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ARRANGEMENTER I NOVEMBER 2016
ALLE

Søndag den 6. november 2016 kl. 10:00
i Danske Bank — indsamling Dansk Flygtningehjælp
Mandag den 7. november 2016 kl. 19:00
i Medborgerhuset — November arrangement
Se nærmere omtale i Øksen

3. GILDE

Fredag den 28. oktober 2016 kl. 18:00
Fødselsdagsgildehal i Lunden.

KJELLERUP Mandag den 14. november 2016 kl. 4:00
hos Vera Nørgaard — ledelsesmøde
Onsdag den 23. november 2016 —
Fredslyset kommer til Bjerringbro

ANNONCE
Hjælp søges !
En flok gildebrødre + et stort hus søger hjælp til praktisk arbejde!
I januar forestår der en ekstra rengøring, så d.12/1-17 og d. 17/1-17, kan vi
tilbyde arbejdssamvær i god og hyggelig atmosfære.
Der vil være både små og store opgaver.
Meld dig senest d.5/1-2017 til ellen@schou.org
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Indbydelse til
Fællesrådets arrangement
Den 7. november 2016 kl. 19 i Medborgerhuset.
Vi byder på et forrygende foredrag af:
Bjarne Nielsen Brovst

Bjarne Nielsen Brovst er en dansk forfatter og foredragsholder. Han debuterede i 1970 med Mit hjertes have og har sidenhen skrevet utallige bøger, heriblandt biografier om bl.a. H. C. Andersen, Grundtvig, Jeppe Aakjær mfl.
Pris for foredrag inkl. kaffe og kage kr. 50.
Gildevis bindende tilmelding senest den 28. oktober med oplysning om
navn på deltagere til Birthe Skov mail adresse:
birthe@skov01.dk

3

1. SCT. GEORGS GILDE
Gildehal den 26. september 2016
Gildemesteren bød os alle 31 gildebrødre med gæster velkommen til den første gildehal.
Dejligt at mødes efter sommeren, og starte på et nyt gildeår.
Vi sang: ”Septembers himmel er så blå”.
Gildemesterens tale handlede om en spændende bog ”Sundhed kommer indefra”, som gildemesteren har læst med stor interesse. Det er ofte hjertet, og
ikke hjernen, der styrer vores liv.
Man har altid troet, at det var hjernen, der styrede alt, men ny forskning viser,
at det ikke er sjældent, at hjertet ignorerer hjernens ordre og kritisk kontrollerer, om det f. eks. nu også er hensigtsmæssigt at sende hurtige hjerteslag i
en given situation.
Hjertet kan styre, vi ser eksempelvis et tilfælde, hvor en 47 år gammel mand
fik et hjerte fra en attenårig. Tidligere havde manden været optaget af opera,
men efter han fik det nye hjerte, ville han høre rock musik og syntes nu at
hans jævnaldrene kone var oldgammel.
Den energi vi alle sender ud, god eller dårlig, opfatter gildemesteren som en
slags hjertestråler. Det er vigtigt at holde sig for øje, at vi påvirker vore omgivelser ved den måde, vi møder vores medmennesker på.
Så sang vi: ”Dagen i dag din min ven”.
Børge Grønbæk holdt fem minutter: Det handlede om smil. Hvilket faldt meget godt i tråd med gildemesterens tale.
Børge havde set en plakat hos sin tandlæge om smil, smil på alle måder, den
havde inspireret ham til at lave fem minutter om smil på alle mulige måder.
De fleste smil starter med et andet smil. Når du smiler bliver livet lettere. Den
korteste vej til et andet menneske er smilet (Victor Borge). Smil luner, koster
ingenting, kræver kun et øjeblik. Nogle er for trætte til at give et smil, men giv
dem alligevel et. ”Smil Løs”.
Vi sang: ”Jeg bærer med smil min byrde”.
Gildemesteren har været til gildemesterstævne. Der var 126 gilder repræsenteret.
Fællesrådet har doneret 1500 kr. til Troldhytten og det samme til Bjørnholthytten.
Der er forslag om, at gilderne skal på Facebook. Vi drøfter det på fødselsdagsgildehallen.
Gruppe 1 stod for eftergildehallen. Vi fik smørrebrød og dejligt hjemmebag.
De havde inviteret Flemming Frøsig Christensen, som er Vej og Trafikchef i
Silkeborg kommune.
Han holdt foredrag om Infrastrukturen i Silkeborg og den overordnede trafikudfordring og de store vejprojekter i midtbyen.
Det var meget spændende, at vi blev præsenteret for de planer, man har.
Trafikken vil stige meget voldsomt op til 2020, så der skal laves mange reguleringer af trafikken i og omkring byen. Man ønsker kun at have de folk, der
har er ærinde i byen, til køre derind.
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Vi så, hvordan man forestiller sig de to torve komme til at fremstå, det var
meget spændende. Der skal laves en brovej imellem de to broer over Gudenåen, nemlig jernbanebroen og gangbroen.
Der var stor spørgelyst. Det var en meget fin aften gruppe 1 havde arrangeret.
Ref. RLa

2. SCT. GEORGS GILDE
Gildehal i Paradislejren torsdag d. 22. september 2016
Ca. 40 gildebrødre og gæster var mødt op til efterårets første gildehal. Efter
velkomst v. gildemesteren og sang og musik blev Annelie Bonnichen og Keld
Roat Pedersen overført. De fortalte begge om de poster, de har haft i 3. gilde,
og de pointerede begge, at spejderbevægelsen er en vigtig del af deres liv,
og at de derfor glæder sig til at deltage i arbejdet i vores gilde.
Inspireret af en nylig overstået tur til Stockholm spillede gildemesteren "Brevet fra Lillian" med Sven Bertil Taube med musik af faderen Evert Taube.
Gildemesteren tog i sin tale udgangspunkt i de japanske Haiku digte, som
kun består af 3 linjer. Især et bestemt digt, nemlig
"Globalisering
Jeg hypper kartoflerne
Nationalisme"
havde givet Niels Peter anledning til at reflektere over mangt og meget. Er
det en afvisning af de store bevægelser omkring os, eller er det en fortælling
om at gemme sig, fordi vi ikke kan overskue det hele? Globaliseringen, internettets udbredelse og overvågningssamfundet?
Den nyudnævnte professor i Coaching ved Handelshøjskolen i København
har sagt, at Coaching ikke er navlepilleri men hjælp til selvhjælp, når vi skal
finde os selv i den stressede hverdag, hvor vi hele tiden bliver stillet overfor
spørgsmål, som ikke bare lige lader sig besvare. Vores identitet bliver i dag
opfattet som et livslangt projekt, - en livslang søgen efter hvem vi er og hvem
vi vil være.
Niels Peter sluttede sin fine gildemestertale med at sige, at digtet efter hans
mening er en sang til mangfoldigheden, hvor der både er kanter og konflikter
men også stunder til eftertanke og besindelse og med gode gøremål som sikrer en fin balance mellem krop og sjæl.
De 5 min. blev afholdt af vores distriktsgildemester Gerda Abildgaard, som
med udgangspunkt i en af TV2s sange, hvor de synger "Kom lad os brokke
os..." talte om vores "brokkekultur". Hun talte om de 3 former for brok, hvor vi
enten brokker os, fordi vi gerne vil ændre noget, eller brokker os bare for
brokkens skyld og endelig den såkaldte hyggebrok. De to første former tager
Gerda afstand fra, mens hun betragter den tredje form som ret uskyldig, for
den er jo det, der ofte handler om noget, som vi ikke kan gøre noget ved vejret for eksempel! Gerda opfordrede i stedet til, at vi glæder os over de skiftende årstider med hver deres charme, og at vi skønner på de venskaber, vi
har i Sct. Georgs gilderne.
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På Gerdas opfordring sluttede vi med at synge "Septembers himmel er så
blå".
I eftergildehallen, hvor vi fik serveret lækre croissanter og Ellens dejlige æblekage af hjemmeavl, havde arrangerende gruppe lavet en morsom leg, hvor
vi skulle gætte, hvad forskellige danske ord på dialekt betyder. Der var i alt 18
opgaver, men ingen med alle rigtige. Hvem ved f.eks. hvad en "horra" betyder
på bornholmsk?
Tak til arrangerende gruppe for et fint arrangement med meget flotte blomster
både ved højbordet og ved spisningen. ref. Tg

3. SCT. GEORGS GILDE
Høsttur d. 29/8- 2016
Vi begyndte det nye Gildeår med en Høsttur, hvor vi mødtes ved Rørbæk Sø.
Her var gildeledelsen klar med rundstykker m.m. til formiddagskaffen/ teen.
Efter hyggelig snak drog vi videre mod Tinnet krat for at se udspringene af
Gudenåen og Skjern å.
Næste stop var ved Klovborg, hvor vi skulle besøge Lille Malunds have, her
fik vi en spændende rundvisning i den meget smukke og velplejede have.
Derefter var det frokosttid, og der var mange fine pladser, hvor vi kunne nyde
vores madpakker. Der var også mulighed for at købe planter med hjem.
Vi sluttede dagen af med besøg i Vrads Købmandshandel, hvor Hans Holm
fortalte historien om, hvordan byens borgere havde arbejdet på frivillig vis for
at bevare en købmandsbutik i Vrads. Det gjorde han fantastisk godt, man kan
kun beundre de ildsjæle, som holder liv i de små landsbyer. Et spændende
vareudbud lokkede til flere indkøb fra butikken, og vi kunne tage hjem efter en
dejlig dag i nogenlunde tørvejr og mange gode oplevelser rigere. En fin start
på det nye Gildeår.
Referent Dorthe Madsen
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3. SCT. GEORGS GILDE
Septembergildehal den 20/9-2016
Gruppe 31 havde arrangeret Gildeårets første Gildehal, så vi alle kunne nyde
en hyggelig aften.
I Gildehallen kunne vi sige velkommen igen til Holger Rudbeck og Mogens
Pedersen. Vi kunne også fejre Kirsten Enemarks 25- års jubilæum.
I gildemestertalen havde vores Gildemester Asta Overgaard fokus på tanker.
Udgangspunktet var den latinske læresætning ” Cogito ergo sum”, som normalt tilskrives filosoffen René Decartes, - jeg tænker, derfor er jeg. Det var et
spændende indlæg med mange både alvorlige og morsomme citater og strøtanker, der gav stof til eftertanke for os alle.
Bruno Wirenfeldt holdt 5. minutter om at brokke sig. Også her var der noget
at forholde sig til og et konstruktivt indspark til en god debat.
Efter gildehallen med lækkert smørrebrød og hjemmebagte småkager til kaffen/teen kunne vi læne os tilbage og nyde en særdeles veloplagt Marianne
Lund, der fortalte om Grækenland. Marianne har været gift med en græker og
boet mange år i landet, og er kun for få år siden vendt hjem til Danmark. Vi
lærte meget om landets historie og kultur både den gamle og nyere, hvor der
er store problemer i landet. Marianne var en formidabel formidler, og vi blev
alle en stor oplevelse rigere.
Aftenen afsluttedes som sædvanligt med Nu er jord og himmel stille
Stor tak til gruppe 31 for en herlig aften.
Referent Dorthe Madsen

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.
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ARRANGEMENTER I NOVEMBER 2016
ALLE

Onsdag den 7. december 2016 kl. 19:00
I Sejs-Svejbæk Kirke: Gudstjeneste
1. gilde er arrangør
Lørdag den 10. december 2016 kl. 12:30 i Paradishytten
Julefrokost

2. GILDE

Onsdag den 7. december 2016
Julemøde i Fælleshuset Gilholm

3. GILDE

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

KJELLERUP

Onsdag den 7. december 2016
Julehygge hos Birthe Flycht

1. Gilde ny tlf. nr. og e-mail :
Hanne Jeppesen
tlf. 3013 0670 og e-mail: hannes.jeppesen@gmail.com
Hanne Wind
e-mail: hanne.wind@youmail.dk

Øksen
5
6
7
8

Deadline
07.11.
09.01.
20.02.
03.04.

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

Næste deadline: 7. november 2016
Øksen nr. 5. udsendes den 14. november 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 17. oktober 2016
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk

8

