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Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: 
Erling Kjer, Vadstedvej 24A, 8450 Hammel   4227 3710 

SCT. GEORGS GILDERNE i DANMARK 
Landsgildemesteren: Helmut Werth 
Landsgildekansleren: Johan Evensen 
Landsgildeskatmesteren: Paula Mikkelsen 
International Sekretær: Anne Haastrup-Nielsen 
Uddannelses Sekretær: Peter Skræ  
PR Sekretær: Ingrid Danstrup 

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 den nye gruppeindkalder 
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 
Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer:  27. april 2016.  
Deadline - uden aftale - er den 15. april. 
Gildet hjemmeside: www.sctgeorg-hammel.dk 

Gildemester: 
Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11,  
8450 Hammel  -  8696 1381 
mail: peru@os.dk 
 

Gildeskatmester: 
Ruth Føns, Skanderborgvej 280,  
8472 Sporup -  2045 9397 
mail: ruth@kontorhjaelpen.com 
 

Gildekansler: 
Kirsten Hilton, Vestervang 20,4 th. 
8000 Aarhus C -  2467 8638 
mail: kirsten@hiltons.dk 
 

Spejdercenter Engedalen: 
Møllevangen 4, 8450 Hammel  
OBS: MØNTTELEFONEN er NEDLAGT 
Centerleder:  
Keld Kronvold   2423 0686 
Vicevært: Lars Svensson  5144 6163 

Gruppeledere 2015-17: 

Gruppe 1: Alex Hilton 
alex@hiltons.dk   T: 2427 7236 

Gruppe 2: Jytte Kronvold 
jkronvold@mail.dk   T: 4057 4585 

Gruppe 3: Hanne Thorhauge 
thorhauge@fibermail.dk  T: 2128 2611 

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 
blvn@fibermail.dk  T: 8696 1205 
 
 
Web-master    
Alex Ravn    T: 2993 5370 
mail: webmaster@sctgeorg-hammel.dk  
 
Hjemmeside: 

www.sctgeorg-hammel.dk 
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Tiden 

Jeg sad mandag morgen i saunaen i svømmehallen, på væggen hang 
der et timeglas, så tænkte jeg ”TIDEN”; så slog det mig, i min kalen-
der d. 25. januar står der deadline for Gl-Uglen og det er jo netop i 
dag mandag, hvor tiden vækkede mig 10 min. over 6, ud på cyklen i 
8 grader varme, i torsdags var der 12 grader frost, en forskel på 20 
grader det er dog en forskel der kan mærkes.  

Nå tilbage til varmen 80 grader og til tiden: Saunaen, hvor tiden løber 
(sandet i timeglasset), præcis i 15 min. jeg skal nu kun bruge 10 min. 
varme, så heldigvis er der en inddeling så jeg kun får de 10 min. 

Tiden løber og den går og ja når sandet er løbet ned, ja så står tiden 
stiller! 

Jeg fik et digt af Karina, som igen har fået det af en indianer 

”Jeg ønsker for dig at du får tid” 

Jeg ønsker ikke at give dig en hvilken som helst gave, jeg ønsker for 
dig at du må få det som de fleste ikke har. Jeg ønsker for dig at du 
må få tid, til at le og have det rart, hvis du lærer at bruge den klogt 
kan du få al det ud af den som du ønsker. 

Jeg ønsker for dig at du for tid til at gøre og tænke ikke kun til dig 
selv men også til at gøre for andre.  

Jeg ønsker for dig at du får tid, ikke til at stresse afsted, men til altid 
at være glad. 

Jeg ønsker for dig at du for tid, ikke tid der bare flyver afsted, men tid 
du kan have og beholde. 

Tid til at lade dig overraske af alt det gode, tid til at have tillid og ikke 
bare tid man kigger på, på et ur. 

Jeg ønsker for dig at du får tid til at røre stjernerne og tid til at vokse, 
til at modnes, tid til at blive og være dig. 

Jeg ønsker for dig at du får tid til at genfinde håbet og turde elske, 
det nytter ikke noget kun at længes. 

Jeg ønsker for dig at du får tid til at finde dig selv, til at leve hver 
dag, hver time og hvert minut som en gave. 

Jeg ønsker for dig at du får tid til at tilgive og acceptere. 

Jeg ønsker af hele mit hjerte for dig at du får TID 

Tid til livet og til at leve det. 

Hermed de bedste ønsker til jer alle i SGG.   

Med gildehilsen  

Peder 

Gildemesteren har ordet 



4 

 

Historien om gildets pølsevogn 
Af: Leif Vestergaard Nielsen 

 
I 1977 besluttede vi i gildet, 
at vi ville have en salgsbod 
på Hammel Hestemarked. 
Boden blev lavet af presen-
ninger. Vi solgte grillstegte 
kyllingelår og små flutes. 
 
I 1978 køber vi en brugt pøl-
sevogn hos Børnenes kontor 
i Aarhus. Vognen trængte til 
at blive malet udvendig, 

men det ordnede Hammel Autolak på Industrivej. Udgiften var 
en hel flaske Rød Aalborg snaps. 
 
Pølsevognen blev brugt til salg på hestemarkedet og til salg før 
jul, hvor vognen var opstillet på torvet i Hammel. 
 
I påsken1979 og søndage i en periode herefter solgte vi billet-
ter på en typehusudstilling i ud-
stykningen Sønder Allé i Hammel. 
Herved tjente vi et beløb til det 
kommende spejdercenter, og vi 
havde også pølsevognen opstillet 
på arealet. Da udstillingen lukke-
de i forbindelse med salget af ty-
pehusene, skulle 2 høje flagstæn-
ger fjernes. Dem fik vi til Spejder-
centret, hvor også pølsevognen 
var med ved indvielsen. 
 
I 1982 opgiver vi at sælge pølser før jul.  

 
Indtjeningen er for ringe i 
forhold til indsatsen. Heref-
ter har vi kun pølsevogn på 
hestemarkedet. 
 
Pølsevognens tilstand er i 
1988 så dårlig, at vi kan 
risikere sundhedsmæssige 
problemer, så vi skrotter 
den.  
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Vi lejer (gratis) herefter en pølsevogn hos det firma, der leverer 
varerne til os. 
 
Indtjeningen gennem årene er svingende, men vi opnår de fle-
ste år et tilfredsstillende overskud.  
 
I 1996 gik det galt. Vores overskud blev kun 2.500 kr. Et meget 
stort lager af pølser fordeles til spejderarrangementer og en del 
gemmes i gildebrødres frysere til senere brug.  
 
Det hidtil største overskud havde vi i 2013, hvor vi tjente 
20.219 kr. Overskud bogføres på gilderegnskabets konto 

”Udadvendte aktiviteter”.  
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Sct. Georgsgildehal 
 

Onsdag den 27. april 2016 kl. 19.00 
  

I Engedalen 
 
 

Efter gildehallen med aflæggelse  
af gildeløftet får vi besøg af 

 
 

 
 
pastor  
 
Jendre Nørby Fyhn  
 
fra Lading 

 
 

 
 
Medbring det sæd-
vanlige. 

 
Prisen er kr. 60,00 
 
Tilmelding til Lisbeth senest den 20. april 2016 
på tlf. 21 19 31 98 eller elisabeth.arnfalk@dukamail.dk 
 
 
 

Med gildehilsen 

Gruppe 4 

mailto:elisabeth.arnfalk@dukamail.dk
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FREDSLYS  

MODTAGELSE I HAMMEL 2015  

Som GIM og dermed koordinator for hele FREDSLYS arrange-
mentet i Hammel by, retter jeg hermed en tak til alle SPEJ-
DERE , til SPEJDERLEDERE, til SCT. GEORGS GILDE BRØDRE, 
BORGMESTER og INSIDE som også i år bakkede vores fælles 
FREDSLYS- ARRANGEMENT op.  

”Skulderklappet”, som blev uddelt efter alle Spejderne havde 
skrevet FRED , blev omtalt i sidste nummer af Gammel-
Uglen.  

Vi har nu modtaget LYSET i Hammel by i 20 år. I 15 år, har 
der ikke været ændret på vores måde, at modtage LYSET på .  

Så længe jeg bestrider GIM posten i Gildet, vil den heller ikke 
blive ændret. Godt, at vi sammen med jer Spejdere ved dette 
arrangement, såvel som ved mange andre arrangementer, 
står sammen. I fælleskabets styrke lykkes alting.  

Årets modtagelse af LYSET var uden problemer i 2015. LYSET 
brænder nu ikke blot med EVIG flamme i Bethlehem, Østrig 
og Roskilde. Katolsk Kirke i Aarhus har fået FLAMMEN tilbudt 
– og brænder nu også her.  

En hel speciel tak vil jeg rette til jer SPEJDERLEDERE, som fik 
alle spejdere med – med fakkeltog indtog vi Hammel By - In-
Side – I gjorde det. TAK.  

En glæde var det igen, at læse FREDSBUD-SKABET op i Hau-
rum Kirke 1. søndag i advent. Højtideligt at se 2 vel påklædte 
spejder drenge bære LYSET ind, bære det til alteret og der-
med tænde alterets 7 lys.  

Dejligt at opleve, at Haurum Kirke atter var fyldt.  

 

Med Gildehilsen  

Charlotte  
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ANNONCE: 

 

ØSTJYSK DISTRIKTSGILDE  

Distriktsgildemester  

Er du den kommende leder af Østjysk Distriktsgilde?  

Har du lyst til at møde mange spændende mennesker, der i den 
modne alder udgør et fællesskab på bagrund af spejderbevægel-
sens ideer om internationalt fællesskab, respekt for andre menne-
skers holdninger og viljen til at være til gavn for andre mennesker 
og samfundet? Da har du muligheder for at stille op som kandidat 
til posten som Distriktsgildemester for Østjysk distrikt. Er Du kva-
lificeret kandidat, har du måske mulighed for at blive valgt på Gil-
detinget i maj 2016.  

Stillingen  

Distriktsgildemesteren er chef for og daglig leder af Østjysk Di-
striktsgilde, der er paraplyorganisation for Sct. Georgs Gilderne i 
Horsens, Odder, Skanderborg, Galten, Hammel og Hadsten. I 
chefgruppen indgår tillige gildekansler og en skatmester. Ledelsen 
består derudover af to valgte funktionschefer: DUS, med ansvar 
for uddannelse, og DIS, der har ansvaret for internationale aktivi-
teter, herunder Fellowship og fredslyset fra Betlehem.  

Stillingens krav  

Der må påregnes en del mødeaktivitet og deltagelse i samar-
bejdsrelationer med andre distrikter og i landsgilderegi.  

Lønniveau  

Stillingen som Distriktsgildemester er placeret i højeste lønram-
me, idet arbejdet bærer lønnen i sig selv, suppleret med godt 
fremmøde af interesserede gildebrødre. Herudover den glæde og 
taknemmelighed der møder dig, når du udviser respektfuld om-
sorg og interesse for gildebrødre, der igennem et langt ”gildeliv” 
har ydet deres indsats, men som nu ikke længere er i stand til at 
gå forrest. Direkte omkostninger i forbindelse med jobbet dæk-
kes.  

Dine kvalifikationer  

Du skal være gildebror og derved leve op til det ansvar for dig 
selv, dine medmennesker og samfundet, som du har vedgået det i 
forbindelse med gildeløfte og gildelov.  
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Du skal være kreativ og visionær.  

Du skal kunne begå dig inden for mødeledelse, samt kunne for-
mulere dig i skrift og tale.  

Du skal kunne samarbejde  

Du skal kunne kommunikere via pc og netværk.  

Et humoristisk og pragmatisk sindelag vil ikke være en hindring.  

 

Yderligere oplysninger  

Skulle ovenstående have din interesse, er du velkommen til at 
søge yderligere oplysninger information hos nuværende distrikts-
gildemester. ØSTJYSK DISTRIKTSGILDE  

Hvis stillingen ikke bliver besat!  

Såfremt der ikke er nogen kandidat til stillingen og Østjysk Di-
strikt ikke har nogen distriktsgildemester, vil det medføre følgen-
de situation: Østjysk Distrikt opfylder da ikke landsgildets betin-
gelser for at være selvstændig enhed, hvilket kan /vil medføre 
nedlæggelse, eventuelt sammenlægning med andet distriktsgilde, 
og tab af rådighed over distriktsgildets formue og øvrige midler. 
Østjysk Distrikt opfylder da ikke betingelserne for at være 
”juridisk person” over for lovgivningen. Det kan/vil give problemer 
i forhold til bankforbindelse og myndigheder. Sct. Georgs Gilderne 
i Østjysk distrikt har da ikke længere en selvstændig koordineren-
de enhed til varetagelse af fælles interesser.  

Derfor bør også du leve op til dit ansvar  

som gildebror - meld dig som kandidat! 
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Udflugten den 4. maj 2016 
 
Vi arbejder stadigvæk på, at finde en udflugt til 
 

onsdag den 4. maj 2016. 
 
Udflugten skal være lidt spændende og kulturel. 
Der skal være plads til vores medbragte madkurve. 
 
Det skal være til en rimelig betaling. 
Der er jo ikke mere tilskud fra Gildet til at betale  for en bus. 
Der bliver givet et delvis tilskud til udflugten. 
 
Vi arbejder på sagen, og vi vender tilbage,  
når vi har fundet det endelige udflugtsmål. 
 

Med Gildehilsen 
Gruppe 5 

Indkaldelse til Gildeting 2016 
Den 2. marts 2016 

Kl. 19:00 i Engedalen 

Dagsorden iflg. Vedtægterne 
 
1. Valg af dirigent og protokolfører 
2. Gildemesteren aflægger beretning 
3. Behandling af indkomne forslag 
4. Aflæggelse af regnskab, budgetter og 

fastsættelse af kontingent 
5. Valg af gildeledelse 
6. Valg af suppleanter for gildeledelse 
7. Valg af herolder 
8. Valg af revisorer og suppleanter 
9. Valg af oplysningsudvalg 
10. Valg af udvalgsmedlemmer og medlemmer 

til forskellige funktioner 
11. Orientering fra de forskellige udvalg 
12. Eventuelt 
 

Gildeledelsen 
 

 Vært efter gildeting er gruppe 3 
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KALENDERSIDEN 

PROGRAM for Hammel-Gildet 1. halvår af 2016 

(Bemærk ændring af mødedato i forhold til udsendt årsprogram) 

DATO EMNE     Ansvarlig            
-6. jan. Nytårsgildehal GR. 1 
-3. feb. Gildemøde GR. 2 
-2. mar. GILDETING GR. 3 
Forår 2016 Arbejdsdag i Engedalen Centerleder 
10. apr. Pøt Mølleløb Løbskoordinator 
27. apr. Sct. Georgs gildehal GR. 4 
-4. maj Udflugt GR. 5 
-1. juni Friluftgildehal GR. 6 

Naturlaug Steen Blicher 2016 

Lørdag den 16. jan.: Årsmøde i Paradislejren 

Naturlaug udenfor Steen Blicher: 

Naturlaug Fyn:   Ny Andersen 2149 1938 

Naturlaug Sønderjylland: Kirsten og Troels Olesen  2185 2284 

Vestjysk Naturlaug:  Sven Elbro  7511 7448 

Naturlaug Roskilde–Hedebo: Elna Braüner Adamsen  2246 2843 

Distriktsgildeting afholdes i maj 2016 

Familiehumor! 
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Hammelgildets  

50 års jubilæum  

afholdes i Engedalen  

lørdag, den 12. november 2016 

JUBILÆUMSUDVALGET 

Et hjerteligt tillykke til… 
 
Kirsten Hilton med 70 års fødselsdag 

den 7. marts 

 Hans Jensen med 70 års fødselsdag  

den 6. april 
 
Kirsten Gammelgaard med 50 år 

i Gildet den 23. april 
 

 


