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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 

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 (OPLAG: 65 eksemplarer) 

Nr. 1 Den 15. august via 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@hiltons.dk - Tryk: Erling Kjer 

Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer: -3. december 2014.  
Deadline - uden aftale - er den 23. november 

Læs også om Gildet på: www.sctgeorg-hammel.dk 
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Nyt fra Gildemesteren: 

Gildehal d. 3. september temaet: 

VÆRDIER 

SYNLIGHED 

VISIONER/DRØMME  

HUMANITÆRT ARBEJDE 

Det bliver spændende hvad grupperne finder ud af, som 

kan føre os frem mod nye horisonter. 

Vi har godt gang i aktiviteterne her i efteråret: 

D. 9. oktober mødes vi ved spejdercentret, hvor Erling har la-

vet en arbejdsplan for rengøring, beskæring og oprydning i hu-

set og i området, samtidig plejer det også, at være hyggeligt, 

hvor Erling også sørger for, at vi ikke selv skal have madpakken 

med  

 

D. 9. november mødes vi til indsamling: Dansk Flygtninge-

hjælp, hvor hver indsamler plejer, at indsamle ca. 1.000 kroner, 

for det kan vi f.eks. give: 

• 1 syrisk familie på fem en nødhjælpspakke med madrasser og 

tæpper samt køkkensæt og hygiejneartikler 

• 22 børn i Den Centralafrikanske Republik skoleredskaber – fx 

blyanter, viskelæder og kladdehæfter 

• 12 flygtninge fra Syrien varme tæpper 

Se mere på: www.3-timer.dk 

D. 26. november mødes vi til Fredslys arrangementet, ja vi 

trænger til, at sende et kraftig signal om FRED ud i verden, ved 

dette arrangement uddeler vi en donation til et godt formål. 

Andre aktiviteter kan nævnes: Gildemesterstævne hvor Kir-

sten og jeg deltager. Gilderådsmøde hvor alle i udvalg og laug 

kan orientere og blive orienteret om vores mange gøremål. 

Gildernes Højskole hvor Bodil, Charlotte, Erling og jeg delta-

ger.                                                          (fortsættes på næste side) 
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Nyt fra Gildemesteren: (fortsat) 

 

Den 29. oktober har Gildeledelsen og alle, der har aktiviteter 

med spejderne, møde med lederne i korpsene. Vi mødes i Spej-

dercentret, om gamle og nye aktiviteter, vi vil have en hyggelig 

aften se indkaldelsen på næste side. 

Gildemøde i Østjysk Distrikt i Spejderhytten Kulla i Horsens, 

det var en hyggelig aften med spejderløb rundt om søen, spej-

dersange omkring bålet i bålhytten og wokmad, som smagte 

super godt, Erling og jeg var med til en god aften. 

 

Gildernes Højskole  

Jeg glæder mig til, at komme med, hvor temaet er ”Truslen mod 

åndsfrihed”  

Et stort og vigtigt emne: Vi skal have friheden til, at finde vores 

egen politiske overbevisning og religiøse tro, jeg tror på, at 

mennesket er fattigt hvis ikke vi har troen på, at der er noget 

der er større end os selv. Hvis vi kun har os selv, at tro på, så 

kommer aggressiviteten, som skubber alle hensyn til medmen-

nesket til side.  

Åndsfrihed er et værn imod ensretning i samfundet og omstyrt-

ning af samfundsordenen med voldelig midler.  

Vi skal med fredlige og demokratiske midler finde vores værdier, 

holde fast i vores kultur og traditioner ved, at vi kender vores 

historie og vores kulturelle stå sted, så er vi stærke og kan bed-

re modstå kræfter ude fra, som sætter egen egoisme og tro 

over demokratisk ret og ytringsfrihed.  

Vi skal værne om vores værdier, det gør vi ved, at kende 

vores værdiers grundlag for vores dejlige frie del af ver-

den. 

Gyldne farver og sensommerbrise, fylder hjertet med god musik, 
hvor har vi meget, at glæde os over med de fire årstider. 

 

mgh Peder 
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SCT. GEORGS GILDET I HAMMEL  

 

Indbyder til samarbejdsmøde  

i Spejdercenteret ”Engedal”  

den 29. oktober kl. 19:30 

 

Vi vil med indbydelsen lægge op til en snak om gamle og nye sam-

arbejdsmuligheder: 

 

Dagsorden: 

1. Spejderløb (Pøt Mølle løb) – (Favrskovløb) 

2.  Loppemarked 

3. Fredslys 

4. Spejdercenter Engedal 

5. Sankt Hans aften 

6. Dansk Flygtningehjælp indsamling 

7. Andet 

 

Vi vil gerne, om vi kan hygge os lidt med et par spejdersange og 

lidt kaffe/te og en kage. 

 

Vi håber, I kan komme.  

 

Invitationen er tænkt til spejderlederne, gruppestyrelse og gruppe-

rådsmedlemmer ved de 2 spejderkorps, samt gildeledelsen og de 

gildebrødre, som har samarbejde med spejderkorpsene, gennem 

forskellige aktiviteter og spejdercenteret. 

 

Vi vil gerne have en tilmelding på mail adr. peru@os.dk  

senest søndag d. 19. oktober. 

 

 

Med venlig hilsen 

Peder Spørring 

gildemester 
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NYT FRA: 

 
Hammeluglerne,  

der har renoveret Uglereden 
 
17. august startede vi det nye spejder år med vores traditionsrige op-
rykning.  

Det var som altid en god og hyggelig dag – dog lidt våd.  

Vi havde mange Mikroer, der skulle rykke op til Minierne, så vi har pt. 
rigtig mange Minier, men desværre har vi nu mangel på ledere. 

 

Vi har taget et initiativ ved Hammeluglerne, at vi har lavet en voksen-
klan, hvor man skal være fyldt 23 år for at kunne være med.  

Klanen hedder Ultimus Noctua, og til oprykningen blev 11 voksne op-

rykket.  

Planen er at være voksne spejdere, som gerne vil på ture og opleve 
naturen sammen – uden børn.  

Alle er velkommen, man behøver ikke at have spejder før. 

 

Troppen vil gerne på udlandstur til sommer og begyndte sidste år

(2013) på at samle penge ind ved bla. at sælge Lillebror lodder for 
Børnehjælpsdagen.  

I september begynder de at sælge skrabelodder for diabetes forenin-

gen. Derudover vil de søge støtte hos forskellige fonde.   

De er 13 håbefulde unge mennesker, der håber at komme på en fed 
adventure tur til et sted i Europa. 

 

Minierne og Juniorerne har startet spejderåret med at deltage i et pro-
jekt/konkurrence til Ree Park, hvor de konkurrerer om at blive Park 
Ranger.  

De kan vinde en overnatning i parken.  

Minierne har lavet et paddehul – nede på engen samt store insektho-
teller i træerne på engen.  

Juniorerne har bygget Kirkeugle reder, som kommer til at hænge ved 

Troels Larsen.  

Vinderne bliver offentliggjort i Ree Park lørdag d. 20. september, hvor 
Minierne og Juniorerne tager på en fælles tur dertil. 
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Spejdere, ledere og forældre arbejdede på højtryk 30-31. august i 
spejderhytten.  

Vi har fået et mødelokale som inspirer og motiverer os endnu mere til 

at udføre et godt stykke spejderarbejde.  

Uglereden har fået en del af naturen ind i lokalet, og vi glæder os til at 
bruge det vinteren over.  

Vi vil gerne sende en stor tak til Sct. Georgs gildet, som har gjort det 

muligt ved at give os et godt tilskud.  

Og en speciel stor tak skal der gives til Erling Kjær for de gode ideer 
og inspiration samt for lidt smørelse til ganen på dagen.  

Vi håber, at I kommer til at sætte lige så stor pris på rummet, som vi 
gør. 

Med spejder hilsen 

 

Lene Mørk Jensen 

Gruppeleder ved Hammeluglerne 

Uglen sidder i sit træ, klar til at tage imod spejderne  
og andre besøgende i UGLEREDEN 
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PØLSEVOGN  

HAMMEL HESTEMARKED 5.-6.-7. SEPTEMBER 2014.  

Salget af vore gode pølser på årets Hestemarked er overstået.  

Med STOR tak til Gildebrødre men ikke mindst til Giner, der deltog i 
salget, endte årets resultat i et netto overskud på kr. 21.776,00.  

Selve omsætningen var på kr. 39.247,00, jo der blev langet pølser 
over disken!  

Alt er nu rengjort pakket ned og talt op, med en liste over, hvad der 
skal være i Pølsevognskassen og med yderligere et skilt, hvor der 
står: NIX PILLE – TILHØRER SCT. GEORGS GILDETS PØLSE-
VOGN.  

Vi måtte desværre opleve i år at komme til en pølsevognskasse, der 

stort set var tømt!!!!!! 

Med Gildehilsen  

Charlotte  
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Hilsen fra vores SOS-barn i Vilnius 
 

Denne skrivelse fra Vilnius undlader jeg at oversætte. 
Gaven blev modtaget i marts måned.... takkeskrivelse et halvt 
år senere.   
Oprigtigt troede jeg, at pakken ikke var nået frem!!!  Charlotte 
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Østjysk Distrikt  
og Aarhus Stadsgilde 
Fellowship Day 2014 

 

Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt 

Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles 

arrangement i forbindelse med Fellowship Day 2014. 

I år forestår Østjysk Distrikt arrangement og program: 

27. okt.2014 kl. 18.45  

i Sognegården, Smedeskovvej 2, 8464 Galten 

(Bemærk, dato!) 

 Kl. 18.45:  Ankomst, indtjekning, betaling og vandrehal 

 Kl. 19.15:  Velkomst og oplæsning af Fellowship budska-

bet 

 Kl. 19.30:  Landsgildets Internationale sekretær, Anne 

Hastrup orienterer om Landsgildets internationale arbejde 

 Kl. ca. 20.00 Spisning. Under spisningen er der under-

holdning ved Sorring Cabaret, efterfulgt af kaffe/te m. ka-

ge?? 

Prisen for deltagelse er kun kr. 100,- alt incl. 

Afslutning ca. kl. 22.00 

 Tilmelding, med oplysning om gilde og navn,  

 senest søndag den 12. oktober 2014 til: 

 John Biensø, mail: bijobi@turbopost.dk eller 86510014 

Vi ser frem til en rigtig god aften. 

 

Med Gildehilsen 

Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde 

mailto:bijobi@turbopost.dk
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Kontingent 

 

Tiden er nu inde til betaling af kontingent for 2. halvår 2014.  

Beløbene er uændret i forhold til 1. halvår 2014. 

 

Kontingentet  2. halvår: kr. 400,00 

 

Beløbet bedes Indbetalt til gildets konto i 

Sparekassen Kronjylland. Hammel afdeling. 

Konto 6110 4860085320. 

Husk at oplyse navn/navne ved indbetalingen. 

Sidste frist for indbetaling er den 04. oktober 2014. 

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. kan også  

 ske til ovenstående konto med oplysning om,  

hvilket møde eller hvilken gruppe der er indbetaler. 

Yderlige oplysninger kan altid sendes til mail: 

ruth@kontorhjaelpen.com  

Gildehilsen 

Ruth 
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NYT OM 
 

 

Mange nye medlemmer i SIKA Hammel 
 

 

KFUM-spejderne i SIKA 

Hammel oplever stor med-

lemsfremgang i denne tid. 

Vi har fået både seniorer 

og ulve overført fra Thorsø 

gruppe, fordi enhederne 

der var blevet for små.  

Også i de andre enheder er 

der vækst, og vi prøver så 

småt at starte Familiespej-

der for de 3-6 årige.  

Faktisk er vi lige ved 100 

medlemmer, når lederne 

tælles med!  

 

Der er også god forældreopbakning i gruppen, som vi blandt 

andet forsøger at bruge til et større projekt: Byggeri af en bål-

hytte på vores grund på Mosevej.  

Pengene er skaffet, blandt andet fra Friluftsrådet, og lige nu 

afventer vi de nødvendige byggetilladelser.  

Det er vores håb, at hytten kan blive bygget, så snart der bliver 

tørt nok i foråret 2015. 

 

Tina Davidsen 

Gruppeleder 

 

 Glade spejdere fra oprykningshike 2014.  
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Nyt fra loppemarkedsudvalget. 

Loppemarkedsudvalget har haft sit første møde. Vi har foretaget 

nogle ændringer i opgavefordelingen.  

Ny PR ansvarlig er Alex Ravn, som 

bl.a. varetager kontakten til pres-

sen. Derudover har spejderne over-

taget det praktiske arbejde med 

opsætning og uddeling af  reklamer 

for loppemarkedet. 

Ruth Spørring efterlyser hjælp til 

indsamling af gevinster til tombola-

en. Så henvend jer til Ruth, hvis I/

du har mulighed for at hjælpe. 

Loppemarkedet skal stadig afholdes 

i hal B. 

Opsætning og nedtagning af borde er et problem med de tunge 

og mange løft. Vi skal derfor have mere hjælp fra korpsene til 

denne opgave. 

Vi diskuterede også, hvordan vi kunne sikre os gode og realisti-

ske priser for vores lopper. Vi bestemte derfor, at alle skulle 

mødes kl. 8.15 for at man på standene kan få en snak om priser 

på lopperne.   

En omkostningstung udgift er bortskaffelse af overskydende 

lopper. Vi vil sortere det kraftigere. El artikler, stål, kobber og 

andet der kan sælges, skal sorteres og kommes i private traile-

re, så vi ender med kun at have brug for en enkelt container til 

brændbart materiale. 

Carsten 

Loppemarkedskoordinator 
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Distriktsgildemøde på KULLA i Horsens 

 

Torsdag den 28. august mødtes 

34  gildebrødre fra Østjysk di-

strikt  i spejderhytten Kulla i 

Horsens.  

En skøn sommeraften  - lun ef-

ter en varm dag.  

 

 

Et lille løb med 5 poster rundt 

om søen rystede deltagerne 

sammen og vi samledes i bål-

hytten, hvor der i mellemtiden 

var tændt op på bålstedet. 

 

 

 

Allerede her gik snakken lystigt 

og vi sang nogle af vore dejlige 

sommersange. Resultatet af lø-

bet blev bekendtgjort, og resten 

af aftenens  program blev ridset 

op. 

 

 

Mesterkokken for wok-mad for-

talte om menuen, samt hvordan 

uddelingen rent praktisk skulle 

foregå. Hvis der blev kø ved ud-

deling af mad ville han gerne 

høre en god historie fra én i kø-

en.  
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Vinkypperen Hans kom  ligeledes med et reklameindslag.  

Vi flyttede til bordene under halvtaget og blandede os, så mu-

ligheden for udveksling af gilde erfaring, samtidig med skøn 

wok-mad og spisen med pinde gik op i en højere enhed. 

Snakken gik livligt - bål i baggrunden og tusmørket kom listen-

de. 

Efterhånden var alle mætte og Erik fik mulighed for at fortælle 

om projekt Kulla hytten. Både om hvordan der arbejdes, hvilke 

arbejdssjak man har og om udlejning. 

Aftenen sluttede med mange dejlige aftensange.  

Alle var enige om at det er godt engang imellem at have tid til 

samtale på tværs af gilderne i distriktet. En rigtig dejlig aften. 

En aften der godt kunne fortjene en større tilslutning. Fra vort 

eget gilde var kun vor gildemester og distriktsgildemesteren de 

eneste der var med. 

Erling 
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PROGRAM 

FOR 26. NOVEMBER 2014 I HAMMEL BY  

Kl. 18:00: Fredslyset ankommer til Rådhustrappen. 

  Efter en kort velkomst tændes spejdernes         

         fakler med flammen fra Fredslyset. 

Kl. 18:15:  Bærer spejderne med fakler FREDSLYSET 

   til Inside 

Kl. 18.30: Flammen ankommer til InSide – ordet 

  FRED tændes på gulvet – Fredsbudskabet 

  læses op, og der uddeles donationer 

 

FREDS – GUDSTJENESTE I HAURUM KIRKE 

SØNDAG  30. NOVEMBER 2014 

Spejderne vil her med flammen fra Betlehem – tænde 

lysene på alteret.                                    Charlotte                             

FREDSLYSET KOMMER TIL HAMMEL 

26. NOVEMBER 2014 

Hej spejderledere 
 

Jeg er glad for, at GAMMEL-UGLEN også når ud til alle Spejderledere. 
For her vil jeg gerne opfordre jer KRAFTIGT til at få alle jeres spejde-
re til at deltage i modtagelsen af FREDSLYSET 2014.  

Traditionen startede af de østrigske spejdere og Hammel kom med for 
ca. 15 år siden.  I alle årene har spejderne i Hammel deltaget både i 
modtagelsen på Rådhuset, med fakkeltog gennem byen og ved modta-

gelse i vores Kulturhus InSide. 

 Der er allerede aftaler med Borgmester og Kulturhus. Her i byen er 
det blevet et fast indslag i den mørke tid op mod jul. 

 Mød op i uniform, medbring evt. et syltetøjsglas med et fyrfadslys. Fra 
flammen fra Fredslyset vil i så få tændt jeres lille lys og dermed bringe 
lysets budskab videre. 

Charlotte Jørgensen 
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Onsdag den 5.novmber kl. 19 

Pris : kr.60,00 pr. person  

Medbring spisegrej og kaffe som I plejer.  

fortalt af Evald Sønderby, som er 

Gildemester i Herning gildet 

På gensyn  
Gruppe 2 

Tilmelding til Lisbeth senest  31/10- 2014 
E-mail: elisabeth.arnfalk@dukamail /21194198 

Efter Gildehallen vil vi få en                                  
spændende og  underholdende  
fortælling om gamle gravstene  

Distriktet meddeler:  

at Flammen fra fredslyset kommer til Skanderborg, og Gilderne i 

Østjysk Distrikt inviteres hermed til modtagelsen ONSDAG D. 26. 
NOVEMBER 2014, KL. 12.56  PÅ SKANDERBORG STATION. 
(Tidspunktet er ankomst, så mød gerne op lidt før) 
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Julemødet, den 3. december 

 
 

Gruppe 3 fra Hammelgildet 

og gruppe 4 fra Porskjær vil 

ovennævnte dato stå for 

årets julemøde, men p.t. er 

ikke alt på plads, derfor har 

gruppeleder Birgit Vester-

gaard Nielsen oplyst, at der, 

når tingene er faldet på 

plads, vil blive udsendt en  

separat information. 

Men reserver blot aftenen 
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Program Østjysk Distriktsgilde 2014 

27. okt. Fellowship-Day i Porskær Gildet, Galten (se side 10) 
26. nov. Fredslyset modtages i Skanderborg 

1. dec. Distriktsrådsmøde i Hammel 

KALENDERSIDEN 

ÅRSPROGRAM for Hammel-Gildet 

DATO EMNE      Ansvarlig 
5. november Fødselsdagsgildehal    Gr. 2 

3. december Julemøde (Galten)    Gr. 3<— 
7. januar 15 Nytårsgildehallen    Gr. 4 
4. februar 15 Gildemøde     Gr. 5 

4. marts 15 Gildeting         Gr. 1 
22. april 15 Sct.Georgs aften (gildehal)  Gr. 6 
6. maj 15 Udflugten     Gr. 2 
3. juni 15 Friluftsgildehal    Gr. 3 

       (<— = ændret) 
Øvrige arrangementer. 
20. oktober Gilderådsmøde 
9. november. Dansk flygtningehjælp 
26. november Fredslyset 

30. november Fredslys i Haurum kirke kl. 19:00 

 
2015: 
Foråret 2015 Arbejdsdag i Engedalen. Nærmere senere 
19. april Pøt Mølle Løbet 
28-29. maj Indsamling og klargøring til loppemarked 
30. maj Loppemarkedet 
2015 Favrskovløbet 

Naturlaug Steen Blicher 
 
Søndag den 5/10: Resenbro ved Silkeborg 
Søndag den 2/11: Egå Engsø 
Søndag den 7/12: Juletur ved Vrads 
Søndag den 18/1-15: Årsmøde i Paradislejren 
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 Et hjerteligt tillykke til…….. 
 

2. SkanderborgGildet med 40 års jubilæum  

den 3. oktober  

- Elisabeth Arnfalk med 70 års fødselsdag 

den 13. oktober 

- Egon Stensgaard med 75 år fødselsdag 

den 19. november 

 

Septembermødet 

Efter afvikling af sæsonens første gildehal den 3. september var der et 
oplæg om Gildets fremtidsudsigter under titlen ”Mod Nye Horisonter”. 
Det blev holdt af uddannelsessekretær Peter Skræ fra Sct. Georgs Gil-
dernes landsgildeledelse.  

Derefter var der gruppearbejde og debat om forskellige punkter, som 

gildeledelsen og Peter Skræ lagde op til.  

Der var besøg af gildebrødre fra Odder, Hadsten og Porskær i Galten. 
Der var en livlig debat ved bordene, hvor gæsterne ligeledes var et 
spændende indslag. Vi fik diskuteret såvel oplæg, foredrag og gildeliv i 
almindelighed. 

Sluttelig oversendte Gildemesteren indtrykkene til debat og bearbej-

delse ude i grupperne, hvorfra der skal ske tilbagemelding til gildele-
delsen senest den 1. december 

Pølsevognen 5. til 7. september 

Som det fremgår af omtale andet steds i bladet 
havde Gildet et fantastisk godt salg af pølser på 

Hammel Hestemarked, hvor de fleste af gildebrød-
rene - sammen med giner og andre hjælpere - 
havde nok at se til med at lange pølser over di-
sken. 

Samtidig benyttede vi lejligheden til at gøre rekla-
me for gildebevægelsen. Både ved uddeling af pje-
cer og ved opslag. 

LIVET  I GILDET: 


