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Gildemesteren har ordet
De lyse nætter: Begynder, når Solen på intet tidspunkt
kommer mere end 18 grader under horisonten (5. maj – 7.
august, afhænge af hvor vi er i Danmark). Vi har nu lige oplevet årets lysegrønne uge, tænk sig på en uge har naturen
smykket sig, med en pragt og mangfoldighed af blomster og
ikke mindst træernes blade, som man ser på med stor forundring, når man gik i skoven da kunne man få øje på hjorte
m.m. på flere hundrede meters afstand, nu ser man ind i en
grøn mur af blade, ja man må undres over hvad der sker bare
på 1 uge i maj.
Farverne: De blå og grønne farver: Den blå himmel, hvor
solen kan skinne fra og bøgebladenes grønne farver, som står
stærkest her i foråret, ja tænk nu har bøgekronerne lukket af
for lyset til anemonernes hvide skovtæppe, bøgebladene har
nu også lukket af for udsynet til hjorte, fasaner og andre dyr
og fugle, der nu kan bygge rede i skovens dybe stille ro.
Lyset: Er liv, det er det der driver alt liv på jorden, vi spiser
af solen (gennem frugt og bær), lyset er nødvendig for krop
og sjæl, det er symbol på det gode, kærlighed og håb. Lyset
har positiv indflydelse på vores trivsel, derfor find en bænk,
sæt dig i solen nyd solens varme og fuglene der kvidrer, mærk
du lever, lyset stimuler vores hormoner og sanser, nyd solens
striber der falder ned mellem træernes skygger, her er en
mangfoldighed af nuancer.
Digtere, malere og sangskrivere er ofte blevet inspireret af
lyset: Vivaldis ”forår” som giver os en musisk oplevelse/rejse
gennem skovens træer og blomster. En af de lidt nyere forårssange kan nævnes Alberte Windings ”Lyse nætter” hvor det
nærmest rammer fysisk:
”Nu kommer fuglene igen,
og lyset vælter pludselig ind,
det kommer gennem alle
sprækker, lyse nætter er tilbage.
Du er tilbage, du er hos mig,
du er tilbage med varme dage,
du er hos mig.”

Jeg ønsker jer alle en god sommer
Med Gildehilsen Peder
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Kirsten Gammelgaard blev udnævnt til
æresmedlem af Hammel-gildet i forbindelse med hendes 50 års jubilæum i gildet. GammelUglen bringer her en kort
gennemgang af disse 50 år, som Kirsten
har indvilget i at fortælle om:

50 år i Gildet
50 år! Det er mere end det, man definerer som en generation.
Så længe har jeg været gildebror og det
har været en rigtig god tid!
Da jeg blev fejret Sct. Georgsaften i gildet, gik det først rigtigt op for mig, at af
alle dem, jeg var sammen med, var jeg
ikke blot den ældste, men også den, der
havde været gildebror længst.
Jeg ved godt, jeg fortalte meget om,
hvad jeg havde oplevet uden for Hammelgildet.
Det har betydet meget for mig, men den største fornøjelse har
jeg trods alt haft sammen med gildebrødrene i vores eget gilde,
den nære kontakt, den glæde ved at være i samklang med hinanden har simpelthen været en del af grundlaget for min tilværelse.
Det hele startede selvfølgelig med min spejdertid. Jeg blev som
en selvfølge spejder som 12-årig. Jeg ville ikke være blåmejse
men storspejder med det samme.
Min mor havde været divisionschef i Ålborg, vist nok en ganske
kort periode, min far var korpsrådsformand for DDP i en årrække, og min faster var spejderchef i 20-30erne og oprettede husholdningsskolen Spejderskolen i Korinth. Den var jeg naturligvis
også henvist til, da jeg skulle have et “modningsår” efter mellemskolen, inden jeg kunne fortsætte i gymnasiet.
Det blev en af de mest skelsættende perioder i mit liv. Vi var 36
unge piger sammen i et år fra 1945 til 1946, vi var fuldtidsspejdere, mens vi var der, vi var i gang fra morgen til aften, og de
fleste af os har holdt sammen lige siden.
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Jeg fortsatte som spejder i min gymnasietid, men holdt så en
pause under min uddannelse (jeg boede dog i Pigespejderhuset i
Kbh.) og giftermål og børnefødsler og flytning her til Hammel.
Her fik læge Dahl dog hurtigt fat i mig, og så fik jeg uniformen
på igen.
I midten af 60-erne kom Else og Kjeld til Hammel. De var gildebrødre i Skanderborg, men var trætte af altid at skulle køre til
Skanderborg til møder og spurgte mig, om jeg ville være med til
at forsøge at lave et gilde i Hammel.
Jeg var straks med på idéen, og alt om starten af gildet kan læses i vores jubilæumsbog.
Men jeg blev så glad for gildebevægelsen, så da jeg slap spejderarbejdet i begyndelsen ar 70-erne, kiggede jeg mig om efter
yderligere områder inden for gilderne, som jeg kunne være med
i.
I vores familie har vi altid givet hinanden frihed til at gøre lige
præcis, hvad vi havde lyst til inden for rimelighedens og mulighedens grænser.
Så da Arne begyndte at rejse tit og længe rundt i Tyskland for at
finde tidligere tyske flygtninge, kompenserede jeg ved at tage til
Europæisk Gilde-Forum i Grossarl i Østrig.
Det afholdtes hvert år en uge i januar måned og hvert år med et
nyt tema. Der mødte man gildebrødre fra hele Europa, og det
var tit de samme, som kom år efter år. Vi gik om dagen lange
ture op i bjergene og fik dejlig schinkenbrot hos udvalgte bønder, og hvert sted fik man udleveret en perle, så der gik hurtig
sport i at samle flest.
En anden sport var naturligvis skisport, som mange dyrkede
med stor begejstring, blandt andre jeg, og det lykkedes mig da
også et år at hjemføre en 1. præmie i slalomløb.
Dagene gik også med schistockkastning, med udflugter til de
varme bade i Bad Gastein, til Salzburg til koncerter og til marionetteater, til mange af de gamle og med indkøbsture til St. Johann og med forskellige spejderkonkurrencer. Og den lille bjergby var helt indstillet på, at vi skulle have det rart i den uge.
Om aftenen havde vi forskellig underholdning, foredrag, koncerter, diskussioner, besøg hos Grossarlerne, fakkeltog op i bjergene til Europatisch, et monument lavet i en stor udhugget granitplade visende et hav af hænder, som griber ind om hinanden.
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Mange aftner samledes vi bare på hotellerne og snakkede og
sang. I sandhedens interesse må jeg nok tilstå, at der på sådanne aftner gled et betydeligt antal obstler, glühwein og pfadfinderchokolade ned.
Jeg deltog i Grossarl-stævnerne i ca. 15 år med meget stor fornøjelse, og sommetider var også flere af hammelgildebrødrene
med og sommetider havde jeg også søn, Anders med, som også
er meget glad for at skiløbe.
Men herhjemme lykkedes det mig i mellemtiden at blive valgt til
PIM, provincialets internationale medarbejder, og da provincialerne blev nedlagt, fortsatte jeg som DIS, distriktets internationale sekretær.
Senere blev jeg så efterhånden både DSK og DK, men DC blev
jeg aldrig, for det krævedes, at man var ridder. Det var jeg ikke,
det blev jeg aldrig, det var mit eget ønske ikke at blive det. Det,
at riddertrinet gav adgang til specielle poster og specielle gildehaller forekom mig absurd og imod gildets idé.
Det lykkedes mig engang at deltage i en ridderhal i Aalborg,
men det ændrede ikke min indstilling. Nu er kravet om riddertrinet heldigvis blevet ændret.
Men jeg var glad for mit arbejde med det internationale. Jeg deltog med stor interesse i tilrettelæggelse og deltagelse i landsgildets LIS-stævner rundt om i hele landet, og sad en periode i
landsgildets internationale udvalg. Det resulterede såmænd også
i Oddergildets tur til Frankrig.
Sønderjyderne og Flensborggildet arrangerede i lang tid, vist
hvert andet år et såkaldt Nordtreff på Christianslyst i Slesvig, de
danske idrætsforeningers center i Sydslesvig.
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Her mødtes man med gildebrødre fra hele Skandinavien og fra
Nordtyskland og snakkede og diskuterede, travede ture, lavede
forskellige løb, sang og udvekslede idéer. Det er desværre slut
nu, da de fleste af de meget initiativrige arrangører er døde,
men jeg var med i mange år.
På en af grossarl-turene mødte jeg Alice fra Oddergildet, som
var lidt i samme situation som jeg. Hendes mand var heller ikke
synderlig interesseret i gildet, og hun kunne også bare deltage i
det, hun havde lyst til.
Vi slog os sammen og deltog i mange gildearrangementer, bl.a.
deltog vi så vidt muligt i alle landsgildeting efter 1985, hvor vi
afsluttede landsgildets GIL-kursus, som vi havde deltaget i sammen med 5-6 andre gildebrødre fra Midtjyllands Provincial, som
det endnu hed den gang. Det har været interessant at følge
med i “maskinrummet”, som man siger, og her gense mange af
gildebrødrene fra andre arrangementer.
Sammen med Alice drog jeg til
verdenskonferencen i Italien i
1996. Det siger næsten sig selv, at
det blev en enestående oplevelse.
Det var det år, hvor Gambia blev
optaget i Verdensbevægelsen med
festivitas og fanfarer. Under konferencen var der forskellige udflugter, bl.a. til Venedig og glaskunstøen Murano i lagunen.
Vi nåede også at opleve byen på
lejede cykler.
Konferencen sluttede med Home
hospitality, hvor vi var så heldige
at komme til gildet i Merano ved
foden af Dolomitterne.
Vi og 5 andre engelske gildebrødre blev i den grad forkælet med
ture op i bjergene med frokost i sneen, museumsbesøg og receptioner.
På en senere privat rejse mødte vi dem alle igen og blev inviteret op til en herlig aften i bjergene med Kaiserschmarren.
Et par år senere deltog vi i en international samling i Friesach i
Østrig som de eneste danske gildebrødre.
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Udover at deltage i de mange udmærkede arrangementer fik vi
også tid til et besøg i Kärntens meget smukt beliggende og meget livsbekræftende SOS-børnelandsby.
Endnu nogle år
senere var jeg
med en dansk
delegation til Europakonferencen i
Budapest med
indlagt prægtig
sejltur på Donau.
Vi fik lejlighed til
at få en dukkert i
de berømte Gellert bade.
De nordiske landes gilder har holdt de såkaldte Nordiske Stævner. Jeg var med første gang på Bornholm i 1986, hvor vi arbejdede meget med fornyelse af vores arbejdsstof, et arbejde, som
desværre aldrig blev brugt i gilderne senere.
Jeg deltog også i Nordisk stævne i Faaborg i 1997 med indlagte
sejlture i øhavet, og sidst var jeg med i 2000 i Mora ved Siljansøen i Sverige, hvor vi boede hos et Foreningen Nordenmedlem, som blev så begejstret for arrangementet, at hun
prompte meldte sig ind i Moragildet.
Ved Mora vandrede vi flere etaper af den 90 km lange Vasaløbsrute fra Sälen til Mora, hvor tusindvis af skiløbere hver vinter
konkurrerer. Men det var sommer, så det var ikke sne– men
regnvejr, der mødte os ved målet.
Vi sluttede Morastævnet af med
en operaforestillng i det imponerende Dalhalla, indrettet i et
kæmpestort nedlagt kalkbrud
med en fantastisk akustik.
Til landsgildetinget i 2001 var vi her fra distriktet ikke helt tilfredse med opstillingen til LGM-posten og kørte derfor en dag
ned til Lars Kolind på Løndal. (Jeg sad i min spejdertid sammen
med hans kone i korpsets spejderudvalg).
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Vi ville spørge, om ikke han kunne tænke sig at stille op. Det
kunne han nu ikke, men han tilbød at arrangere et ledelseskursus på Løndal for ca. 30 håndplukkede gildebrødre fra hele landet, som vi selv skulle finde.
Vi gik hurtig i gang og kurset blev fremragende gennemført af
Lars Kolind på de ægte tæpper og bonede gulve. Der viste sig
desværre ikke nogen ny kandidat til LGM-posten, som vi havde
håbet.
Inden Rudbjerggård blev solgt, blev der her hvert andet år afholdt familietræf om sommeren, hvor gildebrødre kunne komme
med familien og slå sig ned i en uge i campingvogn eller telt.
Ugen igennem var der masser af aktiviteter for både børn og
voksne. Jeg deltog gerne og havde også flere gange både børn
og børnebørn med. En af de tilbagevendende oplevelser var at
fange ørreder og tilberede dem over bål.
Da jeg kastede mig over Sct. Georg i
kirkernes kalkmalerier i 1993, blev det
indledningen til en epoke, hvor jeg efter
at have kørt landet rundt i min jagt på
den ridder og fotograferet ham, blev
inviteret rundt i landet (og Sydslesvig)
for at vise mine billeder og fortælle om
vores helt.
Det blev til mange fornøjelige timer i gilder, hvor jeg oplevede,
hvor forskelligt vi kan afvikle gildemøder og så alligevel arbejde
på det samme grundlag.
Efter jeg rundede 80, er livet uden for mit eget gode gilde gået
lidt i stå, selv om det stadig kan rykke lidt i mig, når jeg ser, der
skal være Europakonference i Frankrig til sommer.
Men alle disse oplevelser havde jeg ikke haft, hvis jeg ikke havde haft min gode, faste basis i gildet i Hammel og mine erfaringer og oplevelser herfra med mig.
Og ligegyldig hvor jeg har været, ligegyldig hvad
jeg har deltaget i, er ingen blevet holdt i uvidenhed
om:
at jeg var medlem af Sct. Georgsgildet i Hammel.
Kirsten Gammelgaard .
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Dette har alle gruppeledere i Hammel-gildet modtaget
Så er der noget til efterårets møder

10

Lidt at tænke over!
En filosofiprofessor stod foran sit hold med en del effekter foran
sig.
Da forelæsningen begyndte, tog han lydløst et stort tomt syltetøjsglas frem, som han fyldte med sten, som var ca. 5 cm. I
diameter. Da der ikke kunne være flere sten i glasset, spurgte
han de studerende: ”Er glasset fyldt nu?”
Alle var enige om, at det var det.
Så tog professoren nogle småsten frem, dem puttede han ganske forsigtigt ned i glasset, imens han rystede de, derved faldt
de små sten ned gennem sprækkerne imellem de store sten. Da
glasset var proppet til kanten, spurgte han de studerende igen:
”Er glasset nu fyldt?”
Alle var enige om, at nu var det fyldt.
Da professoren nu tog en pose med sand frem grinede de studerende, for professoren kunne jo sagtens hælde den del sand
ned mellem sprækkerne, der stadig var mellem de store sten
og småstenene.
Han fyldte nu glasset helt op med sand.
Så sagde professoren: ”Nu vil jeg gerne have, at I forestiller
jer, at dette glas er jeres liv! De store sten, er de betydningsfulde ting i jeres liv; familien, kæresten/ægtefællen, børnene,
jeres helbred – altså ting, som hvis I mister alt andet, end netop lige disse ting, så vil jeres liv fortsat være fyldt. Småstenene
er så andre knap så vigtige ting, såsom jobbet, dit hus, din bil.
Og sandet er alt det andet.
”Se! Hvis I først fylder glasset med sand, så er der jo ikke plads
til småsten og store sten.
Det samme gælder for jeres liv, hvis I bruger al jeres tid og
energi på små ubetydelige ting så bliver der ikke plads til de
store og betydningsfulde ting. Hav` altid fokus på hvilke ting,
der er vigtige for netop dig, så dit liv bliver lykkeligt. Leg med
dine børn/børnebørn, afsæt tid til lægebesøg, så dit helbred altid er i orden. Gå i byen med din partner, der vil fortsat være
tid til at gå på arbejde, gøre rent i huset, og alt det andet ”sand
og småsten”.
Fyld dit liv med store sten – ting der virkeligt betyder noget.
Hold styr på, hvad der skal prioriteres som store sten. Resten
er jo bare sand.”
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LIVET I GRUPPERNE

GRUPPE 1 beretter:
Vores første gruppemøde var i begyndelsen af august og var
oprindeligt planlagt til at blive afholdt hos Else Kjer. Det var aftalt, at vi havde al forplejning med fra Aarhus. Men Else måtte
aflyse på grund af sygdom. Mødet blev derfor flyttet til Aarhus.
Efter gruppemødet kørte vi en tur på havnen i Aarhus, og sluttede med en besøg ude på containerhavnen.
Gruppen blev reduceret, da Else døde den 18. august 2015.
På det næste møde drøftede vi projektet med at starte et ungt
gilde op, fordi ingen af de kontaktede var mødt op til mødet i
september. Vi konstaterede, at de fleste nuværende gildebrødre
i Hammel-gildet oprindelig var tilflyttere. Er årsagen til at blive
gildebror, at man søger et netværk som tilflytter og derfor er
mere motiveret til at blive gildebror end ”indfødte” Hammelborgere? Kunne en oplysningskampagne overfor borgere, der er
tilflyttere indenfor de seneste år måske give nye gildebrødre?
Efter dette gruppemøde tog vi til foredrag i InSide og hørte et
spændende foredrag af krimiforfatter Inger Gammelgaard Madsen. Her mødte vi tidligere gildebror Hanne Nors, som fortalte,
at hun faktisk godt kunne tænke sig at komme med i gildet
igen.
Og i oktober kunne vi så byde
velkommen til Hanne, der havde søgt genoptagelse i gildet og
var kommet med i vores gruppe. Mødet blev afsluttet med en
tur i det nye Væksthus i Botanisk Have.
De næste par gruppemøder handlede primært om nytårsgildehallen, som gruppen havde ansvaret for. Nytårsmødet begyndte
i Hammel kirken, hvor Ann stod for nytårs-gudtjenesten. Derefter gik vi over til sognegården, hvor vi ”gik KUR” med champagne. Der blev budt på stjerneskud fra InSide og underholdning var med sang af tre Hammel-piger og med Anders Stensgaard på guitar. Aftenen sluttede med Nytårsgildehal.
Gruppens post på årets Pøt Mølleløb var et besøg hos bedstemor And og fætter Guf og det blev en legesyg post ved Shelteren ved Klintholm.
Gruppeleder Alex
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LIVET I GRUPPERNE

NYT fra gruppe 2:
Nye grupper er lavet og det er jo altid spændende, når vi skal
mødes og begynde en ny to årig periode.
Spørgsmålene – skal vi gøre som vi plejer eller kan vi justere
lidt. Og hvilke emner/områder kan vi drøfte og tage stilling til!
Som udgangspunkt mødes vi kl. 18 til spisning. Vi samler ikke
ind til afslutningsmødet, som dog ikke skal forstås, at vi ikke
skal noget ekstraordinært til den tid.
Flere temaer var i spil omkring aktiviteter. Vi har på 2 gruppemøder deltaget i Salmemarathon, henholdsvis i Voldby og Lading kirke. Det har været hyggeligt og stemningsfuldt.
Vores arrangement i februar med Poul Richard Madsen ” Fra
Xian til Beijing” var en spændende rejse på cykel. Der var 26
fremmødte til denne aften, og aftenens sange blev akkompagneret af Poul Richard på klaver. Det giver unægtelig sangene et
løft, når vi har klaveret med.
Tænk sig at vi har et klaver i gildet!
Vores post til Pøt Mølleløbet
var bl.a. bagning af pandekager. Dette fik vi selv lov
til, da et gruppemøde hos
Peder og Ruth startede
udenfor med bål og bagning. – Jeg er lige ved at
tro, at børnene var bedre til
det end os. Heldigvis havde
Ruth lækre pandekager til
os bagefter.
Nu ser vi frem til anden periode for gruppen. Vi kender hinanden lidt bedre og det bliver spændende med ”Samtalespillet”,
som vi forventer giver en god dialog – både i gruppen og i gildet.
Gruppe 2
Jytte
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LIVET I GRUPPERNE
Fra Gruppe 3 har redaktionen fået meddelelse om, at gruppen
på et møde mandag aften den 23. maj har valgt Annette som ny
gruppeleder.
Efter den tidligere gruppeleders udmeldelse er de "gamle" medlemmer i gruppen blevet enige om, at de ikke gør "midtvejs-status",
men kommer med et fyldestgørende referat fra gruppen til næste
år.
De har ikke haft megen mødeaktivitet, så det er begrænset hvad
der er at berette om i det første år af gruppens liv.

INGEN VEJ TILBAGE!!!
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LIVET I GRUPPERNE

Gruppe 4
Vi startede det nye gildeår 2015/16 i vores nye gruppe.
Det var en lidt hektisk start, da vi havde det første gildemøde i
september.
Heldigvis havde Carsten og Birte været ude for se Levefællesskabet Hertha i Herskind. Da de fandt at det var en god idé til
gildets møde, lavede de en aftale om at komme derud.
Det gjorde vi så i begyndelsen af september.
Det var en meget kold og blæsende dag, men vi fik set de forskellige aktiviteter, som det har derude, bl.a. et mejeri, et bageri, en købmandsforretning og flere andre ting.
Efter rundvisningen var vi indendørs, hvor vi fik fortalt mere om
levefællesskabet, som indeholder et pænt antal handikappede
beboere og mange familier, der bare boede derude. Vi fik hjemmelavet tomatsuppe og flutes.
Det var en rigtig dejlig aften - lidt en skam at der ikke var så
mange gildebrødre med, som man godt kunne ønske sig.
Vores næste møde gik så med at lære hinanden lidt bedre at
kende.
Vi var også på Randers Bymuseum. Havde en vellykket julefrokost og var inde og besøge væksthuset i Botanisk Have.
Vi skulle også have planlagt vor andel i Pøt Mølleløbet.
Gildehallen med afgivelse af gildeløftet havde vi også, der havde vi inviteret præsten fra Lading, som fortalte om sin tid indtil
han blev præst - det var bestemt ikke uinteressant.
Endelig havde vi et møde i Mariager, hvor vi var på byvandring.
Vi slutter vort gildeår af med en tur til Ringkøbing, hvor vi vil se
på de steder Birgit Vedsted har opholdt sig i mange år.
Elisabeth
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LIVET I GRUPPERNE

Gruppe 5
Ja – tiden går hurtigt, nu har vi været i gruppe 5 i næsten 1
år.
Vi har holdt gruppemøder hver måned på skift hos hinanden.
Gildets 49 års fødselsdag skulle vi arrangere. Vi havde købt
kage og forberedt en konkurrence med 49 spørgsmål.
Vi har planlagt en post til Pøt Mølle Løbet.

Den 4 maj var det gildets udflugt til Papirmuseet i Silkeborg,
som vi havde planlagt. Vi spiste vores medbragte mad i indelukket, hvor der var et dejligt madpakkehus. Det var heldigvis
en lun forårsaften. Der var ikke så mange, der havde mulighed for at deltage, da det lige var dagen før Kr. Himmelfarts
dag. Vi har fået positive tilbagemeldinger om turen.
Jeg vil lige gøre opmærksom på, at vi fra gildet fik et tilskud
på 2500 kr. til udflugten.
Den gruppe der skal stå for udflugten næste år, skal lige være
opmærksom på, at gildet ikke betaler for hele busturen.
Men det kan jo være at man skal finde en anden måde at afholde udflugt på.
Med venlig gildehilsen gruppe 5
Ingerlise og Hans
Yelva og Ejgil
Birgit og Bill
John
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LIVET I GRUPPERNE

Årets gang i gruppe 6:
Vores førstemøde var i august, hvor vi valgte gruppeleder og
talte om, hvordan vores gruppemøder skulle forme sig. Alle –
gildebrødre og giner – indgår i møderækkefølgen.
På vores møde i september drøftede vi fredslysdonationen.
Tove og Birgit VN har sagt ja til at deltage i jubilæumsudvalget i
anledning af gildets 50 års jubilæum i november.
Vi stod for årets julemøde sammen med en gruppe fra Porskjærgildet, som tog sig af underholdningen.
Til Pøt Mølle løbet i april have vi fået tildelt post 6, hvor opgaven
var FØRSTEHJÆLP. Emnet var godt.
I det omfang spejderne manglede viden om emnet, udnyttede
vi tiden på posten til at lære dem forbindinger med trekantet
tørklæde – et tørklæde som spejderne jo har lige ved hånden.
Posten var placeret i et stikkryds, og det gave en del problemer
med cykelryttere, men der var ingen ulykker – heldigvis.
Inden løbet brugte vi et møde på oplæg til posten og et møde til
at opfriske gruppens viden om korrekte tørklædeforbindinger.
Gruppen er ansvarlig for friluftsgildehallen den 1. juni. Vi har,
synes vi selv, fundet et spændende emne til eftergildehallen,
nemlig Jane og Aage Buelund, der vil fortælle om deres vandring på pilgrimsvejen i Nordspanien.
Ellers har gruppens medlemmer enkeltvis været aktive med pølsevogn,
Skaghøj, fredslys,
gildets krønike, jubilæumsudvalg samt
Pøt Mølle løbs
udvalg.
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Sankt Hans Bål 23. juni
Vi i Sct. Georgs Gildet vil sammen med DDS spejderne og en del af Møllevangen Usselbjerg, lave
2 Sankt Hans bål i Engedalen
Det bliver et børne-/familievenligt arrangement for alle i
Hammel.
Det starter ved Spejderhuset kl. 17:00 hvor spejderne
laver aktiviteter for børnene ved bålpladsen, det store bål
tændes kl. 18:00 ved Spejderhuset.
Øst for overfladebassinet i Engedalen, begynder SGG
sammen med Usselbjerg kl. 18:00 hvor der bliver opstillet gril, hvor der bliver mulighed for grilning af medbragt
kød og der bliver også mulighed for snobrødsbagning.
Vi i SGG sælger kaffe, kage, øl og vand, i et cafetelt som
vi får sat op.
Fra kl 18:30 vil der være musik- underholdning af Brass
Band Da Capo og de spiller også til fællessang.
Kl 19:00 er der båltale og Sankt Hans bålet tændes.
Man skal selv have tæppe eller stole med.

Vi Spejderne – Usselbjerg - SGG
er enige om at starte dette – som vi håber, bliver
en tradition, til fælles glæde for alle i Hammel
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KALENDERSIDEN
PROGRAM for Hammel-Gildet 2. halvår af 2016
DATO

EMNE

Ansvarlig

23. juni
02.- 04.sep
07. sep
05. okt
25. okt
26. okt
12. nov
06. dec

Sankt Hansbål i Engedalen
Pølsevogn/Hestemarkedet
Gildehal
Gildemøde
Fellowshipday
Gilderådsmøde
Gildets 50 års jubilæum
Julemøde i Galten.

Udvalget
Hanne
GR 1
GR 2
Distriktet
Gildeledelsen
Udvalget
Gr. 3

Hele årsprogrammet for 2016-17 uddeles ved friluftsgildehallen
af Gildets kansler.

ØSTJYSKE DISTRIKT
Distriktsgildeledelse maj 2016:
DGM: Sten Bo Andersen
DGK : John Biensø
DGS: Birthe Rasmussen
DIS: John Biensø indtil der vælges en DIS fra GIM-kredsen
DUS: Hanne Nielsen

Naturlaug Steen Blicher 2016
Den 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
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Hammelgildets
50 års jubilæum
afholdes i Engedalen
lørdag, den 12. november 2016
JUBILÆUMSUDVALGET

Redaktøren
ønsker alle
en rigtig god
SOMMERFERIE
og på gensyn
15. august

Hjertelig tillykke
til
Hanne Nors
med de 70 år den -6. august
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