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ARRANGEMENTER i OKTOBER/NOVEMBER 2014
Alle
Søndag 09/11/2014 kl. 10.00
Danske Bank Indsamling, Dansk Flygtningehjælp
Fællesrådet
Onsdag 12/11/2014
Se Øksen Fællesråd Fællesrådets arrangement
Distriktet
Onsdag 19/11/2014 Herning
Distriktsgildehal med ridderoptagelse.
3. Gilde
Fredag 24/10/2014 kl. 18.30
Fødselsdagsgildehal, Lunden
Tirsdag 11/11/2014
Se Øksen Dato usikker Info om hjertestartere og alarm nærmere
Kjellerup
Onsdag 26/11/2014
Program kommer senere. Bjerringbro Fredslyset hentes i Bjerringbro. Alle kan deltage.
Nyt fra Paradislejren

Bestyrelsen nykonstituerer sig den 5.november med følgende deltagere:
Børge Grønbæk (1.Gilde), Torben Friis (2. Gilde), Keld Roat Pedersen
(3.Gilde), Vera Nørgaard(Kjellerupfgildet), Vibeke Lass Jensen (kasserer,
2.Gilde),Ellen Schou (Form. for Lejrudvalget, 2.Gilde). Spejderne vælger en
repræsntant inden mødet.

Referat fra 1.Gilde Gildehal mandag d. 22. september
rende egocentriske, magtsyge og meget
mere, listen er lang.
Bo havde desværre været udsat for et menneske med en sådan diagnose på sin arbejdsplads og det havde været svært, især
fordi det var Bo´s chef, og man kan jo ikke
så godt fyre chefen, men heldigvis fandt
chefen på at afskedige Bo og så slap han.
Man regner med at ca 2-3% af befolkningen har psykopatiske træk, i mere eller
mindre grad, og Bo´ s råd til os, var: flygt
hvis du kommer ud for sådan en person,
for vedkommende kan ikke ændre sig, og
ikke indse sine brister.
Ove Hald stod for de 5 minutter og hans
emne var Dannebrog, og det forunderlige
og det foranderlige--- Dannebrog der faldt
ned fra himlen Estland i 1219—forunderligt!
Ove er vokset op i Færgegården og ved
indgangen til den var der en flagstang,
og der blev flaget hejst på alle helligdage, kongens og dronningens fødselsdage
m.m. Som spejder samledes vi jo til flaget
morgen og aften og da Ove blev soldat i

Til tonerne af Elton Johns ”Song for Guy”
blev vi modtaget i gildehallen, hvor Bo
efter åbningen af gildehallen, bød 32 gildebrødre og gæster velkommen. Vi havde
den aften den glæde at have besøg af Keld
Dalsgaard Larsen fra Museum Silkeborg
og Karen Lise og Steen Rossen.
Bo kom i sin gildemestertale ind på, at vi i
vores daglige virke møde mange forskellige mennesker og at der selvfølgelig er nogle vi kan lide bedre end andre, og at nogle
ikke bryder sig så meget om os, sådan er
det og sådan har det vist altid været—Bo
citerede Sten Hegeler ” lykken er at vide,
hvad der er normalt, og at det normale
har vide grænser.” Bo talte om hvor mange
forskellige personligheder der findes, og at
man skal behandle alle med respekt, men
det normale har vide rammer, og at der jo
findes også personer der falder lidt eller
helt uden for rammerne.
Det var disse personer, kaldet psykopater
som var emnet i Bo´s tale, disse personer,
der får det til at løbe koldt ned af ryggen
på en karakterløse, beregnende, charme-
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Holstebro var flaget også en del af hverdagen, officererne gik strækmarch hen over
pladsen med fanen forrest.
På Oves arbejdsplads gennem 35 år hejste man også flaget på helligdage og dronningens fødselsdag i mange år, der kom
nye ansatte, der var imod det, men chefen
holdt fast, flaget blev hejst indtil en dag, så
stoppede flaghejsningen - det foranderlige.
I vore moderne tider bruges Danneborg
på forunderlig vis, malet på trøjer, bukser,
klaphatte, ansigter, et norsk firma sælger
beklædning med det norske flag påsyet
tøjet.
Vi har i Danmark lavet en alliance med
vores venner i verden, så nu viser vi flaget.
På Oves sidste dag på arbejdspladsen var
flaget hejst, og Oves tanke var: ” flager de
i respekt for mig------- eller flager de fordi
de nu slap af med ham.”
Bo meddelte at Dansk Flygtningehjælp
holder indsamling søndag d.9.november
og mangler indsamlere, og at der er spejderløb natten 26/27 september, og at de
gerne så os på nogle poster.
Børge Grønbæk takkede for sin fødselsdagshilsen og Jytte Hahn omtalte frimærkebanken, tænk siden sidste års landsgildeting er der allerede kommet 140 kg
frimærker ind, så bare klø på. Jytte omtalte også at man i Ældresagen mangler
demens-besøgsvenner, det har hun selv
været i 8 år og det er en spændende udfordring, det drejer sig bare om 2 timer om
ugen og man får et kursus først, så man er

klædt på til opgaven.
Mette Yde læste gildeloven og gildehallen
blev lukket til tonerne af Beatles ”Here,
there, and everywhere”
Eftergildehallen bød på et stykke franskbrød med røget laks og et med ost dertil
hvidvin og senere kaffe med småkager.
Keld Dalsgaard Larsen fra Museum Silkeborg, der i forbindelse med 100 året for
Asger Jorns fødsel har udgivet en bog ”
Det skønneste Jorn og Silkeborg” fortalte
lidt om Jorns baggrund.
Han er vokset op i en missionsk familie, og
mistede tidligt sin far på hvis mindesten
der står : ”han var iblandt os som den der
tjente” lige det modsatte af selvhævdende, og Jorn gik i sin fars fodspor. Moderen
flyttede til Silkeborg med sine børn og her
blev Jorn K.F.U.M-spejder først som patruljeassistent i ”Kamphanerne”, og senere
som patruljefører i sin egen patrulje som
han kaldte ”Musvitterne”, og Keld sagde:
”Jorn var musvitten hele livet igennem” .
Som spejder mødte Jorn Peter Knudsen,
som fik stor betydning for ham, de var
makkerpar i flere år, og vi kan følge dem
i patruljedagbøgerne hvor Peter Knudens
logo var bue og pil men Jorns var stjernen.
I de gamle patruljedagbøger ser vi mange af Jorns tegninger, han malede ikke
abstrakt, men var spontan-abstrakt. Keld
fortalte lidt om Jorns spejderliv, og den
side af ham, som vi jo ikke hører så tit
om—et dejligt indlæg.
Men aftenen skulle jo slutte, så efter lidt
hyggesnak ved bordene, takkede Bo den
arrangerende gruppe for en god aften og
vi sluttede på vanlig vis med ”nu er jord
om himmel stille”
JH

Billedet er C.A. Lorentzens maleri fra 1809 af Dannebrogs
fald fra himlen under slaget ved Lyndanise. Til legenderne
om dette slag kom efterhånden også en historie om, at så
længe ærkebisp Andreas Sunesen strakte armene mod himmelen, havde de danske styrker succes, men når han tog
armene ned gik det tilbage for danskerne. I billedets venstre
baggrund ses nogle munke, der hjælper den alderstegne
ærkebisp med at holde armene oppe, så sejren kunne vindes.
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Det er med sorg vi har modtaget meddelsen om

Knud C Rieckes død
den 13.oktober 2014
Knud blev optaget i 4.gilde Silkeborg den 10. januar 1970,
og var medlem i gilderne frem til sin død, senest i 2. gilde.
I sin gildetid beklædte Knud flere poster: Skatmester
1978-80,Herold 1981-83, Gildemester 1995-97, Stadsgildet 1984-86. Knud var en af drivkræfterne i Bingolauget
fra 1970- 2012. Paradislejr udvalget, Frimærkebanken og
u-landsgruppen.
Knud var altid positiv og klar med en hjælpende hånd,
vi kunne altid regne med opbakning fra hans side. Også
Naturlauget havde Knuds store interesse, og han befandt
sig også godt blandt gildebrødre fra andre gilder.
Vi i 2. Sct. Georgs Gilde vil komme til at savne Knud og
hans gode humør, og store drivkraft.
Vore bedste tanker går til Inger, børn og børnebørn samt
den øvrige familie. Vi håber Inger vil bevare kontakten til
2. gilde.
Æret være Knuds minde.
2. Sct. Georgs Gilde Silkeborg
Steen /GM
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Invitation til Fællesrådets arrangement i Medborgerhuset med
Foredrag af Bitten Damgaard

Onsdag den 12. november 2014 kl. 19.

Bitten Damgaard var gift med afdøde tekstilfabrikant Aage Damgaard, der fra 50’erne
fik kunsten til Herning ved at invitere kunstnere til at arbejde på sin fabrik i Herning-med at lave kunst. Sammen har parret dermed - om nogen- anbragt Herning på
det danske kunstkort. Foredraget har fået titlen

“Mig - Aage og kunsten”.
Her fortæller BD lunt og humoristisk om den københavnske præstedatters kulturchok
ved mødet med den sindige vestjyde i Herning, og om hvordan sporet blev lagt til et
livslangt virke i kunstens tjeneste.
I 2011 udkom bogen” fru Damgaard”, der levende beskriver hele den kunstneriske
udvikling-set med hendes egne øjne!
Mød op til en spændende aften.
Pris for hele arrangementet inkl. kaffe m.m. kr. 50.
Af hensyn til bestilling af mad bedes grupperne tilmelde sig med anførsel af navn på
deltagerne.
Tilmeldingen er bindende og skal ske til Birthe Skov på tlf. 2024 5109 eller Birthe@
skov01.dk senest 7. november 2014.
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Referat fra 2. Sct. Georgs gildehal i Paradislejren den 9.10.2014
GM nævnte kort, at han havde været til
gildemesterstævne. Han vil orientere om
mere, når referatet fra stævnet foreligger.
Der sendes link ud til de steder, der er blevet berørt på stævnet.
Gildemestertalen
GM tog udgangspunkt i en artikel fra Berlinske Tidende:
”Jeg ville ønske at jeg havde haft modet
til at leve mit liv i overensstemmelse med
hvem og hvad jeg er, og ikke hvad andre
forventer og tror.
Jeg ville ønske, at jeg ikke havde arbejdet
så meget.
Jeg ville ønske jeg havde bevaret kontakten
til venner og familie.

Jeg ville ønske jeg havde været gladere. I
stedet for at bekymre mig så meget.
Jeg vil ønske, jeg har mod til at efterleve
det. Mon det er for sent.?”
Når det så er sagt, er det vel et spørgsmål,
om man har lov til at være så egoistisk?
GM fortsatte med at beskrive, hvordan der
hver dag er udfald mod mennesker, der af
denne eller anden grund har ramt bunden i samfundet. Det er stigende og stadig
mere grotesk.
Overgreb på samfundets svageste finder
sted hele tiden også lige nu hvor vi sidder her. Det er bare mindre synligt, og det
kommer ikke i TV eller avisen. De udsatte
tæller ikke, og når de ikke tæller i det of-

()
....i parentes bemærket!

Hvor er gulvtæppet
henne??
6

fentlige rum, er det måske ikke så svært at
forstå den manglende respekt blandt visse
menneske typer.
Vi står i fremtiden, og den begynder måske allerede i morgen, overfor en voldsom
udvikling i flygtningestrømmen, også til
Danmark, også til dit nærområde.
Med det før nævnte i tankerne, kan det det
blive uhyggeligt hvis disse flygtninge, der
har været meget grufuldt igennem, måske
også skal lægge ryg til ydmygelser som
gildemesteren har været inde på. Hvem
skal bygge bro mellem samfundets tabere,
flygtningene, og andre grupperinger, mod
de utilpassede unge. Der er pres på tolerancerne i samfundet, så der er måske ikke
noget at sige til at nogle mennesker ryger i
totterne på hinanden.
Vi, i Sct. Georgs Gilderne er villige og vant
til at hjælpe, men kommer det her os ved?
5 min ved Bodil Viborg
Bodil fortalte som sit arbejde i Lokal Historisk Arkiv. Her har hun meldt sig frivilligt til at være med til at digitalisere mandtalslister. Mandtalslisterne er store bøger,
som er skrevet i hånden, hvilket betyder, at
meget ikke er særligt nemt at læse. Det har
været rigtig spændende at sidde med det
arbejde de sidste 3 år. Hun sidder hjemme og taster ind på pc. De er efterhånden
14 deltagere. Det er til megen morskab at
tyde, hvad der er skrevet i listerne, men
der er gået sport i at tyde det. De store
bøger bliver nedfotograferet i en pdf, som
man så indtaster efter.
Indtil videre er der indtastet 55.000 linier (personer) ind - ca. 80 om dagen. Der
dukker mange silkeborgnavne op, f.eks.
Katballe, Jones, osv.
Bodil synes, det er fantastisk at dykke ned
i historien. Det sidste projekt, man er begyndt at dykke ned i, er Byrådsprotokoller
fra omkringn 1900. Også her er det svært

at tyde skriften.
Meddelelser
Ellen havde en hilsen fra Knud og Inger
Riecke.
Skatmester gjorde opmærksom på, at sidste frist for indbetaling af kontingent var
den 1.10.
Steen oplyste, at han ikke var klar over, at
der ikke kun er spøgelser i Paradislejren,
men at der også var engle - englene fik
hver en rose.
Foredrag
Efter gildehallen var det tid til foredrag
af Jacob Bech Joensen, sognepræst i Virklund Kirke – foredraget handlede om etik
og krig - krigens dilemmaer - iagttagelser
fra et halvt år i krig i Helmand, Afghanistan
Jacob begyndte med at præsentere sig selv
- Jacob Bech Joensen – cand. theol. - redder ved Falck - sergent i reserven - 35 år - 9
år i militæret frem til og med 2011. Jacob
har været præst i ca. 1 år i Virklund. Jacob
var indskrevet på universitetet samtidig
med et projekt ved militæret.
Han var sanitetsgruppefører i det halve år
i Afghanistan.
Jacob sluttede med en sammenfatning af
krig og etik og konsekvenserne af at have
deltaget i krig.
Et virkelig meget interessant foredrag,
hvor Jacob fortalte flot og indlevende om,
hvordan livet er som udsendt soldat i krigens brændpunkter med alle dets dilemmaer.
Der blev efterfølgende stillet mange
spørgsmål til Jacob.
Herefter blev der serveret et enkelt traktement.
Tak til den arrangerende gruppe.
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Ref. KS

Alle
Onsdag 03/12/2014 onsdag Juleandagt v. Kjellerup Gildet - nærmere
Lørdag 13/12/2014 kl. 12.30 Paradislejren Julefrokost
2.Gilde
Onsdag 03.12.2014 kl.18:00 Grønbæk Kirke Derefter Højmarken
Julemøde
3.Gilde
Tirsdag 09/12/2014 kl. 18.00 Julekomsammen, Vinderslev

1. GILDE

Ny mailadresser:
Birthe Oberthon Grønfeldt

bofgro@gmail.com

Ny adresse:
Nis Nissen

Vesterled 23, 8600 Silkeborg

			

Øksen det kommende gildeår.
Til alles orientering er herunder opført tider for Øksens deadlines
og hvornår Øksen udkommer.
Øksen
5
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2014/15
Deadline
Udg.
10.11.
17.11.
12.01.
19.01.
23.02.
02.03.
07.04.
13.04.

Dette nummer af Øksen er forsinket, fordi vi gerne ville have det
sidste nye fra Paradislejren med.
Næste deadline: 11.november 2014
Øksen nr. 5 udsendes den 17.november 2014
Indlæg bedes sendt til Niels P.F.Sørensen, Håndværkervej 87, 8600 Silkeborg
E-mail: npfs@mail.dk

Bemærk - ny redaktør - ny adresse - ny mail
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