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ARRANGEMENTER I SEPTEMBER/OKTOBER 2018
1. GILDE

Mandag den 24 september 2018 kl.19.00
Gildehal i Paradislejren
Gruppevis tilmelding
til:Nielsen.bg@gmail.com senest den 17.
september 2018
Mandag den 22. oktober 2018 kl. 19:00:
Fødselsdagsgildehal

2. GILDE

Torsdag den 20. september kl. 19:00 i
Paradislejren: Gildehal.
Torsdag den 11. oktober kl. 19:00 Marienlund Plejecenter: Gildehal.
Der vil blive serveret et let traktement samt
musikalsk underholdning.
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk senest søndag den 7.
oktober 2018.

3. GILDE

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

KJELLERUP Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 14:
Ledelsesmøde

Nekrolog
3. Gilde har mistet endnu en god gildebror i 2018.
Johannes Madsen døde i sit hjem d.2. juli 2018. Han blev 86 år.
I de senere år har Johannes, udover at have mistet synet, døjet med flere
forskellige sygdomsepisoder, som efterhånden tappede ham for kræfter.
Johannes Madsen blev optaget som gildebror i 1981 i Aabenraagildet, som i
øvrigt var det første Sct. Georgs Gilde i Danmark. Efter familiens flytning til
Silkeborg blev han overflyttet til 3. Gilde — det er 23 år siden.
Johannes har været en aktiv, engageret og trofast gildebror og beklædte i
slutningen af 90erne jobbet som gildemester. Han var altid ledsaget af sin
hustru Dorthe, som i 2010 selv blev gildebror.
Hanse var til hver en tid meget givende. Alle i 3. Gilde har haft stor glæde af
hans retsindige og varme livssyn og hans enorme historiske, kulturelle og
musiske viden.
Vi vil savne Hanse meget i vor kreds
Ære være hans minde.
Silkeborg, d. 02. august 2018/AO
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1. SCT. GEORGS GILDE
Høsttur den 2.9.2018
30 gildebrødre med livsledsagere mødte op på endnu en dejlig ”sommer”
dag.
Første stop var kirkegården ved Frederiks kirke.
Her mødte vi vores guide
Peter Skovmos Nielsen.
Efter at have præsenteret
sig, viste han os hen til en
stor mindesten. Den var
rejst i 1959 til minde om de
249 tyske familier, der blev
lokket til at komme til den
jyske hede i 1759. Kongen
havde lovet dem blandt andet bolig, kreaturer og forråd de første år og skattefrihed de første 20 år. - Men det tog lang tid inden det kom i gang.
Formålet var at få dyrket den Jyske hede op. Omtrent halvdelen af Jylland var
hede. Dette skyldes, at der i istiden fossede enorme mængder vand ud her
ved den jyske højderyg. Aflejringerne var presset frem af isen. Det var sten
og ral, meget ufrugtbar jord.
De tyske familier blev anbragt to forskellige steder, et godt stykke fra hinanden nemlig Havredal og Grønhøj. Så byggede man en kirke midt på heden,
nemlig Frederiks Kirke.
De første 100 år foregik alt på tysk i kirken, som var meget spartansk bygget.
Der var f. eks. ingen kirkeklokke. Når man ser på gravstene, var det stort set
tyske navne på dem alle. Som alle er almindelig kendte i dag. Det endte op
med, at kun 39 familier blev tilbage, og alle deres navne er at finde på mindestenen.
Herefter gik turen til Hald sø, Vi kørte en meget smuk vej og fik anvist en
endnu smukkere, hvis man kører i en personbil (Testrupvej hed den).Vi indtog vores formiddagskaffe med den mest pragtfulde udsigt over Hald sø. Vi
stod i den sydligste del og havde Dollerup bakker på venstre side. Storslået
natur, i direkte modsætning til de flade
sletter, vi lige var kørt igennem. Vi blev
underholdt af 7-8 flotte vilde heste.
Herefter gik turen til Hald Hovedgård,
som ejes af Dansk Forfatterforening, og
bruges til kurser og refugium. Vi var på
Besøgscenteret, der ligger i nærheden.
Meget spændende sted,. Her kan man
på plancher se, hvad naturen har at byde på, og man kan se, hvordan isen har
formet naturen. Meget informativt.
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Så gik turen til Kongenshus Mindepark. Vi kørte ind forbi kroen: Kongenshus
Kro og Hotel og kørte igennem et stort område, der nu er fredet. Her ser man,
hvordan heden oprindelig, har set ud. Her går 1000 får. Den blev indviet i
1953 til ære for dem, der opdyrkede heden.
Her spiste vi vores medbragte frokost ved Udkigstårnet og guiden fortalte os
om stedet. Ove Hald gav en lille een i anledning af, at han havde rundet et
hjørne.
Vi var oppe i tårnet for at se det hele ovenfra. Så gik de fleste ud og så de 39
herredssten, og sten der stod på vejen ud til en mindeplads. Det var en stor
rundkreds af sten med navne
på dem, der havde en særlig
betydning for hedeopdyrkningen. Der var i alt 1.200 navne
på hedeopdyrkere. Her blev vi
så hentet af bussen med resten
af deltagerne.
Nu gik turen til Grønhøj Kro.
Her så vi det lille Kartoffeltyskermuseum. Det var meget
spændende at se, nu hvor vi
havde hørt om dem. Der var jo også Morten Korch museet og en mindestue
om det engelske fly, der styrtede ned i 1942.
Vi fik kaffe og kringle og kroværten underholdt os med at synge de gamle
kendte sange, vi alle kunne synge
med på.
Herfra kørte vi tilbage til Frederiks
hvor vi nu kom ind i kirken. Den er
for nylig blevet restaureret, og den
er absolut et besøg værd. Meget
enkel og smuk. Sikke en historie
man kan finde på Kirkegården.
Vi sagde farvel til vores meget
dygtige guide, som virkelig har givet os nogle spændende og lærerige oplevelser. Alle var meget begejstrede for turen.
Ref. R.Le,
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2. SCT. GEORGS GILDE
Høsttur torsdag d. 23. august 2018
Torsdag d. 23. august mødtes 2. gilde til efterårets første gildemøde på det,
der lignede denne fantastiske sommers sidste sommerdag. Mødestedet for
denne høsttur var Jysk Park, hvor vores
værter var Kent Madsen og Bjørn Pedersen.
Kent Madsen fortalte først lidt om det
gamle stadion, som nåede at fungere i 91
år, men som måtte vige for tidens krav
om bedre faciliteter. Startskuddet til det
nye stadion var Rambølls rapport, der entydigt pegede på Søholt som den rette
placering både p.g.a. motorvejen og silkeborgensernes nemme adgang på gåben og cykel. En sejltur med Pedro
kom til at betyde, at både Jyske Bank og Lars Larsen donerede hver især 10
mio. kr., og så var grunden lagt til de 130 mio. kr. som
stadion kom til at koste. Det var lidt forbavsende at høre, at "isenkram" i alt har kostet 20 mio.
Efter denne gode indledning blev vi delt i to grupper
og ført rundt på de mange lokaler m.v., som et moderne stadion også rummer.
Vi kunne for en kort stund føle os som VIP person er i
Skyboksen, og vi så de moderne kontor - og omklædningsfaciliteter. Også boldbanens kunstgræs fik vi lov
at betræde , og som et kuriosum fik vi fortalt at plænen
vandes! Der er i alt plads til 10.000 mennesker på stadion, som også har i alt 54 velindrettede kørestolspladser. Selv udskænkningsstederne er indrettet, så man kan følge kampen,
mens man betjenes. De flerfarvede publikumsstole betyder, at det på TV ser
ud som om der er flere tilskuere end der faktisk er. Vi fik også fortalt, at til åbningskampen mod AGF var 7 ud af de 11
spillere af "egen avl", hvad man er meget
stolt af.
Det sidste lokale vi så var den meget flotte
Sponsorlounge med plads til 1183. Rundt
omkring hang der meget flot kunst, bl.a. et
maleri doneret af Sylvester.
Der er i alt 14 ansatte og 3 teknikere ansat,
og så benytter man sig i stor stil af frivillige
fra diverse foreninger, som på den måde
tjener lidt til deres egen forening.
Aftenen sluttede med lækker mad i Cafe Carlsberg.
Tak til den arrangerende gruppe for en fin og anderledes aften.
Ref.TG
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Folkemødet i Silkeborg
Samskabelsesrådet er initiativtager af Folkemødet i Silkeborg, som finder
sted 28. og 29. september 2018. Folkemødet har fokus på Silkeborg Kommune som et godt sted at leve, og hvordan vi styrker dialog og demokrati.
Spejdermuseet deltager sammen med de grønne og blå spejdergrupper i Silkeborg i Folkemødet!
Spejderhilsen
Anders Hessel
Silkeborg Spejdermuseum

Riverboat 2018.

Sidst i august måned blev der overført kr. 8000, til Fællesrådets konto, for
nattevagterne ved årets Riverboat.
Det luner lidt i kassen!
Stor tak til alle i trofaste folk, der stiller op hvert år, uden jer kunne det ikke
lade sig gøre.
Steen og jeg overvejer, om det stadig kan lade sig gøre, at løfte opgaven til
næste år.
Mange sensommerhilsner
Kirstine Tagmos,
1. Gilde.
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ARRANGEMENTER I OKTOBER/NOVEMBER 2018
ALLE

Søndag den 4. november 2018 kl. 10:00—Indsamling
Dansk Flygtningehjælp
Torsdag den 8. november 2018 - Distriktsgildehal
Torsdag den 22 .november 2018 kl. 19:00 i Medborgerhuset—Novemberarrangement

1. GILDE

Lørdag den 27. oktober 2018 kl. 17:30 — 80 års fødselsdagsfest

2. GILDE

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 19:00 —
Virksomhedsbesøg

KJELLERUP

Guleærte-gildemøde med Bjerringbro og Karup gilderne
Onsdag den 28. november 2018— Fredslyset kommer til
Bjerringbro

2018/2019
Øksen

Deadline

Udkommer
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07.10.

14.10.
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04.11.

11.11.
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13.01.

20.01.
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14.02.

24.02.

8

31.03,

07.04.

Næste deadline: 7. oktober 2018
Øksen nr. 4 udsendes den 14. oktober 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 16. september 2018
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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