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ARRANGEMENTER I DECEMBER 2013/JANUAR 2014
ALLE

Onsdag den 4. december kl. 19:00 i Virklund Kirke: Julegudstjeneste.
Arr. 2. Gilde.
Lørdag den 7. december kl. 12:30 i Paradishytten: Julefrokost.

1. GILDE

Onsdag, den 4. december:
1. Gilde ”holder jul” på Skovbakken.
125 kr. pr person ekskl. Drikkevarer
Medbring pakke til ca. 25 kr.
Gruppevis tilmelding til Alice senest torsdag den 29. november tlf 8683 6170 eller
mail: rohr@newmail.dk
Mandag den 13. januar kl. 19:30: Nytårsgildehal i Silkeborg Golfklub.
Gruppevis tilmelding til Martha Freiberg, på
e-mail: freiberg@youmail.dk eller tlf.
8685 4425, senest den 7. januar.

Ny 2. GILDE Onsdag, den 4. december:
Efter gudstjenesten er der julehygge i Virklund Sognegård, hvor der vil blive serveret
julefrokost.
Gruppevis tilmelding senest torsdag den
28. november til Lis Thavlov, på
krudttaarn@gmail.com.

Fredag den 10. januar kl. 17:30 i Balle Sognegård: Nytårsgildehal / nytårsfest.
Gruppevis tilmelding senest søndag den 5. januar til Lis Thavlov, på krudttaarn@gmail.com
3. GILDE

Tirsdag den 10. december kl. 18:00 i Vinderslev: Julemøde.
Tirsdag den 7. januar kl. 18:00 i Medborgerhuset: Nytårsgildehal.
Onsdag den 8. januar kl. 14:00 i Medborgerhuset: Udvidet gildeledelsesmøde.

KJELLERUP

Onsdag den 4. december: Sammenkomst
hos Else og Godtfred.
Torsdag den 9. januar kl. 19:00 hos Finn og
Birthe: Sengildehal.

Julefrokost i Paradishytten.
Årets julefrokost er i år den 7. december kl. 12.30
Alt vil være, som det plejer - måske en lille ændring - men ikke meget, da jul
jo er traditionernes tid!
Kom som gruppe eller kom alene - gå en tur først, hvis der skal samles appetit, eller bare: kom!
Bindende tilmelding onsdag den 27. november
til Ellen, 8684 5994.
Lejrudvalget møder kl. 9:30 den 7/12 for at bistå med borddækning m.v.
Vi glæder os til at se jer.
På lejrudvalgets vegne
Ellen Schou
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1. GILDE
75 års fødselsdagsfest
25. oktober 2013.
1. gilde fejrede sin 75 år fødselsdag på Øm Gæstgiveri i Ry, hvor 36 gildebrødre og ledsagere indledte festdagen med en gildehal, som bød os velkommen til tonerne af ”Song” spillet af Niels Henning Ørsted og Paul Mikkelborg.
Bo kom i sin gildemestertale ind på minderne, vi bærer med os, og hvad det
er vi husker fra alle disse år, ja ingen af os har været med alle årene, men 5
gildebrødre har været med i over 50 år og 2, når det snart.
Bo kom så med en krønike fra alle årene 1938-2013 inkl. og fortalte lidt om,
hvad der var sket i gilderegi og ude i verden — her et lille udpluk.
1938 1. gilde oprettes, GM Peter Hvidtved Larsen, Anna og Jytte kommer til
verden, John fylder 1 år, Poul V og Eigil fylder 10 år og Kurt fylder 11 år. Neville Chamberlain vender tilbage til England med ønsket om ”Peace in our
time”.
1942 Ruth L. kommer til verden. Reinhardt Heydrich myrdes i Prag.
1947 Kirstine kommer til verden. Kong Christian d.10 dør, Frederik d.9. bliver
ny konge.
1949 Else Hald kommer til verden. Første nr. af Anders And udkommer i
Danmark.
1963 Gildet fylder 25 år. Grethe og Jørgen Ingmann vinder europæisk Grand
Prix. John F. Kennedy myrdes.
1964 Kurt B. ny GM. Valby Gasværk eksploderer. Den lille havfrue halshugges.
1974 Niels Kristian Nielsen ny GM. Bilfrie søndage. Nixon træder tilbage.
1985 Erna optages. Det Grønlandske flag hejses for første gang.
1992 Flemming Bro ny GM. Danmark vinder guld til EM i fodbold.
1998 Hanne og Bo optages. Biltrafikken over Storebælt åbnes.
2001 Bo ny GM. Angreb på Pentagon og World Trade Center.
2002 Anders og Kirstine optages.
37.000 l ”Gammel Dansk” slipper
ud i Tryggevælde Å og forårsager
fiskedød.
2013 Bo ny GM, Kirsten optages.
Lars Løkke grilles i 4 timer foran åben skærm om rejsebilag.
Efter Bo’s tale sang vi: ”Fra ungdoms ildhu til modent år”.
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Ruth kom i sine ”5 minutter” ind på sine oplevelser i relation til Grønland, og
hvordan det er at leve i to forskellige kulturer.
Ruth og Jørgen lærte hinanden at kende som spejdere, først som pennevenner, og det blev så for livet.
Da Ruth skulle på besøg i
Grønland første gang, skulle
hun og Jørgen ledsage en
flok skolebørn på rejsen derop, der havde været i Danmark for at lære dansk og om
dansk kultur. Rejsen foregik
med skib, og tog 10 dage —
det var sidste gang, der gik
skib til Grønland — så gik
man over til fly.
Ruth blev godt modtage af
sine svigerforældre og mødt
med respekt, men det var et kulturchok, de havde en stue, og så et loftsrum,
hvor de alle 14-15 personer sov, og en vandpumpe på den anden side af gaden.
I 1973 flyttede familien til Grønland med deres 3 børn, den mindste på 1 år,
og fik nogle utrolig begivenhedsrige år.
Ruth, der var lærer, fik som opgave at undervise de mindste i dansk og matematik, mens Jørgen blev kommunaldirektør på østkysten.
Det var meget spændende 5 minutter, der gav os et godt indblik i de kulturforskelle, der gør, at man har meget at kæmpe med, når man står med et ben
i hver lejr.
Under meddelelser læste Bo lykønskningerne fra Landsgildemesteren og Distriktsgildemesteren op, og vi
blev begavet med en lille bordklokke.
Gildehallen blev lukket og vi forlod gildehallen til tonerne af ”
What a wonderful world” med
Louis Armstrong og fortsatte festen ved de på middelaldervis
dækkede borde.
Alle retter til middagen blev serveret på samme bagte tallerken,
der dog blev vendt med ”bunden” opad til desserten. Spiseværktøjet bestod af en kniv og
en lille træ-grydeske, gafler kendtes ikke i middelalderen, og det samme bestik blev brugt til alle retter.
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Der blev serveret vand, æblemost, øl, rødvin og mjød alle i lerkrus i forskellige størrelser og udformninger — ølkruset havde en hank, for så kunne man
have det med i bæltet. Vi havde en fælles lang serviet, der dækkede de fire
personer, der sad ved bordets langside.
Der blev serveret en del forskellige retter, brasen, sild, tærter, oksekød, bedekølle, brietærte og æbler under mandel låg.
Under middagen spillede 3 unge mennesker på instrumenter fra middelalderen og sang også lidt for os ind imellem, så der var en rigtig dejlig stemning.
Vi hyggede os og sang nogle festlige sange og hurtigt blev det midnat, hvor
bussen skulle transportere os tilbage til Silkeborg, så vi sluttede en dejlig og
på sin vis utraditionel aften på traditionel vis med ”Nu er jord og himmel stille”,
så en varm tak til gildeledelsen for uforglemmelig 75 års fødselsdag.
j.h.

Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling
Dansk Flygtningehjælp havde deres årlige landsindsamling den 10. november 2013
Vi 4 koordinatorer fra Sct. Georgs gilderne i Silkeborg havde håbet, at mange
gildebrødre havde meldt sig som indsamlere.
Glædeligt var det, at en lille håndfuld gildebrødre havde meldt sig til at gå en
rute. En rute varer typisk en 2 – 3 timer. En indsamler har typisk 1.000 kr.
med tilbage i indsamlingsbøssen.
Vi håber at mange flere gildebrødre til næste år vil deltage i indsamlingen, vi
kan ikke være andet bekendt.
Indsamlingen gav i år 190.500 kr., så til næste år har vi noget at stræbe efter!
Med venlig hilsen
Kirsten Enemark, Anny Krog Henriksen, Viggo Hartmann og Niels Daugaard
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3. GILDE
JUBILÆUMSGILDEHAL
25.okober 2013
I anledning af 3. GILDES 50 års fødselsdag.
Jubilæet blev fejret med gildehal i Lunden med efterfølgende vandrehal, hvor
3. Gilde var vært for et glas crémant og en saltstang.
Foruden 3. gilde deltog gæster fra 1. gilde, som også havde jubilæum, dog 75
år. Også deltagelse fra 2. Gilde
og Kjellerup-gildet.
Som særligt inviterede gæster
deltog gildemesteren og dennes
ægtefælle fra venskabsgildet i
Porsgrunn.
Den arrangerende gruppe og et
særligt festudvalg havde pyntet
flot op i festsalen - hvide liljer
sammen med grene og blade i
efterårets skønne farver.
Efter den traditionelle indledning
af gildehallen, havde gildemesteren et indlæg omhandlende et historisk tilbageblik:
Legenden om Sct. Georg og Lord Baden Powell.
Spejderbevægelsens tilblivelse og sluttelig Sct. Georgs Gilderne.
Hvad enten han har eksisteret eller ej, er Sct. Georg en af de mest populære
legendariske skikkelser og han er
skytsengel i utallige byer, samfund, erhverv og organisationer.
Han er således personlig skytsengel for mange - deraf navnet
Sct. Georgs Gilderne.
Der er skrevet folkeviser om ham
og hans dåd, skibe er opkaldt efter ham.
Der er stiftet Sct. Georg Ordenen.
Navnet Georges er et yndet navn
i England, der også har ham som
nationalhelgen. Den højeste civile
orden bærer hans navn Georgs Korset.
På dansk svarer navnet Georg til Jørgen eller Jørn, hvilke er meget kendte
navne.
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Vi kender Sct. Jørgens kilder med helbredende virkning og Sct. Jørgens Gårde, hvor de spedalske blev afsondret fra omverdenen og passet af barmhjertige raske.
Ideologien bag legenden om Sct. Georg menes at være det godes sejr over
det onde i tilværelsen - den
kamp ønsker vi i Sct. Georgs
navn at være med til at kæmpe
og vinde.
Elly Würtz havde "5 minutter"
med minder og historisk tilbageblik i 3. Gilde og hvordan det
havde påvirket hendes liv. Hun
trak også tråde tilbage til Lord
Baden Powell og spejderbevægelsen.
Hendes indlæg sluttede med
en gammel spejdersang sunget i fællesskab: "Ved bålet, ja,
ved bålet, en sommernat ved bålet."
Lisbeth Andersen læste gildeloven.
Herefter blev gildehallen lukket efter vanlig fremgangsmåde.
Vandrehallen forløb godt med god stemning og hyggelig " small talk " og lykønskning gildemedlemmerne imellem.
Eftergildehal og festmiddag blev afholdt på Gl. Skovriddergård. Det er et flot
og hyggeligt sted med mulighed for at samles, før vi blev budt ind til selve
middagen.
Der var dækket op ved runde borde - forretten blev serveret på tallerken, hovedret og dessert som buffet. Sluttelig en god kop
kaffe.
Betjeningen var helt igennem opmærksom og venlig.
Under middagen blev vi
underholdt af en trio, bestående af 3 kvinder introduceret som "MADAMMERNE", der både kunne
synge og spille.
Andre indslag var taler og
sange.
Aftenen skred alt for hurtigt
frem og pludselig var det blevet tid til at slutte en dejlig dag og aften. Som
traditionen byder med "Nu er jord og himmel stille."
Ref. JBC
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ARRANGEMENTER I FEBRUAR 2014
ALLE

Onsdag den 26. februar: Distriktets uge 9 arrangement.

1. GILDE

Mandag den 17. februar: Virksomhedsbesøg.

2. GILDE

Torsdag den 6. februar i kl. 19:00 i Paradishytten: Gildehal.

3. GILDE

Tirsdag den 18. februar: Virksomhedsbesøg.

KJELLERUP

Torsdag den 6. februar kl. 19:00 i Alhuset: Gildets fremtid.
Torsdag den 20. februar kl. 14:00 hos Vera Nørgaard:
Ledelsesmøde.

ADRESSEÆNDRING:
2. GILDE:
Nina Henriksen
Papirfabrikken 16, 3.2.
8600 Silkeborg.
Fra 25.11.2013.

Næste deadline: 13. januar 2014
Øksen nr. 6. udsendes den 20. januar 2014
Indlæg bedes sendt til Hanne Andersen, Amaliegade 27, 1 04
E-mail: oeksen@mail.tele.dk
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