SCT. GEORGS GILDERNE I
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ARRANGEMENTER I FEBRUAR
ALLE

1. GILDE

Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal,
se Æ Binderi november 2008
Fredag den 30. januar 2009 kl. 19,00 Indvielse af Lyng Gildet, se side 3 inde i bladet
Tirsdag, den 24. februar 2009, kl. 19.00 Spejdermuseet, Generalforsamling, se side 5 inde i bladet
Torsdag den 26. februar 2009 kl. 19,00, Jyske Bank, se side 5
inde i bladet
Mandag den 16. februar kl.19,00 Virksomhedsbesøg
Virklund Bryghus: Rundvisning, orientering, buffet med smagsprøver af deres øl.
Pris 185 kr. Tilmelding gruppevis senest 09-02-09 til Kirstine
Tagmos: (tagmos@totrin.dk) eller 86829821

NY 2.
GILDE

Tirsdag den 10. februar 2009 kl. 17,00.
Fordelingsmøde om uddeling af BINGO overskuddet afholdes i
Medborgerhuset.
Kom og vær medbestemmende. Ingen tilmelding.
Torsdag den 19. februar 2009 kl. 19,00 er der spændende
kunstrundvisning i Jyske Bank.
Vi mødes på Norups Plads, hvor vi først vil høre lidt om Frode
Steinickes skulptur ”High Five”.
Aftenen slutter med kaffe/the og kage i bankens kantine.
Af hensyn til kantinen er der gruppevis tilmelding senest torsdag
den 12. februar 2009 til Aase Grud Hansen, tlf. 86 82 52 25 eller
e-mail (grud.hansen@webspeed.dk).

3. GILDE

Mandag den 23. februar 2009 kl.18.30 Virksomhedsbesøg
Hedeselskabets hovedkontontor i Viborg, Vi mødes ved Hovedindgangen til retten i Viborg, Klostermarken 10
Besøget er gratis og det ventes afsluttet kl. 21.30.
Gruppevis tilmelding til Elly Würtz senest d. 14. februar 2009.
Se side 3 inde i bladet.
Torsdag den 19. februar 2009 kl. 19.30 gildemøde i Alhuset
Journalist Rigmor Sams, der kendes fra TV MidtVest’s udsendelse Naturriget vil fortælle om sit arbejde. Ægtefæller deltager.

KJELLERUP

Øksen 6 – januar 2009
1. GILDE
Julemøde torsdag den 4. december.
Alle fire gilder var samlede i Alderslyst Sognelokaler for at nyde en liflig kop gløgg og ønske
hinanden en glædelig jul.
Anders Hessel fik på en utrolig elegant måde fortalt os, via historien om racerkøreren der var
så utilfreds med bilen, og bare kunne sige at det hele var noget lort, uden nærmere at præcisere
problemet, at bare alle vi, der går og brokker os over at gildets hjemmeside ikke fungerer ville
komme og fortælle ham eller de andre i IT-gruppen hvad problemet er, ja så ville de blive glade--- uha vi var vist nogle der fik røde ører!
Inden vi skulle videre til aftenens næste programpunkt, gudstjenesten i kirken opfordrede John
Hahn os til at indsamle ringe fra øl - og sodavandsdåser, de må blot ikke være magnetiske, de
kan bruges til bl.a. knæ -, albue- og ankelled i bl.a. Thailand, og John opfordrede hvert gilde til
at finde en indsamlings-kontaktperson.
Vi fik ønsket hinanden glædelig jul og fortsatte til en dejlig gudstjeneste i kirken og efterfølgende beretning om kirkens historie og flotte glasmosaikker.
l. gilde gik derefter tilbage til sognelokalerne hvor gruppe 3. stod for arrangementet, og vi fik
dejlig julemad fra Golf-klubben inkl. ris-ala-mande med mandelgave. Sofus læste en julehistorie om tegneren Lars Nielsen fra Blokhus, hvis spændende tegninger dannede rammen om
bord-kort og – pynt. Vi spillede med terninger om medbragte pakker, og det er herligt at se,
hvordan legebarnet kommer op i os alle for en stund, og nåede heldigvis også nogle dejlige julesange inden aftenen alt for hurtigt nåede det tidspunkt hvor både jord og himmel er stille, og
Martha sluttede af med at takke gruppen og ønske os alle en glædelig jul.
j.h.

Dåseringe til Prostheses Foundation, Thailand.
Ved gildernes julemøde 2008 slog jeg et slag for indsamling af dåseringe fra øl- og sodavandsdåser.
Samtidig opfordrede jeg til, at der i hvert gilde var en gildebroder, som påtog sig at indsamle sit
gildes bidrag.
Dåseringene er lavet af en særlig hård og ren aluminiumslegering, som ikke ruster. Og uden
magnetisme.
Ringene omsættes til kontanter, som overføres til hospitalet i Bangkok. De anvendes til indkøb
af proteser til især fattige Thailændere, som på grund af miner eller slangebid mister en for, et
ben eller en arm.
Vil du læse mere om projektet, så gå på nettet på adressen: www.daaseringe.dk og bliv klogere.
Med spejderhilsen
John-B. Hahn
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NY 2. GILDE
Ny 2. Gildes juleafslutning
Efter gudstjenesten drog 51 medlemmer m. ægtefæller og gæster til Paradishytten for at indtage
en dejlig julemiddag bestående af ribbensteg med tilbehør samt Ris al la mande, som vor mor
lavede den. Torben læste en julehistorie og så skulle der gang i den kreative halvdel af hjernen!
Skønt nogen havde flere tommelfingre end andre, lykkedes det ved fælles hjælp at nå frem til
en fælles sang, som blev afsunget, inden vor gildemester takkede den arrangerende gruppe for
et godt arrangement og ønskede os alle en glædelig jul og et godt nytår.
t.g.
3. Gilde fortsat fra side 1
Mandag d. 23. februar 2009 kl. 18.30

Så skriver vi snart februar, og derfor denne invitation til det årlige besøg i en virksomhed.
Keld har formidlet, at vi kan se både hans nye arbejdssted og Hedeselskabets hovedkontor i Viborg.
Vi samles ved hovedindgangen til retten i Viborg, Klostermarken 10, 8800 Viborg. Herefter er
der en kort rundgang i rettens lokaler, hvor vi vil høre om dens arbejdsområder og om hvorfor
den netop er i Viborg.
Kl. 19.15 er vi inviteret til en buffet i Hedeselskabets kantine.
Under den efterfølgende kaffe vil koncernchefen fortælle om Hedeselskabets aktiviteter suppleret med et ”Power-beam show”
Herefter er der rundgang i byggeriet bl.a. skal vi se Studiesamlingen (Selskabets museum) og en
flot udsigt over Viborg i aftenbelysning.
Besøget er gratis og det ventes afsluttet kl. 21.30. Gruppevis tilmelding til Elly Würtz senest d.
14. februar 2009.

Alle fortsat fra side 1
Indbydelse til indvielse af Lyng Gildet
Lyng Gildet, indbyder alle gildebrødre i Steen Blicher Distrikt til indvielse
Tid:
Fredag d. 30. januar 2009 kl. 19.00
Sted:
Menighedslokalerne i Sct. Johannes Kirke, Fruehøj Allé 2, 7400 Herning
Pris:
125,- kr. – Tilmelding er bindende!
Program: Vandregildehal, Gildehal, Eftergildehal m/ spisning
(menu: skinke m/ tilbehør og dessert surprise)
Øl, vin og sodavand kan købes til gildepriser.
Tilmelding, gerne Gildevis, senest fredag d. 23/1-09, til: Kirsten Jensen Tlf. 97 21 70 30 el.
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3. GILDE.
Julekomsammen
3. Gildes julekomsammen blev i år delt op i to arrangementer af praktiske årsager. Først var vi
samlet med de øvrige gilder i Alderslyst Sognehus hvor vi fik lejlighed til at ønske hinanden
glædelig jul og efterfølgende var vi alle til julegudstjeneste i den julepyntede kirke.
Efter gudstjenesten fortalte præsten om de smukke glasmosaikker der sidder i samtlige kirkens
vinduer.
De øvrige gilder skulle herefter videre i aftenens program mens vi havde vores egen julekomsammen til gode til torsdagen efter.
Vi var, som det næsten er blevet en tradition, samlet hos Dorte og Johannes i Vinderslev, hvor
vi blev beværtet med dejlig julemad . Under vejs sang vi nogle af julens smukke sange og Dorte
læste et rigtigt juleeventyr.
Og så spillede vi om pakker, men denne gang var der ingen terninger derimod skulle vi trække
et kort med en tekst der opfordrede os til et eller andet tiltag, eks. at rykke plads uden at tage
pakken med eller give sin pakke til naboen og meget andet. Det afstedkom megen uro og bevægelse rundt om bordet, meget sjovt. Til slut ønskede vi hinanden en glædelig højtid før vi
kørte hvert til sit.
Nytårs Gildehal
År 2009 startede for tredje gildes vedkommende den 5. januar med Nytårsgildehal hvor vi fik
optaget en ny gildebror, nemlig Lillian Jensen. Derfor var vi også 34 festklædte gildebrødre der
samledes i Rosengårdscentret for at byde både det nye år velkommen og ikke mindst velkommen til Lillian.
Gildeledelsen havde valgt en lidt anden måde at fordele gildehallens opgaver på. Gildemestertalen var blevet delt i tre, så både kansler, skatmester og gildemester skulle give deres bidrag til
begreberne, tro, håb og kærlighed. Det blev på smukkeste vis kædet sammen selv om der blev
sat personligt aftryk på de enkelte begreber. En anderledes gildetale men måske ikke sidste
gang denne form præsenteres?
Eftergildehallen indledtes med et glas champagne hvor der også blev tid til lidt snak inden den
kulinariske del af aftenens program. Vi fik Laks Surprise som arrangerende gruppes mandlige
fiskeeksperter havde stået for og derefter var der kagebord med prøver på forskelligt hjemmebag.
Med tanker på de ekstra kalorier der er kommet indenbords her i julen, var der en mulighed for
at blive dem kvit under det underholdende indslag. Der var nemlig hyret en instruktør i Line
dance og hun kunne få vores puls op og sveden til at springe frem i den lille time der var til
hendes rådighed. Det var en både god og sjov motion var mange af os enige om.
Aftenen sluttede stemningsfuld af med en aftensang i stearinlysenes skær.
k.e.
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Spejdermuseet.
Så er det slut! I løbet af uge 6/2009 skal vi være ude af Den gamle Brandstation!
Som det er fremgået af den seneste tids referater i Midtjyllands Avis, har byrådet definitivt besluttet at fjerne Dan gamle Brandstation fra jordens overflade med henvisning til, at man skal
anvende grunden til midlertidige P-pladser.
Det er en skam for Silkeborg, der således mister endnu en af de få gamle markante bygninger.
Det er synd for os, at vi skal til at pakke det hele sammen for at flytte til nogle kælderlokaler på
Nordre Skole, Nylandsvej. (lokaler som bestemt er anvendelige og har den størrelse, som vi har
vænnet os til i brandstationen; men beliggenheden animerer just ikke til, at publikum lige
kommer forbi).
Vi skal selv istandsætte (male vægge) og pakke ned og ud. Til disse formål efterlyser vi lidt flere hænder, som et par timer eller 4 vil give os lidt assistance med det ene eller det andet. Tunge
løfte- og slæbe-opgaver vil vi bede seniorspejderne om assistance til.
John-B. Hahn
Alle fortsat fra side 1

Indkaldelse til årsmøde!
Der indkaldes herved til ordinært årsmøde i Spejder- og Gildemuseumsarkivet
Tirsdag, den 24. februar 2009, kl. 19.00 Medborgerhuset, Søvej 3
med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Alle fortsat fra side 1

Steen Blicher Distrikt indbyder gildebrødre og ledsagere
til uge 9 arrangement torsdag den 26. februar kl.19.00
i Jyske Bank Silkeborg.
Vi mødes foran kunstværket ”Vasen”, som står i gennemgangen mellem Søgade (P)
og Vestergade nr. 10 og 12 (gågade).
Der er rundvisning i ca. 1 time, hvorefter der er kaffe og kage samt inspiration til:
Hvilke muligheder har jeg med min formue?
Hvordan overdrager jeg bedst min formue til næste generation? (Arv og gaver)
Hvad indeholder et formueoverblik?
Brændende spørgsmål.
Ca. 21.30: Tak for i aften.
Der opkræves 40 kr. pr. person (gildevis) til distriktet.
Da der er begrænset plads, foregår tilmelding efter først til mølle princippet direkte til sonjaklercke@privat.dk
(evt. 86821130). Tilmelding starter 11. og slutter 18. februar.
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KJELLERUP
Siden sidst
”Guleærtergilde”
Traditionen tro spiste Sct. Georgs Gilderne i Bjerringbro og Kjellerup gule ærter sammen oktober måned. Denne gang var det Bjerringbro, der stod for den praktiske del. En lille håndfuld
gildebrødre fra Kjellerup sluttede op om arrangementet, som blev afviklet i den lille sal i Forsamlingsbygningen på Sønderbro i Bjerringbro. Efter at Calle Frøsig havde budt velkommen,
blev de store terriner med ærter og fadene med det gode sul båret ind, og så blev der øst på tallerknerne. Der blev spist med god appetit, og der blev da også skænket en ”lille en” til at spæde
retten. Som sædvanlig, når medlemmerne mødes går snakken fra første sekund, den blev dog
afbrudt, af en sjov lille konkurrence om at gætte talemåder. Der var vist slet ingen, der havde
”tyve rigtige”.
Vi glæder os allerede til, at ses igen i oktober 2009, da er det og i Kjellerup, der skal være værter.
Fredslyset
Onsdag den 26. november hentede et par gildebrødre Fredslyset ved Sct. Georgs Gildets ceremoni i Byhaven i Bjerringbro. I Kjellerup blev den brugt til at tænde lysene med den 1. søndag
i advent i Hørup Kirke. Det er en lille spejderpige fra De grønne Pigespejdere i Kjellerup, der
bærer lyset ind. Under gudstjenesten videregiver præsten fredsbudskabet.
Julegudstjeneste og julemøde
Torsdag den 4. december deltog Kjellerup gildet for første gang i gildefællesskabets julegudstjeneste, som denne gang blev afviklet i Alderslyst kirke. Det blev en god og højtidelig oplevelse. Vi vil helt sikkert også deltage i det forudgående julemøde her i 2009.
Efter gudstjenesten tog vi ”hjem” og fortsatte med julehygge i Alhuset. Også her blev flammen
fra Fredslyset brugt til at tænde lysene på bordet med, og også her blev fredsbudskabet læst op,
som indledning på sammenkomsten.
Det var gruppe to, der stod for det praktiske arrangement, og de serverede et fint juletraktement,
der var nemlig ingen, der blev snydt for risalamanden, selv om, der kun blev fundet én hel
mandel.
Igen sluttede et kalenderår, nemlig 2008, med en hyggelig julesammenkomst.
Nytårsgildehal
Året 2009 startede den 6. januar. Gildebrødre og ægtefæller var inviteret til sammen at spise lidt
lækkert nytårsmad og derefter gå til sengildehal. Denne aften deltog vores kommende gildebror
Hans Brink Lauridsen, som gæst. Han er flyttet hertil fra Hirtshals, og vi har aftalt, at der skal
ske en formel overførsel Sct. Georgs Aften i april. Det er fordi, en del af Hans’s gildevenner fra
Hirtshals gerne vil deltage i arrangementet, at vi har valgt at vente til april.
Gruppe 1, som stod for arrangementet serverede ”spejderpaella” og citronfromage. Under middagen blev afviklet en lille konkurrence, der vist hvor meget eller hvor lidt vi husker af teksten i
de smukke danske sange.
Ved sengildehallen blev Hans Brink Laursen endnu engang ønsket særlig velkommen og endvidere blev afsendt et ønske om godt nytår til alle gildebrødre og ægtefæller.
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Gildemestertalen handlede om, gildemesterstævnets værdiord: Kammeratskab, udfordringer,
rummelighed, ansvar og friluftsliv, og gildemesteren drog paralleller til Dronningens nytårstale,
hvor hun sagde: ”det er vigtigt, at vi ikke tager alle goderne for givet” ”Man kan godt sige tak
for det, man får, selvom man har ret til at få det. At yde med et smil og tage imod med et ”tak!”
Det får så meget til at glide lettere.” – og til statsministerens ord om: ”Vi ønsker frihed, fred og
sikkerhed. Så må vi også selv yde et bidrag.” Gildemestertalen sluttede med Samuel Ullmanns
digt om at bevaret et ungt sind og om aldrig at give op.
De 5 minutters Sct. Georg havde Kirsten Kromann, hun har i 2008 været på højskole, for anden
gang i sit liv. Hun fortalte om opholdets betydning for hendes syn på fremtiden.
Under meddelelser blev Erik Flycht og Finn Uhrskov endnu engang ønsket tillykke med deres
runde fødselsdage. Begge havde modtaget en blomsterhilsen på dagen.
Gildehallen blev lukket på sædvanlig vis.
Inden alle gik hjem sluttede vi helt af med at synge: ”Nu er jord og himmel stille”.
Aa.t.
1. GILDE
Nytårsgidehal i Paradishytten den 12. januar.
Vi var 37 gildebrødre med gæster, der mødte op til Gildeting. Vi fandt pladserne til Carl Nielsens musik ”Tågen letter”.
Gildemesteren indledte med at sige nogle mindeord om Lise Howaldt, hvorefter vi mindedes
hende ved at holde 1 minuts stilhed.
Der blev optaget to nye medlemmer i gildet, nemlig Birgitta Kristensen og Sofus Kristensen.
De har begge været spejdere, Sofus har været spejder i 2. Silkeborg fra 1948 og 5-6 år frem. De
blev informeret om, hvad det indebærer at være gildebror og begge aflagde løfte, hvorefter vi
sang ”Gildebroder er du blevet”. Vi hilste dem velkommen som gildebrødre.
Gildemesterens nytårstale tog sit udgangspunkt i, at vi nu i gennemsnit alle sammen var gået
ind i et nyt år 70 gange. Vi har nok alle prøvet at have forskellige nytårsforsætter. Et rigtig godt
nytårsforsæt kunne være: ”Vær positiv i din omgang med dine medmennesker”.
Gildemesteren refererede til en artikel, hun havde læst, om en bog skrevet af Sonja Lyubomirsky ”Sådan bliver du lykkelig”, hvad skal der til for at man føler sig lykkelig. 40% er vi selv
med til at skabe. Konklusionen var at vi alle vil få det meget bedre, hvis vi ser optimistisk, venligt og positivt på de udfordringer vi får.
5 min. ved Else Hald. Else fortalte om sin fascination ved at være ved havet. Som barn var hun
med sine forældre ved Vesterhavet og lige siden har hun følt sig draget af havet, her føler hun
sig fri og nyder bølgernes brusen og rytmen fra tidevandet. Ved et besøg på Cuba bemærkede
Else at folk vendte ansigterne bort fra havet i modsætning til os. Hun blev oplyst om, at det ikke
var mod havet man skulle have sin opmærksomhed men imod land, for det var der, man skulle
hente sit udkomme.
Else sluttede af med at sige, at vi ikke kan tillade os at klage så længe der er folk, der har det
værre end os. Vi sang: ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”.
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Meddelelser: Der var flere, der takkede for gaver i forbindelse med fødselsdage. John Hahn
meddelte at Spejdermuseet skal flyttes i uge 6 til Nordre skole, Han vil gerne have folk melder
sig, hvis de kan afse nogle timer, man skal ikke bære, men pakke sammen.
NB: Husk at samle ringe fra øl og sodavandsdåser.
Efter en festlig gildehal fik vi en udsøgt middag, som den arrangerende gruppe selv havde
fremstillet: Græske frikadeller, Rodfrugter og Græsk salat. Gruppen havde sørget for et flot
sanghefte og underholdning i form af gættekonkurrencer. Det var en rigtig dejlig start på et nyt
kalenderår.
Ref. Ruth La.
Det sker i marts måned:
1. Gilde
Mandag den 16. marts kl. 19,00, Gildeting i Medborgerhuset
Ny 2. Gilde
Torsdag den 19. marts kl. 19,00, Gildeting i Medborgerhuset
3. Gilde
Mandag den 9. marts kl. 18,30, Gildeting i Rosengårdcenteret
Kjellerup
Torsdag den 12. marts kl. 19,00, Gildeting i Spejderhuset

Nekrolog.
1. gilde har mistet en kær gildebroder idet Lise Hovaldt døde nytårsaften. Lise blev, da hun gik
på pension som lærer i 1996, optaget i 1. gilde sammen med Eigil.
Lise var et utroligt elskeligt menneske med megen varme, viden, humor og et stort engagement
i de ting hun deltog i og nysgerrig til det sidste om verden omkring sig. Bl.a. har Lise og Eigil
rejst meget, ligesom Lise var meget læsende.
Lise var vores gildemester fra 2003-2005 og vi mindes hendes inspirerende gildemestertaler,
altid krydret med lyrik og kloge ord.
Lise har været syg et par år og vidste, hvor det bar hen, men hun levede livet fuldt ud, så godt
hun formåede det helt til det sidste. Vore tanker går til Eigil, der har mistet det menneske, han
har været så tæt forbundet med i næsten 60 år.
Ære være Lises minde.
M.F.
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Vær opmærksom på:
Næste deadline: 26. februar 2009
Øksen nr. 7. udsendes den 08. marts 2009
Indlæg bedes sendt til Ruth Labansen, Resedavej 91, 3. th., 8600 Silkeborg
e-mail: ruth@sisimiut.net

