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ARRANGEMENTER I AUGUST/SEPEMBER 2013
ALLE

Onsdag den 28. august 2013 kl. 19:00 i
Lunden, Vestergade 74, Silkeborg:
Møde i Steen Blicher distriktsråd.
Tilmelding senest onsdag den 21. august
til DGK Sonja Klercke
sonjaklercke@gmail.com.

1. GILDE

Mandag den 23. september Kl. 19:00 i
Paradislejren: Gildehal.
Gruppevis tilmelding til joorut@sisimiut.net
senest 16.09.

2. GILDE

Torsdag 8. august, kl. 19:00 i Medborgerhuset: Gruppeledermøde.
Torsdag 22. august, kl. 19:00 Høsttur:
Besøg på det gamle rådhus med rundvisning og foredrag om det historiske hus.
Mødested: På Torvet ved Drewsens statue.
Gruppevis tilmelding senest søndag 18.
august til Lis Thavlov på:
krudttaarn@gmail.com
Fredag – søndag 6. – 8. september.
Besøg hos 1. Kristiansand, Norge. Program følger.
Torsdag 19. september, kl. 19:00 i Paradishytten: Gildehal. Program følger.

3. GILDE

Onsdag den 28. august kl. 14:00: Udvidet gildeledelsesmøde.
30. august – 1. september: Besøg fra
Porsgrunn.
Tirsdag den 10. september kl. 18:00 i
Medborgerhuset: Gildemøde

KJELLERUP Mandag den 12. august kl. 14:00 hos
Elisabeth: Ledelsesmøde med gruppe- og
udvalgsledere.
Torsdag den 22. august kl. 19:00 i Mosedalen: Friluftsgildehal med ægtefæller.
21. – 22. september: Økseløb på Blicheregnen.

Sommerhilsen fra Paradislejren.
De første 14 dage af sommerferien var der liv og glade dage, da 150 unge
tyskere indtog lejren.
Det er en kirkelig forening, og de har været her mange gange.
Det var køligt og ligefrem koldt i begyndelsen, men der var planlagt mange
ting for dem. Når man kom derover, foregik der mange ting i forskellige grupper, så ingen kom i år til at lide af hjemve.
Da jeg vinkede farvel til de sidste 10 biler, blev der stille - meget stille!
Mon ikke et hus og et område har brug for at kunne trække vejret stille og roligt?
Efter hærværket sidst i maj er alt nu ordnet - forsikringssagen er afsluttet og
pengene udbetalt.
Så vidt jeg er orienteret, var det 5-7 skoleelever, der var synderne. De har i
byen gået rundt og pralet lidt, så man ved, hvem de er.
En ordentlig afslutning for dem ville være en undskyldning og en konvolut
med de penge, det har kostet Paradislejren i selvrisiko - mindst!
Resten af året er pænt udlejet, og da solen har produceret en del el, kommer
vi nok igennem året fint nok.
Det flittige lejrudvalg har i feriens løb været ude for at rydde op og gøre lidt
rent, så der altid er pænt. Inden vinteren skal I nok alle få chancen for at
komme og give en hånd med i en god sags tjeneste!!
Mange hilsener med ønsket om et godt gilde-nytår!
Ellen Schou
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FÆLLES
Friluftsgildehal i Paradislejren
onsdag d. 12. juni.
Da vejret ikke viste sig fra sin pæneste side, der kom en lille byge ved aftenstide besluttede gildeledelsen i 1. gilde, at aftenen skulle tilbringes inden døre,
så bålet må vente til næste år. Gildemester Bo Petri Jeppesen bød velkommen til 66 gildebrødre og gæster og en speciel velkomst til Mona Kudajewski
fra Haderslev og vores distriktsgildemester Bent Praastrup.
Bo mindede os om, at det er et særligt år i år, dels har vi en 50 års jubilar
John-B. Hahn og dels kan gildet fejre sin 75 års fødselsdag og gildebevægelsen sin 80 års dag, så det er da ikke så lidt. Bo talte om det at blive gammel,
og hvordan vi ser på det, nogle vil slet ikke tale om det, andre finder det afskrækkende, og vil ikke huskes på det, men det gælder om at se tingene fra
den positive side. Bo har altid været i sin bedste alder, selv om han erindrer
at det var skræmmende at blive 20, for så var det jo 30 næste gang. Bo´s oldemor var en ”tante Møghe”-type klædt i lang sort kjole, mens Bo´s kusine
blev bedstemor som 53 årig og er langt fra Møghe-typen. Store personligheder som Mærsk og Lise Nørgaard viser os, at man sagtens kan blive ved,
selv om man har mange år på bagen.
Bo kom også ind på spejder og gildebevægelsen, hvor den sidste jo desværre rent medlemsmæssigt er for nedadgående, dagligdagen er meget anderledes end for 50 år siden, men det er nu, man skal leve på minderne og så kan
man ikke huske en skid om Papa Bue.
Efter en forårssang fik Bent Praastrup ordet og han lykønskede John med de
50 år og overrakte ham 50-års nålen.
Ove Rørsted stod for de 5 minutter og fortalte om sin fascination af annoncer
og reklamer, om helsides annoncer i fagblade, der udviser en stor kreativitet
for at få budskabet ud, og hvordan psykologer siger, hvad der dur. Reklamer
skaber forventninger, emotionelle, kulinariske eller arbejdskrævende, og forventninger gør livet værd at leve. Forventninger om at kunne få gode oplevelser under en eller anden form. Små børns forventninger drejer sig f.eks om
fødselsdagen, besøget hos mormor etc. mens de lidt større glæder sig til
sommerferien, fællesskab med kammerater osv. og de unge mennesker glæder sig til at blive voksne, at få uddannelsen gjort færdig og kunne forlade reden. Og de voksne ja deres forventninger drejer sig om samværet med venner, om at få penge nok til, at drømmene fra ungdommen kan leves ud i livet.
Forventningens glæde er at have noget at glæde sig til, at tro på fremtiden. Vi
glæder os til i morgen, til i overmorgen, til alle de dage der bliver os tilmålt.
Traktementet bød på sandwiches, øl eller vand og kaffe og småkager, og da
vi havde fået fyldt lidt i maverne gav Anna Bramming ordet til Troels Ravn
Klausen fra Silkeborg, der fortalte os om processen med at skrive en bog.
Troels har netop fået udgivet ”Brødrene Schmidt”, der handler om to tyske
tvillinger, Anton og Peters liv i Tyskland i det forrige århundrede, om deres
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forskellige syn på Hitler og Stalin. Troels fortalte om, hvordan han blev inspireret, om skriveprocessen og vanskelighederne med at få den udgivet, og om
hvor lang tid det tog ham at skrive bogen, noget han først troede han kunne
gøre på nogle uger - men han blev klogere, det tog 4 år.
Aftenen sluttede på vanlig vis med ”Nu er jord og himmel stille” og vi fik ønsket hinanden en god sommer.
JH

RIVERBOAT 2013.
Hej alle gæve Riverboat vagter/gildebrødre!
Så gjorde vi det igen!
Tak for jeres indsats ved årets Riverboat Jazz Festival.
Dejligt, at det også i år blev muligt, at løfte opgaven med nattevagter, teltpasning, oprydning m.m.
Det hele er igen forløbet uden problemer
af nogen art – stille og fredeligt.
Det eneste lille minus var, at holdet torsdag aften på Torvet blev en time forsinket i at begynde arbejdet. På grund af
studenternes dans omkring Drewsen,
blev lastbilen med borde og stole forsinket, og det er jo altid irriterende bare at
sidde og vente.
Til gengæld var holdet på Bindslevs
Plads meget heldige. Søndag morgen kl.
4:30 gav den pladsansvarlige for RB
holdet fri, da der ikke var et øje at se i
hele området, og alt i teltet var pakket
væk - så ja, hvor heldig kan man være??
I skrivende stund håber jeg fællesrådets
konto er blevet forøget med 14.000 kr.
Tak for i år - håber alle har mod på, at være med næste år igen.
Ønsker alle en fortsat god sommer!
Gildehilsen,
Kirstine.
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1. GILDE
Vårtur
mandag den 13. maj 2013.
Med forventningens glæde mødtes vi på Virklund Skoles p-plads--- hvor skal
vi hen i år? Vi skulle til Vester Mølle ved Skanderborg og med bilerne fyldt op
kørte vi i det skønneste vejr ad Paradisvejen via Glarbo og Ry til bestemmelsesstedet, og jeg tror, vi alle nød den smukke lysegrønne bøgeskov.
I Vester Mølle blev vi modtaget af Jørgen Lund Christiansen, der guidede os
gennem aftenen. Det er et fantastisk sted som ildsjæle og fonde har fået op
at stå, her holder talrige foreninger til, spejdere, Rotary, jagtforening og mange, mange flere.
Her er en lade fra 1841, der er restaureret med stor respekt for den oprindelige arkitektur og her afholdes konferencer, messer udstillinger, koncerter m.m.
og en Riddersal, hvor man kan blive viet, fra april til oktober — den er ikke
opvarmet, og en dejlig restaurant.
Vi så vandturbinen lave jævnstrøm, der brugtes til at male kornet, hørte om
okker til Nyboder og meget, meget mere, og i det virtuelle museum fortalte
Jørgen til sidst om den gæve gårdejer Anders Nielsen, fra Sveistrup, en af
foregangsmændene til andelstanken og DLG og opfinderen af ”lurmærket”.
Efter rundvisningen nød vi en lækker platte, og fik gang i sangbøgerne, og
”vårturs-sangen” som Knud Apel og Anders er mestre for og Kirsten fik en
forsinket lykønskning i anledning af hende 70 års dag.
Da vores gildemester Bo var syg og suppleanten John ikke var med på turen,
var det suppleantens suppleant undertegnede, der takkede gruppen for en
formidabel aften. Vi fik virkelig en oplevelsesrig aften, og jeg vil stærkt anbefale andre at aflægge Vester Mølle et besøg.
JH

Sejltur med spejderskibet KLITTA.
1. Silkeborg Gildes gruppe 2 havde i løbet af gildeåret arbejdet med emnet
”Transport”, hvor Anders fortalte om Den Skæve Bane, der i dag er cykelsti
tværs gennem Jylland, Hanne fortalte om vikingeskibet
Hugin, som hendes bedstefar kort efter 2. Verdenskrig
sejlede til England, og Erna fortalte om de oplevelser
man får, når man benytter sig af apostlenes heste som
transportmiddel. Kirstine fortalte om Spejderskibet Klitta
og havde fået den gode ide, at vi skulle holde gruppeafslutning ved sejlads med KLITTA, men da gruppen kun var på 6 personer, og
der kunne komme 12 personer med, var vi 6 fra de andre grupper, der var
heldige at komme med.
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Det blæste temmelig meget, da vi skulle af sted, så Hanne modtog os med
søsygetabletter. - Og det var godt.
Skipper Michael og Bedstemand Thomas stod for sejladsen, så vi var i gode
hænder. Blæsten var for hård til, at
vi kunne sætte sejl, men vi fik en
fin tur i Århus havn, og vi fik set
byen fra en ny side, som var ekstra
spændende på grund af alt det nye
byggeri langs havnefronten.
Vi var i varmt tøj, regntøj, gummistøvler og redningsveste, og det
blev også til skumsprøjt.
Skipper var hensynsfuld og varslede i god tid: ”Det kommer til at vippe lidt”, og efter en lille pause lød
det: ”Hold nu godt fast, for nu vil
det rulle”. Det gjorde det sandelig, men vi klarede det fint.
Blæsten lagde sig lidt, himlen blev blå, og i et roligt hjørne af havnen nød vi
vor medbragte mad og drikke. Først ved 21.30-tiden sluttede en helt fantastisk aftensejlads, som stærkt kan anbefales.
JR

Lidt om KLITTA:
KLITTA er hjemmehørende i Århus Træskibshavn, og drives af foreningen:”Spejderskibet KLITTA”, som er en selvejende institution med det formål
at skabe en spændende og lærerig spejderaktivitet for såvel DDS, KFUM og
De Grønne Pigespejdere.
Foreningens medlemmer mødes
hver tirsdag kl. 18 til aftensmad og
klubliv. Til klubliv er der forskellige
aktiviteter alt efter årstiden. I sommerhalvåret sejler vi for vores fornøjelses skyld og for til stadighed at
uddanne os, så vi kan stille med en
dygtig og kompetent besætning, når
vi låner skibet ud.
Vi er ca. 30 medlemmer i alderen 15
til 70. Nogle brænder for at sejle med
spejdere, nogle for at lave skib og andre foretrækker en blanding af alle aktiviteter.
Flere oplysninger – bla. om udlejning - kan findes på: www.klitta.dk
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2. GILDE.
Vårtur til Silkeborg Bad
23. maj 2013.
36 gildebrødre blev budt velkommen af Iben From, leder af Silkeborg Bad –
foran Skovvillaen. Anledningen var, at vi skulle have en rundvisning i stedets
nye udstilling Silkeborg Vandkunst.
Udstillingen handler om Silkeborg Bads historie. Udstillingen er bygget op
kronologisk i temaer med skift i skaler – store og små billeder, tekster og lyttestationer.
Det var Drewsen og birkedommeren, der henvendte sig til kommunen for at
få lov at lave et kurbad på stedet, dog kom de ikke selv til at opleve, at der
blev et kurbad. Efter en underskriftsindsamling blev det muligt at få en lejekontrakt på 50 år og man gik derefter i gang med at opføre pavilloner rundt
om i området – Skovvillaen og Søvillaen blev brugt til værelser, Kurbygningen
(ja det siger sig selv) og Hovedbygningen (Societetsbygningen). Alt er fra
starten anlagt som en park. Den gule bygning er sidenhen blevet bygget omkring selv kurbygningen. Den gule bygning er bygget udenom i ca. 1917.
Den første læge på stedet hed Carl Emil Klee – han havde også praksis inde
i Silkeborg. Han var meget optaget af vandbehandling. En anden overlæge
Faber havde også sit virke på stedet og han ordinerede bla friluftmotion i afskærmet område i afklædt tilstand. I Fabers tid blev der også lagt mere vægt
på kosten.
Et kurophold skulle helt vare op til 6 uger, da tiden var en vis faktor. Man kom
bl.a. på kurophold på grund af overarbejdelse (stress), vellevned (overvægt)
og mange af de samme sygdomme, som vi også har i dag. Flere er kommet
tilbage op til 15-18 gange. Det har mest være folk fra de bedre samfundslag,
der har været på kurophold.
Silkeborg Vandkuranstalt har haft meget stor betydning for Silkeborg og især
for Sydbyen, hvor der var mange pensionater til gæsterne. Der var også flere
andre kursteder i Silkeborg – Kneippkuranstalten. 1940, 1941 og 1942 var
rigtig gode år for kurstedet, indtil Værnemagten besluttede at bosætte sig i
slutningen af 1941, hvor de etablerede deres hovedkvarter. Her begyndte
man i foråret 1943 at bygge alle bunkerne i området. Der kommer til at gå 8
år indtil, der igen kan være kurgæster på stedet. Efter krigen blev navnet ændret til Silkeborg Bad.
Stedet lukkes helt ned som kursted i 1983 og efterfølgende blev der stiftet en
foreningen til bevarelse af stedet – Silkeborg Bads Venner – og de kan i dag
takkes for at stedet består og der er blevet etableret et kunstcenter på stedet.
En udstilling, der absolut er værd at besøge og den blev selvfølgelig ikke
mindre interessant på grund af Iben Froms meget engagerede fortælling om
udstillingen.
Aftenen sluttede af med en dejlig buffet i salen til Det Nye Teater
Ref. KS.
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ARRANGEMENTER I OKTOBER.
ALLE

Onsdag den 6. november: Distriktsgildehal.

1. GILDE

Fredag den 25. oktober: Fødselsdagsgildehal.

2. GILDE

Torsdag den 10. oktober kl. 19:00 i Paradishytten: Gildehal.

3. GILDE

Fredag den 25. oktober i Lunden/Sejs Multihus: Gildehal/jubilæumsfest.

KJELLERUP

Torsdag den 10. oktober kl. 19:00 i Alhuset: ”Gule ærtegildemøde”.

Øksen 2013-2014
Øksen nr.
3
4
5
6
7
8

Deadline
16.09.13
14.10.13
11.11.13
13.01.14
24.02.14
07.04.14

Udgives
23.09.13
21.10.13
18.11.13
20.01.14
03.03.14
14.04.14

Næste deadline: 16. september 2013
Økse nr. 3. udsendes den 23. september 2013
Indlæg bedes sendt til Hanne Andersen, Amaliegade 27, 1 04
E-mail: oeksen@mail.tele.dk
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