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ARRANGEMENTER I MAJ - JUNI
ALLE

Tirsdag den 8. juni kl. 19:00. Friluftsgildehal i
Paradislejren sammen med Steen Blicher Distrikt. I eftergildehallen vil naturvejleder Jan
Kjærgaard tale om ”Skoven, og hvordan vi
færdes i den”.
Gildevis tilmelding til Sonja Klercke
sonjaklercke@gmail.com senest den 25. maj.

Ny 2. GILDE Torsdag den 27. maj kl. 19:00 Vårtur.

Vi mødes på den store P-plads ved Bøllingsø/Kragelundvej.
Gildevis tilmelding til Kirstine Faber på
k.faber@hotmail.com senest den 24. maj.

KJELLERUP Søndag den 6. juni kl. 10:00. - Udflugt til
Lundhede planteskole.

Ny 2. Gildes vårtur
- torsdag den 27. maj 2010
Mødested: Den store parkeringsplads ved Bøllingsø/Kragelundvej, kl.19.00
Vi går en kort tur, hvor pensioneret skovfoged Erik Meyer Pedersen fortæller
om genopretningen af Bøllingsø.
Derefter kører vi til Engesvanghallens Cafeteria,
hvor der bliver serveret et
let traktement - der kan
købes øl og vand - og hvor
Erik fortæller mere og viser
en film.
Vi håber rigtig mange vil
komme og høre om det
store og spændende projekt.
Gruppevis tilmelding til Kirstine Faber på k.faber@hotmail.co, - senest
mandag den 24. maj
Med gildehilsen fra
Gruppe 27
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1. GILDE.
Sct. Georgs Gildehal i Paradislejren den 26. april
Gildebrødrene tog plads til Mendelssohn Violinkoncert i e-mol
Gildemesteren bød os alle velkommen og oplæste Sct. Georg budskabet sendt fra
Norge, overskriften var: Hvad er en drage? Man kan læse budskabet i næste nr. af
Sct. Georg.
Alle gildebrødrene aflagde gildeløftet i en kæde. Derefter blev ledsagerne ført ind af
dørherolden. Grethe Madsen deltog som gæst.
Vi sang: ”Velkommen lærkelil.” Gildemesteren holdt sin tale.
Jytte valgte at tale om forventninger både til os selv, til andre og fra andre. Hun tog
eksempel i H.C. Andersens eventyr Grantræet og læste eventyret højt. Grantræet
der forventningsfuldt ventede på, hvad der skulle ske med det og drømte om at
komme til at betyde noget i livet. Og så var det hele forbi.
Sådan er det jo desværre ofte for os alle sammen, vi bruger så meget energi på at
se om det næste hjørne, og glemmer at nyde det vi har, her og nu.
Løgstup skriver i sin bog: ”Den etiske fordring” hvor han påpeger, at vi mennesker
generelt har tillid til hinanden, derfor slår det hårdt, når denne tillid misbruges.
Niels Krause Kjær, fortalte om en mand, der en tidlig morgen stod på Silkeborg station og spurgte om, der var nogen, der skulle til København, han bad om de ville
tage en computer med til en datter, der skulle til eksamen, hendes computer var
gået i stykker--- det var der selvfølgelig en der gerne ville.
Tillid mellem mennesker skaber lykke, danskerne skulle være det mest tillidsfulde
folkefærd, men det kan hurtigt gå den anden vej. Charmerende svindlere som f.eks.
Stein Bagger har således let spil.
Jytte har selv oplevet at blive bedraget ved en indsamling, hvor en forretning bl.a.
skulle sponsorere øl og vand til indsamlerne. Da Jytte kom for at hente varerne,
havde der været en mand, og hentet det hele.
Vi bliver skuffede i vores tillid til andre mennesker, men det bunder ofte i, at vi forventer at vores medmennesker tænker på samme måde, som os. Men sådan er det
jo ikke, vi er jo forskellige og tænker forskelligt, og derfor bliver vi ofte skuffede og
ærgerlige. Jytte havde et eksempel med et ægtepar, der kørte i bil. Konen spurgte
manden, om han ikke ville have en is ved næste rasteplads. Det ville han ikke og
kørte videre. Konen blev rasende, og dybt skuffet over at han ikke havde spurgt
hende, om hun ville have en is. Hun skulle jo have bedt ham holde på næste rasteplads, fordi hun ville have en is.
Nyd nuet, glæd dig over det, og lad være med at leve for forventningerne, og meld
klart ud, så dine kære ved, hvad du mener og forventer.
Livet er svært, men matematik er sværere som Storm P. sagde.
Vi sang: ”Sæt dig et mål, der har evigheds værd.”
Gildemesteren takkede Kirstine og Birthe for det arbejde, de har gjort, som henholdsvis kansler og skatmester. Derefter blev Anders og Jørgen indsat i disse embeder.
Else vil blive indsat som herold ved næste gildeting.
Vi sang: Spejderbroder, vid at virke for den sag, du gav din sjæl.
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Meddelelser:
Kirstine havde skaffet armbånd som spejderne går med, for at gøre opmærksom
på spejderarbejdet, man kan få et, hvis man ønsker det.
Opfordring til at tilmelde sig som vagter til Riverboat.
Tilmelding til distriktsgildeting. 14. maj.
Birgitte og Sofus takker for vores hilsen.
Gruppe 4 stod for resten af aftenen. Vi blev trakteret med et stort stjerneskud, osteanretning og kaffe og småkager.
Vi havde en rigtig hyggelig aften. Der blev sunget og Alfred kurserede over emnet
drager, han fortalte bl. a. om hvordan Holstebro fik sit navn. Det var en ridder der
hed Holst, der reddede en jomfru fra at blive ædt af en drage, der befandt sig under
broen over Storeå. Derfor Holts bro blevet til Holstebro.
Drager har vi alle steder og de kan komme frem på mange måder og dem skal
sammen bekæmpe!
Vi sang mange dejlige sange.
Jytte takkede den arrangerende gruppe for en dejlig aften.
Ref.: Rla
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NY 2. GILDE
Sct. Georgs Gildehal/Fødselsdag i Gjessø Forsamlingshus
23. april 2010.
Det var denne aften, vi også skulle fejre vores 3 års fødselsdag – og det gjorde vi
så - skal jeg love for.
Formand for festkomiteen var Steen Klercke, også de øvrige fortjener at blive
nævnt, fordi de gav os alle en uforglemmelig oplevelse, og det havde virkelig været
et stort arbejde - altså stor tak til Torben, Viggo, Per, Inger, Tove og Aase C. med
hjælp af de respektive ægtefæller.
Gjessø Forsamlingshus er landets ældste og smukt renoveret, siden jeg var der
sidst. Her samledes vi 49 gildebrødre med ægtefæller i forrummet til en dejlig velkomstdrink, fik et kort med en bogtitel, som vi skulle få til at passe til et forfatterbord. Bordene var runde og for øvrigt meget smukt pyntede og den fine menu bestod af: Skaldyrs salat m. brød crouton og lime dressing - Rosa stegt oksefilet m.
grønsags timbale, ovnstegte kartofler og rødvinssauce. - marengs lagkage m. frugter - kaffe. - De havde selv lavet forret og dessert.
Steen bød os velkommen og præsenterede toastmaster Per, der veloplagt guidede
os gennem middagen med sjove historier. Der var desuden munter oplæsning af
Tove, der læste, hvad en 5-klasse pige havde fået ud af Sct. Georg og Dragen, og
der var pædagogisk happening af Ellen. Der manglede heller ikke et hyldestqvad til
kvinderne. Det stammede godt nok fra 1963. Frem for alt var der afsyngning af de
fleste af vores dejlige forårssange. Stemningen blev høj og meget, meget hyggelig.
Sent på aftenen blev gardinet ud til forstuen trukket fra, og Højbordet kom til syne
og med lidt besvær bakset ind med tændte lys, og så kunne gildehallen starte med
musik af Louis Armstrong. ”What a Wonderful World.” Flaget blev ført frem - og vi
hilste vort flag og sang: ”Der er ingenting der maner.”
GM Niels bød os velkommen til midnats Sct. Georgs Gildehal – og vores 3 års
fødselsdag. Sct. Georgs Gildehallen er der hvor vi bekræfter vort gildeløfte, og så
er det også indgangen til et nyt gildeår. Han håbede, at vi idet ny gildeår måtte få
mange gode timer sammen. - Siden sidste gildeting havde vi fået våbentilladelse til
vores såkaldte blankvåben – sværdet over vores gildelov. Vi har fået takkebrev fra
DDS 1. Silkeborg Gruppe i forbindelse med deres 100 års Jubilæum. Modtaget takkekort fra Lilly, der har været på sygehuset. Vi ønsker dig alle god bedring. Vi havde deltaget i DDS Sejs gruppens Sct. Georgs Dag.
Så sang vi alle ”Barndommens Land” og GM holdt sin tale: Foråret er nu endelig
kommet, og der var ikke tvivl i hans sind om at talen skulle handle om forår, men da
han af programmet kunne se, at han skulle ”på” her sidst på aftenen, ja – så skulle
den ikke være for lang. Med forårets komme, så er alle de skavanker, som han i
vinterens løb har gået og tumlet med lige pludselig væk.
Benny Andersen har i Svantes forårssang egentlig ganske godt beskrevet det:
Mit hår falder af
Min knæskal er løs
Og nyrerne rasler af sten.
Mit hjerte er skævt
min mave nervøs.
Det jager så sært i mit ben –
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Jeg mærker det hvorend jeg går ….
Og dog er det vår.
GM læste alle versene. Jeg nøjes med det ene----- af pladsmangel.
GM bad os huske kommende arrangementer, Distrikts Gildeting D.11/5, Vårtur
d.27/5, Friluftsgildehal d. 8/6, og Nattevagten d. 23. -27/6. Så sang vi ”Grøn er vårens hæk”. Og GM oplæste Sct. Georgs Budskabet 2010, der denne gang kom fra
Norge og var skrevet af Ivan Chetwynd. Han skriver, at gildebevægelsens helt, Sct.
Georg, som dræbte dragen og reddede landsbyens børn fra at blive dræbt. Han
syntes også , at han red ud til en umulig opgave, men fortællingen giver håb om, at
det umulige kan ske. Og selvom vi ikke har held med dragerne, kan vi alle være
med til at skabe en tryggere verden for børn at vokse op i !
Derefter sluttede vi broderkæden og sang ”Gildeløftet, gildeloven”. GM tog igen ordet for at tage afsked med Hanne Møller Andersen. ”Kære Hanne. Tusind tak for
din indsats i gildeledelsen for denne gang. Jeg, om jeg må sige det, arvede dig--og hvilket arvestykke. Når du nu i aften har ønsket at forlade gildeledelsen, er vi
mange, der står i stor taknemmelighedsgæld til dig for din altid hjælpsomme måde
at være på, og vi skylder dig en stor tak for det store stykke arbejde, du har udført
med de mange skemaer og lister, der skulle bearbejdes. Det har været en fornøjelse at være i gildeledelsen sammen med dig.”---- Det var kun et lille uddrag af en
meget smuk og meget velment tale, og helt udenfor protokollen fik Hanne også en
lille pakke overdraget. - Nu førte herolden Kirstine Faber frem foran højsædet, og
Kirstine blev nu indsat som Ny 2. Gildes Kansler.--- Da Steen Lauritzen var fraværende, kunne vi desværre ikke indsætte ny faneherold, og efter ”Vi er børn af sol og
sommer”, Hannes oplæsning af Gildeloven, måtte Steen Klercke endnu en gang
træde i karakter og føre fanen frem. GM kunne nu lukke Gildehallen efter megen
ros til fødselsdagsgruppen.---- Musikken var IL DIVO – Nights in White satin.
Der var sat dansemusik på inden natmaden, men kun få dansede. Natmaden var
løgsuppe. Stemningen var høj, og månen lyste klart.
Ref. Aa.Z.
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3. GILDE.
Sct. Georgs Gildehal den 22. april 2010 i Medborgerhuset
Til tonerne af Triumfmarchen fra Aida indtog gildebrødrene deres plads i gildehallen. Gildehallen åbnedes på sædvanlig vis med udrulning af fanen.
Gildemester, Lisbeth Andersen bød velkommen med ordene: ”Det bliver en rigtig
fest aften, hvor vi skal optage tre nye gildebrødre, en særlig velkomst til jer”. GM
udtrykte sin glæde over at Dorthe Madsen og Inger Tholstrup, som har været med
som ægtefæller i mange år, og Grethe Bro som i en sæson har været med i en
gruppe, og har haft lejlighed til at overveje optagelse, ønsker at blive optaget i 3.
gilde. Vi skal indsætte Asta Overgaard som ny gildemester. Og vi skal markere gildejubilæer.
Ikke mindre end 7 gildebrødre havde gildejubilæum. Carl Sørensen 50 år. Conni
Mastrup 25 år. Desuden var der to med 30 år, en med 20 år samt to med 10 år. Jubilarerne fik nogle ord med på vejen, der uddeltes gaver/nåle/blomster/gildetelegrammer.
Herefter blev de 3 nye gildebrødre optaget.
GM læste Sct. Georgs Budskabet og broderkæden blev sluttet.
Ægtefæller blev budt velkommen i gildehallen.
I sin gildemestertale sagde Lisbeth, at vi har et fælles ansvar for gildets trivsel. Det
er godt at have en kritisk holdning til tingene. En kritisk holdning er ikke det samme
som at kritisere. Små hændelser bliver ofte blæst op til store sager. Blandt andet
har medierne stor magt, da de hele tiden er ude efter nye historier, de er for det
meste ikke af de glædelige. Ofte bliver glæden borte i strømmen af informationer.
Dog har vi på trods heraf meget at være glade for. I trange tider trænger vi til glæde. Lad os være kritiske men ikke fratages evnen til at glædes.
GM udtrykte, at det havde været dejlige år som gildemester og takkede for opbakning i hele perioden. En speciel stor tak til kansler og skatmester for et rigtig godt
samarbejde
Efter gildemestertalen indsattes Asta Overgaard som ny gildemester.
Asta takkede Lisbeth for en eminent indsats gennem 3 år. Lisbeth fik mange rosende tilkendegivelser. Og også tak til Jørn for support. Asta fortsatte med at sige, at
”på en festlig aften med optagelse af 3 nye gildebrødre skal min programerklæring
være, at jeg af al min evne vil gøre mit til at 3. gilde må leve i god trivsel og harmoni, selv om vi ikke altid er enige om alting. Må vi alle arbejde med de samme mål
for øje”. Herefter talte Asta om netværk og omsorg for hverandre, om ansvarsfølelse for gildets ideale fordringer. Ansvar for sig selv og egne handlinger. At ansvarlighed ikke er et egotrip, men en levemåde der række ud i omgivelserne til glæde
og nytte for os alle,
Tak for tilliden, så jeg kan bære kæden igen.
Efter at have sunget ”Livstræet” blev Jørgen Olsen indsat som Flagherold.
Gildehallen blev lukket.
I eftergildehallen blev der serveret en let 3 retters menu. Holger Rudbeck bød velkommen til de nye gildebrødre. Skatmester og kansler takkede Lisbeth for et rigtig
godt samarbejde. Og til den nye gildemester udtrykte de håb om godt samarbejde
fremover.
7

Herefter underholdt det 8 personer store kor ”Vocal Dimension” fra Den Kreative
Skole. Det gjorde de rigtig godt. En rigtig højtidelig og festlig Sct. Georgs aften,
Som afsluttedes med ”Nu er jord og himmel stille.
Ref. E.W.

KJELLERUP GILDET
Referat fra Gildeting d. 18. marts 2010
Vi startede med at synge: ”Når vinteren rinder …” Derefter fik Elisabeth overrakt en
buket blomster – Hun havde i al ubemærkethed haft 40 års jubilæum i 2009.
1. Hanne Yssing valgt som dirigent – Vera Nørgård som protokolfører.
Hanne takkede for valget og konstaterede at gildetinget var rettidig indkaldt og
overlod ordet til Åse .
2. Gildemesters beretning: Se indsat bilag Spørgsmål efter beretning: Skal vi afholde formøde, som der har været i Silkeborg, ved julegudstjenesten i Hørup Kirke ? Svar: Nej – det har man i fællesrådet besluttet at stoppe med.
Beretningen blev godkendt med applaus
3. Regnskab:
a) Elisabeth uddelte det reviderede regnskab og gennemgik de enkelte punkter
- regnskabet viser et underskud på knap 10.000 kr. dette skyldes især at
økseløbet er ved at være en lidt dyr post – se bilag. Regnskabet godkendt.
b) Aase gennemgik fonds-regnskabet. Se bilag Der er i år kun 279,87 kr. til udlodning og desuden ”skylder” vi 2048.21 kr. til
fonden for tidligere udlodninger.
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c) Ledelsen foreslår en kontingentstigning på 100,00 kr. om året pga. en tilsvarende stigning i landskontingentet.
Dette medførte mange kommentarer; Urimeligt at der skal indbetales så meget til landsgildet – flere tilkendegivelser om udmeldelse hvis kontingentet
steg. Kan vi ikke nøjes med en stigning på 50,00 kr.
Til afstemning; 100 kr. 50 kr. 0 kr.
Stemmefordeling: 100 kr. 2 50 kr. 7 0 kr. 4
Kontingentet er herefter 550,00 pr. år
4. Indkomne forslag:
Hængeparti fra de sidste 2 år angående ændringer i Sct. Georgs Fonden’s vedtægter. Disse ændringer skal godkendes på 3 på hinanden følgende gildeting.
Ændringerne blev vedtaget og er hermed gældende fremover.
5. Valg af Gildemester: Aase modtager ikke genvalg
Der var ingen forslag til ny gildemester – flere (næsten alle) blev spurgt, men alle takkede nej.
Er vi blevet for få til at være et selvstændigt gilde ? Hvis vi ikke kan finde en ny
gildemester må vi slå os sammen med Silkeborg gilderne eller nedlægge gildet.
Da det ikke var muligt at komme videre blev mødet suspenderet og der indkaldes til nyt gildeting.

EKSTRAORDINÆR Gildeting tirsdag d. 13. April
Godtfred Appel valgt som dirigent - Vera Nørgård protokolfører
1. Valg af Gildemester: Dirigenten overlod ordet til Aase som kunne fortælle at
Birthe Uhrskov, efter svære overvejelser havde sagt ja til at overtage hvervet
som gildemester. Birthe brænder for økseløbet og kunne ikke bære at disse løb
ikke ville forsætte hvis gildet blev opløst.
Her var ikke bare klapsalver, men også mange knus til Birthe.
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2. Valg af suppleant: Aase Thiel-Nielsen
3. Valg af herold og suppleant: Genvalg til Finn Uhrskov og Godtfred Appel genvalgt som suppleant.
4. Nedsættelse af diverse udvalg:
a) Tombolaudvalget: Genvalg på alle poster = Birgit – Finn – Rudolf og Kirsten Kromann
b) Spejderudvalget: Genvalg på alle poster = Birthe U. - Aase - Svend Åge –
Vera – Grethe – Godtfred – Birthe F. - Kirsten Kristensen – Elisabeth og Erik.
c) Valg til laug i fællesrådet
d) Good-Turn: Ingen valgt
e) Spejder Lauget: Kirsten Kristensen og Grethe Sørensen
f) Info Lauget: Vera Nørgård
5. Valg af revisorer og suppleanter: Birthe Flycht og Godtfred Appel genvalgt
som revisorer – Egon valgt som suppleant.
6. Valg af udviklingsmedarbejder: Hanne Yssing genvalgt.
7. Beretning fra grupper og udvalg:
Gruppe 1: Haft hyggelige møder hvor der bl.a. er snakket miljø – slutter med
Dronningens udstilling på Skovgård museet i Viborg .
Gruppe 2: Skulle ha’ snakket miljø, men det er mest blevet til hyggesnak, slutter
med en dag i Kirstens sommerhus og tager senere på sommeren til Dronningens udstilling.
Tombola udvalget: I år var der kun 200 gevinster, men det gav alligevel overskud så det forsætter vi nok med.
Spejderudvalget: Årets Økseløb blev i år afviklet omkring Bølling Sø – dejligt
sted.
Der har været holdt mange møder med planlægning – til møderne var også
spejderlauget inviteret og der var mange fra Lauget med som hjælpere ved løbet, det var vi meget glade for.
John Hahn har lovet at søge om tilskud til økseløbet i fællesskabets kasse – vi
ved ikke om det er sket.
Diskussion om hvorvidt det er rigtig, at vi holder Økseløb ”kun” for gl. Kjellerup
kommune. Vi må erkende, at vi ikke magter mere – det er dog omkring 80 – 90
spejdere.
Hvis der skal laves løb for hele Silkeborg kommune skal det laves af spejderlauget.
8. Ansøgning om tilskud:
Ansøgninger fra: Russiske feriebørn - Scleroseforeningen - Trevældcentret.
Alle afslag da ingen opfylder reglerne i vores paragraffer – og i år er der heller
ingen penge at dele ud af.
9. Eventuelt: En masse debat om løst og fast – især diverse tilskudsordninger i
Silkeborg kommune – ordninger som er på vej til at lukke flere spejdergrupper.
Referent: Vera Nørgård
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Indbydelse
til Steen Blicher Distriktets Friluftgildehal

Vi i Ny 2. gilde i Silkeborg har tilbudt os som arrangør af årets
Distrikts Friluftgildehal.
Friluftgildehallen finder sted den 8. juni 2010 klokken 19.00
i Paradislejeren, Paradisvejen 62, 8600 Silkeborg.

I eftergildehallen har vi formået at få den fra TV og Radio
landskendte naturvejleder Jan Kjærgaard til at tale om

” Skoven, og hvordan vi færdes i den”.

Vi holder grillen varm, og vi sørger for, at pølserne og brødet
har den rigtige farve og temperatur.
Ligeledes holder vi kaffe og the i en temperatur, så den er værd at drikke,
og så er der småkager til. Deltagerpris kun 40.00 kr.
Øl og vand kan købes for 10.00 kr. pr stk.
Gildevis tilmelding til:
DGK Sonja Klercke sonjaklercke@gmail.com eller telefon nr. 86821130
senest den 25. maj 2010.
Husk siddeunderlag/stol.
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ARRANGEMENTER I AUGUST
1. GILDE

Søndag den 5. september. Heldagsudflugt

Ny 2. GILDE

Mandag den 16. august kl. 19:00. Gruppeledermøde
Torsdag den 26. august kl. 19:00. Høsttur
03.-05. september. Besøg fra Kristiansand

3. GILDE

Mandag den 23. august 2010 kl. 18:30. Udvidet Gildeledelsesmøde ved GM.
Tirsdag den 24. august 2010. Høsttur.

KJELLERUP

Torsdag d. 26. august kl. 19:00 - Friluftsgildehal i Levring
spejdernes nye bålhytte ved Hindbjergvej.

Økseredaktionen ønsker alle gildebrødre en rigtig god sommer

Næste deadline: 3. august 2010
Økse nr. 2 udsendes den 12. august 2010
Indlæg bedes sendt til Hanne Andersen, Amaliegade 27 1 4, 8600
E-mail: hmasilk@webspeed.dk
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