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Det sker i april:

SCT. GEORGS GILDERNE I

1. Gilde:
Mandag den 26. april kl. 19,30 Sct. Georgs Gildehal i Paradislejren.

SILKEBORG

Ny 2. Gilde:
Fredag den 23. april kl. 18.30. Sct. Georgs Gildehal/fødselsdag i Paradislejren
3. Gilde:
Torsdag den 22. april kl. 18,30 Sct. Georgs Gildehal i Paradislejren
Torsdag den 29. april Vårtur
Kjellerup:
Torsdag den 22. april kl. 19,00 Sct. Georgs aften i Blokhuset i Hald

Årgang 58

Februar 2010

Nr. 7

ARRANGEMENTER I MARTS
ALLE

Onsdag den 3. marts 2010 Besøg i KunstCentret Silkeborg
Bad

1.
GILDE

Mandag den 15. marts 2010 kl. 1900 Gildeting i Medborgerhuset, Søvej 3
Gruppevis tilmelding til Kirstine Tagmos, mal: tagmos@mail.dk
Senest den 8. marts

NY 2. GILDE

Torsdag den 18. marts 2010 kl. 19.00 Gildeting i Medborgerhuset, Søvej 3.
Gruppevis tilmelding til Hanne Andersen hmasilk@webspeed.dk senest den 15. marts.

3. GILDE

Mandag d. 8. marts 2010 kl. 18,30 Gildeting i Medborgerhuset
.
Torsdag d. 22. april 2010 kl. 18,30 Sct. Georgs Gildehal
med optagelse af nye gildebrødre samt fejring af gildejubilæer.

Kjellerup

Torsdag den 18. marts 2010 kl. 19,00 Gildeting

Ændringer af:
Ingen modtaget

Næste deadline: 6. april 2010
Økse nr. 8. udsendes den 10. april 2010
Indlæg bedes sendt til Ruth Labansen, E-mail: ruth@sisimiut.net
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1. Gilde
Nytårsgildehal i Paradishytten den 18. januar 2010.
Vor Gildemester Jytte Hahn bød glad 43 Gildebrødre og ledsagere velkommen og ønskede os
alle et godt nytår. Selvom det ikke sneede lige nu, foreslog hun, at vi sang ”Sneflokke kommer
vrimlende”.
Emnet for Gildemestertalen var ”Frihed”. Frihed fra noget, eller frihed til noget.
Jytte havde oplevet en voldsom krigsangst efter 2.verdenskrig, så hun følte, at hun ingen frihed havde til at vælge. Frihed og lidenskab gør os til unikke personer; vi vælger hvad der har
værdi for os, f. eks. har det værdi for os at være med i vores Gildefællesskab. Det ansvar og de
pligter, vi har valgt, er knyttet til vort sociale liv med familie, venner og arbejdsfællesskab.
Det er her vi skaber vort liv, det er her vi vælger, om vi vil være ordentlige mennesker eller
det modsatte.
Samtidig med at vi har den udstrakte frihed i vores demokratiske samfund, har vi også en stor
pligt til at være med til at bevare og forme samfundet.
Jytte nævnte Diderot, som påpeger, at samfundsordenen skabes af den almene vilje, som de
civiliserede folkeslag har samlet i deres erfaringer og udmøntet i deres love. Derfor er demokratiet godt i samfund hvor mennesker kan lide hinanden og er rimelig ens. Det modsatte kræver nærmest en ”Diktator”, - hvis denne er ordentlig nok !- ifølge biskop Jan Lindhardt.
Vi må vælge ud fra de forudsætninger, vi har, og vi kan heldigvis vælge indtil en vis grad. Vi
kan da i hvert fald gøre vort bedste, så vi er ordentlige mennesker til glæde for både os selv og
vore medmennesker.
Jytte sluttede sin Gildemestertale med at ønske os et godt solskinsfyldt 2010, og mindede os
om, at vi har friheden til at vælge ret, - det kan andre ikke gøre for os, og så bad Jytte os om –
meget apropos - at synge ”Frihed er det bedste guld”.
Grethe Stausgaard kaldte sine 5 min. for: ”Gensyn – gensynet – og igen gensyn”.
Her fik vi lov til at leve med i en fantastisk
tur, som Knud og Grethe havde haft til Canada, hvor gensynet med familie, arbejdskammerat, byer og smukke landskaber efter
henholdsvis 30 og 5o år. var helt fantastisk.
Da Grethe igen fra flyveren kunne se sit
Danmark, følte hun, at hun kom hjem og
bad os synge ”Venner ser på Danmarks
kort”.
I eftergildehallen blev vi mødt med Champagne og ønsket om godt nytår af de 2 arrangerende grupper. De havde skaffet en
festlig underholdning i form af ”Louise”,
som sang 8 Gitte Hænning-sange, så vi følte
os tilbage til 50’erne. I sangen ”Lille frøken
Himmelblå”sang hun duet med ”Kjeld
Heick” – alias Ove
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International inspirationsaften 2010
Tirsdag 23. marts kl. 19.00.
Steen Blicher Distriktet indbyder alle internationalt orienterede gildebrødre, gildemestre,
GIM’er med flere til et internationalt inspirationsmøde.
Det foregår centralt i distriktet: Medborgerhuset, Søvej 3, Sal D i Silkeborg med følgende
punkter:
Plus + Scouts = Ingvar Frier kommer fra Næstvedgildet med seneste nyt om, hvordan Holland har skabt fremgang for gildebevægelsen.
Grossarl forum 2010 foregår nu om sommeren med årets tema: Salzburg Natur Festival fra
19. til 24. juni i Grossarldalen, Østrig = midt i Europa!
Erik Martinussen viser uddrag af film med smagsprøver af flot natur og skøn musik og meget
mere! Gildebrødre m/k supplerer med gode erfaringer fra de tidligere Forum’s i Grossarl,
SalzburgLand.
Du kan allerede nu læse mere info på www.forumgrossarl.at – endda på 3 fremmede sprog!
Programmet kan downloades på www.forumgrossarl.at/eng/start.html
TWINNING - bliv inspireret af Silkeborg-gilder, hvordan og hvor let det er at skabe og vedligeholde kontakter til venskabsgilder uden for Danmark!
Desuden bliver der lidt tid til udveksling af idéer om at være global og international i 2010 og
i fremtiden.
Tilmelding – i uge 9 fra mandag den 1. til fredag den 5. marts 2010 – pr. mail til sonjaklercke@gmail.com
Nærmere info hos DIS Erik: dis.georg.blicher@live.dk eller tlf. 31 17 50 55
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Datoer for sæson 2010/2011 i Steen Blicher Distriktet:
Tirsdag den 5. oktober 2010: Distriktsrådsmøde.
Onsdag den 17. november 2010: Gildehal med ridderoptagelse.
Onsdag den 2. marts 2011: Uge 9 arrangement.
Tirsdag den 10. maj 2011: Distriktsgildeting.
Onsdag den 8. juni 2011: Friluftsgildehal.
De enkelte gilder kan allerede nu byde ind på arrangementerne, hvis der er et af dem, man
gerne vil stå for/lægge hus til.
Ved gildetinget i år, vil vi gerne have opgaverne fordelt.
Vi mangler ridderemner! Undersøg i eget gilde/sig selv til hos DUS Lene Agerholm lagerholm.@mail.dk eller 8662 7885.
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Hald – og i slutsangen ”Træk en gammel sweater på” sang vi alle sammen med. Meget
festligt og dertil lækker mad og drikke.
Gildemesteren sluttede aftenen med at takke grupperne for en ”knaldgod” aften.
JR

Irsk folkemusik i Lunden
Mandag den 1. februar mødte 84 veloplagte gildebrødre op i Lunden til Irsk folkemusik.
Det var den ægte vare. Der var tre i orkesteret og en lydmand. En spillede på en helt speciel sækkepipe: Uilleann pipe, som han på forunderlig vis fik lyd ud af ved at pumpe
med højre arm samtidig med at han spillede, han havde lært kunsten fra sine bedstefar.
De andre spillede på trommer og guitar.
Vi fik små historier knyttet til de enkelte numre og blev opfordret til at købe deres CDer
i pausen. Der var en rigtig god stemning i salen, folk sad og vuggede i takt til musikken
Vi blev beværtet godt vi kunne købe øl og vand og fik kaffe og kager efter koncerten.
En hyggelig aften som Fællesrådet havde arrangeret for hele distriktet.
Ref. Ruth La
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1. Gilde
Virksomhedsbesøg i Folkesparekassen den 9. februar
34 gildebrødre med ledsagere mødte op og tog plads i et hyggeligt mødelokale, hvor vi blev
budt velkommen af bankens direktør Uffe Madsen.
Banken havde 25 års jubilæum i 2008 og 3 af dem
der var med til at starte banken arbejder stadig i
banken, ligesom kunderne også er meget trofaste.
Uffe Madsen blev ansat i 88 og Jytte vores gildemester har været kunde omtrent lige så længe og
formidlet vores besøg her.
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Efter spisningen var radiomanden Sv. Aa. Fisker Rasmussen (tidligere Silkeborg”dreng”) inviteret. Hans tema var Livsstykker. Han fortalte meget underholdende om bl.a. sin barndom og
ungdom i Silkeborg. At han egentligt gerne ville have været skovfoged, men at faderen bestemte, at han skulle i lære hos manufakturhandler Martin Jensen. Efterfølgende blev han uddannet som lærer på seminariet i Silkeborg. Han var dog kun lærer i ganske få år, hvorefter
han blev ansat som konsulent ved DR. Her havde han en god læremester i Chr. Krüger – som
også blev en rigtig god ven gennem mange år. Sv.Aa. Fisker fortalte mange sjove historier og
oplevelser både fra sit liv og sin tid hos DR. Sv.Aa. Fisker sluttede sit foredrag med at spille
sangen Altid frejdig når du går, sunget af Erik Påske.
Ref. KS

Det er en speciel bank der baseret på specielle værdier:
Banken er spekulationsfri: Man betaler ingen renter
og får ingen renter
Bænken lægger vægt på at være bæredygtig: man
vurderer den enkelte kunde. Banken er miljøvenlig:
Støtter projekter der er miljøvenlige: Halmhuse i
Feldtballe, Lån til energi investeringer.
Banken har 6.000 daglige kunder som er både private og erhvervsdrivende. Banken har indlån på
278 mill. Og udlån på 263 mill. Egenkapital på 58
mill. Overskud på 2,2 mill.
20 medarbejdere i Silkeborg, Odense og Århus, med hovedsæde i Silkeborg.
Man vælger selv om man vil have rentefrit konto eller man vil have på almindelige betingelser.
Ca. halvdelen af pengene er på rentefri kontoer. Der er dog sådan, at man skal betale for omkostningerne, når man skal låne penge, lige nu betaler man 4 %, renten er steget fra 3½ % til 4
% på grund af forsikring i statens garantifond.
Jo længere tid man har pengene stående på en rentefri konto jo mere kan man låne rentefrit.
Banken stræber efter at være etisk forsvarlig i såvel rådgivning som i produkter der tilbydes
kunderne. Ligeværdig behandling af kunderne. Social ansvarlighed!
Der blev spurgt om bankdirektøren får
bonus som en del af lønnen. Det gør han
ikke
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Referat fra Ny 2. Gildes gildehal den 18. Februar 2010 i Paradislejren.
43 gildebrødre og gæster havde fået sig – på trods af det meget glatte føre – ”kæmpet” sig
frem til gildehallen.
Gildehallen blev indledt med musik af Bethhoven’s symfoni nr. 5 in C minor op. 67 – et meget smukt stykke musik. Herefter bød gildemesteren velkommen til den lidt forsinkede start.
Gildemesteren syntes, at det kunne være sjovt at vi for en enkelt gang skyld kørte aftenens
gildehal efter ”Håndborg for Gildehal” fra 1982 – teksten på gammeldavs!
Efter gildehallen sang vi ”Når vinteren rinder i grøft og i grav”, hvorefter gildemesteren holdt
sin gildemestertale. Her kom han ind på at vi i de sidste 12-15 vintre har haft en grøn vinter og
han gerne, ligesom nok mange andre, ønskede sig en rigtig vinter med masser af sne og frost,
med store driver af sne og is på søerne – er det ikke skønt, det har vi fået nu! Børnene, som i
mange år er blevet snydt for de pragtfulde vinterfornøjelser har nydt det i fulde drag. GM havde selv haft den store oplevelser, at skulle grave sig ind til sit sommerhus gennem en 1-1,5
mtr. høj snedrive. Imens han stod og pustede og gravede sig gennem snedriven, faldt det ham
pludselig ind, at han havde fået sin ”vinterdepression”. Dette fik ham til at sætte sig for at finde ud af, hvad er egentlig en vinterdepression. Op til 2/3 af danskerne oplever, at deres humør
i en eller anden grad bliver påvirket af de mørke vintermåneder. Kendetegnene for denne specielle variant af årstidsbestemt depression er træthed, mangel på energi, øget appetit og dårligt
humør. Den begynder typisk i november, hvor den daglige lysmængde bliver mindre og vejret
bliver koldere og den forsvinder igen omkring marts, hvor lyset og varmen igen kommer tilbage. Vinterdepression bliver mere og mere hyppig blandt befolkningen jo højere nordpå man
kommer. Ca 1/3 af Danmarks befolkning mærker aldrig noget til vinterdepression. Omkring ¾
af alle dem der får vinterdepression, er kvinder under 45 år. Vinterdepression kan være et
uheldigt samspil mellem miljø og individ. Forskning viser, at 9% af danskerne lider af vinterdepression. Men det positive i alt det her er: Hvis man går rundt og har det lidt bedre end man
plejer at have det om vinteren, så er det ikke så mærkeligt. De store mængder sne hjælper
nemlig mod vinterdepression. Sne er godt for krop og sjæl – jo lysere der er udenfor, des større er chancen for, at man ikke får en vinterdepression. Vil man have den helt perfekte kombination, så skal man sammen med lys i øjnene dyrke motion i sneen, blandingen har nemlig
antidepressive virkninger.
Efter gildemestertalen sang Elvis Presley – Don’t Cry Daddy.
Herefter holdt Jørgen Sølvsten sine 5 min. Sct. Georg. Her fortalte Jørgen om en oplevelse han
havde med systemerne i de socialistiske lande for 20 år siden, hvor han arbejdsmæssigt tilbragte mange år. Oplevelsen handlede om, hvordan han mødte sin hustru og de genvordigheder de oplevede med myndighederne, da de skulle have papirerne klaret, så han kunne få sin
hustru med til Danmark. Det var i tiden, hvor grænsen mellem Tjekoslovakiet og DDR blev
lukket. Det hele endte på bedste vis, da de fik udfærdiget de flotteste dokumenter med store
stempler og laksejl. Besværligt ja måske, men når man læser om danskere, der gifter sig i udlandet i dag og ser hvor meget besvær de har, tror Jørgen, at det de oplevede var i småtingsafdelingen.
Jørgen valgte sangen: Sneflokke kommer vrimlende.
Gildehallen blev afsluttet med musik sunget af Il Divo – Nights in White satin.
Den arrangerende gruppe 26 serverede tarteletskaller med hønsekød, lagkage og kaffe – rigtig
fint.
8
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og alle medarbejdere får fast løn.
Drømmen er det rentefrie og spekulationsfri samfund.
Jytte Hahn havde bagt dejlige kager og bankdirektøren lavet kaffen, så det var heller ikke
det, der tyngede budgettet.
Jeg tror alle var enige om, at det var en rigtig spændende aften, vi fik ud af. Man kan ikke
andet end at have respekt for, den måde, man kører banken på.
Ref. R. La
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Ny 2. Gildes Nytårsgildehal i Paradislejren + gl. 4. Gildes 40 års jubilæum d. 14./1. 2010
Der var meget at fejre, og forventningerne var store, da Steen Klercke på grund af ”en anden
Steen´s” fravær rullede fanen ud, og 53 gildebrødre og pårørende glade kunne synge ”Der er
ingen ting der maner”. GM. Niels bød velkommen og specielt til distriktsgildemesteren og et
stort og rigtigt godt udbytterigt nytår til alle. Han nævnede de ting, gildeledelsen havde deltaget i siden sidste gildeting, bl.a. en reception i forbindelse med 1.Silkeborg gruppe i DDS.
Spejderne havde 100 års jubilæum og er en af verdens ældste spejdergrupper. Gildeledelsen
skulle også have været til ½ rund fødselsdag hos Lilly, men de måtte nøjes med at sende en
opmærksomhed til hende, da hun på dagen måtte en tur på hospitalet med hjerteproblemer.
Vi sender hende de varmeste tanker, med håb om snarlig bedring.
Endelig kom han til det, de 7 på første række, sikkert havde ventet på i spænding – deres alder til trods – ”Vi har iblandt os i aften ikke mindre en 7-40 års jubilarer. Den 10.
januar 1970 var de med til at starte et nyt gilde, nemlig 4. Sct. Georgs Gilde i Silkeborg.
Det er fantastisk, at I alle 7 kan og vil holde ved endnu, hvor er vi glade for det.” – Vi
sang derefter ”Vær velkommen herrens år ”. Og så kom gildemestertalen. Først talte GM.
Niels om juletravlhed og snerydningstravlhed, siden om hvordan vi alle sammen styrter rundt
i vores hverdag. Ikke alene for de arbejdsramte, men for mange af os, der kalder sig pensionister, er travlheden kommet for at blive, vi løber hurtigere, end sind og krop næsten kan
holde til. Når vi mere af den grund ? Vi må desværre konstatere, at der altid er noget, vi ikke
når, men vi skal respektere os selv og kende hvilen og rekreationens betydning. At have
travlt betyder det succes og ”vellykkethed?” – Hvornår har man hørt nogen sige: ”Det går
rigtig godt, jeg har ikke travlt for tiden !” Prioriter egen tid højt, tid til dig selv er vigtigst af
alt. Du kan først yde dit bedste, når du selv fungerer godt. GM nævner hastesager, sager som
skal gøres, sager som andre beder dig om at udføre og overspringshandlinger, som der skal
være plads til- men med måde, og han slutter med ”Nå´ ja vi har jo egentlig travlt i aften”.
Så var der musik igen. Vi kunne hvile ørerne til Elton Johns musik – Song for Guy, og GM
gav så ordet til distriktsgildemesteren Bent Paastrup, der lykønskede 40 års jubilarerne, Ellen
Schou, Poul Schou, Eva Nissen, Nis Nissen, Nina Henriksen, Preben Gram Møller og Knud
Riecke og sagde, at det var meget sjældent, at der var så mange af slagsen. Så tog GM. igen
ordet, og sagde at det var en stor ære for ham at være med til at hylde dem. De havde været
med til at starte et nyt 4. gilde i Silkeborg, fordi der skete for lidt i de ”gamle” gilder. De blev
kaldt provoerne. Det er måske blegnet lidt med tiden. De har alle haft tillidsposter i gildeledelsen og altid taget over, hvor der manglede en hjælpende hånd, både i det gamle 4. gilde og
ved sammenlægningen også i Ny 2. gilde. Som et minde om deres jubilæum og tak for de
første 40 år overrakte gildeledelsen nu en smuk glasting til hver især. Gildemesteren havde
valgt at overrække til damerne i håb om et ”knus”. Gildekansler Hanne og Gildeskatmester
Aase sørgede for herrerne. Det blev en større pakkefest.--- Nu sagde GM., at da Steen Stensgaard og han selv for 20 år siden blev optaget i 4. gilde, var Tove Gadegaard gildemester, og
derfor var det med stor glæde, at han nu kunne præsentere hende som den, der skulle holde 5
minutter.
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noget om, da hun hverken har skullet tabe sig 10 kg eller holde op med at ryge. Om det andet
vil hun her nøjes med at ønske os alle til lykke med dagen og glæde sig over, at vi stadigvæk
lever, om end vi næppe længere kan fortjene betegnelsen ”provogilde”. Endelig er der jo her i
efteråret sket noget, som hun kunne tale om i timevis, men dels havde Kirsten brugt ideen, og
dels så findes der selvfølgelig ikke magen til ”barnebarn som vores”, så det ville hun skåne os
for. I stedet for ville hun læse noget, hun havde fundet i avisen som en reklame, der handlede
om det, som hun beskæftigede sig med til hverdag.
Begrebet Bjørnetjeneste stammer fra La Fontaines fabel om bjørnen, der ville jage en flue
bort fra sin sovende herres ansigt. Den gjorde det med en sten og knuste derved hans pande.Det ved de færreste unge. Og ud af denne uvidenhed springer en ny definition. Så i den nye
udgave af Den Danske Ordbog beskrives en bjørnetjeneste både som en dårlig og en meget
stor tjeneste. Det er ikke det første eksempel på, at hvis tilstrækkeligt mange bruger et begreb,
forsvinder den oprindelige mening. Hun nævner også begreber som lemfældig der oprindeligt
betød at udvise forsigtighed. Men de færreste ønsker sig en økonomidirektør, der kan beskrives som lemfældig. Derimod accepterer de fleste, at deres medarbejdere ”går ind i noget”,
sidder bomstille og går ind i den ene problemstilling efter den anden og starter noget ”op”. I
erhvervslivet har man ikke problemer med sproget. Man har jo som bekendt kun udfordringer. Til gengæld vil de kommende års største udfordring for mange virksomheder blive kommunikation med omverdenen. Reklamebureauet, der taler de unges sprog, kan for eksempel
foreslå sloganet: ”Gør børn i den 3. verden en bjørnetjeneste. Støt Børnefonden”. Hvis det
samme ord på samme tid kan have to modsatte betydninger, kan to og to vel også blive nul.
Vi sang ”I sne står urt og busk i skjul”, efter Toves valg. Efter få meddelelser sang vi ”Det er
hvidt derude”. Tove læste gildeloven, fanen blev rullet sammen til tonerne af ”Fra himlen er
du faldet”, og GM. lukkede gildehallen til musik fra IL Divo – Nights in White satin.
Eftergildehallen var lige så festlig som det foregående. Flot pyntede borde, lækker menu:
Kalvesteg med tilbehør og Othellolagkage til kaffen. –
Nis mindedes med vanlig charme sjove historier fra de
gamle dage i provogildet, og Inger Riecke havde forfattet
en festlig sang til lejligheden. Snakken gik så højt, så
GM. havde svært ved at komme til orde, da han takkede
alle, der havde bidraget til den herlige fest, og så blev
jord og himmel stille.
Ref. Aa Z.

La Fontain

Tove sagde, at når man bliver bedt om at holde 5 minutter i januar, så er det første
man tænker på nytårsforsætter og gildets runde fødselsdag. Det første er hun ikke
den rette til at sige
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