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ARRANGEMENTER I SEPTEMBER/OKTOBER 2015
1. GILDE
Mandag den 28. september 2015 kl. 19.00
Gildehal i Paradishytten. 5 min Sct. Georg ved Kirsten G.
Andersen.
Foredrag ved fhv. leder af kriminalpolitiet i Silkeborg, Jørgen
Dalsgaard.
Gruppevis tilmelding - med navne – senest onsdag den 23.
sept. til jytteove@privat.dk eller 8683 6304.
Mandag den 19. oktober 2015 kl.19.00
Fødselsdagsgildehal i Paradislejren.
Der serveres et let traktement og kaffe med kage.
Gruppevis tilmelding til Anders Hessel tlf. 26139821 eller
mail ah@totrin.dk, senest 12-10-2015 kl. 12.00
2. GILDE
Torsdag den 22. oktober kl. 19:00 i Paradislejren
Gildehal
I eftergildehallen får vi besøg af Silkeborg Museums arkæologiske medarbejder Karen Rysgaard, der vil fortælle om de
spændende fund i forbindelse med arbejdet med den nye
motorvej.
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk senest søndag
den 18. oktober.
3. GILDE
22. september kl. 18:00 i Paradislejren, Virklund
Høstgildehal
Gruppevis tilmelding til GK Jette Clausen
jbc.acl@mail.tele.dk
senest mandag den 14. september 2015

KJELLERUP
Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 10:00
Ledelsesmøde hos Uhrskov
Torsdag, den 8. oktober 2015-kl. 18:00 Gule ærter gildemøde sammen med Bjerringbro

Spejdermuseet!
Spejdermuseet har holdt flyttedag efter mere eller mindre at have været pakket ned i flyttekasser i flere år, er vi nu i færd med at pakke ud på vores nye
adresse, Lillehøjvej 30, op og ned af den nye motorvej. Det bliver spændende, at vi nu kan begynde at bearbejde alt materialet og gøre det tilgængeligt
for gamle spejdere, deres børn og børnebørn og fortælle spejdernes og gildebevægelsens historie i Silkeborg.
De 3-4000 arkivalier, fotos og dokumenter skal vi have bearbejdet og fortalt
på en levende måde for et større publikum, så de kan gå på opdagelse i arkivalierne, søge i dem eller følge bestemte grupper, patruljer eller personer
gennem deres spejderliv. Der bliver brug for mange hænder til registrering og
affotografering af dokumenter og billeder, men også formidling og helt praktiske opgaver omkring økonomi, oprydning og kaffe.
Vi har ikke lokaler til at lave udstillinger, men vi har dog fortsat mulighed for at
tage ting ud, som vi kan udstille andre steder, f. eks. på en landslejr, et museum eller i en tom butik.
Vi har udviklet vores database i samarbejde med Silkeborg Lokalarkiv. Når vi
melder databasen klar, så vil slægtsforskere og andre historisk interesserede,
via lokalarkivets søgemaskine kunne hente oplysninger om grupper, personer
og begivenheder, vi har registreret i databasen, og på den måde blive opmærksomme på vores eksistens.
Det er til den ende også vigtigt, at vi fortsat får materiale ind, også fra nyere
tid, og vi har derfor ud over vores hjemmeside også startet en Facebookgruppe, ”Gammel spejder i Silkeborg”, hvor vi kan præsentere lidt af det, vi
har indsamlet, men hvor medlemmerne også selv kan lægge billeder og
kommentarer op, som vi så kan følge op på.
Anders Hessel
2


Mindeord for Sonja Klercke
Sonja døde den 24. august – i den måned hvor hendes elskede have stod i
fuldt flor.
Det var efter en kort, men meget svær sygdomsperiode, Sonja forlod os. Hun
forsonede sig undervejs med det, der skulle ske og formåede med indsigt at
give familien og os andre et livsbekræftende ord med på vejen.
Sct. Georgs Gilderne spillede en stor rolle i Sonjas liv. Hun havde allerede
levet med i gildelivet i mange år, da hun så besluttede sig for at blive fuldgyldigt medlem og blev optaget den 15.01.2005. Og siden lagde hun en stor
indsats i både vort eget gilde, men også i St. Blicher distriktet bl.a. som distriktsgildekansler i perioden fra 2008- 2014.
Sonja var en samvittighedsfuld og engageret gildebroder, som stod ved sine
holdninger og arbejdsomt forfægtede gildeånden i alle sammenhænge. Hun
valgte derfor også at søge Ridderoptagelse og blev udnævnt til Ridder den
9.11.2011.
Vi vil savne Sonjas insisterende og dybe engagement i omgangen med gildebrødre, venner og familie.
Vore tanker går til Steen og børnene.
Æret være Sonja Klerckes minde.
Niels P.F.Sørensen
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1. GILDE

Høsttur den 23.august 2015

Turen startede fra Iskælderdalen med 22 forventningsfulde personer. Vi steg
på bussen og kørte af smukke veje i pragtfuld ”sommervejr” til Jelling, hvor vi
drak medbragt formiddagskaffe. Her snuste vi lidt til det spændende sted, der
var dog ikke tid til at studere det nærmere.
Turen gik videre til Rødding Højskole. Her blev vi modtaget af højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen. Han fortalte meget engageret om Højskolens
historie, det er Danmarks ældste højskole, grundlagt i 1844.
Højskolen har haft meget stor betydning for folkeoplysning, og er stadig en
højskole, der kører godt. Der er kurser specielt for unge, to perioder om året,
og så har de mange korte kurser for folk i alle aldre, meget forskellige spændende emner. Vi fik et imponerende katalog med hjem derfra.
Vi blev vist rundt på højskolen, specielt var
man med god grund meget stolte af den for
nylig ombyggede kæmpelade. Meget imponerende bygning, hvor man havde søgt at
bevare siloer anvendt dem f.eks. til tekøkken
forneden og åbne grupperum foroven. Alt
meget smagfuldt lavet. Man havde fået midler bl.a. fra AP Møllerfonden.
Sct. Georggilderne har foræret en udsmykning til bygningen, et stort portræt
af Grundtvig. Der er jo mange gildebrødre, der har været her på Sct. Georgs
gildernes højskole.
Vi spiste vores medbragte frokost og så gik turen til ”Vejen Kunstmuseum”.
Det viste sig at være et meget stort museum med mange spændende ting.
Store skulpturer af bl.a. den lokale kunstner Niels Hansen Jacobsen (18611941), det er hans hjem og værksted kunstmuseet er bygget op om. Det blev
åbnet i 1924.
Så drak vi kaffe på Skibelund Krat Hotel og gik tur i det legendariske område,
hvor der har været holdt grundlovsmøder og
kirkelige møder fra 1865 – 1920. Der er opsat 22 mindesten til minde om personer og
hændelser, der har betydet noget for kampen for de dansksindede omkring Kongeåen, og dannet baggrund for at værne om
demokratiets fællesskab. På en mindesten
stod:
”Ren og klar skal nutid føre fortids røst til fremtids øre.”
Så kørte vi hjem efter en dejlig dag med mange spændende oplevelser.
Ref. R.La
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2. GILDE

Dansk – Norsk Gildetræf
4. – 6. september 2015

Fredag kl. 14.30 kunne vi byde velkommen til 23 gæster fra vores venskabsgilde i Kristiansand. Vejrguderne var os ikke venligt stemt, for det styrtede
ned.
Klokken 18.00 samledes vi til hyggeligt samvær privat i 4 grupper.
Lørdag mødtes vi kl. 11.30 til rovfugleshow i Fogstrup. Med truende sorte
skyer blev vi alle forsynet med siddeunderlag og tynde engangsregnslag.
Showet var ikke gået i gang før vi måtte
søge husly, så den første lille ugle blev
præsenteret indendørs. Vel ude igen blev
vi præsenteret for et fantastisk show med
ugler, høge, falke og ørne i flere forskellige størrelser. De mest modige kunne også få lov til at få en rovfugl til at lande på
hånden.
Efter showet spiste vi sandwich, og her
kom falkoneren og præsenterede os for
den sidst ankomne rovfugl, nemlig en havørn på 4. mdr.
Gildehallen og festaftenen skulle foregå i Tollundgaard Golfklub. Vi var så
heldige, at der kunne arrangeres fælles transport i nordmændenes bus.
Vi blev modtaget i gildehallen til tonerne af Griegs Peer Gynt Suite nr.1 efterfulgt af en varm velkomst af gildemester Niels Peter, og efter at have sunget
”Marken er mejet” lyttede vi til gm-talen, som Niels Peter havde delt op i tre
afsnit med sang imellem disse. Talen var bygget op på det historiske forhold
mellem Danmark og Norge fra 1814, hvor vi måtte afstå Norge til en union
med Sverige. Vi plejer at sige, at Danmarks selvforståelse som lilleputnation
er vokset ud af nederlaget i 1864, men virkeligheden er, at den danske småstatsmentalitet blev grundlagt allerede 50 år tidligere med tabet af Norge. Det
er fastslået af historikeren Rasmus Glenthøj. Niels Peter ridsede en række
historiske fakta op, hvoraf mange er gledet ud af vores kollektive bevidsthed.
Historiefaget opstod i øvrigt først som fagdisciplin i 1880´erne. At vi efter
1864 mistede yderligere to femtedele af vores territorium understregede blot
vores selvopfattelse som lilleputnation.
Norge er den yngste nation i Skandinavien, og det norske folk har opbygget
sin identitet på et fundament af nyfunden national selvtillid. 500 år under tøflen har givet nordmændene afsmag for enhver autoritet eller union. Før bruddet med Danmark i 1814 følte mange nordmænd en stærk tilknytning såvel til
den norske muld som den danske stat. Men med løsrivelsen fulgte nødvendigheden af en national egenart. Norge måtte så at sige genopfinde sig selv.
Ved løsrivelsen fra Danmark fik Norge 17. maj 1814 sin egen forfatning. Dengang Europas mest progressive forfatning: Eidsvoll-forfatningen. Set i lyset af
nordmændenes stærke nationalfølelse er overgangen til et flerkulturelt samfund imidlertid gået overraskende gnidningsfrit.
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Norge slap ud af unionen med Sverige i 1905 og fik en dansk prins som konge.
Niels Peter trak via de to verdenskrige trådene op til vore dage med en opfattelse af, at der nok er en mentalitetsforskel på os, der gør, at mens Danmark i
dag er i EU, vil Norge aldrig sætte sine fødder på de bonede gulve i Bruxelles.
Efter gm-talen spillede Kaare Norge ”Imagine”.
Aftenens 5 min. Sct. Georg blev holdt af den samme nordmand, som gjorde
det ved det første Gildetræf i 1978, Ingolf Hauge. Han resumerede de mange
oplevelser, vi har haft sammen gennem 37 år, hvor meget vi har lært af hinanden og hvor varmt et venskab vi over de mange år har fået opbygget. Han
mindedes nogle af de gildebrødre, der er gået bort, bla. Dagny og Leiv Staalesen, der i sin tid var med til at etablere 1. Kristiansand.
De 5 min. blev efterfulgt af den norske vise ”Livet er så let at leve”.
Fungerende gildemester Knut Grøstad overrakte vores mester den (sidste)
traditionelle sølvplade til heroldstaven samt et diplom.
Torben Friis læste gildeloven, og gildehallen blev lukket. – Og så ventede
bordets glæder!
I eftergildehallen talte Pierre Sarens. Pierre var gildemester i gl. 2. Gilde
1977-79 og var den der skaffede kontakten til 1. Kristiansand. Det første besøg fra Kristiansand var i 1978. Pierre havde medbragt både program og deltagerlisten fra dengang. I 1979 var der
genbesøg i Kristiansand og siden er
besøgene gået på skift. De sidste
mange år har det været den første
weekend i september. Der har været
mange rigtig gode oplevelser i Norge.
Pierre nævnte nogle få af dem:
- 1979 Kvernmyrhytta i Fidjetun,
Boen gård og en tur i Ravnedalen.
- 1981 deltog vi i 17. maj festlighederne.
- Elgsafari langt inde i Sørlandsskovene.
- Besøg langt inde i fjeldet i grubebyen Knaben i Kvinesdal.
- Det imponerende spildevandsanlæg inde i fjeldet i Odderøya.
- Besøg i Søm kirke og Ansgarkapellet begge med glasmosaikker af Nupen.
- 2011 besøg i Kilden, teater-, koncert- og operahus.
- Vi har også besøgt Kjell Ivar på Flekkerøya og Magnusdals hytte i Isefjærfjorden.
Vi har lært af hinanden, vi er blevet klogere på mange områder. Pierre sluttede med at takke 1. Kristiansand for venskabet, som har givet os så megen
glæde i den forgangne tid.
Der var herefter underholdning ved Jan Blütgen, som spillede noget rigtig dejlig musik på spansk guitar.
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Ragnhild Jensen takkede for maden på nordmændenes vegne.
Audny Mørch, der har deltaget i samtlige træf, takkede for alle de oplevelser
hun havde fået (turene til Silkeborg var Thorleifs ferie), hvorefter Audnys svigerdatter Ellen Mørch sang et par
sange.
Niels Peter afsluttede aftenen og
så blev ”Jord og himmel stille”.
Søndag kl. 10.00 samledes vi alle til brunch hos Lis og Niels Peter på Gilholm. Knut Grøstad
sagde officielt tak på vegne af 1.
Kristiansand. Vi kørte derefter
ned til Iskælderdalen, hvor bussen blev pakket, inden vi gik ombord på Rylen, hvor vi kunne sejle i 2 timer i strålende solskin.
Denne gang var vejrguderne med os. Vi rundede Paradisøerne og Møgelø.
På hjemturen kunne vi nyde den medbragte kage og kaffe.
Herefter var det tid til at sige farvel til alle vore gode gildevenner, desværre
for sidste gang, men alderen gør, at vi hverken i Kristiansand eller Silkeborg
mere har kræfterne til at arrangere disse træf, men minderne har vi jo lov at
have.
Ref. Jac. & hma
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Høsttur til Marielyst
27. august 2015

Et næsten fuldtalligt gilde mødtes på en smuk sensommeraften på Marielyst,
hvor det første, der mødte os var en meget smuk revet gårdsplads. Det skulle senere i haven vise sig at være symptomatisk for Bodil og Niels Peters dejlige hjem.
Niels Peter tog os først med på en lille vandring i den velholdte haven, hvor vi
blandt andet beundrede deres flotte Aronia buske, som de bl.a. bruger til at
lave en velsmagende marmelade af. Bag ved huset var der en smuk udsigt
ud over landskabet, og Niels Peter fortalte her lidt om det 1500 ha store gods
Mattrup, som i dag ejes af familien Westenholz.
Niels Peter og Bodil er begge i dag over 80, og man bliver helt forpustet, når
man hører om alt, hvad de har lavet på gården i hele deres liv: de startede
med 30 tdl. land uden dyr, men det varede ikke længe, før de fik rugemaskine
til udrugning af høns. Siden har de både haft grise og køer, men i dag er der
ingen dyr på gården.
For ca. 20 år siden, da Niels Peter og Bodil blev pensionister besluttede de
sig nemlig for at lave det, de havde lyst til, og det blev for Niels Peters vedkommende arbejde med træ. Han drejer nogle meget flotte skåle og fade, og
det er helt sikkert, at mange købte nogle af hans ting. Bodil kastede sig over
syningen, og i dag arbejder hun især med pergamentkunst, som vi også så
fine eksempler på.
Efter en sandwich drak vi kaffe med Bodils hjemmebag og sang et par sange.
Ref.tg
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3. GILDE

Høsttur til Lemvig
18. august. 2015

Gildeledelsen havde arrangeret en tur til Bovbjerg Fyr og Museet For Religiøs
Kunst i Lemvig. Da tidligere gildekansler Elly kender området godt, var hun
medarrangør af turen
Vi mødtes foran Jens Søndergårds Museum, hvor der var tid til at se dette
efter ønske og ellers nyde den storslåede natur samtidig med, at Elly fortalte
lidt om området og vi nød en lille en til halsen. Herefter begav vi os til Bovbjerg Fyr for at se på den aktuelle
kunstudstilling, og de, der havde
lyst, kunne gå op i fyrtårnet og
nyde naturen derfra. Bagefter spiste vi en lækker frokost i restauranten, hvor der blev fortalt om
fyrets historie af "Fyrmoster", alias formanden for de 140 frivillige
og få fastansatte, som varetager
Fyrets vedligehold og drift.
Vi kørte nu til Lemvig, hvor der
var "frit spil i by og havn" i ca. 1
time, og vi mødtes igen på Museet for Religiøs kunst kl. 15.00. Her var planlagt en guidet rundvisning i ca. 1
time. Vi hørte om mange forskellige kunstnere. Hovedvægten blev lagt på
den store franske ekspressionist George Rouault med særlig forkærlighed for
samfundets fattige og udstødte. Hans kunstværker er skænket til museet af
Ny Carlsberg Fondet og Bikubefonden i 2006.
En anden kunstner Bodil Kaalund, hvis værker
også blev præsenteret af guiden, havde vi fornøjelsen at møde i egen person. Hun er kendt for
sine mange udsmykninger til danske kirker, bl.a.
Lemvig Kirke. Hun har lavet illustrationer til Bibelen, udgivet af Det Danske Bibelselskab, endvidere er hun medstifter af Grønlands Kunstskole.
Bodil Kaalund havde til stort held for vores gruppe fået aflyst et møde og havde lidt tid til overs,
hvorfor hun tilbød at fortælle os lidt om, hvad
hun arbejdede med i tiden. Det var billeder med
relation til religiøse emner. Hun er 84 år og rask,
dog gangbesværet. Hun fortalte glad og medlevende om sit igangværende arbejde og sin opvækst. Hun er født i Silkeborg, Skolegade 18, hvor hun boede indtil sit 12. år.
Faderen var kunstmaler og en ledende skikkelse i Foreningen Frie Jyske Malere. Asger Jorn var inspireret af hendes far, som han modtog undervisning
af.
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Da Bodil Kaalund sluttede sin fortælling og drak kaffe sammen med os, fortalte Johannes Madsen fra vores egen gruppe om den lokale digter, maler,
oversætter og amatør-astronom Thøger Larsen (1875-1928). Han blev født
og voksede op nær Gjellerodde. Han levede det meste af sit liv i Lemvig. Efter sin præliminæreksamen virkede han som huslærer, senere landmåler og
siden redaktør af Lemvig Dagblad. På Lemvig Museum finder man en særpræget udstilling "THØGER LARSEN - en digter under stjerner", som blandt
andet fortæller om hans interesse for astronomi og samtidig er en introduktion
til Planetstien. Det smukke landskab, man kommer igennem, når man går på
Planetstien, har inspireret ham til teksten til de kendte og elskede sange
"Danmark nu blunder den lyse nat" og "Du danske sommer jeg elsker dig".
Vi sluttede selvfølgelig med at synge første og sidste vers af disse.

Gildemester Annelie Bonnichsen sluttede af og ønskede alle en god tur hjem.
Ref. Jette Bech

Invitation til
Høstgildehal
22. september kl. 18:00
i Paradislejren, Virklund

Program
18.00 Gildehal
19.30 Eftergildehal – buffet inkl. en himmelsk dessert, kaffe og småkager
20.30 Underholdning af Jazzbandet ”Pastorens Hønsehus”
Prisen vil være 200 kr. pr. person. Drikkevarer (øl, vand og vin) medbringes
af den enkelte.
Gruppevis tilmelding til GK Jette Clausen jbc.acl@mail.tele.dk
senest mandag den 14 september
Med venlig gildehilsen Gruppe 31 Lillian
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ARRANGEMENTER I NOVEMBER 2015
ALLE

Søndag den 8. november 2015 kl. 10:00 Danske Bank
Indsamling Dansk Flygtningehjælp
Onsdag den 11. november 2015 kl. 19:00 i Medborgerhuset
Fællesrådets arrangement
Tirsdag den 17. november 2015:
Distriktsgildehal
Onsdag den 25. november 2015:
Fredslyset i Bjerringbro

3. GILDE

Fredag den 23. oktober 2015 kl. 18:00 i Lunden Pyramidehallen
Fødselsdagsgildehal med optagelse

2. Sct. Georgs Gilde:
Ny mail
Torben Lohse Friis
torbenlfriis@gmail.com
Nyt telefonnummer:
Steen Klercke
tlf. 2262 6217

Næste deadline: 12. oktober 2015
Øksen nr. 4. udsendes den 19. oktober 2015
Indlæg bedes sendt til Kirsten Secher, Lindeparken 34. 2. th.,
8600 Silkeborg – mobil 5189 6237
Dette nr. af Øksen er sendt til alle kanslere den 21. september 2015
E-mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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