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Gildemester: 
Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11,  
8450 Hammel  -  86 96 13 81 
mail: peru@os.dk 
 

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

Gildekansler: 
Kirsten Hilton, Vestervang 20,4 th. 
8000 Aarhus C -  24 67 86 38 

mail: kirsten@hiltons.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 
elisabeth.arnfalk@dukamail.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    4054 2231*) 

*) nyt nummer 

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-Nielsen 
Uddannelses Sekretær: Peter Skræ  
PR Sekretær:  Vakant 
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: -4. juni 2014.  
Deadline - uden aftale - er den 23. maj  

Læs også om Gildet på: www.sctgeorg.dk/hammel 
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Den NYVALGTE GILDEMESTER har ordet: 

 

Det måtte jo komme. Jeg sagde ja og I har givet 

mig jeres tillid til, at være jeres gildemester i en 

for mig spændende periode: Hvor vi sigter ”Mod 

nye horisonter” 

Vi skal alle tænke tanker for at skabe og synliggøre de værdier, 

der er i vores gilde, som bygger på ”Spejderideen for voksne”, 

som igen er ideen fra Baden-Powell.  

Vi skal have mål mod aktiviteter, som gør os synlige. Tænke nye 

tanker for, hvor vi kan være med til, at gøre gavn for andre. Det 

kan være din næste, samfundet og i det, vi forstår ved et huma-

nitær engagement. 

Det er ikke sikkert, at vi skal gøre, som vi plejer.  

Den vej har vi prøvet og ja, den var god i en periode, men hvad 

skete der, da samfundet ændrede sig. Fulgte vi med?  

Det handler om attitude…. 

Ja, der er stor sandsynlighed for, at det vi siger, bliver til hand-

ling, eller er det bare fine ord? Jeg tror på, at vi i SGG har den 

rette holdning med fra vores spejdertid til, at gildet har en posi-

tiv fremtid. 

Jeg ser en stærk ledelsesgruppe og jeg ser mange gildebrødre, 

såvel giner, som vil og gør et stort arbejde i laug og udvalg. 

Som er med til, at vi i gildet har et stort aktivitets niveau. 

”Spejderbror her er min hånd”, synger vi.  

Ja, men så lad os da gøre det; så vi i fællesskab skaber en posi-

tiv vej frem ”Mod nye horisonter” 

Jeg vil opfordre jer alle til, at bruge Gammel-Uglen og vores 

hjemmeside. Der har vi 2 x Alex, der gerne vil formidle og være 

med til, at gøre vores gilde synlig. 

Med stor gildehilsen  

Peder 
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Februarmødet blev lidt anderledes end planlagt af gruppe 2.  

Foredragsholderen var tjenstlig blevet kaldt til et møde og måtte der-
for melde afbud til os.  

I stedet for at komme ”til søs med Det Maritime Hjemmeværn”, så 
kom vi på ”opdagelsesrejse til Peru og Bolivia”.  

Det var gildebror Peter Spørring, der 
sprang til og fortale om og viste bille-
der fra en tur han sidste år var på. Vi 
kom gennem smukke landskaber, så 
farverige mennesker og hørte om frem-

medartet kultur.  

Så aftenen blev en spændende og læ-

rerig aften. Vi nåede også at synge fle-
re sange fra vores forskellige sangbø-
ger, herunder ”Jeg elsker den brogede verden”, som var Peters ind-
gangssang til hans rejsebeskrivelse. 

 - o O o - 

Uddrag af Gildemesterberetning den 5/3-2014: 

Afgående gildemester Hans Jensen sagde bl.a.: 

Jeg vil gerne sige tak for det arbejde der blev lagt i at arrangere Pøt 
Mølle Løb for de mindre spejdere og Favrskov løb for de store spejde-
re. Det at lave løb for en hel kommune er et stort arbejde. 

Kommunens Spejdersamråd er kommet godt i gang, og det bliver 

spændende at følge dette arbejde i årene fremover. 

Her i 2014 vil Hadsten laver løb for de små spejdere i deres ende af 

Favrskov kommune, og vi her i Hammel laver løb for de små spejdere i 
vores ende af kommunen. Løbene bliver over det samme tema. 

Vi havde et godt besøgt loppemarked i 2013. Igen fik vi et pænt over-
skud på salget af de indsamlede effekter. Beløbet var ikke så stort som 
vi ”plejer” at få, men det kan vi nok heller ikke forvente med de man-

ge genbrugsforretninger der er alle vegne.  

Gildets pølsevogn på efterårets Hestemarked var en stor succes. Vi fik 

det største overskud vi har haft på Hestemarkedet. Som noget nyt 
kunne vi i 2013 også sælge sodavand og juice i pølsevognen. 

På det årlige Gilderådsmøde blev vi enige om, at der bliver lavet en 
overdækning ovenpå bunkeren og at den opføres af spejderne. 

LIVET  I GILDET: 
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Der har været arbejdsdag i Centeret, hvor der blev fældet træer og 
ryddet op. Bålpladsen vil blive udstyret med nye siddepladser og vi 
blev enige om, at ansøge om tilladelse til at holde offentlig Sct. Hans 
bål i 2014. 

Nyt skema til reservation af lokaler og vejledning er sat op i gangen 
ved telefonen. 

Fredslyset blev traditionen tro afhentet i Skanderborg, det var den 27. 

november og Borgmester Nils Borrings modtog fredslyset på trappen 
ved Hammels Rådhus. 

Derefter gik vi med fakkeltog til Inside, hvor selve ceremonien fandt 
sted. Der var et rigtigt pænt fremmøde. 

Jeg overrakte Gildet donationer, og sjældent har jeg da set nogle mod-
tagere være så rørt over at der var nogen der havde tænkt på dem, 
det var dejligt. 

Ny i Gildeledelsen: Gildemester: Peder Spørring, Kansler: Kirsten 
Hilton og Flagherold: Bodil Taankvist . 

 - o O o - 

 
SKAGHØJDAG 

Søndag den 30. marts var der Skaghøjdag. Vi havde en rigtig hyggelig 

eftermiddag med 23 beboere. 

”De tre Musikanter” spillede og sang og vi havde også Fællessang. 

Lilli, Skaghøj-gruppen 
 

Mod nye horisonter 

Østjyske Distriktsgilde havde den 3. april inviteret til et orienterings- 
og debatmøde om Sct. Georgs Gildernes handlingsplan ”Mod nye Hori-

sonter”, som blev vedtaget på landsgildetinget september 2013. 

Det var distriktets GU’er der stod for arrangementet, som blev besøgt 
af ca. 28 personer, hvoraf 8 kom fra Hammel Gildet.  

Peter Skræ fra Landsgildeledelsen var aftenens foredragsholder. 

Det var en aften med en god debat, hvor der bl.a. blev talt om vigtig-
heden af, at Sct. Georgs Gildets medlemmer arbejder for, at gøre Gil-
det mere synlige. 

Men også at Gildet bliver nødt til at tilpasse sig det samfund, som vi 
befinder os i og drøfte, hvordan vi kan få nye medlemmer.  

Der forestår nu en længere debat i landets gilder.  
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Så har REDAKTØREN igen været ude med saksen: 
 

Afgående Distriktskansler i Steen Blichers Distriktet i Vestjylland, Son-
ja Klercke har leveret følgende indlæg i Distriktsbladet, ”A Binderi”. 

Lige før jul rundede jeg et skarpt hjørne, hvilket også satte en del tan-
ker i gang. Jeg er nu kommet ind i den aldrende flok, som ser tilbage 
på, hvad der er sket af gode og dårlige ting gennem tiderne og tænker 

også på, hvad jeg kunne/burde have gjort anderledes. 

Jeg har haft og har stadig megen glæde og fornøjelse af at være gilde-
bror. Når jeg ser mig omkring i flokken, er vi alle sammen ikke mere 
ganske unge med hvad deraf følger. Jeg tænker her mest på fysikken, 

idet jeg fornemmer, at ”pæren” fortsat lyser upåklageligt. 

De fleste bliver nok også lidt mildere og mere tolerante med årene, og 
det er netop en god ting i forbindelse med, at nogle af de fysiske fær-

digheder aftager. Jeg har hørt nogle beklage, at de ikke er til så me-
gen hjælp mere. De føler, at de ikke længere gør deres pligt. Det fik 
mig til at tænke på en gammel fortælling om to krukker: 

”En kinesisk kvinde havde to lerkrukker, som hun hver dag bar på et 
åg til bækken for at hente vand. 

Den ene krukke var hel og fin og var fuld af vand, når hun nåede 
hjem. Den anden var revnet og dryppede hele vejen, og var derfor kun 

halvfuld, når hun nåede hjem med den. 

Da det havde stået på et par år, beklagede den skårede krukke sig til 
kvinden: ”Jeg føler mig gammel og unyttig. 

Når jeg kommer hjem, er der kun halvdelen af vandet tilbage. Jeg 
skammer mig over, at jeg ikke længere kan være til fuld nytte.” 

Kvinden smilede og sagde: ” Har du ikke lagt mærke til de fine blom-

ster, der vokser på din side af stien? Jeg har kendt til din revne i lang 
tid og har sået blomsterfrø på den side, som bliver vandet hver dag. I 
to år har jeg glædet mig over de smukke blomster og har plukket af 
dem til at pynte op i mit hus. Hvis ikke du havde været præcis som du 

er, kunne disse smukke blomster slet ikke vokse her.” 

Jeg er sikker på, vi alle kan overføre fortællingen til mine indledende 
tanker, og moralen er: 

Det er sprækkerne og revnerne vi har, som gør vores liv så interessant 
og givende. 

Tag alle mennesker for, hvad de er og søg det gode i dem. 
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Brug dog gildets hjemmeside!!!! 

Til hvad? Kunne nogen spørge! 

Gildets hjemmeside tjener – eller rettere kunne 
tjene – mange formål.  

Man kan tilmelde sig en service, hvor man får be-
sked pr. mail, når Gildets hjemmeside opdateres 
med nyheder, væsentlige ændringer af indholdet, 

kommende arrangementer eller når GammelUglen 

udgives. 

Det er let at tilmelde sig ordningen. Man skal blot gøre som beskrevet på 

hjemmesiden. Eller send en mail til webmasteren med ønske om tilmeldin-
gen. Mail-adressen er: webmaster@sctgeorg-hammel.dk 

Hjemmesiden kan også bruges til fx at finde de adresse- og kontaktoplys-
ninger, der udsendes fra gildeledelsen om medlemmerne. De kan nemlig 

findes via menuen, ”Gildesider”.  

På samme ”sted” kunne man også lægge andet materiale af internt karak-
ter.  

Det er dog nødvendigt at benytte et kodeord, for at komme ind på siden 
og hente medlemslisten, der i øvrigt også er forsynet med kodeordet.  

Kodeordet blev oplyst på Gildetinget, og er indtil videre det samme, som 
benyttes på Landsgildets medlemsside. 

Informationer om Pøt Mølle Løbet er et andet oplagt emne at bruge hjem-
mesideplads på.  

Når materialet er klar, kan det lægges på hjemmesiden, så informationer-

ne prompte er til alles kendskab og man er fri for at fylde modtagernes 
postkasser op. Evt. kan der ”varsles” med en lille mail. 

I øvrigt arbejder redaktøren af GammelUglen og Webmaster sammen, så 
når man har sendt en ”nyhed” til den ene, så videresendes den til den an-

den. 

Kort sagt. Kun fantasien sætter grænser for brugen af vores hjemmeside.  

Måske skulle man bruge næste gruppemøde til at få en snak om, hvordan 
man anvender alle de informationer, der er tilgængelig.  

Gå på opdagelse på www.sctgeorg-hammel.dk 

Gildehilsen, 

Alex ® 

Web-master 
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Der kom en mail: 
 
Tak for bladet, som jeg fik med posten. Det er interessant at se, 
hvad I arbejder med.  

Jeg har nogle gange kigget på jeres hjemmeside, men man glemmer 
det jo, hvis ikke man bliver mindet om det. 

Måske har I lyst til lejlighedsvis at få lidt stof om spejderne til brug i 

bladet? Det vil vi gerne levere. 

Jeg siger tit til grupperådet og lederne, at vi er heldige med at have 
så stærk en gilde-afdeling i ryggen.  

Tusind tak for jeres store indsats for spejderne! 

Jens Nørlem 
Kasserer,  KFUM-spejderne i Hammel 

 

Hermed følger som lovet et bidrag til Gammeluglen. 

 

Fastelavn i Engedal 

KFUM-spejderne kombinerede grup-

pemøde for forældrene indendørs 

med fastelavnsfest og lejrbål for 
spejderne udendørs.  

I år lå arrangementet forsøgsvis en 
søndag eftermiddag, hvilket blev en stor succes - og 
heldigvis i perfekt vejr! 

 
Tropspejder Andreas Højgaard Rasmussen  
har skrevet denne beretning om dagen:  

 

Den sjove dag startede, som ved alle spejder arrangementer, med 
at vores patruljer skulle råbe deres lille råb.   

Efter dette skulle der slås til tønden.  

Fire tønder var hængt pænt op.  

Både bæver og ulve morede sig utroligt meget med det.  

Os der var i troppen havde det også meget hyggeligt lige indtil vores 
kølle flækkede midt over.  
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Men man må tage hatten af for Aquila (seniorpatruljen, red.), som 
skulle få deres tønde ned med et reb, hvilket er ret svært! 

Da vi havde fået vores små slikposer stod den på hygge ved bålet. 

Der blev sunget sange, men der var selvfølgelig også tid til, at der 
kunne blive holdt nogle konkurrencer og lavet nogle små sketchens. 

Da lejrbålet havde nået sin afslutning og vi havde bedt Fader vor, og 

sunget vores afslutnings sange, var der i dagens anledning blevet 
bagt en masse fastelavnsboller, som jo selvfølgelig skulle sættes til 
livs.  

Efter saftevand og lækre fastelavnsboller var der 
god mulighed for alle os friske spejdere til at bru-
ge de fantastiske omgivelser.  

Nogle forsøgte at lave dæmninger mens andre 

gyngede, og ja, så var der alle os andre der bare 
tog en ekstra bolle og slappede af og morede os.  

Alt i alt var det en fed dag! 

Kontingent m.v. 

Tiden er nu inde til betaling af kontingent for 1. halvår 2014. 

Kontingentet er kr. 400,00 

I har 2 muligheder for betaling: 

1. Indbetaler beløbet til gildets konto i Sparekassen Kronjylland, 

Hammel. Konto 6110 486 00 85320. Husk at oplyse navn/

navne ved indbetalingen. 

2. Betaler kontant, (til Ruth). 

Sidste frist for indbetaling er den 31. maj 2014. 

Da der ikke udsendes skriftlig kontingentopkrævning til hver enkelt gildebror, vil I ca. 1 

uge før sidste betalingsfrist modtage en påmindelses e-mail. Uanset om man har betalt, 

modtager alle af praktiske grunde denne e-mail. 

Ved betaling via pengeinstitutoverførsel er det unødvendigt at få pengeinstituttet til at 

sende en særskilt meddelelse om overførslen. Det er spild af papir, da de ikke bruges til 

noget. 

Afregninger vedrørende arrangementer m.v. til  undertegnede. 

Gildehilsen Ruth 
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Friluftsgildehal i Engedal 

Onsdag d. 4. juni kl. 19.00 

En aften omkring lejrbålet, hvor vi vil synge, 
hygge og spise lidt bålmad. 

Vi regner med, at I er med på, at det ikke er 
vejret, men påklædningen, der kan være noget 
i vejen med.  

Tag varmt tøj med og siddeunderlag, så vi kan 
lade flammerne fra lejrbålet varme vores kreds  

 

Medbring det sædvanlige. Pris 60 kr. 

Gruppevis tilmelding senest søndag d. 1. juni til Ruth Føns, 
ruth@kontorhjaelpen.com eller 86 96 88 08 

Vær opmærksom på mødetidspunktet kl. 19.00 

Med gildehilsen  

Gruppe 6 

Årets udflugt til  

Give Egnens Museum* 

Onsdag den 7. maj 2014 

Program: 

18:00-19:30 Intro og rundvisning i permanent udstilling. 
19:30 Spisning i fælleslokale (egen skovtursmadkurv). 
Derefter går man rundt på egen hånd  
(Særudstilling: Krigen 1864 med lydkulisser). 

Pris: 75 kr. pr. deltager. 

Planlagt afgang med Erik Hansens bus fra Hammel:  
16:30 og retur i Hammel ca. 22:30. 

Gruppevis tilmelding til Annette  
på mail: nianho@youmail.dk eller 4054 2231 senest fredag, den 2. maj. 

GRUPPE 5 

* se mere på hjemmesiden www.gem.dk 

http://1.bp.blogspot.com/-t9DP56JX85w/TsPMh4WRg7I/AAAAAAAAAtw/t0IxwPZWBL8/s1600/LEJRBAL.pn
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Naturlaug Steen Blicher 
 
Program for 1. halvår 2014: 

27. april:  Sondrup Bakker og Uldrup Bakker 
11. maj:  Additnæs – Rundtur langs sydsiden ad Salten Langsø 
1. juni:  Naturrum Skovsnogen  

15.-20. juni: Rejse til Usedom ved den tysk-polske grænse 
24. august: Vandring i området ved Vester Mølle og sejltur på Skan-

derborg Sø 
 

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. 

Program Østjysk Distriktsgilde 2014 

13. maj Distriktsgildeting i Hadsten, Kernehuset/sundhedscenter, 
  Hovvej 76 
28. august Distriktsgildehal ved Kulla-hytten i Horsens 
27. okt. Fellowship-Day i Porskær Gildet, Galten – Sted/adr. følger 
26. nov. Fredslyset modtages i Skanderborg 
1. dec. Distriktsrådsmøde i Hammel 
 

Program for Gildet 1. halvår 2014 

27. april Pøt Mølleløb ALLE 

7. maj Udflugt Gruppe 5 

4. juni Friluftgilde Gruppe 6 

KALENDERSIDEN 
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Tillykke til……. 
 
 

 
 
 
Yelva Thomsen med 30 år i gildet den 6. juni 

 

PÅ FALDEREBET: 

 

Når man begynder som spejder 

er det, der står her til højre, no-

get af det første man lærer. 

En lærdom der gælder resten af 

livet, men en gang imellem er 

det måske rart nok lige at få det 

genopfrisket med øjnene. 

Derfor denne lille, uskyldige pla-

kat her på Falderebet 

 

REDAKTØREN 

 

NYT fra GILDEBRØDRE Om ny adresse, telefon og mail: 

Elisabeth Arnfalk, Odde Naturpark 11, Helberskov, 9560 Hadsund 
Mobilnummer: 2119 4198 - mail: elisabeth.arnfalk@dukamail.dk 

Tove Rasmussen, Toftevej 7B, 8450 Hammel 

Annette Horup har skiftet telefonnummer fra  

8696 3907 til 4054 2231 

En påmindelse i hverdagen. 

Opslag i SpejderCentret 



 
 
 
 
 
 
 
Mindeord for Karen Sørensen   
 
Vi har mistet en kær Gildebror, den 12 april sov  
Karen Sørensen ind efter lang tids sygdom.  
 
Karen blev optaget i gildet i juni måned 1979. 
Karen blev valgt til flagherold i perioden 1984-1985, og i  
perioden 1989 til 1993 var Karen valgt til Gildets Skatmester.   
 
Karen vil blive savnet som en altid kærlig og deltagende gildebror i 
Hammel, en gildebror der altid var villig til at hjælpe til når der 
skulle laves et stykke arbejde eller der var nogen der trængte til en 
hjælpende hånd.  
 
Karen vil blive savnet i gildet. 
 
Med venlig hilsen  
 

 
 
Gildemester  
Hans Jensen   

Sct. Georgsgildet 14. april 2014 


