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ARRANGEMENTER I AUGUST 2015

1. GILDE

Søndag den 23. august kl. 9:00
Høsttur – vi mødes i Iskælderdalen

2. GILDE

Torsdag den 13. august kl. 19:00 i Medborgerhuset
Gruppeledermøde.

Torsdag den 27. august kl. 19:00
Høsttur til Marielyst – Kreativitet på den jyske
højderyg, Stenkærvej 7, Tyrsting, 8740 Brædstrup
se nærmere omtale inde i Øksen

Gruppevis tilmelding på hmasilk@mail.tele.dk
senest den 23. august.
Torsdag den 17. september kl. 19:00 i
Paradislejren:
Gildehal.
Gruppevis tilmelding på hmasilk@mail.tele.dk
senest den 13. september.
3. GILDE

Tirsdag den 18. august
Høsttur til Lemvig (heldagstur)

Mandag den 24. august kl. 19:00
Udvidet gildeledelsesmøde

KJELLERUP Onsdag den 12. august kl. 18
Mosedalen m. ægtefæller - ledelsen

Silkeborg Spejdermuseum.
Der indkaldes herved til ekstraordinært årsmøde til afholdelse den 14. september 2015. Kl.
17.00 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Orientering om seneste nyt.
3. Indkommet forslag: Vedtægtsændring.
4. Valg i henhold til nye vedtægter.
5. Eventuelt.
Alle gildebrødre, tidligere og nuværende spejdere og andre med interesse for museet er
velkomne.

Riverboat 2015
Riverboat festivallen er igen overstået og igen har vi overstået nattevagterne uden problemer. Det er dejligt, at der har været opbakning, så vi uden problemer har kunnet besætte alle vagterne, det har resulteret i kr. 14.000,- i Fællesrådets kasse.
Der har deltaget 12 fra 1. Gilde, 9 fra 2. Gilde, 5 fra 3. Gilde og 3 fra Kjellerup, så stort tak
for hjælpen.
Gildehilsen
Steen Klercke og Kirstine Tagmos
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1. GILDE
Vårtur den 18. maj i regnvejr.
30 gildebrødre med ægtefæller mødte op på parkeringspladsen ved Silkeborg bad. Vi
kørte en flot tur igennem nyudsprungen bøgeskov til Palsgård skovmuseum ved Hampen.
Her stod Søren Toftegård Poulsen parat til at modtage os. Museet er indrettet i den
tidligere skovriddergård. Det er ikke så længe siden Midtjyllands museum har overtaget
bygningerne og hele overetagen var blevet indviet for ganske nylig.
Vi startede med at gå en tur, den blev ikke så langt for regnen silede ned, men vi fik indtryk
af omgivelserne, en fantastisk smuk meget gammel lindealle førte op til gården. Vi så de
huse arbejderne boede i under arbejdet med at dyrke heden op. Et kæmpeområde, der for
snart 200 år siden blot var gold hede er nu kæmpe skovområde. I starten var det kun gran,
men efter en periode med gran kan man plante løvtræer og efterhånden kan jorden og
opdyrkes til landbrug.
Vi fik en spændende rundvisning på den gamles skovriddergård, der var lavet udstilling
med stuemiljøer med genstande fra Nørre Snede-egnen.
Ovenpå var der også en udstillingen ”Højderyggen – et landskab skabt af mennesker”, om
udviklingen de sidste 200 år. Meget spændende udstilling.
Der var også en lille maleriudstilling, med gamle billeder fra egnen. Desuden var der også
lokaler til moderne kunstudstilling.
Vi blev beværtet fint i det nyindrettede lokale ovenpå den gamle hestestald.
Vi kan anbefale en tur til ”Palsgård Skovmuseum” det er absolut et besøg værd.
Gratis adgang, åbent: mandag til torsdag kl. 10.00 – 15.00 og lørdag søndag kl. 13.00 17.00.
Nu`det atter vår i Danmark
Første gilde skal på tur
Målet det er Vester Palsgård
Og så nyde skøn natur
Det nye vers til vores ”Vårtursang”
Ref. Ruth La
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2. GILDE
Høsttur til Marielyst – Kreativitet på den jyske højderyg
27. august 2015 går turen til Husflidshjemmet ”Marielyst” - www.husflidshjemmetmarielyst.dk –St enkærvej 7, Tyrsting, 8740

Her besøger vi gæstfrie Bodil og Niels Peter, der bor smukt på den jyske højderyg.
Niels Peter viser rundt og fortæller om deres liv på gården både før, da de drev landbrug,
og nu, hvor de er over 80 år og dyrker deres interesser. Bl.a. trædrejning og Pergamentkunst.
I kaffestuen serveres sandwich med øl og vand, samt Bodils kaffe/te og hjemmebagte
kringle.
Vi mødes kl. 19.00 på adressen.
Kørselsvejledning:
Fra Silkeborg køres ved Brædstrup mod Ring og Tyrsting ad vejene
Ringbakke, Ring Byvej, Tyrstingvej og Stenkærvej, op gennem en allé til nr. 7
På gensyn.

Arrangerende gruppe 21

Vårtur den 28. maj 2015 – vandring på motorvejen.
En pæn flok mødtes i Vejdirektoratets bygninger, hvor vi blev budt velkommen til en rundvisning på motorvejen (det stykke, der går under Nørreskov Bakke).
Motorvejen er den første i Danmark, der går gennem en by. På en del af strækningen er
motorvejen gravet ned for at mindske støjen for de omkringliggende boliger – vejen er gravet 4 m ned. Der bliver opsat støjskærme flere steder på strækningen og en del af vejen
bliver også overdækket – arealet ud for Silkeborg Højskole.
En stor udfordring har været hensynet til naturen og der er blevet pålagt mange restriktioner, helt op til dobbelt så meget som ved andre motorvejsbyggerier.
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Der er bygget 8-9 faunapassager. Herudover er der bygget et ”betonbadekar” på 1 km ved
Oslovej.
Vi gik på motorvejen op til, hvor Dyrehaven har ligget – her er der lavet en rigtig stor og
smuk gangbro og en faunabro.
Der er gravet 1 mio m3 grus og det hele har kunnet genbruges ved anlæggelsen af motorvejen.
Der hvor motorvejen er gravet ned, er der sat spunsvæge 12-15 m ned i jorden. De skal
stå som rå jern og forventes at kunne holde i 100 år. Der kommer forskellige former for
afskærmning øverst på spunsvæggene, flere bliver i farver. Der er i det hele taget arbejdet
meget med farver på hele motorvejsstrækningen igennem byen.
En meget interessant rundvisning.
Vi kørte herefter til Ludvigslyst, hvor Tove Gadegaard bød velkommen og læste et par
små historier fra bogen: Hvorfor vokser græsset.
Gildemesteren takkede den arrangerende gruppe for en rigtig fin aften.
Norgesgruppen oplyste, at de var i gang med de sidste forberedelser til arrangementet
den 4.9. De mangler hjælpere til indkvartering og mad. Mere info om dette udsendes til
alle gildebrødrene.

God sommer til alle.
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3. GILDE
Vårtur
Tirsdag aften den 19. maj var 22 gildebrødre, ægtefæller samt 2 nye gæster mødt op til
”Vårtur” på Silkeborg Bunkermuseum.

Vores egen gildebror Jørn Andersen tog imod, og vi gik i samlet flok op til ”Søvillaen”. Jørn
er ansat som guide, og han gav en orientering om stedet. Derefter blev vi vist rundt i området og han fortalte med stor gejst om de enkelte bunkere og deres funktion under krigen.
De første bunkere blev bygget i 1943 – af danskere – men indrettet af tyskere.
Museet er historien om det tidligere tyske militære hovedkvarter i Danmark. Tyskerne var
på Silkeborg Bad fra nov. 1943 til juni 1945. Men allerede i 1941 begyndte den tyske værnemagt at vise interesse for at flytte hovedkvarteret for 416. Infanteri Divisions Generalstab med generalløjtnant Pliger i spidsen fra Nyboder skole i København og til Silkeborg
Bad.
Stedet blev præcis den 5. november 1943 felthovedkvarter først under den tyske øverstkommanderende general Herman von Hanneken og senere general Lindemann . Der blev
fortalt om præsten Walter Kienitz, der fungerede som adjudant officer for Hanneken.
Efter krigens slutning blev Silkeborg Bad og omegn hjemsted for ca. 3500 tyske flygtninge.
På Silkeborg Bad blev der opført en stor barakby ved Villa Granly. Barakbyen blev kaldt
”Neustadt” og området med de gamle barakker fra krigens tid kaldte man for ”Altstadt”. I
sommeren 1947 forlod de sidste flygtninge Badet, og oprydningen kunne begynde.

Der blev fortalt om kuranstalten, der åbnede i 1883 og fungerede i 100 år.
Arrangementet var på det helt rigtige tidspunkt, da vi netop har mindet 70 års dagen for
Danmarks befrielse.
Jeg tror også alle deltagere nød den smukke majaften, hvor bøgeskoven stod smuk og
nyudsprunget.
Efter bunkerbesøgene var det tid til vores medbragte kaffe og hyggeligt samvær.
Det var en rigtig dejlig aften.
Ref. Anni Jensen
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Her lidt billeder fra Friluftsgildehallen
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ARRANGEMENTER I SEPTEMBER 2015
1. GILDE
Mandag den 28. september 2015 kl. 19:00 i Paradislejren
Gildehal
2. GILDE
Fredag den 4. september – søndag den 6. september:
Besøg fra 1. Kristiansand. – Program er udsendt.
3. GILDE
Tirsdag, den 22. september 2015 kl. 18:00 i Teatersalen Lunden
Høstgildehal m. væbneroptagelse
KJELLERUP
Lørdag den 19. september 2015
Spejderløb: Blicher Dysten (Spejderne)

.
.

Næste deadline: 14. september 2015
Øksen nr. 3. udsendes den 21. september 2015
Indlæg bedes sendt til Kirsten Secher, Lindeparken 34, 2. th.,
8600 Silkeborg – mobil 5189 6237
E-mail:oeksen@silkeborggilderne.dk
Dette nummer af Øksen er sendt til alle kanslere den 10. august 2015
Bemærk: ny redaktør – ny adresse – ny mail
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