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Gildemesteren har ordet

En gang spejder, altid spejder
Min første lejr var korpslejren på Bornholm i
1955. Jeg var lige fyldt 12 år og var lige
kommet ind i KFUM-spejdertroppen i LyngåSkjød-Vithen. Det var virkeligt stort at komme på spejderlejr, hvor vi var 7.500 spejdere. Vi var kun samlet i de 4 midterste dage
af de 8 dage lejren varede, fordi de store 66-både ikke kunne
transportere os over på øen (på en dag). Lejren var knas tør,
så brandfaren var stor, så vi måtte skiftes til at gå brandvagt
om natten.
Vores tropslokale var ovenpå præstegården i
Lyngå, hvor hver patrulje havde sit eget
hjørne, som vi kunne præge med vores særpræg. Vores patrulje hed falkene, vores stole
var træstupper. Falkene var en patrulje fra
Vithen og vi havde patruljemøde ved vores
patruljeleder, hvis far var tømmer i Vithen.
Der kunne vi lave mange ting i træ, som
blev brændemærke, dekoreret med falkemotiver. Senere blev
jeg patruljeleder og vi flyttede ud på min fars gård i et nedlagt
karlekammer. Derfra havde vi ikke ret langt til skoven, hvor vi
ofte var i området ved Dronning Dagmars kilde. Her kunne vi
bygge hytter, tovbaner og vi havde teltlejrplads i
”kirkeskoven”
Tradition: Kristi himmelfartsdag cyklede vi aftenen før ud til
Hørhaven i Skåde bakker. Her var tradition for, at alle KFUMspejderne og FDF’erne, samledes til friluftsgudstjeneste og
stort løb i skovene bagefter. Vi havde også den tradition, at vi
skulle ud at bade (sommerens første badetur) fra stranden der
lå lige nedenfor Hørhaven (nu Blommehaven).
At være spejder (også) dengang, var meget med, at du skulle
”klare dig selv”. Vi lærte det i patruljen (fællesskabet), hvor vi
var sammen og lærte af hinanden, vores tropsleder (C. F. Juhl)
var god til at fortælle så vi lyttede og der blev holdt stabspatrulje møder, hvor vi PF og PA kun få ekstra inspiration til patruljearbejdet.
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Vi gik meget op i, at finde vej efter kort og kompas, og jeg hu-

sker et natløb, hvor der var klart vejr og månen var fremme. Vi
brugte faktisk ikke lygte på det løb, vores syn vendte sig hurtig
til mørket. Der kan nævnes mange oplevelser, hvor vi bl.a. på
en sommerlejr lå ude i ørkenen på Anholdt, og vores mad-bål
blæste til med sand, så den lejr huskes for sand i sovsen.
Som voksen spejder i Hammel, var nogle af de bedste oplevelser, at vi havde tradition for, at sommerlejren skulle værre en ø
-tur. På Endelave byggede vi en tømmerflåde af mælkekarton,
som blev fyldt op med benzin, som vi så
sendte til havs og skød til måls efter med
brændende pile. Et flot skue da den brændende flåde sejlede ud på det åbne hav.
Også kanoture 1 gang om året ud på en
ny å, et sted i Jylland. Senere kom vi med
i en voksen spejdergruppe (Den grønne
gruppe) på landsplan, hvor vi har været
på vandreture på Færøerne, Island, Grønland, Kreta, Mallorca, Tenerife, Skotland,
Schweiz, Frankrig samt tur til BrowenseaIsland, hvor BP afholdt den første spejderlejr. Her var vi med
til, at fejre spejderbevægelsen 100 års jubilæum på jamboreen
i 2007.
Nu er vi så også i Sct. Georgs Gildet, hvor vi håber på, at vi kan
fortsætte med ”En gang spejder, altid spejder”. Stedet hvor
vi står sammen og bakker hinanden op, hvor der er samarbejde, fællesskabsfølelse, oplevelser sammen, medmenneskelig
hjælpsomhed. Hvor der bliver lyttet til andres mening og hvor
det er legalt, at have sin egen mening. Stedet hvor vi tør tage
debatten.
Livet som heldigvis fortsat kan leves og hvor vi kan se tilbage
på et liv med gode oplevelser et liv i eventyre, et spejderliv:

”Der var engang”

Med gildehilsen Peder
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Sct. Georgs gildets sommerudflugt
Det er nu du skal tilmelde dig til udflugten onsdag den 4 maj
2016.
Først besøger vi:
SILKEBORG PAPIR MUSEUM

Papirmuseet har til huse i Silkeborg på den gamle Silkeborg
Papirfabrik i de gamle produktionslokaler for håndgjort papir.
Der bliver en rundvisning på ca. 1½ time.
Papirmuseet er et levende museum, hvor der stadig produceres håndgjort papir. Dels får vi vist det gamle håndværk, dels
kan du selv forsøge dig som papirmager.
Jeg tror ikke vi får lov til at
prøve at lave pengesedler,
som man gjorde førhen.
Derefter:
Spiser vi vores
medbragte mad
udendørs
i Indelukket
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MADPAKKEHUS
Der er borde og stole og et overdækket madpakkehus til at spise din medbragte mad i.
Da det er udendørs så medbring varm påklædning og evt. et tæppe.
Planlagt afgang fra MIKO parkeringsplads i Hammel
onsdag den 4 maj 2016 kl. 17.30
Gruppevis tilmelding til Ingerlise mobil: 2396 8450 eller ingerlise@hansjensen.dk
Senest fredag den 29. april.
Pris 100,- kr. per deltager, og med i prisen er transport
entre og rundvisning på museet.
Vi glæder os til at se dig på denne tur.
Vi er retur ved MIKO igen ca. kl. 22.00

Med venlig hilsen
Gruppe 5

Vi forsøger at holde udgifterne til denne udflugt så lavt som muligt, da tilskuddet til udflugten er blevet meget mindre end tidligere. Derfor er busturen med
Erik Hansen kortet af.
Vi håber så mange som muligt vil deltage i udflugten, da vi således belaster
Gildets økonomi så lidt som muligt.
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Sct. Georgs Budskabet 2016:

Veje mod fred
af Linda Amundsen, Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Vi har set dem mange gange .... tusinder af mennesker på
flugt til Europa fra landene mod syd. De kommer ad søvejen,
ad landevejen og over bjergene. De risikerer livet ved at bryde op fra det, som en gang var trygt og godt: hjem, familie
og venner. Krig har ført til sult, sygdom, nød og ubeskrivelige
menneskelige lidelser. Millioner af mennesker har mistet de
fleste af deres ejendele, men ikke håbet om en bedre tilværelse et andet sted. De medbringer deres få ejendele - hvis de
har nogen. De er mennesker som du og jeg - som har begivet
sig ud på vejen mod fred med håb om at møde fredselskende
mennesker, som kan give dem noget tilbage af det, de har
mistet: tryghed, en bedre fremtid. Mange veje fører mod fred
og giver håb og trøst til medmennesker på flugt.
Den første vej mod fred: Respekt for livet
Det grundlæggende for alt fredsarbejde begynder med mig
selv, i mit hjem, på min arbejdsplads, i mit gilde og i forhold
til naturen. Hvad tænker jeg om mennesker, som har en helt
anden baggrund, historie og kultur, end jeg selv har? Hvordan
forholder jeg mig til dem? Mennesker som vil være en del af
min hverdag. Jeg vil møde dem i mit nabolag, på min arbejdsplads, måske også som nye gildevenner? Ser jeg dem?
Sender jeg dem et smil i forbifarten? Eller går jeg forbi dem,
som om de ikke eksisterer? De er mennesker med de samme
behov som jeg. Diskuterer vi disse spørgsmål i vores gilde?
Den anden vej mod fred: Viden
At lære nogen at kende handler ofte om at forstå. Vejen til
fred kan også gå gennem viden. Vores forståelse af fred og
arbejdet mod fred bør hele tiden fornyes. Verden ændrer sig,
og menneskene også. Men det er ikke ligegyldigt, hvor vi
henter vores viden fra. Ny og troværdig viden er vigtige forudsætninger for fredsarbejdet i gildebevægelsen. Øget indsigt
er en forudsætning for forandring – og vi ønsker for vore nye
landsmænd og – kvinder, at deres liv skal forbedres. Snakker
vi i Gildet om, hvordan vi får troværdig informationer, der kan
øge vores kendskab til fredsarbejdet?
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Den tredje vej mod fred: Retfærdighed
Alt fredsarbejde bør have retfærdighed som mål, herunder
ligeværd, respekt, redelighed og ansvar for vores fælles verden. Dette er velkendte værdier, men de må alligevel gentages, fordi verden og menneskene forandrer sig. Brød og fred
hører sammen. Hvordan kan dit gilde være med til at sikre
retfærdighed i fremtiden?
Den fjerde vej mod fred: Deltagelse
Når folk og nationer bliver socialt, kulturelt og økonomisk afhængige af hinanden, er chancerne for fred mellem disse nationer øget. Vore nordisk-baltiske lande er et eksempel. Vi
har lange traditioner for aktiv deltagelse i både sociale og
kulturelle aktiviteter. Denne værdi har vi med os i gildearbejdet. Deltagelse kan skabe aktivitet, og al erfaring viser, at
netop aktivitet skaber kontakt mellem mennesker og i næste
omgang øget forståelse for hinanden. Kontakt og kendskab
gennem deltagelse er fredsskabende arbejde. Hvordan kan
dit gilde bidrage til deltagelse for nye landsmænd og kvinder?
Den femte vej mod fred: Frihed
Frihed for alle folk - fred i hele verden. Så enkelt, så vigtig og
så vanskelig, er friheden. Men friheden har trange kår i verden i dag. Derfor er det så vigtigt for os at bruge vores egen
frihed, og beskytte andres. Frihed er en værdi som omfatter
både respekt for livet, viden, retfærdighed og deltagelse. Og
det er samlende for gildearbejdet i hele Norden og i Baltikum. Det kan være en mål for gilderne at låne vores røst til
dem, som ikke selv kan tale frit. Frihed er også moralsk frihed til at gøre godt. Vi må turde vælge og kunne stå inde for
de valg, vi har gjort. At praktisere frihed, er en fredsskabende aktivitet, vi ikke kan overlade til andre.
En spejder arbejder for fred
og forståelse mellem mennesker.
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Østjysk distrikt

februar 2016

Indkaldelse til Distriktsgildeting i Østjysk Distrikt
tirsdag d. 24. maj 2016
Kl. 19.30 i Kirkecentret, Kirkebakken 4, Skanderborg
Foreløbig dagsorden iflg. distriktsgildets vedtægter
Valg af dirigent og protokolfører/referent samt stemmetællere.
Gildeledelsens beretning – Mester, DIS og DUS
Behandling af indkomne forslag
Distriktsgildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år, herunder
fastlæggelse af kontingent.
Beretning fra distriktets gilder
Valg til distriktsgildeledelse
Valg af distriktsgildemester DGM
Valg af distriktsgildekansler DGK
Valg af distriktsgildeskatmester DGS
Valg af distriktets internationale sekretær DIS
Valg af distriktets uddannelses sekretær DUS
Valg af suppleanter for distriktsledelsen
Valg af suppleant for DGM
Valg af Suppleant for DGK
Valg af Suppleant for DGS
Valg af revisor og revisor suppleant
a. Valg af medlemmer til Ridderudvalget, 3 medl. inkl. DGM
b. Valg til Friluftsrådet
Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildetinget, skal
være distriktsgildemesteren (cc til DGK) i hænde senest d.
24. april enten på mail: annemarie.hansen@gmail.com eller A M Hansen, Vesselbjergvej 45 st. tv, 8370 Hadsten
(grundet DGM sygdom).
Indkomne forslag udsendes sammen med endelig dagsorden og
regnskab 14 dage før ditriktsgildetinget til alle ledelser i distriktets gilder.
På distriktsledelsens vegne
Erling Kjer, DGM

Se også side 15
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Spejderideen for voksne

Sammen med dette nummer af GAMMEL-UGLEN, har gruppelederne modtaget Oplæg til et SAMTALESPIL.
Tanken er at grupperne afsætter tid til, at gennemføre samtalespillet inden udgangen af november. Umiddelbart efter gruppernes møde om samtalespillet, aflevere I jeres konklusioner
til gildemesteren på det vedlagte konklusionspapir, som
samlet sender svarene retur til ”Sjællandsnetværket” som er
dem der har fået opgaven af Landsgildeledelsen.
Se det nys udkomne aprilnummer af Sct. Georg, hvor der er et
indlæg om Samtalespillet fra Netværket til alle gildebrødre,
samt oplæg til samtalen i Samtalespillet. Midtersiderne er til at
tage ud og gemme.

"Den værdifulde debat"
"Spejderideen for voksne".
Der bliver opfordret til at bruge metoden ”Samtalespil” som
fint kan bruges til andre samtaler/emner, I kan bare lave nye
åbne spørgsmål, så er der et nyt ”Samtalespil”.
God fornøjelse med en givtig samtale.

Med gilde hilsen, Peder
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Pøt Mølle løb den 10. april 2016
Dette års Pøt Mølleløb blev afviklet i Hammel Mølleskov og på
Klintholms arealer. I dagene op til søndagen regnede det så
meget, at bækken gik op over stien, da den næsten ikke kunne
klare overfladevandet fra byen. Men allerede lørdag blev der
smukt og tørt vejr, og så faldt vandstanden. Vejret holdt selvfølgelig også søndag.
Vi fik flot tilmelding fra korpsene med 1 patrulje fra Ulstrup, 5
fra Thorsø, 6 fra Hammel alle KFUM spejdere, samt 5 patruljer
fra DDS i Hammel. I alt 80 deltagere fordelt på 17 patruljer/
bander.
Efter flaghejsning kl. 9 – vore nye flagstænger blev indviet – fik
hver gruppe sine patruljer med ud til startposten, således løbet
kunne begynde kl. 10.
Løbets tema: ” Med Rip, Rap og Rup på
spejdertur” gav bl.a. opgaver på Bedstemor Ands gård, hvor man kunne lege med
Fætter Guf og hans venner. En brækket
arm i Joakim von Ands pengetank. Hos
Hexia de Tricks blev der bagt pandekager
over bål og smagt magisk drik. Vi havde
lavet 6 poster. En udmærket løbsrunde på
knap 5 km. for de små ben i alderen 6 til
11 år.
Børnene fik brugt deres fantasi, iagttagelsesevner og samarbejdsevner, og der var en god og glad stemning gennem løbet,
trods det vi havde vore betænkeligheder.
Mountainbike klubben har – iflg. aftale med kommunen - lavet
masser af cykelruter i Mølleskoven, men alle har jo adgang til
skoven. Da MB klubben skulle afvikle løb weekenden efter, ville
der være mange cyklister i skoven for at træne løbsruten – og
der var mange cyklister.
Vi havde lagt vores løb flere steder på cykelruterne (hvilket var
aftalt med klubbens formand). At vores rute flere steder kolliderede med cyklisterne, var en ekstra oplevelse og bortset for
nogle enkle episoder, var det vores indtryk, at alle tog det fornødne hensyn.
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Ved afslutningen og præmieoverrækkelsen blev der bl.a. sagt:
”Alle I børn og jeres spejderledere er medvirkende til, at vi kan
stå her i dag og holde løb. Det giver god fornemmelse, når man
mærker den opbakning, der er omkring løbet. Så tak til alle
korpsene, som også har været behjælpelig til bemanding af posterne - Og tak til alle andre, som har hjulpet til”. Og henvendt
til spejderne: – ”det kan godt være I er trætte nu, men vi håber at I har haft nogle gode og sjove oplevelser på de forskellige poster –
- og husk: I er alle sammen vindere, fordi dét der betyder noget - ér - at være med”.

Der var mange forældre mødt op i Engedal. Og inden præmieoverrækkelsen kunne vi se, at der blev hygget ved lejrbål med
kaffe og saftevand. Traditionen tro bages der kager af spejderforældre mfl. og man må nok sige, at ”Det sønderjyske kaffebord” er et hit.
Endnu en dejlig og vellykket dag med spejderne i vore skønne
omgivelser.

Leif, Kirsten og Alex, Jytte og Keld
Se billeder fra løbet på den næste sider
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Hos Bedstemor And og Hexia de Tricks

Her besøger grønspætterne Fætter Højben!
Og hos en uheldig
Joakim von And
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PØT MØLLELØBET 2016
Vinderne hos Mikro/Bævere blev:
Stålormene (Guldplade) fra DDS i Hammel
med
Bæver 2 (læderstrimmel) fra KFUM i Thorsø på anden pladsen.
Turn-out:
Stålormene fra DDS i Hammel
Vinderne hos Mini/Ulve blev:
Elge (Guldplade) fra DDS i Hammel
med
Pink Panter (læderstrimmel) fra KFUM i Ulstrup på anden
pladsen.
Turn-out:
Elge fra DDS i Hammel

SIDSTE NYT fra distriktet:
24/5-16 afholdes Distriktsgildeting.
Erling holder som DGM og undertegnede skal afløses
som DGK. Birthe fortsætter som DGS og John fortsætter som DIS = modtager gerne genvalg.
Sten Bo Andersen fra Hadsten, som lige er gået af som
GM i eget gilde, har tilbudt at gå ind som kandidat til
DGM-posten.
Hvis Sten bliver valgt, skal vi have valgt en ny DUS, da
det ikke er smart med et ægtepar i ledelsen.
Alle skal derfor gøre en indsats for at finde
en ny DGK og en ny DUS.
Anne Marie Hansen
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Kludekonerne!
- en historie om en flok ihærdige, fingernemme kvinder.
Gildebror Birgit Vestergaard Nielsen har været i annalerne og
beretter:
Det hele startede i
sommeren 1980 på
initiativ af Kirsten
Schjødt.
I august lånte vi
500,00 kr. af initiativgruppen bag Spejder Center Engedal,
og i oktober lånte vi
yderligere 250,00 kr.
Disse 750,00 kr. bliver tilbagebetalt i
december, hvor vi samtidig kan give Engedalsgruppen 2.500,00 kr. I november 1980 havde vi
vores første salgsbod i Gågaden.
Vi startede på Sallvej i Spejdergården og senere i Engedalen,
men de allerfleste år har vi holdt til på Nyhavevej 13, hvor vi
har syet og haft et skab til stofferne og hos Bodil Taankvist,
når vi skulle prissætte de ting, vi havde lavet, og som hun opbevarede.
I starten blev pengene
fra salget udelukkende
givet til opbygning af Engedalen. Senere blev det
til borde og bænke til ude
i gården, så et pokalskab,
ure, rafter samt tømmer
til raftegården. Der er
købt reoler og arbejdsborde til spejderne til
brug i bunkeren og senest i 2004 en gave til
Engedalen på 5.000,00
kr. med anmodning om,
at pengene blev brugt til
at gøre bunkeren brugelig, hvilket dog endnu ikke er gennemført.
16

Udover bod i Gågaden
har vi haft bod på Hestemarkedet i 1982 og
2003.
I1984 havde vi også
salg i den gamle biograf/kulturhuset på
Mindevej.
To gange har der været salg til Høstfest i
Gågaden.
Udover Engedalen har spejderne fået en god portion af pengene. I 1984 er den eneste gang, vi har fraveget, at pengene
skal gå til spejderne og Engedalen. Da gav vi 3.300 kroner til
”Afrika sulter", idet spejderne på det tidspunkt havde et sponsorbarn i Afrika.
I alt har de - gennem tiden 14 kludekoner - uddelt et overskud på ca. 140.000 kroner til spejderne og ca. 45.000 kroner
til Engedal, inden vi, som oplyst på årets Pøt Mølleløb, besluttede at stoppe med den årlige uddeling af penge.
(Et imponerende resultat: Redaktørens bemærkning.)
Helt nedlagt sig selv har
Kludekonerne dog ikke,
idet vi har besluttet stadig
at være en del af loppemarkedet.
Som f.eks. Her et udsnit af
udbuddet i 2013.
Det har medført, at vi fortsat mødes til syeftermiddage, og at vi fortsætter med vores Inspirerende weekend-kurser.
Kilde: Gammeluglen juni 2010
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FRILUFTSGILDEHAL
1. juni kl. 19.00
Eftergildehallen vil være indendørs.
Vi får besøg af Jane og Aage Buelund, som vil fortælle og
vise billeder fra deres vandring på pilgrimsvejen i Nordspanien.
Jane og Aage gik de 774 km fra Pyrenæerne til Santiago
på 31 dage, fordelt på 3 etaper. Udover fortælling om oplevelserne vil der være praktiske tips om gennemførelse af turen, således at det kan virke som inspiration for interesserede.

Pris for aftenen er 60,00 kr.
Tilmelding til Birgit VN senest den 27. maj på tlf. 86 96 12 05
eller mail til blvn@fibermail.dk.
Med gildehilsen
GRUPPE 6
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KALENDERSIDEN
PROGRAM for Hammel-Gildet 1. halvår af 2016
DATO

EMNE

Ansvarlig

-2. maj

Arbejdsdag i Engedalen

Centerleder

-4. maj

Udflugt

GR. 5

-1. juni

Friluftgildehal

GR. 6

NY årsprogram uddeles ved friluftsgildehallen af GL

Indkaldelse til Distriktsgildeting i Østjysk Distrikt
tirsdag d. 24. maj 2016 Kl. 19.30
i Kirkecentret, Kirkebakken 4, Skanderborg
Dagsorden iflg. distriktsgildets vedtægter (se side 10)

Naturlaug Steen Blicher 2016
Søndag den 1. maj:
Den genfundne bro mellem Horsens og Bryrup over Gudenåen
Lørdag den 21. maj:
20 års Jubilæumstur i et område ved Viborg
12.-17. juni:
Bustur til Alexisbad i Harzen
Søndag den 21. august:
Heldagstur til Livø
Naturlaug udenfor Steen Blicher:
Naturlaug Fyn
Naturlaug Sønderjylland
Vestjysk Naturlaug
Naturlaug Roskilde–Hedebo

19

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

OBS — OBS — OBS – OBS — OBS - OBS
ARBEJDSDAG i ENGEDALEN
Hermed indkaldes gildebrødre og giner
til arbejdsdag i Engedalen
mandag den 2. maj kl. 10.00
Mød op med godt arbejdshumør
så vi kan få Engedalen i forårshumør
Der er kaffe og vi serverer en let frokost
Med gildehilsen
Keld Kronvold
Centerleder

Hjertelig tillykke til
Tove Rasmussen med 70 år
den 20. maj
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