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ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2018
ALLE

Torsdag den 14. juni 2018 kl. 19:00 i Paradislejren: - Friluftsgildehal.
Friluftsgildehallen afholdes inden døre i
Paradishytten.
Gildevis tilmelding med navne til Hanne
Andersen:
hmasilk@mail.tele.dk senest den onsdag
den 6. juni.
Prisen for traktementet er kr. 50,00, som
bedes indbetalt på konto 2380
4390190862. Husk at anføre navnet på
indbetaleren.

1. GILDE

Mandag den 14. maj 2018: Vårtur

2. GILDE

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 Drewsens (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

Tirsdag den 15. maj 2018: Vårtur

KJELLERUP Mandag den 14. maj 2018: Gildeledelsesmøde hos Birthe og Finn
Søndag den 3. juni 2018: Gildeudflugt

1. Sct. Georgs Gilde
Sct. Georgs Gildehal i Paradislejren den 23. april 2018.
27 gildebrødre med ledsagere og gæster mødte frem til gildeårets absolutte
højdepunkt: Sct. Georgs Gildehal.
En dejlig optakt til aftenen var køreturen gennem den lysegrønne skov med
de hvide lysende anemoner i skovbunden.
Gildebrødre og vore to gæster blev budt ind i gildehallen til tonerne af
Dvoráks symfoni nr. 9.
Fanen blev rullet ud til ”Vaj højt, vaj stolt, vaj frit vort flag”.
Vi blev budt velkommen af gildemester Jytte, og en særlig velkomst til Nira og
Peter Hove. Peter er kansler i distriktet.
Vi hørte Sct. Georgs budskabet, som i år kommer fra Sverige. Herefter bekræftede vi vores gildeløfte og afsluttede broderkæden med sangen ”Spejderbror – her er min hånd”. Altid en dejlig højtidelig stund på året.
Vores øvrige gæster blev budt velkommen ind i gildehallen.
Gildemester fortalte i korte træk om gildebevægelsen, som er en 85-årig
dansk opfindelse, startet i Åbenrå 1/12 1933, og som nu er udbredt til 39 lande i verden. Vores gilde kan fejre 80 års fødselsdag her i efteråret.
Vi sang ”Velkommen lærkelil”.
Mette Yde, blev indsat som ny kansler, og Alice Drewsen som ny dørherold.
De afgående Grete Lorange og Birthe Skov blev takket for deres indsats i de
forløbne to år.
Vi sang ”Sæt dig et mål”.
I sin gildemestertale causerede Jytte over emnet” Hvad er meningen med livet?
Meningen med livet kan betragtes ud fra to vinkler, nemlig for det første, meningen med alt det, der kommer udefra, og som vi ingen indflydelse har på,
og for det andet den betydning, vi selv lægger i det.
Men hvad er så meningen med livet, ja i store træk, at vi skal være til glæde
og gavn. Jytte kom med flere eksempler på dette og sluttelig konkluderede
hun: ”at livets meningsskabende mysterium er at kunne hjælpe næsten, kunne gøre en forskel, gribe øjeblikket og når øjeblikket har rod i glæden, opstår
livets meningsskabende kraft”.
Vi sang ”Dagen i dag er din min ven”.
Verner Laursen fik herefter overrakt sin 50 års jubilæumsnål af Peter Hove fra
distriktet. I sin tale til Verner kom Peter bl.a. ind på alle de tillidserhverv Verner har bestridt i 1. Gilde gennem alle årene.
Verner har bl.a. været gildemester og gildekansler af to omgange. Verner
blev takket for sin store og altid engagerede indsats.
Under meddelelser mindede Jytte om vores Vårtur d. 14/5, ditriktsgildeting på
Medborgerhuset 16/5 og friluftsgildehal i Paradislejren 14/6.
Kirstine efterlyste vagter til de sidste ledige huller i vagtplanen til årets Riverboat.
Birthe Skov takkede for opmærksomheden til sin 75 års fødselsdag.
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Børge Grønbæk læste gildeloven, fanen blev rullet sammen, hvorefter Jytte
lukkede gildehallen.
Udgangsmusikken var Vivaldis Foråret.
I eftergildehallen var bordene smukt pyntet i forårets farver lysegrøn og hvid.
Vi nød et dejligt traktement, vin og kaffe.
Verner blev hyldet igen, og Birthe blev af Jytte takket for altid at have støttet
op og stået bag Verner og hans engagement i 1. Gilde. Hun fik overrakt roserne fra højbordet.
Gennem aftenen sang vi flere sange til ledsagelse af Bo`s guitarspil.
En meget hyggelig og munter aften, som sluttede på vanlig vis med at jord og
himmel blev stille.
Tak til ledelsesgruppen for en fin aften
Ref. Kirstine.
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2. Sct. Georgs Gilde
Sct. Georgs Gildehal d.19. april 2018
På forårets absolut varmeste dag med temperaturer over 20 grader mødtes vi
i Paradislejren, hvor det var tydeligt, at foråret stod på spring. Det var næsten
ikke til at komme indenfor!
Efter åbning af Gildehallen spillede vores gildemester et stykke musik af John
Mogensen, som en kommentar til den aktuelle film.
Vi hørte Sct. Georgs budskabet, som i år kom fra Sverige.
Efter sangen "Når egene knoppes" holdt Niels Peter sin gildemestertale, som
i sin kerne vel handlede om "MONSTERET", nemlig det fænomen, at vores
data, som vi (uvidende) afgiver, når vi f.eks. bruger nettet, kan bruges af
mange til forskellige formål. Niels Peter kommenterede også i sin tale den
historie, der netop har været i pressen om Cambridge Analytica, som bl.a.
andre Trump benyttede i sin valgkampagne. Gildemesteren afsluttede sin tale
med at henvise til et hovedpunkt i Sct. Georgs budskabet, nemlig at vi skal
forholde os kritiske til alt, hvad vi ser og hører.
Vi bekræftede vores løfte, hvorefter vi sang "Kringsatt av fiender".
Bodil takkede for opmærksomhed i anledning af sin runde fødselsdag, og gildemesteren gjorde opmærksom på Distriktsgildeting (16/5), Vårturen (24/5),
og Friluftsgildehallen (14/6). Som et a propos til vejret sang vi "Kom Maj du
søde milde".
Som ny skatmester blev Preben Gram Møller indsat, og Steen Klercke blev
vores nye faneherold, mens Hanne fortsætter som kansler.
Gildemesteren takkede de afgåede for veludført arbejde.
Sidste musikstykke i gildehallen var "Here comes the sun".
Gruppe 26 havde sørget for et fint traktement i eftergildehallen, inden Niels
Daugaard fik ordet for at fortælle om Silkeborg Bad og dets historie.
Niels gennemgik Badets historie fra 1835 og lagde især vægt på tiden under
2. Verdenskrig, hvor ikke mindst von Haneken spillede en stor rolle. Vi fik en
opfordring til at besøge bunkerne, som giver et godt indblik i forholdene for
mandskabet under krigen, og Niels fortalte en sjov historie om, hvordan man
på grund af mangel på klæde havde omsyet damaskdugene til uniformjakker.
Tak også til Niels for et fint indlæg.
Ref. Tove Gadegård
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3. Sct. Georgs Gilde
Gildeting d. 14. marts 2018.
Orientering om punkter på Gildeting 2018 med fælles interesse:
Der er 25 gildebrødre, heraf 6 enlige plus 8 ægtefæller.
Gennemsnitsalder er 75,7 år, mødeprocent 74.
Afstemning om økonomisk engagement med spejdermuseet: 21 stemmer ud
af 21: Nej.
Gildeledelsen er:
Asta Overgaard: GM
Kirsten Enemark: GK
Dorthe Madsen: GS
Villy Poulsen: Flagherold
Frode Nørgaard: Dørherold
Conni Mastrup og Carl Sørensen: Revisorer
Repræsentanter i laug og bestyrelser:
Spejderlaug (hvilende): Per Christiansen
Good turn laug: Elly Würtz, Conni Rudbeck, Jens Tholstrup.
Info/it: Holger Rudbeck (it)
GUS: Holger Rudbeck
Paradislejren: Per Christiansen(lejrudvalg), Leif Skipper (bestyrelse)
Dansk Flygtningehjælp: Kirsten Enemark
Silkeborg, d. 13.04.18
Asta Overgaard
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Nekrologer.
3. Gilde har mistet 2 gode gildebrødre i løbet af de første måneder i dette år.
Bruno Virenfeldt døde i sit hjem d. 28. januar 2018 efter flere års ondartet
sygdom og deraf følgende behandlinger.
Bruno blev optaget i 3. Gilde på Sankt Georgs aften i 2013. Var en god og
engageret gildebror, omend det svigtende helbred til sidst forhindrede ham i
at møde så meget op.
Bruno var altid ledsaget af sin hustru Karna, som i høj grad har været med til
at bringe positive inputs til Gildet.
Bruno blev 74 år.
Margit Grentzmann døde d. 5. marts 2018 efter at have kendt til sin dødelige
kræftsygdom i ca.½ år.
Margit var mangeårig gildebror i 3. Gilde, blev optaget i februar 1979. Trods
udvandring til Aarhus for 11-12 år siden forblev Margit i 3. Gilde Silkeborg.
Igennem de mange år bidrog Margit sammen med sin ægtefælle og gildebror
Lars, som døde for 10 år siden, med interesse og engagement til gildets trivsel. Hun var til hver en tid meget givende og var flere gange i gildeledelsen.
Margit nåede at blive 75 år.
Vi vil savne Bruno og Margit meget i vor kreds.
Ære være deres minde.
Silkeborg, d. 11. maj 2018
Asta Overgaard
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1. Sct. Georgs Gilde
Ny mail og tlf. nr.:
Hanne Smedegård Jeppesen
Tlf. 30 13 06 70
E-mail: hannes.jeppesen@gmail.com
NB: Bemærk "s" i hannes. Det er IKKE en trykfejl
Bo Petri Jeppesen
Tlf. 61 68 95 33
E-mail bopetri@hotmail.com

2. Sct. Georgs Gilde
Ny adresse:
Jørgen Søltoft-Pedersen
Marienlund Plejecenter
Sanatorievej 40, 4 11
8600 Silkeborg
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ARRANGEMENTER I AUGUST 2018
2. GILDE

Torsdag den 9. august 2018 i Medborgerhuset:
Gruppeledermøde
Torsdag den 23. august 2018:
Høsttur.

3. GILDE

Mandag d. 20. august 2018, kl. 10:00:
Udvidet ledelsesmøde hos GS
Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 13:00:
Høsttur til Kongernes Jelling.

Øksen
2
3
4
5
6
7
8

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

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

Næste deadline: 29. juli 2018
Øksen nr. 2 udsendes den 5. august 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 13. maj 2018
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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