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Gildemester: 
Hans Jensen, Kløvervej 12,  
8450 Hammel  -  86 96 94 60 

Gildeskatmester: 
Ruth Føns, Skanderborgvej 280,  
8472 Sporup -  86 96 88 08 

Gildekansler: 
John Sørensen, Mosevej 16,  
8450 Hammel  -  86 96 25 66 

Spejdercenter Engedalen: 
Møllevangen 4, 8450 Hammel  
 86 96 39 34 
Centerleder: Erling Kjer -  86 96 37 10 

Gildets hjemmeside:

 www.sctgeorg.dk/hammel 

Gruppeleder 2011: 

Gruppe 1:  Kirsten Hilton 
(kirsten@hiltons.dk)  2467 8638 

Gruppe 2:  Birgit Vestergaard 
(blvn@fibermail.dk)  8696 1205 

Gruppe 3:  Hanne Thorhauge 
(thorhauge@fibermail.dk)  8696 4541 

Gruppe 4:  Per R. Olsen 
(perreimer@fibermail.dk)  3511 5646 

Gruppe 5:  Bodil Taankvist  
(bht@c.dk)  8696 1751 

Gruppe 6:  Ingerlise Jensen 
(ingerlise@hans-jensen.dk ) 2396 8450 

Gruppe 7:  Peder Spørring 
(peru@os.dk)  2126 8107 

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

SCT. GEORGS GILDERNE i DANMARK 
Landsgildemesteren: Lone Erkmann 
Landsgildekansleren: Kjeld Krabsen 

Landsgildeskatmesteren: Paula Mikkelsen 

International Sekretær: Anne Haastrup-Hansen 
Uddannelses Sekretær: Sten Frost 
PR Sekretær: Gerda Abildgaard 
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 NU 6 gange årligt 

Nr. 1 Den 15. august via gruppelederne eller indkaldere,  
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 den 6. februar 2013. 
Deadline - uden aftale - er den 25. januar 
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Redaktøren skriver: 

Hvorfor holder vi JUL? 
Der er mange grunde til, at vi holder jul, og at festen falder om vin-
teren. Julen er ældre end kristendommen og Jesus.  
I førkristen tid var julen en midvinterfest, og altså ikke en sol-

hvervsfest - selvom "pointen" i begge tilfælde er at fejre, at det går 

mod lysere tider. 
Dét man fejrede i førkristen tid var egentlig en form for nytårsfest. 
Man véd ikke helt præcist, under hvilke former julen blev fejret i 
førkristen tid. 
Den islandske krønikeskriver Snorre Sturlasson fortæller i Hakon 
den Godes saga, at kong Hakon bestemte, at festen - JUL - skulle 

holdes samtidig med den kristne fest - altså 24/25 december. Tidli-
gere havde julen ligget ved midvinternatten i midten af januar. 

Juletræet har en kort historie i Danmark og er et relativt ungt fæno-
men i den danske jul, i hvert fald hvis man sammenligner med an-
dre af julens elementer. Danmarks første juletræ blev - så vidt vi-
des - tændt på det sydsjællandske gods Holsteinborg i 1808. 

Det var ikke alle, der brød sig om den nye idé. Grundtvig, der jo er 
ophav til mange af vore julesalmer, benyttede juletræet som illu-
stration på forhold, der burde "med rod oprykkes".  
Sådan skrev han i tidsskriftet "Dannevirke" i 1817. 

Ingen jul uden julenisser! Men nissen har ikke altid været en hygge-
lig og rar lille fyr. Det blev han først i 1836, da maleren Constantin 
Hansen "opfandt" julenissen. 

En del af den viden, vi har om opfattelsen af nisser, stammer fra 
sagn som blev indsamlet i slutningen af 1800-tallet 
Sagnene er de beretninger, som folk kunne fortælle om nisser. 
Bondesamfundets nissesagn handler i reglen om, hvordan en karl 
eller pige er kommet skævt ind på nissen, som hævner sig. Hvor-
dan man kan blive fri for nisseplagerier eller om, hvordan nisserne 

hjælper bonden og forventer respekt til gengæld.  

Der er langt fra sagnenes nisser til nutidens julenisser, selvom bon-
desamfundets nisser også gerne skulle have grød på helligaftener - 
fx til jul. 
At det er Coca-Cola, der har skabt den moderne julemands påklæd-
ning og udseende høres ofte, men er dog kun en del af sandheden.  
”Drej kun universet helt omkring, vend kun op og ned på alle ting, 

jorden med, thi den er falsk og hul, rør blot ikke ved min gamle 

jul.” 
GLÆDELIG JUL! 
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Gildemestertale  til novembermødet 2012: 

 

Indledningsmusikken der spillede før Gildehallen var fra Vivaldis, De 
Fire Årstider. Antonio Vivaldi, født den 4. marts 1678 i Venedig, var en 

italiensk violinist og komponist. Hans største betydning i musikhistorien 
ligger inden for udviklingen af solokoncerterne. 
 

Hans violinkoncerter "De fire årstider" er blevet kendingsmelodi for 
DR's P2. Violinisten der spillede var Anne-Sophie Mutter (født 29. juni 
1963). Hun er en tysk violinist, der begyndte sin internationale karriere 
i Salzburg. Anne-Sophie Mutter modtog Sonnings Musikpris  2001. 

 
Det er Gildet fødselsdag vi fejrer i dag. Det er nu 46 år siden Gildet 
blev stiftet, og der er sket rigtigt meget i de mange år, og stadig - efter 
alle disse år - har vi et aktivt Gilde, der danner rammen om spejderli-

vet i Hammel. 
 

Så rigtig hjertelig tillykke til os alle sammen.  
 
Vi er vendt tilbage til Dansk Normaltid igen, eller vintertiden som nogle 
vælger at kalde den. Vi har fået en time foræret om morgenen, men til 
gengæld forsvinder dags lyset tidligere. Også træernes kulørte blade 
og den lune luft er forsvundet. 
 

Vi har også lige fejret en forholdsvis ny fest, som nu markerer over-
gangen til det danske efterår og vinter. Vi har lige oplevet en by der 
har været invaderet af bål, lygter, græskarmænd og lys. Børn og voks-
ne klædte sig ud som hekse, skeletter, spøgelser og uhyrer - det var 
en rigtig gyseraften.  
 
Det var Halloween der blev fejret i Hammel.   

 

Mange tror fejlagtigt at den gamle tradition, men Alle Helgens aften og 
Halloween er det samme. Den 1. november det er Alle Helgens aften, 
og den 2. november kaldes Allesjælesdag.  I dag fejrer Folkekirken i 
Danmark fortsat Allehelgen, men ikke "på da-
gen".  

 
Allehelgensdag falder altid den 1. november. Al-
lehelgenssøndag er den søndag, hvor allehel-

gensdag markeres i folkekirkens gudstjeneste. 
Det er altid den første søndag i november. Det 
kan umiddelbart virke mærkeligt, at en prote-
stantisk kirke som folkekirken holder fast i en  
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dag, der umiddelbart ærer de helgener, som man ikke længere ser som 
forbilleder for ens liv og virke.  
 
Dagen er en gammel Keltisk festdag, som markerer afslutningen på 

høsten og begyndelsen af vinteren. I de gamle traditioner var det mør-
kets og dødens festival, i stor modsætning til den 1. maj der var fest 
for lyset og fertilitet. Det var en meget betydningsfuld dato, som blev 
fejret med en stor Keltisk fest kaldet SAMHAIN. 

 
Det gamle år var døende og det nye år var ikke født endnu, derfor var 
der denne nat et slags tomrum, hvori alt kunne ske. Til daglig var ver-

den delt i to universer, de levendes, der styredes af solguden, og de 
dødes mørke sjæleverden. 
 
Om natten den 31. oktober var grænsen mellem de to verdener ophæ-
vet, og de døde kunne vende tilbage og besøge de levende.  Derfor 

havde men behov for traditioner og ritualer der kunne beskytte mod de 

dødes besøg 
 
Senere udvidede skikken sig til at man fejrede All Hallows Eve, med 
blandt andet udskæring af roe lygter, disse lygter blev kaldt Jack O’-
Lanterns efter en figur i den gamle folketro.  
 
Historien fortæller at denne Jack var for ond til at komme i himlen, 

men han var også blevet uvenner med djævlen, så han var dømt til for 
evig tid at gå rundt med sin roe lygte. Når vi ser på de gamle Katolske 
og de Latin amerikanske lande så er den 31. oktober en stor fest, hvor 
familierne samles på kirkegårdene medbringende lys, mad og drikke og 
fester på forfædrenes gravsteder.   
 
Nogle steder benytter man også lejligheden til at rense og vedligeholde 

de gamle skeletter. 

Skeletterne tages op af graven ved denne lejlighed, de bliver pudset og 
rengjort, er med til familiens fest og bliver derefter lagt ned i graven til 
fred og hvile til festen næste år.  
 
Vi ligger nu skeletter og spøgelser bag os og for-

sætter med at fejre Gildet fødselsdag.  
 
Forsat en rigtig god fødselsdags aften til os alle.  
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Pøt Mølleløb d. 14. april 2013. 
 

Temaet -til årets Pøt Mølleløb er ”Niels Ebbesen”. 

Niels Ebbesen var frontfigur i et større jysk oprør imod den ty-

ske panthaver Grev Gert også kaldet ”Den kullede Greve”, et 

oprør der kulminerede med Niels Ebbesens drab på greven. 

Vi ved også, at han selv døde under et slag ved Skanderborg. 

Det er netop disse to begivenheder, 

spejderne skal involveres i ved 

årets Pøt Mølleløb. 

Gennem forskellige opgaver skal de 

”genopleve” de strabadser – ja og 

et enkelt godt måltid, som vi kan 

forestille os, at Niels og hans mænd 

nok har været udsat for. 

(Inden løbets start vil spejderne få 

fortalt historien i sin helhed og hver 

post bliver et deltema, hvor der frit 

kan brygges videre på begivenhe-

derne.) 

 

Fakta om Pøt MølleLøbet 2013: 

Alle Grupper får hele historien (eventyret) om Niels Ebbesen i 

sin helhed, postopgaver med deltema, samt kort med post pla-

cering, ved nytårsgildehal d. 2. januar. 

Flaget sættes kl. 09.00 i Engedal.  

Afslutningen starter ved bålet kl. 13.45. Flaget tages ca. kl. 

14.30  

Der bliver kun 5 min. mellem posterne, så der bliver 25 min. Til 
postopgaverne. 

 

Peder Spørring 

Løbscoordinator 
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Fakta om Favrskov-løbet 2013: 

 

Løbet tager sit udgangspunkt i historien om ”Niels Ebbesen”. 

Temaet er valgt, da historien relater til et historisk forløb i 

Favrskov. 

Løbet er for samtlige junior, storspejdere, senior og leder i 

Favrskov Kommune. 

Løbet forgår i weekenden den 6 - 7. april.  

Vi starter løbet på Favrskov Hovedgård den 6. kl. 10.00 og 

slutter ved Pøt Mølle den 7. kl. 14.30. For juniorerne vil løbet 

starte tættere på slut-området. 

Vi lægger op til, at alle spejderne skal møde og dyste mod 

spejdervennerne og styrke samarbejdet mellem spejderne og 

vi vil hermed sætte fokus på spejderarbejdet i kommunen. 

Løbet vil handle om ægte spejder i blandet med nutidens tek-

nologi: 

 Kan du finde vej efter et kort og kompas, måske er 

du bedre til en GPS 

 Kan du modtage en morsemelding fra en lygte, eller 

vil du hellere læse en SMS. 

 Kan du gå 15 kilometer, eller vil du hellere tage 

rumskibet eller Ferrarien. 

Der vil blive overnatning i telt eller bivuak, hvis der bliver 

snestorm, vil der dog være mulighed for, at komme under 

fast tag. 

Planlægningsgruppen:  

Ka’ sæl gruppen i Hinnerup, Nissebanden i Hadsten og Sct. 

Georgs Gildet i Hammel*).  

Vi er gammel spejder, leder og styrels/grupperåds-

medlemmer, der laver spejder arbejde for grupperne. Men 

først og fremmest har gnisten og glæden til, at se det sjove i, 

at være med i en af de ovennævnte grupper. 

*) Fra SGG i Hammel er det Ann, Carsten, Hanne og Peder,    

der er med. 
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                   Sct. Georg 

/ved Birgit Vestergaard Nielsen  

ved Fødselsdagsgildehallen i november 2012 

BOGENS BØN TIL LÆSEREN. 

 

Jeg beder dig om aldrig at røre mig med snavsede hænder, thi jeg 

ville skamme mig, hvis jeg blev snavset, og andre læsere med rene 

hænder kom for at blade i mig. 

 

Beskyt mig mod regn og anden fugtighed, bøger kan lige som men-

nesker let blive syge og dårlige, når de bliver gennemblødte. 

 

Skriv aldrig på mine blade, for så er jeg ikke pæn mere. 

 

Læg ikke albuerne på mig, når du læser, for det gør ondt. 

 

Læg aldrig mit ansigt ned mod bordet, når jeg er opslået; du holdt 

ikke af selv at blive lagt således. 

 

Stik aldrig en blyant eller anden tyk genstand ned mellem mine 

blade som bogmærke, det ødelægger jo min ryg. Gør du ophold 

under gennemlæsningen, lad så være med at bøje mine blade om; 

men læg et tyndt bogmærke i mig og læg mig på siden, så jeg kan 

finde hvile. 

 

Husk stadig, det er min opgave, når du er blevet færdig med mig, at 

tale til mange andre mennesker, og at det da har sin betydning, at 

jeg kan holde ud dertil. 

 

Skulle vi to senere i livet træffe hinanden igen, ville det være sørge-

ligt, om jeg skulle være bleven en gammel forrevet og smudsig 

bog, for hvis tilstand du havde et delvis ansvar. Hjælp mig derfor til 

at bevare mit rene udseende og lade os skille som venner. 
 
(skrevet af efter et bogmærke fra BOGLADEN i Hobro omkring 1960) 



 

9 

Denne lille stribe er fundet i Blæksprutten fra 1947. 

Den viser jo, at vi faktisk har været advaret siden 1947 om, at det 

bliver varmere. 

Så problemet er åbenbart ikke af nyere dato! 

PS: Bladet blev købt på et Loppemarked. HUSK DET i maj!!!!!!! 

      Der er megen viden for få penge at hente. 

 

 

Spejdernes/Sct. Georgsgildets loppemarked har igen i år fået lov 

til at benytte Fabriksvej 10 til lager.  

Egon Stensgaard og undertegnede har en nøgle til ”lageret”, så 

har I noget, I gerne vil give til loppemarkedet, så er der mulighed 

for at ringe til enten Egon eller mig.  

Egons tlf. er 86963723 og mit er 20587509.  

Det er ikke meningen, at vi skal køre loppemarkedseffekter op på 

lageret. Vores opgave er kun at låse op for jer, så I kan komme af 

med effekterne. 

Venlig hilsen 

Carsten 

Loppemarkedskoordinator 

 

LOPPEMAKED 2013 holdes lørdag, den 25. maj 
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MODER-gildet er er blevet 60 år 

Den 7. oktober fyldte Hammels modergilde 1. 

Skanderborg 60 år. Med baggrund i festtalen og 

vores egen krønike vil jeg lave en lille historisk 

gennemgang af gildebevægelse i Skanderborg 

og Hammel: 

Sct. Georgs Gildet i Skanderborg blev etableret den 3. oktober 

1952. Kernen i stifterne var Cecilie Sørensen, Jungløv, Munch 

Carlsen, Hanson, Ingrid Truelsen og flere andre, der havde væ-

ret optaget i 3. Gilde i Århus, hvorfra de nu gjorde sig fri og 

etablerede sig i Skanderborg. 

Ingrid Truelsen, kaldet Trulle, er den sidste overlevende af Gil-

dets første medlemmer, der stadig bor i Skanderborg. Trulle er 

i dag 101 år gammel, mentalt fuldstændig frisk, men fysisk no-

get skrøbelig. Hun var inviteret til fødselsdagsfesten, men fore-

trak at få besøg og rapport om mødet efter sammenkomsten. 

Cirka 20 Gildebrødre var den kerne, der dannede det nye Gilde 

i 1952. En af dem var vores egen gildebror Else Kjer, der den 3. 

oktober (nøjagtig 1 år før) var blevet optaget i 3. Århus.  

Skanderborggildet kom hurtigt i gang med opgaverne. Vigtigst 

var den interne mødevirksomhed, og det er den stadig, men 

der skulle mere til. Engagement i det lokale spejderliv var og er 

en uomgængelig og vigtig del af Gildearbejdet.  

Sct. Georgsløb for spejderne blev gennemført i mange år, og 

MUS-løbene for de yngste kører stadig med rigtig god opbak-

ning i Skanderborg. 

I januar 1966 udsender Kjeld og Else Kjer fra Skanderborggil-

det, nu bosiddende i Hammel,  en invitation til ca. 30 tidligere 

spejdere i Hammel-området til et orienteringsmøde den 31. ja-

nuar om Sct. Georgs Gilderne og indrykker samtidig annonce i 

Ugeavisen om arrangementet. Der møder 8, hvoraf de 3 straks 

beder om optagelse. 

Den 27. april bliver 10 gamle spejdere optaget i Skanderborg-

gildet: Jørgen Iversen, Paul-Erik Jensen, Ingrid Levinsen, Bodil 

Lorentzen, Søren Nedergaard, Ove Clausen Nielsen, Annelise 

Winkler, Poul Bøttkjær, Børge Mogensen, og Kirsten Gammel-

gaard.  
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3 dage senere godkender Landsgilderå-

det oprettelsen af et Sct. Georgs Gilde i 

Hammel. 

I juni holder Gildebrødrene fra Hammel 

et friluftsgildehal med deltagere fra  Od-

der og Skanderborg med bål på gdr. Le-

vinsens mark i Svenstrup, hvor gildeme-

steren fra Skanderborg, lærer N. Gjesing 

taler.  

Derefter køres en tur arrangeret af Arne 

Gammelgaard til Pøt Mølle, hvor man 

drikker kaffe og hører om Frijsenborg og Hammel. Der er 60 

deltagere. 

Den 12. oktober inviteres spejderførere fra Hammel til et møde 

i Sct. Georgs Gildet i Skanderborg. Der er nu 12 medlemmer i 

Skanderborggildet fra Hammel. 

Den 6. november afvikles årets Pøt Mølle Løb tilrettelagt af Arne 

Gammelgaard og Erik Torbensen.  Løbet starter ved Angels, 

Helstrup skovfogedsted. Sognerådsformand Højgaard Therkel-

sen uddeler pokaler til nr 1: Mohikanere, KFUM og Svanen, 

DDP. Sognerådets vandrepokal uddeltes 1. gang i 1962.  

1966 er det første gang gildebrødre hjælper til på posterne. 10 

poster af i alt 20 er besat med gildebrødre. 

Den 9. november 1966 oprettes  Sct. Georgs Gildet i Hammel 

ved en indvielsesceremoni på hotel Niels Ebbesen i Skander-

borg under ledelse af landsgildemester Egill V. Mouritzen.  

Der bliver samtidig optaget 4 nye gildebrødre, således at gildet 

starter med 18 medlemmer.  

“Barnet” var født og lever stadig som “moderen” i bedste velgå-

ende.  

Ja, nogle af vore stiftere Else Kjær - som også var med til at 

stifte “moderen” - samt Kirsten Gammelgaard og Søren Neder-

gaard har vi stadig med fornøjelse blandt os til gildemøderne og 

i gruppearbejdet! 

 Alex Hilton 
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FREDSLYSET 2012 I HAMMEL 
 
 

 
For 15. gang afviklede Sct. Georgs Gildet i Hammel onsdag aften, 
sammen med både blå og grønne spejdere, en stemningsfuld ceremo-

ni, hvor Fredslyset, der oprindeligt kommer fra Betlehem, blev modta-
get af borgmesteren på trappen til det tidligere rådhus i Hammel.  
I år var det borgmester Nils Borring, der på kommunens vegne kunne 
byde lyset velkommen. 

I sin tale konstaterede han, at fred har to betydninger, nemlig som 

værende det modsatte af krig, og som det modsatte af støj.  
Om det første kunne han ikke undgå at bemærke, at Fredslyset kom-
mer fra et land, der selv i øjeblikket nærmest er i krig i Gazastriben. 
Borgmesteren turde også godt komme med en spådom om, at vi nok 
kan blive trætte af at være på mobiler hele tiden, og at vi nok vil kun-
ne ønske lidt ro en gang imellem.  

Da faklerne var tændt, gik alle spejderne i optog til InSide, hvor Ham-
mels Damekor under ledelse af Paula Busch sørgede på fornemste vis 

for at ramme begivenheden ind i ord og toner. Spejderne anbragte 
fyrfadslys, så de dannede de fire bogstaver FRED. Et fredsbudskab 
blev læst op, der blev sunget sange, og til sidst skulle årets donation 
fra Sct. Georgs Gildet overrækkes til en person eller forening. 
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Med lederen af Hammel Idrætscenter, Henrik Larson, i spidsen kunne 

de fremmødte fra ”Åben Idræt” glæde sig over både skulderklap og 
penge. Penge, som Henrik Larson lovede skulle blive brugt på bedste 
måde: "Vi er specielt glade for, at det netop er Sct. Georgs Gildet, der 
betænker os. De er noget for andre, de gør noget for andre, og det er 
rigtig dejligt. Det er som taget ud af vores formålsparagraf for Åben 

Idræt," sagde Henrik Larson i sin takketale.  

Der blev doneret 6000 kr.  
 
Det lykkedes os ikke i år at få spejderne til Tinghøj og Elmehøj - men 
Hammel Damekor bragte lyset til Skaghøj og underholdt med sang. 
Det var en virkelig flot gestus.  

Erling Kjer 

 

  Fellowship Day i Hammel 2012 
 

Det blev afholdt i Hammel sammen med Aarhus Stadsgilde og Østjysk 

Distrikt. 
Der var kommet i alt 54 deltagere, en rigtig spændende og berigende 
aften, sammen med to dejlig mennesker fra MAF.  
På en fængslende måde fortalte de om MAF arbejde i 30 udlande, hvor 

de med 130 fly hjælper mennesker der har behov for alle former for 
hjælp.  
De flyver ud med lægehjælp, med hvad der skal bruges i katastrofe 
områder og meget, meget mere.  
De to distriktsgilder donerede tilsammen 4000 kr. og aftendeltagere  

gav 1000 kr.  

En rigtig god aften - og vi kunne godt have været flere til en sådan 

aften.                                                                            EK 
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Nytårsgildehal onsdag den 2/1-13 
 

Vi mødes i spejdercentret klokken 19.00 
hvor der serveres champagne! 

Klokken 19.30  afholdes Nytårsgildehal 

Klokken ca. 20.00  underholder Ida Damgren og Anders Højen 
Efter endt underholdning serveres en let Nytårsmenu 

Prisen pr. person er 100 kroner 
Husk at medbringe det sædvanlige 

 
Godt nytår 

 

Gruppetilmelding til Per tlf. 24 89 97 32 eller perreimer@gmail.com  

senest fredag den 14. december 2012  

 

Gruppe 4 
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Rundt om et friplejehjem 
Gildemøde  

onsdag den 6.februar 2013 kl. 19,30 i Engedal. 

 

Hvad er et friplejehjem?  

Hvem kan komme der?  

Hvad koster det?  

Er der en bestyrelse?   

Ja, der kan stilles mange spørgsmål om friplejeboliger!  

Derfor har gruppe 5 bedt kredsen omkring  - Sall friplejehjem projek-

tet – om at komme i Sct Georgsgildet og fortælle om projektet  og 
svare på spørgsmål. 

Tilmelding gruppevis med navne  

senest den 1. februar 2013  

til Bodil på telefon 8696 1751 eller mail bht@c.dk 

Gruppe 5. 

Mailadresseskrifte 

 

Hermed skifter jeg mailadresse  

fra nors@privat.dk til norshanne@gmail.com 

Hanne Nors 

OPRÅB - OPRÅB - OPRÅB - OPRÅB - OPRÅB - OPRÅB - OPRÅB  
 

Kære gildebrødre og andre bidragsydere.  

Når I sender indlæg til GammelUglen som PDF-filer, vil jeg ger-

ne have tekst og billeder i WORD og JPG også. 

Jeg må ofte sidder og afskrive det tilsendte for at få det til at 

passe med de øvrige indlæg. 

Med gilde- og julehilsen fra Redaktøren 

mailto:bht@c.dk
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KALENDEREN  

Hammel*): 
 
 

2013: 
2/1:    Nytårsgildehal………………...…….. GR 4 
6/2:    Gildemøde……...……………………… GR 5 
6/3:    GILDETING…..……………………….. GR 6 

6-7/4: Favrskovløbet…………………… Koordinator 

14/4:   Pøt Mølleløbet………………….. Koordinator 
24/4:   Sct. Georgsgildehal……..………….. GR 7 
1/5:     Udflugten………………………………. GR 1 
23-25/5: LOPPEMARKED……….……… Koordnator 
12/6:     Friluftgildehal…………………………. GR 2 
BEMÆRK: Datoer 2/1 og 12/6 er nye!!!! 

 
 

 
 
 
 

Distriktet: P.t. ingen informationer.  

Se hjemmesiden 

Naturlaug 

Steen Bli-
cher 

 

Lørdag d. 19. jan. 2013: 

Årsmøde i Paradislejren 
 
Naturlaug Steen Blicher er åben for alle medlemmer af 
Sct. Georgs Gilderne i Danmark og har det formål at ar-
rangere traveture med et indhold, der vedrører natur-

kendskab, lokalhistorie og lignende. 

*) BEMÆRK: Ifølge vedtagelse på gildeting hæfter DU for prisen for arrange-
mentet, hvis DU er tilmeldt og ikke sender afbud inden tilmeldelsesfristens 
udløb. 
DU indbetaler beløbet på gildets konto i Sparekassen, Hammel afdeling. Konto 
6110 486 00 85320.  
Husk navn ved indbetaling! 

 

Et hjerteligt tillykke til  

 

Ruth Føns den 6/1 med 25 år i gildet 


