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ARRANGEMENTER i MARTS/APRIL 2015

1.Gilde
Mandag 16/03/2015 kl. 19.00 Gildeting
Medborgerhuset
Mandag 20/04/2015 kl. 19.30 Sct. Georg Gildehal
Paradislejren
2.Gilde
Torsdag 12/03/2015 kl. 17.30 Gildeting
Medborgerhuset
Torsdag 23/04/2015 kl. 19.00 Sct. Georgs Gildehal
Paradishytten
3.Gilde
Tirsdag 10/03/2015 kl. 18.00 Gildeting
Medborgerhuset
Fredag 24/04/2015 kl. 18.30 Sct. Georgs Gildehal
Lunden
Kjellerup
Torsdag 23/04/2015 Sct. Georgs aften
Blokhuset i Hald
Med ægtefæller

Nr. 7

Referat fra 1. Sct. Georgsgilde Nytårsgildehal den 12-1-2015.
Til tonerne af Chopin`s : Berceuse i
D mol opus 57, blev gildebrødre og
gæster budt ind i gildehallen i SejsSvejbæk Kirke.
I det imponerende kirkerum, blev
fanen rullet ud til tonerne af ” Der
er ingenting der maner”.
Gildemester
Bo
bød
alle
velkommen til årets første gildehal,
og ønskede alle et Godt Nytår!
Første punkt på aftenens program
var optagelse af en ny gildebror
Steen Rossen. Steen har tidligere
været spejder og gildebror, og
han ønskede at blive genoptaget i
gildebevægelsen.
Steen fortalte lidt om sig selv,
sin spejder- og gildetid. Herefter
aflagde han gildeløftet, skrev under
i Gildeskraaen, og fik overrakt en
gildenål, så velkommen til Steen i
vores gilde!
I sin gildemestertale kom Bo ind
på, at vi alle har ønsker og drømme
om, hvad fremtiden skal bringe os
– både på den korte- og den lange
bane. Uden drømme, håb og ønsker
vil dagligdagen/ livet blive gold
og intetsigende. Bo refereredede
fra et interview han havde hørt i
TV, essensen i dette handlede om
”Carpe Diem”(latin), der betyder
”Grib dagen” –altså forfølge sine
drømme, når mulighederne byder
sig, så man ikke ved livets ende
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fortrød, at man aldrig fik gjort dette
eller hint, mens tid var.
I sidste del af talen, kom Bo med
nogle eksempler på, at både i gildet,
men også i hans nærmeste familie,
var der nogle som havde efterlevet
Carpe Diem.
Bl.a. fortalte han om hans egen
tid i Bogota i Columbia, hvor hele
familien, far, mor, søster og ham
selv, boede i 5 år, grundet faderens
arbejde. Desværre var Bo kun 2 år
da de rejste og 7 ved hjemkomsten,
men lidt erindrede han stadig.
I dag er det jo helt almindeligt at
unge mennesker rejser ud for at
opleve verden, men til forskel fra
1950, hvor der kun fandtes snail
mail, findes der i dag utallige måder
hvorpå man kan holde kontakten
rundt i det meste af verden.
Bo afsluttede talen med en
opfordring til os alle om – Carpe
Diem – grib dagen og gør tingene,
mens du kan og har lyst. Det
behøver ikke være stort, dyrt,
eksotisk eller farligt, men gå ikke
glip af den fantastiske følelse af
tilfredsstillelse, der er ved at få
opfyldt en drøm eller et ønske.
Herefter sang vi ”Broderkæden
åbner sig”.
Anna Bramming Madsen holdt 5
min. Sct. Georg.
Annas indlæg handlede om år

2014, som vi netop er kommet
ud af, hvad det havde betydet for
hende. Tre begivenheder havde
præget hendes år.
For det første et 60 års
skolejubilæum (ud af 30 piger
mødte 13 op). Den næste
begivenhed var 50 års jubilæum i
Sct. Georgs Gildet, og den sidste
store begivenhed Anna havde haft
i 2014, var at blive udnævnt til
æresmedlem i Silkeborg Golf Klub,
hvilket var kommet som en kæmpe
overraskelse for hende, de andre
to æresmedlemmer i klubben er to
professionelle golfspillere.
Anna kom også ind på emnet”
At ældes med værdighed”,
her referredede hun til en
gildemestertale holdt af Grethe
Marquard i 2. Gilde i 1964, og
som stadig er aktuel. Essensen i
talen går på:” Hvordan skal man
leve for den på et menneske mest
værdige måde? ” og svaret er: ”
Ved at bevare sindets ligevægt”.
Citaterne stammer fra Demokrit
som var grundlæggeren af den
videnskabelige etik.
Anna havde valgt den efterfølgende
sang ”Den danske sang er en ung
blond pige”.
Sluttelig læste Martha Freiberg
gildeloven, og Bo kunne lukke
gildehallen efter sammenrulning
af fanen.

Udgangsmusikken var ”When
the saints go marching in” med
Mahalia Jackson”.
I eftergildehallen var der dækket
fine nytårsborde, og vi indledte
den med at skåle i champagne, som
Gine/Gaserne havde sponsoreret.
Traktementet var et dejligt ostebord
efterfulgt af kaffe og kransekage.
Ove Rørsted bød Steen Rossen
velkommen i vores gilde, det var
en særlig fornøjelse for ham, idet
Steen og Ove har været venner
siden deres spejdertid i Viborg.
Et underholdende indslag i aftenen
var en god gammel kimsleg med 22
ting på en tøjsnor. Her gjaldt om at
være skarp til at huske!!!!!
Bo takkede den arrangerende
gruppe for et godt arrangement, og
vi afsluttede aftenen med ”Nu er
jord og himmel stille”.
Ref. Kirstine Tagmos.

Gildeting, 1. Gilde
Mandag 16. marts 2015 kl. 19.00
i Medborgerhuset
Gruppevis tilmelding (aht. fortæring)
senest 9. marts 2015 til Grete Lorange,
g.lorange@hotmail.com
MGH
Bo Petri Jeppesen
Gildemester, 1. Sct. Georgs Gilde, Silkeborg

3

Referat fra 2 Gildes Nytårsgildehal den 16. januar 2015 i
Sognelokalerne ved Virklund Kirke
Indgangsmusikken var O mio
bambino af Puccini.
43 fremmødte gildebrødre
Gildemester Steen Klercke bød
velkommen til Nytårsgildehallen
med væbneroptagelse.
Vi sang Vær Velkommen og
herefter blev afdøde gildeven Poul
Erik Mikkelsen og gildebror Knud
Riecke mindet. Æret være deres
minde.
Efter en kort pause i gildehallen
var det tid til væbneroptagelse af
Vibeke Lass Jensen. Vibeke aflagde
sit væbnersvar: ”Mener du, at
det, at du har været spejder og nu
Gildebror, har haft indflydelse på
dit liv, altså har givet dig et grundlag
for din tilværelse?” Vibeke fik efter
at have aflagt væbnerløftet overrakt
sit væbnerbrev.
Vi sang Væbner er vi, du og jeg.
Gildemester Steen overgav herefter
ordet til Torben Friis for at holde
gildemestertalen.
Torben indledte med at sige, at ved
et årsskifte har man tendens til at
lave en status, Man kan vælge at se
tilbage eller man kan vælge at se
frem - hang vælger at se frem. Hvad
mon fremtiden kan bringe? Er der
spændende tendenser? Han kom
med bud på nogle af de tendenser
han tror på vi vil se mere af – ikke

kun i Danmark men i hele Verden.
CIRKULÆR ØKONOMI (fra
vugge til grav):
Grøn vækst + Bæredygtighed
I dag forbruger det enkelte
menneske 26 gange mere end for
150 år siden.
Kun 28% af os forstår begreber
som: bæredygtig, miljøvenlig og
grøn, og kun 44% af de som forstår
begreberne, stoler på de store
firmaer, når de bruger disse udtryk.
Cirkulær økonomi er visionen
om at maksimere ressourcerne og
minimere spild, så vi opnår grøn
vækst.
SAMARBEJDENDE KULTUR:
Deleøkonomi + Sociale værdier
Deleøkonomi ændrer vores måde
at forbruge, arbejde, rejse og meget
andet.
Tænk bare på AirBnB (privat
udlejning af værelser via nettet),
delebilordninger, ”giv-væk” sider,
og lånemarkeder (Bl.a. i Malmö
er der en butik, hvor man gratis
kan låne værktøj, hvis man køber
forbrugsvarerne).
HENSYNSFULD KAPITALISME:
Social Kapital + Fællesskab
Analyser viser at flere og flere af de
nye virksomheders succes drives
af begreber som historiefortælling
og hensynsfuld kapitalisme. De
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udvikler og bruger netværk til at
støtte lokal handel, hvor de skaber
både værdi og trivsel samtidig.
Social kapital er limen, som vil
holde samfundet sammen.
Næsten 2/3 af den udviklede
verdens medarbejdere foretrækker
at arbejde for en organisation
eller et firma, som gør en positive
forskel.
ØGET
GENNEMSIGTIGHED
(RADIKAL TRANSPARENS):
Brobygning
+
Samarbejde
Kravet om informationsfrihed
eksploderer. Det vil påvirke alt i
samfundet, fra hvordan vi arbejder
og tjener penge, til hvem vi vælger
til at lede os.
En global rundspørge af 97,000
personer i 30 lande, viste, at 48%
oplevede at de arbejdede I en
virksomhed som de ikke ville
anbefale til andre, på grund af
virksomhedernes offentlige image.
Et godt ry vil fremover blive den
mest værdifulde kapital.
DREVET AF FORMÅL:
Formålskultur + Inspirerede tiltag
Når fremtidens arbejdstagere
leder efter arbejde, bliver det mere
vigtigt at finde organisationer eller
virksomheder, som har et klart
defineret formål. Det handler ikke
kun om at bruge penge på at skrive
en CSR (nedfælde virksomhedens
sociale ansvar), men om at

forretningsprincipperne
reelt
understøtter både virksomheden
og det omgivende samfund.
Det var så nogle spådomme fra
Torben – og som han sagde, han
kan sagtens tage fejl.
GODT NYTÅR.
Efter gildemestertalen fortalte
Steen, at den 13. januar for 25
år siden blev Niels Daugaard og
Steen Stensgaard optaget i gilderne.
Tillykke til dem begge.
Vi sang herefter Det lysner over
agers felt.
Gildehallen blev lukket og
Kongernes Konge blev sunget.
Udgangsmusikken
fra
gildehallen var H.C. Lumbyes
Champagnegalop.
Efter gildehallen var det nu tid
til spisning og hyggeligt samvær.
Bordene var flot pyntet af den
arrangerende fødselsdagsgruppe og
maden der blev spist, var kinesisk
buffet (meget spændende og godt).
Der var underholdning undervejs
af en indbudt gæst og der blev
sunget lystigt fra sangbøgerne.
Ref. Kirsten Secher
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2. Gildes Gildehal med væbneroptagelse
i Lunden den 5.2.2015
Vivaldis toner kan godt give mindelse om et kommende forår også
selv om de stammer fra VINTEREN n.1.8.29. Og det var indledningsmusikken til gildehallen i
Lunden på en råkold februaraften,
som senere også skulle bringe sol
og sommer i hu med et fortræffeligt
oste- og vinarrangement.
Steen Klercke bad Bodil Viborg
besvare det stillede væbnerspørgs–
mål. Det gjorde hun ved at reflektere over det gamle ordsprog ”Tale er
sølv - tavshed er guld” og startende
med historien om sin barndoms
Lise og Kaj, som desværre ikke fik
talt ud om alle de ting de gerne ville have fortalt hinanden og jo altså

fik vendt ordsproget til sin modsætning.
Bodil har det ligesådan og føler
stærkt for alle, der taler regimer
midt imod, folk der råber op og
påpeger uretfærdighed og folk der
står ved retten til ytringsfrihed.
Bodil synes selv, at spejderlivet og
gildearbejdet har givet hende modet til at sige til og fra på rette tid
og sted.
Gildemesteren takkede for svaret
og overrakte efterfølgede væbnerbrevet til Bodil.
I sin gildemestertale tog Steen udgangspunkt i de farer der lurer på
os i dagligdagen: ”Vi lever livet farlig, på flere fronter. Mange af de

( )
....i parentes bemærket!

Fra Steen Steensgårds 5 minutter den 5.2.2015

Så mit emne i dag er nogle højt udviklede og specialiserede skabninger, som er voldsomt udbredte
på jorden . Ja typen omfatter faktisk samlet det
største antal dyr overhovedet på jordkloden. De
har en højt udviklet tilpasningsevne og har dannet levedygtige samfund på alle kontinenter med
undtagelse af Antarktis. De er berygtede for deres
flid og deres erobringstrang. De har husdyr og
avanceret landbrug og de bruger værktøj, medicin og kemiske våben og de udgør til sammen den
største samlede vægt af biomasse på jorden .
Har I gættet, hvem jeg snakker om? Ja, myrerne.
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steder vi står, går eller køre, bliver
vi overvåget på godt og ondt, derfor har jeg også overvejet at komme
iført skæg og blå briller i aften, når
jeg ser, at temaet for eftergildehallen er ”Viva la France”. De seneste
uhyrligheder i Frankrig og Belgien
i erindring, er ikke en rar udvikling, og meget svært at forholde sig
til.
...at der lure mange fare rundt omkring, kunne læses i Jyllands Posten
i januar, hvor der var en oplistning
af hvad og hvem, der dræber mennesker. 755.000 dør af stik fra malariamyg, 200.000 af ferskvandssnegle, 125.000 af giftslange.... Når
jeg er ved det med ulykker, kan det
nævnes, at i USA dør ca. 3000 børn
under 12 ved ulykker med egne
skydevåben.
Disse børn må betjene tungt maskingevær fra 12 års alderen.
Joh, vi lever livet farligt, og så er der
ikke medtaget, hvor mange der dør
af sygdomme, og selvmord.”
I lyset af det foranstående fandt
Steen det måske lidt småtskåret, at
beklage sig over de udfald, der er på
de sociale medier, som bl.a. går ud
over ordblinde, der gang på gang
bliver hængt ud på bl.a. Facebook.
”Nu kan jeg næsten fornemme nogen tænker , hvorfor fan... er du
så på FB? Det er bare ikke det, det
handler om. Det er som ført nævnt
for nemt at hænge folk ud under
dække af ikke at være personlig
tilstede. Har I hørt nogen sige: og
så kan han ikke engang stave eller
udtale ord korrekt? .. Yes - det har I.
Jeg er en af dem der ikke kan stave
som retskrivningen foreskriver. Jeg
har mange gange, siden jeg fandt

ud af, at jeg har et skjult handicap,
nemlig ordblind, som jeg deler
med ca. 7 % af befolkningen, måttet acceptere til møder og lignede,
at bliver gjort opmærksom på en
stavefejl eller flere. Tro mig, det er
ikke noget man praler med, og antallet af ordblinde er stigende, uvist
af hvilken grund. Det har dog vist
sig at intensiv it-baserede læse- og
staveværktøjer er afgørende nødvendige for mennesker med ordblindhed. Ordblinde er ofte gode
til at formulere sig verbalt, de stoler
på hukommelsen, har gode sociale og menneskelige egenskaber, er
gode til at aflæse mennesker . At
være ordblind er ikke ensbetydende med at dysleksi ramte, er dumme på andre områder. Jeg deler
mit skjulte handicap med bl.a. Leonardo du Vinci, Albert Einstein,
H . .C Andersen, Selmar Lagerløf,
Richard Bronson, John Lennon,
Tom Cruise, og Whoopi Goldberg
og mange flere, ikke fordi det hjælper i dagligdagen, det viser bare at
det kan lykkes at brænde igennem
alligevel.
Det hjælper bare ikke de ordblinde i hverdagen, at andre klarer sig
godt, trods handicappet. Derimod
vil det hjælpe meget, om nogen
tænkte sig om inden de siger ”og så
kan han /hun ikke engang stave.”
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Grethe Mikkelsen og Steen Stensgård kan begge fejre jubilæum som
gildemedlemmer i løbet af marts
måned. Grethe 40 år og Steen 25 år.
GM ønskede tillykke og overrakte
henholdsvis gave og nål.
I sine 5 minutter overraskede Steen
Stensgård os alle med en beretning

om en uhyre geschæftig skabning helt på niveau med - ja tænk hvem?
Steen havde hentet inspiration i et
lille hefte udgivet af Århus Universitetsforlag i serien ”Tænkepauser”.
Aftenen sluttede i en symfoni af
dufte og dejlige smagsnuancer. Eftergildehallens arrangører havde
taget hele den store franske oste- og
vinpalette frem og bød på et overdådigt opbud af de franske fristelser fra næste hvert eneste hjørne af
Frankrig.
At vi undervejs så også blev belært om godbiddernes oprindelse
og fremstilling gjorde fornøjelsen
endnu mere sublim.
Vi sluttede aftenen med at synge
”Nu er jord og himmel stille.”

Ref. Niels Peter
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Arbejdsdagene..

Det er godt at være i god tid, men denne gang gik det ” galt”.
I stedet for arbejdsdage blev der udlejet hele ugen, og det er jo et tilbud,
man ikke kan sige nej til....
I stedet for uge 12 venter vi til uge 15. - altså lige efter påske.
Der vil være brug for mange hænder d.8/4. d. 9/4. og d. 10/4 hver dag fra
klokken 9
Arbejdet vil være oprydning af grene, slæbe i bunker, små-fældning
m.m. Medbring gerne en grensaks , lille sav
Der vil være lidt fast og flydende føde .
Send mig en mail eller en opringning senest 30/3.
Gildehilsener fra Ellen Schou. 86845994. eller ellen@schou.org

Gildeting 2.Gilde

Som tidligere meddelt afholdes der Gildeting i Medborgerhuset, sal C. torsdag den
12. marts kl. 17.30. – Det tidlige tidspunkt skyldes, at at vi skal være ude inden kl.
22:00.
Der vil blive serveret et par håndmadder til start på Gildetinget.
Dagsorden og bilag til Gildetinget er udsendt pr. mail
Der er gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk senest den 5. marts.
Gildehilsen
Hanne Andersen
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3. Gilde. Virksomhedsbesøg hos Vejdirektoratet
den 17.2. 2015
19 gildebrødre og ægtefæller havde
fundet vej til vejdirektoratets
kontor. Her blev vi budt velkommen
af en landinspektør.
Denne fortalte levende og
engageret om Motorvejen mellem
Funder og Låsby, fra de første ideer
om linjeføring til den projicerede
By motorvej, der forventes at blive
færdig til indvielse i 2016.
Mange eksempler på påtænkt
linjeføring blev vist ved hjælp
af Power Point. Der skulle tages
hensyn til EU Habitatområder
med dyre-og planteliv, der kræver
særlig beskyttelse. Der var også
lokale interesser, der skulle
imødekommes. Til sidst endte den
årelange diskussion i 2009 med en
politisk beslutning i Folketinget om
den bynære Motorvej.
Det
primære
formål
med
motorvejen er at øge trafiksikkerhed
og fremkommelighed samt at
aflaste de nuværende veje for
gennemgående trafik.
Passende stigninger og fald på
vejanlægget konstrueres således,
at man ”skræller” jord af de højeste
punkter og bruger denne jord til at
fylde på i de lavtliggende områder.
Et område ved Søholt, der er
lavere end grundvandsstanden,
isoleres ved specielt opbyggede

spunsvægge. Man vil helgardere sig
på denne måde mod kommende
oversvømmelser.
Naturområder, f.eks., vandhuller,
der beskadiges ved motorvej
byggeriet,
skal
erstattes
af
tilsvarende anlæg således at status
quo for naturen bevares.
Hensyn til mennesker ved den
bynære motorvej: Der opsættes
volde for at mindske støjgenerne.
Desuden er motorvejen overdækket
på en 300 m. lang strækning neden
for Gødvad bakke. Et par steder
etableres der gangbroer over
motorvejen så mennesker frit kan
færdes i naturområderne.
Hensyn til store dyr, krybdyr og
padder samt firben og lignende: Der
etableres faunabroer og tunneller
til de store dyr og konstrueres rør
i terrænet til smådyrene. Håber,
at dyrene kan finde ud af at bruge
de snedigt udtænkte anlæg, der er
lavet til dem!
Motorvejen Funder-Låsby løber
gennem et særpræget naturområde
og skal også være en smuk oplevelse
for trafikanterne. De mange
vejbroer og landskabsbroer samt
området ved Gudenåen vil give
trafikanterne en unik oplevelse.
Tilslut skal nævnes, at man ved
arkæologiske
udgravninger

10

inden arbejdets påbegyndelse har
fundet rester af Danmarks ældste
jernalderhus, 65,5 meterlangt og 7
meter bredt. Samt en oldtidslandsby
med rester af 25 gårde og en
jernudvindingshytte.

GM takkede for en interessant og
levende orientering om det store og
imponerende projekt.
Referent: Gerda M.

1. Gilde på Virksomhedsbesøg mandag d.16 februar
31 gildebrødre og ægtefæller
fandt en mørk aften ad snørklede
mørke vej frem til Silkeborg
Kraftvarmeværk, og blev varmt
modtaget af maskinmester Jørgen
Holm Madsen.
Værket er bygget i 19922011 og er Danmarks største
centrerede
kraftvarmeværk.
Jørgen fortalte meget om hvordan
værket fungerer, om vindmøller,
om import og eksport af strøm og
om hvordan det kan koste penge
at komme af med overskydende
strøm. Værket er online knyttet
til leverandører af vejrprocesser
ligesom VERDO i Randers
fjernovervåger og betjener værket
når personalet holder fyraften .
Jørgen fortalte også om fjernvarmen
som22.000 husstande har glæde af og
man udnytter energien bedst mulig
med fjernvarmen, som man for ca
20 år siden var ved at forbyde, idet
man fandt det for kommunistisk.
Efter power-pointet og Jørgens
kommentarer fik vi iført orange

sikkerhedshjelme en rundvisning
i maskinhallen, en fantastisk
oplevelse, helt ufatteligt hvad der
var af rør og maskiner. Næste
tilbud var en tur op i husets
øverste etage med udsigten over
Silkeborg, og ca halvdelen tog imod
dette, mens andre tog tilbage til
mødelokalet hvor kaffen ventede.
Da vi var samlede igen nød vi
kaffen og de skønne kager som
gildeledelsen serverede for os.
Ove Hald viste os nogle utrolig
unikke stykker stål-kunst af værket
og ideen bag det, og Bo sluttede
aftenen af med at takke Jørgen for
hans spændende indlæg, men vi
fik lige et kig mere, for på vejen
ned til vores køretøjer lagde vi
vejen omkring kontrolrummet,
hvorfra man kan følge med
alt vedrørende energien m.m.
Stor tak til gildeledelsen for en
særdeles spændende og informativ
aften.
JH
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Distrikt
Onsdag 06/05/2015 Medborgerhuset Distriktsgildeting
Torsdag 04/06/2015 Distrikt Tange Sø Friluftsgildehal
1.Gilde
Mandag 18/05/2015 18.00 Se ØksenVårtur
2.Gilde
Torsdag 28/05/2015 19.00 Se Øksen Vårtur
3.Gilde
Tirsdag 19/05/2015Vårtur - nærmere følger
Kjellerup
Lørdag 30/05/2015 Gildeudflugt –Forslag modtages.
Alle
Torsdag 11/06/2015 19.00 Paradislejren Friluftsgildehal
1.Gilde

Ny medlem:

Steen Blach Rossen
Sommervej 26
8600 Silkeborg
tlf.: 8668 6887 Mobil: 5214 7952
Mail: steenrossen@hotmail.com

Ny mailadresse

Anna Bramming Madsen -

bramming.madsen@youmail.dk

Poul Vagnholm - 		

pokiva@letnetmail.com

Øksen det kommende gildeår.
Til alles orientering er herunder opført tider for Øksens deadlines
og hvornår Øksen udkommer.
Øksen
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2014/15
Deadline
Udg.
07.04.
13.04.

Næste deadline: 7.april 2015
Øksen nr. 8 udsendes den 13.april 2015

Indlæg bedes sendt til Niels P.F.Sørensen, Håndværkervej 87, 8600 Silkeborg
E-mail: npfs@mail.dk
Dette nummer af Øksen er fremsendt pr. mail til alle kanslere 19.01.2015.

Bemærk - ny redaktør - ny adresse - ny mail
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