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ARRANGEMENTER I MARTS 2017
1. GILDE

Mandag, 20. marts 2017 kl. 19.00 i
Medborgerhuset, Bindslevs Plads
Da der er mødepligt til gildetinget er tilmelding ikke nødvendig, men afbud må ske til
Grete Lorange på mail
g.lorange@outlook.com eller tlf. 2023 6475
senest fredag, d. 17.marts 2017

2. GILDE

Torsdag, den 9. marts kl. 18:30 i Lunden: Gildeting.
Der er gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk senest den 5. marts 2017

3. GILDE

Mandag, den 6. marts 2017 kl. 18:00 i
Medborgerhuset
Gildeting

KJELLERUP Onsdag, den 22. marts 2017 kl. 19:00
Gildeting — Ædelgranen 4

1. SCT. GEOGS GILDE
Nytårsgildehal 23. januar på hotel Dania.
34 gildebrødre, ledsagere og gæster blev budt velkommen, og ønsket Godt
Nytår af gildemester Jytte Hahn.
En særlig velkomst var der til vores gæst Agnethe Frederiksen, som overvejer medlemskab af vores gilde.
Jytte mindedes vores ven gennem mange år Knud
Stausgaard, som døde kort før jul: ” Ære være
Knuds minde”.
I sin gildemestertale causerede Jytte over ordet
”Taknemmelighed”. Hvad er taknemmelighed?
Taknemmelighed er en glæde, især over noget
uventet, en dyb varm glæde, som Doris Day sagde i 1962:
” taknemmelighed er rigdom, utilfredshed er fattigdom”.
Jytte kom i talen ind på, hvad hun selv er taknemmelig for, ligesom hun citerede flere kendte
folks bud på, hvordan de har været taknemmelige, på trods af livets svære og
i flere tilfælde ubærlige problemer og udfordringer.
Hun sluttede med et citat af Albert Schweitzer: ” nogle gange går vores lys ud
og bliver genoplivet af en gnist fra et andet menneske, enhver af os, har
grund til at tænke med dyb taknemmelighed på dem, der har tændt flammen i
os”. Må vi som gildebrødre både være med til at tænde gnisten hos andre,
men i lige så høj grad, vise taknemmelighed over for dem, der tænder vores
gnist.
I dagens 5 min. Havde Hanne Jeppesen ladet sig
inspirere af en artikelserie i MJA. Artiklen omfattede ”
11 portrætter – 11 forskellige aldre, fra 10 år til 101
år”. Hver af de 11 portrætter har haft sin overskrift,
og emnet er blevet besvaret gennem 8 spørgsmål.
Hannes overskrift hed: ”Den dag i 2016, hvor jeg
blev farmor”. Hannes svar på de 8 spørgsmål, var
spændende og fornøjelige.
Som afslutning havde Hanne valgt sangen ”Du kom
med alt hvad der var dig”.
Under meddelelser mindede Jytte os om Virksomhedsbesøget d. 20/2 på Biblioteket.
Grete Stausgaard takkede for alle besøg, blomster og hilsner, i forbindelse
med Knuds sygdom, død og bisættelse.
Sluttelig læste Kirsten Andersen gildeloven, og Jytte lukkede gildehallen.
Musikken i gildehallen var Massenets Meditation, og ved udgangen Johan
Strauss Champagnegalop.
I eftergildehallen fik vi serveret tapas, vin og kaffe. Snakken gik livligt i et par
timer, indtil vi sluttede aftenen med ” Nu er jord og himmel stille”.
Ref. Kirstine T.
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2. SCT. GEORGS GILDE
Virksomhedsbesøg den 20. februar.
Der mødte 23 gildebrødre op på Silkeborg bibliotek. Bibliotekar Stinne Aastrup, som arbejder både i Kjellerup og Silkeborg, indledte vores møde med
at synge:” I sne står urt og busk i skjul.”
Vi fik en meget grundig gennemgang af, hvilke muligheder biblioteket kan byde på.
Store bogstaver
Hun startede med at vise os, at man har bøger med ekstra store bogstaver,
som kan være smart at låne, hvis man har problemer med synet. Hun anbefaler også at man i så tilfælde med fordel kan bruge en lup.
Lydbøger
Desuden er der rigtig mange lydbøger til både mp3 og gammeldags afspiller,
som alle ikke bare dårligt seende må låne.
Biblioteket kommer
Man kan kontakte biblioteket gennem telefon eller på nettet, hvis man er dårligt gående. Så kan man bestille bøger og film m.m. så kommer biblioteket ud
med det, man kører engang om ugen.
En film kan man kun låne 7 dage, men i det her tilfælde bliver det ændret, så
det passer med kørslen.
Ændring af lånetid:
Hvis man er i en situation, hvor man har brug for at låne noget i længere tid
end de fastsatte 28 dage, så kan man ringe eller eller via internettet få ændret
lånetiden ved, at henvende sig inden lånetiden er udløbet.
The Book seat
Hun anbefalede en ”bogholder” man kan købes hos boghandleren, Ældre sagen eller gigtforeningen. En smart ting, man kan sætte bogen eller sin computer i.
Åbningstiderne på biblioteket:
Alle hverdage 10-18 og lørdage 10-13
Selvbetjening alle dage også søndag 9-21. Man bruger bare sit sygesikringsbevis og koden for at komme ind.
Kurser / hjælp til IT
Man kan få hjælp på IT værkstedet til at bruge sin computer ved at ringe eller
maile om sit problem. Så får man en halv time med en ekspert på biblioteket.
Netmedier
Man kan låne 5 film om måneden. Biblioteket har mange gode gamle film også mange gode dokumentarfilm.
Man kan også låne netbøger. Man kan se alt, hvad der er af muligheder på
bibliotekets hjemmeside.
Læsekredse:
Man kan blive medlem eller selv oprette læsekredse, biblioteket hjælper med
at skaffe bøgerne.
Tag børnebørnene med på biblioteket:
Der er en stor afdeling til børn og man kan bare gå derind også om søndagen
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og låne masser af bøger eller sidde derinde og kigge i dem.
Stinne Aastrup opfordrede os til bare at spørge, hvis der er noget, vi er i tvivl
om. Alle bibliotekarerne er til for os. Kaffepause med gildemesterens eget
dejlige hjemmebag.
Så blev vi underholdt af Stinne Aastrup, det var meget hyggeligt, gamle viser, som vi kunne nynne eller synge med på. Vi sang alle med på ”Fuglene
letter mod vinden” og ”Du kom med alt det der var dig.”
Inden vi forlod biblioteket fik vi en lille rundvisning, hvor vi så, hvordan bøgerne blev sorteret inde bag ved.
Det var en meget spændende aften vi havde. Vi kan kun anbefale, at man
bruger biblioteket mest muligt, det er til for os.
Ref. RLa
2. Sct. Georgs Gilde
Nytårsgildehal den 15. januar 2017
Nytårsgildehallen blev i år holdt på Tollundgård Golf Resort. Der blev budt ind
til gildehallen til Beethovens 9. symfoni, 4. sats.
Efter velkomsten sang vi Vær Velkommen Herrens år. Gildemestertalen
handlede om, hvordan salmen var blevet til og at Grundtvig havde lavet sin
salme – én til Jul og én til Nytår. Gildemesteren fortalte efterfølgende om
Grundtvigs liv og opvækst. Han skrev bl.a. 1.500 salmer – de var både til hele
året og især til Pinsen. Han arbejdede bl.a. for folkeoplysningen på Rødding
Højskole og blev flere gange valg til Rigsdagen og Landstinget.
Viggo Hartmann holdt 5. min Sct. Georg, der handlede om vinter og sommer.
Jul og Nytår er højdepunkter i en mørk vinter. Viggo fortalte om Heibergs syn
på afskaffelsen af datidens julestuer. Det blev der dog rådet bod på i 1800tallet, da juletræet kom ind i stuerne. Viggo fortalte om sin egen oplevelse af
julen og den forberedelse i sit barndomshjem og også om han oplevelse af
nytårsaften.
Vi sang: Det er hvidt herude
Efter gildehallen var det tid til aftenens øvrige program, hvor vi bl.a. fik dejlig
kamsteg med diverse tilbehør og hjemmebagt brød.
Der blev også lige tid til en lille vise om det at være pensionist. Vi blev underholdt af Helle Skovkjær (klassisk sopran) Toner af Guld, der a cappella
sang, sange fra forskellige musicals og operetter.
Ref. Kirsten S.
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2. Sct. Georgs Gilde
Gildehal i Medborgerhuset d. 09.02. 2017
32 gildebrødre og en enkelt gæst startede denne gang med at spise tærter og
salat.
I gildehallen sang vi først "Fold dig ud , vor smukke fane", og derefter talte vor
gildemester Niels Peter om Leonard Cohen, hvis musik både dannede indledning og afslutning på gildehallen med numrene "Like a bord on a wire" og"
Democracy".
Gildemesteren roste Cohen for at lade sig inspirere til sine meget smukke
sange af helt almindelige dagligdags ting, som f.eks. en række telefonledninger, og stillede det retoriske spørgsmål, hvordan vi bliver inspirerede?
Selv har han bl.a. ladet sig inspirere af den engelsk-maltesiske psykolog Edward de Bono, som har opfundet begreberne lateral og parallel tænkning, for
de måder, vi tænker på. Disse to tænkemåder har han sammenfattet i en
praktisk model, som han kalder "De Bonos 6 Tænkehatte", hvor man arbejder
med at komme med nye ideer med forskellige perspektiver eksemplificeret
ved de 6 tænkehatte med hver sin farve. Samtidig introducerer han også en
enkelt model for tænkning kaldet PIM-modellen (Plus, Minus og Interessant),
og til belysning af dette blev der give et eksempel, hvor man forestiller sig at
male alle biler gule. Hvilke plusser og minusser ville der være ved det? Og
hvad var interessant?
Niels Peter have selvfølgelig en bagtanke med at præsentere denne model,
nemlig den at vi skulle arbejder videre med det i Eftergildehallen (se nedenfor).
Vibeke holdt 5 min. om Yasidierne, som er en forfulgt minoritetsgruppe i det
nordlige Irak. Vi kender dem fra pressen fra 2014, hvor Islamisk Stat foretog
en etnisk udrensning og gav dem valget mellem at konvertere til Islam eller
dø . Vi husker sikkert også alle fjernsynsbillederne fra Sinjar-bjerget, hvor de
levede længe uden mad og vand, inden de blev evakuerede.
Yasidierne er monoteister og oprindeligt var deres religion ikke kendt uden for
Kurdistan. De taler en gammel kurdisk hoveddialekt, som hedder kurmanci,
og alle deres bønner, hymner og hellige skrifter er på dette sprog. Hvis man
skal sammenligne deres tro med noget, som vi kender, så vil Asa-troen eller
de olympiske guder nok være tættest på. Med andre ord en urgammel religion, som stadig bliver praktiseret.
I dag findes der Yaisidier i bl.a. Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien, og i Tyskland bor
der i dag ca. 70.000 - 80.000 Yasidier. I Danmark lever der ca. 500.
På Vibekes opfordring sang vi "Danmark i tusind år".
Gildemesteren sluttede gildehallen med at sende en hilsen til vore syge medlemmer.
I eftergildehallen kom gildemesteren med et oplæg bl.a. baseret på de Bonos
teorier til diskussion af gildets fremtid, og at dømme efter snakken kom der
her mange gode forslag, som gildeledelsen nu vil arbejder videre med.
Tak til arrangerende gruppe.
tg 11.02.2017
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2. Sct. Georgs Gilde
I forbindelse med gruppeledermødet i august havde Gildeledelsen udarbejdet
nogle spørgsmål, som grupperne blev opfordret til at drøfte i vinterens løb
nemlig ” Gildets fremtid – hvordan skal gildet fungere i de næste 5-10 år?
Skal vi have en ”Strategi for seniormedlemmer”? – Hvordan får vi nye medlemmer til 2. Gilde?
Ud fra de svar, der var kommet fra grupperne blev der i forbindelse med eftergildehallen afholdt et debatmøde.
Deltagerne blev opdelt i grupper på tværs af grupperne, og de spørgsmål, der
blev drøftet, var et sammenkog af gruppernes svar.
Mødet foregik i en positiv atmosfære og Gildeledelsen har nu til opgave at
gennemgå forslagene inden Gildetinget.
Ref. HMA
Aakrogens Historie
Aakrogen ejes af 1. Silkeborg Gruppe, Det Danske Spejderkorps.
Grunden er anskaffet i 1940 af Silkeborg Kolonne, som dengang og indtil november 1967 bestod af 1. og 2. Silkeborg, og anvendtes i en årrække udelukkende som lejrplads. Eneste faciliteter var en
vandpumpe og et flytbart ”das” (lokum). I 1964 opførtes den første del af hytten, og gav dermed mulighed for patrulje- og klanture også i vinterhalvåret.
Hytten blev tegnet af arkitekt Niels H. Nielsen og blev opført af Kolonnens
egne spejdere, skovmænd, rovere, tropsassistenter og forældre. Arbejdet
blev påbegyndt i foråret 1963 og hytten kunne indvies i forbindelse med Sct.
Hans bålet året efter.
I 1974 tilføjedes den sidste del af hytten, som indeholder toiletter og badefaciliteter, samtidig med at der blev indlagt lys og vand. I 1994 blev køkkenet renoveret gennemgribende.
Stedets beliggenhed på sydsiden af Svejbæk Snævringen, med direkte adgang til vandet og med statsskoven som nærmeste nabo mod vest er helt
unik.
Vejen til Åkrogen
De fleste med ærinde til Åkrogen har gennem årene benyttet den traditionelle
vej via Virklund og gennem den smukke Sønderskov, men mange er også
ankommet via Svejbæk og ”rutefarten” fra Onkel Peters Hus (Aalekroen). Tidligere benyttedes en robåd, som nu er afløst af et soldrevet fartøj.
Politiken bragte denne artikel i begyndelsen af 1990érne:
”Gudenåen kan krydses med rugbrødskraft
Landets mindste færge er en robåd
Af Aksel Jeppesen
Danmarks absolut mindste færge befarter ruten over den smalle - men
meget idylliske
- snævring ved Svejbæk, hvor Gudenåen løber fra Juulsø ud i Borreseø,
og i magsvejr og uden for megen sideværts strøm er sejltiden under to
minutter (hver vej, forstås).
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Det er ikke en bilfærge, men et pedaldrevet køretøj kan dog komme med.
Færgetypen er den klassiske spantbyggede træbåd – og farten frem drives af
en rugbrødsmotor via to årer mellem gafler. Altså en god gammeldags robåd
med plads til tre passagerer og kun én, hvis en cykel skal med.
Indtil marts i år var cafeteriaejer Preben Møller Hansen færgeboss (fætter tilsømands- og Fælles Kursbossen), men for nogle måneder siden solgte han
Skyttehusets Camping og Cafeteria i Svejbæk til Kirsten Bunk og Chr. Brink.
Og i det gamle skøde på Skyttehuset står skrevet, at ejeren er forpligtet til at
drive færgefart over snævringen. Det var først og fremmest af hensyn ti landposten, der blev sparet for den milelange vej mellem Silkeborg og Ry - de
eneste lokaliteter på egnen med fast forbindelse over Gudenfloden, som den
hedder på de kanter. Svejbæk-færgen har ikke fast sejlplan undtagen en morgenafgang fra Svejbæk på alle hverdage kl. 7.30. Da ror den
ene af de nye redere deres to børn over, så de kan komme i skole i Sejs på
den anden side.
Ellers sejler færgen efter det gode princip: Når der er behov.
Det er der ofte, ikke mindst hos beboerne af nabohuset, Hvidovre kommunes
ferie- og kursuscenter i den tidligere restaurant Svejbæk Færgegaard. Det
bør i disse tider noteres, at færgens tilstand er under årlig kontrol af Statens
Skibstilsyn.”
Poul Henning Sejthen
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ARRANGEMENTER I APRIL 2017
1. GILDE

Mandag den 24. april 2017 kl. 19:00
Sct. Georgs Gildehal i Paradislejren

2. GILDE

Torsdag den 20. april 2017 kl. 19:00
Sct. Georgs Gildehal i Paradislejren

3. GILDE

Fredag den 21. april 2017 kl. 18:00
Sct. Georgs Gildehal i Lunden

KJELLERUP

Søndag den 23. april 2017 kl. 18:00
Sct. Georgs Gildehal med ægtefæller, Blokhuset i Hald

Ny e-mail:
2. Sct. Georgs Gilde:
Lis Thavlov
krudttaarn@gmail.com

m

Næste deadline: 3. april 2017
Øksen nr. 8. udsendes den 10. april 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 27. februar 2017
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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