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Gildemester: 
Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11,  
8450 Hammel  -  86 96 13 81 
mail: peru@os.dk 
 

Gildeskatmester: 
Ruth Føns, Skanderborgvej 280,  
8472 Sporup -  86 96 88 08 
mail: ruth@kontorhjaelpen.com 
 

Gildekansler: 
Kirsten Hilton, Vestervang 20,4 th. 
8000 Aarhus C -  24 67 86 38 

mail: kirsten@hiltons.dk 
 

Spejdercenter Engedalen: 
Møllevangen 4, 8450 Hammel  
 86 96 39 34 
Centerleder: Erling Kjer -  4227 3710 

Gruppeledere 2013/15: 

Gruppe 1:   
Carsten Lund  
Cl-hammel@fibermail.dk  8696 3508 

Gruppe 2: 
Elisabeth Arenfalk 
elisabeth.arnfalk@dukamail.dk  2119 4198 

Gruppe 3:  
Birgit Vestergaard Nielsen  
blvn@fibermail.dk   8696 1205 

Gruppe 4:   
Jytte Kronvold   
jkronvold@privat.dk   8696 3786 

Gruppe 5:  
Annette Horup 
nianho@youmail.dk    4054 2231 

Gruppe 6:  
Peder Spørring 
peru@os.dk    8696 1381 

     

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: 
Erling Kjer, Fyrrebakken 10, 8450 Hammel   4227 3710 

SCT. GEORGS GILDERNE i DANMARK 
Landsgildemesteren: Helmut Werth 
Landsgildekansleren: Johan Evensen 
Landsgildeskatmesteren: Paula Mikkelsen 
International Sekretær: Anne Haastrup-Nielsen 
Uddannelses Sekretær: Peter Skræ  
PR Sekretær:  Vakant 
Daglig kontorleder: Kirsten Christensen 

Landsgildekontorets adresse er:  
Sct. Georgs Gilderne i Danmark,  
Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K 
Telefon: 33 32 27 33 og mail: kontoret@sct-georg.dk 

GAMMEL-UGLEN udkommer 6 gange årligt 

Nr. 1 Den 15. august via gruppelederne  
nr. 2 til 6 ved møderne i oktober, december, februar, april og juni.  

Redaktion: Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C —  24 27 72 36 
e-mail: gammeluglen@hiltons.dk - Tryk: Erling Kjer 

Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer: 15. august 2014.  
Deadline - uden aftale - er den –1. august  

Læs også om Gildet på: www.sctgeorg-hammel.dk 
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GILDEMESTEREN har ordet: 

 

 

Mod Nye Horisonter 

Vi har lige afholdt et positivt 

gilderådsmøde, hvor alle bidrog 

med ideer til fremtiden.  

Vi er et aktivt gilde med mange forskellige udvalg/

arbejdsgrupper. Et stort frivilligt arbejde til gavn for ideen for 

Gildebevægelsen. 

”Være beredt” til at tænke i nutid og planlæg for fremtiden, vi 

skal være klar til fornyelse og stræbe efter spejderideen for 

voksne og gildeidealerne, og være med til, at omsætte dem i 

praksis. 

Vi tager fat på vores første møde i september, hvor uddannel-

sessekretær Peter Skræ fra landsgildeledelsen kommer med et 

oplæg for visioner ”Mod Nye Horisonter”. 

Gildehallens form og indhold: Vi fjerner ikke symboler, og vi vil 

fortsat fremhæve symbolerne og værdien i disse. 

Det nye er, at vi ikke vil bruge symbolerne fysisk, men have 

dem med i ord og tanker: Vi har nogle gode symboler, som min-

der os om at kæmpe mod det onde i os selv, at vi stræber efter 

sandhed og retfærdighed, at vi virker for vores land og samfund, 

at vi er noget godt for hinanden, at onde tanker ikke får adgang 

til vort sind. 

Kære alle i Hammel Gildet lad os arbejde sammen, så vi fortsat 

har det godt sammen i vores fællesskab og at vi vil stræbe efter 

at forny os til fremtiden, hvor vi gerne skulle sige velkommen til 

mange nye gildebrødre. 

Med gildehilsen 

Peder  

 

 

(Se også side 5 og 6) 
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Sct. Georgs aften onsdag den 23. april i Engedalen. 

Der skulle indsættes nye personer på 3 af de 5 poster ved Højbordet. 
Peter Spørring afløste Hans Jensen som Gildemester. Kirsten Hilton 
afløste John Sørensen og Bodil Taankvist blev ny faneherold efter Er-
ling Kjær. 

Inden denne indsættelse var der en kort mindehøjtidelighed for gilde-
bror Karen Sørensen, der afgik ved døden den 12. april. 

Efter indsættelsen af de nye medlemmer af gildeledelsen blev årets 
Sct. Georgs budskab oplæst. Den var skrevet af lærer, journalist og 
politiker i Sydslesvig Karl Otto Meyer, født 16. marts 1928. 

Det omhandlede forfatterens oplevelser under krigen. Om at være ung 
(fra 11 til 17 år) under 2. verdenskrig i Sydslesvig. Om hans vellykke-

de flugt til Danmark i foråret 45 med hjælp af to spejderkammerater, 
selv om de alle 3 ved en opdagelse ville være dødsens. 

Det egentlige Sct. Georgs Budskab i beretningen var: Måtte vi 

alle bestræbe os på at handle efter vores egen samvittig-

hed - også i kommende tider. Der er stærkt brug for spej-

der- og gildeidealer i vores tid.  

 

Årets Pøt Mølleløb blev afviklet for spejdere fra den vestlige del af 
Favrskov kommune søndag den 27. april. 

Der var start og afslutning i Engedalen, men selve løbet for de 6 til 11 

årige blev afviklet i skoven vest og nord for Hammel By. 

Temaet for årets løb var ”Spejdere jorden rundt”. I de forskellige lande 

var der nogle spændende opgaver, som krævede fantasi samt gode 
iagttagelses- og samarbejdsevner.  

Løbet og dets resultater er beskrevet andet steds i bladet. 

 

Gildets udflugt gik i år onsdag den 7. maj til Give Egnens Museum, 

hvor deltagerne fik en introduktion af Museet, af tidligere museumsle-
der Falk Mikkelsen.  

Han lagde især vægt på den nøjsomhed, der var kendetegnet for livet 
på Giveegnen i fortiden.  

En nøjsomhed der blandt andet gav sig udtryk ved, at genanvende 
genstande til andet formål end den oprindelige, når de der havde ud-
tjent sin gavn.  

LIVET  I GILDET: 
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Et kasseret plovskær blev til en økse. Og en udtjent mælkejunge til en 
toiletspand. 

Efter introduktionen var der rundvisning i Museets mange almueudstil-
linger, og deltagerne udbrød jævnligt: ”Ja, det er jo rigtig. Sådan var 

det da, da jeg var barn!” 

Efter rundvisning spiste vi vores medbragte mad i museets mødesal og 
derefter kunne alle gå rundt og studere de forskellige genstande og 
miljøer. 

Ved 21:30-tiden startede bussen så hjemturen til Hammel efter et 
oplevelsesrigt besøg. 

Distriktsgildeting i Østjysk Distrikt blev afholdt i Sundhedscentret 

Kernehuset i Hadsten tirsdag den 13. maj. 

Distriktsgildemester Erling Kjer indledte sin beretning med: ”Når man 
står over for en periode på to år som DGM, føles det som en meget 
lang tid og man gør sig mange overvejelser, om man nu kan klare ar-

bejdet.  

Jeg er i min første periode – blevet klar over at Distrikterne har en 
meget stor betydning. De har ansvaret for, at de opgaver vi får fra 
Landsgildet bliver formidlet til distriktets gilder.  

Jeg har omkring mig i ledelsen gildebrødre, der med stor indsats ar-
bejder seriøst for det, vi står for – Tak for jeres opbakning i året der er 
gået.”  

Distriktsgildemesteren kom derefter bl.a. ind på ”nye Horisonter” og 

takkede Kjeld for medvirken til opstart at dette projekt. Ved nye tiltag 
er det vigtigt med åbenhed og ingen snak i krogene, samarbejde på 
tværs af gilder og distrikter.  

Samarbejde, sammenhold, ærlighed det er vejen frem.  

Der var herefter beretning fra de forskellige udvalg og deltagne gilder 
under distriktet. 

Det blev også enstemmig vedtaget nye vedtægter for distriktet. 

 

SIDSTE NYT v/ Gildemesteren: 

Vi havde et godt positivt Gilderådsmøde d. 19. maj. Der var mødt 14 
engagerede gildebrødre op til mødet ud af 16 mulige, så det gav god 
mulighed for, at høre gode indlæg fra de forskellige grupper udvalg/
laug, med lyst til spørgsmål og bud på gildets aktiviteter og fremtid. 

(Fortsættes på næste side) 
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(fortsat fra forrige side) 

Arbejdsdagen i Engedal var god, ikke bare fordi, at vejret var fint, 
men der blev virkelig lavet mange ting:  

Opsætning af rullegardiner, murer- og tømrerarbejde ved bunkeren 

hvor der blev sat nyt gelændere op. Oprydning i bunker og rundt i om-
rådet, vinduerne blev vasket, støvsuger og gulvkluden var i gang og 
fjernelse af masser af ukrudt, vi var 10-12 gildebrødre og giner, som 

havde en god dag i Engedal. 

Leif Vestergaard har ønsket at stoppe som suppleant for skatmester og 
gildeledelsen har udpeget Alex Hilton som ny suppleant.  

 

Ændret ÅRSPROGRAM 

DATO EMNE      Ansvarlig 

3. september Mod nye horisonter. 

 Foredrag v/ GUS Peter Skræ  GL 

 

1. oktober  Gildemøde     Gr. 1 

5. november Fødselsdagsgildehal   Gr. 2 

2. december Julemøde (Galten)   Gr. 3 

7. januar Nytårsgildehallen    Gr. 4 

4. februar Gildemøde     Gr. 5 

4. marts Gildeting         Gr. 1 <— 

22. april Sct.Georgs aften (gildehal)  Gr. 6 <— 

6. maj Udflugten     Gr. 2 

3. juni Friluftsgildehal    Gr. 3 
       (<— = ændret) 

Øvrige arrangementer. 

5-6-7. sept. Hestemarked/ pølsevogn 

9. november. Dansk flygtningehjælp 

26. november Fredslyset 

19. april Pøtmølleløbet 

30. maj Loppemarkedet 

2015 Favrskovløbet 

2015 Arbejdsdag  Engedalen    
 

Med gildehilsen 

Peder 

LIVET  I GILDET: 
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Den afgående Gildemesters afslutningstale lød således den 23/4: 

Jeg vil benytte lejligheden til at sige mange tak til 
de Gildebrødre jeg har siddet sammen med i Gilde-
ledelsen, uden jeres hjælp var det ikke gået.  

Det her er så min sidste optræden som gildeme-
ster, og sangen jeg indledte Gildehallen med i dag 
var: "My Way" sunget af Frank Sinatra, selve san-
gen er en fransk sang  "Comme d'habitude"   fra 

1967 og den blev oversat til Engelsk af Paul Anka, 
og her sunget af Frank Sinatra foran et publikum i Las Vegas.   

Jeg har ved afholdelsen af Gildehallerne forsøgt at vælge noget mu-

sik som passede sammen med det, der blev sagt i Gildemester talen, 
og det er så op til jer at bedømme hvordan det er lykkedes, og det 
har bragt os vidt omkring i musikkens verden.   

Derfor kunne jeg kun bruge sangen ”My Way” med Frank Sinatra til 

afslutning, for som Gildemester har jeg har gjort det på min måde.  

Jeg vil takke de Gildebrødre og Giner der har hjulpet mig ved at på-

pege fejl og mangler i måden Gildehallen har været afviklet på, samt 
en stor tak for den ris og ros, der er blevet givet.  

Jeg vil ønske den nye Gildeledelse al mulig held og lykke med arbej-
det i de næste år.  

Med gildehilsen  

Hans Jensen  

Information fra WEB-MASTER: 

Rigtig mange har valgt at få en mail, når hjemmesiden opdateres - hvil-

ket jo altid sker, når GammelUglen er på nettet.  

Men det er mit indtryk, at "nyhedsbrevet" hos nogle risikerer at havne i 

spamfiltret. Altså uønsket mail. 

Det kan nemlig ske, fordi mailprogrammet identificerer mailen som en 
masse-forsendelse, som pr. definition er "spam" i lighed med reklamer 
mm.   

Det kan undgås ved at gøre afsenderen til en, man har tillid til. Når 
mailen altså lige FØRST er fisket op af "skraldespanden"!!!! 

Gildehilsen 

Alex (R)  



8 

 

Spejderideen for voksne: 

 

Sct. Georgs Gilderne  
- en dansk ide — en international bevægelse. 
 
Sct. Georgs Gilderne i Danmark blev stiftet i 1933 og har nu ca. 5000 
medlemmer fordelt i omkring 200 gilder over hele landet. 

Gilderne er tilsluttet den uafhængige verdensorganisation Internatio-

nal Scout and Guide Fellowship (ISGF), som har over 75.000 medlem-

mer i mere end 60 lande. 

Idegrundlag og formål 

Sct. Georgs Gilderne  er et fællesskab for voksne, der fortsat ønsker 
at leve efter spejderidealerne. 

 

Spejdernetværk 

Gilderne hjælper spejderne økono-
misk. Støtter dem med viden og 
arbejdskraft og deltager ofte i deres 
arrangementer. 

Internationalt 

Der er Venskabsgilder i andre lan-
de. Der er træf og møder rundt om i 

verden og gilderne støtter spejder-
ne i Østeuropa. Der etableres ven-
skab og udvikling på tværs af lan-
degrænser. 

 

Personlig udvikling 

Medlemmerne støtter og udfordrer 

hinanden. Den enkelte tager stilling 
til tilværelsen og er aktive og udvik-
lende via højskoleaktiviteter, inte-
resse grupper og opbygning af soci-
ale netværk. 

 

 



 

9 

 

Fredslyset, der kommer fra fødselsgrotten i Betlehem, 
bringes af gildebrødre rundt i landet før 1. søndag i 
advent. Det sker med spejdernes hjælp til kirker, ple-

jehjem m.m. 

Humanitært arbejde 

Gildets medlemmer støtter og deltager i Dansk Flygt-

ningehjælps Landsindsamling. Gildets medlemmer 
holder forebyggende foredrag på skole om narko. Og 
er med til at støtte ulandsarbejdet i bl.a. Afrika. Og 
der ydes støtte til handicappede. 

 

Netværk 

Der findes flere spændende netværk i gilderne, i grupper og i lav 
samt blandt spejdere i ind- og udland 

 

 

 

 

Naturlaug 

Der findes i gilderegi 5 
forskellige naturlaug. 
Der er mulighed for 
spændende vandreture, 

Ø-hop og udlands ture. 

 

 

 

Kilde: 

Hvervebrochuren: 
Spejderideen 
For voksne 
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Pøt Mølle løb 2014 
Spejderløbet for de mindste spejdere blev i år afviklet søndag den 
27. april i et dejligt forårsvejr. 

Der er mange spejdere i Favrskov Kom-
mune, og i år havde vi inviteret spejderne 
fra Ulstrup, Thorsø og Laurbjerg med til 

deltagelse i løbet sammen med DDS og 
KFUM i Hammel. Spejderne fra Favrskov 

Øst blev inviteret af Sct. Georgs Gildet i 
Hadsten. 

Temaet i år:  

Spejdere jorden rundt. 

Deltagerne var mikro/bæver og mini/ulve i alderen 6 til 10 år fordelt 
på 14 patruljer med i alt 70 spejdere. 

Spejderne blev inviteret med på en tur jorden rundt. I løbet af 3 ti-
mer besøgte de forskellige lande og verdensdele. Som spejder skal 
man hjælpe andre og være god til at arbejde sammen. Postopgaver-

ne relaterede til de forskellige lande, således de på en spændende 
måde kunne vise deres færdigheder. 

Uddrag fra afslutningsbemærkningerne  ved Jytte:  

”Det er en fornøjelse at se alle I glade børn. I går til opgaverne med 
stor iver og spænding. Vi kan mærke, at I kan li´ at løse opgaver 
uanset, hvad det er, vi har fundet på til jer. 

Når I ser på os, der står rundt på posterne, kan I nok ikke forstå, at 
vi selv har været spejdere, som I er nu. Men det har vi faktisk, og 
derfor glæder det os at være med i dag. 

Én gang spejder – altid spejder.” 

ENGEDALEN 09:00 

 

Østens orkanområde Orientering i Danmark Russiske stepper 
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Præmierne blev overrakt af vor nye  
gildemester Peder Spørring: 

Mikro/bævere 

1. præmie Guldplade:  
Bæverne Thorsø, KFUM Thorsø 

2. præmie Læderstrimmel: 
Hugormene, DDS Hammel 

Mini/ulve 

1. præmie Guldplade: 
Panter, KFUM Hammel 

2. præmie Læderstrimmel: 
Høge, KFUM Hammel 

Turn-out 

Mikro/bæver Læderstrimmel: 

Koalabjørne, KFUM Hammel 

Mini/ulve Læderstrimmel : 
Bøfler, KFUM Hammel 

Derudover fik alle deltagerne et emblem for 
deltagelse i Pøt mølle løb 2014. 

I Engedalen var der tændt bål, og der var kæmpe kagebord med 
kaffe og saftevand til både trætte spejdere og deres forældre.  

Tak til alle som har hjulpet til - og til dem, som overraskede med 
ekstra kager. Lækkert. 

Vi ser frem til at lave løb til næste år – søndag den 19. april 2015.  

Vi håber, at spejderne igen vil støtte op om løbet tillige med deres 

ledere. Vi fik god hjælp fra de forskellige korps.  

Og med erfaringen fra i år vil vi kunne udnytte de ekstra kræfter 
meget bedre næste gang.  

Så vi håber, at alle vil være med igen i 2015. 

 
Løbslaug:  
Kirsten Hilton - Leif Vestergaard-Nielsen, -Keld Kronvold og 

Jytte Kronvold (løbskoordinator) 

 

PRÆMIEOVERRÆkKELSE  

ved Gildemesteren 

 

Råhygge ved 

Bålstedet i Engedalen 
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GRUPPE 1 

Gruppen har haft fokus på det kulturelle i årets løb.  

Vi har været til en gratis koncert i Århus Musikhus med Århus 

Amatør Symfoniorkester.  

Det var en rigtig god oplevelse. 

Også arrangementet med Pottemageregnens Amatørforenings Ca-

barethold til “Nytårskoncerten” i Engedalen først i januar var en 

oplevelse og gruppen har fået gode tilbagemeldinger for at arran-

gere dette. 

Naturligvis har der også været gruppemøder alene med hyggelig 

sammenkomst. 

Carsten Lund 

 

Livet i grupperne 

I lighed med tidligere år har redaktø-

ren bedt de enkelte gruppe berette 

om livet i Gruppen det seneste år. 

På de efterfølgende sider kan man 

læse hvilket righoldigt liv, der udfol-

der sig omkring gruppearbejdet. 
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Beretning fra gruppe 2 
 

De første møder i vor nye gruppe gik mest ud på at snakke sammen om, 
hvad vi havde lavet siden, vi sidst var i gruppe sammen.  

Nogle var det længe siden vi havde været sammen, andre få år. Vi fik og-
så aftalt at de giner, der var i gruppen, skulle være med til at deles om 
gruppemøderne, da vi jo er 3 enlige i gruppen - så det har vi gjort med 

stort  held.  

Vi fik også holdt julemøde.  

I februar skulle vi afholde gildemøde. Det var der noget snak om, men til 
sidst enedes vi om at få en officer fra hjemmeværnet til at komme og for-

tælle om sit arbejde i hjemmeværnets flåde. - Erling havde hørt ham i 
Galten, og var meget begejstret, han fik en aftale og så langt så godt. 

Men kort før mødet skulle holdes, fik vi 

besked om, at han ikke kunne komme 
alligevel - han var blevet beordret til mø-
de i København nogle dage. Så var gode 
råd jo dyre.  

Vi fik heldigvis Peder til at fortælle om sin 
tur til Peru - og det var virkelig festligt.  

 

 

Derefter brugte vi de næste møder på at planlægge vores post til Pøt Møl-
le løbet.  

 

Endelig har vi nået endnu et møde - det 
var Yelva, der synes vi skulle på Trold-
høj, hun havde derfor arrangeret en tur 
dertil, det var sjovt, vi var nogle, der 

havde overnattet der i januar for mange 
år siden, så det var et glædeligt gensyn. 

 

Gruppe 2 - Lisbeth 
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Årsberetning fra Gruppe 3: 
 
Som nystartet gruppe og som arrangør af det første møde efter sommer-
ferien, måtte vi hurtig have os sporet ind på, hvad vores indlæg efter gil-
dehallen skulle være.  

Det blev: 

HVAD ER SUNDHED? 

Vi er alle vokset op med, at enten er man syg, eller også er man sund og 

rask. Billedet er nuanceret en antydning siden. 

Kan man være syg og sund på samme tid? 

For at få en forståelig forklaring på det, havde vi inviteret 

Torben K. Jensen, centerleder ved Aarhus Universitet, til at give os 
en dybtgående indsigt i, hvad forebyggelse og sundhedsfremme handler 
om i vore dage. 

----------------------------------- 

Udover at diskutere og tage stilling til de spørgsmål og opgaver gildeledel-
sen giver os, har vi været til nogle spændende arrangementer: 

 En jazzkoncert på Underværket i Randers med Scott Hamilton Quar-

tet. 

 Et interessent foredrag med Kgl. Konfessionarius Erik Normann 

Svendsen, som fortalte om sit liv: Fra Nørrebro til Nørregade. 

 På en smuk forårsaften har vi været på besøg på Bidstrup gods, 

hvor godsets ejer viste 
rundt og levende fortalte 
om det barokke gårdan-
læg med borggård, stald-
gård og ladegård.  Vi var 
indenfor i hovedbygnin-
gens rokokosale og fik 

fortalt om 1700- og 

1800tallets smukke origi-
nale indretning. Det var en utrolig spændende aften. 

(er man interesseret kan der læses mere om godset på: 
www.bidstrupgods.dk). 

Gruppe 3 
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Gruppe 4: 
Gruppens forløb det første år 

 
Vort første møde blev i juli, da vi skulle arrangere gilde-
møde.  

Det var oktober mødet og vi havde en god aften. Vi hør-
te med stor interesse på skytten Nicholai Pedersen, som 
fortalte om livet som skytte; og Frijsenborg Godskon-

tors nye initiativer omkring naturpleje mv. Nicholai viste 

lysbilleder og var en god fortæller.  

Bordene var pyntet i skov look og menuen passede der-
til med kronvildt filét. 

Gildets donation ved ankomsten af Fredslyset var vi enige om skulle gå til 
Værestedet ”Den hvide villa”. Og det var også dette gode formål, der blev 
valgt. 

Med Karen og John som arrangør gik turen i november til Neder Kiærs-

holm, hvor vi nød de smukke omgivelser og brugte også penge på juleind-
køb. Hyggeligt sted og en smuk tur dertil. 

Sædvanligt dejlig julemøde med pakkeleg mm. I februar besøgte vi AROS 
med udstillingen ”The Royal” - Dr. Margrethe og hkh Henrik. Flot, smuk og 
kreativ udstilling. 

Vi stod for gildets arrangement den 23.4. og havde Gudde fra Farre til at 

fortælle om sit farverige liv. Også en rigtig fin aften, som bare kunne fort-

sætte i en uendelighed. 

Den 12. april havde vi den sorg at miste Karen. Ære være dit minde Karen 
og tak for alt det du stod for. Kram fra gruppe 4. 

I årets Pøt Mølle løb blev vores opgave: 
Orientering. Tak til gruppen for deres 
indsats med udfærdigelse af opgaver-

ne. 

Gruppeleder 

Jytte Kronvold 
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Årets gang i Gruppe 5 

Ifølge årsprogrammet var gruppen tildelt ansvaret for to væsentlige arran-
gementer, nemlig fødselsdagsgildehallen og udflugten. 

Til fødselsdagsgildehallen lykkedes det os at få fat på tidligere forstander 
for Hadsten Højskole, og formand for Højskolesangbogsudvalget Ole 

Brunsbjerg.  

Under titlen: Så syng da, Danmark lad hjertet tale fik 

vi et indblik i Højskolesangbogens indhold af såvel 
gamle som nye sange. En aften hvor vi var ”På kryds-
togt i Højskolesangbogen”. 

Det andet arrangement, udflugten, gav anledning til 

mange forslag i såvel øst som vest og nord og syd.  

Det blev syd der blev målet. I 
en bus fra Erik Hansen i Farre 
begav vi os ud på en dejlig 

tur gennem det forårsgrønne 
landskab til Give Egnens Mu-
seum.  

En utrolig spændende ople-
velse, hvor mange mødte de-
res barndom og ungdom i form af de forskellige museumsgenstande og 
udstillinger. Vi blev guidet rundt af museets dygtige folk, der kunne for-
tælle mangt og meget om egnen og livet i fortiden i et fattigt område vest 

for Vejle. 

I anledningen af 150 året for stormen på Dybbøl var der en særudstilling 

og et særligt afsnit omhandlede Dragon Niels Kjeldsen. Under den dansk-
tyske krig i 1864 udstod han ene mand en fægtning med flere preussiske 
husarer den 28/2 ved Højenhede syd for Vejle, indtil en kugle gjorde ende 
på hans liv. Niels Kjeldsen var opvokset på Give-egnen. 

Til gruppemøderne  har vi bl.a. spillet ”Kend din kommune”, besøgt Den 
Gamle By med 70´er lejlighederne og  haft en Indien-aften.  Til Pøt Mølle 

Løbet havde vi ”udlånt”  en del af gruppen og fik til gengæld hjælp af 
spejderledere fra Ulstrup og Houlbjerg. Det var en god oplevelse. Vi har 
desuden  haft mange gode diskussioner om aktuelle emner.  

Et dejligt år i en god og engageret gruppe. 

Annette 
Gruppeleder 
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1 år er gået:  

Gruppe 6 ser tilbage på et godt og indholdsrigt år. 

Vi har valgt at holde gruppemøder på skift mellem alle gruppens medlem-
mer, som er med til gruppemøderne. 

På vores gruppemøder har vi bl.a. haft en snak om, hvordan vi får gang i 

det gode ”gamle” Gilde, så vi kan få unge med ind i gildet, det er en snak, 

som vi fortsætter med indtil det lykkedes   

Vi var selv godt tilfreds med vores julemøde, som startede i kirken og 

fortsatte i Tinghuset, i samarbejde med Porskjær Gildet. 

 

Tur ind til Musikhuset, hvor vi var til koncert med 
Erik Grib.  

 

 

En aften i InSide med kongelig konfessionarius Erik 

Normann Svendsen. 

 

 

En aften rundvisning på Hammel Vandværk, som er 
en rundvisning værd, der er rent og fint i orden over 

alt, som vi her i Hammel kan være stolte af. 

 

 

Et besøg på Keramik værkstedet i Hvorslev, hvor vi 
fik en spændende gennemgang af den specielle 
”Raku-keramik”, som blev demonstreret af keramiker 
Irene Søgaard. 

 

 
Fyraftenssang: En god time i Tinghuset med højskole- 
sangbogens sange, hver gang er der en spændende  
person, som vælger sange og knytter nogle kommen-
tar til. 

 

https://www.google.dk/url?q=http://www.aabneatelierdoere-silkeborg.dk/deltagere/Irene%20Soegaard.html&sa=U&ei=qj17U6rgGqGCzAP53oDACA&ved=0CDIQ9QEwAw&sig2=ZNYdtBwmuzNAqhJ-j8DTCg&usg=AFQjCNGIz33nghq8-h9gXRc8bv_8IRXFg
http://www.eplusn.dk/Dansk/Projekter/Kirkemiljøer/Hammel Sognegård.asp
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Østjysk Distrikt indbyder til Gildemøde 

Torsdag den 28. August 2014 kl 19.00 

I Sct. Georgs Gildernes Spejderhytte Kulla, 

Skovvej 44, 8700 Horsens 

Mød op til nogle gode timer ved sø, å og skov.  

Vi serverer Wok-mad, kaffe og lidt sødt. 

Vi skal nyde den skønne natur omkring hytten og bålets flammer.  

Husk udendørs tøj og sko til en kort travetur.    

Prisen for denne aften er kr. 70,00 inkl. drikkevarer.  

Vi slutter aftenen ca. kl. 22.00. 

Bindende tilmelding til Birthe Rasmussen, senest den 19. Au-
gust 2014 gerne på mail birtheb.rasmussen@gmail.com eller 
tlf. 40413918/75620918. 

Vi glæder os til at se jer 

De 3 gilder i Horsens  

 

DGK meddeler: 

Vor DGM Erling Kjer skal 
optages som Ridder i Hol-

stebro om ganske kort tid: 

nemlig d. 17. juni. 

Der er spisning kl. 19.00 og 
gildehallen begynder kl 20. 

Tilmelding til mig (mail til 
kirsten@hiltons.dk eller te-
lefon 2467 8638), så tilmel-

der jeg deltagerne fra gil-
det senest den 11. juni. 

Bemærk: jeg kommer først 
hjem fra ferie søndag den 
8. juni. 

KIRSTEN 

Kansler 

mailto:birtheb.rasmussen@gmail.com
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Naturlaug Steen Blicher 
 
Program for 2. halvår 2014: 

24. aug. Vandring i området ved Vester Mølle og sejltur på Skan-
derborg Sø 
14. sept.    Flyndersø nord 

5. okt.     Resenbro 
2. nov.    Egå Engsø 
7. dec.    Juletur 
 
 
 
Lauget er åben for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i 

Danmark og har det formål at arrangere traveture med et ind-
hold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lignende. 

Program Østjysk Distriktsgilde 2014 

28. aug. Distriktsgildehal ved Kulla-hytten i Horsens 
27. okt. Fellowship-Day i Porskær Gildet, Galten – Sted/adr. følger 
26. nov. Fredslyset modtages i Skanderborg 
1. dec. Distriktsrådsmøde i Hammel 

Program for Gildet 2. halvår 2014 

DATO: ARRANGEMENT:    ANSVAR: 

3. september Mod nye horisonter   GL 

1. oktober  Gildemøde     Gr. 1 

5. november Fødselsdagsgildehal   Gr. 2 

2. december Julemøde (Galten)   Gr. 3 

5-6-7. sept. Hestemarked/ pølsevogn  Charlotte 

9. november Dansk flygtningehjælp  Bodil 

26. november Fredslyset     Charlotte 

KALENDERSIDEN 
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Tillykke til……. 
 
 

 
 
 
 

Charlotte Jørgensen med 70 år den 20. juni 2014 
 

 

PÅ FALDEREBET: 

 

Jeg ønsker alle  
en god og behagelig  

sommerferie 
Redaktøren 

PØLSEVOGN  

HAMMEL HESTEMARKED  

5.-6.-7.  SEPTEMBER 2014. 

Som Pølsevognskoordinator vil jeg gerne ønske alle 

brødre som giner GOD SOMMERFERIE. 

Straks efter en god sommerferie, håber jeg alle er vakse til at tage en 
”tørn” i vores pølsevogn én af ovennævnte datoer. 

Ca. midt august vil I modtage et vagtskema pr. mail.  

Jeg håber naturligvis alle rubrikker bliver udfyldt. 

Gildehilsen  

Charlotte 


