ARRANGEMENTER I DECEMBER
ALLE

Onsdag den 5. december kl. 19:00 i Balle Kirke: Julegudstjeneste.
Lørdag den 8. december kl. 12:30 i Paradishytten: Julefrokost.
Årgang 61

3. GILDE

Tirsdag den 11. december kl. 18:30 i Vinderslev: Julekomsammen.

Ny 2. Gilde fortsat ….

NOVEMBER 2012

Nr. 4

ARRANGEMENTER I OKTOBER/NOVEMBER 2012
FÆLLES

Efter den spændende gennemgang af bibliotekets verden, fik vi alle lov at
prøve på Ipad’s hvordan det er at finde e-bøger og bladre i dem. Det er rigtig
smart, men vil nok også for de fleste af os lige kræve lidt øvelse.

Søndag den 11. november kl. 10:00 Arbejdernes
Landsbank: Indsamling til Dansk Flygtningehjælp.
Tirsdag den 20. november kl. 19:00 i Medborgerhuset: Foredrag med forfatter, foredragsholder og
bondekone Marianne Jørgensen.
Se omtale inde i bladet.
Gildevis tilmelding til Birthe Skov på birthe@skov01.dk senest mandag den 14. november.

Ref.: KMS

Lyng Gildet og Steen Blicher Distrikt indbyder til
gildehal med indsættelse af ny distriktsskatmester
Jørgen Labansen 1. Silkeborg.
Onsdag den 21. november kl. 19:00 i Sct. Johannes Kirke i Herning.
Tilmelding Gildevis senest 11. november på sonjaklercke@gmail.com.
1. GILDE

Festlig fødselsdagsgildehal i 1. gilde den 22.10.12
kl.19:00. Kom og vær med!!

3. GILDE

Fredag den 26. oktober kl. 18:30 i Silkeborg
Golfklub: Fødselsdagsgildehal.

KJELLERUP

Fredslyset hentes i Bjerringbro.

Næste deadline: 12. november 2012
Økse nr. 5. Udsendes den 24. November 2012
Indlæg bedes sendt til Hanne Andersen, Amaliegade 27 1 4,
E-mail oeksen@mail.tele.dk
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FÆLLES
Fra Bypige til Bondekone
- et foredrag om dét at være født og opvokset i byen, og om at få sit livs
chok ved udflytningen til bondegården.
Om livet med begreber som foderenheder, privatforbrug, generationsskifte og dækningsbidrag
som en naturlig ingrediens, om svigerfamilien,
der lever tæt på, om børn, der har langt til alting,
om lokalsamfundet, der sommetider kender dig,
før du kender dig selv. Kort sagt, et foredrag fortalt med humor og nerve, om dét at være bondekone anno 2012-2013 stykker.
NB: Velegnet for bondekoner, landsbytosser,
pensionister, naboer, interesserede svigermødre og måske, bondemanden
selv!
Mød talstærkt op til et forrygende foredrag.
Med venlig hilsen
Fællesrådets bestyrelse.

Julefrokost i Paradishytten.
Knap er sommeren overstået før der skal tænkes på julen.
I år er der julefrokost:
den 8. december kl. 12:30 i Paradishytten.
Lejrudvalget vil anstrenge sig for, at alt forløber, som det plejer.
Selv om det er en travl tid, håber vi, at I giver
jer tid til denne traditionsrige julefrokost i godt
selskab. Pris pr. deltager er 100 kr.
Bindende tilmelding enkeltvis/gruppevis på
8684 5994 eller ellen@schou.org senest d. 1.
december 2012.
På gensyn
lejrudvalget i Paradishytten
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Der var følgende meddelelser:
Aase Zachrau takkede for gaven til sin 85 års fødselsdag. Niels Daugaard
havde været til et rigtig godt spejderløb i Kjellerup og kunne kun meget opfordre til, at deltage næste år.
Herefter begav vi os over på den anden side af vejen til Silkeborg Bibliotek,
hvor publikumschef Inge Kring og Jørgen Bect Pedersen, stod parate til at
tage imod os.
Inge Kring fortalte, at der er 60 medarbejdere ansat på biblioteket. Inge
Kring stillede spørgsmålet er biblioteket bogens hellige land eller er ses biblioteket som digital ressource – med læring og værksted. Der blev fortalt at e
-bøgerne er det sidste nye man har i gang. Det koster biblioteket 15 kr. hver
gang en borger downloader en e-bog. Det medfører, at det er uhyre svært at
lave budgetter for bibliotekets indkøb. I USA udgør e-bøgerne 15 % og romaner 30 % af det samlede bogsalg. I 2005 blev priserne på bøger givet fri,
så boghandlerne bliver nu presset både af e-bøgerne og af supermarkederne.
Bibliotekerne i Danmark er stadig betydningsfulde med fri og lige adgang for
borgerne i henhold til loven. Der er ca. 36 mio. besøgende i danske biblioteker. Der kommer flere i huset, men udlånene er faldende. De sidste 20 år er
halvdelen af bibliotekerne lukket, heraf rigtig mange i forbindelse med kommunalreformen. De selvbetjente biblioteker var noget man startede op i Silkeborg, nu er der 70 over hele landet, bl.a. Gjern og Them, hvor der er
åbent fra kl. 08 – 22. Det har været med til at fastholde tilgængeligheden.
Inge Kring fortalte, at Google har ambitioner om at digitalisere alle bøger. I
dag er det forlagene, der sidder på magten for e-bøgerne.
De 15-25 årige udgør i dag den største brugergruppe på Silkeborg Bibliotek.
De 15-19 årige vil i fremtiden bruge mere end den øvrige del af befolkningen. De unge bruger biblioteket som værested – et digitalt sted – hvor de
klare sig selv.
Biblioteket er kommunes vigtigste kulturinstitution. Her lidt statistik for et år:
udlån ligger på 807.083,
fornyelser på 494.778,
downloades på 246.988,
besøgstal 481.604
arrangementer 173
læringsforløb 102
Fokus i det moderne bibliotek bliver fremover:
viden og læring
kulturoplevelser
mødestedet
sammenhængskraft
netværk og partnerskab
medborgerskabet – frivillige
samfundsmæssig merværdi
medinddragelse
De sidste 4 år har man arbejdet på at gøre de fysiske rammer bedre.
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En anden undren finder man omkring titlerne, som generelt (bortset fra
GM) ikke forstås – selv jeg har svært ved at vænne mig til dem.
Når vi så har det rigtige produkt, skal det markedsføres. Her er nok også
plads til forbedringer.
Desværre koster det penge, og de penge skal mest bruges centralt, så her
taler vi om at sende flere penge til Landsgildekontoret – der blev jeg vist
upopulær igen.
Vi skal finde den rigtige kommunikationsplatform, d.v.s. hvad vi siger, og
hvor vi siger det. Det kræver, at vi ved, hvor vi kan tale med vore ”kunder”
og – ikke mindst – hvordan vi skal tale med dem. Vi skal altså kende deres
opfattelse af gilderne, og finde de behov de kan få opfyldt hos os – en analyse af målgruppen. Så skal vi kommunikere de steder hvor målgruppen
ellers kommer – og alt dette det er ikke gratis.
Min konklusion på udsagnet om at vi er ved at lukke, er, at det ikke behøver være tilfældet.
Vi skal bare være indstillet på produkttilpasning til det ny kundesegment
(for at blive i analogien).
Hvis vi får defineret vor målgruppe og lærer, hvilke af Gildets mange gode
historier, de synes er de mest interessante, er der stadig en fremtid for Gilderne.
Én ting tror jeg: stilstand (læs: mangel på forandringer) er lig med død.
Niels Peter fortalte i sine 5 min Sct. Georg om hans oplevelse af kulturen i
en forrygende uge for ham. Han kom lidt ind på emnet kultur i en række af
begrebets forskellige fremtrædelsesformer og i forhold til definitionen på
kultur, ja så er han … ærligt talt – på Herrens Mark. For definitionerne er
ikke entydige og begrebets dækker over en mangfoldighed af opfattelser
og områder fra både det ene og det andet. Det ville han dog ikke
”sysselsætte” os med – hovsa et truet ord, som nogle vindbøjtler af nogle
aps-designere har taget sig den frihed at sætte på smartphones og iPads
til fornøjelse for sig selv og oplysning til os andre.
Vi forholder os dagligt til begrebet kultur og bruger dagligt kulturredskaberne til at fornøje, debattere, fremme egne eller fælles mål, integrere eller
isolere andre mennesker, osv., og derfor er kulturen et magtfuldt redskab i
vore hyperkomplekse samfund - et redskab vi skal benytte ofte, men med
varsomhed og sørge for at sikre os forståelsen af den empati, der kan ligge
i brugen af kulturelle redskaber.
De 5 min blev afsluttet af ”Det gule land”, skrevet og spillet af Kristian Lilholt Musikken stammer fra musikeren Kristian Lilholts og maleren og digteren Carsten Franks LAND - et værk, der i billeder, musik, tekst og film giver
en berusende fornemmelse af, hvad det vil sige at være dansk, et med sit
sprog, sit land og sine medskabninger.
Det var ved afslutningen på Gourmetrallyen omkring Almind Sø i lørdags
værket blev præsenteret og det var Niels Peters topkulturelle oplevelse i
den forgangne uge.
Fine 5 min som optakt til vores besøg på Silkeborg Bibliotek.
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1. GILDE

Gildehal
24. september 2012
Den første gildehal i sæson 2013 fandt sted i Paradislejren. 26 gildebrødre
og ægtefæller var mødt op. Gildehallen blev åbnet af John Hahn.
Gildemesteren startede med at læse følgende op, skrevet af Annesofie
Hermann. Mangeårigt medlem af det, der dengang hed KFUK-spejderne;
men som senere er blevet til De grønne Pigespejdere.
Spejdere er vi. Håndslag for livet
gav vi en sollys dag i april
da vi med spejderløftet fik givet
en gennem dagene pegende pil.
Trang er nok vejen, som vi må vandre
trælsom og tung er ufredens tid,
men på den vej vi hjælper hverandre
mødes i men’skers enige strid
kæmper den kamp, som aldrig er let;
kampen for renhed, frihed og ret.
Spejdere er vi. Vides vi når
om vi i venskab enige står.
Spejdere vi er. Hverdagens pligter
venter enhver med talrige krav
Den, som sin hverdags opgaver svigter
glemmer det løfte, som spejder vi gav.
Mange små drager vokser sig lange
folder sig ud i ondskab og kraft,
om man ej daglig tusinde gange
evne og sind til modstand har haft,
kæmper den kamp, som aldrig er let
kampen mod alt usselt og slet.
Spejdere er vi, Videst vi når,
om vi i venskab enige står.
Gildemesteren talte om, at vi alle er gamle spejdere, og at vi er besjælede
af den tro, at vi har fået del i den allerbedste ideologi, verden hidtil har fostret, igennem de tanker og idéer, som fandt udtryk gennem Baden Powel’s tanker om udvikling af børn og unge. Dette er ”religionen”, der kan få
verden til at overleve og blive et bedre sted for vore efterkommere.
Vi vil gerne efterlade verden blot en lille smule bedre end den, vi modtog
fra vore forældre, men det bliver svært at efterleve, da vi også har belastet
fremtiden med negative forhold; overforbrug, overbefolkning, forurening,
global opvarmning….
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Men nu er det ved at være for sent, vi er blevet for gamle og vi orker ikke
at give den en skalle mere. Så må de nye generationer tage over og se,
hvad de kan få ud af tilværelsen og forandre på både dit og dat.
Gildemesterens konklusion var, at Sct. Georgs Gilderne har verdens bedste redskab til at forsøge at
forandre verden. Det er bare en
skam, at vore efterfølgende
generationer ikke kender os, så
de får de samme muligheder,
som vi har haft.
En lille hjemmeopgave til gruppearbejdet nu i efteråret er at
stille spørgsmålet:
”Hvad er gildets identitet (i egne øjne og i omverdenens) og
hvad er gildeværdierne”?
Så vil vi i eftergildehallen i januar tage diskussionen op sammen med andre for gildet relevante forhold.
5 minutter Sct. Georg skulle denne aften have været holdt af Birthe Skov,
som desværre var blevet syg. I stedet læste John Hahn – Torben Friis’
gildemestertale fra Ny 2. gilde.
Vagn Freiberg læste gildeløftet.
Efter gildehallen mødtes vi til traktement. Underholdningen stod Krista
Andersen for. Hun havde ryddet op i Theodors gemmer og fundet nogle
spændende ting frem, som der var lavet en gættekonkurrence ud af. Hvert
bord fik udleveret to genstande i 5 minutter og skulle derefter bytte med
det andet bord. F.eks. blev et japansk tushus til en kollektbøsse og en
opiumskoger.
John Hahn fortalte, at KFUM i Funder afholder et 24-timers løb den 26.27. oktober og søger en hjælpende hånd.
Aftenen sluttede med fællessang og en tak til den arrangerende gruppe.
Ref.VLJ
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NY 2. GILDE.
Gildehal
20. september 2012
49 gildebrødre og gæster var mødt op til gildehal i Medborgerhuset. Gildehallen indledtes med musikken ”Det er efterår” af Peter A.G.
Gildehallen blev herefter afholdt. Da gildemestertalen indeholder noget at
tænke over og evt. diskutere i grupperne/gildet, bringes den her i sin fulde
ordlyd:
Gildernes fremtid:
Forleden sagde en gildebror til mig: ”Gildebevægelsen er en organisation i
afvikling”.
Det fik mig til at tænke over ting mine omgivelser siger, og hvad jeg selv
føler.
Denne GM tale prøver at beskrive mine tanker.
Hvad nu, hvis vi betragter gildebevægelsen som et produkt?
Hvis vi følger den logik, er der velbeskrevne metoder til at produktudvikle
og sælge varen:
Vi skal starte med at finde en vision. Her er det, i mine øjne, allerede ret
veldefineret, som behovet for et fællesrum for de, som gerne vil støtte
spejdertanken.
Så skal vi have defineret en målgruppe, for det er umuligt at kommunikere
fornuftigt til alle på samme tid. Jeg tror målgruppen aldersmæssigt ligger
fra ca. 55 år og opefter – glem alt om familie-fædre & -mødre, som er midt
i deres karriere og midt i børneopdragelse.
Så skal produktet udvikles og/eller tilpasses til den specifikke målgruppe.
Her mener jeg, vi har et stykke vej tilbage, og her bliver det virkeligt svært
ikke at træde nogle over tæerne, men jeg vover alligevel et bud: Baseret
på min (måske begrænsede) viden om, hvordan min generation og den
næste generation føler og tænker, er der plads til forbedringer – nogle vil
kalde det forvanskninger. Her skal man skelne mellem produktets indpakning og indholdet. Indholdet kræver nok ikke en storvask, men det mener
jeg indpakningen gør.
Gildehallen f.eks. er på mange måder ude af trit med nutiden. Jeg argumenterer IKKE for at afskaffe den, men opdatere den. I dag ses den af
mange udefra og nytilkomne som udtryk for en ”loge-holdning”.
Hvor er dens svagheder? og jeg ved godt, dette er et ømtåleligt emne..
Der er for meget ”Danmark” – I dag er folks horisont blevet ”globaliseret”,
og det betyder ikke, at man ikke føler sig dansk, men rigtigt mange står af
på fane-udrulning/-indrulning. Dannebrog kan fint være til stede, men skal
nok være lidt mere tilbagetrukket.
Sangene trænger også til revidering. Vi ser det ved, at flere og flere af
vore gildehaller kræver løse sangblade.
Vi skulle måske også overveje brugen af øksen og behovet for at rejse sig
undervejs
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