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ARRANGEMENTER I OKTOBER 2016
1. GILDE

Mandag den 26. september 2016
kl.19.00. Gildehal i Paradislejren.
Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19:00
i Paradislejren
Fødselsdagsgildehal

2. GILDE

Torsdag den 13. oktober kl. 19:00 i Paradislejren: Gildehal.
Gildevis tilmelding på
hmasilk@mail.tele.dk
senest søndag den 9. oktober 2016.

3. GILDE

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

KJELLERUP ”Gule ærte-gildemøde” kl. 18:00 i Bjerringbro
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1. GILDE
Høsttur til Livø søndag den 28.august 2016
I alt 30 gildebrødre med ægtefæller mødte op, for at køre med
bussen til Rønbjerg. Desværre
var vejrguderne ikke rigtig med
os, det var lige den dag, det
regnede og det var ret voldsomt
i Nordjylland. Men humøret var
højt, og vi havde en hyggelig tur
med formiddagskaffe og skålede
med ”en enkelt” i bussen.
Det stod ned i stænger, da vi
sejlede over til Livø med færgen,
man kunne intet se. Heldigvis
blev det opholdsvejr, da vi nåede frem og skulle gå op til byen.
Der er otte personer, der er ansat på øen og flere af dem har familie. Men
om sommeren er der mange folk, der er en stor campingplads og huse man
kan overnatte i. Vi blev fortalt, at der somme tider er helt op til 800 mennesker på øen.
Vi fik en meget fin frokost, som bestod af råvarer og specialiteter fra øen.
Lækkert brød bagt af øens økologiske mel. Ved afslutningen af frokosten
sang vi : ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande.”
Vi fik en meget fin rundvisning
på øen. En meget entusiastisk
dame, der har boet 8 år på
øen, gift med en landmand og
selv ansat af Miljøministeriet,
fortalte os om livet på øen.
Øen er ejet af miljøministeriet
og der har været økologisk
demonstrations og forsøgslandbrug i 25 år. Man sælger
produkterne til Irma i København. Man har også en kvægbestand, som afgræsser naturområderne. Hvert år slagter
man og sælger ca. 75 dyr som også sælges til Irma.
Vi fik også fortalt øens historie. Øen har været ejet af Åndssvageforsorgen
siden 1911, og der har i perioder været op til 200 beboere. Det var mænd,
hvis adfærd forstyrrede deres omgivelser, der blev anbragt der. Der er et lille
museum, hvor man kan se, at det kunne være noget tilfældigt, hvem der
blev anbragt der. Alle arbejdede med landbrug, man havde el fra en vindmølle på øen. Det var ikke muligt for de åndssvage at forlade øen.
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Man stoppede med at have institution der i 1961. Senere har man forsøgt at
lave en landbrugsefterskole, men det lykkedes ikke. Man bruger alle de gamle bygninger til landbrug og turister.
Den arrangerende gruppe blev meget rost for en spændende tur. Der var
kun vejret at klage over. Vi var enige om, at øen absolut er et besøg værd.
Ref. RLa
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2. GILDE
Høsttur den 25. august 2016
Vi mødtes på P-plads nr. 8 på Porskærvej, hvorfra vi gik ned til den nye trætræksti langs med Gudenåen. Vi fik kun lidt våde tæer 
Det var en vidunderlig aften med et virkeligt smukt vejr, så det blev en rigtig
dejlig gåtur langs med åen. Efter gåturen kørte vi til Svostrup Kro, hvor der
var bestilt et let traktement med boller, kringle og kaffe.
I løbet af aftenen blev der sunget flittigt fra de medbragte sangbøger.
Knud Jacobsen takkede for det store fremmøde – i alt 41 gildebrød var tilmeldt.
Gildemesteren takkede gruppe 27 for et godt arrangement og håber vi får et
nyt gildeår. Et velkommen til Roat og Annelie, som skal optages til næste gildehal.
Ref. KMS
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Silkeborg Spejderhistoriske
Forening
Nyt fra Spejdermuseet!
Vi har fundet og digitaliseret:

KFUM-spejdernes 2. flok – ulveunger 1955.
Søg mere på: Silkeborg Spejderhistoriske Forening – Spejdermuseets arkiv –
søgefelt: a3197F
Alment kan du selv lede videre: søgefelt: dagbøger – eller skriv i søgefeltet
troppens, flokkens eller patruljes navn.
God jagt.
Med spejderhilsen
John-B.
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2. Sct. Georg Gilde
Rettelse af tlf.nr.
Nis Nissen
Vesterled 23: 2023 6217
Sommerhus: 8631 7331

ARRANGEMENTER I NOVEMBER 2016
ALLE

Søndag den 6. november 2016 kl. 10:00 i Arbejdernes
Landsbank—indsamling Dansk Flygtningehjælp
Mandag den 7. november 2016 kl. 19:00 i Medborgerhuset—November arrangement

KJELLERUP

Mandag den 14. november 2016 kl. 14:00 hos Vera Nørgaard—ledelsesmøde
Onsdag den 23. november 2016—Fredslyset kommer til
Bjerringbro

Øksen
4
5
6
7
8

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

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

Næste deadline: 10. oktober 2016
Øksen nr. 4. udsendes den 17. oktober 2016
Indlæg bedes sendt til Kirsten Seche, Lindeparken 34. 2. th.,
8600 Silkeborg – mobil 51 89 62 37
Dette nummer af Øksen er sendt til alle kanslere den 19. september 2016
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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