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 Gildemester: 

Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel � 86 96 94 60 
Gildeskatmester: 

Jørgen Schjødt, Syrenvej 12, 8240 Risskov � 86 17 34 74 
Gildekansler: 

Kirsten Gammelgaard, Urbakkevej 14, 8450 Hammel � 86 96 13 74 
Spejdercenter Engedalen 

Adresse: Møllevangen 4, 8450 Hammel � 86 96 39 34 
Centerleder: Erling Kjer � 86 96 37 10 
Gildets hjemmeside: www.sctgeorg.dk/hammel 

 
Gruppeledere: 

Gruppe 1:  Ann Vendeltorp  � 86 96 93 88 
Gruppe 2:  Jytte Kronvold  � 86 96 37 86 
Gruppe 3:  Alex Ravn  � 86 96 53 70 
Gruppe 4:  John Sørensen  � 86 96 25 66 
Gruppe 5:  Hanne Nors  � 98 58 56 15 
Gruppe 6:  Ruth Føns  � 86 96 88 08 
Gruppe 7:  Grethe Christensen  � 86 96 21 80 

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: 
Ole Danielsen,  
Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg  � 86 57 98 12 

GAMMEL-UGLEN udkommer fremover 4 gange årligt 
Nr. 1 ca. 15. august, nr. 2, 3 og 4 ved møderne i november, februar 
og maj. 
Deadline 15 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 

 
Forsidebillede: Rejseklar heks i Galten den 23. juni 2010  
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Pølsevogn  
Hammel Hestemarked  
3.-5. september 2010  

Stadeplads og pølsevogn er bestilt.  

Tivoli på markedspladsen åbner fredag kl. 12  
og pølsevognen vil åbne på samme tidspunkt.  

Sidste år havde vi – trods dårligt vejr – rigtig godt salg allerede fra åb-
ningstiden fredag. 

Jeg håber at rigtig mange gildebrødre og giner igen i år har lyst til at give 
et nap med, så vi igen kan få et flot overskud.  

Kender I nogen, som gerne vil støtte vort arbejde, er de meget velkomne 
til at tage en vagt sammen med jer. 

Husk X i kalenderen første week-end i september. 

Mange gildehilsener med forventning om et rigtig godt salg.  

Annette 

Gildemøde og PR-aften 
Som du kan se andetsteds her i bladet, så indbyder GR 5 til Gildemøde 6. 
oktober. Til dette gildemøde vil vi følge opfordringen fra Gildemesteren 
om at forsøge at få ”unge” medlemmer til Sct. Georgs Gildet i Hammel. 

Så vi besluttede i gruppen, at vi denne aften ville vi lave noget PR for Gil-
det. Vi vil invitere Spejder-gruppe ledere med til mødet, og desuden vil vi 
gerne invitere gamle spejdere fra Hammel. 

Hertil behøver vi din hjælp! Hvis du har navn og adresse på tidligere 
spejdere i Hammel, så vær venlig at sende navnet til Carsten Lund, så vil 
vi i gruppen sørge for at vedkommende får en indbydelse. De inviterede 
skal ikke betale for denne aften. 

Så har du tidligere stor-spejdere i din familie eller omgangskreds sørg for 
at de kommer med til denne aften i Gilderegi. 

På gruppe 5 vegne 

Hans 
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 Redaktøren skriver: 

I sidste nummer af bladet ”Sct. Georg” er der en godt indlæg 
af Margrethe Gybel, Distriktsgildemester, Dragsholm Distrikt: 

Hvad stiller vi op med fremtiden?  

I artiklen genkender man mange af dagligdagens problemstil-
linger fra vort gilde og distrikt. 

Artiklen indeholder et tiltag fra Dragsholm distrikt, der lyder: 
At de på tværs af distriktet igangsætter nogle grupper, 
som samles om emner, der kan vække interesse.  

I artiklen nævnes et eksempel med et naturlaug, der fra star-
ten kun havde få deltagere, men efterhånden er det gået op for 
mange, at det er værd at bruge tid på, og derfor dukker flere 
og flere op til disse arrangementer. 

Denne succes tænkes overført til kulturelle temaer, som teater-
ture, museums- og kunstsamlingsbesøg med for– og efterbe-
handling. 

Endvidere besøg og ture til andre steder, hvor der kan opleves 
ting af interesse. Kun fantasien sætter grænser. 

Også de mere praktiske problemer i gilderne med at skaffe 
mandskab til de mere praktisk orienterede ting som spejderløb, 
loppemarked, byfester m.v. kunne med held afvikles med 
hjælp fra andre gilder i distriktet, mener man i Dragsholm di-
strikt. 

Inden for vort Distrikt har vi set Porskjær Gildet bede om hjælp 
til at afvikle Sct. Hansaften. Til næste år er der loppemarked i 
Hammel. Der kunne gildebrødre fra andre gilder i Distriktet jo 
hjælpe Hammel, ligesom også Pøt Mølleløbet kunne være et 
område, der kunne trække på andre gilder til posterne. 

I Håndbogen for Gildebrødre står bl.a. netop, at Distriktsledel-
sen har som hovedopgave at være inspirator og formidler af 
samarbejde og fællesløsninger for gilderne i egen distrikt. Så 
Dragsholm Distriktsledelse er på rette vej! 
(PS: Læs hele artiklen på side 15 i Sct. Georg juni 2010) 
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Adresseændring: 

Charlotte Jørgensen er flyttet fra Niærvej 20  
til Bredefeldsvej 12, 8450 Hammel.  

Tlf. 86961189 er uændret 
Ny e-mail cvjpj@energimail.dk 

Mere end 500 borgere i Galten by 
benyttede en varme sommeraften 
den 23. juni i år til at møde op til 

Porskjær Gildets store Sct. Hans-
bål på Bytoften i Galten. 
 
Som omtalt i sidste nummer af 
Gammel-Uglen havde Porskjær 
Gildet brug for hjælp til arrange-
mentet.  
 
Flere Gildebrødre fra Hammel og 
Odder mødte op og var med til at 
sikre en succesfuld afvikling. 
 
Et eksempel på, at det er godt at 
løfte i flok, når det gælder. 

Sct Hansaften i Galten 

Nyt fra Gildeledelsen: 

Gildeledelsen har besluttet at bede grupperne sende forslag til, 
hvem der i år skal modtage gaven i forbindelse med Fredslyset.  

Gildeledelsen skal have forslagene i hænde senest den 15 novem-
ber.  
  

Invitation: 

Gildeledelsen vil den 20. oktober invitere herolder, gruppeledere, de 
der er ansvarlig for andre poster i forbindelse med Sct. Georgs Gil-
det i Hammel, til et Gilderådsmøde i Engedalen.  

Mødet starter kl. 19.00.  
Der kommer senere indbydelse rundt til de inviterede. 
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62 år efter afslutningen på Anden 
Verdenskrig erkendte Ebba Mør-
keberg, at hun var medlem af det 
danske nazistparti. og arbejdede 
som sygehjælperske i Hitlers Tysk 
Røde Kors. På årsdagen for Dan-
marks befrielse udkommer bogen 
om hendes oplevelser som dansker 
i Det Tredje Rige, hvor hun blev til 
den bitre ende i Berlin og derefter 
interneret i en lejr i Sovjetrusland. 

Forleden aften holdt den 85-årige 
Ebba Mørkeberg én af sit livs svæ-
reste taler, da hun skulle fortælle 
sine venner i Sct. Georgs Gildet i 
Frederiksværk, hvor hun og hen-
des mand Willie skulle hædres med 
guldnåle for 50 års medlemskab, 
at hun havde ført dem bag lyset. 

»Men jeg havde jo også løjet for 
mig selv,« siger den lille elegante 
og vimse dame med de stærke 
mørke øjne, der har undervist i 
tysk i en af byens folkeskoler og i 
aftenskolen i mange år og på man-
ge måder været en af lokalsamfun-
dets støtter. 

For nogle år siden holdt hun på 
opfordring et foredrag i samme 
forsamling, hvor hun fortalte om 
sine år som først Haustochter – au 
pair – i en tysk familie og senere 
som sygeplejerske – Schwestern-
helferin – i Røde Kors i Hitler-
Tyskland. 

Hun fortalte ikke, at hun havde 
været drevet af mere end ønsket 
om at yde en social og humanitær 

indsats, men også havde politiske 
motiver. Hun havde nemlig som 
16-årig, et halvt år efter besættel-
sen, meldt sig ind i det danske na-
zistparti, DNSAP. 

Denne detalje, som alle hendes 
gamle skolekammerater og lærere 
og naturligvis hendes forældre, 
brødre, onkler med mange flere 
kendte til, havde hun fortrængt i 
62 år, selv om der latent i hende 
har ligget en angst for, at det blev 
opdaget. 

»Jeg holdt det skjult for mig selv, 
min mand og senere vore tre døt-
re, selv om den ældste mange 
gange har spurgt mig direkte, fordi 
hun ikke mente, det hang sam-
men, hvis jeg ikke havde været 
nazist,« siger Ebba Mørkeberg. 

Torsdag aften genfortalte hun 
så historien i Sct. Georgs Gil-
det, og blev meget glad for den 
forstående reaktion hun fik. 

Det er filosoffen og Kierke-
gaard-forskeren Peter Tudvad, 
der har taget livsløgnen fra Ebba 
Mørkeberg. Det gjorde han, da han 
i sin research til bogen 
»Sygeplejerske i Det Tredje Rige«, 
der udkommer 5. maj, fandt den 
blanket, hvor Ebba optages som 
nr. 36.691 i DNSAP. 

»Jamen, så må jeg jo have været 
nazist!« sagde den gamle dame 
forfærdet over afsløringen.  

Af Elisabeth Lumby, lumby@berlingske.dk 

Så blev det fortalt 
Klip fra Berlingske Tidendes hjemmeside mandag den 27. april 2009 
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Et bud på fremtiden: 
 
Landsgildets Uddannelses-
sekretær Sten Frost skriver i 
sidste nummer af Sct. Georg 
om at udvikle gildearbejdet, 
så flere får lyst at være med 
og at deltage i den personli-
ge udvikling blandt andet: 
 
”Denne del af visionen i vores 
handlingsplan er ganske udfor-
drende og kan give anledning til 
mange refleksioner. Jeg skal 
vove mig ud i et par stykker: 
 
Tiderne er sådan skruet sam-
men, at de spejdere og spejder-
glade mennesker, vi må betrag-
te som naturlige i gildesammen-
hæng, er ret voksne mennesker 
med et langt spejderliv bag sig. 
De har udfyldt mange poster, 
de er vist tillid, og de har været 
omgivet af børn og unge, som 
har fået lige præcis den mæng-
de udfordring og ansvar, som 
passede til alder og interesser. 
 
De voksne spejdere eller foræl-
dre, som har påtaget sig leder-
jobs, kommer ind i gildet med 
en fantastisk bagage med erfa-
ring, entusiasme og opdragelse 
i at omgås andre mennesker i 
aktivitet.  
 
De engagerede og voksne men-
nesker vil med stor sandsynlig-

hed være indstillet på at tage 
medansvar for nye opgaver i 
gildelivet fra den første dag. 
 
De kan have lysten til at være 
med og deltage i den personlige 
udvikling ud fra mangfoldige 
bevæggrunde. 
 
Her melder udfordringerne sig.  
Vi i gildet skal være på stikker-
ne fra den første dag.  
 
Vi skal i den allernærmeste 
fremtid have vort uddannelses-
system på værksted til et ho-
vedeftersyn.  
 
Dette system er præget af en 
stigetænkning, hvor man, som 
nyt gildemedlem - efter passen-
de tid - kan kravle op fra det 
nederste trin til det næste, for 
så igen langt senere at kunne 
kravle endnu et trin op, hvor 
der er en platform, så man 
langt om længe kan ranke sig. 
 
I Kursusudvalget er vi optaget 
af at tænke stisystem i stedet 
for stigesystem.  

 
Vi ser gerne et system med ud-
dannelsestilbud og kurser for 
alle sådan, at de nye og de æl-
dre i gildet deltager i netop det, 
man hver især finder interes-
sant.” 
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Onsdag d. 1. september kl. 19.30 

”Fjer og poter”  
 

Efter gildehallen vil pigen fra nord komme forbi og fortælle om 

sit liv med dyr. 

Pigen fra nord hedder Karina, hendes interesse for dyr går lige 

fra børnedyrskuet i Hammel, heste pasning på Klintholm, hun-

dekennel i Norge, hundeslædeløb i Pyrenæerne, dyreadfærds- 

og dyrepasser uddannelse til pasning af dyr i flere zoo/parker 

rundt i verden. 

 

Hendes fortælling vil blive delt op, så der bliver plads til at få et 

lille spansk traktement, pris 50 kr. 

 

Medbring det sædvanlige. 

Gruppevis tilmelding senest onsdag 25. august.  

Til John 8696 2566 mail: mosenprivat@email.dk 

 

 

Med gildehilsen gruppe 4 

G i l d e h a l 
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Fødselsdagsgildehal 
Den 3. november 2010 

Kl. 19.30 

Information følger senere. 

 

Gruppe 6 

 

Onsdag den 6 oktober 2010 kl. 19.30  
Det bliver en aften, hvor vi vil invitere Spejderledere og tidligere 
Spejdere til at deltage.  

Aftenens vil efter velkomsten blive en billed fortælling af en af 
vore gildebrødre, der vil fortælle om en motorcykeltur gennem 3 
stater i USA på en stor Harley Davidson motorcykel. En tur, som 
24 personer fra Favrskov deltog i, fordelt på 18 motorcykler. 

Vi skal bl. a. besøge Grand Canyon, indianerreservater, Las Vegas 
og Dead Valley. 

Pris for deltagelse incl. mad:  75,- kr.    

Med venlig hilsen 

Gruppe 5  

 

Tilmelding til Hanne Nors. Telefon: 9858 5615 – 
email:nors@privat.dk 

Senest 1. oktober 2010 kl. 20.30 

 

G i l d e m ø d e 
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Annonce: 

 
Krønikeskriveren er nu 

nået til år 2000. 
 
Er der nogen af gildebrødrene der 
ligger inde med:  

fotos, indbydelser, dagbogsoptegnel-
ser eller lignende fra årene 2000-
2006, så vil jeg være meget interes-
seret. Naturligvis også hvis det er 
ældre. 

Jeg kan bruge alt, der har med gildet at gøre, så jeg kan få fuld-
ført gildets historie om de første 40 år  

fra gildets start i 1966. 
 

Kirsten Gammelgaard 

Sct. Georgs Gildet har efter an-
søgning  tildelt "Spejderhjælp" 
til KFUM-spejderne og Hammel-
uglerne DDS som økonomisk 
hjælp til deltagelse i lejrophold.  

KFUM-spejderne deltager i årets 
korpslejr ved Skive med 30 
spejdere og seniorer samt 13 
ulve i en 3 dages Ulvelejr. Her-
udover deltager 4 ledere. KFUM 
modtager et tilskud på 5.000 kr. 

DDS deltager i en stor lejr i 
Tyskland med 12 spejdere + 
ledere, Hammeluglerne modta-
ger et tilskud på 4.200 kr. 

Med venlig hilsen 

Jørgen/GS 

 
PS:  
Tilskud er beregnet med 350 kr. 
pr. spejder max. 5.000 kr. 

Information fra Gildeledelsen:  
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 Fellowship Day 
I 

Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde 
25. oktober 2010 

På Hadsten Højskole 
 

Vi mødes kl. 18.45-19.00 på Højskolen, Østergade 49 (der er og-
så parkering via Vesselbjergvej nr. 26).  

Kom i god tid! 

Klokken 19 oplæses Fellowship-budskabet 

Herefter får vi lidt at spise. (Drikkevarer hertil kan købes til høj-
skolepriser) 

I år vil vi høre om  
immigration/integration v/ Hüseyin Arac, 

 som bl.a. er tolk og leder. 

Hüseyin Arac er født i 1956. Han er gift og har 2 voksne børn. 
Han er en kendt foredragsholder. Foruden overnævnte emne også 
om sociale problemer, ligestilling, konflikter m.m. 

Under kaffen kan der stilles spørgsmål til Hüseyin Arac. 

Der vil — som tidligere år — også være et lille lotteri til støtte for 
humanitære formål.  

Aftenen forventes afsluttet ca. klokken 22.30. 

Pris kr. 120,- + drikkevarer 

 

Bindende tilmelding med navn senest 15. oktober 2010 til: 

Anne Marie Hansen, Østjysk 
Mail annemarie.hansen@gmail.com — Telefon 2078 4713 

eller 

Elsebeth Rasmussen, Århus 
Mail er@keyaccount.dk — Telefon 8615 7712 
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Østjysk distrikt. 
 
 

Ledelseskursus for gildeledelsesmedlemmer.  
Tirsdag d. 24 august. 2010.  

Kl 19,00 – 22,00 Sted: Kirkecentret , Kirkebakken ,  Skanderborg.  
Formål: er at inspirere og orienterer om gildets forskellige ar-
bejdsfelter. 
Arbejdsmetode:  
Åben kontorlandskab, hvor vi samler de forskellige gildearbejdsområ-
der med gildefolk, der har indsigt i de forskellige områder som ordstyrer: 
 

Gildemestre — Skatmester — Gildekansler 
International medarbejder GIM 

Gildets uddannelsesmedarbejder GU 
Fane- og Dørherold 
Udvalg og laug.  

 
Dagsplan: tidsplan ca. 3 time.  Incl. kaffe mm.  
½ time  Velkomst og orientering om aftenens forløb. 

  Fælles: Sct. Georgs Gildets handlingsplan og nye tiltag.  

1 ½ time  Åben kontorlandskab: arbejdsgrupper hvor de forskellige ar-
 bejdsområder gennemgås og diskuteres.  

½ time Fælles: evaluering og afslutning.  

Tilmelding med 

Navn ____________________________ 
                           
Gilde:____________________________ 
 
Arbejdsområde ____________________ 
 
Pris 30 kr. pr. deltagere 
 
til Alice Tødt via mail: alicetoedt@post.tele.dk eller tlf. 86524475.  
Helst inden d. 8 august.*) 
Mange hilsner  Østjysk Distrikt v/ DUS Alice Tødt.  
 
*) Tidsfristen er overskredet, men prøv alligevel (Redaktøren) 
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Mindeord for Liss Risgaard. 
 
 
 
 
 
 
Vi har mistet en kær ven og Gildebror. 
 
Den 4. juni sov Liss Risgaard ind efter lang tids sygdom. 
 
Liss blev født i Brovst den 11. november 1944, og var KFUM spej-
der fra 1953 til 1961. 
 
Liss blev gift med Anders og de fik 3 børn. Liss har arbejdet som 
lærer på Skovvangsskolen i Hammel i mange år, og vil blive hu-
sket som en meget afholdt og elsket lærer af elever og kollegaer. 
 
Liss og Anders begyndte at spille golf i Hammel og de glædede sig 
begge til at de havde en sport, som de sammen kunne dyrke, når 
pensionsalderen kom. Desværre måtte først Anders og senere Liss 
opgive at spille golf på grund af sygdom. 
Hendes sygdom blev forværret og hun måtte tilbringe den sidste 
tid på Skaghøj. 
 
Liss blev optaget i gildet i 1975, og blev væbner i 1978. Hun blev 
valgt til flagherold i perioden 1979-1981. Derefter blev hun valgt 
til gildeskatmester i perioden 1984 til 1986. 
Liss vil blive savnet som en altid kærlig og deltagende gildebror i 
Hammel. En gildebror der altid var villig til at hjælpe til, når der 
skulle laves et stykke arbejde eller der var nogen der trængte til 
en hjælpende hånd. Hun vil blive savnet i gildet. 
 
Jeg har stor medfølelse med familien, der vil savne en kærlig ko-
ne, mor, farmor og mormor. 
 
Ære være Liss’s minde.  
 

 
Hans Jensen 
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Kontingent 2. halvår 2010. 

 

Tiden er nu inde til betaling af kontingent for 2. halvår 2010. 
 
For enlige er kontingentet kr. 423,00 for 2. halvår. 
For ægtepar er kontingentet kr. 726,00 for 2. halvår. 
 
Kontingentstigningen er vedtaget på gildetinget den 3. marts 
2010 og er en følge af stigning i landsgildekontingent. 
 
I har 2 muligheder for betaling: 
 

1. Indbetal beløbet til gildets konto i Sparekassen 
Østjylland, Hammel afdeling. Konto 6110 486 00 

85320. (Husk at oplyse navn/navne ved indbe-
talingen.) 

2. Betale kontant. Gildeledelsen har tidligere god-
kendt, at kontingent kan betales direkte til Leif. 

Sidste frist for indbetaling er den 4. oktober 2010. 
 
Da I nu ikke modtager skriftlig kontingentopkrævning, har gilde-
ledelsen besluttet, at Leif ca. 1 uge før sidste betalingsfrist udsen-
der en påmindelse pr. e-mail. Uanset om man har betalt, modta-
ger alle af praktiske grunde denne e-mail. 

Ved betaling via pengeinstitutoverførsel er det unødvendigt at få 
pengeinstituttet til at sende en særskilt meddelelse om overførs-
len. 

Gildeledelsen har endvidere godkendt, at afregninger vedrørende 
arrangementer m.v. også kan ske til Leif. 

 
Gildehilsen 
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Husk: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Der er indsamling til Dansk Flygtningehjælp  
 

søndag den 14. november 2010,  
 

og  jeg ser frem til,  
at alle gildebrødre sætter dagen af til det gode formål. 

 
På forhånd tak. 
Stor gildehilsen 

 

Bodil 
 
 

Gildets kontaktperson til Dansk Flygtningehjælp. 
  

————   
Bodil Haahr Taankvist, Danasvej 37, 8450  Hammel 
Telefon 8696 1751 eller mobil 2119 4085 
mail  BHT@C.dk 
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Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer den 3. november 2010 
Deadline 15. oktober 

og husk, at DU gøre bladet mere spændende med DIT indlæg! 

 

HUSK, at du døgnet rundt kan gå ind på gildets hjemmeside: 
 

www.sctgeorg.dk/hammel 
 
Her kan du se seneste aktuelle begivenheder og informationer og du 
kan læse Gammel-Uglen både denne udgave som tidligere numre, 
samt en masse andre spændende informationer. 
 

Hammel: 
(Mødetid 19:30, hvis 
andet ikke er oplyst) 

Onsdag den 1/9: Gildehal v/Gr. 4 (se side 8) 
3-5/9: Pølsevogn på Hestemarked (se side 4) 
Onsdag den 6/10: Gildemøde v/Gr. 5 (se side 9) 
Onsdag den 3/11: Fødselsdagsgildehal v/Gr. 6 (se side 9) 
 

Distriktet: Tirsdag, den 24. august: Ledelseskursus (se side 12) 
Mandag, den 25/10: Fellowshipaften v/DIS/GIM (se s. 11) 

Naturlaug 
Steen Blicher: 

22/8: Abildå Brunkulsleje og Skovbjerg Bakkeø 
12/9: Gl. Ry med Galgebakken og Sct. Sørens Kilde 
3/10: Området omkring Rørbæk Sø 
31/10: Silkeborg Vesterskov 

KALENDERKALENDERKALENDERKALENDER    

   

   

Alex Ravn der bliver 60 år den 27/8 

Bodil Taankvist der bliver 70 år den 5/9 

   

John Sørensen for 20 år i Gildet den 12/9 

Hans Jensen for 25 år i Gildet den 6/11 

Annette Horup for 20 år i Gildet den 12/9 


