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ARRANGEMENTER I MARTS 2014
1. GILDE

Mandag den 17. marts kl. 19:00 i Medborgerhuset: Gildeting.
Gruppevis tilmelding senest 12. marts.
til Anders: ah@totrin.dk aht. fortæring.

Ny 2. GILDE Torsdag 13. marts kl. 17:30 afholdes
Gildeting i Medborgerhuset, Bindslev
Plads, Sal C.
Dagsorden og indkomne forslag er udsendt
på mail/pr. post til gildebrødre.
Aftenen starter med et enkelt stykke brød.
Bemærk det tidlige tidspunkt, der er fastsat
af hensyn til gildetingets afvikling. Gruppevis tilmelding senest 5. marts til Lis Thavlov
på mail: krudttaarn@gmail.com
Torsdag den 10. april kl. 19:00 i Paradishytten: Sct. Georgs Gildehal.
Efter gildehallen serveres der en let anretning, inden der er foredrag ved fhv. leder af
kriminalpolitiet i Silkeborg, Jørgen Dalsgaard.
Gruppevis tilmelding senest den 6. april til
Lis Thavlov på mail:
krudttaarn@gmail.com
3. GILDE

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

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

2. Sct. Georgs Gilde

torsdag den 10. april kl. 19:00
Sct. Georgs Gildehal
i Paradislejren
I eftergildehallen foredrag
ved forhenværende leder af kriminalpolitiet i Silkeborg

Jørgen Dalsgaard
Jørgen Dalsgaard vil fortælle om sine mere en 40 år i politiet. En af sagerne
opskræmte beboerne i Balle området, hvor der var en serie af tyverier og pyromanbrande.
”Det var én af de sværeste dage i vicepolitikommissær Jørgen Dalsgaards
karriere. Da han den 16. marts 2010 på politistationen i Silkeborg var med til
at anholde og sigte den dengang 43-årige politibetjent, Ole Korsgaard, for
grov kriminalitet.
Kriminalitet, der i en lang periode havde skabt frygt og utryghed i Balle, hvor
betjenten boede.
- Jeg husker tydeligt dagen, da han skulle anholdes. Det var meget ubehageligt. Han var om nogen en mand, jeg havde tillid til. En dygtig, grundig og perfektionistisk politimand. Hvad nu, hvis jeg havde taget fejl? Hvad nu, hvis han
ikke var den brandstifter, vi var på jagt efter. Eller hvad, hvis vi ikke kunne
bevise, det var ham? Der var så meget på spil. Han var ikke blot en dygtig
betjent, han var også familiefar. Det kunne knuse familien og selvfølgelig
hans karriere i politiet, siger Jørgen Dalsgaard, der i 30 år var efterforsker ved
politiet i Silkeborg, men nu er gået på pension.”
Citatet stammer fra Midtjyllands Avis den 8. januar 2014, hvor der var et interview med Jørgen Dalsgaard i forbindelse med TV2s drama-dokumentar
»Gerningsstedet - den mystiske pyroman«, hvori sagen om den kriminelle
betjent blev oprullet.
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1. GILDE
Nytårsgildehal
mandag d. 13. januar.
Til tonerne af Händels Feuerwerksmusik trådte vi ind i gildehallen, der var
henlagt til Golfklubben, og selv om der var kommet lidt sne den dag, kom alle
frem, vi var 32 i alt, gildebrødre og mager inkl. en forhåbentlig kommende gildebror Else Vigh. Bo ønskede os alle et godt nytår og kom i sin gildemestertale ind på alle de naturkatastrofer, som vi har været ramt af i det gamle år.
Stormen ”Bodil”, snestormen i USA, flodbølgen på Filippinerne, hvor mange
mistede livet og i tusindvis måtte forlade hus og hjem. Måske var det ikke så
slemt i gamle dage, men frem for alt var de gamle dage måske bedre, fordi vi
ikke på samme måde blev konfronteret massivt med alle disse katastrofer, vi
læste om dem i en avis en rum tid efter, at de havde fundet sted, nu præsenteres vi for dem, mens de sker, vi er med til politikernes samråd, pressemøder m.m. og får sjældent et konkret svar, ord kommer der masser af — men
bliver vi klogere af det? Måske er vi efterhånden blevet så vant til at blive informeret hele tiden, alle render rundt med en smartphone, for tænk at gå glip
af en opringning. Spørger vi os selv, om det virkelig kan være så vigtigt, at vi
hele tiden er opdateret om alt, hvad der foregår i verden, både i den nære og
private, og den globale verden--- hvad vil vi så svare? Hvis vi nu tænker os
rigtig godt om? Kan vi virkelig ikke undvære det? Hvis vi ikke kan, hvordan
overlevede vi i gamle dage, hvor der ikke var disse muligheder? Verden og
livet fungerede da også den gang, da nyhederne var lidt længere undervejs,
og man af og til måtte til en telefonboks for at komme i kontakt. Nu vil jeg nødig lyde bagstræberisk, det synes jeg faktisk heller ikke, jeg er, men jeg forsøger at forholde mig en lille smule kritisk til det, jeg vil kalde overdreven brug
af kommunikationsmidler og former, når jeg hører at teenagere sender flere
hundrede SMS´er om dagen (og natten) — eller at mennesker, der er i byen
sammen, altid skal have deres smartphones liggende, så de hele tiden kan
se den, det samme i tog, bus, m.m. Nu har jeg set at byens busser har internet, jamen hvor herligt, så risikerer jeg ikke at gå glip af en nyhed i de 4 minutter, bussen fra Sejs er om at køre til byen. Bo sluttede med at runde de
ældre medborgere, hvor det for nogles vedkommende betyder, at de kobles
af, fordi de aldrig har lært at bruge en computer, alle skal nu have en e-boks,
men hvorfor skal de tvinges til det? Det er ikke ældrevenligt at presse den
slags ned over hovedet på ældre mennesker, der gennem et langt liv har gjort
deres pligt. Ja vi kan nok finde ud af det, men toget buldrer videre og det går
hurtigere og hurtigere, og der kommer måske også en dag, hvor det går så
stærkt, at vi ikke kan følge med længere. Det er en tanke, som jeg ikke bryder
mig om at tænke.
Ove Hald, som stod for de 5-minutter, var bukket under for en gang lungebetændelse, så vi gik glip af hans sikkert vise ord, og sang så et par vintersan3

ge, inden Bo lukkede gildehallen, og vi, til tonerne af ”Tears” af Django Reinhardt og Stephane Grappelli, gik ind i de tilstødende gemakker.
Ved de smukt dækkede borde hyggede vi os i eftergildehallen både med
lækker mad og drikke, samt Hans Møller fra Virklund, der med sin guitar og et
stort program af gamle viser og sange, gjorde aftenen rigtig festlig.
Bo sluttede aftenen med at takke gruppen for en dejlig aften, og vi rundede af
på traditionel vis med ”Nu er jord og himmel stille”
Jh

Virksomhedsbesøg
17. februar 2014.
1. Gildes virksomhedsbesøg var i år henlagt til lokalarkivet på Silkeborg Bibliotek, hvor Lis Thavlov tog imod os og guidede gennem aftenen. Det var en
utrolig spændende aften, hvor vi hørte om de 4 km reol-plads, der rummer
næsten alt om Silkeborgs historie, dens bygninger og personer.
Biblioteket har for nylig modtaget 650 flyttekasser fra kommunen med materialer, som nu skal arkiveres og scannes ind.
Bibliotekar Peter Nielsen var den første, der begyndte at samle materiale, og
han er omtalt i en artikel i Silkeborg Avis fra 1918, og han gjorde et fantastisk
indsats for start af arkiv og bibliotek.
I 1864 udkom der 4 lokale aviser, og arkivet har alle eksemplarer af Silkeborg
Avis frem til i dag, det samme gælder Ekstra Posten, der fik sin debut i 1973.
Birkedommer Drechsel skrev i 1880 en bog om Silkeborg, og den er ved at
blive lagt på nettet, så den kan læses på bibliotekets hjemmeside.
Johannes Jensen, byens lokale og meget ansete fotograf, har bidraget meget
til arkivets materiale, idet han, udover at fotografere byens borgere, også tog
billeder af byens forretninger både fra gadeniveau og set indefra. Vi så bl.a.
billeder fra Langhoffs Konditori. Arkivet bruger så de ældre telefonbøger til at
fastlægge adressen og tidspunktet for forretningernes eksistens.
Jomfru Pingel, en tidligere borger i byen, fik bygget to huse, og i begges murværk placerede hun en flaskepost, der indeholdt et brev med oplysninger om
husets tilblivelse, placering etc.
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Efter en kop kaffe og meget lækre kager bagt af henholdsvis Mette og Hanne,
blev vi delt op i to hold, der på skift var med Lis nede i kælderen og så alle
arkiverne, helt fantastisk og næsten uforståeligt. Mens det ene hold var i kælderen fortalte Anders, der er en af de frivillige, der hjælper arkivet med at
scanne og registrere det nye materiale arkivet modtager, om de muligheder
der er for slægtsforskning via arkivet, og der er åbent nogle dage om ugen,
så byens borgere kan komme ind og lede efter slægtninge med tilhørsforhold
til byen.
Det var en fantastisk spændende aften, dels alt det vi fik at vide, men også at
møde en ildsjæl som Lis Thavlov, som er fuldstændig opslugt af arbejdet i
arkivet og hvis råd både til sig selv og nyansatte er: ”glæd dig over det, du har
nået i dag, men tænk ikke på det, du ikke fik nået, for så kan du ikke sove.”
jh
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2. GILDE
Gildehal
06. februar 2014.
46 gildebrødre og gæster have taget imod indbydelsen til en Matador aften i
Paradislejren.
Torben Friis bød velkommen til gildehallen. Emnet for Torbens gildemestertale var: Ulighed.
De 85 rigeste mennesker i verden ejer det samme som den fattigste halvdel
af verdens befolkning - godt 3,5 milliarder mennesker.
Og næsten halvdelen af verdens formue - 600.000 mia. kr. - ejes af 1 pct. af
klodens mennesker.
Det står i en rapport offentliggjort af velgørenhedsorganisationen Oxfam ved
World Economic Forum i Schweiz i sidste måned.
World Economic Forum udgav desuden selv i november en rapport, hvor stigende indkomstgab var set som den næststørste globale risiko. Den største
risiko er de ændringer, som klimaet og miljøet kræver af os.
De økonomiske uligheder vokser i rigtigt mange lande, både fattige og rige.
Den rigeste ene procent af amerikanerne tjener nu 20 procent af de samlede
indkomster i USA mod 10 procent for 30 år siden. Det samme gælder i langt
de fleste lande, og selv i Norden er de økonomiske uligheder stigende.
På globalt plan er de økonomiske uligheder også i vækst. Mange fattige lande har haft en solid vækst de seneste 20 år. Ikke desto mindre har væksten
ikke nået de fattige i væsentligt omfang. Da de rigeste samtidig har formået at
øge deres indkomster i de rige lande til trods for den manglende vækst hos
os, er den globale ulighed mellem rig og fattig vokset.
Mere afgørende end udviklingen i de forskellige uligheder er sandsynligvis
den voksende utilfredshed med tingenes tilstand.
I globaliseringens og informationsteknologiens tidsalder er mulighederne for
at gemme uligheder for befolkningen imidlertid drastisk reduceret. Uretfærdigheder kommunikeres til offentligheden med en hidtil uset øjeblikkelighed.
Nyheden spreder sig lynhurtigt til millioner, der føler sig i samme håbløse situation, og myndigheder tvinges til at gribe ind.
Chefen for Den International Valutafond, Christine Lagarde, advarer om øget
ulighed i verden. Kinesiske ledere er dybt bekymrede over den stigende økonomiske ulighed i deres land.
Anerkendelsen af ulighed som et afgørende samfundsproblem er imidlertid
ikke nogen let pille at sluge. Den kræver, at vi alle begynder at forstå politik
og samfund på nye måder.
Det er ikke en højre- eller venstrefløjsdagsorden. Verdens uligheder er en
central udfordring for os alle.
Derefter sang vi: ”Jeg elsker den brogede verden …”
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Nina Henriksen holdt 5. min. – Aftenens emne Matador Mix havde inspireret
Nina til at fortælle om hendes far, som var af samme årgang, som de voksne i
serien Matador.
Ninas far blev født v/Thyregod i 1909, som den yngste af en børneflok på 5.
Da han var 3 år døde moderen i barselsseng. Det var ikke let for familien.
Det var dog så heldigt, at der blev fundet brunkul på gårdens jorder, så gården blev solgt og familien flyttede til Ejstrupholm,
hvor Ninas farfar nedsatte sig som ejendomsmægler. Farfaren var den første i byen, som anskaffede sig en bil med chauffør, til stor glæde for
naboen den stedlige læge, som kun havde en
jumbe at køre på patientbesøg i. Bilen blev flittigt
brugt til hurtig udrykning. Ninas far blev spejder i
Brande trop i tyverne og var desuden en ivrig
gymnast. Så indtraf katastrofen - Landmandsbanken gik konkurs, og det var her pengene fra salget af gården stod. Næsten alt var mistet og børnene blev fordelt mellem fastre og mostre. Ninas
far kom til Lejre til en faster og onkel. Ninas fars
største ønske var at komme ud af skolen i 3. mellem og komme i mekanikerlære, og sådan blev
det. Efter læretiden kom han tilbage til Jylland. 1.
stop Havndal, stadig spejder og han blev hurtigt tropsfører.
Den unge mekaniker fik sig en motorcykel. Sammen med en spejderkammerat drog han til Tyskland. Der var lige begået et attentat mod Hitler, så der
skulle findes en syndebuk. De 2 unge mænd blev anholdt og sat i arresten.
Derefter gik turen hurtigt hjem til Danmark igen.
Næste stop blev Silkeborg, hvor han havde fået arbejde på D.A.B. I Silkeborg
blev han hurtigt medlem af Silkeborg Flyveklub, der mødte han Knud P. Andersen. Det blev et makkerpar, der byggede det første svævefly i Silkeborg.
Det var også blevet til et pigebekendtskab. Hun syntes dog, det blev for meget med flyveriet men heldigvis valgte han hende.
Så kom krigen og Ninas far blev aktiv i modstandsbevægelsen og var meget
hjemmefra. Nu hed han ikke længere Svendsen, men gik under et dæknavn.
En enkelt gang var det ved at gå galt, idet huset blev invaderet af tyskere,
men heldigvis var faren ikke hjemme, han var taget på landet et stykke tid.
Efter krigen købte Ninas far en tysk landgangsbåd, som blev brugt til sejlads
på Gudenå, men en bil skulle der også til – nå ja den byggede han selv.
Det blev til 40 år på D.A.B. og samtidig 25 år som underviser på Teknisk Skole, altid travlt beskæftiget med det han brændte for.
Under meddelelser kunne Per Uldall fortælle, at regnskabet for 2013 var blevet revideret. – Der er et underskud på ca. kr. 7.600,-, men det er mindre end,
der var budgetteret med.
Den fremtidige kontingentopkrævning vil foregå via mail og netbank.
Annie Krogh Henriksen fylder 80 år den 16. marts og Knud Jacobsen har 40
års gildejubilæum i april.
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Gruppe 25 havde indbudt til Matador Mix i eftergildehallen - og sikken et mix!
Allerede ved lodtrækningen om bordplaceringen spillede vi det gamle selskabsspil: skulle man bo på Hvidovrevej eller Rådhuspladsen?
Så fik man Rødes 3 musikanter i øret - spillet live på harmonika. Stemningen
var lagt. Nina bød på gruppens vegne velkommen og vi bemærkede straks, at gruppens piger
alle var i sort med hvide forklæder Siri (aftenens
Laura) var for afvekslingens skyld ternet.
Så blev der serveret gammeldags tarteletter
med hønsekød og derefter en herlig æblekage
med flødeskum. Til kaffen var der selvfølgelig
Matador Mix. Og så skulle vi til Korsbæk.
Magnus Magnusson (MM) præsenterede sig
selv som rekvisitør på den i dag verdensberømte fortælling om livet i Korsbæk. En rekvisitør er
den, der skaffer alt det, der skal bruges til alle
optagelser og ikke findes lige ved hånden. MM
havde i flere år arbejdet sammen med Erik Balling og vidste godt, hvad der kunne forventes. Vi
fik mange sjove eksempler på, hvad der skulle
bruges - ikke i morgen men om to timer. MM´s
kones moster Signe var leverandør af flere lamper og nipsgenstande til seriens forskellige lejligheder.
Da projektet startede, var der kun planlagt 6 afsnit, men i dag ved vi alle, at
det blev til 24 afsnit før afslutningen med Varnæs’ sølvbryllup i 1947.
Det tog i øvrigt 4 mdr. at optage
6 afsnit. Der blev filmet nogle
timer tidligt om morgenen og
midt på dagen. På andre tidspunkter var skuespillerne optaget af andre ting. Enkelte optagelser fandt sted udendørs, bl.a.
i Gedser, hvor Korsbæk havde
sin banegård. Også Køge og
Slagelse var “med” i enkelte
udendørs scener (gadebilleder).
Alt andet blev filmet på Nordisk
Film, hvor man simpelthen opbyggede en model af hele Korsbæk – indendørs såvel som udendørs.
MM´s underholdende foredrag blev ledsaget af masser af billeder fra de 24
afsnit og vi blev præsenteret for skitser af alle lejlighederne og stuerne i familien Skjerns fine villa (der ikke ligger i KORSør/holBÆK, men ved Furesøen).
Afslutningsvis var vi alle med til sølvbryllup hos Varnæs’. Konsulinde Holms
festsang blev omdelt og afsunget (med akkompagnement) - og så blev jord
og himmel stille efter en fantastisk fin og festlig aften!
Ref. hma/jac
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3. GILDE
Virksomhedsbesøg
18. februar 2014.
Dette års virksomhedsbesøg gik til Himmelbjerg Apotek. Der var fremmøde af
næsten alle, og vi oplevede en fantastisk aften.
Himmelbjerg Apotek blev oprettet ved kongelig resolution af 30. marts 1903
og åbnede 16. juni 1904 på adressen
Vestergade 1. I 1954 flyttedes apoteket til Borgergade, hvor det nyopførte
Nørretorv netop var færdigindrettet
med lejligheder, butikker, posthus og
apotek. Apoteket åbnedes 14. juni
1954. I 1996 overtog den nuværende
apoteker Edvard Baasch Himmelbjerg
Apotek og har siden drevet det så
fremsynet, at det i dag er et af landets
mest moderne apoteker.
Vi fik indblik i betingelserne for at drive et apotek, hvilke love og regler, der er gældende, samt hvilke personalegrupper der er behov for. Hvordan man fordeler de mange opgaver for at betjene kunder og samarbejdspartnere bedst muligt. Apoteket har mange samarbejdspartnere: bl.a. sygehus, praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, dyrlæger, plejehjem og selvfølgelig kunderne.
Man har blandt andet taget robotter i brug, således at al medicin ved levering
fra medicinalgrossisten lægges på plads af en robot i et lukket rum med hylder. Robotten finder igen netop det
præparat som ønskes udleveret i
ekspeditionen og sender det ned via
en SNEGL til ekspeditionskassen.
Selvfølgelig sker alle beskeder elektronisk, også recept behandling. Vi
så det hele og var meget imponeret
over den tekniske udvikling. Personalet var glad herfor og syntes, at
det havde lettet den daglige arbejdsgang betydeligt. Sikkerheden
for, at der ikke sker fejl, var ligeledes høj. Dobbeltkontrol af udleveret receptmedicin og fastlagte arbejdsprocedurer. Ventetiden for kunderne overvåges også nøje og tilstræbes så kort
som mulig.
Man kan trygt henvende sig på apoteket vedr. medicin, råd og vejledning.
Ref. Jette Bech
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FÆLLES
Rapport fra Paradislejren.
Kan man ikke tale om andet, kan man altid tale om vejret!
Først gav vejret os en masse væltede træer, men i januar og februar har vejret været så godt, at flittige gildebrødre + flere andre har fået ryddet rigtig
meget op i virvaret af træstammer på kryds og tværs.
FLOT! FLOT!
Der er stadig arbejde at tage fat på, men det giver ekstra energi, når man fornemmer, at "sammen kan vi klare rigtig meget."
I huset skal der gøres klar til forårsudlejningerne. Her kunne vi meget godt
bruge hjælp fra flere, end der er i lejrudvalget - det kan være hjælp både ude
og inde!
I ugerne 10 og 11 (fra 4/3 - 14/3) vil der være forskellige opgaver.
Er du frisk til at give en hånd, vil jeg prøve at koordinere det.
Ring eller mail til mig for at få lidt mere at vide.
Håber at høre fra dig!
På lejrudvalgets vegne
Ellen Schou 8684 5994 eller ellen@schou.org

Efterlysning
Hvem kan huske noget om, hvorfor der i 1965 var direkte radiotransmission
fra Paradislejren ?
Bourbon Street Jazzband spillede.
Der er et billede i bogen " As time goes bye " skrevet af Kurt Balle Jensen.
Ellen
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Oh, jeg har købt en høne
som lægger store æg.
Men æggene den lægger
dem vil jeg lægge væk
og bytte til et større
af chokolade som
du får hvis du kan gætte
fra hvem mon gækken kom

En lille engel jeg dig sender
med kjole hvid og kappe grøn.
Min vintergæk og sommernar
til påske du skal blive
Skrevet i Polen
og digtet i solen Gæk-Gæk-Gæk

Nu skriver jeg et lille brev
og du skal gætte hvem der skrev.
I brevet er en vintergæk,
den må du ikke kaste væk,
men jeg skal ha' et påskeæg
hvis ikke du kan gætte
hvem der har skrevet dette
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ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ
ALLE

Onsdag den 7. maj i Herning: Distriktsgildeting.

1. GILDE

Mandag den 28. april kl. 19:30 i Paradislejren: Sct.
Georgs Gildehal.
Mandag den 19. maj kl. 18:00: Vårtur.

2. GILDE

Torsdag den 22. maj kl. 19:00: Vårtur.

3. GILDE

Fredag den 25. april kl. 18:00 i Lunden: Sct. Georgs Gildehal.
Tirsdag den 13. maj: Vårtur.

KJELLERUP

Onsdag den 23. april kl. 19:00 i Blokhuset i Hald: Sct.
Georgs aften.

Nyt telefon nummer.
Birthe Skov 1. Gilde ændrer sin telefon nr. til 2024 5109.

Næste deadline: 07. april 2014
Øksen nr. 8. udsendes den 14. april 2014
Indlæg bedes sendt til Hanne Andersen, Amaliegade 27, 1 04
E-mail: oeksen@mail.tele.dk
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