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ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2017
ALLE

Onsdag d. 14. juni 2017 kl. 19,00 i Paradislejren - Friluftsgiildehal
Tilmelding til Mogens Riget mail: riget.mogens@gmail.com senest
torsdag
d. 8 juni samt indbetaling af 75 kr til konto
7170-2649741, der dækker traktement og
underholdning. Stol til udendørs brug bedes medbragt.

1. GILDE

Mandag den 22. maj 2017 kl. 19.00—
Vårtur
Mødested: Indelukkets Spisested, Åhave
Alle 9 C (Motorbådsklubben).

2. GILDE

Torsdag den 18. maj 2017 kl. 17.15 på
Søtorvet: Vårtur
Afgang til vårtur på Flyvestation Karup.
Se program i Øksen nr. 8
Gruppevis tilmelding til
hmasilk@mail.tele.dk
senest den 8. maj 2017.

KJELLERUP Udflugten d. 11. juni 2017 er ændret til
Søndag d. 21. maj 2017
Vi mødes på Ædelgranen kl. 10.00 - medbring frokostkurv.
Kaffe, te og kage til eftermiddagen medbringer ledelsen.
Turen går til "Den genfundne bro" og omegn.

1. SCT GEORGS GILDE
Sct. Georgs Gildehal den 24.4.2017
28 gildebrødre og gæster mødte op i Paradislejren. Der var smukt pyntet med
nyudsprungne birkegrene. Vi gik til gildehallen til forårssonaten af Beethoven. Datoen var netop Gildebevægelsens 84 års fødselsdag. Gildemesteren
læste Sct. Georgsbudskabet op, det kom fra en finsk gildebror Bjørn Valin,
man kan læse det i næste nr. af Sct. Georg.
Vi dannede kæde og fremsagde gildeløftet. Herefter sang vi :”Spejderbroder
her er din hånd..”
Herefter kom ægtefæller og gæster op. Der var to nye med, nemlig Agnethe
og Jørgen fra Sejs.
Hele gildeledelsen fortsætter med undtagelse af Herolden. Ove Rørsted bliver afløst af Ove Hald.
Vi sang: ”Når vinteren rinder i grøft og i grav.”
Gildemesterens tale handlede om, hvad der er vigtigt i livet. Hun fortalte et
gammelt sagn fra Slesvig, hvor en mand en forårsnat befandt sig inde i en
slotsgård. Han prøvede at komme ind, men det kunne han ikke. Han fandt en
meget smuk gul blomst, som stod på gårdspladsen, den ville han have en
med hjem for at vise den til vennerne. Han tog den i i hånden, og prøvede
igen at komme ind, og nu kom han ind i på slottet Jørgensborg. Her fik han
en dejlig velkomst og dejlig mad. En stemme sagde flere gange: ”Glem ikke
det bedste” Manden tog så et smukt sølvbæger. Derefter gik han hjemad, da
han så sig tilbage efter slottet var det væk, han havde jo glemt, hvad der var
det vigtigste, nemlig den smukke blomst.
Gildemesteren opfordrede os til at tage den smukke gule blomst med i sommerbagagen, så vi kan blive mindet om det væsentlige i livet – de små glade
ting- den enkle skønhed.
Gildemesteren havde meddelelser:
Vårtur: Den 22. maj i Indelukket.
Friluftsgildehal: Den 14. juni i Paradislejren.
Der blev efterlyst hjælp til Riverboat og spejderne efterlyste også hjælp til
Regatta.
Efter gildehallen spiste vi frikadeller og kartoffelsalat.
Marianne Lund var inviteret og fortælle os om Grækenland, som hun har et
indgående kendskab til. Hun har boet der i 27 år, og været gift med en græker. Desværre mistede hun sin mand for nogle år siden, hvorefter hun flyttede
til Danmark med sin søn, hvor hun nu bor i Silkeborg. Marianne er meget aktiv i Ældresagen. Hun arrangerer blandt andet rejser.
Vi fik en meget spændende indføring i landets historie, og hvordan den almindelige græker har det i dag. Hun anbefalede os meget at tage på ferie i
Grækenland. Hvis man kan ramme deres påske, vil man opleve en helt fantastisk gæstfrihed.
Det var en meget spændende aften.
Ref. Rla
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2. SCT. GEORGS GILDE
Sct. Georgs aften d. 20.04
36 gildebrødre og gæster mødtes til Sct. Georgs aften i Paradishytten torsdag
d. 20. april.
Gildehallen blev indledt med Vivaldis forår, selvom det ikke just var sådan
udenfor. Efter gildemesterens velkomst blev årets Sct. Georgs budskab, som
kom fra Finland, og som havde hovedbudskabet "Vær modig" læst op.
Gildemesteren havde haft flere emner til sin tale, så som tillid foranlediget af
et foredrag af professor Christian Bjørnskov, som er kendt for sin lykkeforskning, men også Sct. Georgs budskabet kunne give anledning til en gildemestertale. Imidlertid startede talen med en omtale af den nyligt udkomne bog
"Velkommen Mustafa" af Mattias Tesfaye, som illustrerer de seneste 50 års
socialdemokratisk indvandrer- og integrationspolitik. Den skepsis, der i dag er
mange steder i det danske samfund, er ifølge Tesfaye ikke ny, men snarere
en tilbagevenden til 60 ´ernes politik, for allerede dengang frygtede socialdemokraterne i fagbevægelsen, at den udenlandske arbejdskraft ville blive løntrykkere. Ifølge Tesfaye viser meningsmålinger fra de sidste 50 år, at der ikke
på nogen tidspunkt har været flertal for en massiv tilstrømning af ikke-vestlige
indvandrere og flygtninge, og at denne gennemgribende ændring af det danske samfund er blevet gennemført på trods af befolkningens flertal.
Og så er vi tilbage ved tilliden, nemlig den tillid, som vi forhåbentlig alle har til
vores samfundsinstitutioner og politikerne og hinanden.
Efter bekræftelse af vores gildeløftes sang vi "Jeg elsker den brogede verden".
Kirsten Secher, som havde 25 års jubilæum, fik overrakt gildets gave, hvor
efter vi - lidt forgæves - forsøgte at synge "Nu hælder Europa mod sol igen".
Gildemesteren gjorde opmærksom på de kommende arrangementer, specielt
vårturen til Karup og vi sluttede gildehallen med "Jeg vælger mig april".
I eftergildehallen var der ostebord, inden Klaus Gottfredsen, som har været
pressefotograf ved Jyllands Posten i 40 år, tog over. Han viste billeder startende med 1962 fra Ryesgade i Århus, og så gik turen via John Lennon og
Yoko Onos besøg i Danmark i 1970, til besættelsen af Hjardemål kirke samme år. Afslutningsvis blev der vist en del billeder fra Dronningens besøg i
fremmede lande som f.eks. Kina, Ægypten og Marokko. Klaus Gottfredsen
har i sit lange virke fået en del priser, og det er let af forstå, når man ser hans
flotte billeder, hvor det ofte har været tilfældigheder, der har gjort, at netop det
bestemte billede blev noget helt særligt.
Tak til arrangerende gruppe for et fint arrangement.
Referat TG
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2. Sct. Georgs Gilde
Korrektion
I referatet fra Gildetinget har jeg skrevet, at Paradislejren er en underskudsforretning. Det har Torben Friis gjort opmærksom på er forkert.
Torben skriver: Det holder nu ikke: der er et underskud i 2016, som forklares
med investeringen i redskabshuset. Kassekreditten skulle bruges hertil - med
efterfølgende afdrag.
I stedet valgte vi at lave et underskud dette ene år, og dermed betale gælden
med indtægten fra året (+ noget fra opsparingen). Derfor blev kassekreditten
ikke taget i brug.
Vi har ikke mange år med underskud. Tværtimod er der en pæn friværdi i lejren.
Hanne Andersen
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3. SCT. GEORGS GILDE
Orientering fra 3. Gilde
Mandag d. 06.03.17 afholdtes ordinært Gildeting.
Ledelsen for 3. Gilde er uændret, således:
Asta Overgaard gildemester
Kirsten Enemark gildekansler
Dorthe Madsen gildeskatmester.
Fredag d. 21.04.17 fejredes Skt. Georgs Aften med optagelse af 2 nye gildebrødre: Jytte Jensen og Jens Rasmussen.
(ao)
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Kjellerup Gildet
Referat fra Gildeting i Kjellerup Gildet d. 22. marts 2017
1. Svend Åge Nørgård valgt som dirigent – Vera Nørgård som protokolfører.
2. Gildemesters beretning: Birthe fortalte kort om årets gang for Gildet og
for fællesrådet. Især var hun meget glad for Sct. Georgs aften, hvor der, til
hendes store overraskelse, var arrangeret Gildehal med Gerda Abildgård
som gildemester – anledningen var at Kirsten Kromann, Finn Uhrskov og
hun selv havde 25 års jubilæum – det var en rigtig dejlig aften.
29. maj: Som afslutning på gildeåret var vi en tur i Labyrinthia i Rodelund
og derefter til Bison-farmen ved Them, hvor vi overværede en imponerende opvisning med forskellige rovfugle – en dejlig dag.
11. august holdt vi vores faste bålaften i Mosedalen – altid ren hygge.
17.-18. sep. blev Blicher Dysten afviklet – denne gang i Ans. Selv om Gildet ikke egentlig har noget med løbet at gøre følger vi det stadig spændt
hvert år – det er jo vores barn. (det gamle Økseløb)
26. oktober var vi til Gule Ærter gilde i Bjerringbro sammen med Karup Gildet. En hyggelig tradition som har kørt i rigtig mange år.
Den 7. dec. holdt vi julehygge møde hos Birthe Flycht.
Nytårskuren blev holdt hos Svend Åge og Vera d. 11. jan.
Et dejligt gildeår, hvor vi har hygget os om gode oplevelser selv om vi ikke
er så mange.
3. Regnskab:
A. Birthe Flycht uddelte det reviderede regnskab og gennemgik de enkelte
punkter – regnskabet viser et underskud på 24.750 kr. – helt efter planen –
der er overført 25.000 fra fondskontoen og det forventer vi også at gøre
næste år. Alle var enige om at pengene skal bruges til uddeling/støtte til
spejderne.
Kassebeholdning pr. 31. Dec. 40.667,81
B. Birthe gennemgik også depot-regnskabet, som i 2016 har givet et afkast
på 9.749,70 - regnskab godkendt.
C. Kontingentet uændret 350.00 pr. ½ år
4. Indkomne forslag:
Fra ledelsen: På lejren i Sønderborg laver Sct. Georgs Gilderne i Danmark HOTELT, hvor gæster kan leje sig ind for en eller flere dage. Det er vi
enige om at vi godt ville støtte med 2 telte, som efter lejren tildeles KFUMspejderne i Ans og Vinderslev.
Pris pr. telt 5.290. De pågældende enheder skal selv tage teltene med
hjem fra Sønderborg.
5. Valg af Kansler: Vera Nørgård genvalgt
6. Valg af Skatmester: Birthe Flycht genvalgt
7. Valg af suppleanter for kansler og skatmester: Kirsten Kromann og Elisabeth Ringgaard
8. Valg af herold og suppleant: Genvalg til Finn Uhrskov - og: Svend Åge
Nørgård
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9. Valg til laug i fællesskabet:
D 1: Infolauget: Genvalg Vera Nørgård
D 2: Paradislejren: Genvalg Vera Nørgård
10. Valg af revisorer og suppleant: Hanne Jensen nyvalgt og Elisabeth
Ringgaard genvalgt som revisorer –
Kirsten Kromann genvalgt som suppleant.
11. Paradislejren: Vera fortalte kort om Paradislejren, hvor der nu er arbejdsro for den nye bestyrelse. Der er blevet ryddet op i skoven og solgt en del
træ og der er bygget nyt redskabsskur. Der planlægges at sætte automatik
på døre og vinduer, så Ellen kan spare en masse kørsel for at tjekke om
der er låst. Jeg har regnskab for Paradislejren, hvis nogen skulle være interesseret i at se det.
12. Ansøgninger: Levring Spejderne søgte om tilskud til nyt udstyr, bl.a.
skal de bruge en del rafter til Spejdernes Lejr - Bevilget 5000 kr.
Ansøgning fra Blicherdysten om tilskud – her blev bevilget det sædvanlige
beløb 5000 kr
13. EVT:
Referent: Vera Nørgård

2. Sct. Georgs Gilde
Nyt Tlf.
Steen Lauritzen
2091 3089
1. Sct. Georgs Gilde
Adresseændring:
Verner Kaae Laursen
Svanevej 6, 2.tv.
8600 Silkeborg
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ARRANGEMENTER I AUGUST 2017
ALLE
1. GILDE

Søndag d. 2. august 2017— Høsttur
Se nærmere i næste nr. af Øksen

2. GILDE

Torsdag den 10. august 2017 kl. 19 i Medborgerhuset gruppeledermøde
Torsdag den 24. august 2017 kl. 19 — Høsttur
Se nærmere i næste nr. af Øksen

3. GILDE
KJELLERUP

Øksen
2
3
4
5
6
7
8

Deadline
30.07.
10.09.
08.10.
05.11.
10.01.
21.02.
01.04.

2017/2018
Udkommer
06.08.
17.09.
15.10.
12.11.
17.01.
28.02.
08.04.

Næste deadline: 30. juli 2017
Øksen nr. 2 udsendes den 6. august 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 14. maj 2017
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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