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ARRANGEMENTER I JANUAR 2017
1. GILDE

Mandag, den 23. januar 2017 kl. 19:00
Nytårsgildehal på Dania
Mandag den 20. februar 2017 kl. 18:00
Virksomhedsbesøg
Mødested: Silkeborg Bibliotek.
Tilmelding ikke nødvendig bare mød op til
en spændende aften

2. GILDE

Torsdag den 9. februar 2017kl. 18:00
Gildehal/debatmøde i Medborgerhuset
(Bemærk ændret mødetidspunkt)
Gruppevis tilmelding til
hmasilk@mail.tele.dk
senest den 2. februar 2017

3. GILDE

Onsdag den 8. februar 2017
Virksomhedsbesøg

KJELLERUP Onsdag den 22. februar 2017 kl. 14:00
Ledelsesmøde

1. SCT. GEORGS GILDE
Juleandagt i Sejs - Svejbæk Kirke den 7. december 2016
Der var mange gildebrødre fra alle Silkeborgilderne mødt op i kirken.
Den unge præst Anders Engelbrecht Hansen stod for andagten. Han holdt
en meget tankevækkende og jordnær tale om juleforberedelser og hvad
det betyder at komme hinanden ved på en ægte måde.
Vi sang nogle dejlige kendte julesalmer og så gik gilderne hver til sit.
1.Gildes arrangerende gruppe havde sat os stævne i Kings Buffet på Borgergade. Vi sad samlet i et lokale. Det var meget hyggeligt og vi tog godt
for os af alle delikatesserne. Vi fik også sunget nogle sjove julesange, så
det blev en festlig afslutning på vores gildeår.
Vi ønskede hinanden glædelig jul.
Ref. R.La
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2. SCT. GEORGS GILDE
juleafslutning d. 7. december 2016
Et næsten fuldtalligt gilde - med få afbud p.g.a. sygdom - drog efter andagten
i Sejs-Svejbæk Kirke til Gilholm for at fejre den kommende højtid.
Efter indtagelse af en rigelig julemenu afsang vi nogle til lejligheden fremstillede julesange med mere eller mindre spøjst indhold.
Den arrangerende gruppe (24!) med Niels D. i spidsen omdelte en quiz,, hvor
det drejede sig om at gætte et bynavn. Det blev lidt vanskeligt at finde en vinder, for ingen havde i nærheden af alle rigtige. Men morsomt var det.
Stor tak til den arrangerende gruppe for både mad og gode indslag i løbet af
aftenen.
Aftenen sluttede med, at vi alle ønskede hinanden en god jul og et godt nytår.
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3. SCT. GEORGS GILDE
Julemøde i 3. Sct. Georgs Gilde Silkeborg
Det er efterhånden blevet en tradition i vores Gilde at holde julemøde i Vinderslev. I år var det 15. gang, at julegruppen havde inviteret.
Som sædvanligt fik vi lækker hjemmelavet mad og 26 feststemte gildebrødre
hyggede sig ved de runde borde. Der blev klippet og flettet julehjerter, dystet i
viden om hjerter, sunget sange og salmer og den traditionelle julehistorie var
også med. En rigtig dejlig aften, hvor der heldigvis var godt kørevejr.
Når Øksen udkommer, har vi overstået udvidet gildeledelsesmøde den 9. januar og Nytårsgildehal den 10. januar 2017.
Næste arrangement er virksomhedsbesøg den 8. februar, men det er endnu
ikke på plads. Nærmere information følger senere.
Vores Gildeting finder sted mandag den 6. marts kl. 18.00 i Medborgerhuset
sal B.
Ref. Dorthe Madsen
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Silkeborg Spejderhistoriske
Forening

N y t å r 2017
Fra alle os til alle jer gildebrødre med påhæng: rigtigt godt nytår!
Med spejderhilsen
Silkeborg Spejdermuseum
Nytårsønsker:
Vores gildearkivar – Knud Jacobsen, 2. Gilde – ønsker at gå på pension efter
16 år i tjenesten. En tjikkerlikker for Knuds indsats gennem alle årene.
1. Vi søger derfor en gildebror fra et af de 4 gilder i kommunen, som har interesse for gildernes historie, til at overtage Knuds funktion: at arkivere alt modtaget gildemateriale. Stort set alt hvad der findes til dato er sat på hylderne og
registreret i vores database. Så det er alene, hvad der måtte komme i fremtiden, der skal håndteres. Alt i alt en meget overkommelig opgave. Knud sørger for oplæring.
2. Vi skal i gang med at digitalisere alt gildemateriale, så vi søger nogle gildebrødre (gerne 3-5) med lidt sans for computere. Vi skal nok oplære i de specifikke funktioner.
Efter oplæring kan funktionen udføres hjemmefra på egen computer, når som
helst. Altså ingen fast mødetid.
Klik ind på WWW.SilkeborgSpejdermuseum.dk og se hvor langt vi er kommet
med digitalisering på spejdersiden.
3. Med Knuds afgang kommer museumskustoderne til at mangle et medlem,
så vi ønsker også, at man i 2. Gilde kan finde en substitut for ham, som permanent medlem af kustodestaben. Vi mødes hver mandag formmiddag –
9.30 – 12.00. Skal man på ferie, passe børnebørn eller til tandlægen melder
man bare fra.
Det var hele 3 ting. Jeg håber, at de alle går i opfyldelse.
Med spejderhilsen
John-B. Hahn
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ARRANGEMENTER I MARTS 2017
1. GILDE

Mandag den 20. marts 2017 i Medborgerhuset
Gildeting

2. GILDE

Torsdag den 9. marts 2017 i Lunden
Gildeting

3. GILDE

Mandag den 6. marts 2017 i Medborgerhuset
Gildeting

KJELLERUP

. Onsdag den 22. marts 2017 Ædelgranen 4
Gildeting.

1. Gilde.
Poul Vagnholm har fået ny mail adresse:
pokiva@dukamail.dk
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Deadline
20.02.
03.04.

Udkommer
27.02.
10.04.

Næste deadline: 20. februar 2017
Øksen nr. 7. udsendes den 27. februar 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 16. januar 2017
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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