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ARRANGEMENTER I FEBRUAR 2014
ALLE

Onsdag den 26. februar kl. 18:30 i Søndermarkskirken i Viborg: Distriktets uge
9 arrangement.
Gildevis tilmelding til Sonja Klercke senest
den 19. februar på mail
sonjaklercke@gmail.com.

1. GILDE

Mandag den 17. februar kl. 19:00: Virksomhedsbesøg.
Arkivet bag facaden.
Hvad rummer Silkeborg Arkiv, hvis samlinger på over 4 kilometer er bygget op gennem næsen 100 år?
Og hvordan arbejdes der i dag med at tilgængeliggøre de mange spændende materialer. Det forsøger arkivleder Lis Thavlov
at give svarene på.
Mødested: Silkeborg Biblioteks hovedindgang.
Traktement: Kaffe med småkager samt
hjemmebagt kage.
Gruppevis tilmelding til Anders Hessel senest den 12. februar på tlf. 8682 9821 eller
på mail: ah@totrin.dk.

2. GILDE

Kom til ”Matador aften” den 6. februar
kl.19:00 i Paradislejren. Efter Gildehallen
mødes vi til Matador Mix.
Gruppevis tilmelding til Lis Thavlov på mail
krudttaarn@gmail.com senest den 2. februar.

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.

Godt nytår fra Paradislejren!
Som mange så, da der var julefrokost, har Allan og Bodil moret sig rigeligt i
vores område. Efterfølgende har der været et blæsevejr uden navn forbi og
væltet mere!
Lejrudvalget med flere har netop besigtiget skaderne. Vi kunne konstatere, at
der er fast arbejde til mange i den nærmeste tid.
Et ordsprog siger, at " arbejdet bærer lønnen i sig selv " I Paradislejren får
man mere: samvær med flinke mennesker, tilfredsstillelse ved at se, at der
bliver pænt + træ til brændeovnen! Gran, fyr, birk og bøg –
Hvis du kan/ vil give en hånd, kan du kontakte mig. Du bliver så koblet sammen med et par andre. Der er brug for både "savere" og "slæbere" - Så alle
hænder kan gøre nytte.
Mange: gildebrødre, ægtefæller, voksne gildebørn, venner - har allerede lovet
hjælp, men der er også plads til DIG.
På Paradislejrens vegne
Ellen Schou
ellen@schou.org eller 8684 5994.
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Flemming Bro
Det var med stor sorg, at vi i 1. Sct. Georgs Gilde modtog meddelelsen om, at
Flemming var sovet ind søndag 1. december 2013.
Det kom ikke overraskende, for det var velkendt for alle, at Flemmings helbred blev stadigt dårligere.
Men tanken om, at en aktiv og engageret person som Flemming ikke længere
er iblandt os, er trist og vemodig.
Flemming var igennem mere end 50 år medlem af Sct. Georgs Gildet, og har
i denne lange årrække ydet en stor indsats i Gildet, hvor han huskes som en
stor personlighed, der var meget aktiv og engageret i Gildets virke - også i de
mange grupper, som han i tidens løb var tilknyttet.
Man kunne stole på Flemming, og han var – på sin egen lune og underfundige måde – en person, som man gerne rådførte og underholdt sig med. Han
havde en stor indsigt i Gildets virke, og – ikke mindst - også i samfundsmæssige, menneskelige og kulturelle forhold.
Man var i trygge hænder hos Flemming, og han udstrålede en ægte interesse
for de mennesker, som han var sammen med. Man følte altid, at når man var
sammen med Flemming, blev man lidt klogere.
Blandt Flemmings mange kvaliteter hørte også, at han i tidens løb har beriget
mange af Gildets arrangementer med sine store evner som sangskriver.
Mange af hans sange dukker med jævne mellemrum op og giver stadig anledning til glæde.
Vi har længe savnet Flemming i vor midte, og vi føler alle, at med Flemmings
bortgang er vi blevet lidt fattigere.
Æret være Flemmings minde.
Bo Petri Jeppesen
Gildemester
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FÆLLES
Revyens Mestre
13. november 2014.
Fællesrådet havde inviteret til et møde med Revyens Mestre præsenteret af
Stig Nørregaard. 73 gildebrødre og ledsagere havde taget imod invitationen
til arrangementet, som fandt sted i Medborgerhuset.
Gildemester Bo Jeppesen, 1. Gilde bød velkommen og overlod derefter scenen til Stig Nørregaard.
Første del af programmet var gamle Osvald Helmuth viser. Det første nummer var ”Den mellemste køje” fra 1935 og Stig fortsatte så opad i historien.
Stig Nørregaard spillede en melodi, og vi skulle herefter gætte, hvad det var, skiftevis ”piger
og drenge”. Vi fik herefter hele nummeret og
kunne synge med på omkvædet.
”Visevært” Stig Nørregaard er en dygtig pianist og sanger, men også en rigtig god skuespiller, der med få remedier og kostumer fuldstændigt levede sig ind i mange af de personer, som Osvald Helmuth i tidens løb har portrætteret i sine viser og revyer. Vi fik også
mange af historierne bag numrene.
Nogle af viserne havde fået et lille nutidigt
tvist, hvor navne var ændret til f.eks. Stein
Bagger og Hanne Bæk Olsen, som havde
bedt om at få lidt PR i forbindelse med kommunevalget.
Efter pausen gik Ebbe Rohde på scenen med
”Sangforeningen morgenrøden” med tekst af Storm P.
Efter Bent Fabricius Bjerres tema fra ”Matador” blev vi præsenteret for nogle
af skuespillerne i Matador med nogle af deres glansnumre gennem tiderne.
Arthur Jensen: ”For det må jeg ikke for moar”
Buster Larsen: ”Mig og Maggiduddi”
Helge Kjærulff Schmidt: ”Adel og borger” med rumsterstang
Den sidste vise blev i øvrigt lavet om i Cirkusrevyen 2006, hvor Ulf Pilgaard
gav den med rumsterstang som ”Muhammed vise”.
Vi fik også et potpourri over danske sange med et spørgsmål om, hvem der
spillede den type musik i udlandet. Det gjorde Victor Borge.
Afslutningsvis fik vi ”Her går det godt fru kammerherreinde” og ”Molak, Molak”
med rumsterstang.
Stig Nørregaard fik stående applaus for sin flotte forestilling. Og vi kunne alle
gå hjem efter en rigtig dejlig aften.
Ref. HMA
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1. GILDE
Nu er det atter jul igen!!!!
Julearrangement 4. december 2013.
På en meget mørk og regnfuld aften samledes de fire gilder til julegudstjeneste i Virklund Kirke,
Det var 2. Sct. Georgs Gilde, der stod for fælles arrangementet.
Vi samledes i krypten til kirken, hvor sognepræst Jacob Bech Joensen, bød
os alle sammen velkommen.
Efter velkomsten ridsede Jacob aftenens program op for os.
Første punkt var en præsentation af ham selv. Jacob er nemlig nyansat præst
i Virklund, var faktisk blevet indsat søndag den 1-12-13, så vores arrangement var hans første officielle handling i embedet.
Om sig selv fortalte han kort følgende:” Uddannet Falck mand, tidligere sergent i hæren og soldat i Afghanistan, og nu altså sognepræst i Virklund.” Han
sagde bl.a. også, at han nu skulle til at lære at være præst.
Herefter fortalte han om kirken, der blev indviet i 1994 og hurtigt fik tilnavnet
”Lysets Kirke” p.g.a. de nu 358 lamper der hænger i kirkerummet. Oprindeligt
var der 365, en for hver dag i året; men da orglet et par år senere skulle installeres, var man nødt til at pille 7 lamper ned. Kirken er tegnet af Inger og
Johannes Exner, sølvsmed Bent Exner har tegnet korset, der hænger over
alterbordet. Om døbefonden fortalte Jacob, at der ikke er noget dåbsfad; men
til gengæld fyldes vandet direkte i fonden, hvorfra der så er installeret et afløb, så vandet efter dåbshandlingen lukkes direkte ud i indviet jord. Tæppet
på prædike-/talerstolen og kirkens fire messehagler er designet af tekstil/ kirkekunstner Vibeke Lindhard. Præstetavlen i våbenhuset er lavet af keramiker
Gerd Bårstrøm, og her har Ove Hald haft en ”finger med i spillet”, idet han har
lavet smedearbejdet til tavlen.
Til slut fortalte Jacob også lidt om sit arbejdstøj, som han benævnte præstekjolen. Den har oprindeligt i 1500 tallet været en almindelig borgerklædning,
da præsten ikke skulle stille sig over den almindelige borger, men derimod
være lige med folket.
Herefter holdt Jacob en kort gudstjeneste, hvor vi også fik lejlighed til, at synge et par salmer.
Efterfølgende samledes vi fra 1. Gilde på restaurant Skovbakken til julehygge. Her blev vi budt velkommen af den arrangerende gruppe, og blev bænket
ved julepyntede borde.
Aftenens menu bestod af en juleplatte med bl.a. sild, laks, medisterpølse og
kanelsyltede kartofler og andebryst. Desserten var ”dagens kage”, som var
en orange muffins. En lidt anderledes, men også spændende julemenu.
Under spisningen læste Jytte Hahn et hyggeligt juleeventyr for os. Det handlede om H.C. Andersens jul på godset Nysø omkring år 1840.
Gruppen havde lavet et fint sangblad, som blev flittigt brugt.
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Efter maden spillede vi det traditionelle pakkespil, som vanen tro altid giver
anledning til højlydte behags /mishags ytringer, da alle går op i det med liv og
sjæl, der bliver både grinet og buhet en del.
Aftenen sluttede med en tak fra gildemester Bo til den arrangerende gruppe,
og en glædelig jul og godt nytår til alle.
Sidste punkt på en dejlig aften var, ”Nu er jord og himmel stille”.
Ref. Kirstine T.

2. GILDE

Julemøde
04. december 2013.
Den fælles julegudstjeneste var i år henlagt til Virklund Kirke med 2. Gilde
som arrangør.
Pastor Jacob Joensen bød velkommen nede i kirkens krypt, og præsenterede
herefter sig selv. Jacob Joensen er 34 år og helt nyuddannet. Jacob Joensen
blev ordineret i Århus Domkirke den 20. november og indsat i embedet i Virklund Kirke den 1. december.
Han fortalte herefter om kirken, som blev indviet 04.12.94. Kirken er tegnet af
arkitektparret Johannes og Inger Exner, og korset over alteret er designet af
Bent Exner. I krypten er der plads til diverse møder, kor og kunstudstillinger.
Vi gik herefter op i kirkerummet, som bliver kaldt lysets kirke. Efter rundvisningen holdt Jacob Joensen en kort andagt ud fra den tekst, han havde prædiket over til søndagens gudstjeneste.
De 41 gildebrødre og ledsagere fra 2. Gilde samledes herefter i Sognegården, hvor den arrangerende gruppe havde dækket smukke borde. Vi nød en
lækker julebuffet bestående af sild, fiskefilet, flæskesteg og postej.
Nis Nissen havde været i gemmerne og fundet nogle gamle hefter med julesalmer udgivet i forbindelse med Neptuns og Silkeborg Bads 100 års jubilæum.
Steen Lauritzen havde også været i gemmerne og havde fundet gamle julehistorier. Steen læste 2 korte historier fra Stjerneskud 1942 eller 43 skrevet af
K.K. Steincke og Gunnar Lauring. Herefter læste Steen ”Peters Jul” som udkom første gang i 1866. Steen havde medbragt flere årgange af ”Peters Jul”.
Efter risalamanden og kaffen sluttede vi en rigtig hyggelig aften med ”Nu er
jord og himmel stille”.
Ref.: HMA
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Fødselsdagsgildehal
10. januar 2014
45 festklædte gildebrødre mødte i Balle Sognegård til gildets 7 års fødselsdagsgildehal. Da vi gik ind i gildehallen spillede/sang DR pigekor Gråvejr –
hundekoldt.
Gildemesteren bød velkommen og vi sang Sneflokke kommer vrimlende –
selvom det endnu ikke har været rigtig vinter i Danmark.
Gildemesterens indledte sin gildemestertale med, at sige, at når man tænker
over det, kommer man let til at filosofere over alder – og alderdommen.
Der er ikke så meget grund til at
være bekymret over fremtidens
voksende ældrebefolkning, for den
ældre del af befolkningen vil vise
sig at være i besiddelse af mange
ressourcer til gavn for samfundet.
Til gengæld er der grund til at være
bekymret over de udbredte negative holdninger og forventninger til
aldring, for de kan være en barriere
for, at ældres ressourcer udnyttes
optimalt.
Når medierne for eksempel bruger
ord som ”ældrebyrde”, er de med til at underkende de ressourcer, som mange ældre mennesker er i besiddelse af. En voksende del af ældrebefolkningen har øgede sundhedsmæssige, økonomiske og sociale ressourcer, viser
undersøgelser
Mange har dog stadig et billede af ”den ældre” som en svag og syg person,
der ligger samfundet til last. Det svarer slet ikke til nutiden, hvor mange ældre
lever et meget aktivt liv og har kompetencer, som de udvikler gennem hele
livet. Konsekvenserne af billedet af ”den svage ældre” er blandt andet diskrimination på arbejdsmarkedet. Er en person over 50 år, står vedkommende
ofte sidst i køen til et nyt job og først til fyring ved eventuelle nedskæringer.
Og netop nu, hvor der er udsigt til, at der bliver flere ældre og samtidig vil være færre unge, vil arbejdsmarkedet få stort behov for de ældres arbejdskraft.
En af løsningerne er, at folk trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet.
Det kræver, at virksomhederne ikke kun bejler til de unge, men indretter arbejdsmiljøet, så det også passer til de ældres kompetencer og ønsker. En
anden mulighed for at bruge de ældres ressourcer er at skabe bedre muligheder for, at de kan deltage i frivilligt arbejde
Men ud over at se på, hvad de ældre selv har lyst til, er det også nødvendigt
at se på den eksisterende lovgivning. I dag er det for eksempel forbudt at forpligte sig i frivillig sammenhæng, hvis man modtager overførelsesindkomst,
idet man skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. Også selvom det frivillige arbejde kunne være vejen tilbage til et arbejdsliv.
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Alderdom er jo ikke en sygdom. Men i de tidligere lægebøger fra 1700-tallet
kan man se, at det blev opfattet sådan. Og fra psykiatriske kilder fra de første
sindssygeanstalter, der blev oprettet, fremgår det, at alderdom og senilitet var
hovedårsag til indlæggelse på sindssygeanstalt. I dag er lægevidenskaben
begyndt at se sygdom adskilt fra alderdom.
Det betyder, at man både kan forebygge, behandle, helbrede og genoptræne,
også når det drejer sig om ældre mennesker. De negative holdninger til ældre
skal måske paradoksalt nok skal ses i lyset af, at samfundet i omkring hundrede år har villet gøre det godt for de ældre. Der er indført alderdomsforsørgelse, plejehjem og senere folkepension og hjemmepleje
I 1970’erne kom der fokus på, at kategoriseringen af ældrebefolkningen var
blevet for klinisk, og at der var behov for mere social aktivitet, liv og kultur i
pleje- og omsorgssektoren, og der blev sat fokus på ældres egne ressourcer.
Men selvom andelen af ældre, der har social- og sundhedsmæssige problemer, er blevet mindre, defineres kategorien ”ældre” stadig som en gruppe,
der har behov for megen hjælp. Vi bør måske helt gå væk fra kategorien ”ældre” og ophæve alle aldersgrænser i lovgivningen, som for eksempel pensionsalder. Aldersafhængige rabatter og andre goder bør så også ophøre. Dels
vil sådan nogle ordninger miste relevans på grund af økonomiske forbedringer hos fremtidens ældre, dels vil det blive klart, at aldersdefinerede goder i
virkeligheden er socialt stigmatiserende og har bidraget til at fastholde alderstænkningen. De penge, som derved frigøres, kunne så gavne dem der virkelig trænger.
Herefter sang vi: Jeg elsker den brogede verden.
Tove Gadegaard holdt 5 min Sct. Georg:
Den måske overståede krise har lært os alle sund nøjsomhed efter en overdreven blingbling-periode, men den har desværre også lagt en overdreven
tung dyne af forsigtighed hen over vores land, der om noget skal leve og løftes af modige initiativer. Og for at smide denne dyne af forsigtighed af os skal
vi gøre brug af 4 vigtige evner, som vi danskere har:
1. Vi skal turde drømme.
2. Vi skal turde stole på vores talent.
3. Vi skal udnytte, at vi er det mest tillidsfulde folk i verden og derfor kan
inddrage hinanden i udviklingen af nye forretninger og muligheder.
4. Vi skal dyrke den individuelle frihed og selvstændighed, der kan give
originale løsninger i fællesskaber, der gerne vil skabe noget sammen.
Og hvorfra eller fra hvem skal de modige initiativer så komme?
Måske fra mig?
For jeg har vundet i lotto … temmelig meget endda!!
Og skal man nu fortælle om det eller forsøge at holde det hemmeligt, tja vi
kender faktisk nogen, der har vundet og forsøgt at holde det hemmeligt - men
uden større held
Og hvad kan eller skal så de mange gode penge bruges til?
Lad mig starte med Kan:
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Muligheder er der jo nok af, også selvom man er blevet pensionist.
 Man kunne bygge en carport, for nu har bilen i årevis stået og frosset
udenfor.
 Man kunne rejse jorden rundt, men det tager nok alligevel for lang tid
efter min smag, og vi kan vist heller ikke undvære børnebørnene så
længe.
 Man kunne købe en ny bil, og så kunne man vælge min fars model: han
købte i årevis samme mærke og samme farve, nemlig rød, for så kunne
naboerne ikke se, at han havde købt ny bil igen, troede han. Og som en
rigtig vestjyde mente han selvfølgelig, at det var bedst sådan.
 Man kunne også forære pengene til børn
og børnebørn, som helt sikker godt kunne
bruge dem.
 Man kunne anskaffe sig en ny garderobe
inklusiv en flot pels. Og også sørge for at
manden blev pænt klædt på!
 Og endelig kunne man finde en velgørende organisation at donere pengene til Kræftens Bekæmpelse f.eks.
og det ville jo da være det allerbedste og i
alt fald et sted, hvor pengene kommer til
gavn.
Kort sagt man kunne cirkulere en pæn sum af
pengene, så de ville blive brugt til det, de er
bedst til, nemlig til at skabe nye livsmuligheder.
For enten én selv eller for andre. Eller sagt lidt anderledes og mere politikeragtigt: man kunne tage samfundsansvar.
Ja og så kommer vi jo til Skal:
Der kan jeg vist kun komme på een rigtig vigtig ting:
Banken ville sikkert synes, at et lille besøg hos dem ville være en god ide, så
hullerne kunne blive dækket først og fremmest. Måske ville de sågar i dagens
anledning byde på en lille een eller i det mindste kaffe og småkage.
Og ellers ville Skal sandsynligvis også være afhængigt af omgivelserne og
ens livsvilkår.
Ja, desværre må jeg jo bedrøve jer mine kære tilhørere med, at det I netop
har hørt mestendels har udspillet sig i mine drømme eller min fantasi, og nogen vil måske også have bemærket, at jeg hele vejen igennem har brugt den
grammatiske form for konjunktiv, som jo udtrykker en ønskemåde.
Det meste bygger på en artikel, som jeg har læst af Emilia van Hauen i Politikken sidste sommer under overskriften: Nu er det drømmetid for alle danskere - ikke krisetid! For jeg har desværre eller måske snarere heldigvis ikke
vundet i lotto!
Som bevis rev Tove en lottoseddel itu
Rigtig fine 5 min – som i løbet af aftenen afstedkom mange sjove bemærkninger til Toves mand Flemming for hans fine nye tøj  !!!!!
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Vi sang herefter Det er hvidt derude…
Efter diverse meddelelser lukkede gildemesteren gildehallen. Allan Olsen
sang: Jeg har alderen med mig.
Herefter gik vi ind til eftergildehallen, hvor Knud Jacobsen bød velkommen på
festudvalgets vegne og ønskede alle et Godt Nytår. Han orienterede om aftenens menu, som var buffet bestående af varmrøget laks, provencalsk kalv,
dansk frilands svinefilet alt med diverse lækkert tilbehør. Desserten var et
lagkageorgie bestående af 6 forskellige lagkager kreeret af festudvalget.
Eva Nissen havde et indlæg, hvor hun tog udgangspunkt i det skib, der har
ligget indefrosset i Antarktisk her i nytåret og fortalte om en anden ekspedition fra 1914 hvor 2 forskellige grupper tog af sted for at gå over Sydpolen.
Den ene var polarforsker Ernest Shackleton. Meget interessant.
Festudvalget havde også fået lavet en sang, som Eva havde været forfatter
til.
Det var et rigtig fint arrangement som fødselsdagsgruppen havde lavet. Tak
til fødselsdagsgruppen.
Ref. KS

3. GILDE
Gildehal
7. januar 2014.
Gildehallen afholdtes i Medborgerhuset med 34 fremmødte gildebrødre - alle i
god stemning efter en veloverstået jul og nytårshygge.
Gildemesteren åbnede Gildehallen med "Tak for det gamle år " sunget af Otto
Brandenburg, hvorefter Gildehallen afvikledes efter vanlige ritualer. Gildemesteren
havde i år valgt at tale om hvilke mærkedage, helligdage, skæve helligdage og festligheder, der venter i det kommende år.
Den 2. februar er det Kyndelmisse, hvilket
betyder lys - messe. Oprindeligt markerede
denne dag, at Jomfru Maria fremstillede
Jesus i templet og selv gennemgik en renselsesritual, som det dengang var
skik efter en fødsel.
Dagen har også i århundrede i bondesamfundet været dagen, som markerede, at vinteren nu var halvt gået og vinterforrådet derfor skulle vurderes, om
det nu kunne række til det atter blev sommer. Også kendt som Kjørmes. Efter
status blev der festet Kjørmes - fest, hvor man spiste og drak – suppe, flæsk,
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kål, pandekager og drak øl og brændevin. Man festede til den lyse morgen,
hvilket er op af dagen på den tid af året.
Kyndelmisse blev også anset som et vejrvarsel:
Ved blæst forsvinder kulden snart - tøvejr varsler en god høst og snevejr eller
lærkesang lovede tidligt forår.
Vi kender alle Jeppe Åkjær’s sang "Sneflokke kommer vrimlende", hvor
Kjørmesknud betyder strengt vintervejr. Kyndelmisse blev afskaffet, som officiel helligdag af Struense i 1770.
Næste store mærkedag i vores regi er Sct. Georgs aften den 23. april og skal
ikke yderligere kommenteres.
Gildemesteren nævnte herefter:
Valborgsaften den 30. april.
Syvsoverdag den 27. juni.
Allehelgens dag den 1. november. Almindeligt døde mindes den 2. november.
Efter reformationen blev dagene slået sammen som mindedag for alle kristne
og blev afskaffet ved helligdagsreformationen i 1770. For bønderne har dagen i mange år været officiel skiftedag, man skiftede evt. arbejdsplads.
Halloween (all hallows eve) er en festdag med udspring i det uhyggelige og
fejres af børn med udklædning og masker. Vi kender den uhyggelige græskarlygte, som har sin historie i et irsk sagn omhandlende den usømmelige
"Stingy Jack" og dennes omgang med selve Fanden startende i et drikkelag.
Det ender med at Jack af Fanden får et stykke glødende kul, som han sætter
i en roe for at finde vej tilbage til jorden, men vandrer stadig hvileløs rundt
mellem himmel og jord. De sidste 15 år har fejringen af denne dag vundet
indpas i Danmark til stor glæde for f. eks Tivoli og Legoland.
Mortens Dag den 11.november: (dagen for Martin af Tours begravelse.)
Martin (på dansk Morten)var en vellidt munk, som befolkningen i Tours i Gallien ville kåre til deres biskop, hvilket han ikke ønskede og gemte sig i en gåsesti. Grundet gæssenes skræppen blev han fundet og kåret til biskop. For at
hævne sig på gæssene dekreterede han, at alle husstande 1 gang om året
skulle slagte en gås og spise den på dagen, hvor han blev afsløret på skjulestedet.
Endelig nævntes Sankt Cecilias Dag den 22. november og hun er helgen i
den katolske kirke og skytshelgen for musik og sang og fejres i den katolske
og ortodokse kirke med musiske arrangementer.
Gildemesteren ønskede sluttelig alle et godt nytår og gav ordet til Jette Clausen, som havde "5 minutter " omhandlende VENSKABSKREDSE ud fra den
britiske forsker Robin Dunbar’s teori.
Gerda Madsen læste Gildeloven og Gildehallen blev lukket efter reglementet.
Sluttede med forskellige musikindlæg og sang af Kim Larsen og Pernille
Højmark med "Vær velkommen Herrens år" som hovedtema.
Efterfølgende blev der serveret det traditionelle stjerneskud og kaffe. Alle nød
samværet med udveksling af oplevelser siden sidst.
Vi sluttede med fællessang "Nu er jord og himmel stille".
Ref. Jette Bech
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ARRANGEMENTER I MARTS
1. GILDE

Mandag den 17. marts kl. 19:00 i Medborgerhuset: Gildeting.

2. GILDE

Torsdag den 13. marts kl. 17:30 i Medborgerhuset: Gildeting.

3. GILDE

Tirsdag den 11. marts kl. 18:00 i Medborgerhuset: Gildeting.

KJELLERUP

Onsdag den 12. marts kl. 19:00 i Spejderhuset: Gildeting.

Næste deadline: 24. februar 2014
Øksen nr. 7. udsendes den 3. marts 2014
Indlæg bedes sendt til Hanne Andersen, Amaliegade 27, 1 04
E-mail: oeksen@mail.tele.dk
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