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ARRANGEMENTER i MAJ/JUNI 2015

Alle
Torsdag 11/06/2015 19.00 Paradislejren Friluftsgildehal
Distriktet
Torsdag 04/06/2015 Tange Sø Friluftsgildehal
1.Gilde
Mandag 18/05/2015 17.45 Vårtur
2.Gilde
Torsdag 28/05/2015 18.45 Se side 6 i Øksen Vårtur
3.Gilde
Tirsdag 19/05/2015 Vårtur
Kjellerup
Søndag 31/05/2015 Se side 8 i Øksen Gildeudflugt

På besøg hos 3 hjertebørn.
29.-30. april drog 3. Gilde på tur til
”Det danske Sydslesvig”. Vi mødtes 24
mand ved A.P.Møller Skolen i Slesvig
kl. 14.00, hvor rektor Jørgen Kühl tog
vel imod os. 3 af os havde været der før

til 2 timers transporttid hver dag. Men
de VIL det, og der er ingen tvivl om,
at denne skoles studentereksamener
er over det rigsdanske gennemsnit. En
efterspurgt flok, der forlader skolen!

og mente nok, det tålte en gentagelse.
Resten havde indtil da højst kigget på
fra vejen eller fra en sejltur på Slien.
Forventningerne til dette pragtstykke
af en bygning var høje, og de blev til
fulde indfriet. Som tiden skred frem og
rektor viste rundt og fortalte, var ingen
i tvivl om, at skolen var den lykkelige
”ejer” af en stærk og karismatisk leder,
der brændte for dette sit ”hjertebarn”.
Et glimrende indblik i danske
skoleforhold i almindelighed og
denne skoles forhold i særdeleshed. I
gymnasiet er der ingen slinger i valsen,
der bliver arbejdet hårdt og målrettet –
eleverne har bl.a. flere timer og flere fag
end hos os. Nogle elever har sågar op

Imponeret af alt det hørte og sete
drog 8 atter hjem og 16 drog videre
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til Tydal for middag og overnatning.
Centerleder og landsgildemester
Helmut Werth stod for en rigtig fin
afvikling af vores ophold, bistået af
sin kone Rita og sin søn Per. Helmuth
bød også varmt velkommen til sit
”hjertebarn” – ikke bare et job heller,
men en livsstil. Efter morgenmaden
næste morgen fik vi en rundvisning
på matriklen. Vi så, sugede til os og
hørte om de forskellige tiltag og livet
på Tydal, der er et dejligt sted. Vi kan
varmt anbefale et ophold. Afsked
derefter med det travle folk på Tydal
og videre til Flensborg.
Rosinen i pølseenden - det 3.
”Hjertebarn”
Helligåndskirken
i
Flensborg
ventede
os.
Igen vel modtaget af en karismatisk
person, provst og samtidigt præst
ved kirken, Viggo Jacobsen. Vi følte
hans helt ægte glæde ved at modtage
os i kirken. Vi begyndte med en
sang – salmebogen er både på tysk
og på dansk. Som han sagde: det
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er ikke sproget, der er skillelinjen
mellem dansk- og tysksindethed, det
er hjertet. Igen fik vi indblik i både
kirkehistorie, kirkeforhold og livet i en
dansk menighed i et tysk område. Vi
oplevede hans egne ord for, at denne
kirke var hans ”hjertebarn”. Til sidst en
munter og detaljeret gennemgang af
Bjørn Nørgårds geniale udsmykning
af kirkens nordvæg, bestående af en
bronzeportal foran en spejlbesat,
blændet dør, samt glasmosaikker i 3
vinduer - indviet til 1. søndag i advent
2013.
Et kostbart kunstværk, prisen er
hemmelig - doneret af A.P.Møller
fonden.
Vi var meget opløftede og berigede af
alle de gode oplevelser. Taknemmelige,
som vi var, over de stærke kræfter, der
havde stillet sig til rådighed for os.
Farvel og tak til alle - og så hjemover
med formentlig tungere læs end ud!
AnnelieBonnichsen
GM

			Kære Gildebrødre
Alle Gilderne i Silkeborg kommune inviteres hermed
til en dejlig aften i Paradislejren i Virklund

Torsdag d. 11. juni 2015 kl. 19.00
Gilderne bedes medbringe fanen

Efter frilufts-gildehallen rykker vi indendøre, hvor der serveres noget lækkert
mad.
Efter spisningen vil der være lidt festlig underholdning.
Til slut er der kaffe og kage
Pris pr. deltager kr. 100,00 - drikkevarer til rimelige priser

Husk Stol og udetøj

Gildevis bindende tilmelding – med navne på deltagere
til kansler i Kjellerup Gildet
Vera Nørgård, senest søndag d. 7. juni 2015
tlf.: 86 88 24 43 / 61 78 08 83, email: vera.saan@gmail.com

På gensyn – lige midt i naturen
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2. Gildes Sct. Georgs Gildehal 23. april 2015.
41 gildebrødre og ægtefæller var
mødt op til 2. Gildes 8 års fødselsdag
kombineret
med
Sct.
Georgs
Gildehallen i Paradishytten.
GM Steen
Klercke talte i sin
gildemestertale om ”Frivillighed” og
kom omkring flere former for frivilligt
arbejde. F.eks. er der i Ry en pensionist,
som via Røde Kors sammen med
flygtninge og indvandrere bruger 1216 timer om ugen på at gøre brugte
cykler køreklare. Så kan indvandrerne
få lært at cykle, og dermed er han med
til at fremme integrationen. Røde Kors
er i det hele taget storforbruger.
Danmarks mange foreninger har i høj
grad brug for frivillige. De ville slet
ikke kunne fungere uden.
Steen selv er frivillig løbetræner og
–instruktør i DGI og kommer på
den måde i forbindelse med mange
foreninger og sportsklubber. Han
påpegede, at det forpligter at være
medlem af en forening: Vil man have
noget ud af fællesskabet, må man også
yde noget. Man skal ikke regne med,
at tingene bliver serveret på et sølvfad.
Det gælder naturligvis også i gildet.
Det var en glæde til gildetinget i år at
se, at mange var villige til at påtage sig
et ansvar. Også på de ”tungere” poster.
Steen fortalte også om sin glæde og sine
gode oplevelser ved løbeaktiviteten og
ikke mindst cykelturene, som er kørt
i bjergegnene i det sydlige Europa.
Herefter sluttede han af med at takke
for, at vi har holdt ham ud (igen) som
gildemester, og ønskede held og lykke

for gildet og den nye ledelse.
Niels Peter oplæste Sct. Georgs
Budskabet 2015, som var skrevet af en
international sekretær fra Litauen og
handlede om ”inspiration” – specifikt
NBSR Nordic Baltic Sub Region,
som er en del af ISGF . Et enkelt citat
stammede fra Lord Baden-Powell:
”Vær beredt … betydningen af dette
motto er, at en spejder skal forberede
sig ved forudgående omtanke og
øvelser for at være parat til at handle
ved et uheld eller i en nødsituation,
således at han aldrig overraskes.”
Herefter broderkæde og sangen
”Broderkæden åbned sig”.
Viggo Hartmann havde 40 års
jubilæum og blev takket for sin
store indsats i gildet, hvor han har
været gildemester, stadsgildmester,
medlem af Bingolauget og Dansk
Flygtninghjælp.
Herefter var det tid til indsættelse af den
nye gildemester Niels Peter Sørensen,
samt udskiftning af dørherolden Nina
Henriksen med Birgitte Pedersen.
Skatmester Per Uldall holdt en
takketale til Steen og Nina, hvori han
roste deres indsats og fremførte, at
han havde været glad for samarbejdet
– og i øvrigt også mente, at blomsterne
på højbordet var højnet i kvalitet, efter
at Nina havde overtaget jobbet (efter
Per selv).
Eftergildehallen
bød
på
flot
pyntede borde. Birthe og Frederik
havde beskåret (skamferet?) deres
Magnoliatræ ret kraftigt. Træet
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havde efter sigende generet Frederiks
græsklipning.
Lis Thavlov causerede spændende
om 100 året for kvinders valgret.
Om ” 99 lyserøde elefanter” (som
kan downloades på kvinfo.dk), om
kvinderne i Silkeborg, som havde ydet

Theodora Lang

2. Gilde Vårtur
Kom med ud og gå på motorvejen!
Torsdag den 28. maj kl.
18.45: Vårtur
(bemærk tidspunktet)
Vi mødes ved motorvejens informationscenter, Nørreskov Bakke
2A, hvor vi får en orientering om
motorvejsbyggeriet v/projektleder
Carsten Sandgaard Christensen.
Vi får sikkert også lov til at gå på
den ufærdige del, så tag praktisk
fodtøj på.

deres bidrag: f.eks. Theodora Lang,
Jutta Bojsen-Møller, Marie Jepsen
og Hanne Bech Olesen. Også flere
kvinder på landsplan blev nævnt som
pionerer bl.a. Bodil Nyboe Andersen
– og af nyere dato Simi Jan. Lis kunne
dog med tørre tal konstatere, at vi den
dag i dag ikke er nået særlig langt med
repræsentation af kvinder i de højere
stillinger, folketing og byråd.
Vi kunne have ønsket os længere tid til
Lis, som havde så mange spændende
ting at fortælle. Der blev kun lige åbnet
for godteposen.
Inger og Pierre Saerens havde lavet en
god og informativ musikquiz, som vi
kæmpede med på efter bedste evne.
Tak til den arrangerende gruppe for en
god aften og for dejlig mad!
Og så var jord og himmel stille.
Ref.: Sonja K.

Bagefter er der spisning ude i
byen.
Gruppevis tilmelding til kansler
senest torsdag den 21. maj på
hmasilk@mail.tele.dk.
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1.Sct.Georgs Gilde Referat fra Gildehal
I dejligt lunt forårsvejr d. 20-4-2015,
samledes 1. Gilde til Sct. Georgs Gildehal.
Blå himmel, spæde lysegrønne bøgetræer
i underskoven og et hvidt tæppe
af anemoner, bød os velkommen i
Paradislejren.
Kl. 19.30 kaldte dørherold Hanne os ind
i gildehallen til Mozarts ”Eine Kleine
Nachtmusik” 2. sats, Romanze.
Efter faneudrulning og ”Der er ingenting
der maner”, sang vi ”Når vinteren rinder i
grøft og i grav”.
Sct. Georgs Gildehallen er højdepunktet i
gildeåret. Der er her vi hører Sct. Georgs
Budskabet, her vi bekræfter vores spejder/
gildeløfte, og her vi danner Broderkæde til
sangen ”Spejderbroder her er min hånd,
således også i aften.
Budskabet i år er skrevet af Dalia Urzaite,
International sekretær, Litauen. Hun
causerer over ordet INSPIRATION, det
at være med på et hold, og slutter med:
”Vær beredt … betydningen af dette
motto er, at en spejder skal forberede sig
ved forudgående omtanke og øvelser for at
være parat til at handle ved et uheld eller
i en nødsituation, således at han aldrig
overraskes.” (Robert Baden-Powell).
Herefter blev vore gæster budt ind i
gildehallen til tonerne ”Try to Remember”
med Harry Belafonte, og vi sang alle
”Venner ser på Danmarks kort”.
I sin sidste gildemestertale mindedes
Bo sine to år som 1. gildes mester.
Han kom ind på fællesskabet i gildet, i
grupperne, i fællesrådet, Paradislejren og
Spejdermuseet.
Bo kom også ind på de sidste to års
begivenheder i Silkeborg, Danmark og
verden omkring os. Bo sluttede med at
takke alle gildebrødre og ledsagere for et
godt, hyggeligt, engageret og konstruktivt

samarbejde i de sidste to år.
Bo’s sidste handling som gildemester var, at
indsætte de nyvalgte ledelsesmedlemmer
i deres embeder. Således overtog Alfred
Westersø embedet som faneherold fra Ove
Rørsted, og gildemester Bo overlod kæden
og hammeren til Jytte Hahn.
Jytte overtog herefter ledelsen af
gildehallen.
På behørig vis blev de nye budt velkommen,
og de afgående takket for veludført dåd.
Under meddelelser takkede Mogens Riget
og Mette Yde for opmærksomheden ved
deres runde/halvrunde fødselsdage.
Kirstine Tagmos gjorde opmærksom på en
fejl i Øksen ang. Datoen for årets Vårtur,
som finder sted: 18-5-2015 kl. 17.45 ved
Silkeborg Bad.
Birthe Skov læste Gildeloven,, hvorefter
Jytte
lukkede gildehallen. Musikken
ved udgangen var ”Sweet Dreams” med
guitarristerne Mark Knopfler og Chet
Atkins.
Smukke forårspyntede borde bød os
velkommen i eftergildehallen. Gruppen
trakterede med højt belagt smørrebrød,
kaffe og kage.
Alice Drewsen blev hædret i anledning af
sine 40 år i 1.Gilde.En sjov og ikke helt let
geografi quiz, gav anledning til en hel del
hovedbrud og snak ved de enkelte borde,
og hvor præmien var en kæmpe æske
chokolade.
En dejlig aften sluttede med en tak til den
arrangerende gruppe og ”Nu er jord og
himmel stille”
Ref. Kirstine Tagmos.

7

Kjellerup Gildeudflugt

Søndag d. 31 maj tager Kjellerup Gildet på den årlige udflugt.
Turen går til Viborg, hvor vi besøger Viborg Miniby - spiser den medbragte frokost på Borgvold og derefter sejler en tur på Viborg søerne med
det gode skib Margrethe 1. - pris 50.00 kr.
Der køres fra torvet i Kjellerup Kl. 9.30
Nyt telefonnummer:
2. Gilde: Steen Stensgaard

Tlf. 2970 6496

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

Øksen
2
3
4
5
6
7
8

2015/16
Deadline
Udkommer
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: 3.august 2015
Øksen nr. 2 Årg. 64 udsendes den 10.august 2015

Indlæg bedes sendt til Kirsten Secher, Lindeparken 34, 2.th., 8600 Silkeborg
Tlf. 8680 6254
mail:oeksen@silkeborggilderne.dk
Dette nummer af Øksen er fremsendt pr. mail til alle kanslere 18.05.2015.

Bemærk - ny redaktør - ny adresse - ny mail
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