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ARRANGEMENTER I NOVEMBER/DECEMBER 2016
ALLE

Onsdag den 7. december 2016 kl. 19:00
I Sejs-Svejbæk Kirke: Gudstjeneste
1. gilde er arrangør

1. GILDE

Efter julegudstjenesten i Sejs-Svejbæk Kirke
kl. 19.00 samles 1. gilde til juleafslutning på
Restaurant King Buffet, Borgergade 67 (hjørnet af Lundsgade og Borgergade).
Menuen er King Buffet. Pris kr. 160,00 inkl. en
lille fadøl.
Gruppevis tilmelding til Anna Bramming på
telefon 86 82 04 53 senest torsdag den
1.12.2016.

2. GILDE

Onsdag den 7. december 2016
Efter juleandagten i Sejs-Svejbæk Kirke mødes vi i fælleshuset Gilholm, Håndværkervej
91.
Gruppevis tilmelding på hmasilk@mail.tele.dk
senest den 4. december 2016.
Fredag den 13. januar kl. 18.00 i Tollundgaard Golfklub: Nytårsgildehal
Se indbydelsen inde i Øksen.
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk
senest den 6. januar 2017

3. GILDE

Torsdag den 8. december 2016 kl. 18:00
Julemøde i Vinderslev

KJELLERUP Mandag den 14. november 2016 kl. 14:00
hos Vera Nørgaard — ledelsesmøde

Onsdag den 23. november 2016 —
Fredslyset kommer til Bjerringbro

Kære gildevenner.
Som man kan læse i aviserne for tiden, nærmer julefrokost- tiden sig
I Paradiset er det d.10. december kl.12.30 Det bliver efter samme model som
tidligere - måske med en lille variation. Dog vil prisen være helt den samme
som tidligere: 100 kr.
Ønsker du at deltage, er der bindende tilmelding senest d. 3. december til ellen@schou.org.
Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsener fra Lejrudvalget.

2016/2017
Øksen
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09.01.

16.01.
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20.02.

27.02.
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03.04.

10.04.

1. Sct. Georgs Gildes
Fødselsdagsgildehal i Paradislejren 24-10-2016.
Gildebrødre og gæster blev budt ind i gildehallen til tonerne af Mozarts klaverkoncert nr. 21Gildemester Jytte bød velkommen i hallen, til vores 78. fødselsdag lige netop
på dagen.
Herefter sang vi ”Nu falmer skoven”.
Efterfølgende blev Poul Henning Vagnholm genoptaget i gildet, efter at have
været ude af gildet i en periode. Poul aflagde gildeløfter, og skrev i Gildeskråen. Vi sang ”Broderkæden åbner sig”.
Jytte tog i sin gildemestertale udgangspunkt i Jan Lindhardts bog ” Om de syv
dødssynder”.
Jytte causerede specielt om en enkelt af dem, nemlig gerrighed. Her kom hun
ind på, hvordan man allerede i renæssancen spekulerede på, hvordan man
kunne få et velfungerende samfund, når alle var sig selv nærmest. I 1800 tallets England blev idealet et samfund, hvor borgerne arbejdede flittigt på at
skaffe sig rigdom. Filosoffen Hegel kalder det historiens største list, idet man
ved at berige sig selv også kommer til at berige samfundet, hvilket er baggrunden for al liberalistisk økonomisk tænkning – og her står vi så i dag, med
materielle goder til op over begge ører, og hvor ordet sparsommelighed næsten er et fyord. Er det så mon lykken???????
Jytte kom også ind på, hvad grådighed kan føre til i samfundet i dag blandt
andet indenfor området genterapi.
Sluttelig stillede Jytte spørgsmålet om, hvad vi som gildebrødre vil gøre i
denne sag, i forhold til punktet i Gildeloven om, ”at tage medansvar i familie
og samfund”. Skal vi sige, det ordner de kloge, for jeg kan alligevel ikke gøre
noget --- eller skal vi deltage i debatten???
John Hahn holdt 5 min. Han fortalte, at han for 67 år siden første gang aflagde spejderløftet og hvad dette etiske løfte, havde betydet for ham i grundlaget
for hans livsførelse.
I 1963 blev John optaget i 1.Gilde, hvor han aflagde Gildeløftet med tilhørende Gildelov.
Det er meget svært at prioritere i punkterne i loven, men for John har det
mest vejledende nok været:
Rette egne fejl, respekt for andres værdier, international forståelse og pligten
frem for retten.
John sluttede med at læse et digt af Rudyard Kipling ”If”. Dette digt, fordansket af Kai Friis Møller, opsummerer for ham alle de gode intentioner, som
findes i spejder- og gildelovene.
Vi sang ”Væbner er vi du og jeg”.
Efter meddelelser, lukkede gildemesteren hallen. Vi sang ”Fra himlen er du
faldet”.
Udgangsmusikken var Chopins ”Festpolonaise.”
I eftergildehallen, der var fint pyntet med grønt og fødselsdagsflag, fik vi serveret dejlig smørrebrød, lagkager og kaffe.
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Et meget hyggeligt indslag i aftenen var en anderledes form for pakkespil, og
som sædvanlig gav det anledning til megen latter og moro.
Vi sluttede aftenen med at ”Jord og himmel blev stille”.
Tak til den arrangerende gruppe for en meget fin og hyggelig aften.
Ref. Kirstine.

2. Sct. Georgs Gilde
Gildehal den 13. oktober 2016
Gildemesteren bød velkommen til 39 gildebrødre og gæster og vi sang: Nu falmer skoven.
Gildemesteren holdt sin gildemester over emnet - Tage tid på hverdagen - ordet
hverdage havde han slået op på fransk og engelsk (workday). NP læste den
sidste strofe af et digt af Johannes V. Jensen - Hverdagen. Hverdagen er sted,
hvor der en trummerum. Han havde også læst en artikel i Weekend Avisen, om
hvordan hverdagen virker i et dansk supermarked. Her tog han udgangspunkt i
sin egen oplevelse med supermarkeder. Han er opvokset på en gård og var
først med til at handle, da han blev 12 år, hvor han flyttede med sine forældre til
Odder.
I 1960 åbnede det første Føtex i Århus - det første supermarked åbnede i 1935 i
New York og det først i Danmark blev åbnet i Esbjerg i 1949. Med det kom mange nye ord: kassebon og indkøbsvogn.
Nu er vi et trafikorienteret samfund. I et supermarkedssamfund. Hvis ikke der
fandtes supermarkeder, hvor skal vi så handle?
Supermarked er blevet et skældsord, men det skal tages alvorligt. De er med til
bl.a. at ændre vores tanke og handlemåde. Der er liv i supermarkederne, som
kan sammenlignes med gader og gyder - byens rum er flyttet ind i et hus. Vi opfører os, som hvis vi går på gaden - ingen øjenkontakt, hilser ikke o.s.v. Vi har
en bestemt adfærd som minder om adfærden i byrummet. Alle mennesker
kommer i supermarkederne - alle er velkommen, men er nok mest en kvindeverden, 80% kvinder er ansvarlige for de daglige indkøb – de ”styrer” verden.
Alle forskellige typer er repræsenteret i supermarkedet på samme måde som på
gaden.
Indkøbsvognen blev opfundet i 1935 og blev meget populær og det er meget
vigtigt, at de var ret store, så man kunne udskyde afslutningen på besøget og gå
til kassen for at betale.
Efter gildemestertalen kom vi igen tilbage til hverdagen og Jeg holder af hverdagen.... af Dan Turell blev spillet.
Efter gildemestertalen holdt Ellen Schou 5 min. Sct. Georg. Ellen havde tænkt
tilbage på de sidste år i vores gilde, i andre gilder og i landsgildet, hvor det havde været året, hvor uenigheden havde fyldt meget og hvor berøringsangst for at
sige, hvad man mener, lytte til modparten og måske få misforståelser bragt ud af
verden. Mange har ikke selv været berørt og har derfor valgt ikke at tage stilling,
ikke at blande sig og ikke at spørge ind til problemerne. På den måde bliver en
lille fjer let til 5 høns – ja måske til en hel hønsegård. Hun havde for nylig læst et
lille KLOGT ORD på en opslagstavle: Ved uenigheder er der altid 3 forklaringer:
Din forklaring – modpartens forklaring – og sandheden.
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Dette er kun en kort version af Ellens meget tankevækkende 5 min.
Vi sang herefter Blæsten går frisk over Limfjordens vande.
Herefter blev to jubilarer fejret – Lisbeth Baltzer med 25 år og Steen Lauritzen
med 50 år. Overrækkelse af nål til Steen sker af distriktsgildemesteren ved et
senere arrangement i distriktet.
Ellen læste gildeloven.
Udgangsmusikken var Autum af Christian Lilholt.
Gildehallen blev lukket og det var herefter tid til eftergildehallen. Her blev serveret dejlig smørrebrød og bagefter fortalte Steen Lauritzen om sine 50 år i gildet
og der var også lidt om hans opvækst i Silkeborg. Tak til Steen for hans fine indlæg.
Også tak til den arrangerende gruppe. Rigtig fint arrangement.
Ref. KMS

3. Sct. Gildes Gilde
Fødselsdagsfest 27-10-2016.
Vi var 32 feststemte gildebrødre og ægtefæller der var mødt op for at fejre
gildets
58 års fødselsdag og optagelse af en ny gildebror. Gildebrødrene blev hilst
velkommen i gildehallen til tonerne af Bob Dylans: Knocking on heavens
door, hvorefter Asta bød velkommen, specielt til den nye gildebror, Conni
Rudbeck, som jo ikke er ny for os, da hun har været med som ægtefælle i
mange år, men nu har fundet, at tiden var inde til at blive fuldgyldig medlem
af 3. gilde.
Efter optagelsesceremonien blev døren åbnet for ægtefællerne til Billy
Vaughns: You are the only star in my blue heaven.
Astas gildemestertale startede med : og dette var ordene, og det var hvad
talen handlede om, nemlig begrebet, ord, som vores vigtigste kommunikationsform. Asta kom med mange eksempler på hvordan vi bruger ordet som
kommunikationsmiddel både inden for de religiøse - de kulturelle—de poetiske og de politiske områder af vores liv med hinanden. Sluttede af med sangen: En lille sang uden ord sunget af Ketty Bødtger.
Det blev Carl Sørensen der fik ordet i 5 min. Sct. Georg. Og Carl havde valgt
at delagtiggøre os i de tanker og de mål han havde haft for øje, da han i sin
tid blev gildebror, da han blev valgt som gildemester, og hvordan han så på
dem i dag.
Gildehallen blev lukket og afsluttet med Bob Dylans: Lay Lady, lay.
Arrangerende gruppe havde pyntet bordene smukt med efterårsfarve og efter
et glas med boblende dråber, hvor vi ønskede 3. Gilde til lykke medfødselsdagen, gik vi til bords for at nyde den gode mad fra Kælderslagteren inden
aftenens underholdning der var lagt i hænderne på Søren Kristian Frydenlund, afdelingsleder på den kreative skole. Han både spiller guitar og synger
og vi kunne også få rørt stemmerne til de populære melodier.
En fin aften, der som altid, sluttede med: nu er jord og himmel stille.
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2. Sct. Georgs Gilde

Invitation til nytårsgildehal 2017
Fredag 13. januar 2017 kl. 18:00-23:00
i

Tollundvej 3, 8600 Silkeborg
Pris for ikke-gildebrødre: DKK 250,- ekskl. drikkevarer.
Gruppevis tilmelding til Kansleren senest fredag 6. januar 2017.
Med gildehilsen
Udvalget
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Spejdermuseet
Crowdsourcing er et hit blandt mange pensionister, som ivrigt kaster sig
over alle mulige opgaver, som private og offentlige virksomheder ikke kan /
ikke gider betale for.
F. eks. har DR indscannet 77.000 pressebilleder fra perioden mellem 1955 og
1995, men DR aner ikke, hvad der er på billederne. Normalt ville man hyre en
bibliotekar til at beskrive billedernes indhold på en konsekvent måde. Men
riget fattes penge, og man arbejder i stedet på at lave et system, hvor almindelige mennesker kan kigge på billederne og ligesom i Facebook tag’e personer og lokationer. De får ikke en rød reje for det ud over tilfredsstillelsen
ved at kunne udbryde: ”Næh, Poul Hagen, det må være Huset på Christianshavn.”
Et andet eksempel er Rigsarkivet, hvor man er i færd med at stille scannere
op på læsesalene, hvor man mod betaling kan indscanne sider fra gamle skifteprotokoller eller andre arkivalier, men hvis man i stedet for at scanne de 10
sider, man selv skal bruge, indscanner hele protokollen, så arkivet også kan
bruge materialet, ja så får man de 10 sider gratis.
Rigsarkivet scanner rigtig meget selv, men har svært ved at følge med på
præsentationssiden af materialet. Det har et privat firma taget fat på og v. h.
a. et utal af frivillige indtastere har de skabt hjemmesiden
www.danishfamilysearch.dk, hvor slægtsforskere kan lede i folketællinger og
kirkebøger efter deres aner.
På Silkeborg Lokalarkiv er flere frivillige i gang med at scanne mandtalslister
og byrådsprotokoller og gøre dem søgbare fra arkivet hjemmeside.
På Silkeborg Spejdermuseum arbejder vi også på at gøre materialet søgbart,
så man f. eks. kan lede efter egne eller forældres patruljedagbøger eller andre rariteter. Man kan bl.a. på hjemmesiden
www.silkeborgspejdermuseum.dk/soeg-i-spejdermuseets-arkivalier konstatere, at Flokdagbog for Blåmejser 2. Silkeborg flok 1961-64 endnu ikke er
scannet, men at dagbogen kan findes i reol C hylde 1, og man kan se hvem,
der er omtalt i dagbogen. Man kan også søge på et spejdernavn og finde ud
af, at Strit har været et ret almindeligt brugt spejdernavn i det 20. århundrede.
Hvis du skulle have lyst til at løfte et hjørne af opgaven med at digitalisere
museets arkivalier, så er der stadigvæk plads og arkivalier til flere indtastere!
Anders Hessel
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ARRANGEMENTER I JANUAR/FEBRUAR 2017
1. GILDE

Mandag, den 23. januar 2016
Nytårsgildehal
Mandag den 20. februar 2016
Virksomhedsbesøg

2. GILDE

Torsdag den 9. februar 2016 kl. 19:00
Gildehal/debatmøde i Medborgerhuset

3. GILDE

Tirsdag den 10. januar 2016 kl. 18:00
Nytårsgildehal
Onsdag den 8. februar 2016
Virksomhedsbesøg

KJELLERUP

Onsdag den 11. januar 2016 kl. 18:00
Nytårskur—ægtefæller deltager
Onsdag den 22. februar 2016 kl. 14:00
ledelsesmøde

1. Gilde
Verner K. Laursen har fået ny mail:
vblaursen@laursen.mail.dk
Genindmeldt i 1. Gilde:
Poul Vagnholm, Lysbroparken 3, 3 tv, 8683 6583
pokiva@letnetmail.com
Udmeldt af 1. Gilde:
Grethe Jensen, Kongsbergvej 7, 8682 4725
grethee.jensen@mail.tele.dk
2. Gilde
Ny mailadresse
Pierre Saerens
pierresaerens02@gmail.com
Næste deadline: 9. januar 2017
Øksen nr. 6. udsendes den 16. januar 2017
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 11. november 2016
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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