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ARRANGEMENTER I MARTS
ALLE
1. GILDE

Mandag den 16. marts kl. 19,00, Gildeting i Medborgerhuset

NY 2.
GILDE

Torsdag den 19. marts 2009 kl. 19.00 Gildeting i Medborgerhuset, Søvej 3.Gruppevis tilmelding til Hanne Andersen hmasilk@webspeed.dk senest den 16. marts.

3. GILDE

Mandag den 9. marts kl. 18,30, Gildeting i Rosengårdcenteret

KJELLERUP

Torsdag den 12. marts kl. 19,00, Gildeting Spejderhuset
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1. GILDE
1. Gilde

Virksomhedsbesøg i Virklund Bryghus den 16. februar
Der var 11 Gildebrødre der deltog. Vi blev budt velkommen af brygmester Claus Tarstrup.
Han havde dækket op til os med alle husets øl , pølse, ost og kiks. Mødet foregik i bryghallen, hvor alle processerne foregår, så det hele var meget overskueligt.
Brygmesteren fortalte meget engageret om sit lille bryggeri. De er kun to mand der klarer
alt.
Virklund Bryghus er grundlagt i 2005. Der brygges udelukkende ufiltreret og upasteuriseret
øl uden tilsætningsstoffer af nogen art. Øllet fuldmodner på flasken, hvilket giver mere
smag, et let bundfald og et fint brus. Dette skulle give den bedst mulige øloplevelse.
Der laves 750 liter øl for hvert bryg, op til flere gange om ugen. Man tapper selv 6 flasker af
gangen og sætter kapsler og etiketter på.
På grund af bryggeriets lille størrelse leverer de selv alt øl og det er næsten udelukkende til
lokalområdet.
Brygmesteren er ingeniør af uddannelse og har arbejdet med helt andre ting. Men interessen
for selv at brygge øl har han haft siden sin studietid. I en årrække har han boet i USA, hvor
han i sin fritid har interesseret sig meget for de mange små bryggerier og også selv forsøgt
sig med hjemmebryg.
Sidst i halvfemserne flyttede han med sin familie til Danmark (sjovt nok bor han nabo til
Paradishytten). Her fortsatte han med at brygge på 25 l. beholdere og udviklede sine egne
opskrifter.
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Da han fandt et egnet lokale tog han skridtet og startede sit eget bryghus, efter at have indhentet konens accept.
Han fortalte os om alle de ting han havde måttet tage højde for, det er ikke bare lige sådan
noget, man gør. Der er indretning af lokale, indkøb af kar med tilbehør, flasker, fremstilling
af etiketter, godkendelse af sundhedsmyndighederne, bare for at nævne nogle ting, der skulle
være på plads.
Det var en meget levende og spændende beretning fra en engageret brygmester. Vi fik historien bag de forskellige øl, det er arten af malten og forskellige grader af ristning som er med
til at gøre en forskel. Hver øl har sin historie også etiketterne har hver deres historie. Vi havde mulighed for at smage på de forskellige øller.
Da vi skulle handle lidt med brygmesteren, fandt vi ud af, at han også har andre interesserer.
Han har solgt meget lette fuglekasser, som man selv kan samle, han var dog ved at afvikle
det hele og derfor kunne vi købe dem billigt. Nogle Gildebrødre havde både øller og fuglekasser med hjem.
Man kan læse mere ombryghuset og øllerne på Virklund Bryghus’ hjemmesiden.`
Ref. R.La
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Ny 2. Gilde
Ny 2. Gildes Nytårsgildehal. 22.1.2009.

Vi var 40 gildebrødre, aspiranter og ægtefæller, der deltog i gildehallen, der startede festligt
med ” Musik of the Night.”- med Poul Potts. Gm. åbnede gildehallen, vi sang :” Der er ingenting, der maner.”, mens fanen blev rullet ud. Gm. ønskede os godt og udbytterigt nytår
sammen og velkommen til vore gæster. Så roste han os for talstærkt fremmøde ved arrangementerne, og stærkt opmuntrede kunne vi derefter synge: ”Vær velkommen herrens år”.
Gm. bad nu Kansleren forklare Grethe Lauridsen og Per Uldall, der havde søgt optagelse i
vort Gilde, hvad vi forventer af dem. Grethe havde fået spørgsmålet: Hvad kan du gøre for
at gøre livet gladere og lysere for andre ? – Grethe mente, at den bedste måde er ved selv at
være et positivt, lyttende, hjælpende og tolerant menneske, og i det hele taget være tilstede.
F. eks. kunne hun give et smil, og så læste hun et lille smukt digt, der handlede om, hvad et
smil kan gøre for mennesker, og det sluttede med: ”Nogen er for trætte til at give dig et smil.
Giv du dem et – for der er ingen, der trænger mere til et smil end den, der ikke længere har
et smil at give til andre”.---- Grethe glædede sig til at gøre sin pligt, støtte og løse humanitære samfundsopgaver og deltage i Sct. Georgs Gildets mange aktiviteter.
Derefter var det Pers tur til at svare på spørgsmålet: Hvorledes mener du, at du kan vise respekt for det, der har værdi for andre, uden at gå på akkord med egne tanker? Per sagde at
han opfattede det som et 2-leddet spørgsmål. I det første spørgsmål er der 2 ord respekt og
værdi, som han kort ville sige noget om. For ham er respekt, at tage hensyn til andre og anerkende deres liv, grænser og frihed, - at sætte sig ind i en andens situation og handle ud
fra det, - og at behandle andre godt. At vise respekt vil han sammenfatte til: ” Vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig” (ofte kaldet den gyldne regel.) Han synes i øvrigt, at mange af Gildelovens ”bud” netop er gennemsyret af denne gyldne regel. Hvis alle
mennesker har samme værdisæt, som han selv, er svaret ikke særlig interessant, men jo
større forskelle der er, jo mere spændende bliver spørgsmålet og dermed svaret også. Han
mener der er flere elementer, som indgår idet at vise respekt for andres værdier, f.eks. nævner han fordomsfri dialog eller samtale, at lytte, undgå at ”grave” sig ned i egne synspunkter
og meninger, være venlig og imødekommende og beherske sig. Men han vil være den, han
er, være troværdig. Han vil ikke gå på akkord med egne meninger. Ikke miste sin selvrespekt. Han har undervist i matematik i mange år. Der findes der en facitliste, men når det
handler om mennesker findes der ingen facitliste.
GM. takkede begge to for deres fine svar, og de blev begge optaget efter reglerne, hvorefter
vi alle sang: ”Gildebroder er du blevet”.
I Gm.talen henvendte Gm. sig først til de nye medlemmer og forklarede dem, hvad de kan
komme ud for i årene, der kommer, f.eks. når de bliver lidt ældre i gårde, kan de blive valgt
til gildeledelsen og selv til gildemester, og det er ikke så ringe endda. Han håbede, at de ville
få nogle rigtig gode oplevelser sammen med os. Det gamle år er gået. Det var et godt år,
eller måske et mindre godt år , han syntes et pragtfuldt år. ”Vi har alle her i aften vore egne
ønsker om at opretholde eller ændre bestemte tilstande, vore egne nytårsforsætter, men vi
har det tilfælles, at vi har tilknytning til Ny 2. Sct.Georgs Gilde i Silkeborg, hvilket
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jeg mener, er et godt udgangspunkt for et godt liv sammen med nogle rigtig gode ligestillede
og ikke mindst gode venner. Foran os står et nyt og spændende år. Lad os gå løs på det med
energi og optimisme, men lad det ske i det tempo, der passer dig og mig hver især.”
Efter Musik med Elaine Paige og Barbara Dickson: ” I know him so well”, var det Sonja
Klerckes tur til 5 min. Sct. Georg.
Sonja startede med at sige, at når man får tildelt taletid på 5 min. Er det om at benytte sig af
det, for hvem gider normalt høre på hende uden afbrydelser i 5 min. Hun vil ikke udbrede
sig i diverse lommefilosofiske retninger eller komme med løftet pegefinger om, hvordan vi
alle sammen burde gøre, eller hvordan vi klarer at forandre hele verden.----- Nej hun ville
fortælle om sin Jul anno 2008. Hvor hun, Steen, deres yngste søn og dennes forholdsvis nye
kæreste beslutter at tage turen over Atlanten for at besøge den mellemste søn, der er gift med
en amerikansk pige og har to børn. Og det gør hun så – og der var ikke et øje tørt bagefter.
Beskrivelsen af julen over there i Cincinnati i Ohio var så underholdende, så det er ærgerligt , at jeg ikke kan tillade mig at skrive det hele, men I skal have historien om juletræet, der
til ære for gæsterne ikke skulle være det sædvanlige af plastik med kunstige lys, men et ægte
et , som skulle være på rod, så det efter brug kunne plantes ud. Det stormer og temperaturen
er på ca. 30 kuldegrader. Det lykkes, omsider at finde et træ på rod til 130 dollars. Kønt er
det ikke, men flinke mennesker læsser det på deres medbragte trailer, så de drager glade
hjem.—Sonja har mareridt om natten over, hvordan det dog skal komme ind i stuen. --- Det
tar en krig, og masser af forsøg med træk på presenning, biltræk, bæreseler, og træet vejer et
umenneskelig antal kilo. I mellemtiden er der kommet isslag, og der er 3-4 trapper op til
terrassen, hvor man forsøger med saltstrøning,--- Men det kommer ind, bliver placeret i en
plastikbalje, som er indkøbt til formålet, den er for lille og bryder fuldstændig sammen,
men træet står der - lidt skævt. --- Da det skulle ud igen og plantes,” knak” toppen af, så
Steen stod med en halv meter juletræstop i hånden og var ikke helt populær.----- Ved tidligere besøg havde de vænnet sig til høflig selvbetjening ved køleskabet, og Sonja havde lovet sønnen, at hun nok skulle lave brunede kartofler, så stor var hendes forbavselse derfor,
da svigerdatteren dagen før juleaften begyndte at fabrikere mad til, hvad Sonja tænkte måtte
være de hjemløses jul. En ”juletyrker”, som kalkunen blev døbt, på 21 Ibs. blev indkøbt.
Den havde indbygget termostat, som poppede ud af brystet på den, når den var færdigstegt.
Den blev udstoppet med 1kg.”dressing” d.v.s. fars med diverse sager o.s.v. Sonja havde aldrig set så meget mad, som hun sagde til svigerdatteren, der var i gang med oceaner af tilbehør, sødt som fedt. ”Så skulle du se min mors julemad”, var svaret.
Sonja ville gerne at vi skulle synge: ”Sorte stær på grene”. Gm. kom med meddelelser om
kommende møder. Så sang vi :” Livet er en morgengave”, og Sonja læste gildeloven. Gm.
lukkede gildehallen med Il Divo – Nights in White satin, hvorefter dørherolden førte gildeledelsen og de nye gildebrødre ud af gildehallen og ned i Pejsestuen, hvor de nye gildebrødre modtog lykønskninger.
Arrangerende gruppe havde dækket festlige borde til eftergildehallen. Vi fik lækre landgangsbrød og Rubinsteinerlagkage til kaffen. Der var velkomsttale til de nye fra Kirsten
Hartmann og fra Tove Lolk til Per.
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Så var der en overraskelse mere til os. Lene Hemmer Hansen sad parat ved bordet med lysbilledapparat for at fortælle os om Amishfolkets historie. Hun fortalte levende om den mærkelige sekt, hvis historie starter i tiden omkring reformationen, hvor der opstår anabaptistbevægelser, en af dem var amishbevægelsen. Omkring 1500 jages de i Europa og tusinder
dræbes både af katolikker og protestanter, så de flygter til Sydtyskland og Schweiz op i
bjergene, hvor de lever af landbrug. Omkring 1650 har Kvækerne fået et stykke land i
U.S.A., og de inviterer Amishfolket over for at hjælpe med at dyrke deres land. På den måde
kom de til Pennsylvania. Lene havde selv været derovre og fortalte meget og længe om det
mærkelige folk, der lever gudfrygtigt , isoleret og helt uden de goder, der er opfundet siden
1500. Det var mærkelige ting, vi fik at høre, og mættet med oplevelser kunne vi sige tak for
dagen, der var omme.
Ref.AA.Z.
Ny 2. Gildes virksomhedsbesøg
Hva` laver de i banken efter fire?
Tja, torsdag d. 19. februar var vi i alt fald 46 kunstinteresserede gildebrødre og ægtefæller,
der mødtes på Norups Plads til en rundvisning i Jyske Bank. Og netop på det sted ser vi jo
bankens nyeste kunst af Frode Steinicke, som med sin irgrønne overflade spiller flot sammen med Silkeborg Kirkes tårn. Med tiden (om ca. 3 år) vil noget af lamellerne på bankens
nybygning på Hostrupsgade også få samme farve. Denne udsigt ses allerbedst, hvis man
kommer fra Vest og går hen ad Vestergade. Vores 2 kyndige rundvisere Cecilia Felding og
Poul Nellemann delte gruppen i to, og vi startede hver vores sted i banken. Noget af det første vi så i vores gruppe, var den resterende del af avisens gamle bygning, hvor der i dag bl.a.
er nogle meget fint restaurerede mødelokaler, hvor man med lidt god fantasi godt kunne ane
duften fra gamle dage – måske cigarerne, var der nogen der mente!
Som byens største arbejdsplads med ca. 1200 ansatte har banken naturligvis haft brug for
diverse om-, til- og nybygninger, og det er imponerende at se, hvordan det hele hænger
sammen indvendigt ved hjælp af broer, hængende mødelokaler og store glaspartier.
Vi fik et kig ned over Handelsområdet, der håndterer 200 Mia kr. om dagen, og bankens
eget Studie, som åbnede 1. oktober (den dag, hvor finanskrisen startede for alvor), ligesom
vi så det nyindrettede kundecafeområde.
Men da overskriften på rundturen var "Kunsten i banken", så vi selvfølgelig også en del af
den særdeles imponerende kunst, som banken har opkøbt i årenes løb. Kunst skal jo som
bekendt ses, men hvis jeg skal nævne noget af det, der gjorde størst indtryk på mig, så var
det de meget store røde billeder af Sergei Sviatchenko , men også de mindre ting af ham, der
hang rundt omkring. Som alle sikkert ved, har banken også kunst af bl.a. Jorn, Peter Brandes, Maja Lise Engelhardt, Mogens Andersen, Hans Jørgen Nicolaisen (byste af Norup) og
Walasse Ting. Og i en af de nyere bygninger er der bl.a. en helt ny installation(?) over flere
etager af kunstneren Henning Elving med titlen "Se nu stiger solen…". Det er godt at tænke
på i disse tider.
Forskellige steder i banken er der også fint udkig oppefra til Jørgen Haugen Sørensens
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skulptur i rød granit "Sten på sten" med tilhørende vandkunst og til Peter Brandes store
krukke. I det hele taget kan man næsten få indtryk af storby, når man kigger ud på byens lys,
og jeg kan godt forestille mig, at det giver daglig inspiration at have kontor på øverste etage
med udsigt til vandsiden.
Vi sluttede aftenen i bankens kantine med den formidable udsigt og med ditto servering,
flot!
Tak til Aase for dine gode kontakter.
Og hvad laver de så i banken efter fire?
Gør rent og passer verdensøkonomien i handelsafdelingen, så vidt jeg kunne se.
Ref.tg
Kjellerup gildet
Gildemøde hvor Rigmor Sams fra TV-Midt/Vest fortalte og viste filmklip
Torsdag den 19. marts var gildebrødre og ægtefæller samlet i Alhuset for at høre Rigmor
Sams fra TV-Midt/Vest fortælle om produktion af sine pragtfulde naturprogrammer, der
hedder Naturriget, og om TV-Midt/Vest, som er ”vores” TV-station.
Aftenen startede med en
velkomst til Rigmor Sams,
ægtefæller og gildebrødre, og
så sang vi ”Frejdigt ud over
mark og vej.”
Rigmor Sams er en god
fortæller, hun har arbejdet på
TV-Midt/Vest siden stationen
sendte sit første program i
oktober 1989. En af hendes
faste opgaver er at producere
udsendelsen Naturriget, som
sendes hver anden tirsdag.
Om denne udsendelse kan siges, at den er kendt for sine naturoptagelser, som er i særklasse,
og samtidig indeholder den veloplagte historier om både naturen og de mennesker, der kender naturens hemmeligheder. Det var helt klart, at Rigmor Sams holdt af sit arbejde, og den
Midt- og Vestjyske forunderlige natur, der går fra det brusende hav i vest til heden og bakkelandskabet i øst.
Ud over at fortælle, viste Rigmor Sams også forsamlingen et par af hendes produktioner,
blandt andet Naturriget på edderkoppejagt. Også selv om man har set udsendelsen på sendetidspunktet, så er jeg sikker på, at vi alle fik en hel særlig indføring i edderkoppernes forunderlige verden. Jeg tror ikke mange af os før vidste, hvor mange arter edderkopper, der findes, i filmen så vi Mariehøne-edderkop, hvepseedderkop og fugleedderkoppen atupys afinis.
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Til sidst fortalte Rigmor Sams at, ved digitalisering vil TV-Midt/Vest får udvidet sendetiden
med en time, og allerede nu er stationen ved at planlægge produkter til denne udvidelse, og
vi var så heldige, som de første nogensinde, at være til forpremiere til en sådan udsendelse.
Det var meget spændende. Vi kan godt glæde os til at se flere af de programmer.
Den tid, der var afsat til at Rigmor Sams måtte fortælle og vise film, gik meget hurtig, men
der skulle også være tid til lidt kaffe og brød. Gruppe 2 serverede hjemmebagt bolle med
pålæg og en dejlig også hjemmebagt gulerodskage. Den servering, fik de også ros for.
Aftenen sluttede med en stor tak til Rigmor Sams, så sang vi alle ”Nu er jord og himmel stille”.
r.:Aase Thiel
Annonce

Det sker i april 2009
Gilde
Mandag den 20. april kl. 19,30 i Paradislejren, Gildehal
Ny 2. gilde
Fredag den 24. april kl. 19,00 Fødselsdags gildehal i Paradishytten.
3. Gilde
Fredag den 24. april kl. 18,30 Rosengårdcentret, Sct. Georgs Gildehal
Kjellerup
Torsdag den 23. april kl. 19,00 Haldhytten, Sct. Georg aften

Vær opmærksom på:
Næste deadline: 27. marts 2009
Øksen nr. 8. udsendes den 06. april 2009
Indlæg til nr. 8 kan kun modtages over e-mail, idet vi er i Grønland
e-mail: ruth@sisimiut.net
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