
 

  
 25. årgang                December 2013               Nr. 3 



2 

 

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 -  4227 3710 

Gruppeledere 2013/15: 

Gruppe 1:   
Carsten Lund  
Cl-hammel@fibermail.dk  8696 3508 

Gruppe 2: 
Elisabeth Arenfalk 
arnfalk@mail.tele.dk   2119 4198 

Gruppe 3:  
Birgit Vestergaard Nielsen  
blvn@fibermail.dk   8696 1205 

Gruppe 4:   
Jytte Kronvold   
jkronvold@privat.dk   8696 3786 

Gruppe 5:  
Annette Horup 
nianho@youmail.dk    8696 3907 

Gruppe 6:  
Peder Spørring 
peru@os.dk    8696 1381 

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

SCT. GEORGS GILDERNE i DANMARK 
Landsgildemesteren: Helmut Werth 
Landsgildekansleren: Johan Evensen 
Landsgildeskatmesteren: Paula Mikkelsen 
International Sekretær: Anne Haastrup-Hansen 
Uddannelses Sekretær: Peter Skræ  
PR Sekretær: Ole Rafn Petersen  
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 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: –5. februar 2014.  
Deadline - uden aftale - er den 25. januar  

Læs også om Gildet på: www.sctgeorg.dk/hammel 
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Redaktøren skriver: 

Atter er år er gået. Snart tages hul på et nyt kalenderår.  

2014 
Men det er jo bare et tal og en tidsberegning vi har besluttet.  

Naturen og universet er fuldstændig uberørt af, at vi skifter årstal. 

Og det er jo ikke hele verdens befolkning, der har nytår den 31/12. 
Mange nationer og befolkninger har det på helt andre tidspunkter. 

Tankevækkende!!!!!! 

Forsidebillede: 
 
”Skoven falmer, fuglene flyver til varmen” sagde gildets mester i forbin-
delse med  fødselsdagsgildehallen i sidste måned.  

Her er stedet, hvor en af dem ynglede i sommer, men nu er fugl og unger 
væk; men gemmer der sig stadig noget derude i skoven? 

Dansk Flygtningehjælp 2013 

Søndag den 10, november var der indsamling til Dansk Flygtninge-
hjælp.  

I Hammel var ca. 50 indsamlere på gaden i det flotte efterårsvejr.  

Vi fik fin hjælp af elever fra Frijsenborg Efterskole, som stillede 10 
hold – ca. 25 elever, da de skal gå mindst to og to sammen.  

Således kunne vi dække hele ”Gl. Hammel Kommune”, hvor vi fik ind-
samlet kr. 33.987,50, ca. kr. 10.000,00 mere end sidste år.  

På landsplan blev der indsamlet ca. 14. millioner. 

Pengene går til flygtninge i Verdens brændpunkter, og der er hårdt 
brug for hjælpen, nu vinteren stunder til. 

Tak til alle hjælperne – håber vi ses til næste år. 

Bodil 

Indsamlingsleder for Sct. Georgs Gildet i Hammel. 
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På fødselsdagsgildehallen  den 6. november 2013 sagde gildeme-
ster Hans Jensen blandt andet: 

 

Indledningsmusikken, der spillede før Gildehallen, var Vivaldis: De Fire 

Årstider - Concerto no. 3 - i F-dur - Opus 8.  

Antonio Vivaldi født den 4. marts 1678 i Venedig  var en italiensk violi-
nist og komponist. Hans violinkoncerter "De fire årstider" er blevet 
kendingsmelodi for DR's P2.  

Violinisten der spillede var: Joshua Bell. Bell blev født i Bloomington, 
Indiana, USA, den 9. december 1967. Bell begyndte at tage violin lek-
tioner i en alder af fire 

Udover musik var Bell en god sportsmand, og han udmærker sig ved 
tennis og bowling, og var med i en national tennisturnering som ti årig.  
Bell optrådte  i en alder af 14, som solist med Philadelphia Orchestra. 

Bells instrument er en 300 år gammel Stradivarius violin kaldet Gibson 
ex Huberman 

Denne violin var blevet stjålet to gange og er hver gang kommet tilba-

ge igen, prisen på violinen er cirka fire millioner dollar.  

* 

Det er Gildet fødselsdag vi fejrer i dag.  Det er nu 47 år siden Gildet 
blev stiftet, og der sket rigtigt meget i de mange år, og stadig efter 
alle disse år har vi et aktivt Gilde, der er med til at danne rammen om 
spejderlivet i Hammel. 

Så rigtig hjertelig tillykke til os alle sammen.  

Så blev det november.  

Vi er vendt tilbage til Dansk normal tid igen, eller vintertiden som nog-
le vælger at kalde den. 

Efteråret er over os -  og det har været meget mildt og lunt, så man 
næsten havde fornemmelsen af sensommer igen – men nu er blæst og 
regn kommet så  årets rytme følges alligevel.  

Skoven falmer, fuglene flyver til varmen, vinterjakken og uldsokkerne 

findes frem, og vi går en årstid i møde med røde kinder af vindens ofte 
voldsomme kærtegn og forfrosne fingre i våde handsker.   

Kaffen smager vidunderligt efter en tur i efterårsskoven, hvor vi har 
set på naturens palet med et væld af farver. Vi taler om, hvor smuk 
skoven er, og at vi skal huske at få strøm på cykellygterne. 
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Når danskerne taler om vejret, er det ofte foråret der fremhæves, der 
kommer de lyse farver og sol og den lyse tid.   Efteråret omtales ofte 
som kold, ruskende og den mørke tid i vente.  

Men der er også lys i mørket!   

Vi har lige oplevet en by der har været invaderet af bål, lygter, græs-
karmænd og lys.  

Halloween – den nyindførte skik her i Danmark!   

Da det store flertal af danskere første gang 
hørte om begrebet ”Halloween”, var vel nok 
det igennem tegneserierne ”Anders And” og 
”Radiserne”, hvor ”Den Store Græskar-

mand” er en væsentlig del af tegneseriefigu-
rernes fantasiverden.  

Vi husker nok Søren Brun, der taler om at 
den store græskar mand kommer til den, 
der har det mest oprigtige græskarbed.  
Hvordan et oprigtigt græskar bed ser ud ved 

jeg ikke, men det var en god historie.    

Hvad der i virkeligheden ligger bag tegneseriernes verden og børns 
begreber om græskar og spøgelser, var der dengang ikke mange, der 
vidste. 

Halloween er sammen med Vallentins Dag, begge kommer fra Ameri-
ka, og begge er nogle skikke, der har bredt sig i Danmark meget hur-
tigt her i nyere tid. 

Et andet tegn vi kan se her i dette efterår er at vore lygtepæle blevet 
invaderet af folk, der gerne vil sælge 
os deres ide til, hvad fremtiden skal 
være!  Det er blevet valgtid igen.   

Efterår og valg. Selvfølgelig er det 
tilfældigt, men det er da tankevæk-
kende, at efteråret med sit på mange 

måder triste og uforudsigelige vejr, 
også er  valgmåned.  

Blæst, regn, truende skyer og mørke 
og byrådsvalg har så meget til fælles, 
at det må hænge sammen.   

Men er de alle de folk oppe i lygtepælene nu også enige om, at vi i 

Danmark har brug for forandringer. 
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Fra de fleste af de ophængte personer lyder der et næsten religiøst 
mantra om kompromis og bredde forlig over midten. 

Hvorfor?    

Hvorfor hylder de ikke med brask og bram den vision, de selv har for 

fremtiden, og melder klart ud, hvilken vej de mener, vi skal gå for at 
fastholde og udvikle forretningen Danmark?  Så vi alle får det bedst 
muligt. Jeg fatter det simpelthen ikke!  

Mere end 25% af danskerne i tvivl om, hvor de skal sætte det vigtige 
kryds. 

Det er der ikke noget at sige til - det er jo svært at få et klart svar og 
få besked om, hvilke mål og hvilken retning de opstillede politikere 

mener vi skal have fremover. Det er mest noget med, at vi skal hen 
over midten og på kryds og tværs.  

Denne totalt forvirrede tilstand er ikke god for Danmark eller nogen 
som helst overhovedet.  

Så mit råd er: skaf al den viden og oplysning du kan få fat i og vælg 
så, hvor du skal sætte dit kryds.    

En middelmådelig diskussion uden klarhed og visioner om, hvad vi skal 
fremover, er ikke blot dum og naiv; den er direkte farlig for samfun-
det!  

Husk det, når du skal sætte dit kryds.  For uden vision og fremdrift går 
det hele i stå, eller endnu værre - tilbage!!!   

Vi ligger nu skeletter, spøgelser og politikere bag os og vil forsætter 
med at fejre Gildets fødselsdag.  

Jeg vil slutte med at fortælle, hvad musik der bliver spillet efter Gilde-
hallen. 

Jeg spiller et nummer med Stanley Getz.  

Stan Getz, født den 2. februar 1927 og død 6. juni 1991,  var en ame-
rikansk tenorsaxofonist. I 1958-1961 boede han i Lyngby tæt ved Kø-
benhavn og blev en af de musikere, der var med til at løfte Jazzhus 
Montmartre op til et stort  internationalt ry.  

Han har indspillet utallige plader med mange af jazzens store navne. 

Her skal vi høre et nummer fra det album, der hedder ”Another World” 
og er indspillet i 1977, nummeret hedder Anna.  

Forsat en rigtig god fødselsdagsaften og held og lykke i fremtiden til os 
alle.                                                             Hans Jensen 
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Efter opfordring fra flere har Østjysk distrikt rykket tilmeldingsfristen fra 

d. 1. dec. til d. 15. dec. 2013 til den planlagte distriktsgildehal med 
ridderoptagelse i Hammel d. 26. januar 2014.  

………………………………………………………………………………………………. 

Kære Gildebrødre 

Distriktsgildeledelsen vil gerne invitere alle distriktets gildebrødre til  
ridderhal med optagelse af to riddere. 

Ridderhalen finder sted i Kulturhuset InSide i Hammel. Efter gildehallen vil 
vi nyde en dejlig frokost og hygge os sammen til kl. 17. 

Vi håber I kommer rigtig mange. 

Vi vil gerne gøre dagen til en dag som de vil mindes med glæde, efter at 
være optaget i riddernes kreds. 

Med gildehilsen 
Ridderudvalget 

Østjysk Distriktsgilde afholder 

Distriktsgildehal med ridderoptagelse 

Søndag den 26. Januar 2014 

Kulturhuset InSide, Dalvej 1 - Hammel 

med optagelse af: 

Sten Bo Andersen Hadsten 

Torben Andersen Galten 

Vandrehal fra kl. 11 

Eftergildehal med frokost i selskabslokalerne 

Pris kr.150 pr. person inkl. kaffe, ekskl. drikkevarer 

tilmelding til DGK Anne Marie Hansen 

Telefon: 20784713 - e-mail: annemarie.hansen@gmail.com 

senest den 15. december 2013 

Alle gildebrødre er velkommen 
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Pølsevogn Hammel Hestemarked 2013 

 

Årets netto resultat blev på 20.219,00 kroner 

Stor tak til alle Gildebrødre og Giner, der velvilligt har brugt timer på 

vagter i pølsevognen, afhentning/opsætning plus nedtagning/
aflevering.  

Alle vagter i de tre dage blev besatte, i år dog med lidt større besvær 
end i 2012.  

Jeg er sikker på, at vi, der har solgt pølser, synes det har været vældig 
sjovt, ikke mindst at se folk stå i kø for at købe netop vores pølser! Så 
jeg håber velvilligheden også er der fra jeres side til næste år! 

Slagteren, der leverede varerne, stillede atter pølsevognen gratis til 
vores rådighed. Levering af varer fungerede perfekt og afhentning af 
”rester” ligeledes. At der skulle gå 2 måneder inden jeg kunne få en 
faktura ud af ham, satte mine nerver på spidsen. 

I år solgte vi jo også juice og ”bongo-mælk” – det var en succes! 

Skønt at opleve at der var ”gang i den”, men vejret var jo også i den 
grad med os. Jeg har allerede entreret for 2014 - tror måske ikke vi 

kan gøre det ligeså godt, men vi forsøger! 

Charlotte 
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Til januar er det 70 år siden at tyske håndlangere myrde-
de præsten og digteren Kaj Munk ved Hørbylunde Bakke 
vest for Silkeborg.  

Målet var at skabe frygt og stække den voksende mod-

standsbevægelse.  

Resultatet blev det stik modsatte.  

- o O o - 

Foredrag om Kaj Munk 

En nytårsgudstjeneste fra Vedersø Kirke for nogle år siden, hvor fhv. 
udenrigsminister, dr. phil. Per Stig Møller deltog og en annonce i 
sidste Sct. Georg, var årsag til, at vi bestemte os for at tage til fore-
drag i konferencesalen i Storcenter Nord i Aarhus den 5. november. 

Det var gilderne i Aarhus, der inviterede. Vi var over 300 personer. 

Aftenens konferencier var tidligere radiojournalist Benny Aros 
(gildebroder), som havde en utrolig spændende introduktion til em-
net og Per Stig Møller. 

Vi var ikke klar over, at Per Stig Møller måske er 
nutidens største kender af Kaj Munk, men det blev 
vi gennem foredraget.  

I ca. halvanden time – uden manuskript - fortalte 

Per Stig Møller meget levende om mennesket Kaj 
Munks liv og forfatterskab.  

Per Stig Møller har bl. a. skrevet bøger om Kaj 
Munk. I foredraget gik han også i rette med flere 
danske historikeres mening om Kaj Munk. 

Efter foredraget sang en vokalgruppe - dannet i anled-

ning af aftenens foredrag - tre sange af Kaj Munk: 
”Sæt grammofonen i stå min ven”, ”November” og 
”Den blå anemone”.  

Per Stig Møller roste vokalgruppen og sagde, at det 
var den smukkeste fortolkning af ”Anemonen”, han 
havde hørt. 

For os var aftenen en stor oplevelse. 

Birgit og Leif 
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På gilderådsmødet blev det besluttet, at GammelUglen skulle formidler 
retningslinjerne for indsamling af frimærkeafklip. 
Følgende oplyses på Frimærkebankens hjemmeside  
(www.frimaerkebanken.dk): 

 

Frimærkeindsamling 

Der skal her gives en rettesnor for Gilder, der vil deltage i den humanitæ-
re hjælpeopgave, det er at indsamle brugte frimærker. 

Opsøg f.eks. offentlige kontorer, dagblade, større som mindre virksomhe-
der og aftal at afhente evt. brevpost med frimærker på, en gang om ugen 
eller måneden - og vigtigt - overhold aftalen, så det ikke hober sig op hos 
vedkommende.  

Så sorteres og klippes kuverterne.  

Ved afklipning af frimærker bør der være ca. ½ - 1 cm papir af kuvertens 
forside rundt om frimærket - og ikke mere eller mindre og heller ikke ku-
vertbagside!  

 

 

 

Frimærkebanken er ud over sædvanlige frimærker også interesseret i at 

modtage frimærker i albums, afklip med portostempler fra frankeringsma-
skiner samt afklip af mobilporto. Afklipningen skal ske som for almindelige 
frimærker. 

Frimærkerne bedes nu venligst sorteret.  
For danske mærker sorteres i afvaskede frimærker, ikke-afvaskede fri-
mærker, portostempler fra frankeringsmaskiner og mobilporto. For uden-

landske sorteres i afvaskede frimærker og ikke-afvaskede frimærker, evt. 
landevis.  

Frimærkebanken forbeholder sig ret til nedvejning af afklip, f.eks. med 
dobbelt papir (kuvertens bagside).  

Det er nu gildets indsamlingsleders opgave, at viderebringe det behandle-
de materiale til Frimærkebanken der så kvitterer for modtagelsen ved ud-
løbet af kvartalet. Kvitteringen viser nyindsendte frimærkeafklip samt Gil-

dets total for indsamlingsperioden. Gildet er da løbende underrettet om 
dets indsamlingsresultat. 

Det er en lille ulejlighed, med en stor virkning!  

Indsamlede frimærker afleveres i Gildet til Lilli Sørensen 
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På den anden side  

Der kan du læse om indsamling af frimærker.  

I Hammelgildet har vi i perioden 20.09.2011 til 21.09.2013 indsamlet i alt 
4,200 kg frimærker og på landsplan i samme periode blev der indsamlet 
695,935 kg. Det betyder at Hammels andel er 0,60 procent af totaltallet. 

Og Lilli meddeler, at hun gerne modtager hele breve, så skal hun nok af-

klippe tingene reglementeret  

 

PØT MØLLELØBET 2014 

Løbet afvikles søndag den 27. april  

med start fra Engedalen klokken 9:00 

Emnet bliver ”Spejdere jorden rundt” 

Foruden spejdere fra Hammel har vi inviteret spejderne i 
Ulstrup, Thorsø og Laurbjerg. 

Løbet vil omfatte mikro/bæver, mini/ulve og juniorer 

Vi kan blive omkring 100 spejdere fra de tre grene. 

Der vil blive informeret og uddelt materiale til gildemødet 

i februar 

 

JYTTE 

Pøt Mølle-koordinator 
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Besøg Spejdermuseet  i Århus 
  
 
I spejdermuseet finder man spejderhisto-
rie fra egen spejder- og gildetid! 
 

I museumslokalerne er udstillet spejderef-
fekter og klenodier og man finder skiften-
de særudstillinger. 
 
Desuden er der et arkiv med dagbøger, 
spejderblade, fotos, film og gamle spej-
derløb og –turneringer. 

 
Biblioteket rummer en omfattende samling 
spejderlitteratur. 
  

 
Åbningstider: Der er gratis adgang lørdage kl. 10:00 til 13:00. (Det 
kunne være en gruppetur!)  

 
Der kan også aftales særbesøg for grupper, eventuelt med et særligt 
spejderhistorisk emne eller en normal rundvisning. 
  
Henvendelse kan ske til Finn Christiansen på telefon 86 21 12 33 
(bedst mellem kl. 16:00 og 18:00) 

eller til formanden Benny Aros, telefon 86 27 35 48. 
 
Museets er beliggende Vestergade 3,1 sal 8000 Århus C 
Telefon 86 12 14 60 (telefonsvarer uden for åbningstiden) 
 
Spejdermuseet i Århus er en selvejende institution. 
 

Museets formål er at støtte spejderarbejdet ved at udbrede kendska-
bet til spejderbevægelsen samt dens betydning for samfundet ved: 

 at samle, registrere og udstille historiske effekter, 

 at samle erindringer og viden med tilknytning til spejderkorp-

sene og Sct. Georgs Gilderne, 

 at stille de indsamlede erfaringer til rådighed for det aktive 

arbejde i de enkelte spejderenheder, 

 at tilbyde aktiviteter for nuværende og tidligere spejdere. 
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Nytårsgildehal 

ONSDAG DEN 8. JANUAR KL. 19.30 

Vi starter med at ønske hinanden godt nytår med et glas cham-
pagne, hvorefter vi kan glæde os til en times underholdning af 
Cabaret- Holdet fra Sorring. Derefter Gildehal. 

CABARET 2013 
”Det sker kun én gang” 

Pottemageregnens Amatørteaterforening – Cabaret-Holdet 

 
CABARET er levende underholdning med rytmer og stemninger, 

der skifter mellem festligt, showpræget, sjovt, sødt, sprælsk, un-
derfundigt osv. 

CABARET’ens numre kædes sammen af de optrædende, der på 
skift tager konferenciér-hatten på og introducerer det næste ind-
slag. 

Vi slutter af med et let traktement. Medbring det sædvanlige, dog 
dyb tallerken + ske i stedet for den flade tallerken. Pris 100 kr. 

Gruppevis tilmelding med navne senest torsdag d. 2. januar 2014 
til Carsten tlf. 86963508  eller mail cl-hammel@fibermail.dk .  

Gruppe 1 
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GILDEMØDE 

Engedalen 
 

den 5. februar kl.19:30 
 

Historien om Det Maritime Hjemmeværn 
fortalt af Henning Rasmussen fra Silkeborg 

med billeder af de skibe og materiel de bruger, 
tillige med billeder af de opgaver de udfører. 

 

Gruppe 2 

 
Medbring bestik og kaffe - pris pr. person kr. 50,- 

Gruppevis tilmelding til Lisbeth: 
Telefon:21194198 - mail: arnfalk@mail.tele.dk 
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Naturlaug Steen Blicher 
 
8. dec.  2013:  Juletur ved Vrads 

18. jan. 2014: 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 
   
 5/12 Distriktsrådsmøde 

Årsprogram  
Gildet 1. halvår 2014 

 
 

8. januar Nytårsgildehal Gruppe 1 
5. februar Gildemøde Gruppe 2 

5. marts GILDETING Gruppe 3 
27. april Pøt Mølleløb ALLE 
23. april Sct. Georgsgildehal Gruppe 4 

7. maj Udflugt Gruppe 5 
4. juni Friluftgilde Gruppe 6 

KALENDERSIDEN 
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Alle læsere af GammelUglen ønskes 

 

En rigtig glædelig jul og et godt nytår 
 

Vi ses igen i 2014 
 

 

Meget afhænger af hvad øjet set! 
På ovennævnte billede ser man enten en general eller 

En ældre mand, en kvinde og barn samt en sovende hund. 
Der gemmer sig derudover tre ansigter i billedet. 


