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ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2018
ALLE

Tirsdag den 16. maj kl. 18.30 i Medborgerhuset: Distriktsgildeting.

1. GILDE

Mandag d. 23. april kl. 19.00 i Paradislejren
Sct. Georgs Gildehal
Gruppevis tilmelding til Grete
g.lorange@outlook.com el. tel.20 23 64 75
Senest onsdag d. 18. april 2018.

2. GILDE

Torsdag den 19. april kl. 19:00 i Paradislejren: Sct. Georgs Gildehal.
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk senest den 15. april
1918.
Torsdag d. 24. maj 2018 kl. 19.00 mødes
vi til en spændende aften på Østre Kirkegård, hvor vi besøger kendte Silkeborgensere.
Mødested: Hovedindgangen over for Fakta
(hvor vi evt. kan parkere). Ca. kl. 20.15 afgang til Café Drewsen (Det Gamle Rådhus) på Torvet, hvor der serveres tapas.
Man betaler selv for drikkevarer.
Tilmelding gruppevis til Hanne Møller Andersen: hmasilk@mail.tele.dk senest torsdag den 17.maj 2018

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
Referat fra Gildeting den 19. marts 2018
Mødedeltagere: 26
Valg af dirigent: Bo Petri Jeppesen
Referat: Mette Yde
Dagsorden:
1. Gildemesterens beretning
Vi begyndte året med vores vårtur, som gik til Indelukket. Her fortalte Steen
Rossen lidt om stedets historie.
Friluftsgildehal, som vi stod for, hvor Lis Taulov efter gildehallen fortalte om
de første ”bykonger”
Gildeledelsen havde bestemt, at gildehallerne fremover skulle afholdes på
hotel Dania. Det var gildebrødrene ikke indstillet på. Gildeledelse tog det til
efterretning. Paradislejren blev booket resten af året.
Årets høsttur blev desværre aflyst på grund af manglende tilslutning,
25. september var der gildehal i Paradislejren, hvor Agnethe Frederiksen blev
optaget i Gildet. Jørgen Labansen holdt 5 minutter om den grønlandske befolkning.
23. oktober Fødselsdagsgildehal i Paradislejren, vi blev 79 år og havde den
glæde at Anne Marie Hansen fra Hadsten Gildet og Marianne og Per Therkildsen fra Sejs var vore gæster. Else Hald holdt 5 minutter om en blomsteralf. Marianne og Per (to ildsjæle) fortalte om forberedelser og selve den store
landslejr i Sønderborg i 2017.
8. november Distriktsgildehal i Medborgerhuset, hvor vi stod for arrangementet
23.november Novemberarrangement i Medborgerhuset, hvor vi havde besøg
af Helmutt Seifert Toftdahl, der fortalte om, hvordan det var at være et tyskerbarn. En meget spændende aften
6. december. Julearrangement med vandrehal og gudstjeneste i Silkeborg
Kirke og efterfølgende samvær på Cafe Drewsens.
29. januar 2018 Nytårsgildehal i Golfklubben, hvor Anne Marie Hansen fra
Hadsten blev overført til vores gilde. I den anledning havde vi besøg af Hanne og Robert fra Hadsten. Mette Yde holdt 5 minutter om det at blive gammel.
Et fantastisk traktement. Derefter underholdt Keld Dalsgaard fra Museum Silkeborg om gamle ”sande” finurlige historier fra Silkeborg.
19. februar 2018 vores årlige virksomhedsbesøg, som gik til Kirkens Korshærs varmestue på Lille Søgade, hvor Birger Rask fortalte om det store arbejde, der gøres for mennesker, der ikke har været så heldige, som vi.
Men tak af hjertet til jer alle for jeres opbakning og positive indstilling. og vi
ser med glæde frem til vores 80-års fødselsdag
Beretningen blev godkendt
2. Regnskab og budget ved Mogens Riget
Regnskabet blev godkendt
I budgettet for året 2018 havde man taget højde for vores kommende 80-års
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fødselsdag og ville komme ud med et lille underskud
Budgettet blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent for året 2018 er uændret.
3. Statistik ved Anders Hessel
I alt 34 gildebrødre
11 riddere
22 væbnere
1 svend
Gennemsnitsalder 78,8 år
Anciennitet 31,6 år
Statistik blev godkendt
4. Behandling af indkomne forslag
A. Der var indsendt 2 forslag fra Spejdermuseet
Enten skal 1. Gilde vedtage at give kr. 25,00 fra hvert medlem, eller så skal
Fællesrådet
Begge forslag blev vedtaget ved håndsoprækning. Gildeledelsen har fået til
opgave at arbejde videre på det sammen med Fællesrådet
Spejdermuseet er blevet sponseret fra private sponsorer. Kontingentet bliver
muligvis sat op. Der arbejdes på at få flere medlemmer
Så stor ros og anerkendelse fra samtlige gildebrødre.
B. Beretning fra Fællesrådet
Der er afholdt 3 møder i Fællesrådet og ligeledes har man afholdt novemberarrangementet
Beretningen blev godkendt.
5. Beretning fra laug og grupper
A. Info-gruppen: Postkasse oprettet - kører godt. Øksen kører også godt.
B. Paradislejren: Ellen Schou vil gerne frigøres fra arbejdet med udleje og
kontrolopgaver. Bestyrelsen har lavet en handlingsplan, som straks er iværksat
Plan A: Bestyrelsen har kontaktet organisationerne på distrikts- eller divisionsniveau ved DDS, KFUM og De grønne Pigespejdere. Formålet med mødet er at finde en løsning, som tillader Paradislejren, at fortsætte i spejdersammenhæng, og derved kan Gilderne frigøres for pligterne i lejren. Mødet er
fastlagt til den 20. marts 2018
Plan B: Lykkes plan A ikke, søges lejren solgt i fri handel og overskuddet
samt bestående formue fordeles som beskrevet i vedtægterne
Kommunen har takket nej til at overtage Paradislejren
Der er p.t. 2 købere til Paradislejren
Hytten vil ikke blive udlejet i 2019 og frem
C. Good Turn Lauget
Der er afholdt 4 bankospil før jul og 4 efter jul på henholdsvis Gødvad, Marienlund, Sejs og Lysbro plejecentre. Vi er meget fleksible. Vi har prøvet at
holde bankospil en formiddag og endda en lørdag eftermiddag, for at imødekomme de respektive plejecentre.
Funder Plejecenter: Jytte Hahn og Erna Bornhøft vil gerne fritages for opgaven, så derfor skal Funder Plejecenter fremover serviceres af Good Turn
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Lauget
D. Beretning fra grupperne
Gruppe 1 v. Alice Drewsen
Industrimuseet i Horsens, Håndværkermuseet i Randers, Det nye Teater om
baggårdspumaen - Otto Brandenburg, Julefrokost, Koncert i Musikhuset i
Aarhus
Ovartarsi Museet i Risskov og Søby Brunkulslejer
Gruppe 2 Ruth Labansen
Sønderjylland, lidt om hvert medlem i gruppe 2, Thorsminde Museum, Det
nye Teater Mor(d)skab
Gruppe 3 Kirstine Tagmos
7 møder, Arbejdsliv, Håndværkermuseet Randers
Besøg på Hart og Carl Henning Pedersen og Prins Henriks udstilling i Herning
Det nye Teater Mor(d)skab
Gruppe 4 Hanne Jeppesen
Besøg på Tirpitz i Blåvand, Moesgaard Museum, Julemiddag, Arrangerer vårtur
E. Spejdermuseet
Store arbejdsopgaver - mangler arbejdskraft. Købt ny computer
Alle er velkommen til at afholde gruppemøde i Spejdermuseet
6. Valg af gildeledelse
Gildemester: Jytte Hahn
Skatmester: Mogens Riget
Kansler: Mette Yde
Dørherold: Alice Drewsen
Faneherold: Ove Hald
Paradislejren: Kirsten Andersen (bestyrelsen), Jørgen Labansen, Ove Hald
og Bo Petri Jeppesen
Museumslauget: John Hahn, Anne Bramming Madsen og Anders Hessel
Infolauget: Kirstine Tagmos, Anders Hessel og Ruth Labansen
Good Turn Lauget: Grethe Stausgaard, Ruth Labansen og Mette Yde
GUS: Jytte Hahn
GIM: Anne Marie Hansen
Funder Plejehjem: fremover Good Turn Lauget
Revisor: Alice Drewsen og Grethe Stausgaard
Suppleant: Steen Rossen og Birthe Skov
7. Eventuelt
Kirstine Tagmos: skema med vagter i forbindelse med Riverboat kommer ud i
uge 13
Gildes 80-års fødselsdag blev diskuteret
Til slut: tak for god ro og orden
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2. SCT. GEORGS GILDE
2. Sct: Georgs Gilde

Gildeting 15. marts 2018
Gildemester Niels Peter Sørensen bød velkommen til de 30 fremmødte Gildebrødre.
1. Valg af dirigent og protokolfører.
Steen Stensgaard blev valgt til dirigent og Hanne Andersen til protokolfører.
Roat Pedersen og Poul Schou blev valgt til stemmetællere.
2. Gildemesteren aflægger beretning for gildeåret 2017/18.
Vi har afholdt mange arrangementer siden sidste gildeting og mange gildebrødre har deltaget i endnu flere i gilderegi eller som repræsentanter for gildebevægelsen. Og vi er stadig rimelig gode til at møde frem. Til vore egne
gildearrangementer har vi en mødeprocent på 71,3 % fordelt med 2 GB der
har 100 % fremmøde, 3 GB med 90 % fremmøde og 7 med over 80 % fremmøde. Og gennemsnitligt har vi været 28 GB pr. møde. Friluftsgildehallen i
juni i Paradislejren havde kun besøg af 14 af os og Fællesrådets arrangement i november med Helmutt Seifert Toftdahl var heller ikke så godt besøgt kun 9 fandt vej til Medborgerhuset.
Men vi har næsten holdt standarden fra sidste år - kun en tiendedel mindre
aktivitet - det er flot.
Vi er 39 gildebrødre. Henning Zachrau har nu valgt at sige endeligt farvel,
men vi holder stadig kontakten ved hjælp af Øksen og besøg.
På forrige gildeting lagde gildeledelsen op til, at vi skulle debattere gildets
fremtid. Det medførte, at vi afholdte en debataften, som resulterede i et arbejdspapir, som efterfølgende blev bearbejdet af en gruppe GB og ikke GB
bestående af Niels Baltzer, Vibeke Lass, Bodil Viborg og Niels Daugaard som
formand. Udvalget barslede med en række forslag, som vi jo senere skal tage
stilling til. Tak for indsatsen - det bliver spændende at høre reaktionerne, men
også at følge op på udvalgets forslag.
I september deltog jeg i Landsgildetinget i Fredericia. Landsgildemesteren var
i såvel sin skriftlige, som sin mundtlige beretning anderledes positiv og fremtidsfokuseret end sidste år.
Der har i 2017 været 8 runde fødselsdage og 1 jubilæum.
I eget gilde blev kursen ved vårturen sat rimeligt bastant, da flere gildebrødre
fik sig deres livs oplevelse ved at blive transporteret rundt på Flyvestation Karup i en kæmpebrandbil, mens andre var yderst fascinerede af Majestætens
indbo, som var stablet sammen i et hjørne af en hangar til umiddelbar ibrugtagning ved en evt. royal flyvetur.
Høstturen var lidt mere adstadig - et dejligt besøg ved den genfundne bro ved
Brædstrup. Hvorefter vi fik lækre fiskefileter
Julearrangementet var i år flyttet til Tulipangården, hvor den arrangerende
gruppe bød på alskens julegodter.
Og så har vi selvfølgelig afholdt gildehaller og de arrangerende grupper har
på vanlig vis lagt hovederne i blød og brugt fantasien, så vi i eftergildehallerne har fået både noget at le og tænke over, samt noget godt til maven.
Gildeledelsen har afholdt 7 møder.
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På vanlig vis har den planlægningsmæssige side af gildearbejdet været et
stort punkt på programmet - herunder lokalevalg, som jo ikke er blevet nemmere. Bl.a. fordi Medborgerhuset ikke tilbyder de mest optimale faciliteter
f.eks. til Gildehaller. Og Lunden er efterhånden booket op med så mange faste arrangementer, at det er næsten umulig at få en fod indenfor - endda med
et års varsel. Derfor er vi også gået i gang med at undersøge alternative mødefaciliteter og endvidere er vi i gang med at undersøge mulighederne for lokaletilskud, hvis vi lejer os ind andre steder.
Så derfor tak til jer alle 4 for et fortrinligt samarbejde med gode input undervejs.
Og dermed vil jeg så overlade beretningen til gildetingets behandling!
Gildemesterens beretning blev godkendt
3. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab for 2017 til
godkendelse.
Lisbeth Baltzer gennemgik regnskabet for 2017, som blev godkendt.
4. Gildeskatmesteren forelægger budget for det kommende gildeår til
godkendelse. Herunder fastsættelse af det årlige kontingent.
Skatmesteren gennemgik budgettet for 2018. Budgettet blev godkendt og
kontingentet blev fastsat uændret.
5. Behandling af indkomne forslag. Herunder:
Beretning, regnskab og budget for Fællesråd og fælles laug til godkendelse.
Fællesrådets opgave er i det væsentlige at behandle indkomne ansøgninger til donationer. Dertil kommer planlægning og afholdelse af fællesarrangementer for de 4 gilder. Dertil kommer – løbende - stillingtagen til
emner, der berører alle gilderne, og som ønskes behandlet af Fællesrådet.
Der har i årets løb været afholdt 2-3 møder i Fællesrådet, som er foregået i en hyggelig og urban stemning med gode input fra alle sider. I løbet
af gildeåret har Fællesrådet fået ny sekretær/kasserer. Heldigvis meldte
Holger Rudbeck sig klar til at tage en tørn, så vi nu har styr på både det
skriftlige og det pekuniære. Fællesrådets arrangement i november var,
som tidligere omtalt et rimeligt besøgt arrangement med Helmutt Seifert
Toftdahl, der nok gav en del af os nogle nye overvejelser omkring tyskerbørn. I år havde Fællesrådet arrangeret vandrehal i Silkeborg Kirkes
Sognelokaler forud for den fælles juleandagt.
I årets løb har Fællesrådet doneret penge til
a. Mathilde Skovborg tildeles kr. 1.500,00. Deltagelse i Gilwell-kursus)
b. Thorning gruppen tildeles kr. 5.000,00 Støtte til opførsel af shelters
med kommunal støtte
d. Fredslyset (Bjerringbro gildet) tildeles kr. 1.500,00.
e. Papirmøllen kr. 4.604,00 Fælleprojekt med duelighedsmærke til uniformen.
f. Blicherdystudvalget kr. 2.000,00
g. KFUM Levring kr. 3.000,00 Støtte til deltagelse og materiel til Landslejren
a) I alt kr. 17.604,00
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Desuden har Fællesrådet sagt nej til ansøgning om tilskud fra Spejdermuseet med den begrundelse, at der ikke ydes tilskud til driften. Derimod
er der enighed i Fællesrådet om, at der efter ansøgning kan ydes tilskud
til specifikke projekter.
Hele ovenstående problematik tages op på de respektive gilders gildeting.
Fællesrådets regnskab for 2017 og budgettet for 2018 blev godkendt.
b) Beretning, evt. regnskab og evt. budget for gildets øvrige laug, udvalg, bestyrelsesposter og andre poster.
Good-Turn Lauget har besøgt nogle af byens plejehjem 2 gange og
spillet bankospil med beboerne. I 2016 var der 116 beboer, der deltog i
bankospillene. I 2017 var tallet 137.
Info laug Øksen: Kirsten Secher kunne oplyse, at Øksen som sædvanligt er udkommet 8 gange.
Info Laug IT: Ingen kommentarer.
Spejdermuseet: Niels Daugaard blev valgt ind for et år siden, og han
må erkende, at det er en kæmpe opgave at få registreret alt materialet
fra gilderne. Det kniber også med Pc’er. Hertil kunne Niels Peter oplyse,
at han samme dag har fået svar fra Jyske Bank. Jyske Bank har doneret
1 stationær og 2 bærbare Pc’er til Spejderhistorisk samling.
Paradislejrens bestyrelse: Torben Friis oplyste, at man arbejder med
lejrens fremtid. Ellen Schou står ikke for udlejningen mere. Lejren udlejes I 2018, idet der allerede er en del udlejninger, men udlejes ikke i
2019.– Bestyrelsen har inviteret repræsentanter fra De grønne Piger,
KFUM og DDS til et møde, for at drøfte om spejderne eventuelt er interesseret i at overtage lejren. Paradislejren skal være et aktivt sted med
fokus på spejderne.
Der skal findes en løsning: Skal lejren overdrages til spejderne eller skal
lejren sælges i fri handel.
Lejrudvalget: kunne konstatere, at Paradislejrens økonomi var OK.
GU: Kirsten Hartmann oplyste, at der ingen aktivitet har været.
Donorkorpset: Grethe Lauridsen deltog ikke i Gildetinget.
KFUM’s hyttebestyrelse: Steen Stensgaard fortalte, at Nybo hytten var
blevet renoveret for kr. 100.000,-, primært køkken og bad.
Frimærkebanken: Preben Gram Møller oplyste, at der har været god
aktivitet både med hensyn til frimærkebanken og med projekt dåseringe.
Gildefotograf: - Kirsten Secher efterlyste billeder til Øksen. – Alle har en
mobiltelefon i lommen, som kan levere billeder til Øksen.
Dansk Flygtningehjælp: Niels Daugaard efterlyste igen indsamlere fra
gilderne. I 2018 er indsamlingsdagen 4. november. Dansk flygtningehjælp er blevet selvsupplerende, så der skal ikke længere vælges nye
medlemmer på Gildetingene.
6. Indkomne forslag:
Gruppe 25 foreslår, at Gildetinget drøfter hvor 2. Gilde fremover fortrinsvis
skal afholde Gildehaller. Baggrunden for forslaget er dels de ikke
a) særligt tilfredsstillende forhold i Medborgerhuset dels vanskelighederne
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ved at reservere Lunden og dels de usikre fremtidsudsigter vedrørende
Paradislejren.
Gildeledelsen har forsøgt at finde nye lokaler.
Vi mangler også lokaler til opbevaring af kiste, fane, heroldstav og sangbøger.
b) Fællesrådet skal på foranledning af en anmodning fra Silkeborg Spejderhistoriske Forening fremsætte følgende forslag til afgørelse på de enkelte
gilders Gildeting i marts 2018: Gildet (henholdsvis 1., 2. eller 3. Gilde)
genoptager støttebetalingen til Silkeborg Spejderhistoriske Forenings
drift med kr. 25 pr. gildebror pr. år.
Kontingentindbetalingen har ligget stille i de år museet lå nedpakket i
kælderen på Nordre Skole. Det blev stemt om forslaget.
Resultatet blev: Ja – 18, Nej – 11, Blank – 1.
c) Arbejdsgruppen har følgende 4 forslag til vedtagelse på Gildeting 2018
1. Forslag til Sct. Georgs / Spejder Festival i foråret 2020.
1.1. Der arrangeres en festival med hjælp fra alle ungdomskorps i Silkeborg med det formål at vise alle sider af spejder/voksenspejderlivets muligheder. Gerne over flere dage.
Der var enighed om, at vores alder er for høj og vi ikke længere har kræfterne til sådanne arrangementer og det vil tage for lang tid. Vi vil ikke
kunne lave et spejderløb, som interesserer spejderne.
2. Åbenhed – Arrangementer med åben deltagelse
2.1. Vi udarbejder et katalog over foredrag/events som har Gildebevægelsens DNA i sig. Svarende til programhæfter fra Aktive Kvinder, menighedsrådene, AOF, osv.
Forslaget er bortfaldet med 9 stemmer for og 21 imod.
3. Dyrke vore interessentgrupper.
4. Kommunikation
3.- 4. Der var enighed om, at vi skal få fremstillet en lokal folder, ligesom
den Landsgildeledelsen har, som skal udleveres til nytilflyttere og ligge
på Biblioteket.
7. Beretning fra gildets grupper.
Alle grupper har fungeret godt. Der er drøftet mange forskellige emner, såsom Reformationen, 2. verdenskrig, Unescos verdensarv, artikler fra Kristeligt
Dagblad, konflikter i Gilderne i Silkeborg.
8. Valg af gildeledelse.
Gildekansler:
Hanne M. Andersen
Skatmester:
Preben Gram Møller
Faneherold:
Steen Klercke
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. 9. Valg til laug, udvalg og bestyrelser m.v.
Laug /udvalg
Good-Turn Lauget

Info Laug – Øksen
Info Laug – IT
Museumslaug

Valg 2017
Lilly Rasmussen
Aase Grud Hansen
Nina Henriksen
Inger Pedersen (1 år)
Kirsten Secher
Niels Daugaard Pedersen

Valg 2018
Bodil Viborg
Aase Christensen
Inger Pedersen
Tove Gadegaard
Torben Friis
Poul Schou

Paradislejrens bestyrelse
Paradislejrens udvalg Ellen Schou
Poul Schou
Roat Pedersen
Lis Larsen
Kirsten Secher
Per Uldall
Gilde-PR
GU
Kirsten Hartmann
Donor
Grethe Lauridsen
KFUM’s hyttebestySteen Stensgaard
relse
Frimærkebanken
Preben Gram Møller

Torben Friis

Gildefotograf

Alle bidrager

Grethe Mikkelsen
Steen Stensgaard
Steen Lauritzen

Gildeledelsen

10. Valg af revisorer
Vibeke Lass – 1 år og Lisbeth Baltzer – 2 år
11. Valg af suppleanter.
De afgående
12. Eventuelt.
Jørgen Søltoft-Pedersen takkede for gaven i anledning af hans 75 års fødselsdag
Gildetinget blev afsluttet, og dirigenten takkede for god ro og orden.
Ref. Hma
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Øksen det kommende gildeår.
Til alles orientering er herunder opført tider for Øksens deadlines og hvornår
Øksen udkommer.

Øksen
1
2
3
4
5
6
7
8

Deadline
06.05.
29.07.
09.09.
07.10.
04.11.
13.01.
14.02.
31.03.

2018/2019
Udkommer
13.05.
05.08.
16.09.
14.10.
11.11.
20.01.
24.02.
07.04.

Næste deadline: 6. maj 2017
Øksen nr. 1 udsendes den 13. maj 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 8. april 2017
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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