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ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2016
ALLE

Friluftsgildehal 15. juni 2016, kl. 19.00 i Paradislejren. 3. Gilde står for Friluftsgildehallen.Glæd jer til at LGM Helmuth Werth deltager i Gildehallen og i eftergildehallen vil fortælle om sit spændende job som LGM.
Der serveres et let traktement, kaffe/te og en
småkage. Drikkevarer kan købes til rimelig
priser. Pris pr. deltager: 80 kr.
Gildevis tilmelding og betaling, senest fredag
den 10. juni. Betaling på konto: Reg. nr. 4716
kt.nr. 3462868391—tilmelding til Dorthe Madsen - tlf. nr. 86820968 eller på mail
Dorthe.ruth@mail.dk
1. GILDE
Mandag d. 23. maj 2016 - Vårtur.
Besøg hos maler Marie Drewes www.mariedrewes.dk.
Vi mødes kl. 18.00 på parkeringspladsen ved
Gl. Rye Kro. Derfra bliver vi i vore biler ledsaget til bestemmelsesstedet.
For de, der har lyst, arrangeres der en mindre
gåtur i skoven under ledsagelse af værtindens mand.
Kl. 20.00 får vi smørrebrød øl/vand til en pris
af kr. 60,00. Bindende tilmelding senest d.
17. maj til Anna Bramming tlf. 86 82 04 53
eller mail.
bramming.madsen@youmail.dk
2. GILDE
Torsdag d. 26. maj 2016 kl. 18:00 er der
rundvisning på Virklund Bryghus, Mørksøvej
3, Virklund
Tilmelding gruppevis til Hanne Møller Andersen hmasilk@mail.tele.dk senest fredag 20.
maj 2016.
3. GILDE
Tirsdag d. 24. maj 2016
Vårtur - Program: Følger senere
KJELLERUP Søndag den 29. maj:
Gildeudflugt.

1. Sct. Georg Gilde
Sct. Georgs Gildehal, den 25-4-2016.
26 gildebrødre blev ledt ind i gildehallen til tonerne af: ”Spejdersange” sunget
af Kolding Kammerkor - en dejlig velkomst til Gildehallen, som er årets vigtigste, for det er her vi bekræfter vort løfte.
Vi sang ” Der er ingenting der maner” medens fanen blev rullet ud.
Jytte gildemester oplæste herefter Sct. Georgs Budskabet, som i år er skrevet af Linda Amundsen fra Norge. Linda taler om 5 Veje til Fred som er: ” Respekt for livet, Viden, Retfærdighed, Deltagelse, Frihed”.
Budskabet slutter med ordene:” En spejder arbejder for fred og forståelse
mellem mennesker”.
Herefter bekræftede vi vores løfte og sang ” Spejderbror her er min hånd”.
Til tonerne af Griegs ”Morgenstemning”, blev ledsagere og gæster budt velkommen i gildehallen.
Meget passende til dagens vejrlig sang vi ”Når vinteren rinder i grøft og i
grav”. Vejret den dag bød både på sol, regn, sne, hagl og blæst.
I sin gildemestertale causerede Jytte over de sidste 150 års teknologiske udvikling. Hun fortalte bl.a. om den første regnemaskine/ pc i Dk fra 1958. Den
var ejet af Carlsberg, hvor Jytte er vokset op, den hed Dask, og den fyldte
som et helt hus. Jytte kom omkring flere af teknologiens revolutionære konsekvenser, i forhold til bl.a. bilbranchen og de førerløse biler, til artikler skrevet på computer uden menneskelig indblanding, men på basis af kunstig intelligens, og til udviklingen af skræddersyet medicin til hvert enkelt patient,
således at bivirkningerne bliver betydelig mindre.
Vi sang herefter” Smil og lad solen skinne”
Under punktet meddelelser takkede Grete Lorange for opmærksomheden
ved sin 70 årsdag.
Kirstine orienterede kort om vagterne ved årets River Boat.
Sluttelig lukkede mester gildehallen og fanen blev rullet sammen til ”Fra himlen er du faldet”.
I eftergildehallen blev vi budt på Tapas. Bordene var kunstnerisk udsmykket
af Else Hald og Knud Stausgård fra den arrangerende gruppe. Alle ølglassene på bordene var forskellige – eftergildehallen stod nemlig i Øllets tegn.
Aftenens foredragsholder var Carl Kjeld Jacobsen fra Virklund, han er 5. generation af den berømte brygger I.C. Jacobsen. Carl fortalte på meget fornøjelig vis om: ” Carlsberg – Jacobsen og Øllet. En spændende fortælling om
Carlsbergs start, udvikling og frem til i dag, hvor koncernen er verdens 3.
største producent af øl. Familien Jacobsen har i dag dog ikke noget med firmaet at gøre længere.
Med en tak til den arrangerende gruppe, og ”Nu er jord og himmel stille” sluttede en fin aften i Paradislejren.
Ref. Kirstine.
Rettelse til referatet fra 1. Gildeting : Good - turnlauget består af :Grethe
Stausgård ,Mette Yde og Ruth Labansen.
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Paradislejren: Verner K. Laursen ønskede ikke genvalg. Kirsten G. Andersen fortsætter
i bestyrelsen, Bo Petri Jeppesen, Jørgen Labansen og Ove Hald er i arbejdsgruppen.

2. Sct. Georg Gilde
Sct. Georgs Gildehal d.14. april 2016
37 gildebrødre og ægtefæller mødtes i Paradislejren til noget, der lignede en
forårsaften, hvor vi i gildehallen blev mødt af Foråret fra De fire Årstider.
Gildemesteren fortalte i sin gildemestertale om nogle af de oplevelser, han
har haft på sine i alt 6 besøg i Berlin. I år har han 50 års jubilæum, idet byen
blev besøgt først gang i 1966, hvor Niels Peter gik i gymnasiet. Den gang var
byen jo stadig delt i Øst og Vest, så her oplevede man vagter med maskinpistoler og udbredt kontrol. Siden da har Niels Peter oplevet byen op gennem
80´erne, 90´erne og 00´erne og har været vidne til de voldsomme forandringer, der skete efter muren fald. Vi hørte en malende beskrivelse af Berlin i
efterårsfarver og om gode besøg på slottene Charlottenburg og Sanssousi.
Også indkøbsmekkaet KaDeWe blev omtalt, og heller ikke de mange rester
fra Muren blev glemt. På et af sine senere besøg har Niels Peter sammen
med flygtninge fra bl.a. Syrien besøgt Stasi-arkiverne, og det vækker absolut
til eftertanke, at de udmærket kendte til lignende forhold fra deres hjemstavn.
For en der selv har besøgt byen mange gange, var det tydeligt at mærke Niels Peters veneration for byen, og hans flotte fortælling giver i den grad lyst til
et gensyn.
Dernæst sang vi "Den blå anemone" og Sct. Georgs budskabet blev oplæst.
Som altid på Sct. Georgs dagen bekræftede vi vores løfte, hvorefter vi sang
"Spejderbror vid at virke".
Torben gjorde opmærksom på dagens mail fra Ellen, hvori hun efterlyser
hjælp til at rydde op i Paradislejren på udendørs arealerne.
Så var tiden kommet til indsættelse af vores nye embedsmænd, men da der i
høj grad var tale om genvalg, var det blot Per vi måtte tage afsked med. Gildemesteren takkede ham for særdeles veludført arbejde, hvor der altid havde
været styr på "finanserne" og bød velkommen til vores nye skatmester Lisbeth.
Efter oplæsning af gildeloven ved Per, hørte vi dejlig sang fra La Boheme.
I eftergildehallen var der servering af lækker Croissant og kaffe med sødt, og
ind i mellem nåede vi alle at få stemmebåndene rørt, for den arrangerende
gruppe havde inviteret Dorte Seier Larsen til at komme og synge med os. Det
var helt tydeligt, at nogle af os havde gode erindringer om forskellige af sangene som f. eks. Mellem Esbjerg og Fanø og Flade Jensen, og vi nød vist
alle at synge de mange gamle og kendte sange fra Dortes medbragte sang
bog.
Tak til arrangerende gruppe for et godt arrangement.
Ref. TG
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3. Sct. Georg Gilde
Protokol for ekstraordinært Gildeting den 5. april 2016.
Til stede:
Anita Skipper, Annelie Bonnichsen, Anni Jensen, Arne Clausen, Asta Overgård, Bruno Wirenfeldt, Conni Mastrup, Ditte Schmidt, Dorthe Madsen, Frode
Nørgård, Inge Pedersen, Inger Tholstrup, Jens Tholstrup, Jette Bech Clausen, Johannes Madsen, Jørgen Olsen, Jørn Andersen, Karen Borup, Keld
Roat Pedersen, Kirsten Enemark, Lillian Jensen, Lisbeth Andersen, Lisbeth
Olsen, Leif Skipper, Margith Gerntzmann, Misse Frandsen, Niels Jørgen Jensen, Per Christiansen. (28 af i alt 32)
Fraværende: (4 ud af 32)
Carl Sørensen, Elly Wurtz, Klaus Erichsen, Villy Poulsen.
Gæster:
DGM Gerda Abildgård, som observatør.
LGS Poula Mikkelsen, som observatør.
LGK Johan Evensen, udpeget som dirigent af Distriktsgildemesteren.(DGM)
1. Velkomst.
Gildemester Annelie bød alle velkommen, redegjorde for gæsternes tilstedeværelse, og ønskede alle et godt og konstruktivt gildeting.
2. Valg af dirigent ,protokolfører og stemmetællere.
Johan Evensen blev foreslået og valgt som dirigent.
Jette Bech Clausen blev foreslået og valgt som referent.
Gerda Abildgård og Poula Mikkelsen blev foreslået og valgt som stemmetællere.
Dirigenten konstaterer at Gildetinget er rettidig indvarslet, hvilket godkendtes.
2. Valg af Gildemester:
Kandidater: Annelie Bonnichsen og Asta Overgård.
Kirsten Enemark og Margit Grentzmann procederede for Asta Overgård og
Lisbeth Andersen for Annelie Bonnichsen.
Dirigenten foreslog skriftlig afstemning:
Resultat af 1. afstemning :
Annelie Bonnichsen - 13 stemmer
Asta Overgård - 13 stemmer
2 blanke stemmesedler
Da afstemningen endte uafgjort foreslog dirigenten endnu en afstemning.
Resultat af 2. afstemning :
Annelie Bonnichsen - 11 stemmer
Asta Overgård - 13 stemmer
4 blanke stemmer
Asta Overgård vandt således knebent valget. Annelie Bonnichsen gik straks
ned og lykønskede hende med valget.
Herefter spørger dirigenten gildekansler Jette Bech Clausen om hun ønsker
at fortsætte. Det gør hun ikke under Asta Overgårds ledelse og fratræder.
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Asta Overgård foreslår Kirsten Enemark som ny kansler og denne modtager
valget.
Indsættelse af ny gildemester Asta Overgård og ny kansler Kirsten Enemark
blev forestået af LGS Poula Mikkelsen.
GS — Dorthe Madsen fortsætter
Gildetinget sluttede med "Nu er jord og himmel stille."
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Så er alle bænkene i
Paradislejren blevet flot
malet og er nu klar til
en ny sæson.
Rigtig flot arbejde
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Silkeborg Spejderhistoriske
Forening

Kære gildebrødre!
Tak for jeres opbakning på de just overståede gildeting med hensyn til fremover at lade repræsentanter for gilderne vælge som ”kustoder”.
Til orientering er vi nu kommet så langt med genopbygning af vores arkiv, at
vi vil invitere Jer til
Åbent hus i vores nye lokaler: Lillehøjvej 30
Torsdag den 2. juni kl. 16 – 18.
Vi ses!
Med spejderhilsen
John-B. Hahn
Best.formand
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ARRANGEMENTER I AUGUST 2016
1. GILDE

Søndag den 28. august 2016 kl. 09:00:
Høsttur. Se Øksen

2. GILDE

Torsdag den 11. august 2016 kl. 19:00 i Medborgerhuset:
Gruppeledermøde.
Torsdag den 25. august 2016 kl. 19:00:
Høsttur. Se Øksen

3. GILDE

Mandag den 29. august 2016
Høsttur— dagtur bl.a. med udflugt til Lille Malundshave,
Klovborg v. Nørre Snede – invitation med flere informationer følger senere.

KJELLERUP

Torsdag den 11. august 2016 kl. 18:00 i Mosedalen.
Bålaften med ægtefæller.

2016/2017
Øksen

Deadline

Udkommer
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01.08.

08.08.

3

12.09.

19.09.

4

10.10.

17.10.

5

07.11.

14.11.
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09.01..

16.01.

7

20.02.

27.02.
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03.04.

10.04.

Næste deadline: 1. august 2016
Øksen nr. 2. udsendes den 8. august 2016
Indlæg bedes sendt til Kirsten Secher, Lindeparken 34. 2. th.,
8600 Silkeborg – mobil 51 89 62 37
Dette nummer af Øksen er sendt til alle kanslere den 15. maj 2016
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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