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ARRANGEMENTER I AUGUST/SEPTEMBER 2017
1. GILDE

Søndag d. 27 august 2017 kl. 9.00 Høsttur
Mødested: P-pladsen ved Arena på Ansvej
Turen går i bus til Vadehavscenteret og
Ribe.
Medbring selv frokost og drikkevarer.
Pris 300 kr. pr. deltager.
Tilmelding til Mogens Riget
riget.mogens@gmail.com samt indbetaling
af de 300 kr. til konto 7170-2649741 senest mandag d. 21. august 2017

2. GILDE

Torsdag den 10. august kl. 19:00 i Medborgerhuset:
Gruppeledermøde.
Torsdag, d. 24. august 2017 mødetid kl.
18:00
Høsttur til Den genfundne Bro ved Brædstrup.
Se nærmere i Øksen.
Sidste frist for gruppevis tilmelding er d. 20.
august 2017 til hmasilk@mail.tele.dk

3. GILDE

Tirsdag, den 29. august 2017
Høsttur—indbydelse følger

KJELLERUP Torsdag den 10. august 2017 kl. 18:00
Mødested: Mosedalen
Bålaften med ægtefæller

1. Sct. Georgs Gilde
Vårtur
Den 22. maj kl. 19:00 samledes 27 gildebrødre, ægtefæller og gæster i Indelukket til årets vårtur. Vejret viste sig fra sin allerbedste side med dejlig sol og
blå himmel. Skoven var utrolig smuk, alle de gamle bøge lyste i de mest fantastiske grønne nuancer, så rammerne var helt perfekte.
Steen Rossen bød velkommen og præsenterede os for aftenens program.
Han fortalte lidt historie om stedet og navnet Indelukket. Historien om Indelukket, som offentligt fritidsareal starter d 9. juni 1899, da Silkeborg Kommune
underskriver købekontrakten med Statsskovvæsenet.

Hidtil havde skoven hørt under skovridergården Marienlund, som en del af
Statsskovdistriktet. Nu overtog kommunen de 44 tønder land indelukke og 53
tønderland af Marienlunds jorder. Skovrideren havde hidtil haft skovområdet
hegnet inde, for at holde folk ude, så det var et indelukke, som publikum var
udelukket fra, heraf navnet Indelukket.
I tidens løb har både udseende og funktion skiftet karakter flere gange.
Det startede med opbyggelige aktiviteter for børn og unge, der blev bygget
sanatorium i 1903, vandværk i 1905, anlagt kolonihaver i 1910, bygget alderdomshjem i 1911 og ikke mindst bygget kunstmuseum i 1982.
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I årene efter 5. maj
1945, fik DDP 2. Silkeborg Trop deres
spejderhytte, Kuppes
Lust, opkaldt efter
den tyske oberstløjtnant Kuppe, som
havde brugt den til
badehus på Aggerholm. DDS 2. Silkeborg Trop hentede
en gammel tysk barak på flyvestation
Vandel, som også
blev opstillet her. Det
kan man læse mere
om på
www.silkeborgspejdermuseum.dk under menupunkt ’Fra samlingerne.
Efter det historiske indslag var det tid til en gåtur efter lyst, behov eller formåen. Undervejs sørgede Gine-Gaserne som sædvanligt for ”en lille en til halsen”.
Kl. 20:00 blev vi bænket ved Kiosken ved Mini-golfbanen, hvor vi nød kaffe
og kage. Her gik snakken lystigt og ind imellem blev der også plads til et par
sange og traditionen tro var der også kommet ’et vers til’ på vores vårturssang.
Kl. 21 sluttede vi af med ”Nu er jord og himmel stille”.
Ref. KT
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2. Sct. Georgs Gilde
Vi inviterer til Høsttur d. 24. august 2017.
Turen går til Den genfundne Bro ved Brædstrup. Vi hører lidt om broen og får
en forfriskning.
Derefter kører vi til Det lille Røgeri i Vorvadsbro kun få km. derfra.
Her serveres 2 dejlige stegte rødspættefileter på en grøn salatbund. Dertil
brød og smør.
Der serveres et alm. glas fadøl, og middagen afsluttes med en kop kaffe.
For gildebrødre gratis. Ledsagere betaler 150 kr.
Vi mødes alle på Søtorvet kl. 18.
Vi fylder bilerne op og der køres mod Den genfundne Bro Vestbirkvej 2 A,
Brædstrup.
Koordinater for gps: 55.973199 og 9.689754.
Sidste frist for tilmelding er d. 20 august.
Vi ser frem til stor tilslutning.
Med gildehilsen gruppe 21.
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Vårtur den 18. maj 2017
Turen går til Flyvestation Karup. 34 tilmeldte gildebrødre mødtes på ppladsen og blev samlet i en bus, der kørte os rundt på flyvestationen.
Flyvestation Karup hedder nu Helicopter Wing Karup. Jørgen – kontaktbefalingsmand – bød os velkommen og fortalte, at man har ca. 6000 gæster om
året på flyvestationen. Flyvestationens areal er på 28 km2. Der blev beslaglagt 43 gårde i forbindelse med etableringen af flyvepladsen.
Området blev bygget af tyskerne i 1940. 9000 danskere blev ansat til at lave
flyvestationen. Flyvestation fik sin ilddåb i slaget om England, da Flyverskoler
bliver placeret i Karup. Man mister 68 fly i området mellem Herning og Silkeborg. Tyskerne udvider flyvepladsen i 1943. Der er en ubrugt tysk flyveplads
inde på området - den blev bygget til Messerschmidt, men disse fly kom aldrig til Danmark. Flyvepladsen blev angrebet både i 43-44 og 45.
Flyvestationen er Nordeuropas største flyveplads. Der er 3500 ansatte i dag.
Alle forsvarets helikoptere hører til i Karup og alle Flyvevåbnets skoler holder
til i Karup.
Den 12.5.45 blev den officielle overgivelse af flyvestationen. Helt frem til oktober overfører man fly fra Norge og her til bl.a. Karup. Efter krigen kommer
der tyske flygtninge til flyvestationen – 10.000 flygtninge i to lejre. Flygtningelejrene blev lukket i 1947 og 1949. Flygtningene blev isoleret og måtte ikke
have noget med danskerne at gøre.
Dansk militær kom til Karup i 1945 og begyndte at flyve lidt og de tyske fly
blev skrottet. Alt hvad der var tysk, skulle bare væk.
Flyvevåbnet blev først oprettet i 1950. Man havde en overgang over 300 fly
herude. Der var 64 styrt fra 1950 - 54. Flyet Draken blev købt og leveret i
1970.
Vi kørte ud for at se de sidste Draken fly - de kan flyve, men må ikke flyve.
Der er ca. 200 bunkeranlæg i området. Politiet afholder forskellige kurser i
Karup.
Der kører vagter rundt i området. De har hund med, som bliver lukket ud ind
imellem i området. Én hund kan lave 15 mands arbejde.
Vi gjorde stop i den hangar, hvor Draken flyet stod. Vi fik en nærmere orientering om flyet og dets formåen, herunder brændstofsforbrug.
Der skal være et brandberedskab, når stedet har en vis størrelse - antal starter og landinger.
En indsatsleder og 3 mand er fast på vagt. Det er meget effektive og kraftige
brandbiler, man har på flyvestationen. Man har 30 sekunder til at komme ud
af garagen og skal indenfor 3 min være klar til at slukke en brand. En brandbil
kan bruge en tank vand på 2 min. Brandbilerne blev brugt i Seest ved fyrværkeriulykken, da de var det eneste, der kunne slukke branden effektivt.
I weekenden, efter vi havde været på besøg, skulle der være et stort arrangement for kræftramte børn. Et arrangement man havde holdt flere gange.
Efter indtagelse af vores medbragte mad, kørte vi videre over for at se på helikoptere. Hangar 24 - 3 af 24 helikoptere hører til her. De koster 275 mio. kr.
Pr. Helikopter og dem er der 24 stk. af.
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Vi kørte over til den store bunker, som tyskerne byggede. Forskallingsbrædderne blev hentet i Polen og Rusland, da kvaliteten af træ var bedre. Bunkeren er bygget af beton vådt i vådt og har 3,5 meter tykke mure. 60.000 sække
beton er der brugt til opførelsen. Bunkeren er Karups svar på pyramiderne.
Man har fået en Spitfire sat op på en pind – den har kostet en million kr. Opsætningen blev indviet sidste år.
Det var en utrolig spændende oplevelse at se og høre om flyvestationen.
Tak til den arrangerende gruppe.
Ref. KMS
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Friluftsgildehal 14/6-17 i Paradislejren.
I år var det 1. Gildes tur til at stå for årets fælles friluftsgildehal. På en lidt kølig aften, men dog til at opholde sig ude i – lidt varmt klædt på.
Gildemesteren åbnede gildehallen og fanen blev rullet ud til ”Der er ingenting
der maner”. Efter de indledende ord sang vi ”Du danske sommer”. I sin gildemestertale tog Jytte Hahn udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr ”Hørren”. Et kort eventyr; men også med en morale til megen eftertanke, om at se
muligheder i stedet for begrænsninger og elendighed. Hørren kan i enhver
tænkelig situation i hele dens levetid se det positive halvfulde glas i stedet for
det negative halvtomme. Jytte sluttede med et citat af Kumbel: ”Pessimister
er dog de største tåber, de tror det modsatte af, hvad de håber”. Efter talen
sang vi ”Jeg bærer med smil min byrde”.
Anders Hessel holdt 5 minutters Sct. Georg. Med udgangspunkt i Blicher og
sin egen familie, som også stammer fra Thorningegnen, talte han om, at
medmenneskelighed og samfundssind ikke kan sættes på paragraffer. Efterfølgende sang vi ”Jyden han er stærk og sej”.
Sluttelig blev fanen rullet sammen til ”Fra himlen er du faldet” og gildehallen
lukket.
Inden vi trak indenfor til
eftergildehal, holdt Lis
Thavlov et spændende
indlæg. Lis var blevet
bedt om at fortælle om
det gamle rådhus, men
hun syntes det var knapt
så spændende, når man
ikke var i huset. Derfor
havde hun valgt i stedet
at berette om de 3 første
personer i rådhuset: Bykongen – Michael Drewsen, Bureaukraten – Vilhelm Drechsel og ham i
midten – Hans Christian
Zeltner. Lis fortalte levende om de 3’s betydning for Silkeborg, deres mange
uenigheder og trakasserier, men også om de positive tiltag, som stadig kan
iagttages i byen. De har alle 3 fået opkaldt en vej efter sig, og efter Lis’ indlæg, forstår vi nu bedre, hvorfor vejenes indbyrdes placering og størrelse er,
som den er.
Hvis nogen herefter har interesse i et besøg i det gamle rådhus, er det muligt
at lave et arrangement med omvisning sammen med Lis.
I eftergildehallen fik vi serveret sandwich med øl eller vin og kaffe med småkager. Desværre havde kun 46 gildebrødre og ægtefæller fundet vej til Paradiset, men vi, der var der, hyggede os indtil aftenen sluttede på vanlig vis
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med ”Nu er jord og himmel stille”.
Ref. Kirstine 1. Gilde.

Silkeborg Spejderhistoriske Forening

Silkeborg, den 31. juli 2017.
Åbent brev til Fællesrådet.
Så gik --- en dejlig sommer og vi er trukket i arbejdstøjet.
”Vi” er gildernes valgte repræsentanter i Museumslauget.
”Vi” er frustrerede over, at vi ikke har hørt fra Fællesrådet angående et økonomisk tilskud til driften af museet.
Derfor vil vi gerne invitere Fællesrådets medlemmer til en drøftelse af gildearkivets fremtid. Vi foreslår – mandag den 21. aug. 2017 kl. 13,00 på Spejdermuseet Lillehøjvej 30, Silkeborg.
Med spejderhilsen
Bestyrelsen for Silkeborg Spejderhistoriske Forening

For at alt fra Museumslauget ikke skal være surt, sender vi et tilbud til alle :
Et godt tilbud . . .
Har I brug for et sted at holde et gruppemøde eller et planlægningsmøde, kan
SpejderMuseets lokaler på Lillehøjvej 30 benyttes.
Der er plads til ca. 15 personer.
Kopper, bestik, kaffemaskine ( toilet) forefindes. Desuden er der gode parkeringsforhold.
Henvendelse om lån til Kirstine Tagmos, 1. Gilde eller Ellen Schou, 2. Gilde
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Silkeborg Spejdermuseum
Spejdermuseet deltog sammen med de øvrige spejdermuseer i Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg.
Sammen med spejdermuseerne i Århus og Stenløse
opbyggede vi den stand,
der handlede om patruljedagbøger. Her kunne besøgende patruljer få inspiration til at genoptage traditionen med at skrive
dagbøger enten som en
traditionel dagbog eller
som elektronisk dagbog,
hvor patruljen udover skrift
og tegning kunne bruge
deres smartphones til at
tage billeder og videoklip
på deres møder og ture.
Hver stand på Lejr-museet
havde desuden lavet nogle
opgaver, som spejderne
skulle udføre for at få museums-aktivitetens mærke.
Vores bidrag til opgaverne
bestod i en spejder-quiz,
som deltagerne kunne løse, enten ved at kigge sig
omkring i museumsteltet
eller ved at bruge deres
smartphone eller den opstillede computer, til at gå
på jagt i spejdermuseernes internetsider.

Trængsel i Spejderdagbogsskriveværkstedet på
Spejdernes Lejr 2017
Det gav anledning til en vejledning i brugen af Silkeborg spejdermuseums
hjemmeside, og nederst har vi fået et glas hjemmelavet marmelade doneret,
der bliver sat på højkant mellem de rigtige svar på 5 af spørgsmålene. Svare9

ne kan man finde enten i museets database eller på http://da.scoutwiki.org

Sådan navigerer du på www.silkeborgspejdermuseum.dk:
Den overordnede struktur finder du i menu-bjælken for oven:

På forsiden skriver vi når der er nyt på siderne eller andet interessant nyt om
gammelt.
Find museet fortæller, hvordan man finder os, hvis man vil på besøg. Der er
kaffe på kanden hver mandag formiddag.
Fra samlingerne er historier fra vores arkivarer, der har fundet forskellige
guldkorn på vores reoler – som salig Oehlenschläger skrev: ’De ligger og roder i gamle kommoder’ eller sådan noget lignende i digtet Guldhornene.
Dagbøger har vi flere tusind af og en del af dem kan læses her efterhånden,
som vi får dem scannet. Her kan man være heldig at finde bedstemors optegnelser om patruljemøder og spejderture hun har deltaget i.
Om Spejdermuseet giver svar på alle hv-spørgsmålene, hvad kan man finde, hvornår har museet åbent, hvordan søger man i samlingerne osv.
Søg i spejdermuseets arkivalier er et søgeværktøj til spejdermuseets
MySQL-database, så vil du vide noget om et spejdernavn, en uniform, et referat fra et møde og der er nogen, der har afleveret det til os, så kan du finde
det her. Hvis du møder dette ikon:
er det fordi, du kan se arkivaliet ved
at klikke på ikonet.
Billeder har vi mange af, og her kan man finde dem efterhånden, som vi får
dem scannet.
Links kan du bruge til at finde andre spejderrelaterede web-sider, det være
sig korps, danske og nordiske spejdermuseer og organisationer, der har hjulpet os.
Spejder-quiz:
1. Kun ganske få lande har afholdt World Scout Jamboree mere end én
gange, hvilke?
2. Hvilke 3 nordiske lande har afholdt World Scout Jamboree?
3. Hvad hed den kvinde, der grundlagde pigespejderarbejdet?
4. De første Blåmejser hed noget andet, hvad?
5. Maleren Asger Jorn var spejder i Silkeborg, hvilken patrulje var han pa10

truljeleder for?
Besvarelsen sendes til formand@silkeborgspejdermuseum.dk
Anders Hessel

Paradishytten.
En fredelig udlejnings-sommer er ved at være ovre - og et travlt udlejningsefterår sætter ind !
Tirsdag d.15.august kl. 9 er der arbejdsdag i Paradishytten, og denne gang
kunne vi godt bruge nogle ekstra hænder !
Opgaverne ude vil være: etablering af ny affaldsgård under kyndig vejledning,
måske lidt maling, fordeling af vejmateriale , m.m.
Inde: rengøring af øverste etage +++
Meld dig gerne ! - bliver tilstrømningen FOR stor, giver jeg besked.
Der vil være mad og drikke - også til pauserne.
Tilmelding til Ellen senest 9/8 på mail (helst)
Gildehilsen Ellen
25707286 (hvis det er bedre end mail)
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ARRANGEMENTER I SEPTEMBER 2017
1. GILDE

Mandag den 25. september 2017 kl. 19:00 Hotel Dania
Gildehal

2. GILDE

Torsdag den 21. september 2017 kl. 19:00 i Paradishytten
Gildehal

3. GILDE

Mandag den 18. september 2017 kl. 18:00 i Lunden
Gildehal

KJELLERUP Lørdag/søndag den 16./17. september 2017
”Blicher” dysten
2. Sct. Georgs Gilde:
Adresseændring:
Steen Klercke
Mølledamsgade 3, 2-7
mail: steenklercke@gmail.com
Tlf. 2262 2617

2. Sct. Georgs Gilde:
Grethe Mikkelsen har fået ny e-mail:
grethesandmikkelsen@gmail.com

2017/2018
Øksen
3
4
5
6
7
8
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Deadline
10.09.
08.10.
05.11.
10.01.
21.02.
01.04.

Udkommer
17.09.
15.10.
12.11.
17.01.
28.02.
08.04.

Næste deadline: 10. september 2017
Øksen nr. 3 udsendes den 17. september 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 6. august 2017
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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