Øksen 6 – Januar 2010

Det sker:
Fælles: Onsdag den 3.marts besøg i Herning Heart Museum
1. Gilde: Mandag den 15.marts 2010 Gildeting i medborgerhuset
Ny 2. Gilde: Torsdag den 18. marts 2010. Gildeting
3. Gilde:
Mandag den 8. marts 2010 Gildeting
Husk forslag til gildetinget skal være gildemesteren i hænde senest d. 1. februar
2010.
Indkaldelse udsendes senere
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SCT. GEORGS GILDERNE I

SILKEBORG
Årgang 58

Januar 2010

Nr. 6

ARRANGEMENTER I FEBRUAR
Ændringer af:

ALLE

Tirsdag den 1. februar 2010 kl. 20.00 i Lunden. 1. class
Irish folk music from Dublin med gruppen Sliotar. Tag dine
venner under armen. Der serveres kaffe efter koncerten til en
pris af kr. 40,00.
Gildevis tilmelding til Hanne Andersen på hmasilk@webspeed.dk senest den 25. januar 2010
Se inde i bladet

1.
GILDE

Bemærk ændret mødedato:
Tirsdag d. 9. februar kl. 19,30 besøg i Folkesparekassen,
Herningvej 37.
Kom og hør direktør Uffe Madsen fortælle om en anderledes
bank.
Tilmelding gruppevis senest torsdag d.4. februar til
Jytte telefon 86 84 18 01 eller jytteh@kabelmail.dk

Else og Ove Hald Sejs.
Ny tlf: 27505515
Else`s mail er : ejhald@energimail.dk
Ove`s mail er: onhald@energimail.dk

NY 2. GIL- Torsdag den 18. februar 2010 kl. 19.00 i Paradislejren.
Gildehal. I eftergildehallen vil Svend Åge Fisker-Sørensen
DE
fortælle om ”Episoder bag mikrofonen ved Danmarks radio
gennem 30 år”.
Gruppevis tilmelding til Hanne Andersen senest den 15. februar på hmasilk@webspeed.dk
3. GILDE

Næste deadline: 26. februar 2010
Økse nr. 6. udsendes den 04. marts 2010
Indlæg bedes sendt til Ruth Labansen, E-mail: ruth@sisimiut.net
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Kjellerup

Virksomhedsbesøg mandag d. 22. februar 2010, kl.18,30
Vi mødes ved Virklund Sport, hvor vi vil blive vist rundt i den
spændende fabrik, og måske vil nogle af os blive inspireret til
en sundere livsstil.
Gildemøde tirsdag d. 26. januar kl. 18,30 i Medborgerhuset
Denne aften vil vi tage forskellige emner vedr. 3. gilde op til
diskussion, vi håber på en rigtig god aften med rigtig mange
gildebrødre.
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1. GILDE

Det danske spejderkorps 1. Silkeborg gruppe afholdt
Jubilæumsreception i
Lunden lørdag den 9. januar.
Den ældste spejdergruppe på hele det Europæiske kontinent holdt 100 år. Så der var jo noget
at fejre. Det var en meget festlig eftermiddag. Der var mødt rigtig mange gildebrødre op. Alene fra 1. Gilde var der 18.
Der blev holdt mange taler blandt andre spejderchefen og der blev overrakt gaver. 1. Gilde gav
2000 kr. til renovering af 1.Silkeborgs mødelokale.
Der blev opfordret fra flere gildebrødre om at melde sig som gildebrødre.
Her er 1. Silkeborgs kampråb:

1. Silkeborg
Koldt eller hedt
-vi er beredt
-hu æ da bal
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Referat fra 2. Sct. Georg Gildes julemøde den 1. December 2009
Traditionen tro mødte alle 3 gilder til fælles julemøde, i år i Sognehuset ved Mariehøj Kirke,
med gløgg og brunkager, inden vi bevægede os over i Mariehøj Kirke for at overvære en kort
gudstjeneste med sognepræsten ved Mariehøj Kirke.
Efter gudstjenesten fortalte sognepræsten om den nye altertavle, der var blevet indviet den 1.
Søndag i Advent. Altertavler er en bronzefigur udformet som en menneskeskikkelse – værket
har navnet ”Det sårbare menneske”. For nogle af os et noget makabert kunstværk.
Efter gudstjenesten delte gilderne sig for at afholde julehygge og for vores gildes vedkommende afholdte vi julehyggen i Paradislejren. Den arrangerende gruppe havde lavet fine bordkort, som hver især passe med en julesang.
Traktementet bestod af sild m. karrysalat, æbleflæsk, leverposteg og ris a la mande – rigtig
fint. Der var en mandelgave pr. bord.
Vi havde alle medbragt en lille gave. Gaverne blev uddelt af 2 julenisser efter et sjovt selvkomponeret nummersystem.
Kaj spille som tidligere t meget stemningsfuldt nummer på sit horn og Niels Peter læste en
julehistorie om Jesus fødsel.
Efter en som altid meget hyggelig og stemningsfuld aften takke GM for det fine arrangement
og ønskede alle en rigtig glædelig jul.
Ref. Kirsten S.

Ref.RLA

Julearrangement den 1. december.
Mere end 100 gildebrødre mødte op i Mariehøj Sognegård for at ønske hinanden glædelig jul.
Snakken gik livligt 3. Gilde stod for traktementet, det var fint.
Derefter var der julegudstjeneste ved Charlotte Rune Nissen. Hun fortalte os efterfølgende om
kirken. Det er en meget flot kirke, den er lidt mere end 50 år gammel, man har for nylig indviet en ny udsmykning bag alteret en forgyldt bronzeskulptur af Thomas Anderson kaldet “ Det
sårbare menneske.“ Menigheden er meget stolt og glade for nyerhvervelsen.
For 1. gilde var det så heldigt at vi kunne blive i sognehuset. I løbet af et øjeblik var der dækket op til en fin julemiddag, med alt hvad der hører julen til, lige fra and til grønlangkål.
Traditionen tro blev der læst julehistorie. Jytte havde fundet et af Oves gamle stilehefter fra
børneskolen. Knud Apel var kommet i besiddelse af heftet og læste højt for os. Det var meget
morsomt, men nok ikke helt autentisk. Så var der den sædvanlige dyst om det medbragte gaver. Stemningen var god og der blev snakket og sunget julesange, og inden vi så os om, var
aftenen gået. Det var et meget fint arrangement som gruppe 3 stod for.
Det føltes måske som lige lovlig meget med tre så forskellige arrangementer på en aften.
Ref. RLa
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Spejdermuseet
Der indkaldes herved til ordinært årsmøde i Silkeborg Spejder- & Gildemuseumsarkiv
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SLIOTAR
1. class Irish folk music from Dublin

Onsdag den 24. februar 2010, kl. 19.00
i Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg. Lokale 4.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Eventuelle forslag til behandling på mødet skal
fremsendes til undertegnede senest den 14. februar 2010.
Alle med interesse for spejderarbejdet i almindelighed og for museet i særdeleshed er
meget velkomne.

I LUNDEN
MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL. 20.00

Sct. Georgs Gilderne i Silkeborg Kommune
(det er i mindre omfang muligt at tage venner med)

Gildevis tilmelding til Hanne Andersen
senest den 25. januar 2010 på hmasilk@webspeed.dk

6

3

Øksen 6 – Januar 2010

Øksen 6 – Januar 2010

3. Gilde

3. Nytårsgildehal.

Julemødet.

Det nye år startede 11.januar med årets første gildehal. Arrangerende gruppe havde fravalgt
Paradislejren for at prøve lidt andet og det var nok ingen dårlig ide, for med al den sne der
var kommet kunne det have været problematisk at komme ud til Paradislejre endsige få parkeret bilerne. Her var der ingen problemer og vi havde også god plads til selve gildehallen
samt eftergildehallen.

Det er efterhånden blevet en tradition at 3. gildes julekomsammen foregår i Vinderslev hos
Dorte og Johannes og det blev også tilfældet i år .
Vi mødtes i et julepyntet hus den 10. december kl. 18.30 spændte på hvad arrangerende gruppe
ville diske op med af julemad. Og heller ikke i den retning blev vi ubehagelige overraskede.
Menuen stod på laks fra Kathrinedal Røgeri, sprødstegt svinekam, pate samt god ost til afslutning. Til kaffen havde Karen Borup bagt sin lækre kringle.
Der blev snakket og sunget til vi i pæn tid ønskede hinanden glædelig jul for at køre hver til sit.
Personlig savner jeg at vi først er i kirke men det står for egen regning.

Gildehallen startede festligt til Radtsky marchen medens vi fandt en plads. Lisbeth startede
sin gildemestertale med et digt og kom derefter ind på mange af emnerne fra den nys overståede klimakonference.
Det var Klaus Eriksen der stod for de 5. min. Sct.Georg Det der havde inspireret ham eller
måske snarere havde generet ham var en reklame der var dumpet ind i postkassen. Den reklamerede ikke for udsalg men Sale og det var for Klaus bare endnu et tegn på den nedtoning af det danske sprogbrug på bekostning af engelsk i dette tilfælde. Men Klaus kom også
med andre eks. på hvordan det danske langsomt nedtones på bekostning af andre sprog,
skikke m.m.
Det var noget der manede til eftertanke for hvordan får vi bevaret det der er dansk uden at
blive beskyldt for nationalisme?
Vi forlod gildehallen til de dejlige toner fra An Der Schønen Blauen Donau.
Eftergildehallens kulnariske indslag var også noget der efterhånden er blevet en tradition
nemlig Stjerneskud ( dette var et af de bedre af slagsen ).
Temaet var spil i mange afskygninger. Der var sågar sponseret præmier og der var til alle
både vindere og tabere, herligt. Vi sluttede af med vores aftensang: Nu er jord og himmel
stille og den passede fint til den flotte stjernehimmel vi kunne køre hjem under.
Ref Kirsten Enemark
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