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ARRANGEMENTER I MARTS 2018
1. GILDE

Mandag d. 19 marts kl. 19:00 i Medborgerhuset:
Gildeting
Da der er mødepligt til gildetinget skal afbud meldes til Grete Lorange senest onsdag d.14.marts g.lorange@outlook.com
Forslag til behandling: Skal gildet betale 25
kr. årligt pr. gildebror til Spejdermuseet.

2. GILDE

Torsdag den 15. marts kl. 18:30 i Lunden: Gildeting
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk senest den 11.marts
2018.

3. GILDE

Onsdag 14. marts 2018 kl.18:00 i Medborgerhuset
Gildeting

KJELLERUP Onsdag den 14. marts 2018 kl. 18:00
Ædelgranen 4
Gildeting

1. Sct. Georgs Gilde
Nytårsgildehal i Golfklubben den 29. januar 2018
37 gildebrødre med ægtefæller var mødt op. Vi blev alle budt velkommen af
gildemesteren, specielt de to gæster fra Hadsten Gildet, Hanne og Robert.
De var mødt op, fordi vi skulle optage en gildebror Anne Marie Hansen, som
har været gildebror i Hadsten Gildet.
Vi sang: ”Sneflokke kommer vrimlende.”
Anne Marie har været gildebror, siden hun stoppede som spejderleder i 96 i
Hadsten og senere Århus i 2½ år og 2 år i Sisimiut i Grønland, hun er stadig
aktiv der og indførte bl.a. Fredslyset. I 2008 kom hun igen til Hadsten. Hun
har siddet i det internationale udvalg under landsledelsen og været aktiv i Distriktsgildet. Anne Marie blev budt hjertelig velkommen i vores gilde, hvor hun
er i gruppe 2.
Vi sang: Spejderbroder, vid at virke for den sag!
Gildemestertalen tog sit udgangspunkt i nytårsforsætter.
Det hun selv vil bestræbe sig på er, at undlade at bekymre eller ærgre sig
over de ting, hun alligevel ikke kan gøre ved. Hun citerede Piet Hein fra Gruk,
som er en blanding af grin og gru: ”Tager du livet, som det falder, går du gennem livets haller, altid i den bedste alder.”
Hun citerede Einstein, han skulle have sagt: ”Der er kun to måder at betragte
livet på, den ene er som om intet er et mirakel, og den anden er at se livet,
som om alt er et mirakel.” Det er gildemesteren nu ikke helt enig med ham i.
Vi har alle ligesom dyrene, en bekymringsdetektor som er forskellig fra person til person.
Gildemesteren fortalte om et spændende eksperiment, man har foretaget i
Canada, hvor man havde udsat nogle spurve i et område for stressende lyde
via højtalere med lyde fra deres naturlige fjender og sammenlignede dem så
med et område med naturlige lyde. De stressede fugle lagde 40 % færre æg,
æggene var mindre, og færre blev udruget, og mange af de udrugede unger
døde af sult, fordi forældrene af ren og skær frygt skaffede for lidt føde til
dem. Uhyggeligt, at selv ikke en reel trussel, kan have så stor indvirkning.
Vi hørte også om gildemesterens meget spændende højskoleophold i nytåret
på Rødding højskole. Det lød meget forjættende.
Vi sang: ”Der er så meget der kan trykke.”
5 minutter med Mette Yde:
Mette causerede over, hvordan det er at blive gammel. ”Når jeg bliver gammel, vil jeg sidde på en bænk o.s.v.”
Er det sådan at blive gammel? I medierne hører vi mest om de negative ting
ved at blive gammel, man hører om ensomme gamle og, at man oftere bliver
syg og indlagt, om forfaldne kroppe og demens, tissebleer og vakuumpakket
mad. Så er det overhovedet ønskværdigt at blive 90.
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Der findes forholdsvis få undersøgelser af ældres lykke. Man har forsket i,
hvad der gør os tilfredse med vores liv.
Det er noget med sociale relationer, hvis man er i stand til at bevare dem eller
udvikle dem, når man går på pension, kan man få et godt liv, ellers kan man
risikere at pensionere sig til ensomhed.
Ældresagen har lavet en undersøgelse om, hvad der gør en lykkelig som ældre. Der er 5 ting, familien, et godt helbred, frihed til at kunne bestemme, god
økonomi og børnebørnene.
Om man får et godt liv, når man bliver gammel afhænger af, om man er god
til at tilpasse sig.
Faktisk viser forskningen, at vi er ret gode til at tilpasse os de nye livsvilkår.
Bekymringerne bliver mindre og man frygter ikke så meget mere. Man er indstillet på, at kroppen måske værker og tager det, som det er.
Noget, der også er af stor betydning, er at bevare sin humoristiske sans, evnen til at kunne grine også af sig selv.
Så sang vi: ”Jylland mellem tvende have.”
Meddelelser fra gildemesteren: Uge 9 arrangementet, tilmelding til Mogens
inden den 16. februar.
Så afsluttede vi gildehallen på sædvanlig vis.
Vi satte os til veldækket bord og fik serveret en dejlig gammeldags oksesteg
med dejligt tilbehør.
Under kaffen med kage kom Kjeld Dalsgaard Larsen og underholdt os med
finurlige gamle ”sande” historier fra Silkeborg og omegn. Det var meget fornøjeligt. Han formåede at drage paralleller til nutiden.
Vi sluttede en meget fin aften af med at synge ”Nu er jord og himmel stille. ”
Ref. Ru. La.
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1. Sct. Georgs Gilde
Virksomhedsbesøg – Kirkens Korshær
Den 19/2 2018 blev 13 gildebrødre fra 1. Gilde budt velkommen hos Kirkens
Korshær på Lille Søgade 10 i Silkeborg.
Vi startede med kaffe og gildemester Jyttes hjemmebagte muffins. Korshærsleder
Birger Rask bød velkommen og fortalte
lidt om KK’s historie og deres arbejde i
Silkeborg.
Grundlæggeren, sognepræst H.P. Mollerup, havde som sømandspræst i England, mødt Church Army’s arbejde i
slumkvartererne, og han ønskede at starte noget lignende op i Danmark. I samarbejde med Københavns Indre Mission,
stiftede han i 1912 Kirkens Korshær.
I starten bar alle uniform, for at man skulle kende KK’s folk, men med uniformsforbuddet under krigen, blev uniformerne
afskaffet og aldrig genoptaget. I 1929 gik
KK fra at være en københavnerhjælpeorganisation til at være en landsdækkende
selvstændig bevægelse indenfor rammerne af Den Danske Folkekirke. Efter
krigen var der varmestuer og herberge i alle større provinsbyer.
I 1950’erne ændredes fokus fra forkyndelse til ”at være der, hvor ingen andre
er” i en erkendelse af, at der er nogle, som aldrig bliver deres misbrug kvit.
I kølvandet på ungdomsoprøret voksede gruppen af narkomaner og man oprettede Nikolaj-tjenesten, som hurtigt udviklede sig til en landsdækkende telefontjeneste for sjælesorg. Grundfortællingen i dag baserer sig på udsagnet
”intet menneske er en ø”.
I Silkeborg driver KK varmestuen på Lille Søgade, der dagligt frekventeres af
40-50 personer, og i alt har de kontakt med ca. 200 personer. Man bliver ikke
formelt registreret, men indskrevet med navn, adresse og tlf.nr., og hvis de
opgiver fødselsdato hejser man flaget og fødselaren får lov til at fastlægge
menuen på dagen. Der er 5 genbrugsbutikker i Silkeborg, Virklund, Them og
Ry, og der er ca. 250 frivillige. Bazaren i Virklund er, ud over at være en genbrugsbutik, også arbejdsplads for 10 førtidspensionister og 10-14 kontanthjælpsmodtagere, så her er der 2 ansatte, mens de øvrige 4 butikker drives
af frivillige. I varmestuen er der 3 ansatte og her kan brugerne købe varm
mad og kaffe hver dag. Der er dagåbent 9-15.
Desuden er der tilknyttet 1 opsøgende medarbejder, 1 gadesygeplejerske, 1
frivillig fodterapeut og en frivillig frisør. 1 gang om ugen kommer der en medarbejder fra socialforvaltningen, der kan hjælpe med kontakten til det offentlige, selv om flere brugere ikke længere må komme på rådhuset. Brugerne er
ca. 80 % mænd og 20 % kvinder. Som noget nyt har man i samarbejde med
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Silkeborg kommune startet familiearbejde med sårbare familier. Her laves der
fællesspisning, netværksarbejde, sommerlejre og udflugter, her er der ansat
en medarbejder.
Driften af stedet består dels af en samarbejdsaftale med Silkeborg kommune,
der udløser et driftstilskud på 1.5 mil. til lønninger m.m. Derudover får Bazaren 750.000 kr. til lønninger. Genbrugsbutikkerne bidrager med et overskud
på 2,5 mil. Herudover kommer gaver fra foreninger, virksomheder og Varmestuens Venner. Der er også ansat en korshærspræst i en 20%’s stilling, og
lige nu arbejdes der på at etablere en fælles gravplads i tilknytning til kirkegården på Vestergade.
Tak til Birger Rask for en god indføring i varmestuens hverdag og virke i et
hus med en god atmosfære.
Kirstine Tagmos
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2. Sct. Georgs Gilde
Gildehal d. 8. februar 2018
Vi mødtes 46 gildebrødre og gæster til gildehallen i Medborgerhuset, som
pga. vejarbejde var mindre tilgængelig.
Gildehallen blev indledt meget pompøst med Triumfmarch "fra Aida", og vi
sang "Fold dig ud vor smukke fane".
I sin gildemestertale fortalte Niels Peter om sin nabo, som oprindeligt kommer
fra Elfenbenskysten men har boet her i landet i mange år med kone og barn.
Niels Peter fortalte først nogle sjove oplevelser bl.a. om "sort" bilhandel,
hvorefter han på bedste "lærervis" (som han selv sagde) viste lysbilleder fra
Elfenbenskysten, som lider under det samme problem som mange andre afrikanske lande, nemlig at andelen af unge mennesker er meget høj. Egentlig er
landet velforsynet med mange råstoffer, såsom f.eks. olie, naturgas, diamanter, guld og kobber, men rent uddannelsesmæssigt er der store problemer.
Niels Peter viste også flere billeder, hvor den enorme forskel mellem land og
by tydeligt fremgik, og endnu engang fik vi bekræftet, hvor vi heldig vi er at bo
netop i Danmark.
Aftenens næste indlæg var fra Kirstine, som havde valgt "sorg" som overskrift
til sin tale.
Kirstine tog udgangspunkt i journalist og forfatter Esben Kjærs bog "Min usynlig søn", som hun havde læst med stort udbytte. Esben mistede sin 7 årige
søn til kræft, og i bogen beskriver han både sin egen og familiens men også
venners reaktion på det. Han har desværre gjort den samme erfaring, som
man tit hører fra efterladte, nemlig at deres omgivelser reagerer uhensigtsmæssigt i mange sammenhænge. Kirstine illustrerede sit indlæg med gode
eksempler fra bogen, og det var et meget bevægende indlæg, som giver stof
til eftertanke hos os alle og lyst til at læse bogen.
Dernæst lykønskede gildemesteren Anny med hendes 40 års jubilæum ved
at omtale nogle af de emner, hun som gildemester berørte i sine taler fra
1983 - 85. De spændte over mangt og meget fra Grundtvig over gildeløftet til
en opsang om vores mødeprocent. Anny fik overrakt gildets gave.
Lis og Grete takkede for gave i anledning af deres fødselsdag.
På Kirstines opfordring sang vi Regnvejrsdag i november, og gildehallen sluttede med musik fra Game of Thrones.
I eftergildehallen havde vi besøg af Ulla Lund fra 4. gilde i Odense, som skulle fortælle om projekt Dåseringe. Det var interessant at høre om, hvordan der
indtil dato er indsamlet op mod 100 tons dåseringe - imponerende ikke mindst
i betragtning af, at der går ca. 72 stk. til 10 gram. Ulla har selv været i Thailand og besøgt klinikken, hvor benproteserne laves, og hun viste billeder både fra sit og andres besøg. Indtil videre er der indsamlet mere end 425.000
kr., og at de gør stor gavn kunne vi ved selvsyn se.
Men gå selv ind på hjemmeside www.daaseringe.dk og se mere. Her er der
både flotte billeder og god tekst, hvis du vil vide mere.
SAML DÅSERINGE - DET BAHT`ER
Traktementet i eftergildehallen bestod af en lækker laksemad, og således
sluttede en god gildehal med stof til eftertanke.
Ref. TG
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2. Sct. Georgs Gilde
Nytårsgildehal
Gildemesteren bød velkommen til 45 gildebrødre og gæster til årets første
møde—Nytårsgildehallen.
Vi sang Vær velkommen Herrens år.
Gildemesteren indledte sin gildemestertale med at male et ”billede” sammen
med os – en tur i et landskab. Samtidig skulle
vi alle have vores øjne lukkede. Han fortsatte
med at fortælle, at bagerst i vores hoved sådan ca. lidt under, der hvor man plejer at
klø sig, når der er noget, man lige skal have
på plads - ligger synsbarken. Ja selvfølgelig
ikke på ydersiden af kraniet, men inden i
hjernen. Det er et areal, som breder sig over
begge hjernehalvdele eller hemisfærer, som
den anatomisk betegnelse er. Sådan lidt under ørehøjde - fra øre til øre. Det er i dette
område alle vore synsindtryk modtages og dermed menes modtages - for det
er IKKE her vi SER. Og det gør vi jo heller ikke med øjnene - de er blot registreringsapperatur for det, der sker i omverden.
Men hvor ser vi så? - hvor får vi hver især den fornemmelse af omverdenen,
som vi jo får, når vi lysvågne bevæger os rundt eller sidder stille og kigger
f.eks. i en bog? Lukker vi øjnene, så ser vi stadigvæk - men hvor kommer de
billeder fra og det samme spørgsmål kunne vi stille til de billeder eller de film,
der afspilles for vort INDRE øje, når vi sover.
I har jo lige malet et billede inde i jeres eget hoved - hvor kom det fra? Fra
øjet sendes synssignalerne igennem synsnerven ind i hjernen. Undervejs fra
synsnerven til hjernens synsbark bliver signalerne omkoblet i flere steder,
hvorfra der så sker en fordeling til rigtig mange forskellige områder i hjernen.
F. eks. impressionisternes arbejde med form og farve
er som honning for den visuelle hjerne. Cézannes
mange landskabsbilleder med samme motiv ændrer
karakter, fordi han udforsker enkle geometriske former i sine billeder. Linjen, trekanten og firkanten. Figurer som den visuelle hjerne har specifikke områder
for, hvor nervecellerne er specielt følsomme over for
signaler, der siger linje, trekant eller firkant. Cézannes arbejdede selvfølgelig også med farverne.
Makker impressionisten Monet drev udforskningen af
farverne endnu videre og fremhæver i sin kunst de
visuelle impulser som mest effektivt stimulerer de enkelte nerveceller. I en hjerneforskers optik er det et
udtryk for den måde hjerne arbejder med at sammenstykke former og skabe en forståelse af omverdenen på.
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Endelig er der de helt abstrakte malere, som kun maler linjer, firkanter og trekanter med enkle farvefelter, evt. i kontrast, dem der er tættest på at fodre
den visuelle hjerne med indtryk, der ligger tættest på hjernens egen registreringsfacon. Gildemesteren sluttede af med at spørge om vi stadig kunne huske vores billede fra før? Gildemesteren sluttede af med at spille, Når lyset
bryder frem, sunget af Lis Sørensen.
Torben Friis gjorde i sine 5 min status over den stigende ulighed i verden.
Han fremførte nogle tal til at understøtte dette:

Klodens 8 rigeste personer ejer det samme som den fattigste halvdel af
jordens befolkning. De har bare i 2017 øget deres formue med sammenlagt én billion dollar - svarende til 6300 milliarder kroner. Det svarer
til godt tre gange Danmarks bruttonationalprodukt.

I 2011 var der 388 personer, som ejede lige så meget som verdens 3,5
milliarder fattigste – i 2015 var det indsnævret til 62 – altså en koncentration af rigdomme.

Syv ud af ti mennesker bor i et land, hvor uligheden er steget i de seneste 30 år. Herunder er Danmark.

Indkomsten for de fattigste 10 % af verdens befolkning er vokset 2,7
dollar i gennemsnit om året fra 1988 til 2011. Men de rigeste 10 % har i
samme periode haft en gennemsnitlig stigning, der er 182 gange så
stor.

OECD har oplyst at i Vesteuropa, er uligheden i 2017 tilbage på samme
niveau som i 1914.
Og han kunne blive ved….
Alle mennesker er måske nok født lige, men senere i livet kan de ensartede
vilkår være sværere at få øje på. Så mon ikke fremtiden vil byde på forandringer af den aktuelle samfundsorden – som historien jo bekræfter, altid har
fundet sted. Torben ville gerne have, at vi fulgte hans 5 min op med at synge
”God morgen, lille land”. Torben læste gildeloven og gildehallen blev lukket.
Udgangsmusikken var Radetzky March af Strauss.
Efter gildehallen gik vi til spisningen, men inden vi kunne sætte os til bords
skulle herrerne og damerne fordeles – vi skulle tænke på Askepot. Niels
Daugaard fortalte om noget af eventyret Askepot. Alle damerne skulle aflevere en sko, som herrerne så skulle trække op af en sæk og herefter finde den
rette ejer af.
Steen Klercke bød herefter velkommen på festudvalgets vegne og vi sang
den omdelte sang. Vi fik en dejlig menu bestående af svampesuppe, kalvekød med diverse tilbehør og dessert. Underholdningen under middagen skulle vi selv stå for – vi skulle lave Gæt og Grimasser. En rigtig fin underholdning.
Efter desserten ønskede Niels Daugaard vores hjælp til små anekdoter f.eks.:
Hvor mange indianere kan der være i et træ? En stamme.
Hvad er det en rig mand mangler, en fattig mand har og hvis man spiser det?
Ingenting
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Det gav megen morskab
Alt i alt en rigtig fin og dejlig aften – tak til fødselsdagsfestudvalget.
Ref. KS

Silkeborg Spejderhistoriske
Forening
Silkeborg Spejderhistoriske Forening — En dejlig forening at være medlem af, ikke mindst fordi vi i 2017 har haft et rigtigt godt år med medlemsfremgang, nu har vi 150 medlemmer samt nogle gode støtter, hvoraf sidstnævnte har givet os i alt kr. 24.680.
Da jeg af medlemslisten kan se, at der er rigtig mange gildebrødre, der endnu
ikke har husket at blive medlem, får de nu igen chancen for at give et årligt
bidrag til den gode sag. Det årlige medlemskontingent er på
kr. 100,00

Vi er på spejdermuseet hver mandag formiddag mellem 9:30 og 12:00 og der
er I altid velkommen til at bese såvel lokaler som alle effekter, billeder m.m.
Kontoen der gerne vil modtage dit medlemskontingent er 7170-2592685.
Med venlig spejder/gildehilsen
Anna Bramming Madsen
Spejdermuseet
Lillehøjvej 30, Silkeborg
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Silkeborg Spejderhistoriske
Forening

Silkeborg, den 5. februar 2018

Generalforsamling
Du indkaldes herved til den årlige generalforsamling i Silkeborg Spejderhistoriske forening.
Generalforsamlingen afholdes
Torsdag den 22. marts 2018, kl. 17.00
I Spejdermuseets lokaler Lillehøjvej 30, Silkeborg
med dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsesformanden senest den 15. marts 2018.

Kontingent
Kontingentet for 2018 – kr. 100,00 - er forfaldent til betaling nu.
Beløbet skal indbetales på vores konto i Jyske Bank. Reg. nr. 7170 konto nr.
2592685.
Husk at skrive dit navn på indbetalingen.
Nogle af jer har allerede betalt for 2018, de skal selvfølgelig ikke betale igen.
Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen og/eller på vores sædvanlige
mødedage: Mandag kl.9.30 – 12.00.
Med spejderhilsen
John-B. Hahn
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Silkeborg Spejderhistoriske
Forening
Til gildemestrene for
1., 2. og 3. Sct. Georgs Gilder i Silkeborg
Silkeborg, den 9. februar 2018.
Med reference til foreningens skrivelse til Fællesrådet af 18. september 2017
kan vi i dag konstatere, at Fællesrådet ikke har besvaret vores henvendelse
om genoptagelse af betaling af tilskud til spejdermuseets drift med 25 kr. pr.
gildebror pr. år.
Vi kan så have en formodning om, at Fællesrådet i sit budget for 2018 har
afsat et beløbet. Vi har dog for nuværende ikke fået kendskab til nævnte
budget.
Skulle vores formodning ikke holde stik, har vi følgende forslag til de kommende gildeting:
Forslag
1. Fællesrådet pålægges at genoptage betaling af det på gildetingene i 2002
fastsatte tilskud til Silkeborg Spejderhistoriske Forening (Silkeborg Spejdermuseum) med kr. 25,00 pr. gildebror pr. år fra og med gildeåret 2018/19
Som alternativ foreslås:
2. Hvert af Sct. Georgs Gilderne vedtager at retablere tilskudsbetalingen til
Silkeborg Spejderhistoriske Forening (Silkeborg Spejdermuseum) med
25,00 kr. pr. gildebror pr. år gældende fra og med gildeåret 2018/19.
Konsekvens:
Såfremt forslag 1 vedtages skal Fællesrådets budget 2018/19 sandsynligvis
ændres. Det samme skal muligvis korrigeres i gildets budget for året 2018/19.
Vedtagelse af forslag 2 indebærer sandsynligvis, at der skal ske korrektion af
gildets budget for 2018/19.
Med spejderhilsen
John-B. Hahn – 1. Sct. Georgs Gilde
Ellen Schou – 2. Sct. Georgs Gilde
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ARRANGEMENTER I APRIL 2018
ALLE

Onsdag den 17. april 2018 kl. 19:00
Distriktsrådsmøde i Ikast—se nærmere i Æ Binderi

1. GILDE

Mandag den 23. april n2018 kl. 19:00
Sct. Georgs Gildehal i Paradislejren

2. GILDE

Torsdag den 19. april 2018 kl. 19:00
Sct. Georgs Gidehal i Paradislejren

3. GILDE

Mandag den 23. april 2018 kl. 18:00
Sct. Georgs Gildehal i Lunden

KJELLERUP

Mandag den 23. april 2018 kl. 18:00 Blokhuset Hald
Sct. Georgs Aften med ægtefæller

1. Sct. Georgs Gilde
Ny gildebror:
Anne Marie Hansen, Arendalsvej 324, 8600 Silkeborg
tlf. 20 78 47 13
mail: annemarie.hansen@gmail.com

Øksen
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Deadline
01.04.

Udkommer
08.04.

Næste deadline: 1. april 2018
Øksen nr. 8 udsendes den 8. april 2018
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 25. februar 2018
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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