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ARRANGEMENTER I AUGUST/SEPTEMBER 2018
1. GILDE

Søndag d. 2.september 2018: Høsttur med
bus og guide til det Midtjyske Højland med
interessante og kulturelle stop. Afgang kl. 9 fra
Arena P-Plads på Ansvej .Pris 300 kr. for bus,
guide, formiddags- og eftermiddagskaffe. Gildebrødre i 1.gilde modtager mail med tilmeldingslink

2. GILDE

Torsdag den 23. august kl. 18:50: Høsttur.
Vi mødes ved Jysk Park, Ansvej hvor direktør
Kent Madsen tager imod os og giver os en
rundvisning på stadion af ca. 1 times varighed.
Derefter samles vi i Cafe Carlsberg, hvor vi
afslutter høstturen med en lille anretning og et
lille glas.
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk
senest den 19. august 2018.
Torsdag den 20. september kl. 19:00 i Paradislejren: Gildehal.
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk
senest den 16. september

3. GILDE

Mandag d. 20. august 2018 kl. 10:00:
Udvidet ledelsesmøde hos GS
Tirsdag d. 28. august 2018 kl. 13:00:
Høsttur til Kongernes Jelling.
Mandag den 17. september 2018 kl. 18:00:
Lunden - Gildehal

KJELLERUP

Torsdag den 9. august 2018: Mosedalen
Bålaften med ægtefæller
Lørdag/søndag den 15./16. september
2018:
Blicher dysten

1. Sct. Georgs Gilde
Vårtur den 14. maj 2018
Vi var 28 deltagere ,der mødte op på parkeringspladsen ved Virklund i det
mest pragtfulde sommervejr.
Så kørte vi i samlet flok igennem den pragtfulde nyudsprugne skov. Så gik vi
til Åkrogen 1. Silkeborg trops spejderhytte, der ligger ligger bag ved Campingpladsen Skyttehuset et meget smukt sted. Her fik vi en ”En enkelt” doneret af ginegasserne.
Derefter kørte vi til
Nøjkærhus, som
ejes af KFUM og
KFUK. Alle har
mulighed for at gå
ind og bruge en del
af stedet året
rundt, man kan
sidde inde og spise
sin madpakke, lave
bål.
Her havde den arrangerende gruppe
fået lov til, at vi
kunne bruge det
hele.
Vi startede med en
gætteleg, med
præmie. Så fik vi serveret grillpølser med kartoffelsalat.
Kaffe og kage. Et meget fint hjemmelavet traktement.
Så sang vi et nyt vers til vores Vårturssang. Vers nr. 9
Nøjkærhus en spejderhytte
I den skønne Virklund skov.
Grilled´ pølser gjorde nytte,
Dækked` vist et hvert behov.
Ove Rørsted havde kopieret et gammelt kort til alle fra pionerhiken 1969, det
var meget sjovt, at nogle af deltagerne havde været med på denne tur.
Vi sang nogle dejlige forårssange: Kom maj du søde milde. Det er i dag et
vejr.
For alle de små blomster. Det er så køhnt, det er så dejle. Bo spillede guitar
til.
Det var en meget stemningsfuld vårtur, hvor vejret i den grad var med os.
Ref. R.La.
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2. Sct. Georgs Gilde
Vårturen den 24. maj 2018
34 gildebrødre mødtes på Østre Kirkegaard, hvor Ellen Schou fortalte om kirkegården og hvornår den var blevet etableret. Kirkegården blev først etableret i 1851 efter
Michael Drewsen
kom til byen. Inden da hørte man
til Linå kirke og
blev derfor også
begravet der. Da
byen voksede
hastigt blev kirkegården udvidet
af to omgange.
Første gang blev
den udvidet 10 år
efter etableringen
og igen senere.
Ved en kongelig resolution i 1974 blev det besluttet at nedlægge kirkegården
og bevare den som et historisk anlæg. Man havde da købt arealer til den nuværende Vestre kirkegård. Der er ca.
200 gravsteder tilbage på den gamle
kirkegård. Den sidste begravelse
fandt sted i 1983 og med en fredningstid på 25 år, har Østre Kirkegård
været et historisk anlæg siden 2008.
Vi gik rundt på kirkegården, hvor Ellen
fortalte om de forskellige personer,
som ligger begravet på kirkegården.
Der ligger Michael Drewsen, Theodora Lang og mange andre af kendte
personer fra byens tidlige historie. Michael Drewsens gravsted kan ses
længst mod øst.
Efter den flotte gennemgang af Ellen,
mødtes vi på Cafe Drewsens, hvor
der var bestilt dejlig tapas.
Ref. KMS
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Friluftsgildehal den 14. Juni 2018 i Paradislejren.
Gildemester Niels Peter Sørensen 2. Gilde bød velkommen til de 51 gildebrødre og gæster til frilufsgildehallen. Det var en indendørs gildehal - gildemesteren gav udtryk for, at det var godt planlagt, da det regnede og vi alligevel ikke måtte tænde bål.
Herefter sang vi I Danmark er vi født.
Gildemestertalen handlede om fejringen af Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. Herunder især omtalen af kronprinsesse Marys tale til din mand.
I talen kom gildemesteren også ind omkring det at komme hjem, høre hjemme - hjemlængsel.
Der blev spillet My Little Welsh af Bryn Terfel.
5 min Sct Georg: Kirsten Hartmann: KH tog udgangspunkt i den danske
sommer og den periode, vi har haft den sidste måned med varme og sommer
og hvad sommeren og lyset gør ved os med sine lange dage. Lige præcis
midsommer er noget specielt på vores breddegrader her i Norden. Mange
mennesker i den øvrige del af verden ved ikke, hvad det betyder, at himlen
ikke bliver helt mørk – at vi har de lyse nætter - at vi har et helt særligt lys, her
om sommeren. Der kommer en livsglæde. Vi danser rundt om bål til Sct.
Hans.
Efter KH 5 min. Sct. Georg sang vi: Danmark nu blunder den lyse nat.
Vi sang Hvor smiler fager den danske kyst
Kirsten H. Læste herefter gildeloven og gildehallen blev lukket
Udgangsmusikken: Sissel Kyrkjebø —Shenandoah
Torben Friis fortalte om overdragelsen
af Paradislejren til spejderne i Silkeborg. Kaj Jørgensen, KFUM Silkeborg,
deltog og fortalte om, hvorfor de gerne
vil gå ind i overtagelsen, da de synes,
det er dårlig ide, hvis lejren bliver solgt
til andre formål. De har ikke en fiks og
færdig plan for samarbejdet i forhold til
overtagelse. De mener, at de her vil
kunne skabe en platform, som kan styrke samarbejdet mellem spejderne i kommunen i stilen med det projekt, der er
etableret i forbindelse med korpsenes erhvervelse af Middelgrunds Fortet.
Der blev takket og givet udtryk for, at man fra gilderne er meget trygge ved, at
Kaj er med i det fremtidige arbejde med overtagelsen af Paradislejren.
Tak til 2. Sct. Georgs Gilde for en rigtig fin friluftsgildehal.
Ref. KMS
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ARRANGEMENTER I SEPTEMBER/OKTOBER 2018
1. GILDE

Mandag den 24. september 2018 kl. 19:00: Paradislejren
Gildehal
Mandag den 22. oktober 2018 kl. 19:00: fødselsdagsgildehal

2. GILDE

Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19:00: Gildehal

3. GILDE

Fredag den 26. oktober 2018 kl. 18:00: Fødselsdagsgildehal

KJELLERUP

Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 14; Ledelsesmøde

1. Sct. Georgs Gilde
Nyt tlf. nr.
Bo Petri Jeppesen
Tlf. 61 68 95 33

2. Sct. Georgs Gilde
Adresseændring:
Kirstine Faber
Mølledamsgade 3, 2.4.
8600 Silkeborg

Nyt tlf. nr.
Ove Hald
Tlf. 92 93 55 15
Adresseændring
Birthe Skov
Valdemarsgade 16, 1.
8600 Silkeborg
Ruth og Jørgen Labansen
Tulipanvej 38
8600 Silkeborg

Næste deadline: 9. september 2018
Øksen nr. 3 udsendes den 16. september 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 5. august 2018
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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