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Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: 
Sten Bo Andersen. Mail: sten_bo@post5.tele.dk  2173 4437 

SCT. GEORGS GILDERNE i DANMARK 
Landsgildemesteren: Helmut Werth 
Landsgildekansleren: Kirsten Christensen 
Landsgildeskatmesteren: Paula Mikkelsen 
International Sekretær: Anne Haastrup-Nielsen 
Uddannelses Sekretær: Peter Skræ  
PR Sekretær: Ingrid Danstrup 

Hjemmeside: www.sct-georg.dk 
Landsgildekontorets adresse er:  
Sct. Georgs Gilderne i Danmark,  
Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K 

Kontoret: Birgitte Holm, Telefon: 33 32 27 33 og mail: kontoret@sct-georg.dk 

GAMMEL-UGLEN udkommer 6 gange årligt 
Nr. 1 Den 15. august til 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@sctgeorg-hammel.dk - Tryk: Erling Kjer 
Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer:  -5. oktober 2016.  
Deadline - uden aftale - er den 28. september. 
Gildet hjemmeside: www.sctgeorg-hammel.dk 

Gildemester: 
Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11,  
8450 Hammel  -  8696 1381 
mail: peru@os.dk 
 

Gildeskatmester: 
Annette Horup, Skovbrynet 97,  
8450 Hammel -  4054 2231 
mail: nianho@youmail.dk 
 

Gildekansler: 
Kirsten Hilton, Vestervang 20,4 th. 
8000 Aarhus C -  2467 8638 
mail: kirsten@hiltons.dk 
 

Spejdercenter Engedalen: 
Møllevangen 4, 8450 Hammel  
  

Centerleder:  
Keld Kronvold   2423 0686 
BEMÆRK, ny mailadresse: 

k.kronvold@gmail.com  
 
Vicevært: Lars Svensson  5144 6163 

Gruppeledere 2015-17: 

Gruppe 1: Alex Hilton 
alex@hiltons.dk   T: 2427 7236 

Gruppe 2: Jytte Kronvold 
jkronvold@mail.dk   T: 4057 4585 

Gruppe 3: Annette Horup 

nianho@youmail.dk   T: 4054 2231 

Gruppe 4: Elisabeth Arnfalk 
elisabeth.arnfalk@dukamail.dk  T: 2119 4198 

Gruppe 5: Ingerlise Jensen 
ingerlise@hans-jensen.dk T: 8696 9460 

Gruppe 6: Birgit Vestergaard Nielsen 
blvn@fibermail.dk  T: 8696 1205 
 
 
Webmaster    
Alex Ravn    T: 2993 5370 
mail: webmaster@sctgeorg-hammel.dk  
 
Hjemmeside: 

www.sctgeorg-hammel.dk 
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 Glimt af Gildet 

gennem 

50 år 

Snart kommer Krøniken om gildet 
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Spejderideen for voksne 
Da jeg gik ind i Sct. Georgs Gildet havde jeg en tanke om, at 
det må være stedet, hvor man kan fortsætte med ”En gang 
spejder altid spejder”. Hvor vi kan være sammen med lige-
sindede, der vil gøre sit bedste for at holde gildeloven, som 
jo er et afskrift/omskrivning af spejderkorpsenes spejderlov 
og som er tilpasset Sct. Georgs Gildet (voksen spejderarbej-
de). 

Nu sidder grupperne så med et oplæg til et ”Samtalespil”, 
hvor vi i grupperne skal fokusere samtalen om 6 spørgsmål: 
1.”Spejderideen for voksne” (det nye slogan er det en 
god ide)? 
2. Værdigrundlag (kammeratskab og humanitær hjælp)? 
3. Gildeånd (hvilke ord kan vi sætte på det begreb)?  
4. ”Villighed til at åbne sig for nye tider” (er vi omstil-
lingsparate)?  
5.”At gøre sit bedste for at virke for international for-
ståelse” (måske er det spørgsmål blevet mere aktuelt)?  
6. Skal voksne spejder, arbejde tæt på det egentlige 
spejderarbejde (er vi for meget fokuseret på det, som vi 
kender fra vores spejdertid. Skal vi gøres os fri af børne- og 
ungdomskorpsene)??????  
Ja, mange GODE spørgsmål, som jeg vil opfordre grupperne 
til at bruge en god tid på. Husk det er ikke nødvendigt, at 
man skal nå til enighed, og det er tilladt at finde på nye ide-
er.  
Grupperne sender Konklusionspapir i svarkuverten  
medio november.  
Gammel Uglen og vores Hjemmeside vil gerne have 
indlæg. 

God fornøjelse. 
 

Det at være Gildebror er vel noget af det 
samme som jeg gik ikke til spejder, jeg 
var spejder! Det indebærer jo, at man 
har en livsholdning, som præger os i vores 
gøren og laden. 

”Hvor der er en vilje,  

er der en vej” 

Gildemesteren har ordet 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRz8zVgZbOAhWDYJoKHeKJB_4QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DsCeBS5NQntE&psig=AFQjCNFGJHqpNdBMq1Mi8MUHt20NwpqKKA&ust=1469790277254636
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En strålende oplevelse 

Godt 200 trodsede de truende regnby-
ger, som til tider nærmest var skybruds-
agtig.  

Vi var forberedt med telt både til musikken og til cafeen 
og de fremmødte var klar med paraplyer, støvler og 
godt humør.  

En god start på Sankt Hans båls traditionen, som igen 
er sat på skinner i vores bys dejlige område Engedalen. 

Her fra Sct. Georgs gildets side skal der lyde en stor tak 
for godt samarbejde med beboerforeningen Usselbjerg 
og Det Danske Spejderkorps. 

Også en stor tak til Ann for båltalen: Sjovt nok kom Ann 
ind på manglende vand ved hendes barndoms Sankt 
Hans båls erindringer, det var jo ikke lige just det vi op-
levede den aften. Ann ledte også vores tanker hen på 
Krøyers maleri af Sankt Hans blusset på Skagen. Det er 
en aften med eventyrets og sanselighedens udstråling 
fra maleriet, vi har i barndomserindringen. Ann var 
selvfølgelig også omkring kludedukken på bålet og hvad 
hekse har med Hans (en hellig af slagsen (Johannes)) 
at gøre, hans fødselsdag kan vi passende fejre ved 
sommersolhverv.  

Bålet blev tændt ved stor opfindsomhed fra Usselbjergs 
side og Da Capo spillede til de dejlige sommerviser, 
hvor tankerne igen føres tilbage til Krøyers maleri, hvor 
Drachmann blev inspireret til midsommervisen ”Vi el-
sker vort land” for det er her der er godt at være. 

En gammel tradition er genoplivet. 

 

Peder 
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PETANQUE PÅ NIÆRVEJ. 

Jeg blev opfordret til at bidrage lidt med vores Petanque spil. I vir-
keligheden synes jeg, måske ikke den hører hjemme her i Krønik-
ken, og så måske alligevel!!!! men den startede lidt sådan: 

Vi boede på en ejendom lidt nord for Hammel og Poul dyrkede sin 
jord, hvilket ville sige, at vi havde en ret så stor plads bag ejen-
dommen. Han havde brug for en plads, hvor han kunne vende sine 
maskiner og køre dem  i hus. Her skulle bunden være i orden, så 
den kunne bære maskinerne. Helt fint, men det skete to gange om 
året, når der skulle sås og høstes. 

Det kom os i hu, at måske kunne pladsen også bruges ind imellem. 
Som Gildebror annoncerede jeg i Gildet: Hvis nogen af jer har lyst 
til at spille Petanque, så har vi banen….. – jeg husker ikke lige års-
tallet, men det var før der blev petanque baner overalt i dette land! 
Rigtig mange af jer tog turen til Niærvej tirsdag aftener. For os be-
tød det meget, at Gildebrødre fra Hammel havde lyst til at komme 
”ud på landet”, og” lege”. 

Sådan startede Petanque-spillet med Gildebrødre og  skulle ende 
med at blive ret så seriøst, idet vi jo havde anskaffet en vandrepo-
kal (købt på spejdernes loppemarked) navne, årstal  er skrevet på. 

Hyggelige sommeraftener tilbragte vi sammen omkring spillet og 
så naturligvis sluttede spille aftenerne af med at drikke et glas rød-
vin. Det hører et  Petanque Spil til. 

Charlotte 
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ROLANDAS – SCT. GEORGS GILDETS SOS DRENG  

født i VILNIUS, LITAUEN  i 1997 

Sct. Georgs Gildet bestemte på Gildeting i år 2000, på foranled-
ning af Kirsten Gammelgaard og Yelva Thomsen, at det godt kunne 
være på tide at adoptere et SOS barn.  

Vi besluttede, at et barn fra Litauen måtte være apropos, idet der i 
det internationale udvalgt (GIM) på det tidspunkt arbejdedes me-
get med at få Sct. Georgs Gilderne op at stå i de Baltiske lande 
igen, efter en mangeårig russisk undertrykkelse og Danmark ar-
bejdede med Litauen.   

Som nyvalgt GIM blev det min opgave at kontakte SOS i Køben-
havn. Der gik ikke mange dage, så var svaret der fra Wien. De 
havde en lille dreng ROLANDAS-KAZIEMERAS BALKUS fra deres 
børneby i Vilnius, Litauen, som SOS havde udsøgt til at blive vores 
”gudbarn”.   

Rolandas har på det tidspunkt en halvbror. Børnenes forældre dø-
de under tragiske omstændigheder, da Rolandas var baby. Børne-
ne blev anbragt hos en bedstemor, som ikke tog ansvaret for 
drengene særligt alvorligt, de fik ikke den nødvendige omsorg og 
pleje og var meget forsømte.  

De sociale myndigheder i Vilnius fik nys herom og fandt plads til 
begge drengene i byens SOS Børneby.   

Sct. Georgs Gildet i Hammel har været, med bidrag til Rolandas nu 
igennem 15 år, en ret så vægtig faktor i at drengen er kommet 
videre i verden, og  det skulle vise sig, at han er yderst velbega-
vet.  

Det er besluttet, at vi fra Gildets side vil støtte ham  til han bliver 
21 år.   

Igennem årene har der altid været god kontakt med  byen, så vi 
har kunnet følge med i drengens opvækst. Til jul og fødselsdag er 
der kommet en pakke fra Danmark, som der altid er blevet takket 
for.   

Charlotte (GIM 2015)  

  

PS. Poul & jeg var på rejse til de Baltiske Lande i 2004 og besøgte 
i den forbindelse SOS Børnebyen i Vilnius. Jeg havde skrevet i for-
vejen, at vi gerne ville hilse på Rolandas. Hvilken modtagelse!!.  

Violinspil (Rolandas er en dygtig violinist) kaffe og masser af ka-
ger. Husets mor viste os rundt i hendes hus, men lederen at Bør-
nebyen viste os  rundt i hele ”byen” og fortalte og fortalte.  

Jo, SOS har reddet mange skæbner, og det har vi i Sct. Georgs 
Gildet i Hammel bidraget til. 
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Kloge ord og til eftertanke: 
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Sletterhage Fyr og Omegn 
Søndag den 25. september 2016 for Naturlauget 

 
Mødetid og sted: Steen Blichers naturlaug mødes kl. 10:00 på  
p-pladsen ved Sletterhage Fyr, Sletterhagevej 58, 8420 Knebel. 
GPS koordinater N 56°5ˈ42.3ˈˈ Ø 10°30ˈ46.6ˈˈ.  
Kørselsvejledning: I Rønde køres mod Mols og Femmøller. 
Forbi Kalø Slotsruin. Efter Nappedam Bådelaug køres mod syd 
gennem Vrinners til Knebel. I Knebel mod Helgenæs og Vistoft. 
Efter Vistoft mod Begtrup og Kongsgårde. Forbi Stødov Kirke 
til Sletterhage. 
Program: Fra Sletterhage Fyr går vi langs sydspidsen af Helge-
næs til Tyskertårnet. Herfra gennem naturområdet nord og vest 
for Tyskertårnet (meget flot 360° udsigt fra tårnet) til det gamle 
Ralværk ved Aarhusbugten. Tilbage til Sletterhage Fyr. Herefter 
vil vores lokale guide fortælle om fyrets historie, og der er mu-
lighed for en tur i tårnet, hvor man kan nyde den flotte udsigt 
over Aarhus Bugt og til Issehoved på nordspidsen af Samsø. 
Endvidere kan vi i fyrmesterhuset se på udstillingen om naviga-
tionsudstyr og navigationsprincipper. Der er også en geologiori-
enteret udstilling.  
De første ca. 8oo meter går vi langs stranden på store, løse sten. 
Herefter bestiger vi en stejl klint mod Tyskertårnet. Resten af 
turen er på jævne grusveje.  



 

11 

Praktiske oplysninger: 
Påklædning: Praktisk tøj og solidt fodtøj efter vejret. 
Medbring: Mad og drikke. Lidt til pausen. Frokosten spises 

i madpakkehuset, hvor der er plads til 40 perso-
ner, men da der er offentlig adgang hertil, kan vi 
komme til at mangle pladser. Medbring derfor 
selv bord og stole som reserve. 

Turgebyr:   15 kr. 
Turlængde: Traveturens længde er ca. 3,5 km. Travturen eg-

ner sig ikke til gangbesværede,  men de kan 
undlade traveturen og have fornøjelse af besøget 
i Fyrtårnet og udstillingen.  

Turleder:   Niels Christensen mobil 20 46 26 01. 
Turguide: Sven Weel Jensen, som er næstformand i for
 eningen Sletterhage Fyrs Venner. 

 
Husk navneskilt 

(som også er fri adgang til Fyret og udstilling den dag)  

Lidt om Sletterhage Fyr´s historie og omegnens natur. 
Det første fyr blev etableret i 1872.  
Det nuværende fyr er opført i 1894. Betontårnet er 16 meter højt, 
og lampen sidder en meter højere, så flammehøjden er 17 meter. 
Fyret har en lysevne på 16 sømil svarende til ca. 30 kilometer. 
Fyret er automatiseret og drives af Skov- og Naturstyrelsen. Fy-
ret er fortsat i drift og sikrer, at skibene kan sejle sikkert til Aar-
hus eller ud i Kattegat. Syv til otte tusinde skibe anløber Aarhus 
havn om året. Vanddybden ud for fyret er 40 – 50 meter, så store 
skibe (containerskibe) kan passere tæt på kysten.  
Foreningen Sletterhage Fyrs Venner forestår aktiviteter i og om-
kring fyret (se: www.sletterhagefyr.dk). 
Øst for Sletterhage Fyr er der et spændende naturområde med 

høje kystskrænter, som vi får lejlighed til at se på under traveru-

ren.  

Tyskertårnet fungerede som tysk radartårn under 2. verdenskrig.  
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Gildehal  

den -7. september, 

begynder i  

Spejdercenter Engedalen klokken 19:00. 

Derefter inviterer gruppe 1 til  

en fordomsfri debat om gildearbejde under overskriften: 

 

Forskellige former for gildeliv! 

Tidl. gildemester i Hadsten-gildet vil 
indledningsvis fortælle om dette gildes 
virke. 

Vi vil også drøfte tidspunkter for mø-
derne, indholdet af møderne, forplej-
ning under møderne mm. 

Aktiviteter i gilderegi (spejderløb, lop-
pemarked, sankthansbål o.l.) 

Medbring det sædvanlige. 

Pris pr. deltager: 60 kr. 

Gruppevis tilmelding med navn på 
deltagere sendes pr. mail til 

alex@hiltons.dk  
senest den -2. september. 
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Gildemøde  

onsdag den 5. oktober 2016  

Vi mødes kl. 19.00  

på Sall Friplejehjem 
 

 

Vi besøger Sall Friplejehjem, og hører hvordan hjemmet er 
kommet i gang efter åbningsfesten den 13. august. 
Kan I huske, da ildsjælene var i gildet og fortalte om planerne 
for plejehjemmet? Nu står det der. 
 

Vi drikker kaffe sammen med beboerne. 
I skal ikke have noget bestik/service med: Prisen er 60 kr. 
Overskuddet går til plejehjemmets kaffekasse. 
 

Tilmelding til Jytte på mail jkronvold@mail.dk  
senest torsdag den 29. september. 

 
Med gildehilsen 

GRUPPE 2 

mailto:jkronvold@mail.dk
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Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde 

   
          Fellowship Day 2016 

 
 
 
 
 Kære gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. 
 
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fæl-
les arrangement i forbindelse med Fellowship Day 2016, i år 
forestår Østjysk Distrikt arrangement og program 
 
         Tirsdag d. 25. okt. 2016 kl. 18.30 
  i mødelokalerne til Sønderbro kirke, 
         Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens 
 
Kl. 18.30:  Ankomst, indtjekning, betaling og hils på hinanden 
Kl. 18.45:  Velkomst og oplæsning af Fellowship budskabet 
Kl. 19.15:  Omkring emnet ”klimaforandringer og flygtninge” 
vil en storyteller fra organisationen CARE Danmark fortælle 
hvordan de hjælper lokale befolkninger med at tilpasse sig 
nogle voldsomme klimaforandringer. 
 
Kl. ca. 20.00: Et let traktement med drikkevarer, efterfulgt af 
kaffe/te med lidt sødt. 
 
Kl. ca. 22.00 Tak for i aften. 
 
Prisen for deltagelse er kun kr. 100,- alt incl. 
 
Tilmelding, med oplysning om gilde og navn,  
senest onsdag d. 12. oktober 2016 til: 
DIS Østjysk Distrikt, John Biensø,  
mail: bijobi@turbopost.dk eller 86510014 
 
Vi ser frem til en rigtig god aften. 
 

Med Gildehilsen 
Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde 
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Naturlaug Steen Blicher 2016 

Søndag den 21. august:  
Heldagstur til Livø.  
På Livø findes næsten alle danske landskabstyper, selvom øen 
kun er på 320 ha.  

Søndag den 25. september 2016: 
Sletterhage Fyr og omegn.  
En tur på sydspidsen af Helgenæs fra Fyret til Tyskertårnet mm.  
Søndag den 30. oktober 2016: 

Sønæs i Viborg – rensedam og bypark. 
I maj 2015 blev anlægget Sønæs indviet med stor fest.  
Søndag den 27. november 2016 
Nordskoven ved Silkeborg 

Naturlaug udenfor Steen Blicher: Naturlaug Fyn, Naturlaug 
Sønderjylland, Vestjysk Naturlaug, Naturlaug Roskilde–Hedebo 

ØSTJYSKE DISTRIKT 

Dato:  Aktivitet:     Sted: 

30. august  Distriktsgildehal m/ indsættelse Porskær 

25. oktober Fellowship-Day    Horsens 

23. november Fredslyset modtages   Skanderborg 

29. november Distriktsmøde m/gildemestre Odder 

KALENDERSIDEN 

PROGRAM for Hammel-Gildet 2. halvår af 2016 

DATO EMNE     Ansvarlig            

05. okt Gildemøde     GR 2 
25. okt Fellowshipday    Distriktet 
26. okt Gilderådsmøde    Gildeledelsen 
12. nov Gildets 50 års jubilæum   Udvalget 
06. dec Julemøde i Galten.    Gr. 3 

Hele årsprogrammet for 2016-17 blev uddelt ved friluftsgilde-
hallen af Gildets kansler. 
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Hammelgildets  

50 års jubilæum  

afholdes i Engedalen  

lørdag, den 12. november 2016 

JUBILÆUMSUDVALGET 

HUSK!!! 

Uddrag fra 
Nordisk—baltisk-subregion 
Nyhedsbrev juni 2016: 
 
NBSR nyhedsbrev udsendes to gange årligt, og fra 
2016 på engelsk og “skandinavisk”. Tidligere udkom det 
kun på engelsk. 
 
I juni-nummeret på landsgildets hjemmeside kan du 
bl.a. læses om: 
 
Danmark: NBSR holder NBC møde (NP + IS)  
 
Finland: Finland Årsmøde 2016 og Fransiscus gildet 
fejrer 40 år 
 
Norge: Bjergvandring i Finse-området og tur til Spits-
bergen (Svalbard) 
 
Island: 8 Gilder på Island – besøger hinanden Fel-
lowship dag og Sct. Georgsdag 
 
Sverige: Næste Nordisk-Baltisk træf bliver i Gøteborg i 
2018 


