ARRANGEMENTER I APRIL
1. GILDE

Mandag den 22. april kl. 19:00 i Paradislejren: Sct.
Georgs Gildehal.

NY 2. GILDE

Fredag den 19. april kl. 17:30 i Lunden
Sct. Georgs Gildehal med efterfølgende fødselsdagsfest.
Særskilt invitation udsendes senere.

3. GILDE
KJELLERUP

Fredag den 19. april kl. 18:30 i Lunden: Sct. Georgs Gildehal.
Tirsdag den 23. april kl. 19:00 i Blokhuset i Hald: Sct.
Georgs Aften.
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ARRANGEMENTER I MARTS
FÆLLES

Tirsdag den 30. april kl. 14:00 hos Birthe og Finn: Ledelsesmøde med gruppe og udvalgsledere

AKTIV DØDSHJÆLP ELLER AKTIV HJÆLP TIL
DØENDE.
Ny 2. Sct. Georgs Gilde i Silkeborg inviterer til foredrag med formanden for Det Etiske Råd, Jacob
Birkler tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19:00 i Medborgerhuset.
Arrangementet er støttet af Det Etiske Råd.
Alle er velkomne.

1. GILDE
Nye medlemmer
Kirsten Guttorm Andersen
Julsøvej 177.
Grete Lorange
Skolegade 27A, 2.tv.

1. GILDE

Mandag d. 18 marts kl. 19:00 i Medborgerhuset
sal B: Gildeting, dagsorden iflg. tilsendte mail.
Gruppevis tilmelding senest 11. marts til Verner
Laursen, telf. 8681 0786 eller mail vblaursen@dlgmail.dk

NY 2.GILDE Torsdag 14. marts 2013 kl. 17:30 afholdes Gildeting i Medborgerhuset, Bindslev Plads, Sal D:
Dagsorden og indkomne forslag er udsendt på
mail/pr.post til gildebrødre.
Aftenen starter med et enkelt stykke mad. Bemærk
det tidlige tidspunkt, der er fastsat af hensyn til gildetingets afvikling.
Gruppevis tilmelding senest 10. marts 2013 til Lis
Thavlov på mail: krudttaarn@gmail.com

Næste deadline: 2. april 2013
Økse nr. 8. Udsendes den 13. april 2013
Indlæg bedes sendt til Hanne Andersen, Amaliegade 27 1 4,
E-mail oeksen@mail.tele.dk
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3. GILDE

Tirsdag den 12. marts kl. 18:00 i Medborgerhuset: Gildeting.

PARADISLEJREN
Kære gildebrødre i alle gilder.
Paradislejren kalder!

KJELLERUP

Torsdag den 14. marts kl. 19:00 i Alhuset: Gildeting

Onsdag d. 20/3 og torsdag d.21/3 2013 er der
"store oprydningsdag" i Paradislejren.
Lejrudvalget har i februar gjort rent indendørs, så
vi håber på godt vejr og mange hjælpere til en god
gang oprydning udendørs. Efter fældningen - og
vinteren - skal der mange hænder til.
Vi starter kl.9:00, og der vil være mad og drikke.
Lejrudvalget håber på stor opbakning.
Tilmeld jer inden d. 15/3 2013 på Paradisets telefon 8684 5994.
Mange gildehilsener
Ellen Schou, lejrudvalget
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3. GILDE
Virksomhedsbesøg på SILKEBORG BIBLIOTEK.
19. februar 2013.

Nytårsgildehal
21. januar 2013.

Besøg på biblioteket var valgt ud fra den betragtning, at de fleste synes at
kende dette tilbud, men som i virkeligheden kan tilbyde mere, end de fleste
ved. Vi var 23 personer fremmødt blev vist rundt i 2 hold med efterfølgende kaffe og evt. spørgsmål.
Biblioteket har 3 afdelinger - Silkeborg - Kjellerup - Them - og udleveringssteder rundt om i kommunen.
Der er i alt 60 fastansatte - 2 i senior job - og frivillige. Varetager også
job-prøvning.
Har 240.000 materialeenheder tidl.300.000. Faldet skyldes NETinformation.
Udgiften er 453,00 kr. pr indbygger,
hvilket er lige lidt under landsgennemsnittet. Budget på 6 millioner.
Biblioteket bidrager meget til folkeoplysning - mærker hvad der rører sig i
samfundet og tilrettelægger tilbuddene herefter. Der er en udviklings afdeling, som står for, hvad der indkøbes og hvilke tilbud.
Eks.:
Udbud af gratis hjælp til nettet og IT i NETVÆRKSTEDET for at
understøtte Kommunens beslutning om DIGITALISERING fra januar 2014.
Udlån af E-bøger. Lydbøger. Magna print.
Rejselitteratur - idet borgerne i Silkeborg Kommune rejser meget.
Kunst, sport, fiskeri og natur.
Sprog og kulturproblemer i forbindelse med ægteskab med anden
nationalitet.
Faglitteratur - mange studerende i Silkeborg.
Hjemmeboende handicappede ringer mandag og udlån bringes
torsdag.
Babycafe for mødre på barsel.
Der er samarbejde med Silkeborg Højskoleforening om f.eks. foredrag i Medborgerhuset.
Biblioteket har en hjemmeside: www.silkeborgbib.dk, hvor man kan
finde alle oplysninger om hvad der kan tilbydes, ligesom man er
velkommen til at rette henvendelse pr. telefon: 87221900.

50 gildebrødre og gæster kom til mødet i golfklubben.
Gildehallen blev åbnet med musik af: Moussorgsky spillet af David Hefgott.
Gildemesteren holdt en fin mindetale for Helle Sylvest, som har været en
særdeles aktiv og afholdt gildebror i et halvt århundrede. Vi sendte hende
og de efterladte en tanke i stilhed.
Derefter var der en særlig velkomst til 9 gildebrødre fra 3. gilde i Silkeborg.
Dejligt at få besøg af gildebrødre fra andre gilder. Gildemesteren kom med
en opfordring til gildebrødre fra vores gilde om at tage skridtet, og besøge
andre gilder.
Der var to, der blev optaget i gildet. Kirsten Guttorm Andersen blev optaget
og Grethe Lorange ønskede at blive genoptaget. Desværre har Vibeke
Lass Jensen ønsket at flytte til 2. Gilde.
Vi sang: ”En gammel spejder glemmer aldrig”.
Gildemestertalen handlede om det danske sprog, Gildemesteren er meget
optaget af de måder, man kan bruge sproget på, og få nye finurlige betydninger frem. Nogle er mestre i dette, f.eks. Halfdan Rasmussen og Johannes Møllehave.
Eigil Hovaldt holdt 5 min for os, han causerede om det, at blive gammel.
Det var meget fornøjeligt. Eigil er blevet opfordret til at sende sit indlæg ind
til Sct. Georg’s bladet, så andre også kan få fornøjelse af det.
Hvem ønsker ordet:
Alice og Verner takkede for gave til deres fødselsdag fra gildet.
Meddelelser:
Gildemesteren: Punkter der skal drøftes på gildeting:
Fællesrådet fremkommer med forslag til gildeting: Ændringer af lokale vedtægter, så de kommer i overensstemmelse med landsgildets vedtægter.
Skal Fællesrådet overtage hædersprisen ”Totempælen”.
Spejderlauget er ikke blevet officielt nedlagt. Der kommer forslag om nye
aktiviteter, og dermed valg af nye medlemmer til lauget.
Gildehallen blev lukket til musik af Susan Doyle, der har udgivet en CD.
Efter gildehallen blev vi placeret ved borde og fik en dejlig tallerken med
forskellige små godbidder, ”tapas”. Det var gruppe 5 der stod for aftenen.
De fremtryllede en dejlig underholdning, nemlig Conny Skovgård, der spillede guitar og sang en masse gode sange, som vi i mange tilfælde, kunne
synge med på.
En hyggelig aften, gildemesteren takkede mange gange og vi sang ”Nu er
jord og himmel stille.”

Ref. JBC
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1. GILDE

Ref. Rla
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NY 2. GILDE
Gildehal
7. februar 2013.
Ny 2. Gilde havde inviteret til gildehal med foredrag i Lunden. En gruppe fra
1. Gilde havde taget imod invitationen, så vi var 55 deltagere.
Gildemester Torben Friis bød velkommen til gildebrødre og gæster. Indledningsmusikken var et sats fra Dvòrak's 9. symfoni.
Emnet for Torbens GM tale var: Frivilligt arbejde skal være frivilligt.
Frivilligt arbejde er at udføre et ulønnet, nyttigt arbejde for andre mennesker,
for foreninger eller for samfundet.
Hvis ikke der fandtes frivilligt arbejde, ville samfundets mange gode tilbud til
omsorg, velfærd, forenings- og Idrætsaktiviteter ikke kunne eksistere.
En undersøgelse i Danmark viste for nogle år siden, at 35 pct. af danskerne
var med i frivilligt arbejde – de fleste frivillige fandtes i aldersgruppen 30-49
år (forældre som sportstrænere og spejderledere). Ved at omregne det frivillige ulønnede arbejde til antal jobs, ville det svare til ca. 110.000 fuldtidsansatte.
For ældre over 65 år er næsten en fjerdedel aktive med frivilligt arbejde.
I omsorgssektoren kender vi frivilligt arbejde som praktisk og administrativt
arbejde, undervisning, besøgstjenester, indkøb, tryghedsopkald, ledsageordninger, rådgivning, idræt og motion.
For børn er der f.eks. tale om pasning, lektiehjælp, filmklubber.
Frivilligt arbejde er f. eks. også indsamlinger, idrætsstævner, festivals, hjælp
på biblioteket, bestyrelsesarbejde – ja selv naboskab og familiepleje kommer
ofte ind under frivilligt arbejde. Der har altid eksisteret frivilligt arbejde.
I dagens Danmark er det alle befolkningsgrupper over hele landet, som er
med.
Det skal være den enkelte frivillige, der selv sætter grænsen for, hvor det
frivillige arbejde begynder og hvor det stopper.
Det er samfundets opgave at sikre rammerne for den hjælp, som den enkelte
borger har behov for.
Hverken kommuner eller andre må regne frivillige med som gratis arbejdskraft, eller til at udfylde huller i den offentlige omsorg. Frivilligt arbejde:
• må aldrig erstatte den professionelle hjælp,
• skal alene være et supplement til samfundets hjælp,
• må ikke bygge på faste aftaler om opgaver, vagter og andre ydelser,
• skal give øget livsglæde for både giver og modtager,
• er ikke noget man skal, men noget man gerne vil.
Anny Krogh Henriksen holdt 5 min. Anny havde i efteråret været på en rejse
til Jordan. Rejsen var arrangeret af Sfinx et historisk tidsskrift udgivet af Århus Universitet og emnet for rejsen var korstogene. Guide var historiker Kurt
Villads Jensen, der bl.a. har skrevet en bog om korstogene.
Turen var meget spændende og havde sat mange tanker i gang om korsfa4

farer tiden og dens betydning for Europas handelsmæssige og kulturelle udvikling. Men som også førte til mange refleksioner hos Anny over religionens
rolle i samfundet, og over den megen vold og de mange krige, i religionens
navn, der er ført siden da, og som i uhyggelig grad også præger vor tid.
Vi sang derefter ”Kringsatt av fiender”
Grethe Mikkelsen, Tove Lolk og Lis Larsen takkede for opmærksomheden i
forbindelse med deres runde fødselsdage. – Den næste der runder er Jørgen Søltoft-Pedersen.
Udgangsmusiken var ”Halleluja” med Steffen Brandt og Tina Dickow.
Aftenens foredragsholder var lektor Christian Bjørnskov, som talte over emnet ”Hvorfor er danskerne verdens lykkeligste folk”. Christian Bjørnskov er
uddannet økonom og ansat ved Århus Universitet som forsker.
Når forskerne måler lykke, så handler det om positive følelser, der varer ved,
og ikke den kortvarige glæde juleaften.
Hårde faktorer: Lykkeforskerne kigger på mange forskellige faktorer bl.a. på
lande og på befolkningsgrupper. Det gavner lykkefølelsen, når der er styr på
tingene i landet d.v.s. at folk har penge, institutioner som retsvæsenet, politiet og de politiske institutioner fungerer, og at landet er demokratisk.
Bløde faktorer: Når forskerne ser på følelser, så er tillid til andre mennesker
noget af det vigtigste. Det betyder også meget, at man føler, at man har indflydelse på eget liv.
Alder, arbejde og partner: Folk er mindst lykkelige i 40’erne. Det er de yngste og de ældste, der er mest lykkelige. Og så gavner det følelsen af lykke at
finde den rigtige partner, og at have et godt arbejde.
Upopulær forskning: Det er ret upopulært som forsker at fortælle, at hvis
man har hjemmeboende børn, så er lykken ikke gjort. – Jo mere vi elsker
vore børn, jo mere bekymrer vi os om børnene, og det er bekymringen der
trækker os nedad.
Også ens politiske ståsted har betydning. Jo længere ude på venstrefløjen
man stemmer, jo mindre lykkelig er man. De tidligere kommunistiske lande
ligger temmelig lavt på skalaen, når der måles lykke.
Når forskerne laver deres spørgeskemaer spiller rækkefølgen på spørgsmålene ind. Der er også forskel på, om man spørger til, hvor lykkelige folk er og
hvor tilfredse de er.
På hvilke områder er lykken? – Tallene dækker både kvinder og mænd. Ses
der på tallene for hvert køn for sig, er der ting der vægtes forskelligt.
Økonomi
17 %
Helbred
17 %
Arbejde
30 %
Socialt
28 %
Bolig
8%
Christian Bjørnskov konkluderede, at det var tillid og personlig frihed, der fik
Danmark til at toppe listen endnu engang.
Torben Friis takkede den arrangerende gruppe og vi afsluttede som sædvanligt med ”Nu er jord og himmel stille” efter en meget spændende aften
Ref. HMA

5

