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 Gildemester: 
Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel � 86 96 94 60 
Gildeskatmester: 
Jørgen Schjødt, Syrenvej 12, 8240 Risskov � 86 17 34 74 
Gildekansler: 
John Sørensen, Mosevej 16, 8450 Hammel � 86 96 25 66 
Spejdercenter Engedalen: 
Adresse: Møllevangen 4, 8450 Hammel � 86 96 39 34 
Centerleder: Erling Kjer � 86 96 37 10 

Gildets hjemmeside: www.sctgeorg.dk/hammel 

 
Gruppeledere: 

Gruppe 1:  Ann Vendeltorp  � 86 96 93 88 
Gruppe 2:  Jytte Kronvold  � 86 96 37 86 
Gruppe 3:  Alex Ravn  � 86 96 53 70 
Gruppe 4:  John Sørensen  � 86 96 25 66 
Gruppe 5:  Hanne Nors  � 98 58 56 15 
Gruppe 6:  Ruth Føns  � 86 96 88 08 
Gruppe 7:  Grethe Christensen  � 86 96 21 80 

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: 
Ole Danielsen,  
Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg  � 86 57 98 12 

GAMMEL-UGLEN udkommer fremover 4 gange årligt 
Nr. 1 ca. 10. august, nr. 2, 3 og 4 ved møderne i november, februar 
og maj via gruppelederne. 
Deadline 15 dage før udgivelsen. 

Redaktion: 
Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C  � 24 27 72 36 
e-mail: alex@hiltons.dk 

Tryk: Nedergaard & Kjer  
 

Forsidebillede: ”Så er det forår” 
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Nye tider. Nye vaner. 

Flere gildebrødre har overfor redaktøren udtrykt ønske om at blive fri 
for at modtage GammelUglen i papirformat. De vil gerne læse det på 
Gildets hjemmeside i stedet. 

Man skal aldrig stå i vejen for udviklingen (man risikerer bare at blive 
kørt over), derfor kan alle gildebrødre, der har dette ønske blot sende 
en mail til alex@hiltons.dk. Skriv navn og ”Jeg fravælger papirudgave 
af GammelUglen” og fremover vil din gruppeleder modtage et eksem-
plar mindre. Hermed håber jeg at alle er tilfredse. Og bare rolig: 
bladet trykkes som hidtil, blot der er én gildebror, der ønsker 
GammelUglen på papir. 

Men der er jo også andre forandringer i gildet. 

Samtidig med, at I modtager dette blad, forventes det også at gildele-
delsen (hvad der plejer at være sædvane) uddeler årsprogrammet 
frem til næste sommerferie og i år samtidig en oversigt over de nye 
grupper. 

Så skal man igen til at lære at være sammen med andre gildebrødre i 
gruppen. 

Hvert andet år synes jeg, at det er ærgerligt at netop den gruppe man 
har været med i de seneste to år skal ophøre (tvangsopløses, som en 
gruppeleder kalder det at andet sted i bladet). Men efter et par møder 
i den nye gruppe plejer vemodigheden herover at være forsvundet. 
Sådan er det jo bare. 

Redaktøren skriver: 

Årets vindere af PØT MØLLELØBET 2011 
 

Mikro/Bævere: Pandaer fra KFUM 
 

Mini/ulve: Spætter fra KFUM 
 

Juniorer: Bødvar fra DDS 
 

Storspejderne: Mariehøner fra KFUM 
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Gildemesteren sagde i sin gildemestertale i april blandt andet: 

Det er en fantastisk tid vi lever i, den er så fyldt med paradokser 
og modsigelser, at det er utroligt.  
Vi lever på solsiden, men der også nogle ting vi har tabt i det beha-
gelige liv på solsiden.  
Vi er som mennesker skabt til at bevæge os, men i dag ved vi dår-
ligt nok, hvordan vi skal dyrke motion. Vi skal have en Fitness in-
struktør eller en personlig Coach til at vise vejen, og helst skal det 
det offentlige betale for det.  
Hvad skal vi med folk der skal lære os at løbe? Burde det ikke være 
en naturlig ting, som vi selv lærte vore børn fra de var små. At det 
er sjovt at bevæge sig!   
Nogle mener, at det er en stor ting for et samfund at være multi-
kulturel, d.v.s. at samfundet rummer mange forskellige mennesker 
med forskellig kultur baggrund! Derfor undrer det mig, at man i 
Middelhavslandene nu i over 200 år stadig kæmper blodigt med at 
få flere kulturer til at virke sammen i enighed og fred.  
Kennedy drømte om at nå månen! Luther King drømte om en nati-
on med lighed for alle! Gandhi drømte om at bekæmpe kolonimag-
ten!    
Sådan er der mange gennem tiden der har haft en drøm!   
Hvad er vor drøm i dag ?    
Hvis vi i fællesskab skal gøre denne verden til et bedre sted at leve 
i, så bør vi finde det vigtigste. Hvis man vil gøre en forskel, skal 
man vide, hvordan man vil påvirke morgendagen for en selv. Man 
skal turde træde i karakter og stå ved sine prioriteringer.  
Lav en plan! Drop de lange lister og fokuser i stedet på to – tre 
punkter.  
Bryd dine vaner! Forandringer er altid værre at se frem til, når man 
har prøvet dem er det lettere.  
Der er en amerikansk sang som handler om at forandre verden, og 
jeg vil læse et af versene for jer. Frit oversat!    

Hvis du ønsker at forandre verden 
Jeg begynder med mit eget spejlbillede 
Jeg be’r det ændre sine holdninger 
Intet budskab kunne have været klarere 
Hvis du vil forandre verden  - 
så start i dens centrum og 
begynd med dig selv! 
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 Loppemarked 2011 
For 21. gang afholdes loppemarkedet  

i Sct. Georgs Gildet i Hammel  
Lørdag den 14. maj fra 9 til 14 i Hammel hallerne.  

Torsdag den 12. maj har vi den store husstandsindsamling i Ham-
mel by.  

Sortering og opstilling af effekter i hallen foregår fredag den 13. 
maj.  

Jytte Kronvold står for personalet   

Erling Kjær, står for PR. 

Egon Stensgaard står for indsamlingen torsdag  

Sidste gang var omsætningen på ca. 62.000 kr. Når udgifterne er 
trukket fra, gav det et overskud på ca. 40.000 kr.  

Omsætningen har i de senere år ligget på det samme niveau, 
hvorimod udgifterne stiger år for år.  

Det er en udvikling, vi skal være opmærksom på i de kommende 
år og se om vi kan bremse. 

Carsten Lund 
Loppemarkedskoordinator 
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Der er kommet brev om vort SOS-barn: 

 
 

Oversættelse (RED): 
 
Kære Sponsor. 
På vegne af jeres sponsorbarn Rolandas vil jeg gerne takke jer for den gave 
(3CDs), som I sender til ham. Det er meget venligt af jer. 
Jeg vil gerne svare på et par af jeres spørgsmål. Normalt er det mig , Jurgita 
(sponsorering koordinator) der oversætter breve til og fra børnene. Rolandas 
studerer engelsk i skolen, og jeg er sikker på, at han selv vil kunne skrive  et brev 
til jer, selv om det meget svært at overbevise børn om, at de selv skal skrive. 
 
Med venlig hilsen, 
Jurgita Ciutaite 
Sponsorering koordinator 
Sammenslutningen af SOS-Børnebyerne i Litauen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolandas 
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Kontingent   
 

Efter gildetinget den 2. marts 2011 har vedtaget budgettet for 2011, er tiden 
nu inde til betaling af kontingent for 1. halvår 2011.  

Beløbene er uændret i forhold til 2. halvår 2010. 

For enlige er kontingentet kr. 423,00 for 1. halvår . 

For ægtepar er kontingentet kr. 726,00 for 1. halvå r. 

 

I har 2 muligheder for betaling: 

Indbetale beløbet til gildets konto i Sparekassen Østjylland, Ham-
mel afdeling. Konto 6110 486 00 85320. Husk at oplyse navn/
navne ved indbetalingen. 

Betale kontant. Gildeledelsen har tidligere godkendt, at kontingent 
kan betales direkte til Leif. 

Sidste frist for indbetaling er den 3. juni 2011. 

Da I nu ikke modtager skriftlig kontingentopkrævning, har gilde-ledelsen be-
sluttet, at Leif ca. 1 uge før sidste betalingsfrist udsender en påmindelse pr. 
e-mail. Uanset om man har betalt, modtager alle af praktiske grunde denne 
e-mail. 

Ved betaling via pengeinstitutoverførsel er det unødvendigt at få pengeinsti-
tuttet til at sende en særskilt meddelelse om overførslen. Det er spild af pa-
pir, da de ikke bruges til noget. 

Gildeledelsen har endvidere godkendt, at afregninger vedrørende arrange-
menter m.v. også kan ske til Leif. 

Med gildehilsen 

Jørgen 
Skatmester 
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Året 2010 – 11 i gruppe 1. 
 
Vi indledte året i midten af august med en lille tur i mosen i Haurum, hvor 
vi fik et fint indblik i fasanopdræt med myg som vores tro følgesvende. 

Humorens – både den sorte og hvide – betydning i vores liv fik vi et indblik 
i gennem foredrag ved Ole Helmig på sløjfen i Hadsten. 

Housewarming har vi også været til, da to i gruppen er overgået fra landli-
vets glæder til det mere barske byliv i Hammel. 

Så trængte vi også til landliv igen og tog på juletur i snestorm – nå stor-
men havde vist lagt sig – men langt ude var vi. Det tog vi ingen skade af, 
for der blev sørget overordentlig godt for os. 

Umiddelbart efter var vi medarrangører af den årlige julefest, som i år var i 
Galten, det var nu ikke forbundet med de store anstrengelser fra vores 
side. 

Tinghuset har vi fået set indefra, og i februar i år kom vi tilbage til rødder-
ne. Vi så en fin film med Baden Powell, det skete stort set mellem hans 
fødselsdag den 22. februar og hans dødsdag den 8. januar. 8. januar blev 
afslutningen på hans lange og indholdsrige liv, men samme dato har væ-
ret og er indgangen til liv hos både kongehus og rockkonge, de kongelige 
tvillinger blev født på 70 årsdagen for hans død og han døde på Elvis’s 6 
års fødselsdag. 

Pøt Mølleløb har været på programmet, nu er det planlægning af friluftsgil-
dehal og gruppens afslutning, der står for døren. 

Herudover har vi deltaget i indsamling, pølsevogn og fællesmøder som 
alle andre. 

Der har ikke været tid til – eller skulle jeg sige mulighed for stilleleg i den-
ne gruppe. Alle har en menig om stort som småt, og udtrykker den gerne, 
bølgerne er gået højt ikke mindst, når detaljerne skulle på plads. 

Når dette er sagt, skal det også med, at vi i det forgangne år har haft man-
ge hyggelige timer i vores lille fællesskab, og at vi ikke er uenige om de 
grundlæggende værdier. 

 

Ann 
Gruppeleder 
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Livet i gruppe 2 2009-11 
Med et tilbageblik kommer det bag på mig, at der snart er gået 2 år. Vi har 
hygget os, og faktisk har vi prøvet at få et fast emne på programmet. Det 
blev aldrig til noget. Til gengæld har vi haft nogle morsomme spil, og det 
bliver man jo aldrig for gammel til. Her dukkede nogle sandheder op og en 
sund latter. En rask diskussion om aktuelle emner har vi også haft. 

Vi har – synes vi selv - stået for nogle gode arrangementer, som også blev 
bakket op af vore gildebrødre. Tak for det, så undgik vi det kalkulerede un-
derskud. 

Turen til Århus Bymuseum var meget interessant, takket være den gode 
fortæller.  

Sommerudflugten 2010 gik til Fjordcentret, Voer. Spændende og naturskønt 
sted og vi har fået gode tilbagemeldinger fra jer.  

Vort sidste arrangement var nytårsgildehal, hvor Anne Lise Quorning og 
Jesper Bruun-Jensen underholdt og lærte os at trække vejret – helt ned i 
maven. 

Pøtmølle-løbet er afsluttet, og vi skulle på vores post være samere. Vi hav-
de etableret en lille lejr med tippi og bålsted med grydeophæng. De lange 
ski skabte stort engagement, og det var interessant at se, at mikro/bæver 
var de bedste til denne opgave. Der skulle endvidere indfanges rener. Her 
kastede de med redningsreb. Det var der ingen spejdere, der kunne, men 
så fik de dog indblik i denne opgave. 

Gruppens afslutning er ved at blive planlagt, og går til Æbelø i august. Keld 
er udnævnt til arrangør, da hans aner stammer derfra (flyttede i isvinteren 
1947 til Fyn). 

 
/gruppe 2 
Jytte Kronvold 
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Gruppegildeåret 2009-2011 i Gruppe 3 
 

Men ja, på behagelig opfordring fra Gammelugleredaktør Alex Hilton er der 
nu en anledning til at gå på opdagelse i glemmebogen. 

Gruppe 3 har i løbet af gruppeforløbet været udsat for nogle af livets mange 
aspekter, der nok kan give anledning til eftertanke – og til at se livets lyse 
sider. 

Vi startede gruppegildeåret med nogle vældig interessante og konstruktive 
diskussioner i anledning af LandsGildeTinget.  

Vi havde den glæde at have Liss og Anders i gruppen i deres sidste tid, men 
desværre var deres sygdom for stærk i længden. Men inden vi måtte tage 
afsked med dem, fik vi gennemført såvel gruppemøder som gruppearrange-
menter på en god måde.  

På Fødselsdagsgildehallen i 2009 kunne vi opleve pastor emeritus Bent Ole 
Pedersen, som Erling havde fået kontakt til. Han kunne fortælle meget og 
meget længe.  
Men en god og interessant aften blev det. 

På Sct. Georgs Gildehallen i april 2010 havde vi allieret os med arkæologi-
studerende Ditte Hiort, som kom langt omkring i et vældig interessant fore-
drag om potteskår og gamle tidsregninger. Og diskussionerne bølgede til 
langt ud på aftenen.. 

I 2010 stod Pøt Mølle Løbet i vikingernes tegn, og gruppens post i Slugten 
bød på ”mjød” som spejderne skulle drikke af drikkehorn af egen tilvirkning 
udi papir. Og så måtte de endog selv stå for spejlæg dertil! 

I juni 2010 måtte Liss give slip på livet og få måneder senere også Anders. 

Sommeren 2010 var det, at Hanne Thorhauge kom forbi sammen med sin 
Steen – blev hængende og optaget i gruppen. Og i Gildet. Det var et dejligt 
og friskt pust, som vi gerne skulle kunne gøre brug af.  

For Kirsten Gammelgaard havde lagt op til, at nu skulle der arbejdes i grup-
pen: En ny sangbog var lige noget, Gildet manglede, og den opgave måtte 
Gruppe 3 bare i gang med at løse! 

Som sagt så gjort.  

Kirsten skrev og hentede på nettet. Snart var Erling og Hanne involveret med 
opsætning og retskrivning.  

Efter et langt og møjsommeligt arbejde måtte sangbogen så stå sin prøve: 
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Trykkes, beskæres og samles. Men lige lidt mere korrekturlæsning, tak. Kir-
sten, der i mellemtiden var blevet dårligt seende, kunne alligevel godt finde 
fejl på fejl, der havde indsneget sig…  

Men vi fik da førsteudgaven på plads inden offentliggørelsen til vores næste 
gruppearrangement 2. februar 2011, som skulle være en sangaften – og blev 
det!  

Sangbogen blev godt modtaget, så vi kunne alle slappe af – indtil vi blev eni-
ge om, at der stadig var lidt småfejl tilbage, som vi lige kunne nå at rette, in-
den gruppen tvangsopløses til sommerferien.. 

Inden vi når så langt var der dog lige endnu et Pøt Mølle Løb, der skulle ar-
rangeres og udføres i gruppen. Vores post blev etableret i Slugten og opga-
ven bestod i at illudere en gruppe kosakker med alt, hvad dertil hører. Såvel 
her som på vikingernes tid, var det Erling, der måtte stå for skud med den 
praktiske præsentation overfor spejderne. På posten kunne spejderne lære 
at danse som rigtige kosakker, bage og spise Blinis og drikke ”vodka” dertil 
samt kæmpe med drabelige sværd af egen tilvirke. Vi synes selv, at også 
denne opgave blev løst på en rigtig god måde! 

Tak for en god sæson – både i Gildet og ikke mindst i gruppen! :o) 

Gruppeleder for Gruppe 3, 

Alex Ravn 

Friluftsgildehal 
 

Onsdag den 8. juni 2011 klokken 19:30 
i SpejderCenter Engedal 

 
Efter gildehallen vil gruppen sørge for aktivitet i sommernatten,  

alt efter hvordan vejret arter sig. 
 

Det sædvanlige medbringes  
og prisen er en flad halvtresser pr. person 

 
Med gildehilsen  

Gruppe 1 
Gruppevis tilmelding senest 3. junit il Ann 

(avhe@km.dk eller 60934642)  
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Årets gang i Gruppe 4. 
 
Siden sidst er der sket en hel del i gruppen – vi er nu gået over til kun at 
kalde os gruppe 4, da de ortopædiske forviklinger ikke har være så udbredt 
det sidste halve år. 

Vi har besøgt Silkeborg Papirmuseum, hvilket var en meget stor oplevelse. 

Vi har set Voel Kirke, med dens smukke indretning og udsmykning.. 

En skovtur op til jul blev det også til. 

Peter har vist os lysbilleder fra hans travetur i det Skotske Højland. 

Vi har arrangeret 2 møder dels mødet med Karina Spørring samt Gildetin-
get. 

Pøt Mølle løbet blev vel overstået – også med gruppens aktive deltagelse. 

Sidste gruppemøde her den 14. april var i Royalt skær – med dåbskage !!! 

Afslutningen for gruppen er planlagt – og vi skal til Vilhelmsborg Festspil – 
My Fair Lady. 

John  
Gruppechef 
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Hermed lidt om hvad gruppe 6 har lavet : 
 
Vi startede i vores gruppe med at planlægge fødselsdagsgildehal med opta-
gelse, hvor vi havde besøg af forstander Jens fra Frijsenborg Ungdomssko-
le. 

Vi har desuden været på besøg hos en keramiker i Hvorslev og på Hammel 
Vandværk.  

Ellers har tiden gået med hyggeligt samvær, samt planlægning af Pøt Mølle 
løb og endnu et fødselsdagsgildehal, hvor Søren denne aften fortalte om 
baggrunden for nogle sange i højskolesangbogen. 

Venlig hilsen 

Ruth Føns 

 

Hermed en kort beskrivelse af tiden i gr.5. 
Gruppe 5 har haft en udflugt til Troldehøjen nær Gjern. Yelva havde til lejlig-
heden medbragt troldedrik. 

To gange i forbindelse med julemøde har vi været på vandretur i skoven. 

De øvrige møder har været brugt til forberedelse af aktiviteter i forbindelse 
med gildemøder og Pøt Mølleløb og til hyggeligt samvær. 

Vi har valgt at afslutte vores gruppe med en tur til København. Her skal vi på 
Bakken og se cirkus revyen. 

Hilsen gruppe 5  

Hanne Nors 
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Årets gang i gruppe 7. 
I Gammeluglen juni 2010 fortalte vi om gruppens arbejde i de første måne-
der i denne gruppeperiode. Her følger så den sidste del af perioden. 

Vi har brugt tid på at lave Pøt Mølle løb, drøftet kandidater til valg på gilde-
tinget og drøftet ca. 50 mulige emner til nye gildebrødre. (Det er der indtil nu 
vist ikke kommet noget ud af).  

Gruppe 7 har til opgave at arrangere aftenudflugten 4. maj 2011. I den for-
bindelse har vi været på ekskursion til Rørbæk Sø ved Nørre Snede og 
Grinderslev Planteskole og oplevelseshaven ved Romlund. Begge steder 
blev opgivet. Vi valgte i efteråret, at udflugten skal gå til Gammelstruplejren 
Ved Stoholm. 

Gruppens medlemmer er alle pensionister.  

Dette giver mulighed for at bruge dagtimer på forskellige besøg/oplevelser.  

I Viborg har vi i Søndermarkskirken set det 10 gange 1 meter store hær-
vejstæppe som en snes kvinder fra Mejlbygruppen har syet.  

Vi har fulgt ”Stjerneruten” i Randers, hvor vi så en række af byens seværdig-
heder.  

Foredrag i Røgen om en eneboers liv i den fynske natur.  

Gildemøde i Ikast med foredrag af KFUM-mutter Ruth Christensen om op-
gaven med opbygning af soldaterhjem i Afghanistan.  

Foyerkoncert i Silkeborg. I forbindelse med gruppens julemøde var vi til den 
årlige julemesse i Ridehuset i Århus.  

I maj skal vi på besøg i Vejle og omegn,  

Vi slutter perioden af med en tur til Sønderjylland, Slesvig-Holsten og Lü-
beck. 

 

Grethe Christensen 
Gruppeleder 
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DISTRIKTSGILDETING 
For alle gildebrødre i Østjysk Distrikt   
Der indkaldes herved til Distriktsgildeting 

 Tirsdag den 17. maj kl. 19.30 
i Højvangens Kirkecenter, Mallinggårdsvej 3, 8660 Skanderborg. 

  
Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning. 

Beretning fra distriktets DIS 
Beretning fra distriktets DUS 

3. Behandling af indkomne forslag (Eventuelle forslag tilsendes før mødet) 
4. Distriktsgildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab og forslag til bud-

get for det kommende regnskabsår, herunder fastsættes kontingent. 
(Regnskabet er vedlagt). 

 5. Beretning og reviderede regnskaber for de under distriktet hørende fonde og 
institutioner. (Der er ingen!) 

 6. Beretning fra distriktets gilder (9 gilder max. 3 minutter) 
 7. Valg af distriktsgildemester  –  Ole Danielsen modtager genvalg  

Valg af distriktsgildekansler – Birthe Ømark modtager genvalg 
Valg af distriktsgildeskatmester – Bent Brogaard modtager genvalg 
Valg af international sekretær – Anne Marie Hansen modtager ikke gen-

valg 
Valg af uddannelsessekretær – Alice Tødt modtager genvalg    

 8. Valg af suppleanter for distriktsgildeledelsen. 
 9. Valg af 1. revisor og 1. suppleant. 
10. Valg af medlemmer til udvalg, herunder 3 medlemmer til ridderudvalget. 

  
Eventuelle forslag der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 3 skal, med hen-
visning til vedtægternes punkt 3, være distriktsgildemesteren i hænde senest den 17. 
april 2010 med post. 
Adressen er:  H.O. Danielsen, Banegårdsvej 12, 8660   Skanderborg.  

 
 På Distriktets vegne 

Ole Danielsen, Distriktsgildemester. 
 

============================================================ 
 
Tilmelding:    
SENEST tirsdag den 10.5 til  
DGK Birthe Ømark på tlf. 4015 5191 eller mail birthe.omark@mail.tele.dk ,  
eller Distriktsgildemesteren tlf. 8651 0812 
Pris for traktement:   ca. kr. 50,00 
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 Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer den 15. AUGUST 2011 
Deadline -1. august 2011 

 

 

KALENDEREN 2011KALENDEREN 2011KALENDEREN 2011KALENDEREN 2011    

Hammel: 
 
 

Lørdag den 14/5: Loppemarked 
Onsdag den 8/6: Friluftsgildehal 
 
Den 15. august  udsendes GammelUglen via møde-
indkalderen i de nye grupper. 

Distriktet: 17. maj: .......Distriktsgildeting i Skanderborg  
30. aug.: ……. Distriktsgildehal i Galten 
16.-17. sep. .. Landsgildestævne i Aarhus 
25. okt: ........Fellowship dag — Aarhus Stadsgilde  

Naturlaug 
Steen Blicher: 

28.5: 15 års jubilæumstur. Clasonsborg og  
         Rhododendronparken. Skarrildhus. 
19.6: Vandretur i Silkeborg Østerskov 
14/8: Tirsbæk ved Vejle 

   

Anna Nedergaard, der bliver 75 år den 10/8-2011 

   

Tove Rasmussen, der bliver 65 år den 20/5-2011 

Karen Sørensen, der bliver 65 år den 9/7-2011 

Hanne Nors, der bliver 65 år den 6/8-2011 

   

Lisbeth Arnfalk, for 25 år i Gildet den 11/6-2011 

 

Hjertelig  
tillykke  
til . . .  


