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ARRANGEMENTER I NOVEMBER 2017
ALLE

Søndag, den 5. november. 2017 kl. 10:00
Indsamling Dansk Flygtningehjælp—
mødested Danske Bank
Onsdag den 8. november 2017. Distriktsgildehal i Silkeborg - Indbydelse kommer
fra DGK
Se nærmere omtale inde i bladet
Torsdag, den 23. november 2017 kl.
19:00 i Medborgerhuset — November arrangement
Der kommer en omtale i det næste nummer af Øksen

1. GILDE

Mandag, den 23.10.17 kl. 19.00 i Paradislejren.
Fødselsdagsgildehal
Gruppevis tilmelding til Ruth Labansen
Tlf. 40828542 - Ruth@sisimiut.net senest
den 16.10.17

3. GILDE

Fredag den 17. oktober 2017 kl. 18:00 i
Lunden
Fødselsdagsgildehal

KJELLERUP Tirsdag, den 24. oktober 2017 kl. 18:30
”Gule ærte-gildemøde” med Bjerringbro
Mandag den 13. november 2017 kl.
14:00 — Ledelsesmøde
Onsdag, den 29. november 2017—
Fredslyset kommer til Bjerringbro

1. SCT. GEORGS GILDE
Gildehal den 25.9.2017 i Paradislejren.
Der mødte 39 gildebrødre med ledsagere op til sæsonens første møde.
Gildemesteren ønskede os velkommen til et nyt gildeår. Hun meddelte at gildeledelsen havde reageret på de protester, der havde været imod at afholde
gildemøder på Hotel Dania, så derfor havde man taget konsekvensen deraf
og flyttet møderne til Paradislejren.
Derefter sang vi ”Gildet er os alle.”.
Agnete Frederiksen blev optaget i gildet. Hun fortalte, at hun har været med i
spejderbevægelsen i ca. 25 år af flere omgange og på mange måder haft
meget glæde af det. Hun gjorde meget fint rede for, hvad hun mente formålet
med spejderbevægelsen er og hvad meningen er med at være med i gildet.
Derefter aflagde Agnete løftet og vi sang ”Gildebroder er du blevet”. Dejligt at
vi har fået et nyt medlem af gildet.
Derefter blev Ove Hald indsat som Herold, lidt forsinket, Alfred Westersø
trådte af, og blev takket for sin indsats.
Gildemesterens tale handlede om tillid. Den tog udgangspunkt i en bog skrevet af Gert Tinggaard Svendsen. Han har undersøgt, hvad det er, der gør, at
danskere er de mest tillidsfulde folk i verden—det handler om, at vi stammer
fra en velfærdsstat, vores kulturarv og vores politiske stabilitet.
Social tillid kan måles ved, at man spørger folk, om de stoler på de fleste
mennesker. Her svarer 78% i Danmark. De andre skandinaviske lande følger
pænt efter. I Brasilien er det kun 5 %.
Et spændende indlæg. Hun sluttede af med at sige: Lenin sagde ”tillid er
godt, men kontrol er bedre”, mens Gert Tinggaard Svendsen siger ”kontrol er
godt, men tillid er billigere”.
Gildemesteren har været til Landsgildeting i Fredericia i sidste weekend, hvor
ledelsen blev genvalgt. Der er på landsplan blevet samlet 423.000 kr. ind ved
at samle dåse ”hængsler”.
Gildemesteren opfordrer os til at få lidt mere gang i frimærkeindsamlingen
ved f.eks. at bede venner og bekendte om at hjælpe til.
Jørgen Labansen holdt 5 min. Han fortalte om, hvordan den grønlandske befolkning er kommet til Grønland i flere omgange, først for 4.000 år siden og
senere Saqqaq kulturen. De er alle uddøde. Siden kom Dorset kulturen, som
var dem Erik den Røde mødte, da han kom fra Island. Meget senere kom
Hans Egede og de Europæiske hvalfangere, indtil da havde man udelukkende levet af stedets ressourcer. Man havde ikke jern, men brugte f. eks hundenes afføring som meder til slæderne. Grønlænderne havde ikke noget
skriftsprog, men havde opøvet fantastiske evner til at fortælle deres historie,
som Knud Rasmussen bl. a. har nedskrevet en del af. Jørgen mener, at man
havde udviklet en chip i centralnervesystemet. Samuel Kleinsmidt konstruerede det Grønlandske skriftsprog, som var bygget på det tyske sprog.
Først i1973 afskaffede man den gamle retskrivning og indførte det nye skriftsprog, som er lydskrift.
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Med indførelsen af skriftsproget afskaffede man chippen, så nu fortæller man
ikke sin historie mere.
Grønlands historie er meget kort, når man ser på bygninger. Den ældste
bygning er fra 1722. Det er Hans Egedes gamle hus, der er laver af sten og
cement, som var fuldstændig ukendt for grønlænderen.
Som afslutning sang vi en smuk gammel grønlandsk sang, som de ældre
synger meget. Den er skrevet på den nye retskrivning og Mads Lidegård har
oversat den til dansk, så man kan vide, hvad man synger.
Meddelelser:
Kurt sagde tak for opmærksomheden ved hans 90 års fødselsdag.
Anders vil gerne have tilsendt beretninger om hytteture i vores område til
Spejdermuseet.
Efter gildehallen var der dækket op med smørrebrød, kaffe og hjemmebagte
småkager. Vi hyggesnakkede ved bordene, og sang en masse sange.
Gildemesteren takkede for en hyggelig aften.
Ref. R.la.

Distriktsgildehal i Silkeborg
Den 8. november 2017 kl. 19.00 afholdes Distriktsgildehal i Medborgerhuset,
Bindslevs Plads i Silkeborg.
I eftergildehallen får vi besøg af Kern Oddershede, som er spejderleder i
Thorning. Kern vil fortælle os om sit liv som udsendt i militærstøvler og hvordan det så er at træde sine spejdersko. Undervejs vil der være forplejning bestående af en laksemad, en øl/vand og kaffe/the til den formidable pris af 70
kr.
Gildevis tilmelding til DGK Peter Hove på mail: peterhove1@icloud.com senest den 1. november 2017.
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2. SCT. GEORGS GILDE
Referat af gildehal d. 21. september 2017
Torsdag d. 21. september mødtes et næsten fuldtalligt gilde til vores første
gildehal i efteråret i Paradishytten.
Bladene havde allerede en smule efterårets farver, så vi sang meget passende et udvalg af efterårets smukke sange bl.a. "Septembers himmel er så blå"
og "Nu er det længe siden".
Gildemesteren tog os i sin tale med på en "tour de force" gennem de mange
interessante bøger, han har læst både i arbejdsmæssige sammenhænge og i
sit mere private liv. Et af udgangspunkterne var en avisartikel om Svend Aage
Madsen, som genlæser mange bøger - op til flere gange, og her blev bl.a.
"Pesten" nævnt, en bog som gildemesteren naturligvis også har læst. Der
blev omtalt utallige danske og udenlandske bøger lige fra "Den kroniske
uskyld" over "Børnene i Nyskoven" til "Intet nyt fra Vestfronten", og jeg er sikker på, at Niels Peter gerne guider, hvis man har brug for hjælp.
I samme avis var der også et interview med Hanne Vibeke Holst, hvis seneste bog jo mest handler om en meget fraværende forfatterfar. Anledningen til
det nye interview er sikkert, at hun nu har skrevet en ny bog, som lige er på
trapperne med titlen "Som Pesten". Det fremgår af interviewet, at den kvindelige hovedperson i bogen, der er læge, er optaget af Camus´ "Pesten", som
hun ser som en allegori over nazismen. Og det HVH for tiden er optaget af, er
den grådighed, selvoptagethed, kortsigtethed og kynisme, der breder sig i vores samfund eksemplificeret ved de kvoteflygtninge, som Danmark ikke længere vil modtage.
Siri havde som overskrift for sine 5 min. valgt titlen: FORANDRINGER - eller
NYT?
Siri nævnte to årstal, som for hende havde betydet store forandringer, nemlig
1986 og 1991. I 1986 startede hun på Gl. Skovridergaard, som netop var blevet overtaget af Jyske Bank med deraf følgende ændringer på det overenskomstmæssige område. Den situation lærte Siri, at det ikke altid er nemt at
foretage ændringer, også selvom man gør det lempeligt. Det næste årstal
markerer Siris overtagelse af Raadhus Kaféen i Århus. Også her måtte der
fares med lempe. Så Siris eget motto "Alt nyt modtages med skepsis" har vist
sig at holde stik ikke mindst i de senere år, hvor der har været mange ændringer. Siri forbandt på en fin måde sine 5 min. med den situation, vi står i i
gildet, hvor vi også alle blive ældre og ikke har de samme kræfter som før.
Niels Daugaard omtalte den ordning, der eksisterede før 2014, hvor Spejdermuseet fik økonomisk hjælp af gilderne, og han så gerne dette genindført.
Gildemesteren lovede, at det ville komme på dagsordenen til næste gildeting.
Vi lyttede til " Under septemberhimlens tag" fra Land med Kr. Lilholt.
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I eftergildehallen viste Lis Thavlov sine billeder fra Spejdernes lejr i sommers.
Hun fortalte meget levende om, hvordan det havde været at være "Jobber" i
"Infoteltet", hvor der ikke var helt nok til at dække vagterne, og hun derfor ind
i mellem havde nogle meget lange arbejdsdage. Men det var også stedet,
hvor spejderne kom med alle mulige og umulige spørgsmål. Når man har været på landslejr tilbage i tresserne, er der mange ting, der i dag er anderledes,
f.eks. var flere selvforsynende med strøm p.g.a. solceller, ligesom forældre
og andre kunne "sende" post via nettet og endelig var det et helt "pengeløst"
samfund.
Som Lis sagde, så havde hun haft en fantastisk "ferie", men var meget træt,
da det var overstået. Dog ikke mere træt, end hun er parat til at gentage succes'en!
Inden foredraget og lysbillederne havde vi indtaget et par lækre stykker smørrebrød efterfulgt af blommetrifli.
Tak til alle, der har ydet deres til en fin aften med gode indlæg og mad og
drikke.
ref. TG
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En opfordring fra Paradislejren
På Paradislejrens sidste bestyrelsesmøde debatterede vi, hvilken rengøringsstand et Gilde skal aflevere hytten i efter brug.
Årsagen var 2. Gildes sidste gildehal, hvor den arrangerede gruppe (som jeg
er medlem af) overtog hytten et par timer efter, forrige lejer havde forladt hytten UDEN at have fejet & vasket gulvet i den store sal.
Dette fik den arrangerende gruppe til at sende ”sorteper” videre – man fejede
godt nok, men vaskede ikke gulvet.
Konsekvensen var at hyttevagten (Ellen), så måtte rykke ud for at vaske gulvet, da det næste hold lejere ikke var tilfredse.
Kan vi ikke blive enige om, at et gilde efterlader hytten ren, så næstfølgende
lejere ikke får grund til klage – også selv om tingene ikke var OK, da Gildet
ankom. Vi kan evt. aftale med Ellen at komme igen næste dag, hvis det bliver
sent.
For at fremme lysten til dette, har bestyrelsen startet en jagt på noget elektrisk, som i én arbejdsgang både støvsuger og vasker. Mon ikke en mekanisering/elektrificering vil gøre pligterne mere overkommelige – måske især for
”drengene”.
På bestyrelsens vegne
Torben Friis
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Riverboat 2017
Så er vi kommet ind i september måned og hermed sensommeren, og så
spørger jeg mig selv: ”Hvor blev sommeren af? Har det overhovedet været
sommer?”. Kalenderen siger ja, og Fællesrådets konto har modtaget kr.
8.000,-, så sommer har det været.
Tak til alle jer vagter, der også i år deltog i at løse opgaven. Jeg ved fra Riverboat, at de sætter stor pris på vores arbejde.
Lidt hovedkulds fik vi fra RiverArt en henvendelse om, vi under Regattaen
ville passe på deres udstyr til ”Waternymphe”. Vi svarede, at med en uges
varsel, var det nok tvivlsomt, om vi kunne dække samtlige nætter, men RiverArt ville være glade, bare vi kunne dække nogen af dem. Det var Regattakomiteen imidlertid ikke enig i, så vi fik som bekendt ikke opgaven. Alligevel
skal der lyde en stor tak til jer, der med meget kort varsel, havde sagt ja til at
deltage.
Mange gildehilsner
Kirstine Tagmos, 1. Gilde
RB-vagtmester
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ARRANGEMENTER I DECEMBER 2017
ALLE

Onsdag den 6. december 2017 kl. 18:00 i Silkeborg
Kirke. Adventsgudstjeneste - arrangør2. Sct. Georgs
Gilde

1. GILDE

Onsdag den 6. december 2017
Julegudstjeneste

2. GILDE

Onsdag den 6. december 2017
Julemøde — Fælleshuset, Tulipanvej 1

3. GILDE

Onsdag den 6. december 2017
Julegudstjeneste

KJELLERUP

Onsdag den 6. december 2017
Julehygge hos Birthe Flycht

Øksen
5
6
7
8

Deadline
05.11.
10.01.
21.02.
01.04.

2017/2018
Udkommer
12.11.
17.01.
28.02.
08.04.

Næste deadline: 5. november 2017
Øksen nr. 5 udsendes den 12. november 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 15. oktober 2017
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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