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Gildemester: 
Hans Jensen, Kløvervej 12,  
8450 Hammel  -  86 96 94 60 
mail: post@hans-jensen.dk 
 

Gildeskatmester: 
Ruth Føns, Skanderborgvej 280,  
8472 Sporup -  86 96 88 08 
mail: ruth@kontorhjaelpen.com 
 

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

mail: mosenprivat@email.dk 
 

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

Indkalder eller gruppeleder 

aug./sept. 2013: 

Gruppe 1:   
Birgit L Nielsen (Indkalder) 
Gruppe 2: 
Erling Kjer (Indkalder) 
Gruppe 3:  
Birgit Vestergaard Nielsen (Gruppeleder) 
Gruppe 4:   
Jytte Kronvold (Indkalder) 
Gruppe 5:  
Alex Hilton (Indkalder) 
Gruppe 6:  
Peder Spørring (Gruppeleder) 
 

Gildets hjemmeside:

 www.sctgeorg.dk/hammel 

 

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: 
Erling Kjer, Fyrrebakken 10, 8450 Hammel   4227 3710 

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 og uddeles: 
den –2. oktober 2013 til gruppelederen. 

Forsidebilledet viser sensommerhimmelen over Danmark 
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Redaktøren skriver: 

GAMMEL-UGLEN har jubilæum 

Den skarpsindige læser bemærker nok, at dette nummer af Gam-
mel-Uglen er nr. 1 i Årgang 25. 

Det betyder at bladet har jubilæum. Dog ikke lige med det samme 

med i løbet af dette gildeår. 

Den 1. marts 1989 blev der på Gildetinget under eventuelt aftalt, 
at starte et gildeblad for Hammel-Gildet.  

Ideen kom fra Birgit Vestergaard Nielsen. 

Den fik navnet "GAMMEL-UGLEN" med Birgit som redaktør.  

Navnet blev foreslået af en af gildets giner, nemlig Poul Jørgensen. 

Bladet har gennem tiden kun haft 3 redaktører, nemlig Birgit, Kir-
sten Gammelgaard og undertegnede. 

HALLO HALLO ! ! ! 
Modtaget fra Kirsten Gammelgaard 

 

Foreløbig har der været en bemærkelsesmæssig ro i min 
mailbox om gildebrødres oplevelser på gruppeture. 

 

Men når man er sammen  med gildebrødre hører man ustandselig:  

Husker du? Kan du så også huske…. Og så var der også den gang osv osv. 

 

Nu vil jeg selv starte på et par stykker af dem, jeg har oplevet, så er der 
måske nogen af de andre i gruppen fra de år, der kan gøre dem færdige 
eller bare fortsætte, og så håber jeg bare, der er andre, der bliver inspire-

ret til at huske og starte nogle nye historier, som så igen andre kan fort-
sætte.  

 

På næste side har I de notater, der kan inspirere…... 
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1983: gruppetur til Viktoria Bad med gruppen: Svend, Kjeld, Else, 

Knud Verner, Erling, og mig + ægtefæller. Vi var rundt på cykel og 
vi blev vist temmelig berusede en aften. Jeg har et foto af  mig 

selv, der danser på et bord, og ellers - - - - - - - - ? 

1989 var jeg på gruppetur med Yelva, Liss, Birgit, Leif, Else og 
Kjeld. Der skete vist også sære sager nede ved havnen, men 
hvad? Det har jeg glemt, hvis jeg overhovedet har vidst det, 

1991 var det vist, at gruppe 1, som bestod af Kjeld, Else, Annette, 

Mogens, Henning + ægtefæller skulle på tur til Fanø. Jeg havde 
fået arrangeret med overnatning i Nordby og parkering på fastlan-

det. Men så blev jeg syg, og hvad skete der mon så - - - - ? 

Så var der den sagnomspundne tur, hvor 2 grupper var samtidig 
på Rømø, men indkvarteret 2 forskellige steder. Hvad var det 
egentlig der skete? - - - Og hvornår var det nu det var? 

1997 skulle vi sejle rundt mellem Halligerne ud for Friesland. Vi var 
Else, Kjeld, Liss, Per, Hans, Ingerlise og jeg og ægtefæller. Jeg 

husker en masse mad og at det blæste en halv pelikan, så vi kom 
ikke ud at sejle. Jamen, hvad lavede vi så? 

2001 under en hedebølge tog gruppen, som bestod af Erling, John,  
Karen, Jytte, Keld, Mogens og jeg og ægtefæller til Flensborg Fjord 
og travede på Gendarmstien.  

Om aftenen sejlede vi over til Okseøerne og spiste ål - mange ål - 
med mindst lige så mange snapse til, og så var der nogen, der gik 
i vandet i Adam- og Evakostume. 

 

Jeg kan trods alt stadig huske nogle flere ture.  

Men også sjove oplevelser fra gildeudflugter vil vi gerne have fast-
holdt på papir - eller “på skærmen”. 

Nu håber vi, det kribler i jeres fingre for at komme i gang! 

God fornøjelse! 

Kirsten — Krønikelauget 
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Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal 

i Odder mandag den 2. september 2013 kl. 19.00 

Adressen er: Stærkodderhytten, Sønderbakken 17, 8300 Odder 

 

Program:  

Kl. 19.00 Gildehal med indsættelse af de nye i ledelsen 

Kl. 20.00 Serveres lidt at spise 

Kl. 20.30 Får vi besøg af Vibeke Rønsbo, der er aktuel med sit kunst-

   værk ”flaskepost” ved udstillingen Sculpture by the Sea. 

   Mulighed for spørgsmål. 

Kl. 21.15 Kaffe/the – kage samt mulighed for evt. taler og informatio-

   ner 

Kl. 22 ca. Afslutning 

 

Pris for hele aftenen 70 kr. excl. drikkevarer, der købes til absolut rimelige priser  

Personlig og bindende tilmelding til GM Birte Brynning, Odder Gildet   

Senest d. 19. august helst på e-mail brynning@hundslund.com eller tlf. 86550455 

 

Med gildehilsen 

 

den gamle distrikts ledelse        den nye distrikts ledelse 

          samt Odder Gildet, der står for arrangementet.  

 

mailto:brynning@hundslund.com
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Pølsevogn 6.-7.-8. september 2013 

Det handler om at gøre os, Sct. Georgs Gildet i Hammel, synlige.  

Det gøres blandt andet ved, at vi står i vores Pølsevogn på   

HAMMEL HESTEMARKED. 

På nuværende tidspunkt har jeg sendt ”tilmelder-skema”  til alle 
Gildebrødre via  e-mail. Håber alle har modtaget det. 

Jeg forventer, tror og håber på, at alle Gildebrødre og selvfølgelig 
også meget gerne Giner melder sig til en vagt. 

Lad os så se, om vi i fællesskab kan gøre det om end ikke lige så 

godt som sidste år, så næsten. 

Charlotte. 

Oversættelsen findes (af tekniske grunde) på næste side 

ANNONCE: 
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Oversættelse fra forrige sider: 

 

Kære Sct. Georgs Gildet i Hammel. 

Hurra! Det er sommer. Vi kan spise en masse is og lege i haven. 

Hvad er vores favorit is spørger Rolandas og inviterer til SOS børne-
byen i Litauen.  

Huset var summende med børnestemmer da Jurgita (hende der har 
skrevet brevet) talte med tante Vile, som er én af tanterne, der pas-
ser børnene i huset, hvor Rolandas bor lidt endnu, men snart flytter 
han og 2 andre drenge til SOS ungdoms hus, hvor de vil blive over-
våget af social pædagoger.  

Rolandas er klar til denne omvæltning – har lært at lave mad og 
lægge budget, men også en smule nervøs for hvad fremtiden vil 

bringe. 

Rolandas har gode skole resultater og har planer om at koncentrere 
sig om fysik eller kemi.  

Han gør stadig meget ud af musikken, lytter til radiostationer der 

sender moderne musik ligesom han ofte giver 1-2 koncerter om 
ugen med sin gruppe. Han venter på at komme en tur til Georgien, 

hvor gruppen også vil give koncerter og så spillede de til SOS Børne-
byens fødselsdagsfest, som fandt sted 20. juni. 

Rolandas fik fjernet 4 tænder sidste vinter. Han var lidt ræd for det 
og pinefuldt var det også.  

Som teenager ønsker han at se smart ud og hans yndlings farve er 

blå i alle afskygninger. 

Vores dreng har også deltaget i ”rød næse kampagne” til fordel for 

SOS familie styrkende projekt. Kampagnen blev vist på TV, hvor så 
seere kunne donere til biologiske familier i nød.  

Kampagnen løber hele året – Rolandas kommentar: Fedt at opleve 
et TV show live!. 

Jeg håber I har fundet dette brev interessant, samt en stor tak fordi 

vi er med til at Rolandas kan leve et liv omgivet af familie kærlighed 
og forhåbentligt kan nå målet i sit liv. 

Kærlig hilsen Jurgita Ciutaite. 

Efter bedste evne til dansk: Charlotte. 



 

9 

 



10 

 

Mange af os kender hende fra ture med 
Naturlaug Steen Blicher 
Og ture hun sammen med Kurt har arran-
geret til Tyskland. 

I sidste nummer af Distriktsbladet:  

”Æ Binderi” fortalte hun om sin tid i DDR. 

 Jeg har ”klippet” artiklen og her er så 
Gerdas beretning: 

 

 

 

”Ung Pioner” i DDR 

Min ”spejdertid” oplevede jeg i årene 1949 til 1955 i det daværende 
Østtyskland/DDR.  

Efter dannelsen af den Tyske Demokratiske Republik i 1949 blev alle 
skolebørn i alderen 6 til 14 år automatisk medlemmer af de ”unge 
Pionerer”, en organisation, som havde den tilsvarende sovjetiske 

organisation som forbillede.  

Historisk set eksisterer spejderbevægelsen i Tyskland lige så længe 
som i Danmark.  

Før 1933 var organisationen stort set opbygget efter de dengang 
eksisterende internationale regler og formål: at give børn og unge 
mennesker et meningsfyldt fritidsliv, et godt kammeratskab og gode 
og nyttige regler for livet.  

Dette blev så hele 2 gange misbrugt i Tyskland, først under Hitlerre-
gimet og senere under det kommunistiske regime.  

Den mest markante forskel var, at man i begge tilfælde blev tvunget 

til at deltage, der eksisterede ikke nogen frivillighed.  

Da jeg blev ung Pionér, var det for mig en ganske naturlig ting at 
deltage, fordi alle andre jo også var med. Der var heller ikke den 

store forskel til de aktiviteter, som spejderne til alle tider har foreta-
get sig. Forskellen var, at man benyttede lejligheden til at indoktri-
nere børnene politisk lige fra 6-års alderen.  

Til faneappel blev der holdt taler om alle de fortræffeligheder, som 
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kendetegnede de sovjetiske pionerer og vi fik at vide, at vi var for-
pligtet til at gøre det samme. ”Venskabet” med Sovjetunionen skulle 
holdes højt.  

Fra 1943 til 1951 gik jeg i en lille landsbyskole, og der varede det 

lidt længere end i byerne, inden den ”rette ånd” havde rigtig fat i os. 
Man tog det ikke så nøje på landet i de første år, det blev selvfølge-
lig strammet til senere, specielt efter bygningen af Berlin-muren.  

Men bortset fra den politiske side af sagen, så havde vi børn det dej-
ligt sammen og nød livet ude i det fri og alle de aktiviteter, som blev 
gennemført. Vi lærte mange nyttige og praktiske ting, og sammen-
holdet og kammeratskabet blev styrket.  

Jeg var også i ferielejr i Harzen og i Strausberg ved Berlin, og det 
var fantastiske oplevelser. Alting var naturligvis meget primitiv, bå-
de hvad udstyret angik og også madlavningen og de sanitære for-

hold.  

Jeg kan huske, at vi en sommer havde nogle børn fra Vesttyskland – 
arbejderbørn fra kulminerne i Ruhrdistriktet – på besøg. Man bildte 

os jo ind, at de var meget fattige og nærmest sultede, så derfor 
skulle de have en ferie, som deres forældre ellers ikke kunne give 
dem.  

Men det viste sig, at de levede under langt bedre forhold, end vi 

gjorde, og de var meget chokerede over forholdene. Alene deres tøj 
og udrustning var langt bedre end vores, så det var sidste gang, 
man inviterede vesttyske børn, i hvert fald dér, hvor jeg var på lejr-

ophold.  

Efter pionertiden blev man så automatisk overført til FDJ = Frei 
Deutsche Jugend!  

Vi fik uniformer og skulle marchere gennem byen ved alle politiske 
mærkedage, så som 1. maj, Sovjetunionens og DDR’s fødselsdage, 
kinesiske og cubanske mindedage, osv.  

Hvis man ikke var i FDJ, kunne man ikke komme på gymnasiet eller 

andre højere læreanstalter. Man kunne så heller ikke blive den ære 
til del, at få et studieophold i Sovjetunionen. Man var mere eller 
mindre tvungen til at være medlem, hvis man ville komme videre. 
Som jeg kan bedømme det i dag, så var de fleste af mine skolekam-

merater ”passive” medlemmer og når der ikke var voksne til stede, 
så lavede vi da også grin med det hele.  

Fortsættes næste side 
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(Ung pioner i DDR - fortsat fra forrige side) 

Efter mit kendskab er spejderbevægelsen i Tyskland – og specielt i 
de ”nye” forbundslande – ikke nær så udbredt som i Danmark.  

I de første år efter krigen var man godt og grundigt træt af at blive 

”organiseret”, og senere kom der jo, ligesom herhjemme, mange 
andre tilbud til børn og unge.  

På én af vore Naturlaugsture til Sangerhausen mødte vi dog spejde-
re ved Kyffhäuser Mindesmærket, og når der er store internationale 
arrangementer for ungdommen, så ser man da også mange spejde-
re.  

Gennem min tid i Sct. Georgs Gildet har jeg egentlig først fået det 

”rigtige” kendskab til spejderbevægelsen, og jeg kan da fuldtud til-
slutte mig dens formål og idealer og prøve at efterleve dem, fri for 

tvang og politisk indoktrinering. 

Gerda Schmidt 
Sct. Georgs Gilde Herning 

 

Årsprogram 2013-14 
 

4. september  Gildehal Gruppe 3 

6.-8. september Pølsevogn—Hestemarked ALLE 

2. oktober Gildemøde Gruppe 4 

6. november Fødselsdagsgildehal Gruppe 5 

? november Fredslys GIM 

4. december Julemøde Gruppe 6 

 

8. januar Nytårsgildehal Gruppe 1 

5. februar Gildemøde Gruppe 2 

5. marts GILDETING Gruppe 3 

? april Pøt Mølleløb ALLE 

23. april Sct. Georgsgildehal Gruppe 4 

7. maj Udflugt Gruppe 5 

4. juni Friluftgilde Gruppe 6 
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Onsdag, den 4. september kl. 19.30 

 

Eftergildehallen byder på  foredrag:  

HVAD ER SUNDHED? 

Vi er alle vokset op med, at enten er man syg, eller også er man 
sund og rask. Billedet er nuanceret en antydning siden. 

Hvis du ved alt om det salutogenetiske princip, og om man kan være 

syg  og rask på samme tid, så behøver du kanske ikke møde op til 
eftergildehal.  

Ellers kom og hør svarene på dette og måske også svar på spørgs-
mål, du ikke vidste, du skulle stille. 

Vi har inviteret Torben K. Jensen, centerleder ved Aarhus Universi-
tet, til at give os en dybtgående indsigt i, hvad forebyggelse og 

sundhedsfremme handler om i vore dage. Og vi tør godt garantere, 
at du får meget med hjem. 

 

Vi serverer et let traktement til 60,00 kr. 

Gruppevis tilmelding senest søndag den 1. september til Birgit 

Tlf. 86 96 12 05 eller mail blvn@fibermail.dk 
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Gildemøde i Engedalen   

den 2. oktober kl. 19.30 

 

Vi har inviteret skytten ved Frijsenborg Jagtvæsen 

 Nicholai Pedersen  

som vil fortælle om livet som skytte og Godsets nye initiativer 

omkring naturpleje m.v. 

Sædvanlig rimelige priser.  

Medbring  bestik m.v. 

 
 

Invitation sendes til Spejderlederne i korpsene. 
 

Gruppe 4. 
 

 

Gruppevis tilmelding senest 28/9 -  tlf. 86 96 25 66 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://jaegernesmagasin.dk/sites/default/files/styles/mtlayouts/public/field/image/skov_i_sydengland_foto_sebastian_anthony.jpg&imgrefurl=http://jaegernesmagasin.dk/artikler/jagtrejser-bukkejagt-england&h=467&w=700&sz=64&tbn
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2013: 
August/september: De nye grupper vælger gruppeleder.  
4. september: Gildehal v/gruppe 3 
2. oktober: Gildemøde v/gruppe 4  

6. november: Fødselsdagsgildehal v/ gruppe 5 

4. december: Julemøde v/ gruppe 6                                        
 
*) BEMÆRK: Ifølge vedtagelse på gildeting hæfter DU for prisen for arrangementet, hvis 

DU er tilmeldt og ikke sender afbud inden tilmeldelsesfristens udløb. 

DU indbetaler beløbet på gildets konto i Sparekassen. Konto 6110 486 00 85320.  

Husk navn ved indbetaling! 

Naturlaug Steen Blicher i 2. halvår 2013 
 
25. aug. Venø 

15. sept. Sporene i Lyngbygaard Ådal 

13. okt.  Herning ”by day” 

3. nov.  Motionsvandring i Emborg Vestermark og Dalgård 
  fredningen 

13. nov. Planlægningsmøde 

8. dec.  Juletur ved Vrads 

18. jan. 14 Årsmøde i Paradislejren  

Lauget er åben for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i 
Danmark og har det formål at arrangere traveture med et ind-
hold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lignende. 

Kalender for Østjysk Distriktsgilde 2013 

 

  2/9  Distriktsgildehal i Odder 

25/10 Fellowship Day – ISGF 60 års jubilæum – i  

  Aarhus 

27/11 Fredslyset modtages i Skanderborg 

 5/12 Distriktsrådsmøde 

KALENDERSIDEN 



16 

 

 
Et hjerteligt tillykke til…….. 
 

Birgit og Leif Vestergård Nielsen i september 

med 40 år i gildet (optaget 3/9-73) 

 

Anna Nedergaard i oktober med 40 år i gildet 

(Optaget den 9/11-67 og pause 1970-77) 

Bemærk: 

Kalenderen finder du på næstsidste side i bladet! 

PÅ FALDEREBET 
 

En gang imellem høres påstand om, at men ikke kan synge 

numre. Se lige her og prøv med melodien: 

RITSCH-RATSCH 

 

BINGO! 


