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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 og Leif Vestergaard Nielsen 
Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer:  -6. juni 
Deadline - uden aftale - er den 27. maj 2017 

Gildemester: 
Jytte Kronvold, Bogfinkevej 6, 
8450 Hammel    4057 4585 
mail: jkronvold@privat.dk 
 

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

Gildekansler: 
Birgit Vestergaard Nielsen, Ditzelsvej 22, 

8450 Hammel   8696 1205 
mail: birgitvn@fibermail.dk 
 

Spejdercenter Engedalen: 
Møllevangen 4, 8450 Hammel 
 
Centerleder:  
Keld Kronvold    2423 0686 
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@privat.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 
birgitvn@fibermail.dk T: 8696 1205
  
 
Web-master  
Alex Ravn  T: 2993 5370 
mail: webmaster@sctgeorg-hammel.dk  
 
Hjemmeside: 

www.sctgeorg-hammel.dk 

NYT PROGRAM for Hammel-Gildet 1. halvår af 2017 

DATO EMNE Ansvarlig      .              

30. APR Pøt Mølleløb PML Koordinator 
-3. MAJ Udflugt Gruppe 2 
-6. JUN Friluftgildehal Gruppe 3 
23. JUN Sct. Hansaften med bål i Engedal Bål-teamet 

HUSK: KrøniKen om Hammelgildet i 50 år Kan Købes  

for en 100 kroneseddel 

hos  

Leif Vestergaard Nielsen, Ditzelsvej 22, 8450 Hammel 
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VELKOMMEN APRIL: 
 

April var oprindeligt årets anden måned i den romerske ka-

lender, før januar og februar blev tilføjet af kong Numa Pom-

pilius ca. 700 år før vores tidsregning. Oprindelsen af navnet 

april er ikke helt klar, men kommer muligvis af det latinske 

“aperire” som betyder “åbne”, der kan have sammenhæng 

med årstiden, hvor træer og blomster springer ud og “åbner 

sig”. 

Den hvide stork kommer 

Vilde, hvide storke yngler desværre ikke længere i Danmark, 

men alligevel besøges vi hvert forår af storke, der ofte flyver 

helt op til Skagens Gren før de møder havet og indser at 

Dannevang endnu ikke har noget at byde på og vender mod 

syd igen. Måske bliver det i år, at et storkepar alligevel finder 

landet attraktivt nok og slår sig ned som dansk ynglefugl? 

Man har lov at håbe. 

Anemonen blomstrer 

Anemonerne er blandt de første blomster, der springer ud og 

det gør de før træernes blade lukker for sollyset. Der skal 

være lys nok til at lave fotosyntese. Så snart bøgens blade er 

sprunget ud, kommer der ikke meget lys ned til skovbunden. 

Den hvide anemones frugt er en lille grøn nød der sidder 

midt i blomsten. Frugten har et olieholdigt vedhæng som 

myrerne godt kan lide at spise. Myrerne bærer ofte frugtle-

gemet med sig væk fra planten. På den måde er myrerne 

med til at hjælpe spredningen af den hvide anemone. 

Bøgen springer ud – og får besøg af bøgeloppen 

Bøgen – Danmarks nationaltræ – springer ud med fine lyse-

grønne blade. De nye blade kan i øvrigt spises og har en fin, 

mild smag. Det er der også andre, der synes. Bl.a. bøgelop-

pen, der er en lille, springende bille. Snart kan man ikke fin-

de et bøgeblad uden at der er små fine huller i bladene som 

følge af billens gnav. Prøv at læg mærke til det næste gang 

du står ved et bøgetræ.                             (fortsættes næste side) 



4 

 

Efterlysning 

NØGLE SLE10023 
 
Den nye gildekansler mangler en samlet oversigt over, 
hvilke gildebrødre, der har hvilke nøgler til Engedalen. 
 
Kig i lommer, skabe, skuffer, på nøglebrættet eller hvor 
der ellers kan være nøgler. 

Hvis du finder en nøgle, som den afbillede nøgle, så send 
venligst en mail til 

birgitvn@fibermail.dk 

og angiv hvilket nummer, der står PÅ DIN NØGLE der, 
hvor den viste nøgle har et 12-tal. 

(forsat fra forrige side) 

Svalerne ankommer fra Afrika 

Mange af vores ynglefugle ankommer netop nu fra syd. Det 

gælder bl.a. løvsangeren, rødstjerten – og ikke mindst sva-

lerne, der er et kærkommen forårstegn. Af vores tre svale-

arter er det landsvalen med sin lange tvedelte hale, der ken-

des af de fleste. Landsvalen blev i gamle dage også kaldt for 

“forstuesvale”, da den ynder at bygge sin rede inde i vores 

huse på landet – og tidligere var det ikke ualmindeligt at 

svalen søgte helt ind i huset, hvis den fik muligheden. 
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Det Vilde Vesten 
 
Udflugten onsdag d. 3. maj.  

Går jo til ”Det Vilde Vesten”. 

Safarieturen starter på adr. kl. 17:00 

Glæd jer til en ”bisonsafari” tur tæt pa  de store ....... 

Det bliver en guidet tur, hvor den spændende historie om bisoner vil 
blive fortalt. Lige fra de stolte indianers livsnødvendige dyr pa  de ame-
rikanske prærier, til historien om den hvide mands behandling af forti-
dens bisoner. 

Bisonoplevelsen varer ca. 45 min. der er mulighed for, at fa  alm. køre-

stol med i safarivognen. Efter turen pa  prærien er der mulighed for 

vandretur i ”ugleskoven” hvor der ogsa  er da dyr. Efter naturoplevelser-

ne kan vi benytte det overdækkede picnicomra de til at nyde medbragt 

mad og drikke, eller man kan ogsa  bestille bisonburger. 

Praktisk info.: Vi mødes på  Mikotorvet kl. 16:00, hvor vi fylder 
bilerne op til adr.:  Ansøvej 14, 8653 Them 

 

Med gildehilsen GR. 2 

HUSK: 
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Sankt Hans bål i Hammel fredag d 23. juni. 

 

Vi Indbyder igen til Sankt Hans bål for alle: 

Arrangører:  

Usselbjerg (Møllevangen) – Hammeluglerne (DDS spej-

derne) – SIKA-gruppen (KFUM-spejderne) – Sct. Georgs 

Gildet – Lions Club er gået sammen om, at arrangere 

Sankt Hans bål i det grønne område ved Møllevangen. 

Trods kraftige regnbyger sidste år, blev det en strålende 

oplevelse og der var god tilslutning til Sankt Hans bål og 

aktiviteter for hele familien. Derfor inviterer vi igen til 

fælles bål og grillaften med musikalsk indslag fra Brass 

Band Da Capo. 

De 2 spejderkorps vil lave aktiviteter for børnene. 

Program: 

Kl. 17:00 er spejderne klar med bålhygge, gratis sno-

brød og aktiviteter for børnene bl.a. med materialer fra 

Jem & Fix. 

Kl. 18:00 er vi klar med grill til medbragt mad, tag fa-

milien og naboen under armen  

og deltag i Sankt Hans festen. Der kan købes øl/vand og 

kaffe med kage. Man medbringer selv evt. tæppe/stol 

og bord. 

Kl. 18:30 Musik ved Brass Band Da Capo 

som underholder og spiller til fællessang. 

Kl. 19:30 Sankt Hans bålet tændes og 

båltale ved  

Lars Lerche, afdelingsleder i InSide. 
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Friluftsgildehal 
 
 
 
 
tirsdag den 6. juni 2017 kl. 19.00 

 

Efter gildehallen er der underholdning og hygge ved bålet. 

Aftalen om underholdning er endnu ikke helt på plads. 

Det endelige program for aftenen og oplysning om  

tilmelding og pris vil derfor blive sendt på mail til  

alle gildebrødre. 

 

Med gildehilsen 

Gruppe 3 

Kontingent 
Det er tid for indbetaling af  

kontingent for 1. halvår 2017 kr. 400,- 
Beløbet bedes indbetalt på gildets konto i 

Sparekassen Kronjylland, Hammel afdeling 
konto 6110 4860085320. 

Husk at oplyse navn/navne ved indbetaling. 
Sidste frist for indbetaling er den 15. maj 2017 

Afregninger vedrørende arrangementer m.v.  
kan også ske til ovennævnte konto  

med oplysning om hvilket møde/gruppe, der er indbetaler. 
Yderligere oplysninger sendes til undertegnede på mail: 

nianho@youmail.dk 
 

Med gildehilsen 
Annette 

Skatmester 
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Vi er i gildet kommet i den  

situation, at de runde fødsels-

dage falder tæt.  

Nogle ønsker ikke, at Gammel-

Uglen bringer en tillykke her-

med. Er du en af dem, så send mig lige en 

mail, så kommer du på min ”spærreliste”. 

Tre personer er noteret indtil videre. 

REDAKTØREN 

 

Hjælp ved Sankt Hans bålet i Engedalen: 
 

Også i år beder vi gildebrødre 
og giner om hjælp til rejsning 
af telt til musikken og bagning 
af kage til salg fra cafeteltet. 
På forhånd TAK for hjælpen.  
Ann – Carsten - Peder 

 Hjertelig tillykke til…. 
 

Annette Horup 
 
 

med 75 års fødselsdag den 11. juni 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNm6X9xpnTAhXhB5oKHX3XDP8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.aarhusbrandvaesen.dk%2Fskt_hans_baal.asp&psig=AFQjCNHRd2LwVOiEr9MY285Um1V8G3XE4A&ust=1491902194002178

