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ARRANGEMENTER I NOVEMBER 2013
ALLE

6. november kl. 19:00: Distriktsgildehal i
krypten under Viborg Domkirke, Stænderplads 3, 8800 Viborg.
Gildevis tilmelding til DGK Sonja Klercke
på e-mail sonjaklercke@gmail.com eller
8682 1130 senest 30. oktober.
10. november kl. 10:00 Arbejdernes
Landsbank: Indsamling til Dansk Flygtningehjælp
13. november kl. 19:00 i Medborgerhuset. Revyens Mestre.
Gildevis bindende tilmelding med navne på
deltagerne til Birthe Skov på mail
birthe@skov01.dk senest den 7. november.

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

FÆLLES
Invitation til Revyens Mestre i Medborgerhuset i Silkeborg
Den 13. november 2013 kl. 19:00.

Du bliver taget med på en musikalsk rundrejse med Revyens Mestre, hvor vi
vil møde en række velkendte navne som Osvald Helmuth, Ludvig Brandstrup,
Ebbe Rode, Storm P., Dirch Passer, Buster Larsen, Victor Borge og mange
andre.
I et par timer vil publikum opleve visefortolkning, monologer, fællessang og
foredrag med Stig Nørregaard som visevært, alt sammen serveret med gætteleg, potpourrier og tryllerier fra klaveret.
Husk "Minderne har man jo lov at ha'..."

En festlig, folkelig og fornøjelig aften i Medborgerhuset.
Dette kan opleves for 50 kr. pr. deltager. Der serveres kaffe med brød i pausen.
Der er gildevis bindende tilmelding med navne på deltagerne til Birthe Skov
mail: Birthe@skov01.dk senest 7. november 2013.
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1. GILDE
Gildehal
23. september 2013.
Til vores første gildehal i det nye gildeår, blev 26 gildebrødre og gæster budt
ind i gildehallen af herold Mette.
Første punkt på programmet var udrulning af fanen til: ”Der er ingenting der
maner”.
Herefter bød gildemester Bo os alle velkommen til dels et nyt gildeår, men
også til aftenens gildehal, hvorefter vi sang: ”Det lysner over agres felt”.
Gildemesterens tale handlede om, hvor længe husker vi i grunden, hvordan
er det med vores hukommelse og minder om fordums herlighed/elendighed.
Vi har alle sammen nogle erindringer/fordomme om, at alt var bedre i de gode
gamle dage, og at gamle dage på mange måder var bedre end nutiden - dog
med erkendelse af at fremskridt er der også sket.
Ved eftertanke, kan vi vel alle huske, at der var ting / områder, hvor det hele
faktisk ikke var så godt i de der gamle dage.
Måske har det noget med at gøre, at vi er mest tilbøjelig til at huske de gode
ting, og skyde de dårlige i baggrunden. Faktisk en meget god menneskelig
evne, som er medvirkende til, at vi kan holde det hele ud, og for det meste
nyde tilværelse, som den er netop nu.
Her talte Bo om begrebet erindringsforskydning, som vist ikke er noget, der
hører specielt til i den høje alder, bortset fra, at man kan sige, at når man har
nået en høj alder, så har man mange ting at huske, netop fordi man har levet
så længe, og har oplevet så meget.
Bo kom med flere eksempler på, hvordan vi mennesker, hvis vi skal huske
f.eks. bestemte begivenheder, år, datoer kan kæde nogle ting sammen, så
husker vi bedre og kan skelne det ene år fra det, den ene begivenhed fra den
anden.
Bo konkluderede, at nok kan det være vanskeligt at huske dette eller hint,
men at de væsentligste ting husker de fleste af os ganske udmærket. Han
sammenlignede hjernen med en computer, der jo har såvel langtids- som
korttidshukommelse på en harddisk. En eller anden dag er harddisken fyldt
op, og så er det jo alt det nye, man fylder på, som ikke kan lagres, altså huskes, da alt det gamle ligger der endnu.
Således også med hjernen, vi kan huske en masse ting fra gamle dage, men
det kan knibe med at huske, hvad vi så i TV i forgårs.
Til computeren kan man købe mere lagerplads, men det samme gør sig ikke
gældende for hjernen, her kan ikke tilkøbes plads, eller slettes alt det vi har
liggende fra et langt liv.
Altså må vi bare acceptere, at det er sådan, og konstatere, at vi i de fleste
tilfælde kan huske det, vi skal. Og at det vi måtte have glemt, måske heller
ikke var så vigtigt endda.
3

Jytte Rørsted holdt aftenens 5 min. Jytte talte om begrebet ”GLÆDE”. Jytte
talte om både små og store ting i livet, som har gjort og gør hende glad, både
i forhold til familien, venner, sin mand Ove, det at være til og livet i gildet. En
sidste ting der gør Jytte glad er, at synge sammen, hvorfor hun afsluttede
med at foreslå, at vi sammen sang ”Sæt dig et mål”.
Under meddelelser efterlyste Bo en arkitekt, der kan være Gildemuseet behjælpelig med, at komme med forsalg til indretning af lokaler til et nyt gildemuseum.
Alfred takkede på Poul Vagnholms vegne for opmærksomheden i anledning
af hans 85 års fødselsdag.
Herefter læste Alfred Westersøe gildeloven.
Fanen blev rullet sammen til: ”Fra himlen er du faldet”, hvorefter Bo lukkede
gildehallen.
Musikken vi hørte i gildehallen var guitarmusik, som Bo ”mente” at kunne huske, at have lyttet meget til i sin ungdom. Desværre har referenten ”glemt”
både titel på stykkerne, komponisten og også solisten.
I eftergildehallen blev vi budt ind til et dejligt måltid bestående af Seranokylling, salater og flute. Til kaffen fik vi dejlig hjemmelavet æblekage.
I eftergildehallen causerede Lis Sølund over Søren Kirkegaard.
Ref.KT.
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2. GILDE
Gildemøde
19. september 2013.
41 gildebrødre og gæster blev budt velkommen af Søren og Helle fra Levefællesskabet Hertha, Herskind.
Vi fik en kort orientering om etableringen af Hertha. Første spadestik til stedet
blev taget i foråret 1995. Det første ideal er, at hverdagen er præget af et forsøg på at realisere integration, også kaldet inklusion, mellem en gruppe almindelige landsbybeboere
og
en
gruppe voksne udviklingshæmmede.
Det andet ideal er
Rudolf Steiner’s antroposofi det idemæssige grundlag,
som stedet næres
af.
Dette betyder
ikke, at man behøver vide noget særligt om antroposofi.
Foreningen Hertha er støtteforening for Levefællesskabet. Den er stiftet i
1982 og har ca. 300 medlemmer.
Nu 17 år efter bor der ca. 130 mennesker der, hvoraf de 20 er voksne udviklingshæmmede. Visionen var, at en landsby skulle være den ydre ramme
omkring ca. 150 landsbybeboeres liv. Målet var at skabe et socialt grundlag,
som i hverdagen kunne give plads for et fælles liv med en gruppe udviklingshæmmede. Der er ca. 30 almindelige arbejdspladser og 26 arbejdspladser for
udviklingshæmmede. Til begge grupper kommer både folk fra Hertha og folk
udefra.
Privat- og fællesbyggerier for omkring 100 mio. kr. er fra stedet startede,
skudt op på den nordlige del af de 40 tdr. land som hører til Levefællesskabet. Der er 10 malkekøer og 4 tdr. land gartneri. Derudover findes der bageri
og mejeri. Bageriet laver et meget stort overskud. Sammen med Herskind
Skole/Skanderborg Kommune/Borgerrådet er der lavet beskyttet værksted i
køkkenet. Her bliver der hver dag lavet mad til 60 børn i børnehavens køkken.
Efter en rundvisning på området, blev vi alle budt på dejligt aftensmad i fælleshuset. Der var nogle af beboerne, der havde lavet to dejlige supper – hokaido suppe og en grøn suppe – hertil blev der serveret hjemmebagt brød og
småkager til kaffen.
Tak til den arrangerende gruppe for et spændende besøg.
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Ref. Kirsten s.

Gildehal
10. oktober 2013
Niels Daugaard kunne byde velkommen til de ca. 50 gildebrødre og ledsagere til rundvisningen på Silkeborg Rådhus. – Søren Overgaard fra Kommunens
ejendomsafdeling samt Susanne tog herefter over. Søren fortalte om huset,
der er bygget i 3 etaper i begyndelsen af 70’erne. Rådhuset er løbende ombygget og renoveret efterhånden som funktionerne er ændret.
Vi gik herefter hen til borgerservice, som er blevet reduceret efter Udbetaling
Danmark er blevet etableret. Derfra
videre til familieafdelingen.
Der har været brug for nytænkning i
forbindelse med kommunesammenlægningen, så der er ikke længere
små kontorer, men større lokaler
med flere medarbejdere. Vi så herefter byrådssalen og sluttede af på 3.
sal i det tidligere Medborgerhus,
hvor man lige har afsluttet en ombygning, så der var stadig flyttekasser og håndværkere i gang. Efter
inddragelsen af hele Medborgerhuset og 3 etager i Søjlehuset, er det
nu lykkedes at skaffe plads til samtlige 700-800 medarbejdere.
Vi havde fået lov til at låne Byrådssalen til Gildehallen. Torben Friis og Lis
Thavlov havde begge meldt afbud med kort varsel, hvorfor Niels Daugaard og
Kirstine Faber overtog pladserne ved Højbordet.
Niels Daugaard bød velkommen til Gildehallen og specielt til Bodil Viborg,
som har søgt om optagelse i 2. gilde.
Bodil Viborg havde fået spørgsmålet ”Hvad har din spejdertid betydet for din
tilværelse”. Bodil kunne konstatere, at den havde betydet meget. Bodil hentede en datter fra spejdermøde og blev spurgt, om hun ikke havde lyst til at
hjælpe til. Det sagde Bodil ja til og stod pludselig alene med 40 børn. Leder6

jobbet resulterede i flere funktioner i spejderbevægelsen og sluttede i Folkeoplysningsudvalget, hvor Bodil havde 16 spændende år bl.a. som formand.
Niels Daugaard havde til gildemestertalen valgt emnet ”Har efteråret og den
kommende vinterperiode nogen indvirkning på vores helbred, og kan vi gøre
noget ved det”.
Efteråret og vinteren resulterer ofte i influenza, maveonde og forkølelse. Men
hvad kan man gøre selv? Hjælper det f.eks. at proppe sig med hvidløg og Cvitaminer, vaccination mod influenza eller er det at huske huen og den varme
påklædning.
Nogle af de bedste råd Niels havde fundet var: bliv hjemme, vaske hænder,
et godt indeklima, vaccinationer, spise varieret og sundt, sov godt, undgå kulde og træk og klæd dig ordentligt på.
Niels havde også 10 gode råd om at holde vintertrætheden i skak.
Det var nu Poul Schous tur til at holde 5 min. Poul causerede over ”Tal betyder meget for os”. Der er runde tal såsom 70 og 80, men når det er fødselsdage er 75 og 85 også rund.
Der er også andre tal der har betydning f.eks. tallet 7. Verden blev skabt på 7
dage, 7 magre og 7 fede år, verdens 7 underværker, syvarmet lysestage, 7
verdenshave, 7 lange og 7 korte, 7 dages uge. Også tallene 3 og 4 er spændende.
Vi har nu et titalssystem. Poul havde regnet på, at han som 80 årig havde levet i 29.219 dage inkl. skudår eller 960 måneder.
Niels gjorde opmærksom på alle de arrangementer, der er i november og december.
Vi gik herefter ned i Rådhusets kantine, hvor vi nød en kop kaffe med kage.
Der var lejlighed til at stille spørgsmål til rundviserne, inden vi afsluttede endnu en spændende aften med ”Nu er jord og himmel stille”.
Ref. HMA.

7

ARRANGEMENTER I DECEMBER
Onsdag den 4. december kl. 19:00 i Virklund Kirke: Julegudstjeneste.

ALLE

Lørdag den 7. december kl. 12:30 i Paradishytten: Julefrokost.

3. GILDE

Tirsdag den 10. december kl. 18:00 i Vinderslev: Julemøde.

Næste deadline: 11. november 2013
Økse nr. 4. udsendes den 18. november 2013
Indlæg bedes sendt til Hanne Andersen, Amaliegade 27, 1 04
E-mail: oeksen@mail.tele.dk
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