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ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2013

ALLE

Onsdag den 12. juni kl. 19:00: Friluftsgildehal i Paradislejren.
Gruppe- /Gildevis tilmelding til Jytte Hahn
tlf. 8684 1801 eller mail jytte@jytte63silkeborg.dk senest lørdag d. 8. juni.
Onsdag den 19. juni kl. 19:00: Steen Blicher Distrikts friluftsgildehal i Dalhytten,
Bjerring Hede 53, Bjerringbro.
Gildevis tilmelding senest 10. juni til DGK
sonjaklercke@gmail.com

2. GILDE

Torsdag d. 23. maj kl. 18:50 ved Skovvilla på Kunstcentret Silkeborg Bad.
”Guidet tur gennem 100 års kurbads historie”
Der vil efterfølgende blive serveret et let
traktement og kaffe/the

KJELLERUP Lørdag den 01.06: Afslutning af gildeåret.

SPEJDERMUSEET
Kender I mærkerne?
Spejder- og Gildemuseumsarkivet har modtaget en forespørgsel:
”I mit arbejde med at registrere duelighedstegn er jeg faldet over de to
vedhæftede mærker, som jeg ikke
kan få ind i sammenhængen.
De minder om de mærker der kom i
DDP (spirer) i slutningen af 60'erne
og som også blev indført som juniorduelighedstegn i det fælles DDS,
men motiverne har jeg ikke kunnet
genfinde. Jeg tvivler på, at det er
DDS mærker.
Men hvad er det så? På det ene kan
man ane, at der står Spejderbutikken
på kanten. Måske det er en ledetråd.
Med museumshilsen
Morten Frederiksen”
Er der nogen der kan hjælpe?
Send svaret til john-b-hahn@ofir.dk;

FÆLLES
Det nytter noget!
Vi har været med til at indsamle godt.153.000 kr. til formålet - hjælp til proteser til ubemidlede i Thailand, der har mistet en fod, et ben eller andre lemmer.
I Silkeborg har vi indsamlet ca. 16-17 kg dåseringe. Det svarer til ca. 60.000
dåseringe.
Godt gået. Men fortsæt endelig.
Læs mere på www.daaseringe.dk (husk gammeldags aa).
Og på www.odense-stadsgilde.dk
Med spejderhilsen
John-B. Hahn
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1. GILDE
Sct. Georgs Gildehal i Paradislejren
22. april 2013.
På en dejlig forårsaften, en af de første i år, samledes 35 gildebrødre fra 1.
Gilde og gæster for at fejre Sct. Georgsdag.
Gildebrødrene blev budt ind i gildehallen til tonerne af Beethovens 9. symfoni.
Efter velkomst, faneudrulning og afsyngelse af: ”Der er ingenting der maner”,
blev vi af gildemester John mindet om, at Sct. Georgsdag er dagen, hvor alle
verdens spejdere og gildebrødre bekræfter det spejder- og gildeløfte, som vi
alle i tidernes morgen aflagde for første gang.
I år er et ganske særligt år, hvor vi også fejrer Sct. Georgs Gildernes 80 års
jubilæum (Gildebevægelsen = dansk opfindelse om spejderi for voksne). Det
er værd at bemærke, at både spejder- og gildebevægelsen nu er udbredt til
næsten hele jordkloden.
Herefter sluttede vi Broderkæden og bekræftede i fællesskab vores gildeløfte.
Så sang vi ”Spejderbror her er min hånd”. Jeg tror, at vi alle føler at netop
denne aften, er en rigtig dejlig højtidsstund, der indleder et nyt gildeår.
Herefter blev gæsterne budt ind i gildehallen, og det var tid til at høre Sct.
Georgs Budskabet 2013 med titlen:
”Spejderlivet er et spændende eventyr baseret på klare uddannelsesmæssige
mål.” Det er skrevet af Dr. Olafur Proppè, rektor for Islands Universitet.
Spejderbevægelsen, der blev grundlagt for 100 år siden af Baden-Powell, har
som det helt klare mål, at udvikle den enkelte spejder fra barnestadiet til voksenstadiet, til at blive et selvstændigt, aktivt og ansvarligt menneske, hele sit
liv, ikke kun som ung spejder, men hele sit liv, altså ”Uddannelse for livet –
lederskab for livet”.
Til denne vigtige opgave bruger vi også i dag Spejder-metoden. En ideologi
og metodik, som BP bl.a. udviklede gennem patruljesystemet og via ”Learning by doing”, og ikke mindst det at være ”spejder for livet”.
Disse metoder giver mulighed for personlig udvikling og for at styrke fællesskabet, begge ting som også ligger i såvel spejder- og gildeløfte som i spejder- og gildelov.
Efterfølgende sang vi ”Vi er danske spejdere”.
Under meddelelser blev vi mindet om Distriktsgildeting på Poulholm i Viborg
d.15. maj 2013 kl. 19.00.
Kirstine opfordrede gildebrødrene til at melde sig som nattevagter til årets Riverboat.
Alfred Westersø og Birthe Skov takkede for opmærksomheden i anledning af
deres runde fødselsdage, henholdsvis 80 og 70 år.
Herefter var det tid til at indsætte ny kansler Anders Hessel, og ny gildemester Bo Petri Jeppesen.
I sin indsættelsestale talte Bo om den udfordring, som han ser i at skulle være ny mester for 1. Gilde.
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Det er anden gang Bo skal være mester, han var det for 12 år siden. Han understregede, at det, der tæller her, er at ledelsen sætter nogle rammer op,
men at det er den enkelte gildebroder og de forskellige grupper, der i høj grad
har ansvaret for at medvirke til at udfylde rammerne.
Bo glæder sig til at tage fat på samarbejdet med den nye ledelse, og han takkede samtidig den afgående ledelse for deres arbejde.
Herefter foretog Bo sin første embedshandling, nemlig at indsætte ny faneherold Ove Rørsted.
Kurt Broesbøl læste gildeloven, og fanen blev rullet sammen til tonerne af
”Fra himlen er du faldet”. Herefter lukkede gildemesteren gildehallen.
I eftergildehallen blev der budt ind til fint dækkede 4 mands borde, og en dejlig menu bestående af tunmousse, salat og flutes med efterfølgende kaffe og
tærte.
Kurt havde lavet en meget underholdende konkurrence, hvor vi skulle gætte
navne på 23 skuespillere ud fra ungdomsbilleder af dem. En ikke helt nem
opgave, men en enkelt gruppe gættede alle 23 rigtigt.
Aftenen sluttede med en tak til den arrangerende gruppe for en rigtig fin og
hyggelig aften, og sædvanen tro med afsyngelse af ”Nu er jord og himmel stille”.
Ref. KT.
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2. GILDE.
Sct. Georgs Gildehal og fødselsdagsfest
19. april 2013.
Sct. Georgs Gildehallen var i år henlagt til Lunden og 52 gæster og gildebrødre havde taget imod invitationen.
Gildemester Torben Friis bød velkommen til Gildehallen og Gildets 6 års fødselsdag. Overskriften for Torbens gildemestertale var forår, hvilket også var
det gennemgående tema i valget af sange.
Så blev det endeligt forår
Årstidernes skiften er for mange i den industrialiserede verden blevet en så
lille del af bevidstheden, at de kun opfattes på baggrund af en årlig cyklus af
julemænd, efterfulgt af påskeharer og Halloween græskar. Men vi ved jo
godt, at vores fysiske helbred og psykiske velvære i høj grad påvirkes af årstiderne.
Hvordan opstår årstiderne?
Uden solen og dagslyset ville der ikke være noget liv her på jorden.
Udnyttede vi løbende den energi som 10 hektarer af solens overflade producerer, ville vi kunne dække jordens energibehov i dag. Men energien, vi modtager fra solen, er ikke konstant.
Jordens 365 dages lange rejse omkring solen, regulerer dagenes længde
henover året på grund af jordens aksehældning. Derfor varierer den energimængde, der når til jorden, og så opstår årstiderne.
Årstiderne er dybt forankret i mennesket. Torben fortsatte med at fortælle om
hvorledes foråret og lyset påvirker menneskene.
Foråret er kommet. Kom ud og indtag din del af lyset. Kom ud og se skoven
blive grøn. Kom ud oplev fuglenes aktiviteter… Du bliver med garanti gladere
og sundere.
Under meddelelser kunne Torben oplyse, at aspirant Gitte Olesen, der bor i
Egå har valgt at blive optaget i 5. Århus (Egå). Vibeke Lass Jensen er blevet
overført fra 1. Silkeborg.
Inden næste Gildehal er der en del runde fødselsdage nemlig: Eva Nissen,
Aase Christensen, Niels Daugaard, Per Uldall, Inger Saerens, Aase Grud
Hansen og Poul Schou.
Steen Klercke oplyste, at der nu skal males borde og bænke i Paradislejren
og opfordrede folk til at melde sig.
Kirsten Hartmann og Jørgen Søltoft-Pedersen takkede for opmærksomheden
i forbindelse med deres runde fødselsdage.
Birthe Grønfeldt blev ønsket tillykke med 25-års jubilæet og fik overrakt gildets gave. Birthe har været udmeldt af gildet i nogle år, derfor var jubilæet
blevet overset.
Torben læste Sct. Georgs Budskabet, som i år var skrevet af Dr. Ólafur Proppé fra Island, hvorefter vi dannede Broderkæden og bekræftede Gildeløftet.
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Ved gildetinget var der blevet valgt en ny dørherold, nemlig Nina Henriksen,
som blev indsat.
Vi kunne herefter gå ind i den store sal i Lunden og efter en velkomstdrink
tage plads ved de smukt pyntede borde, hvor vi nød en meget lækker middag, med efterfølgende kaffe med hjemmebagte småkager.
Nis Nissen var aftenens toastmaster. Vi sang en fødselsdagssang skrevet til
lejligheden af Aase Zachrau og Kirsten Hartmann fortalte et par muntre historier.
Fødselsdagsgruppen havde lavet en quiz, hvor vi bordvis skulle gætte årstallet for nogle hændelser, det var så om at komme først. Bord 3 vandt med 3
rigtige og alle ved bordet fik overrakt en meget smuk buket.
Torben Friis takkede fødselsdagsgruppen for et godt arrangement og aftenen
blev afsluttet med ”Nu er jord og himmel stille” Vi kunne herefter tage hjem
efter en rigtig hyggelig aften.
Ref.: HMA

6

3. GILDE
Gildehal
19.april 2013.
Der var inviteret til gildehal på Restaurant Golfklubben i Resenbro og gildehallen blev afviklet efter vanlige reglementer.
Ved denne gildehal blev der optaget 3 svende:
Inge Pedersen, Gerda Madsen og Bruno Wirenfeldt,
samt optaget 3 væbnere:
Elin Jacobsen, Jette Bech Clausen og Arne Clausen.
Endvidere deltog 2 kommende medlemmer som gæster.
Gildemesterens indlæg omhandlede begrebet LYKKE - og kan læses som
Den Røde Tråd i Æ- Binderi.
Der var dækket hyggeligt op til fællesspisning,
bestående af en lækker tallerkenret, foruden
kaffe og the med småkager.
Herefter underholdt Bess, alias Preben Johansen, med et udvalg af sange og viser fra
forskellige lande og med mulighed for, at vi
kunne synge med på de kendte.
Han akkompagnerede selv på guitar. Alle nød
underholdningen, ja man blev ligefrem godt tilpas herved.
Referent - JBC

Økseredaktionen ønsker alle
en rigtig god sommer
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ARRANGEMENTER I AUGUST
ALLE

Onsdag den 28. august: Distriktsrådsmøde

2. GILDE

Torsdag den 8. august i Medborgerhuset: Gruppeledermøde.
Torsdag den 22. august: Høsttur

3. GILDE

Onsdag den 28. august kl. 14:00: Udvidet gildeledelsesmøde.

KJELLERUP

Mandag den 12. august kl.14.00: Ledelsesmøder med
deltagelse af gruppe og udvalgsledere.
Torsdag den 22. august i Mosedalen: Friluftsgildehal.

Ændringer:
2. Gilde:
Overført fra 1. Gilde
Vibeke Lass Jensen
Resedavej 43. 2. tv.
Tlf. 2462 5831
Mail: vibekelass@yahoo.dk
3. Gilde:
Gerda Madsen
Koopmansvej 5, 1 8
Tlf.: 8680 4894
Mail: gmgkoop@gmail.dk

Inge Pedersen
Kirunavej 233
Tlf. 9710 1971
Mail: ipedersen@youmail.dk
Bruno Wirenfeldt
Aabenraavej 52
Tlf. 9862 2774
Mail: brunow@mail.dk

Næste deadline: 05. august 2013
Økse nr. 2. udsendes den 12. august 2013
Indlæg bedes sendt til Hanne Andersen, Amaliegade 27, 1 04
E-mail: oeksen@mail.tele.dk
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