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Gildemester:
Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel
 86 96 94 60
Gildeskatmester:
 86 17 34 74
Jørgen Schjødt, Syrenvej 12, 8240 Risskov
Gildekansler:
Kirsten Gammelgaard, Urbakkevej 14, 8450 Hammel  86 96 13 74
Spejdercenter Engedalen
Adresse: Møllevangen 4, 8450 Hammel
 86 96 39 34
 86 96 37 10
Centerleder: Erling Kjer
Gildets hjemmeside:
www.sctgeorg.dk/hammel
Gruppeledere:
Gruppe 1:
Gruppe 2:
Gruppe 3:
Gruppe 4:
Gruppe 5:
Gruppe 6:
Gruppe 7:

Ann Vendeltorp
Jytte Kronvold
Alex Ravn
John Sørensen
Hanne Nors
Ruth Føns
Grethe Christensen

 86 96 93 88
 86 96 37 86
 86 96 53 70
 86 96 25 66
 98 58 56 15
 86 96 88 08
 86 96 21 80

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde:
Ole Danielsen, Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg

 86 57 98 12

GAMMEL-UGLEN udkommer 6 gange årligt.
Nr. 1 ca. 15. august, nr. 2 til 6 ved møderne i oktober, december, februar,
april og juni.
Deadline 10 dage før udgivelsen.
Redaktion:
Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C
 24 27 72 36
e-mail: hilton@mail1.stofanet.dk
Tryk:
Søren Nedergaard, Violvej 1, 8450 Hammel
 86 96 35 55
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Forsidebillede: Sanglærken melder forårets komme

Den nye redaktør skriver:
På denne plads i sidste nummer af GAMMEL-UGLEN oplyste
Kirsten Gammelgaard, at hun - efter 15 år i stolen - trak
sig tilbage.
Hun skrev, at det havde været en morsom opgave. Og sluttede med at ønske den nye redaktør al mulig fornøjelse
med arbejdet.
Jeg takker og benytter samtidig lejligheden til — her igennem bladet — at rette en tak til Kirsten for hendes arbejde
med bladet. Det har altid været spændende og inspirerende
at læse.
Nu kender jeg jo Kirstens evne til korrekturlæsning, så i
den forbindelse kan jeg kun sige, at der nok (utilsigtet)
sker en ændring. Lad os se, hvor mange fejl jeg kan nå op
på i et enkelt blad. Korrekturlæsning er ikke min stærke
side, men jeg skal gøre mit bedste til, at der bliver så få fejl
som mulig.

Annonce:
Kære gruppeleder: Se nederst på side 8 i dette blad
Redaktøren

Husk, at du døgnet rundt kan gå ind på gildets hjemmeside:
www.sctgeorg.dk/hammel
Som webmaster Alex Ravn skrev i sidste nummer af GAMMELUGLEN, så kan kommunikationen i Gildet suppleres og optimeres.
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APRIL:
I en ældre bondepraktika fra 1680 hedder det om april måned:
Om det Påskedag lidet regne vil
lidet foer bliver det år til
men bliver den samme dag skønt vejr,
meget smør det år tilkommende er.
På det lille træsnit, som stammer fra en "Bonde-Practika eller Vejrbog" fra 1744 ses en
mand med en blomstrende gren og til venstre for ham ses en lille flok flyvende fugle.

Onsdag den 2. juni klokken 19:30

Friluftsgildehal
i Engedalen. Medbring sædvanlig bestik m.v.

Efter gildehallen vil Thor Hilton fortælle
om sine oplevelser som udsendt officer
fra Danmark til Kabul, Afghanistan
Tilmelding til Ann Vendeltorp, Gr. 1
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Kontingent m.v.
Efter gildetinget har vedtaget budgettet for 2010, er tiden nu inde til
betaling af kontingent for 1. halvår 2010.
For enlige er kontingentet kr. 375,00 for 1. halvår.
For ægtepar er kontingentet kr. 630,00 for 1. halvår.
Vi udsender ikke en opkrævning til hver enkelt.
I har 2 muligheder for betaling:
•

•

Indbetale beløbet til gildets konto i Sparekassen Østjylland, Hammel afdeling. Konto 6110 486 00 85320.
Husk at oplyse navn/navne ved indbetalingen.
Betale kontant. Gildeledelsen har tidligere godkendt, at
kontingent kan betales direkte til Leif.

Sidste frist for indbetaling er den 5. maj 2010.
Da I nu ikke modtager skriftlig kontingentopkrævning, har gildeledelsen besluttet, at Leif ca. 1 uge før sidste betalingsfrist udsender
en påmindelse pr. e-mail. Uanset om man har betalt, modtager alle
af praktiske grunde denne e-mail.
Ved betaling via pengeinstitutoverførsel er det unødvendigt at få
pengeinstituttet til at sende en særskilt meddelelse om overførslen.
Gildeledelsen har endvidere godkendt, at afregninger vedrørende
arrangementer m.v. også kan ske til Leif.
Gildehilsen
Jørgen
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Livstræet
Efter Pøt Mølleløbets afslutning 2010 blev der i Engedalen plantet en rødbøg af borgmester Niels Borring, GM Hans Jensen og en spejder fra KFUM og DDS.
Bøgen var skænket af Duelund Planteskole.
Ceremonien sluttede med at synge sangen ”Livstræet” af Erik Lindebjerg
Der er så mange uden venner
uden kærlighed og kys
folk som ingen andre kender
hvor skal de mon finde lys.
Lad dem lege…

Livstræet
Der er så meget der kan trykke
gøre dagen trist og grå
se de folk der uden lykke
bare går og går i stå.
Lad dem lege i livstræets krone
lad dem føle at livet er stort
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.

Der er så hård en kamp om magten
alle tænker på sig selv.
Er der ingen der har sagt dem
at de slår sig selv ihjel.
Lad dem lege…
Der er så mange der er slaver
lænket fast til job og tid
hvorfor bruges vores gaver
uden tanke uden vid.
Lad dem lege…

Der er så meget uden varme
uden ånd og uden liv
folk bli’r fattige og arme
tænker kun på tidsfordriv.
Lad dem lege…

Tekst: Erik Lindebjerg

HUSK:
Aftenudflugten d. 5. maj til
Fjordcentret ved Allingåbro.
Se mere på www.fjordcentret.dk
Afgang fra MIKO’s parkeringsplads kl. 17 og hjemkomst ca. kl.22.
Prisen for turen: 150 kr.
Tilmelding gruppevis senest den 21. april
Arrangør: gruppe 2.
Særskilt invitation er udsendt tidligere
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Pøt Mølle Løb 2010
Resultatet af de forskellige løb
Bæver/Mikro

1. pl.: Pandabjørne

KFUM

2. pl.: Isbjørne

KFUM

Turn Out: Isbjørne

KFUM

1. pl.: Pantere

KFUM

2. pl.: Bøfler

KFUM

Turn Out: Pantere

KFUM

Junior

1. pl.: Skjoldungerne

DDS

Spejdere

1. pl.: Mariehønsene

KFUM

2. pl.: KAKA

DDS

Spejderstaven.: ASIO Flammeus

DDS

Mini/Ulve

Rover/Senior

Efter præmieoverraskelse fik Bodil Taankvist ordet på vegne af Kludekonerne.
Hun kunne meddele, at Kludekonerne for sidste gang havde haft salgsbod i Gågaden.
Det var derfor besluttet, at uddele hele kapitalen til de to spejderkorps ved dette års Pøt
Mølleløb.

Løbet i korte træk:
For Mikro/Bævere, Mini/Ulve og Juniorer var årets temaet ”vikinger”. Løbet startede
søndag kl. 09:00 i Engedal. Der var 7 poster omkring Hammel.
Årets hjemmeopgave var, at hver deltager skulle lave en vikingehjelm, som de skulle
bære under løbet.
Storspejderne, seniorer og rovere startede om lørdagen kl. 14:30 på Sprækkebjerg i
Voldby med temaet ”krop/klima”.
Der var overnatning i det fri og med afsluttende opgaver i Engedal søndag.
Deres hjemmeopgave var at lave en bageovn, som skulle bruges søndag og bygges ind i
skrænten bag brændeskuret.
Derudover skulle de bruges en skridttæller, en mobiltelefon, et digitalt kamera, hvis det
ikke var på telefonen. Og så var kendskab til runer en absolut fordel.
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Kalenderen:
Hammel:
Onsdag, den 5. maj 2010:
Onsdag, den 2. juni 2010:

Aftenudflugt v/ gruppe 2
Friluftsgildehal v/ gruppe 1*)

Til møderne i Engedalen tilmeldes gruppevis med navne på deltagerne fra gruppen senest
5 hverdage før til gruppelederen for arrangerende gruppe.
Medbring service og kaffe/the.
Ifølge vedtagelse på gildeting 1984 hæfter man økonomisk for arrangementet, hvis man
er tilmeldt og ikke sender afbud inden tilmeldelsesfristens udløb.
Den enkelte indbetaler beløbet på gildets konto i Sparekassen Østjylland, Hammel afdeling. Konto 6110 486 00 85320. Husk navn ved indbetaling!
*) bemærk ændret gruppenummer i forhold til årsprogram

Der indkaldes herved til Distriktsgildeting

Mandag den 10. maj kl. 19.30
i Kirkecentret, Kirkesti 3, 8300 Odder
Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter

Tilmelding:
SENEST mandag den 3.5 til Birthe Ømark på tlf. 40155191 eller mail
birthe.omark@mail.tele.dk , eller GK Odder Marianne Hansen på mail:
erlimari@hotmail.com
Pris for traktement: ca. kr. 50,00

Nyt om gildebrødre:
Lene Fogtmann

30. maj

60 år

Ann Vendeltorp

1. juni

60 år

Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer den 2. juni 2010
Deadline 15. maj 2010 (Her forventes en beretning fra alle grupper om årets gang i
gruppen).
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