ARRANGEMENTER I APRIL
ALLE

Tirsdag den 12. april i Paradislejren: Paradishyttens 25 års
fødselsdag.

1. GILDE

Onsdag den 27. april kl. 19:30: Sct. Georgs Gildehal.

3. GILDE

Tirsdag den 26. april kl. 18:30: Sct. Georgs Gildehal.

KJELLERUP

Tirsdag den 26. april kl. 19:00: Sct. Georgs aften.
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ARRANGEMENTER I MARTS
1. GILDE

Mandag den 14. marts kl. 19:00 i Medborgerhuset:
Gildeting.

NY 2.GILDE Torsdag, den 17. marts kl. 19:00: Gildeting i Medborgerhuset, Bindslev Plads, Sal D. Dagsorden er udsendt til gildebrødre. Gruppevis tilmelding til Kirstine
Faber, senest søndag, den 13. marts på
k.faber@hotmail.com.
Fredag, den 15. april kl. 19:00: Fødselsdagsgildehal i
Rosengårdscentret. Indbydelse vil blive fremsendt senere. Tilmeldingsfrist vil fremgå af indbydelsen og skal
ske til Kirstine Faber, på k.faber@hotmail.com.

3. GILDE

Tirsdag den 8. marts kl. 18:30 i Medborgerhuset:
Gildeting.

KJELLERUP

Torsdag den 17. marts kl. 19:00 i Alhuset: Gildeting.

Næste deadline: 28. marts 2011
Økse nr. 8. Udsendes den 9. april 2011.
Indlæg bedes sendt til Hanne Andersen, Amaliegade 27, 1 04,
E-mail: oeksen@mail.tele.dk
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FÆLLES

3. GILDE
Nytårsgildehal.

I inviteres til at fejre en 25 års fødselsdag. Hvem?
Såmænd huset i Paradislejren.
Da årets julefrokost kom ud for glatføre og måtte aflyses, har lejrudvalget besluttet at fejre fødselsdagen med en lille fest for alle venner af huset.
Vi inviterer til ÅBENT HUS fra kl. 17. Der vil være mulighed for at gå en lille tur i
det dejlige forårsvejr.
Der vil kl. ca. 18 blive serveret noget forårsagtigt mad – passende til lejligheden.
Bålet vil blive tændt, og vi kan nyde det indefra eller ude, hvis vejret tillader det.
Og hvad ønsker en 25-årig sig?
At I møder op med jeres gode humør + 100 kr. til mad og drikke (andre gaver
modtages naturligvis også gerne).
Vi ses i Paradishytten d. 12. april 2011 kl. ca. 17.
Tilmelding enkeltvis eller gruppevis senest d. 5. april 2011 på telefon 8684
5994.
På lejrudvalgets vegne
Ellen Schou

Tirsdag d. 13. januar tog 3. gilde i Silkeborg hul på det nye års gildemøder med
den traditionelle nytårsgildehal, der i år blev afholdt i det nye medborgerhus, hvilket viste sig at være et godt valg, da det havde været umuligt at komme ind til Paradislejren p.g.a. sne og is.
Det medførte så også, at vi måtte undvære vore gilderemedier, men det havde
gildeledelsen nu klaret flot med alternative løsninger.
Vi gik ind til festlige jazztoner leveret af Glenn Millers orkester, en god begyndelse. Efter at gildemester Asta Overgård havde ønsket godt nytår og velkommen til
samtlige 26 fremmødte fik vi så gildemesterens nytårstale, der var et causeri over
et nydelsesmiddel de fleste af os sikkert har haft lidt tættere kontakt til i den lige
overståede højtid, nemlig alkohol.
Asta startede med det meget faktuelle vedr. alkoholen, men vi fik også flere morsomme små anekdoter der krydrede emnet. Til slut kom der dog nogen tal frem
der nok kun virke lidt skræmmende.
Efter fællessang var det så Jørn Andersens tur til at komme med sine 5. min. indlæg der handlede om small-talk begrebet. Det er af nogle ikke særlig velset, men
Jørn går ind for at vi benytter small-talk noget mere om ikke andet kan det være
en god indfaldsvinkel til at skabe en dybere kontakt og noget bedre end de stigende tendenser, hvor kontakten kun rækker til en sms eller en mail.
Selve gildehallen sluttede lige så festlig som den begyndte nemlig til Champagnegaloppen af H.C. Lumby .
Eftergildehallens traktement var som traditionen byder Stjerneskud, som var ganske overdådigt og derefter kaffe med kransekage. Og så var det bare med at holde ørerne stive, for vores gæst i eftergildehallen Lars Hajslund, var hurtigsnakkende som ingen anden, men han havde også meget at fortælle om, især fra sin
tid som verdenspræsident for Junior Chamber International.
Det var utroligt så meget hestehandlerens søn fra Hjallerup havde oplevet i sit
relativt unge liv, men det siger også noget om hvad man kan når og hvis man
brænder for en sag.
Lars brugte en metafor, bjerget, og han havde en sætning der hed: På mit bjerg
er der udvikling og plads til solen. Ligeledes mente han at: information er godt
nok men eksformation (at handle) er bedre, en god ting at huske på i vores informationssamfund.
En fin gildeaften sluttede af med aftensangen: Nu er jord og himmel stille, og det
passede meget godt med, at der var faldet et godt lag sne, medens vi havde siddet lunt inden døre.
Ref. Kirsten Enemark

Forresten: d. 14. marts fra kl. 9 gør vi rent derude.
Vi kan altid bruge "en ekstra hånd " – Giv lige Ellen besked, hvis du kommer.
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Dansk Kirke i udlandet har 53 danske kirker over hele verden. Kirken hjælper med
til at løse akutte problemer, for hvor danske rejser ud er
der også problemer bag facaden. Det kan f.eks. være
unge mennesker, der rejser ud som au pair. I London,
Hamborg og Paris er der ungdomssekretærer, som kan
hjælpe hvis der er problemer, og mange af de unge
mennesker finder et fristed i kirken eller dansk KFUK.
Det kan også være en udenlandsk ægtefælle, der skal
lære dansk.
De to organisationer er nu blevet lagt sammen til Danske Sømands- og Udlandskirker DSUK.
Erik Derlev har virket ved den danske sømandskirke i
Hull. Det er et utal af opgaver som bliver løst. Det er
søfolkenes kirke og man skal tage imod dem som de
kommer, de skal føle sig velkomne og hjælpes, hvis der
er behov for det. Også langturschauffører finder vej til
kirken, som også har værelser, hvor der kan overnattes.
Blandt præstens opgaver kan være at sende penge
hjem til lillemor, inden sømanden går i byen, besøge danskere i fængsler og på sygehuse. Kirken har også et bibliotek, så skibene kan få nye bøger ombord, når de
lægger til.
Præsterne bliver lønnet via bloktilskud, men alle de øvrige udgifter skal præsten og
menigheden selv skaffe dækning for. Der er derfor stor aktivitet med basarer, loppemarkeder og salg af kaffe og mad i caféen. Der er mødreklubber og litteraturkredse og der arrangeres udflugter. De skandinaviske kirker i udlandet arbejder
sammen.
Erik Derlev er flyttet til Silkeborg og spiller med sammen med Kaj Christensen i
FDF’s orkester, så de gav en prøve på deres kunnen.
Niels Daugaard takkede aftenens foredragsholder og den arrangerende gruppe,
hvorefter ”Jord og himmel blev stille”, og vi kunne bevæge os ud i sneen igen.
Ref.: HMA

1. GILDE
Nytårsgildehal i Paradislejren
Den 24. januar 2011.
Årets første gildehal fandt sted i Paradislejren. 45 gildebrødre og ægtefæller var mødt op. Gildehallen blev åbnet
af Jytte Hahn som foreslog at vi sang: Det er hvidt derude…. Dette til trods for at sneen er ved at være væk.
Gildemesteren ønskede os alle et godt nytår og talte i sin
beretning om at se tilbage i tiden. Det var både om at huske den første Netto butik, som opstod i 1981, samt tiden
før den teknologiske udvikling. Hvad gjorde vi før vi fik mobiltelefoner og hvad kan det hjælpe os med i fremtiden. Nu
behøver vi næsten ikke at få fingrene ned i kødgryderne,
men kan bruge tiden i samtalekøkkenet, såfremt vi har tid
til at tale sammen!
En britisk undersøgelse viser at den voksne befolkning bruger halvdelen af deres
vågne tid til at sidde foran computer, tv og mobil m.m. Dette er nok ikke anderledes i Danmark.
Jytte Hahn konklusion var, at samfundet var blevet fattigere – ikke i kroner ører –
men åndeligt fattigere. Vi har mistet megen medfølelse og agtelse, og disse to
egenskaber er livsnødvendige for os.
5. minutter Sct. Georg blev denne aften holdt af Jytte Rørsted. Jytte og Ove havde for nylig været til konfirmation hos et barnebarn Jonas. Præsten talte om at
livet er smukt, og dette var temaet i Jyttes 5. min. Præsten havde talt om de mange gode historier, der fandtes i Bibelen, og opfordrede børnene til at læse nogle
af dem, til trods for ikke alle var sande. Jytte
var selv blevet inspireret og havde efterfølgende fundet en bog af Johannes Møllehave, som
netop fortalte nogle gode historier.
Efter gildehallen mødte vi festklædte op til eftergildehallen. Damerne havde alle iført sig
hatte, og mændene havde en blomst i knaphuller. Meget festligt.
Traktementet var et dejligt pølsebord.
Aftenens underholdning blev foretaget af Alfred Westersø og John Hahn. Alfred fortalte
en sød lille historie om en far, der prøvede at fortælle sin søn om, hvorledes børn
bliver til, men drengen ville hellere høre om knapperne på komfuret.
Johns historie var om en lille dreng Ib som blev venner med en såkaldt ”bums Alfred”. Ibs mor troede at drengen havde fundet en legekammerat på sin egen alder, så da Ib inviterede Alfred med hjem til børnefødselsdag med kage og chokolade, blev Ibs mor temmelig overrasket og chokeret. Det kom der en meget morsom historie ud af.
Aftenen sluttede med fællessang en tak til den arrangerende gruppe.
Ref. BS
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NY 2. GILDE
Nytårsgildehal 13.01.11
Nytårsgildehallen måtte desværre aflyses på grund af sne og spejlglatteveje i Paradislejren.

Gildehal 17.02.11.
Vejrguderne havde igen lagt et pænt lag sne ud over landskabet, men det lykkedes dog 51 gildebrødre og gæster at komme frem til Gildehallen i Paradislejren.
Niels Daugaard bød velkommen til gildebrødre og gæster og beklagede, at det
havde været nødvendigt at aflyse nytårsgildehallen. Derefter sang vi meget apropos ”Det er hvidt derude”.
Niels Daugaards gildemestertale var genbrug, idet det var den gildemestertale
han havde skrevet til nytårsgildehallen. I forbindelse med familiens traditionsrige julefrokost 1. juledag, var
Niels kommet til at grunde over
hvor meget øl/spiritus det egentlig
var der anbefales. Niels satte sig for
at finde lidt mere rundt i alt det med
øl, vin og spiritus.
Vore forfædres eneste adgang til
alkohol var overgemt honning, hvor
en vis naturlig gæring havde fundet
sted. Senere kom der øl og i forbindelse med landbrugets indførelse
også vin. Alkoholprocenten var lav i forhold til nutidens alkoholiske drikke, men øl
og vin var også fortidens kilde til at få kalorier, vitaminer og mineraler. Indtil for
100 år siden var alkohol eneste kendte middel mod smerter.
I dag er alkohol først og fremmest et middel til afslapning og til festligholdelse af
særlige begivenheder, men også et middel til social deroute. Niels kom herefter
med resultatet af nogle undersøgelser, der gav helbredsmæssige fordele ved at
drikke mådeholdent og sluttede af med at konkludere, at det er sundt at drikke i
jule-/nytårsdagene.
Vi hørte gruppen Neighbours med ”Sangen til livet”.
Lis Thavlov blev herefter optaget som væbner. Lis havde fået spørgsmålet
”Hvordan kan du som gildebroder leve som en ansvarlig, hjælpsom og nyttig borger”.
Lis kunne konstatere, at det var et svært og et stort spørgsmål. Det enkle svar er:
at leve efter spejderidealerne – eller Gildeloven. Det ligger mig meget på sinde og
det ligger i forlængelse af min baggrund, min opdragelse, min livsopfattelse og
mine børns opdragelse.
Lis tog herefter afsæt i hvad der står i gildeloven om at leve som gildebroder. 1.
afsnit handler om mig selv – om hvilke mål jeg sætter mig for mit liv og min livsanskuelse. 2. afsnit handler om hvordan jeg skal agere overfor andre mennesker og
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hvilket forhold jeg skal have til dem. – Det gamle ord om ”at man skal være mod
andre, som man vil have de skal være mod en selv” er en glimrende leveregel. 3.
afsnit handler om min deltagelse i samfundslivet og mit ansvar og medansvar
som borger for både familie og samfund. Det sidste
punkt er ”at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret”. – I
dag nøjes alt for mange med at kræve deres ret. Ja, det
er næsten blevet din pligt at kræve din ret. – Men ret og
pligt er forudsætningen for vort samfund.
Lis sluttede af med at konkludere, at hun ville forsøge
at efterleve gildeloven på alle fronter og have den med i
sin hverdag. Efter væbneroptagelsen sang vi ”Væbner
er vi, du og jeg”.
Lis Larsen havde 40 års gildejubilæum den 10. januar.
Niels Daugaard lykønskede Lis med jubilæet, og takkede hende for det store stykke arbejde hun har ydet i gildet i form af tillidsposter og praktisk arbejde. Niels overrakte en gave fra gildet.
Det var blevet Preben Gram Møllers tur til at holde 5
min. Sct. Georg. Midt i den kolde vintertid gik Prebens
tanker tilbage til en dejlig sommerferie sidste år. Turen gik til Normandiet og Bretagne. På vej hjem fra Bretagne kørte de til Giverny for at se Monets have.
Claude Monet fandt huset i 1883 og lejede sig ind, indtil han i 1890 havde penge
nok til at kunne købe huset og grunden, og derefter gik han i gang med at skabe
det storslåede haveanlæg, han ønskede at bruge som motiv i sine malerier. Monet købte planter fra store dele af verdenen for på den måde – så vidt vejret tillod
det – hele året at have planter der blomstrede. 10 år senere købte han endnu et
stykke jord, hvor han skabte sin berømte sø med åkanderne. Monet døde i 1926 i
det soveværelse, hvorfra der er en flot udsigt ud over den elskede have.
Monets hus blev svært skadet af bomber under 2. verdenskrig og tidens tand
gjorde det værre. Huset blev i en periode på ca. 10 år i 1970erne genopbygget
med hjælp fra sponsorer og har siden
1980 været åben for offentligheden i
perioden april til november. Efter dette dejlige sommerminde kom vi brat
tilbage til nutiden, idet Preben ønskede, at vi sang ”Sneflokke kommer
vrimlende”.
I eftergildehallen fortalte sømandspræst Erik Johannes Derlev om ”Når
hjemme er ude”. Erik Derlev ønskede,
at vi skulle synge ”I Danmark er jeg
født” og så samtidig mindes, hvordan
det var som barn og ung at komme hjem en mørk aften og så se, at der var lys i
hjemmet. Erik Derlev havde været ”ude” i 40 år som sømandspræst.
Dansk Sømandskirke i fremmede havne har det princip, at hvor danske skibe sejler bør den danske kirke være, d.v.s. at hvis en havn af en eller anden årsag ikke
er aktuel for danske skibe længere, så pakker kirken ned og flytter til et andet
sted.
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