til Pøt 
Mølle Løbet. 

Vi har haft mange gode diskussioner undervejs om Gil-
de - spejdere - Engedal - fredslys donation - Hammel - 
gamle dage o.s.v.  

Seneste gruppemøde, inden denne beretning sendes til 
GammelUglen, var på Dronningens fødselsdag, så grup-
pelederen havde lavet en quiz om vor Dronning, vort 
land og kongeslægter i århundreder.  
Meget morsomt :-) 

Vi ser frem til endnu et år i hinandens selskab. 

Gilde hilsen fra gruppe 1 
Lilli, Kirsten, Alex, Ann, Birgit, Leif og Bodil. 
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Beretning 2017 fra gruppe 2. 
  

Vi startede vores møder i den nye gruppe i september 
2017, og har nu været rundt ved samtlige brødre og gi-
ner i gruppen.  

Vi har haft nogle gode møder i dejligt selskab, og været 
rundt om løst og fast, både relevant til Gildet, og måske 
ikke så relevant, men en rigtig god snak alle imellem. 

Gruppe 2 første arrangement var Fødselsdagsgildet den 
7/11, dette havde vi valgt at lave som vinsmagning, 
hvilket var en succes, både med antal tilmeldte, og selve 
arrangementet, en rigtig god aften. 

Vi har i gruppen diskuteret priserne på diverse arrange-
menter i årets løb, og der er enighed om, at man skulle 
bestræbe sig på, at det ikke bliver for dyrt, her tænkes 
der på Nytårs gilde hallen, hvor prisen var fordoblet! 

Det er måske en idé at ændre lidt på bespisning el.lign.? 

Vi glæder os til de kommende arrangementer i gruppen 
samt i Gildet. 

Anette Levinsen 
gruppe 2 

SK. HANSBÅL i ENGEDALEN 

Alle gildebrødre og giner har fra Sk. Hans-udvalget mod-
taget en anmodning om hjælp til Sankt Hans båls arran-
gementet, hvor gildet gerne skulle tjene nogle gode pen-
ge til dækning af udgifterne. 

De der vil hjælpe til skal kontakte Carsten Lund cl-
hammel@fibermail.dk., helst inden friluftgildehallen,  

så det her er den sidste påmindelse!! 

mailto:cl-hammel@fibermail.dk
mailto:cl-hammel@fibermail.dk
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Gruppe 3  

startede gruppearbejdet med at tale om, hvordan vores 
nye gruppe kunne få mest ud af møderne. Hvilke emner 
og arrangementer og hvilke tidspunkter på dagen, vi 
kunne mødes.  

Det blev sådan, at den der skulle have arrangementet 
bestemte tidspunktet på dagen. 

Vi har været til to arrangementer i Tinghuset.  

En aften med Beatles melodier. En dejlig nostalgisk af-
ten, hvor en guitarist og en sanger fremførte og fortalte 
om Beatles.  

En anden aften var vi til spændende foredrag om Lise og 
Kaj Munch.  

Et par møder er også gået med at arrangere Pøt Mølle 
løbet. Vi har bl.a. været i skoven for at se, hvilke mulig-
heder vores post bød.  

Hyggelig julefrokost i december med dejlig mad og me-
gen snak. 

Vi stod for Nytårsgildehallen, hvor Hadsten blandede kor 
sang. De stod også for at par fælles sange. En dejlig 
musikalsk aften. 

Mgh Carsten 
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Et år er gået i ”ny” gruppe 4. 

1. møde gik med snak og planlægning af gruppeaktivi-
teter. 

2. møde havde vi ”grænser” til debat og havde en god 
diskussion dels om flygtningeproblematikken og dels 
om vore egne fysiske grænser. 

3. møde valgte vi at holde i Tinghuset på en højskoleaf-
ten om musikstykket Messias. Forinden havde vi spist 
middag sammen. 

4. møde var julemøde med julefrokost, sange og jule-
konkurrencer. 

5. møde med spisning, planlægning af Pøt Mølleløb og 
planlægning af gildearrangement. 

6. møde. Spisning og finpudsning af aftaler fra møde 5. 

Dette er hvad vi har nået. Planen er at fortsætte med 
oplæggene om ”grænser” 

Hilsen gruppe 4. 

 
Hørt i disse Royale tider: 

 
I alle verdens eventyr læser man,  

at en FRØ ofte bliver til en smuk PRINS 
 

Men i Danmark er det lige modsat: 
 

Der blev en smuk PRINS pludselig  
til en FRØ med navnet PINGO 
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Gruppe 5 beretning: 

 

Så er der allerede gået 1 år, og 
vi har oplevet mange forskellige 
ting i gruppen. 

Vi har 3 gange været i Højsko-
leforeningen, til nogle virkelige 
gode aftener med sang og mu-
sik. 

Vi har hørt foredrag af Ole Ravn 
om Comtesse Daisy fra Frisen-
borg, der var en meget farverig 
person. 

Til Pøt Mølle Løbet havde vi en post med smagsprøver. Det 
var dejligt at spejderne kunne smage og lugte sig frem til 
vores mange forskellige udfordringer. 

Vi har været på gruppetur til Vorupør. Vi var i Østerild 
plantage og se test centeret for vindmøller. Det er nogle 
virkelige høje møller. 

Til vores gruppemøder har vi spillet domino og davoser-
jazz. Det har været hyggeligt og underholdende. 

I øjeblikket er vi ved at forberede friluftsgildehal med Kar-
sten Erbs. 

I juni skal vi på tur til Vejle og besøge Grethes og Niels’ 
fødeby. Senere skal vi en tur til Odense, hvor Ingerlise er 
født og hvor Hans vokset op. 

Med venlig Gildehilsen fra gruppe 5 

Ruth og Jens 

Grethe og Niels 

Ingerlise og Hans 
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Skaghøj  

Søndag den 2. april 
2017 kl. 14 løb Skaghøj-
arrangementet af staben 
med en del gildebrødre 
og giner som deltagere. 

Det blev til et hyggeligt 
samvær med beboere 
fra Skaghøj og Elmehøj.  

Der var sang og under-
holdning af Vitten Spille-
mændene. 

 

Redaktøren 

ønsker alle 

en rigtig god 

SOMMERFERIE 

og på gensyn  

15. august 
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Hjertelig tillykke  

til 

Peder Spørring 
med de 75 år 

den 26. juni 

John Sørensen har nedlagt  

sin fastnettelefon. 

Han træffes alene på 20 92 69 66 

NYT fra Landsledelsen: 

Projekt Sommerlys  

Med inspiration fra Fredslyset, har landsgildeledelsen beslut-
tet at afprøve Projekt Sommerlys.  

Ved 10 forskellige spejderlejre i sommeren 2018 vil projektet 
overlevere en flagermuslygte, der er tændt med et fredslys, 
til spejderlejren ved dennes start.  

Lyset kan så bruges til at tænde lejrbålene.  

 

Nedlægning af gilder  

I Sct. Georgs Gilderne i Danmark har vi p.t. 170 gilder. Nogle 
af disse (flere end 20) har færre end 20 medlemmer.  

Et par gilder har allerede lukket deres gilde, men desværre 
uden at orientere landsgildet forinden.  

Sct. Georgs Gilderne har i vore love § 12 helt klare regler for 
lukning af gilder. 


