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ARRANGEMENTER I AUGUST/SEPTEMBER 2016
1. GILDE

Søndag den 28. august 2016 kl. 09:00:
Høsttur.
Mandag den 26. september 2016 kl. 19:00
Gildehal i Paradislejren

2. GILDE

Torsdag den 11. august 2016 kl. 19:00:
Gruppeledermøde.
Mødet er flyttet til Silkeborg Spejderhistoriske
Forenings nye lokaler på Lillehøjvej 30.
Torsdag d. 25. august 2016 kl. 19:00: Høsttur.
Vi mødes på P-plads 8 ved Porskærvej ca. 2,5 km
fra Resenbro, hvorfra vi følger stien til Gudenåen
og ser/går på den ”nye” træksti. Gruppevis tilmelding på
hmasilk@mail.tele.dk
senest søndag 21. august 2016.
Torsdag den 22. september 2016 kl. 19:00: Gildehal i Paradislejren.
Gruppevis tilmelding senest den 18. september til
Ellen Schou på ellen@schou.org

3. GILDE

Mandag den 29. august 2016
Høsttur — dagtur bl.a. med udflugt til Lille Malunds Have, Klovborg v. Nørre Snede – invitation
med flere informationer følger senere.
Tirsdag den 20. september 2016 kl. 18:00
Septembergildehal i Lunden

KJELLERUP

Torsdag den 11. august 2016 kl. 18:00 i Mosedalen.
Bålaften med ægtefæller
Lørdag d. 17. september og søndag d. 18. september.
”Blicherdysten”

1. Sct. Georg Gilde
Vårtur, den 23. maj til maleren Marie Drewes.
34 gildebrødre med ægtefæller blev ledt til Møldruphus af Eric, Marie Drewes
mand. Vi kørte en meget spændende vej igennem pragtfuld natur, og nåede
frem til den meget smukt beliggende gamle møllegård.
Her blev vi budt velkommen af kunstneren. Vi blev vist rundt af ægteparret, i
den meget smukt restaurerede ejendom. Eric
Dahlgård er vokset op på stedet, fra han var
10 år. Dengang forældrene overtog det i
halvtredserne, prøvede de at fortsætte med at
dyrke landbrug, men det lykkedes ikke særlig
godt, det er en meget sandet jord. Der er ikke
landbrug mere. Eric, den nuværende ejer
overtog ejendommen efter forældrene, da de
døde.
Huset er indrettet til Maries Drewes kunstudfoldelser. Stalden er indrettet til sommerudstillings-lokale, her var dækket op til os alle.
Et meget smukt lokale, nyt bindingsværkstag
og gulvet lagt af 7300 stykker træ af 17 cm. længde (sat på højkant), det var
ret imponerende, værten havde selv lavet det.
På væggene var Maries billeder hængt op, meget smukke billeder med fint
afstemte farver, en meget spændende udstilling.
Grisestalden er atelier, karlekammeret og vaskehus er udstillingslokale. Møllen er blevet en gæstebolig og stuehuset er udvidet til to boliger og underetagen bliver lejet ud.
Vi gik op af trappen til lejligheden ovenpå, hvor ægteparret bor, her gik vi ud
på verandaen og videre ud. Herfra blev vi vist rundt i området, blandt andet
så vi en bjælkehytte, ejeren selv havde lavet til børnebørnene. Taget var med
græs og der voksede et træ på taget. Ejeren fortalte, at der var lagt et axminster tæppe på taget før der kom jord på.
Efter at vi havde spist smørrebrød og fået kaffe med hjemmebagt kage (den
arrangerede gruppe stod for dette) fortalte ægteparret om stedet og Marie
Drewes fortalte om sin kunst, hendes far havde også været kunstner. Hun
havde en lille særudstilling i den gamle svinestald med billeder, hun har malet
til Holger Drachmanns hyldestdigt om Skagen.
De har for nylig købt legatboligen i Gl. Skagen. Så der kommer de meget.
Kunstneren er meget betaget af lyset der. Hun laver ikke skitser, men skriver
sine indtryk ned og maler dem senere, når hun kommer hjem til sit atelier.
Hun har holdt udstillinger mere end 100 steder igennem årene, først for nylig
er hun begyndt at udstille hjemme, efter at stalden er blevet restaureret. Man
kan komme alle dage i maj. Mandag og tirsdag skal man have aftaler. Man
må også godt komme og kigge i området. Det er et meget smukt sted. Hjemmesiden: www.mariedrewes.dk
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Traditionen tro sang vi et nyt vers til vores Vårturssang:
Melodi: My Darling Clementine
Tæt på Gudenåens bredder
ikke langt fra Voervadsbro
bor en maler, som kreerer
smukke bill`der kan I tro
Alle var enige om, at det var et meget vellykket arrangement. Tak for det gode initiativ, som den arrangerende gruppe havde lagt for dagen.
Referent: RLa

Spejdermuseet – ny sæson
I foråret blev vi færdige med at tømme kasser og sætte på hylder.
Vi er nu i gang med at fortælle vores EDB-system på hvilke hylder patruljedagbøgerne står, samt skrå-læse
dagbøgerne for at finde navne på patruljemedlemmerne, som vi også registrerer. Det er stort arbejde for i
mange af bøgerne benyttes spejdernavnene i stedet for de rigtige navne.
I en del patruljer starter de fint med
en fortegnelse over patruljen, men
ind imellem melder nogen sig ud og
andre kommer til og så er det lidt et
detektivarbejde at kæde navnene
sammen.
Til de yngre dagbøger får vi en del
hjælp fra vores Facebook-gruppe
”Gammel spejder i Silkeborg”, men
den metode virker knapt så godt på
de ældre dagbøger, hvor mange af
medlemmerne ikke længere eksisterer eller ikke er på Facebook. Med
DDS dagbøgerne er vi nogenlunde
godt hjulpet, fordi mange i museumsgruppen har været DDS’ere, men vi kunne virkeligt godt bruge lidt assistance fra gamle KFUM & -K spejdere.
Vi har det rigtigt sjovt, for bøgerne er fulde af gode historier.
Spejderhilsen
Anders
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2. Sct. Georg Gilde
Høsttur
25. august 2016
Som det fremgår af Øksen skal vi på høstturen se/gå på den ”nye” træksti
mellem Resenbro og Svostrup. Indtil nu er der lagt 1000 m. træbro, som vi
rammer ved at følge en smal grussti fra P-8 ned til Gudenåen (ca. 250 m).
Efter ønske, kondition, vejr og vind går vi mod Resenbro. Der er et par steder
opstillet bænke, hvor man kan slå sig ned og nyde naturen.
En alternativ travetur kan evt. tages fra P-7 ved Fugletårnet ca. 2 km nærmere Svostrup, men her er der ingen træbro.

Vi har en aftale på Svostrup Kro kl. 20:00, hvor der serveres kaffe/the og et
par boller med pålæg samt kringle. Pris for gæster: 100 kr.
Gruppevis tilmelding til Hanne Møller Andersen senest søndag 21. august.
Med gildehilsen – og på gensyn
Gruppe 27
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3. Sct. Georg Gilde
Friluftsgildehal d. 15. juni 2016 i Paradislejren for alle Silkeborggilderne.
Det var i år 3. Gildes tur til at arrangere årets friluftsgildehal. Vi havde fulgt
nøje med i vejrudsigterne og de så ikke alt for lovende ud, så vi besluttede at
afholde gildehallen inden døre, og det var nok en god ide selv om det kun
blev til et par dråber.
Vi havde fået landsgildemester Helmut Werth til at tage turen fra Sydslesvig
for at deltage og efterfølgende holde gildemestertalen for de 61 gildebrødre,
ægtefæller og gæster, der var mødt op.
Gildehallen indledtes med den festlige Sct. Jørgens march og derefter bød
gildemester Asta Overgaard velkommen til alle, inden hun gav ordet til Helmuth Werth.
I sin tale kom Helmut bl.a. ind på, at gilderne er åbne for alle, der vil arbejde
for at støtte op om spejderidealerne. Han talte om den tilbagegang der er sket
de senere år og som nogle er bekymrede over, men sagde, at for ham er kvaliteten vigtigere end kvantiteten og han deler ikke den bekymring, når bare
det er folk med den rette indstilling, der bliver.
Han var også inde på de vanskeligheder, han har oplevet ved at blive valgt til
posten som landsgildemester og gav også eksempler på, hvordan han har
håndteret disse.
Derefter gav Asta ordet til Per Christiansen, som i sine 5 min. havde valgt at
fortælle om dels Paradislejren og dens tilblivelse dels om sin egen tilgang til
spejderbevægelsen og dernæst hans optagelse i gildebevægelsen. Sangen,
Per havde valgt til afslutning var den gamle spejdersang "Alverden kalder det
væmmeligt".
Gildehallen blev lukket med NHØPs udgave af "I skovens dybe stille ro".
I eftergildehallen blev der budt på ”madpakker” i eengangsemballage for at
spare på opvasken, dertil kaffe, the øl og vand. Mange hjælpere havde givet
en hånd med ved borddækningen, hvor smukke blomster fra haven lyste op.
Igen var det Helmut, der sørgede for ”underholdningen”. Han berettede om
sin opvækst som sydslesviger og om, hvordan det har præget ham hele livet.
Vi sluttede af med vores aftensang ”Nu er jord og himmel stille” og Asta ønskede alle en god sommer, inden vi igen mødes til et nyt gildeår.
Ref. Kirsten Enemark, kansler 3. Gilde.
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2. Sct. Georg Gilde
Vårtur torsdag d. 26. april 2016
29 gildebrødre mødtes v. Virklund Bryghus til en spændende aften.
Vi blev budt inden for i bryghuset af Brygmester og indehaver Claus Tarstrup,
som også er vores nabo i Paradislejren, hvor han har boet siden 2002. Lidt af
en tilfældighed viste det sig, for en gåtur omkring Slåensø var anledningen til,
at bopælen efter mange år i USA blev netop her.
Claus indledte med at fortælle om baggrunden for, at han, der er uddannet på DTU, blev
brygmester i Virklund. Det var såmænd et
hjemmebryggerkursus til en 30 års fødselsdag, der blev den egentlige start, for Claus
havde i USA, hvor han boede i mange år, oplevet de mange forskellige mikrobryggerier
derovre og deres meget forskellige øl.
I 2006 startede ølbrygningen i Virklund med
Påske Ale, Pale Ale og Amber Ale, og siden
da er der kommet flere sorter øl til.
Mens Claus fortalte om brygningens forskellige faser, øllets produktionstid, som er 6 uger,
og holdbarhed - 1 år - nød vi gode smagsprøver.
Bryggeriet laver ca. 40.000 l øl om året, og
det meste sælges selvfølgelig i lokalområdet
men også Århus og Kalundborg bl.a. er aftagere. Det var helt tydeligt, at der lægges stor vægt på en god servicering af
kunderne.
Den travleste tid for bryghuset er 2. halvår, hvor
det største salg ligger, bl.a. på grund af julen.
Den oprindelige bygning, hvor man sad til leje,
er for 5 år siden blev udskiftet, således at man
nu har foden under eget bord.
Efter at have set bryghuset gik turen til Paradislejren, hvor den arrangerende gruppe havde
dækket borde til Tapas, som vi nød sammen
med andre af bryghusets gode øl.
Claus Taastrup fortalte endnu mere om de forskellige øl og de meget specielle etiketter, som
bl.a. har dyr og svampe som motiver og besvarede mange spørgsmål fra de tilstedeværende.
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Min favoritøl: Ja det er vanskeligt at sige efter de mange gode og forskellige
øl, men det bliver nok Dark Brown Ale.
Tak til arrangerende gruppe for en fin aften, hvor vi beskæftigede os med noget, som flere af os sikkert nyder flere gange om ugen måske uden at tænke
nærmere over, hvad det helt præcist er, vi drikker.
Ref. TG

RIVER BOAT 2016.
Her i august, i skrivende stund, er der så igen blevet sat 14.000 kr. ind på
Fællesrådets konto, for vagterne ved årets Riverboat.
I år var det hele lidt anderledes end vanligt, idet
teltene vi skulle passe på, var placeret i Bios
Gård og på Søtorvet.
Vi skulle i år dække 10 vagttimer mindre end vi
plejer, idet RB havde valgt at sætte et professionelt vagt selskab på i Bios Gård nogle timer hver
nat.
Det til trods, var det meget svært at få vagterne
dækket, og det hele gik først op i en højere enhed, få dage før festivalens
start.
I år havde jeg appelleret til RB om hjælp fra dem, i
forbindelse med opstilling og nedpakning af borde
og bænke. Dette fik vi til fulde i Bios Gård, hvorimod
det var så som så, med hjælpen på Søtorvet.
Derfor er Steen og undertegnede gået lidt i tænkeboks, for om vi kan finde en måde, at klare vagterne
på til næste år, så flere får lyst til at hjælpe med at
løse opgaven.
Måske vil det være en god ide, om man tog en fælles drøftelse i de enkelte
gilder, og hvis nogen har gode ideer til en løsningsmodel, hører vi gerne fra
jer.
Stor tak til jer der bidrog med arbejdskraft
også i år.
Gildehilsen,
Steen Klercke, 2. gilde,
Kirstine Tagmos, 1. gilde.
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ARRANGEMENTER I OKTOBER 2016
1. GILDE

Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19:00 i Paradislejren
Fødselsdagsgildehal

2. Gilde

Torsdag den 10. oktober 2016 kl. 19:00 i Paradislejren
Gildehal

3. GILDE

Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 19:00 i Lunden
Fødselsdagsgildehal

KJELLERUP

”Gule ærte-gildemøde” kl. 18:00 i Bjerringbro

1. Sct. Georg Gilde
Rettelse af mailadresse for Ove Hald:
ovenhald@gmail.com
2. Sct. Georgs Gilde
Ny mail adresse:
Lis Thavlov
listhavlov@gmail.com

Øksen
3
4
5
6
7
8

Deadline
12.09.
10.10.
07.11.
09.01..
20.02.
03.04.

2016/2017
Udkommer
19.09.
17.10.
14.11.
16.01.
27.02.
10.04.

Næste deadline: 12. september 2016
Øksen nr. 3. udsendes den 19. september 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 8. august 2016
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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