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ARRANGEMENTER I OKTOBER 2013

1. GILDE

Fredag den 25. oktober kl. 18:00 på Øm
Gæstgiveri: Fødselsdagsgildehal.
Tilmelding senest 17. oktober ved indbetaling på konto: 7170 1550619 (Gildebrødre
kr. 250 og ledsagere kr. 450) og mail til:
ah@totrin.dk, hvis man vil med bussen fra
Lunden kl. 17:15.

Ny 2. GILDE Torsdag den 10. oktober kl. 19:00 ved
Silkeborg Rådhus, Hovedindgangen,
Søvej 1: Gildehal. Se annonce i bladet.
Gruppevis tilmelding til Lis Thavlov på
krudttaarn@gmail.com senest den 6. oktober.
3. GILDE

Fredag de 25. oktober kl. 15:30 i Lunden/gl. Skovriddergård: Gildehal / Jubilæumsfest.

KJELLERUP Torsdag den 10. oktober kl. 19:00 i Alhuset: ”Gule ærter gildemøde”

2. Sct. Georgs Gilde
Besøgte Silkeborg gamle Rådhus den 22. august

Gruppe 23 vil gerne invitere til et besøg på Silkeborg Rådhus, Søvej 1.
den 10. oktober 2013 - klokken 19.00

Sektionsleder Søren Overgaard
vil guide os rundt på det nyindrettede rådhus, og vil fortælle om rådhusets historie samt vise os nogle af husets vigtigste lokaler og noget af husets kunst.
Vi har fået tilladelse til at holde vores gildehal på rådhuset.
Silkeborg kommune vil være vært ved en kop kaffe med kage.
Mødested: Hovedindgangen, Søvej 1, Silkeborg.

Gruppevis tilmelding til kansler
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2. GILDE
Høsttur
22. august 2013.
Mødestedet for årets høsttur var Drewsens statue på Torvet. Der var et stort
fremmøde med ca. 50 deltagere.
Den ene af aftenens guider Lis Thavlov bød velkommen, og kunne konstatere, at det i aften ikke var Drewsen, vi skulle høre om, men derimod det gamle
rådhus.
I 1857 var der ca. 1.200 indbyggere på handelspladsen, og der var behov for
et rådhus. Rådhuset blev
tegnet af H. C. Zeltner.
Bygningens palæagtige stil
med inspiration fra nederlandsk renæssance skulle
understrege byens nye
værdighed: at man i 1855
var blevet en selvstændig
kommune, og i 1854 selvstændig retskreds. Rådhuset fungerede derfor også
som ting- og arresthus.
I 1854 tiltrådte Georg V. L. Drechsel stillingen som birkedommer i Silkeborg,
og blev dermed den første birkedommer, politimester og kongevalgt formand
for kommunalbestyrelsen, et embede han bestred indtil 1886.
Rådhuset blev efterhånden for lille til alle de funktioner, der var i huset. I1921
blev der derfor opført en politistation på Christian 8.s vej, men der var stadig
behov for mere plads. Byrådet besluttede derfor at gennemføre en større tilbygning til den gamle rådhusbygning ud til Rådhusgade. Opgaven blev overdraget til arkitekt L. Bendixen, som også havde tegnet bibliotekets bygning.
Tilbygningen blev indviet i 1924.
Det sidste byrådsmøde blev afholdt i huset 11. august 1975, hvorefter alle de
kommunale funktioner var flyttet til det nye rådhus.
Vi gik herefter ind i bygningen. I forhallen hænger der en mindeplade for 2
kommuneassistenter Poul Møller Rasmussen og Arly Leroy Hess Thomsen,
som begge mistede livet under den tyske besættelse.
Næste punkt var den gamle byrådssal på 1. sal. Dette lokale står helt
uændret med egetræspaneler, og på væggene hænger 4 store malerier af
maleren Carl Forup. Malerierne historiske motiver er: sagnet om bispehuen,
Silkeborg Slots indvielse, udsigt over silkeborg fra 1858 og samme udsigt fra
1923. Byrådssalen var oprindeligt indrettet med møbler fremstillet af snedkerfirmaet Sofus Jørgensen. En del af disse møbler befinder sig i Silkeborg Arkiv. Lokalet anvendes nu til fælles mødelokale for husets brugere.
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Vi gik endnu en etage op og kunne fra de 2 altaner nyde udsigten over henholdsvis Vestergade og Silkeborg Langsø.
Lars Christensen fra Turisme Silkeborg fortalte herefter om husets nuværende funktion. Efter den kommunale administration var flyttet ud, lejede retsvæsenet sig ind og blev her indtil 2007.
Der var herefter nogen diskussion om, hvad lokalerne skulle anvendes til. Efter en renovering og ombygning flyttede Turisme Silkeborg, Handel Silkeborg,
Erhverv Silkeborg og Riverboat Jazz Festivals sekretariat ind i oktober 2012.
En plan om at indrette cafeteria eller restaurant i kælderen er endnu ikke realiseret, idet der ikke er nogen, der har haft lyst til at binde an med opgaven.
Dem der havde lyst kunne herefter få lov til at se værket i det gamle ur, som
stadig fungerer. Denne fælles tidsangiver var meget vigtig for byen. Det var
her man kunne stille sit lommeur. – Der var jo ikke nogen frk. klokken.
Vi tog derefter til restaurant Skovbakken, hvor vi fik et lækkert traktement.
Torben Friis oplyste, at turen til Kristiansand er aflyst pga. for få deltagere.
Gildehallen den 19. september er blevet ændret til et virksomhedsbesøg hos
Levestedet Hertha i Herskind.
Inger Saerens, Niels Daugaard og Per Uldall takkede for opmærksomheden i
forbindelse med runde fødselsdage.
Snakken gik livligt, indtil en spændende aften blev afsluttet med ”Nu er jord
og himmel stille”.
Ref.: HMA
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3. GILDE
Gildehal
30. august 2013.
Gildehallen blev afholdt i Gødvad Sognegård i samarbejde mellem Norgesudvalget og gruppe 31.
I denne sommer har gilde 3 haft besøg af deres gildevenner fra Porsgrunn i
Norge. Der skulle være kommet 17
gildevenner, men grundet sygdom
kom der kun 11. Disse deltog alle i
Gildehallen iført deres gildetrøjer
med påtegnet logo og navn på deres
respektive norske Gilde. Dette var en
god ide, da ingen var i tvivl om, hvem
der var gæst fra Norge.
Gildehallen omhandlede på spøgefuld måde ophavsret og ære for bestemte personers bedrifter med henvisning til tidligere besøg og Gildehal
i Norge og med udgangspunkt i danske søhelte med både danske og norske
aner:
Cort Sivertsen Adeler - Niels Juel - Tordenskjold (Peter Jansen Wessel) Alle 3 levede da Norge var en del af Danmark, hvorfor ophavsretten er endnu
mere uklar.
Også kendte forfattere som Sigrid Undset og Aksel Sandemose havde ligeledes tilknytning til både Danmark og Norge.
Conny Mastrup havde "5 minutter". Hendes indlæg var en rejsebeskrivelse.
Musikken i forbindelse med Gildehallen var melodier vundet af Norge ved europæisk melodi grand prix, men
med Danmarks seneste sejr i
år, er Norge og Danmark på
omgangshøjde igen.
Efter Gildehallen var der rundvisning i Gødvad Kirke, som er
bygget sammen med sognegården.
Som afslutning blev der serveret et indbydende pølsebord og
ost, hvilket de norske gæster
satte stor pris på. Snakken gik
livligt under spisningen og efterfølgende kaffe.
Gildehallen afsluttedes med den traditionelle sang: "Nu er jord og himmel stille".
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Norgesudvalget havde planlagt et program med spændende oplevelser for
gæster og gildebrødre næste dag. Foulum Forsøgscenter skulle besøges og
Dollerup bakker nydes på vej dertil. Om aftenen var der festmiddag på Gammel Skovriddergård. Næste dag gik turen hjem til Norge igen. Et vellykket besøg for både gæster og værter.
Ref. JBC

PAS PÅ!!
På reden lå en and
der havde haft en mand,
som ikke ret holdt af den
og derfor var rendt fra den,
så den til selskab måtte
nu nøjes med en rotte.

VANDGANG
Lille Kaj har drillet
tantes hønseflok,
indtil den kalkunske
krigeriske kok
rød i kammen svor på:
»så – nu er det nok.«

Det venskab fløjten gik,
da ællinger den fik.
Søg aldrig trøst hos venner
af dem, der viser tænder.
De falske smil i sorgen
bli´r ægte bid i morgen.

På tilbagetog da
Kaj lidt ilsomt kom.
Bag ham stod en balje,
og den var ikke tom.
Førend man går baglæns
bør man se sig om.

EN OVERRASKELSE!!
En stork fløj hjemad med en ål,
men Jens og Peter gav et skrål,
så ålen ud af næbbet fór.
De fik den fat og ind til mor
og tænkte begge: »Gode Gud!
har vi engang set sådan ud?«
Til mormor næste dag de gik.
»Og kan du gætte, hvad vi fik
i går af storken, Bedstemor?«
Hvad fik I da?«-»En lillebror!«
»En lille-?«-»Ja og ved du hvad?
ham spiste vi til middagsmad.«

»Knaldperler« af Kaj Munk, lavet til hans egne børn i 1936.
Sakset i Vestjysk Distriktsgildes blad ”Vestjyden” august 2013.
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Til alle i Sct. Georgs Gilderne
i Silkeborg.

INVITATION

JUBILÆUMSGILDEHAL
Fredag d. 25. okt. 2013 kl. 15.30 i Lunden, Silkeborg
i anledning af 3. Gildes 50 års fødselsdag.

Efterfølgende VANDREHAL, hvor 3. gilde er vært for
et glas cremant og en saltstang.

Af praktisk grunde gerne gildevis tilkendegivelse af deltagelse
til kansler Kirsten Enemark
(kisan@weebspeed.dk eller tlf.: 42 24 38 11)
senest d. 20. okt. 2013.
Venlig hilsen
Jubilæumsudvalget, 3. Gilde
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ARRANGEMENTER I NOVEMBER
ALLE

6. november: Distriktsgildehal
10. november kl. 10:00 Arbejdernes Landsbank: Indsamling til Dansk Flygtningehjælp.
13. november kl. 19:00: Byder på Sang og musik.
Glæd jer til en festlig, fornøjelig aften i Medborgerhuset.

KJELLERUP

19. november kl. 19:00 i Alhuset: Gildets fremtid.
27. november: Fredslyset hentes i Bjerringbro.

Har besluttet i mit næste liv –
At jeg vil være en mobiltelefon –
Der bliver lyttet til hvad jeg siger –
Der bliver snakket til mig –
Er jeg væk bare ½ minut er jeg savnet –
Jeg bliver passet på –
Rørt ved mange gange daglig –
Mange forskellige steder rundt omkring
Sakset i Vestjysk Distriktsgildes blad ”Vestjyden” september 2013.

Næste deadline: 14. oktober 2013
Øksen nr. 4. udsendes den 21. oktober 2013
Indlæg bedes sendt til Hanne Andersen, Amaliegade 27, 1 04
E-mail: oeksen@mail.tele.dk
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