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ARRANGEMENTER i APRIL/MAJ 2015

1.Gilde
Mandag 20/04/2015 kl. 19.30 Sct. Georgs Gildehal
Paradislejren. Tilmelding gruppevis til Erna Bornhøft, mail:
e.k.apel@mail.dk – telf. 86 83 70 11
Senest den 14. april- antal kvinder – mænd
Mandag 18/05/2015 kl. 17.45 Vårtur. Se side 5 i dette nr. af
Øksen
2.Gilde
Torsdag 23/04/2015 kl. 19.00 Sct. Georgs Gildehal
Paradishytten. Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk
senest den 19. april.
Torsdag 28/05/2015 kl. 19.00 Se næste nr. af Øksen
3.Gilde
Fredag 24/04/2015 kl. 18.30 Sct. Georgs Gildehal
Lunden
Tirsdag 19/05/2015 Vårtur. Nærmere følger.
Kjellerup
Torsdag 23/04/2015 Sct. Georgs aften
Blokhuset i Hald. Med ægtefæller
Lørdag 30/05/2015 Gildeudflugt

Referat fra 1. Sct. Georgs Gilde i Silkeborg Gildeting mandag d.16. 03. 2015 kl.
19:00
Mødedeltagere:25 gildebrødre
Referent: Anders Hessel
Valg af dirigent:Alfred Westersø
Dagsordenspunkter:
Beretning fra GM Bo Petri Jeppesen
Ved Sct. Georgs Gildehallen 28. april 2014
blev der indsat en ny ledelse, idet Grete
Lorange overtog embedet som gildekansler, Børge Grønbæk indsat som gildeskatmester og Hanna Wind blev ny dørherold.
19. maj 2014 var der vårtur til Levefællesskabet Hertha ved Herskind.
12. juni 2014 havde vi Friluftsgildehal i
Paradislejren, hvor 2. Gilde stod for arrangementet.
31.august 2014 startede 22 gildebrødre og
ledsagere tidligt om morgenen på årets
høsttur, som gik til Gl. Estrup Herregårdsmuseum.
22. september 2014 havde vi sæsonens første gildehal.
20. oktober 2014 fejrede vi vores Gildes 76
års fødselsdag.
3. december 2014 havde vi sammen med
de øvrige gilder vores traditionelle julearrangement, hvor Kjellerup Gildet havde
sikret sig Grønbæk Kirke.
12. januar 2015 havde vi nytårsgildehal i
Sejs Kirke - smukke rammer om gildehallen, men akustikken var ikke helt velegnet
til et arrangement som dette.
16. februar 2015 havde vi virksomhedsbesøg på Silkeborg Kraftvarmeværk.
I gildeledelsen har vi afholdt en række
gode møder hos hinanden, hvor vi har
brugt noget af tiden på de arrangementer, der nu en gang skal planlægges. Men
ud over dette har vi også fungeret som en
almindelig gruppe, hvor vi har debatteret
om mange vidt forskellige emner.
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Vi har bl.a. drøftet ”Verdens bedste idé” affødt af nogle oplæg i Jyllandsposten, vi
har hørt om broer, vi har alle set filmen
”Stille Hjerte” og efterfølgende haft emnet til debat. Og vi har drøftet, om ”der er
mere mellem himmel og jord”.
En stor tak til alle i Gildeledelsen for godt,
hyggeligt, kreativt og konstruktivt samarbejde.
Også tak til samtlige grupper, for I har
endnu en gang klaret at få lavet nogle fornemme arrangementer i forbindelse med
Gildehallerne.
Også en stor tak til Gine-Gaserne, der som
altid har støttet op om ture og møder. Ofte
med lækkerier, der kan væde ganen og
som tilsyneladende altid falder på et tørt
sted.
Beretningen blev godkendt.
Regnskab og budget v/ GS Børge Grønbæk Nielsen blev godkendt.
Kontingent for 2015 var af Skatmesteren
foreslået uændret til 400,- kr halvårligt.
John Hahn mente, at posten møder var
underbudgetteret, fordi der er Landsgildeting, så der blev flyttet 700 kr. fra Øksen til
Møder. Budgettet blev herefter godkendt.
Statistik v/ GK Grete Lorange(afbud) /
Anders Hessel.
12 gildebrødre har 100% fremmøde.
10 har 90% fremmøde.
5 har 70% fremmøde.
Gennemsnitsalderen er 76,2 år.
Gennemsnitsancienniteten er 29,4 år.
Beretning fra laugene, herunder Fællesrådet.
Infolaug.
Jytte Hahn:
Konstaterede at Øksen udkommer regelmæssigt.
Paradislejren.
Børge Grønbæk Nielsen:
Det har været et turbolent år for bestyrelsen, som blev skiftet ud d. 5/11 og spejder-

grupperne deltager ikke længere.
Bestyrelsen arbejder efter vedtægterne fra
2000.
4/2 afholdt man et fællesmøde mellem bestyrelse og lejrudvalg, hvor man nedsatte
2 udvalg, et til at udarbejde forslag til nye
vedtægter, og et til at udarbejde opgavebeskrivelser.
Malerfirmaet Herman Rasmussen har givet en donation til Paradislejren på 5.000,-,
som man har besluttet at bruge til elektroniske dørlåse, som kan spare lejrudvalget
for en del køreture.
Goodturn.
Grethe Stausgaard:
Rødegård er ikke længere interesserede i
at få besøg.
Lysbro har haft besøg 2 gange, hvor der
har deltaget 8 personer hver gang.
Derudover har man været i Sejs og i Gødvad.
Spejderlaug.
Der er ingen repræsentation fra 1. Gilde.
Museumsarkivet.
John Hahn: Lokale-situationen er fortsat
uafklaret, men Silkeborg kommune mener ikke, at man ud fra museumsarkivets
nuværende vedtægter, er forpligtet til at
yde lokaletilskud. Der arbejdes imidlertid fortsat på en løsning i forbindelse med
Nordre skole.
Efter diskussionen med Fællesrådet omkring donationen på 5.000,- til Museum
Jorns indkøb af den fjerde Jorn patruljedagbog og næste års budget for Museumsarkivet, ønskede John Hahn en tilkendegivelse fra gildetinget om betingelserne
for laugets økonomi. 1. Gilde opfordrer
Fællesrådet til at afholde et møde med
Museumsarkivet. John Hahn tager initiativ til et møde.
Funder plejehjem.
Jytte Hahn: Bingospil kører uden problemer.
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Fællesrådet.
Bo Petri Jeppesen refererede beretningen
fra Fællesrådet.
Fællesrådets opgave er i det væsentlige at
behandle indkomne ansøgninger til donationer. Hvilke, der er imødekommet, kan
ses af regnskabet, som Skatmesteren vil
gennemgå.
Dertil kommer planlægning og afholdelse
af fællesarrangementer for de 4 gilder – de
fremgår altid af aktivitetskalenderen.
Dertil kommer – løbende - stillingtagen til
emner, der berører alle gilderne, og som
ønskes behandlet af Fællesrådet, f.eks.
• Interne stridigheder omkring Paradislejren
• Økonomien omkring den 4. Jorn - dagbog
• Fodslaw omkring ØKSEN
• Museumsarkivets fremtid
Der har i årets løb været afholdt 8 møder i
Fællesrådet, hvoraf de 5 har været på baggrund af de første fem måneders turbulens
i Paradislejren.
Fællesrådets arrangement i november bød
på Bitten Damgaard, der causerede om sit
liv med Åge Damgaard og Kunsten. Hun
kaldte causeriet for - Mig, Åge og Kunsten.
En spændende levnedsbeskrivelse og et
tidsbillede, der tryllebandt publikum – en
god aften - de indestængte ostemadder til
trods.
Medborgerhuset har brødebetynget lovet,
at gentagelse af denne fadæse ikke vil finde
sted.
Det skal i øvrigt bemærkes, at formandskabet i Fællesrådet går på skift mellem de
4 gilder – og at det år, man har formandskabet, er man også ansvarlig for de forskellige arrangementer (altså Friluftsgildehallen og julemødet).
Det er således også 3. Gilde, der overtager
formandskabet i gildeåret 2015 - 2016.
På den måde er det meget nemt at huske,

således at vi undgår, at ét af gilderne har
formandskabet 2 år i træk.
Birthe Skov fremlagde Fællesrådets
regnskab, der havde været indtægter på
13.200,- fra gilderne og 14.000,- fra Riverboatvagterne. Fællesrådet havde brugt
2.049,- heraf 887,- til juridisk bistand.
Goodturn havde brugt 4.500,-, spejderne
har fået 10.000,- og Scleroseforeningen og
Hospitalsklovnene hver 2.500,-.
Museumsarkivet har doneret 5.000,- til
Museum Jorns indkøb af Asger Jorns 4.
patruljedagbog.
Behandling af indkomne forslag.
Der var forslag fra Erna Bornhøft om
at flytte gildehallerne fra kl. 19:30 til kl.
19:00. - Vedtaget.
Der var forslag fra Jytte Hahn om at 1. Gilde skulle tage et forslag om at overdrage
Paradislejren til Spejderne op med de andre gilder. – forslaget afvist efter en mindre debat.
Der var et forslag om ændring af vedtægterne for Info-lauget. Det var i begyndelsen lidt uklart, hvem der egentligt havde
fremsendt forslaget, men Birthe Skov fortalte, at Fællesrådet havde nedsat et udvalg
til at udarbejde et forslag til nye vedtægter
bestående af tidligere Økse-redaktører.
Det siddende Info-laug fandt det bemærkelsesværdigt, at de ikke var blevet inddraget eller i det mindste orienteret om dette.
Der udspandt sig en længere debat om,
hvad formuleringerne egentlig dækkede
over, og konklusionen blev, at 1. Gilde
opfordrer Fællesrådet til at holde et møde
med Info-lauget.
Gruppeberetninger:
Der har været god aktivitet i grupperne.
Gruppe 1 havde diskuteret religion og
egen tro og havde besøgt udstillingen
Abrahams Børn og havde desuden besøgt
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spejdermuseet i Århus.
Gruppe 2 havde besøgt Moesgaard museum og Fængselsmuseet i Horsens.
Gruppe 3 havde beskæftiget sig med Spejdermuseet og glædede sig til at invitere på
Vårtur.
Valg af Gildemester, Herold:
Gildemester: Jytte Hahn
Herold: Alfred Westersø
Valg af revisorer:
Grethe Jensen og Grethe Stausgaard fortsætter.
Valg af suppleanter:
Erna Bornhøft, Birthe Skov.
Valg til Økselaug, Spejderlaug, Good-turnlaug:
Museumsarkiv: Anders Hessel og Grete
Lorange (John Hahn er udpeget af Fællesrådet)
Infolaug: Ruth Labansen, Kirstine Tagmos
og Anders Hessel
Paradislejrens bestyrelse: Kirsten Guttorm
Andersen
Paradislejren: Alice Drewsen, Verner Laursen og Bo Petri Jeppesen
Goodturn: Ruth Labasen, Grethe Stausgaard og Mette Yde
GUS: Jytte Hahn
Funder Plejehjem: Erna Bornhøft, Jytte
Hahn
Evt.
Verner Laursen – der er arbejdsdage i Paradislejren. Se datoer i Øksen.
Jytte Hahn – opfordrede til at deltage som
indsamlere ved Kræftens Bekæmpelses
indsamling d. 12. april.
Kirstine Tagmos - Riverboat vil fortsat gerne have, at vi passer på deres telte fra den
24.-28. juni. Det er lidt uklart, hvor teltene placeres i år p. g. a. P-kælderbyggeri på
Bindslevs Plads og Torvet, men pladsen
ved Rådhuset og Søtorvet er muligheder.
Der var tilslutning til, at vi påtager os vagterne.

1. Sct. Georgsgilde

VÅRTUR 2015
Tidspunkt:
Mødested:
Fortæring:
Pris: 		

Den 16-5-2015 kl. 17.45.
P- pladsen ved Silkeborg Bad.
Boller med ost og kringle,
Kaffe og the.
50 kr.

Kort og rutebeskrivelse til turen udleveres, når vi mødes.
Så snør de fornuftige travesko og kom og deltag i en kort travetur i et
dejligt forårsgrønt fladt terræn.
Alle kan deltage, og længden på turen kan man selv variere efter evne.
Tilmelding gruppevis til Kirsten Gutorm Andersen på: kirstengandersen@gmail.com eller tlf. 40266316 senest den 12/5.

Gruppen på rekognoscering
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2. Sct. Georgs Gilde Silkeborg
Referat
Gildeting 2015
12. marts 2015
Gildemester Steen Klercke bød velkommen til de 34 fremmødte gildebrødre.
1.
2.

3.

Valg af dirigent og protokolfører.
Steen Stensgaard blev valgt til dirigent og Hanne Andersen til protokolfører.
Steen Stensgaard konstaterede derefter, at gildetinget var indkaldt rettidigt.
Gildemesteren aflægger beretning for gildeåret 2014/15.
En gildemesters betragtninger 2015.
Da jeg for godt et år siden sagde ja tak til 1 år mere som GM, var jeg godt klar over, at jeg gik
ind til et spændende år med mange udfordringer og oplevelser, og det kom der.
Jeg blev udstyret med en gildeledelse, der i den grad var og er indstillet på, at vi sammen
skulle have et godt gildeår, og det mener jeg også vi har. Vi startede med et koldt forår, hvor
der blev brug for at rykke lidt sammen, og få det maksimale ud af situationen.
Arrangementerne siden startede med friluftsgildehal i Paradiset, den var ikke programsat
som et 2. gilde aktivitet. Der var en kæmpe opbakning fra hele gildet omkring denne aktivitet, der på fornemste vis gav de fremmødte, fra de 4 gilder, en rigtig god aften, med bl.a.
besøg af LGK Johan Evensen. Tak til jer alle for en god oplevelse, som blev rost af vore gæster.
Der har været mange rigtig gode gildehaller og gildeoplevelser, det er ikke nødvendigt at
nævne hver enkelt, da langt de fleste af os selv har oplevet alt fra høstturen og frem til dette
gildeting, hele 82 % gildet er mødt frem, 8 gildebrødre har en møde % på 100, og 8 har 90,9
%, tillykke med det. Jeg vil gerne sige tak til grupperne for den store iver og engagement, der
er lagt i eftergildehaller, høstturen og julemødet, nogle rigtig gode oplevelser.
Det er mit indtryk at grupperne, som sædvanligt har haft nogle gode og spændende dage/
aftner sammen, det hører vi mere om på et senere tidspunkt i aften.
Når det så er sagt, er der også nogle opgaver, der trænger sig på, og som jeg tror den kommende GL vil tage fat på snarest muligt. For mig at se, begynder der at tegne sig et billede,
der viser at vi med den stadig stigende gennemsnitsalder pt. 72,3 år, giver nogle udfordringer
til den måde vi ønsker 2. gilde skal fungere på i fremtiden. En debat i det nye gildeår med en
aften, hvor vi drøfter hvad og hvordan ønsker vi gildet de næste 5 – 10 år? Hvordan og ikke
mindst hvor skal vi holde vore møder, kan måske være et ideoplæg. Jeg ved fra andet gilde
med samme alders gennemsnit eller mere, at man ”udliciterer” og forenkler Eftergildehallen,
og stadig har nogle gode og hyggelige timer sammen.
Vi har nogle poster i Gildet der SKAL besættes, og lad mig sige det sådan, køen af emner har
været til at overskue, men jeg vil gerne understrege, at de jeg talte med vedr. GM posten, gennemgående har været særdeles positive. Der er opbakning til at posten skal og bliver besat,
også i årene fremover, måske ikke som vi er vant til. Der er flere der har givet udtryk for, at de
gerne ville give en hjælpende hånd til GL. Tak for det, I ved selv hvem jeg her tænker på.
Vores gilde er stadig et aktivt gilde, og et godt sted at komme, det viser mødeprocenten med
al ønskelig tydelighed, vi skal nok bare sætte overliggeren lidt ned og lave tilløbet lidt længere.
Der er mange kræfter i distriktet og i LG, der på fortræffelig vis arbejder med gildernes fremtid både på kort og lang sigt, det har I bl.a. fået en mail om i dag.
Tak for jeres hjælp og støtte i det forgangne gildeår.
Held og lykke til den nye GL ledelse.
Gildemesterens beretning blev herefter godkendt.
Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse.
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4.
5.

6.

Skatmester Per Uldall fremlagde regnskabet for 2014, som blev godkendt.
Gildeskatmesteren forelægger budget for det kommende gildeår til godkendelse. Herunder
fastsættelse af det årlige kontingent.
Budgettet for 2015 blev godkendt. Kontingentet for 2015 fastsættes uændret.
Behandling af indkomne forslag. Herunder:
A. Beretning fra Fællesrådet.
Fællesrådets opgave er i det væsentlige at behandle indkomne ansøgninger til donationer.
Dertil kommer planlægning og afholdelse af fællesarrangementer for de 4 gilder – de fremgår
altid af aktivitetskalenderen.
Dertil kommer – løbende - stillingtagen til emner, der berører alle gilderne, og som ønskes
behandlet af Fællesrådet.
2. Gilde afholdt i juni en fin gildehal i Paradislejren. Fællesrådets arrangement i november bød
på Bitten Damgaard, der causerede om sit liv med Åge Damgaard og Kunsten. I december
arrangerede Kjellerupgildet et rigtig godt julemøde i Grønbæk kirke.
Det skal i øvrigt bemærkes, at formandskabet i Fællesrådet går på skift mellem de 4 gilder – og
at det år, man har formandskabet, er man også ansvarlig for de forskellige arrangementer (altså
Friluftsgildehallen og julemødet).
Det er således også 3. Gilde, der overtager formandskabet i gildeåret 2015 - 2016.
På den måde er det meget nemt at huske, således at vi undgår, at ét af gilderne har formandskabet 2 år i træk.
B. Regnskab og budget for Fællesråd og fælles laug til godkendelse.
Regnskab og budget for fællesrådet blev godkendt.
C. Regnskab og budget for Museumsarkivet til orientering.
Regnskab og budget for Museumsarkivet blev fremlagt til orientering. Der var spørgsmål til
en donation på kr. 5.000,-. Det er tilskud til en Jorn spejderdagbog, som blev solgt på Bruun
Rasmussens auktioner. Dagbogen befinder sig nu på Museum Jorn.
D. Indkomne forslag:
Forslag til ændring af vedtægter for Info-lauget.
Fællesrådet havde fremsat forslag om ændring af vedtægterne for Info-lauget Øksen. Der
var enighed om, at vedtægterne kunne godkendes, hvis den sidste linje ”Indlæg af personlig
karakter vil ikke blive optaget i Øksen.” bliver slettet.
Forslag fra gruppe 26.
Good-Turn Lauget
Grp. 26 foreslår, at gildet i fremtiden ikke skal modtage Good-Turn mærket. Den manglende
indtægt herved foreslår vi afholdt indenfor det årlige kontingent.
Kirsten Hartmann orienterede om mærket, som er Landsgildets. 3. Silkeborg er sekretariat
for mærket. Good-Turn mærket og Good-Turn lauget har intet med hinanden at gøre. Gr. 26
trak herefter forslaget tilbage.
PR
Ang. PR, har vi den holdning, at der ikke er de ”store” overskrifter i forhold til gildernes arbejde. Skulle der blive interessante situationer i forhold til pressen, vil det til en hver tid lade
sig gøre, at få den fornødne omtale.
Gilde PR arbejder ad hoc. Der var enighed om stadig at vælge en til Gilde PR.
Beretning fra gildets laug og grupper.
Good-Turn Lauget: Per Uldall fortalte, at lauget nu besøger 3 plejehjem 2 gange årligt. Per
takkede alle i lauget for den store indsats, især de dygtige indkøbere. Det er vigtigt, at det er
de samme mennesker, der kommer, for så har de ældre tillid til os. Per har været med i lauget
i 6 år, heraf 5 som formand, og stopper nu.
Info-Laug Øksen: Niels Peter Sørensen fortalte, at der er rimeligt travlt i redaktionen. De
forskellige referenter skriver meget store referater, som ikke er blevet beskåret. Niels Peter
havde holdt linjen med at bringe kommende datoer. Niels Peter mente også, at der skal være
plads til humor i Øksen.
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....i parentes bemærket!
Lidt om Rifbjerg

FOSTER
Festligste maade af opleve Himmebjerget!
Som en natugle
sider jeg med varme øjne i mørket.
Jeg fosterfisk
en lille gummimand
med gæller under mors hjerte.
Vi er paa vandretur i Jylland.
Aah, Horsens anet gennem en navle!

Rystende af latter sætter jeg fødderne
haardt mod maveskindet.
De er komiske damerne paa vejen
klokkehatte
klokkefaar
1931.
Depressionen kryber ikke ind i min lune skov
hvor jeg er hundestejle
mellem tarmenes guirlander.
Tanken om alle sengedyner
jeg skal nyde fremover spirer i mavens vugge
livets første sofacykel.
Fra grønært til rosenkaal
fra haletudse til pattegris
er min første rejse
med blindtarmen som nødbremse
parat ved højre øre.
Vi er helt moderne
to-i-een systemet,
let og praktisk
dame med indbygget barn.

To individer allerede
jeg tænker uafhængigt
er borger i din maves trygge land
med min egen private have
liggestol
hvorfra jeg ser din aorta rejse sig
mit livs fagreste filodendron.

Fra Under vejr med mig selv 1956
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Info-Laug IT: Vibeke Lass Jensen havde intet at sige om IT.
Museums Laug: Knud Jacobsen kunne berette, at museet nu var på vej op fra kælderen.
John Hahn var i avisen den 26.02., som repræsentant for Lokalrådet. Indtil nu er der 3
forslag til løsning på Nordre skoles fremtid. Spørgsmålet er hvor mange m2 kommunen går
med til at bevare.
Silkeborg Kommune ønsker ikke et museum i bygningerne. Lokalrådet vil gerne have oprettet en selvejende institution. Hvis Spejdermuseet skal være med her, må det ikke være en
underafdeling at Sct. Georgs Gilderne, men en selvstændig forening.
Torben Friis oplyste, at der er mange foreninger og projekter, der gerne vil have del i kommunens penge, men at der ikke bliver taget stilling til noget før efter sommerferien. Man
skal ikke begynde at arbejde før man har pengene.
Fællesrådet ønsker, at der laves en plan på kort og på længere sigt. Der skal tages hensyn til
de gældende vedtægter for Fællesrådet og Museums lauget. Niels Peter mente ikke, at det
var de store ændringer i.f.t. de nuværende vedtægter.
Alternativet vil være, at alt materialet skal afleveres til Museum Silkeborg og Silkeborg Arkiv.
Paradislejrens bestyrelse: Torben Friis oplyste, at den nye bestyrelse er kommet godt i gang.
Der har været afholdt møder med lejrudvalget.
Bestyrelsen skal have set på vedtægterne.
Der har i 2014 været et mindre underskud på kr. 10.000,-. Om 1½ år er man færdige med at
afdrage på kreditforeningslånet. Derefter skal man i gang med at afdrage på lånet til solceller. Der vil så være penge til nye opgaver. Der er nedsat nogle arbejdsgrupper, der skal se på
dette.
Paradislejrens udvalg: Ellen Schou sagde, at man nu skulle bruge kræfterne til at se fremad,
alle skrammer er ikke lægt.
Udlejningen har været lidt dårligere end sidste år, men Paradislejren ligger stadig i den
gode ende med hensyn til udlejninger. Det kræver mange kræfter, at tilgodese ønskerne fra
brugerne. Udvalget mødes hver anden måned eller efter behov.
Norgesudvalg: Knud Jacobsen fortalte, at 1. Kristiansand er inviteret til den 1. weekend i
september. Norgesudvalget har travlt med at planlægge dette besøg. Det bliver nok det sidste besøg. Der er ikke længere kræfter til at lave disse arrangementer hverken i Kristiansand
eller i Silkeborg.
Der var ikke nogen, der havde noget imod, at Norgesudvalget blev nedlagt efter arrangementet i september.
Gilde PR: Niels Daugaard oplyste, at der ingen aktivitet har været.
GU: Kirsten Hartmann har haft Vibeke Lass Jensen og Bodil Viborg til væbnerforberedelse.
Donor: Grethe Lauridsen fortalte, at man har reklamer på trøjerne i Silkeborg/Voel håndbold og KFUM fodbold, samt været synlige ved diverse sports arrangementer og Regattaen.
Det har givet mange nye donorer.
Dansk Flygtningehjælp: Ifølge Niels Daugaard har der aldrig været større tilslutning til
Dansk Flygtningehjælps indsamling, hvilket også kunne ses på resultatet.
Gildefotograf: Niels Peter Sørensen står af, hvis han får et nyt job i gildet.
Grupper:
Gruppe 21: Gruppen startede tidligt op, fordi de havde høstturen til Neder Kjærsholm. Vinterens emne har været byer, såsom New York, Barcelona, Stromboli, Berlin og Silkeborgs
værtshuse i gammel tid. Afslutningen bliver på Moesgaard.
Gruppe 22: Emnet har været årtier, f.eks. 40’erne, hvor der blev fortalt og husket tilbage, og
der blev serveret en ret, der passede til. Afslutningen måske i sommerhus.
Gruppe 23: Emnet er danske øer. Gruppen var dog startet med en tur i biografen og havde
senere deltaget i Bjerringbro Gildets fredslys arrangement. Øerne har været Egholm, Samsø
og Ærø. Afslutning på Egholm.
Gruppe 24: Gruppen har selv bestemt emnerne. Det har været flygtninge, ældres situation i
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7.
8.

9.

DK, traditioner og radikalisering.
Gruppe 25: Gruppen har drøftet nogle emner fra tidligere gildehøjskoler. Man planlægger
med en aftentur til Dalgas Plantage og en weekend tur til Hindsgavl Slot.
Gruppe 26: Gruppen startede op med en præsentation, derefter har emnerne bl.a. været skattely, svindlere i DK. Afslutningen går vestpå til vind/sol, samt Kaj Munk.
Gruppe 27: Gruppen har p.g.a. sygdom ikke har så mange møder. Kaj Christensen har fortalt
om nogle af hans oplevelser bl.a. i FDF. Man har drøftet hvem, der skulle opstilles til Gildetinget og planlagt vårturen, samt set på moderne arkitektur.
Valg af gildeledelse:
Niels Peter Sørensen blev valg til ny Gildemester.
Valg til laug, udvalg og bestyrelser m.v.

Laug/udvalg
Valg 2014
Valgt 2015
Gildemester		
Niels Peter Sørensen
Kansler
Hanne M. Andersen
Skatmester
Per Uldall
Faneherold
Jørgen Søltoft-Pedersen
Dørherold		
Gitte Pedersen
Good-Turn Lauget
Bodil Viborg
Lilly Rasmussen
Tove Gadegaard
Aase Grud Hansen
Info Laug – Øksen		
Kirsten Secher
		
Sonja Klercke (1 år)
Info Laug – IT
Vibeke Lass Jensen
Spejderlaug
Hvilende
Museumslaug
Ellen Schou
Knud Jacobsen
Paradislejrens udvalg
Grethe Mikkelsen
Ellen Schou
Steen Stensgaard
Poul Schou
Steen Lauritzen
Inger Pedersen
Niels Daugaard Pedersen
Birthe Grønfeldt
Preben Gram Møller
Paradislejrens bestyrelse Torben Friis
Norgesudvalg
Knud Jacobsen
Nedlægges medio
Inger Pedersen
september 2015
Inger Saerens		
Gilde PR
Vibeke Lass Jensen
Bodil Viborg
GU		
Kirsten Hartmann
Donor		
Grethe Lauridsen
Dansk Flygtningehjælp
Viggo Hartmann
Niels Daugaard Pedersen
Anny Krogh Henriksen
KFUM’s hyttebestyrelse		
Steen Stensgaard
Frimærkebanken		
Preben Gram Møller
Gildefotograf
Preben Gram Møller
Steen Klercke

Valg af revisor.
Lisbeth Baltzer og Lis Larsen.
10. Valg af suppleanter.
De afgående.
11. Eventuelt.
Steen Klercke spurgte om der var stemning for stadig at deltage som nattevagter ved Riverboat
(25.–29. juni 2015), selvom det ikke var de telte vi har haft tidligere. Det var der.
Steen Klercke afsluttede herefter Gildetinget ved at takke for god ro og orden.
Ref.: HMA
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3. Gilde

Protokol fra Gildeting tirsdag den 10. marts 2015.				
Til stede: Lisbeth Olsen ,Jørgen Olsen ,Asta Overgård ,Mogens Pedersen ,Karen Borup
,Misse Frandsen ,Ditte Schmidt ,Villy Poulsen ,Grethe Bro ,Inger Tholstrup ,Jens Tholstrup
,Conni Mastrup Niels Jørgen Jensen ,Anni Jensen ,Jørn Andersen ,Lisbeth Andersen ,Lillian
Jensen ,Margit Grentz- mann ,Dorthe Madsen ,Johannes Madsen ,Keld Roat Pedersen ,Annelie
Bonnichsen ,Per Christian- sen ,Kirsten Enemark ,Elly Wurtz ,Arne Clausen ,Jette Bech
Clausen.
Fraværende: Bruno Wirenfeldt ,Carl Sørensen ,Klaus Erichsen ,Inge Pedersen ,Gerda Madsen
Holger Rudbeck ,Frode Nørgård .
Gildemester Annelie Bonnichsen bød velkommen til de 27 fremmødte gildebrødre .Takkede for
alles bidrag til et godt gildeår .Herefter sang vi ”Det er i dag et vejr” ,som en hyldest til foråret .
1 .Valg af dirigent protokolfører: Asta valgt som dirigent ,Jette valgt som protokolfører
.Dirigenten konstaterede ,at tinget var lovligt varslet og at forslag var indgået til tiden .Som
stemmetællere valgtes Conni og Keld .
2 .Gildemesterens beretning : Vi er nu 34 gildebrødre og 2 gæster .Gennemsnitsalderen er
73,5 år Mødeprocenten til arrangementer er 76,54% .7 gildebrødre har haft fremmøde på 100%
. Fødselsdage :2 - 70 års ,3 - 75 års og 3 - 85 års fødselsdage .Jubilæer : 4 i alt , heraf 2 i
begyndelsen af 2015 . Dødsfald : Elin Jacobsen .
Ledelsesmøder : Afholdt efter behov og 2 udvidede gildeledelsesmøder .
Ledelsesarrangementer : Vårtur til Vær Kirke - Høstturen gik til Gjellerup Kirke ved Herning
- Hjerte-starter kursus afholdt i Medborgerhuset- Virksomhedsbesøg ”Motorvejen ” i
Vejdirektoratets Hus (Det gamle Sanistål ). Vårturen bliver til Bunkersmuseet ved Silkeborg
Bad .Sydslesvig - turen : I april besøger vi A.P. Møllerskolen ,Det danske Spejdercenter
TYDAL og Den Danske Helligånds Kirke i Flensborg .
Gildet prøver at deltage i så meget som muligt , så vi kan ”vise flaget” og møde gildebrødre
fra Distriktets andre Gilder .Gildemesteren deltog i september i Gildemesterstævne i Horsens
.Det var en lærerig oplevelse .I september deltager ledelsen i Landsgildeting i Køge med 2
medlemmer .
Gruppearrangementer :Sct. Georgs Gildehal i Lunden ,Høstgildehal i Lunden
,Fødselsdagsgildehal i Silkeborg Golfklub ,Julemøde i Vinderslev ,Nytårsgildehal 2015 i
Lunden .
Gildemesterens beretning blev godkendt .
3. GS- Regnskab og budget : Gildeskatmesteren forelægger revideret regnskab og budget
. Ekstraudgifter i år til forlængelse af Gildemesterkæde og indkøb af kasser til opbevaring
af rekvisitter til brug ved Gildehaller .Uændret kontingent - 275,00 kr. pr. kvartal .
Regnskab og budget godkendtes .
4 . Behandling af indkomne forslag - herunder :
4.1 : Fællesråd og laugenes regnskaber.: Annelie fremlagde beretning og Dorthe 		
fremlagde Fællesrådets og laugenes regnskab. Beretning og regnskab godkendtes .		
4.2 : Indkomne forslag : Der er indkommet 1 forslag vedrørende infolauget for 		
ØKSEN. Er udsendt til alle Gildebrødre sammen med dagsorden (vedhæftet som 		
fil). Forslag til punkt 3 i vedtægterne .De foreslåede ændringer blev enstemmigt
vedtaget .
5. Beretning fra Gildets grupper og laug : Gr. 31 -gruppeemne - Livshistorier ,Gr.32gruppeemne - Hamburg , Gr.33 -gruppeemne - Århus ,gr.34 -gruppeemne - Silkeborg
(kend din by) .Gr.35. -gruppeemne - Kunst og Kirker . GIM : intet nyt ,GUS : intet nyt .Norges
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udvalget :Forventer invitation til Norge i 2015 .Lejrudvalget i PL. :Arbejder med oprydning i
skoven .Repræsentant i bestyrelsen i PL.: Carl er udtrådt og Keld er indtrådt som konstitueret
medlem .Dansk Flygtningehjælp :Indsamling i 2014 med et godt resultat . Museumslauget :
Asger Jorns dagbog er købt for 5000 kr. .Opbevares på Museum Jorn og i digitaliseret form på
Silkeborg Arkiv .
6. Valg af Gildeledelse :
På valg er GS -modtager genvalg - valgt er Dorthe .		
På valg er GK -modtager ikke genvalg - valgt er Jette .		
På valg er DH -modtager ikke genvalg - valgt er Frode .
7. Valg af laug , udvalg og infolaug og bestyrelsesmedlem til PL.:
Infolaug/Øksen - Holger ønsker ikke genvalg -valgt er Jørn .		
Øksen - Gerda Madsen .					
Spejder-laug : Lauget er hvilende(Frode og Per).På valg er Frode, genvalgt er Frode.
Good-Turn -laug : Elly ,Inger og Jens .På valg er Jens .Jens er genvalgt .
Museums -laug : På valg er Karen Borup . Genvalgt er Karen Borup .		
Ad. Hoc. udvalg : Johannes ,Dorthe ,Jørgen O. ,Lisbeth O. ,Margit .				
På valg er :Jørgen O. ,Lisbeth O. , Lisbeth O. Alle genvalgt.
GIM :Keld er på valg - Keld er genvalgt .				
GUS :Holger er på valg - Holger er genvalgt .			
Rep. til best. i PL. : Keld er konstitueret og modtager valg .Valgt er Keld
Lejrudv.i PL. :Per ,Arne og Jørn .På valg er Jørn og Jørn er genvalgt .		
Dansk Flygtningehjælp :Genvalgt er Kirsten Enemark .
8. ” Valg” af revisorer :
Sidst afgåede GM og GS indtræder automatisk .Dette er Asta Overgård og Conni Mastrup .
9. ”Valg” af suppleanter: Forrige GM og GS indtræder automatisk .Dette er Lisbeth A. og
Per EVT.:
Ændring af kontingent-indbetaling :				
GS foreslår ,at man fremtidig indbetaler via sin bank .Dette for at spare papir, følge
med tiden og lette arbejdsgangen .Indbetalingerne bedes ske senest : 20. marts -20.juni -20 sept.
-20. dec.2015 . Se venligst mail fra Dorthe.
Økonomisk hjælp til de «store» aftener (Fødselsdagsgildehal og Nytårsgildehal)
.
Der
kan efter skriftlig begrundet ansøgning til Gildeledelsen fra den Gruppe,
som afholder arrangementet , bevilges 2000 kr. Der kan også søges til andre arrangementer .
Støtte til GUDENÅ HOSPICE:					
Asta foreslår at Gilde 3 støtter dette projekt med 300 kr. årligt .Gildet er således
medlem. Hvis man selv ønsker at blive medlem og støtte dette projekt med f.eks. 100 kr. årligt ,
kan det ske på : Reg.7240 konto nr. 1441430
Riverboat -vagter : Gilde 3 melder sig positive igen i år. Kirsten Tagmos ,Gilde 1 ,er
kontaktperson som tidligere .
Hjemmesiden ikke ajourført ,hvilket er meget besværligt .			
Aftale :Jørn arbejder på at lægge Øksen ind på Landsgildets Hjemmeside (som link)
Gildetinget forløb godt og i pausen blev der serveret et lækkert stykke brød med laks .Hvidvin ,
øl og vand efter ønske. Kaffe /the.				
Gildemesteren sluttede aftenen af med tak for hyggeligt samvær og ønsket om endnu et godt
gildeår.
Den 10.marts 2015 /Jette B.C.
				
		
		

12

Referat fra Gildeting i Kjellerup Gildet d. 12. marts 2015
1. Finn Uhrskov valgt som dirigent – Vera Nørgård som protokolfører.
Finn takkede for valget og gav ordet til Birthe
2. Gildemesters beretning: Birthe gennemgik kort hvad der var sket i
løbet af året. Vi havde en dejlig sommertur til Ree Park , hvor vi bl.a.
var på Land Rover Safari, og kom rigtig tæt på mange af de vilde dyr.
I august - Som opstart efter ferien, samledes vi for 5. gang til
grillhygge i Mosedalen – en dejlig aften på et dejligt sted.
I september afholdt spejderne det nye ”Økseløb” som nu hedder
BlicherDysten. Løbet blev afviklet i Thorning, hos DDS- Spejderne
– det var et rigtig spændende løb, som vi var inviteret til at følge – sad
bl.a. ved Hauge sø i nattens mulm og mørke og så hvordan spejderne
blev fragtet over søen, på tømmerflåder de selv havde bygget tidligere
på dagen. En rigtig god ting at vi fik overdraget dette løb til unge
friske spejderledere med en masse kræfter og ideer. Så betaler vi gerne
udgifterne – med hjælp fra fællesrådet.
I oktober var vi til Guleærtegilde i Bjerringbro – næste gang er det så
vores tur.
3. dec. Fællesskabets jule arrangement, som vi denne gang havde
henlagt til Grønbæk Kirke. Her fortalte Knud Ove Mandrup meget
levende om kirken og egnen der omkring. Derefter kørte vi til
Hindbjerg, hvor der ventede en spændende julemenu hos Svend Åge
og Vera.
15. januar holdt vi nytårstaffel hos Birthe Flycht - igen fik vi noget
rigtig lækkert at spise – Vi er i det hele taget ret gode til at nyde det
kulinariske i vores gilde.
3.
Regnskab:
A. Birthe Flycht uddelte det reviderede regnskab og gennemgik
de enkelte punkter – regnskabet viser et underskud på 9890,49 kr.
Bl.a. har der været en udgift til advokatsalær – der var nogle ting
omkring ”fonden” (som har vist sig ikke at være en fond) som vi var
nødt til af have helt på plads for ikke at lave noget ulovligt.
B. Birthe gennemgik ”fonds”-regnskabet, som altså ikke længere
er en fond, men bare et depot med afkastopgørelse – meget mere
enkelt og meget mere til at forstå - regnskab godkendt.
C. Kontingentet uændret 350.00 pr. ½ år 4.
Indkomne forslag: Fra fællesrådet var kommet et ændringsforslag
til: Gældende vedtægter for Info-lauget. – Forslaget blev vedtaget
5.
Valg af Kansler: Vera Nørgård genvalgt
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Valg af Skatmester: Birthe Flycht genvalgt
Valg af suppleanter for kansler og skatmester: Kirsten Kromann og
Elisabeth Ringgaard
Valg af herold og suppleant: Genvalg til Finn Uhrskov - suppleant:
Hanne Jensen
Valg til laug i fællesskabet:
D 1: Infolauget: Vera Nørgård
D 2: Paradislejren: Vera Nørgård
Valg af revisorer og suppleant: Hanne Yssing og Elisabeth
Ringgaard valgt som revisorer –
Kirsten Kromann genvalgt som suppleant.
Beretning fra fællesrådet:
I år er det Kjellerup gildet som skal revidere regnskab for
Fællesrådet og forestå friluftsgildehal i Paradislejren.
Vi er en del af fællesskabet og da vi ikke selv har så mange
aktiviteter, er det vigtigt at vi deltager fællesskabets arrangementer.
I Silkeborg Gilderne er medlemstallet fordelt således: 1. Gilde 33 2. Gilde 41 - 3. Gilde 35 - Og så er der lige Kjellerup Gildet med
11. I alt 120 Gildebrødre.
Birthe har fællesskabets regnskab, hvis der er nogen som ønsker at
se det.
Der er modtaget en beretning fra spejdermuseet, som pt. er pakket
ned – Ingen ved hvornår der evt. findes lokaler igen.
Paradislejren: Der er meget lidt info da der endnu ikke har været
afholdt et møde som jeg havde mulighed for at deltage i. Jeg har
regnskab for Paradislejren, hvis nogen skulle være interesseret i at
se det.

EVT: Ingen emner

Referent: Vera Nørgård
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Redaktøren takker af!
Det er egentligt lidt kedeligt at takke af med et referatnummer, som
ikke rigtig giver anledning til lidt
småspræl i perlerækken af indlæg
her i Øksen.
Intentionen året igennem har været
både at sikre kontinuiteten, men så
sandelig også et vist mål af illustrerede indlæg, som gerne har skullet
vise noget om livet i vore 4 gilder.
De fleste bidragydere har været
flinke til at sende billedmateriale
eller andre former for illustrationer
med, hvilket jo løfter læseroplevelsen undervejs. Jeg kan derfor kun
opfordre til, at I gildebrødre stadig
holder fingeren på udløserknappen
på kameraet eller på det dertil indrettede mobile sted på smartphonen, så der også i den kommende
årgang af Øksen er en mangfoldighed af indtryk at glædes over.
I årets løb har redaktionen skullet tage stilling til, hvorvidt det
redaktionelle ansvar skulle indsnævres og redaktionen pålægges
begrænsninger i sine dispositioner
af redaktionel karakter. Der var til
Fællesrådet udarbejdet et forslag til
ændring af vedtægterne for Øksen,
hvor det blev markeret, at der ikke
måtte forekomme indlæg af ”personlig karakter”. Et forslag som den
siddende økse-redaktion slet ikke

blev involveret i behandling af!
Økse-redaktionsmedlemmerne
fandt det ikke rimeligt, at forholde
gildebrødrene mulighederne for
at kunne komme med personlige
kommentarer til begivenheder i
gilderne eller for den sags skyld andre debatrelevante områder og bad
derfor om, at sagen måtte blive behandlet på de respektive gildeting.
Forslaget blev godkendt på 2 af de
4 gilders gildeting og afvist på ét,
mens det sidste gilde skød forslaget
til hjørne og bad Fællesrådet diskutere sagen med Info-lauget.
Tjah - hvor er vi så henne?? Og det
bliver spændende at se, hvordan
vedtægterne skal ændres med sådan et mandat.
Nok om det!
Jeg synes det har været sjovt at redigere diverse indlæg og forsøge at
sætte et ”blad” sammen, som måske nok primært bliver set igennem
pga. sine oplysninger om tidspunkter og aktiviteter, men som indimellem alligevel har givet anledning til en bemærkning i ny og næ.
Tak til en tålmodig redaktion og
velkommen til den ny redaktør.
Niels P.F. Sørensen
2. Gilde
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Distrikt
Torsdag 04/06/2015 Tange Sø Friluftsgildehal
Alle
Torsdag 11/06/2015 kl. 19.00 Paradislejren Friluftsgildehal.

Øksen det kommende gildeår.
Til alles orientering er herunder opført tider for Øksens deadlines
og hvornår Øksen udkommer.

Øksen
1
2
3
4
5
6
7
8

2015/16
Deadline
Udkommer
11.05.
18.05.
03.08.
10.08.
14.09.
21.09.
12.10.
19.10.
09.11.
16.11.
11.01.
18.01.
22.02.
29.02.
04.04.
11.04.

Næste deadline: 11.maj 2015
Øksen nr. 1 Årg. 64 udsendes den 18.maj 2015

Indlæg bedes sendt til Kirsten Secher, Lindeparken 34, 2.th., 8600 Silkeborg
Tlf. 8680 6254
mail: Kirsten.Secher@skanderborg.dk
Dette nummer af Øksen er fremsendt pr. mail til alle kanslere 13.04.2015.

Bemærk - ny redaktør - ny adresse - ny mail
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