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ARRANGEMENTER I NOVEMBER/DECEMBER 2018
ALLE

Torsdag den 22. november 2018 kl.
19:00 i Medborgerhuset—
Novemberarrangement
Onsdag den 5. december 2018 kl. 18:00
i Levring Kirke
Juleandagt - arrangør Kjellerup Gildet
Se nærmere inde i Øksen
Onsdag den 28. november 2018—
Fredslyset kommer til Bjerringbro—se
nærmere inde i Øksen

1. GILDE

Onsdag den 5.december kl.
18:00 Levring Kirke, juleandagt.
Efter kirken mødes vi kl. 19:30 på Skovbakken til julebord. Pris 200 kr.
Tilmelding til Mogens mail:
riget.mogens@gmail.com eller tlf. 23 10
68 50
Senest fredag d. 30 november 2018.

2. GILDE

Onsdag den 5. december: Julemøde.
Vi mødes kl. 17:15 ved Marienlund Plejecenter for at arrangere fælleskørsel til Levring Kirke.
Efter juleandagten mødes vi i Marienlund
Plejecenter til julehygge.
Gruppevis tilmelding til
hmasilk@mail.tele.dk senest den 2. december 2018.
Fredag den 11. januar 2019—
Nytårsgildehal
Se nærmere i Øksen

3. GILDE

Onsdag den 5. december 2018 kl. 18:00 i Levring
Kirke - Juleandagt - arrangør Kjellerup Gildet
Se nærmere inde i Øksen
Onsdag den 12. december 2018 i Vinderslev: Julemøde
Onsdag den 9. januar kl. 10:00 hos GK
Udvidet gildeledelsesmøde
Torsdag den 10. januar 2019 kl. 18:00 i Lunden
Nytårsgildehal

KJELLERUP

Onsdag den 5. december 2018 kl. 18:00 i Levring
Kirke - Juleandagt - arrangør Kjellerup Gildet
Onsdag den 5. december 2018
Julehygge hos Birthe Flycht
Se nærmere inde i Øksen
Torsdag den 10. januar 2019 kl. 18:00 hos Vera og
Svend Aage
Nytårskur—ægtefæller deltager
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1. SCT. GEORGS GILDE
Fødselsdagsgildehal den 24. oktober 2018
Der var mødt 35 gildebrødre med ledsagere og 9 gæster udefra op til Gildets
80 års fødselsdag.
Gildemesteren prøvede på skift at afsætte gildeøksen til en af gæsterne, men
de afslog alle. Så vores gildemester måtte selv lede mødet og startede med
at byde gæsterne velkomne.
Der var landsgildeskatmesteren Paula Mikkelsen med ægtefællen Jørgen
Mikkelsen, distriktsgildemester Bent og Birgit Praastrup, Niels Peter og Lis fra
2. gilde, Asta Overgaard fra 3. gilde og Birthe og Finn Uhrskov fra Kjellerup.
Så sang vi: ”Dage kommer, dage svinder hen.”
Gildemesteren holdt sin tale:
Gildet fylder 80 på onsdag, sytten dage efter gildemesteren kom til verden. 25
år efter startede hun i gildet og har været der i 54 år.
Gildemesteren fortalte om nogle sjove eller pinlige episoder, hun har haft i
sine år i gildet. I 1968 var hun ansat på Århus Universitet, da var flaget på
halv. Hun havde sagt til en kollega, det er vel Marthin Luther King de flager
for, men det var det ikke, det var 9. april hvor tyskerne besatte Danmark. Gildemesteren brugte det 5. min senere, hvor hun talte om at man jo skulle videre og man ikke kunne blive ved med at hade Tyskerne. Det var ikke faldet i
god jord, da der sad gildebrødre i salen, der havde været med i modstandsbevægelsen.
Gildemesteren causerede over, hvor meget der egentlig er sket, i de firs år.
Hun startede selv i skolen med griffel og tavle, gik så over til blyant, pen og
blæk, senere blev det fyldepen, som man fik til sin konfirmation. Førhen hentede man sin viden i leksikon, men nu kan man på et splitsekund få de oplysninger, man har brug for fra sin telefon eller pc.
Hun sluttede af med at fundere over om vores liv er blevet bedre, det er svært
at sige noget om. På nogen punkter er det nok blevet nemmere, men der er
er også megen travlhed og stress nu om dage.
Der er jo også sket gode ting, f.eks. er der kommet nye fællesskaber med
spisning rundt omkring på landet, fællessang med højskolesangbogen m.m.
Det sidste er, at der flere steder er ventelister for at blive spejder.
Vi sang: ”Et jævnt og muntert liv på jord.”
Så holdt Ove Rørsted 5.min.
Ove havde fundet en 5. min. tale, han havde holdt den 11. november 1968,
og læste den ordret. Indlægget, som stadig er relevant, handlede om LYKKE.
Han fortalte i indlægget om en melodi, man hørte hver morgen i radioen fra
en grammofon. Omkvædet var: Lykken er ikke ens for alle!
Ove causerede over ordet lykke, som bliver brugt på mange måder: Til lykke,
at lykkes med, at gøre lykke, at blive lykkelig.
Han sluttede af med ordene: ”Man får intet uden at yde en indsats ej heller
livslykke.”
Ove bad om at vi skulle synge: Du kom med alt det, der var dig.
Bent Praastrup, Distriktsgildemesteren tog ordet og lykønskede os. Han for3

talte, at da man startede gildet i Viborg, var gildet kun for mænd. Men så var
der en dame, der cyklede til Silkeborg og lod sig optage i gildet, her var der
både mænd og kvinder, så bad hun om at bliver overflyttet til Viborg, hvilket
man ikke kunne nægte hende.
Else og Ove blev lykønsket med deres 25-års jubilæum.
Meddelelser:
Distriktsgildeting den 8. nov.
Fællesrådets november - arrangement den 22. nov.
Efter julegudstjeneste i Levring kirke, er der julesammenkomst på Skovbakken 5.dec.
198 kg frimærker er indsamlet på landsplan.
Gildehallen blev lukket med tonerne fra Mozarts Hornkoncert.
Efter at have løst en lille opgave, ved at studere de flotte plancher, der var
opsat fra spejdermuseet, fandt vi ud af, hvor vi skulle sidde ved bordene.
Gæsterne havde fået anvist en plads. Bordene var smukt pyntet med gyldne
blade og hyben. Vi fik en flot pølse - osteanretning.
Der blev sunget og gæsterne holdt taler, og der blev overrakt gaver til gildet.
Der var en rigtig god fødselsdags-stemning.
Der var også en konkurrence bordene imellem om vores viden om gildet og
en lille praktisk opgave om knobnavne. Vi fik kaffe og fødselsdagslagkager
(mange forskellige).
Gildemesteren takkede den arrangerende gruppe for deres store indsats.
Man kan ikke sige andet, end at vores gilde havde en flot 80-års fødselsdag.
Ref. Ruth La
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2. SCT. GEORGS GILDE
Gildehal den 11. oktober 2018
Gildemesteren bød velkommen til de 37 gildebrødre og gæster på vores nye
lokalitet—Marienlund Plejecenter.
Vi sang herefter På det jævne....
Spejderlejrsangen fra spejderlejren i år blev forsøgt spillet, men på grund af
tekniske problemer, lykkedes det ikke i denne omgang. Sangen var indgangen til gildemestertalen. Gildemesteren tog udgangspunkt i årets gildemesterstævne, som han havde deltaget i. Han synes, at der på mødet kom noget relevant frem i forhold til tiltag til at hverve nye gildebrødre. Der blev også
vist en planche med oversigt over økonomien frem til 2025. Kassebeholdningen falder drastisk med et underskud i 2025 på -812.572 kr. Der blev også
vist en planche over punkter til gruppediskution. På gildemesterstævnet var
også inviteret Henrik Friis, der holdt indlæg om Spejderne og ungdommens Ø
- øen er Middelgrunds Fortet i Øresund. Fortet ejes i dag af spejderne (købt
af Middelgrundsfonden). Fortet kostede 20 mio. kr. Fortet er et rent spejderprojekt, som finansieres af fonden.
Spejderne har følgende temaer, som de vil arbejde med:

Samfundsliv

Bæredygtighed

Kreativitet og fantasi

Innovation
Det, der sker i det store Danmark, er også ved at ske i Silkeborg i forhold til
Paradislejren, hvor korpsene i Silkeborg overtager stedet i 2019. Der kan fint
laves et samarbejde, så gilderne måske på sigt kommer under samme paraply.
Vil vi være med - tør vi? Spejderne vil gerne se os, så vi er altid velkommen i
Paradislejren.
Vi sang herefter: Så kom den tid vi længtes mod
Herefter holdt Lisbeth 5 min Sct. Georg. Hun indledte med uddrag af sangen
Når jeg bliver gammel.... af Gnags. Hun var blevet inspireret af bogen
Livsmodig, skrevet af Anne Linnet, Ritt Bjerregaard, Christine Antorini og
Hanne-Vibeke Holst.
Vi sang Sensommervise af Kirsten og Finn Jørgensen.
Keld Roat takkede for opmærksomheden i forbindelse med Annelies sygdom
og bisættelse.
Næste arrangement er virksomhedsbesøg på Apoteket Nørrevænget.
Udgangsmusikken: An der schönen blauen Donau af Strauss.
Efter maden var der underholdning af Connie Skovgaard, der sang viser og
spillede guitar. Hun lagde ud med Go’ jawten og vi var alle velkommen til at
synge med på de sange vi kendte. Hun sang mange dejlige sange, hvor der
var flere vi kunne synge med på. Et rigtig fint indslag.
Tak til den arrangerende gruppe. Det fungerede rigtig fint på Marienlund Plejecenter.
Ref. KMS
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2. Sct. Georgs Gilde
Nytårsgildehal fredag d. 11. januar 2019
Nytårsgildehallen afholdes på Hotel Scandic
Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg
Ankomst kl. 18.00 med servering af velkomstdrink
GiIdehal kl. 18.30
Efter gildehallen serveres en 3-retters menu
Deltagerpris for gæster er 300 kr. for menu og velkomstdrink
For alle gælder at øvrige drikkevarer samt evt. kaffe/te er for egen
regning
Gruppevis tilmelding til kansler senest torsdag d. 3 jan. 2019
Med venlig gildehilsen
Festgruppen
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2. Sct. Georgs Gilde
Virksomhedsbesøg d. 25. oktober 2018
På apoteket efter lukketid!
Ja det er vist en rammende betegnelse for vores virksomhedsbesøg torsdag
d. 25. oktober kl. 19.00, for vi mødtes på Himmelbjerg Apoteks nye filial på
Nørrevænget.
Allerførst fik vi lidt godt til ganen, inden farmaceut Sara fortalte om apoteksvæsenet startende med det først apotek i København i 1620. Det var også i
København, at det første hospitalsapotek blev grundlangt i 1758.
I 1913 mister apotekerne eneretten til at fremstille medicin og have et monopoliseret sortiment.
Den første Apotekerlov, som fastlagde bestemmelser for apotekerne kom i
1932, og det er stadigvæk i dag sådan, at en del af bestemmelserne gælder
for dagens apoteker.
Der kræves tilladelse til at drive apotek, og Lægemiddelstyrelsen, som giver
denne tilladelse, er også tilsynsførende.
I 2000 var det slut med apotekernes monopol, og fra 2015 har man ikke
længere haft lov til at sælge kosmetik, parfume, slik og krydderier (til jul).
I dag er der 445 apoteker i Danmark med faguddannet personale.
Sara fortalte levende om apotekets mange funktioner, og jeg er sikker på, at
flere af os blev en del klogere af det.
Fremtidens apotek blev ligeledes nævnt, og nogle af de tanker, man har, sigter mod en større grad af selvbetjening også uden for apotekernes normale
åbningstid f.eks. ved hjælp af en robot. Sådan en så vi også i funktion, og det
kan man da kun blive fascineret af, selvom en enkelt udtrykte bekymring for
beskæftigelsen i branchen.
Sara fortalte lidt om hverdagen på apoteket, som starter kl. 4.00, når grossisten kommer med varer, kl. 6.00 gøres der rent og kl. 8.00 møder kontorpersonalet. Kl. 9.00, når apoteket åbnes, er alle på plads.
Stor tak til Himmelbjerg Apotek for en meget informativ aften og et fint traktement.
ref. TG
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NOVEMBER arrangement
Torsdag den 22. november 2018 kl. 19:00
Medborgerhuset sal A
Fællesrådet for Sct. Georgs Gilderne i Silkeborg Kommune Indbyder til en tur:
Landet rundt i den blå ved højskolelærer,
musiker og talepædagog Helge Teglgård
Med højskolesangbogen gennem DK.
Mange sange i højskolesangbogen knytter sig til personer, steder og begivenheder i Danmark. Hvorfor kom Padborg på den danske side af grænsen?
Det skyldes i høj grad dansk sangtradition i grænselandet! Med sange som
omhandler historie, geografi, natur og årstider fra alle egne får vi en oplevelse
af sammenhæng og samhørighed i vores lille land. Også den helt særligt
danske tradition for at skrive lejlighedssange sætter byer, skoler og højskoler
på landkortet. Vi synger os hele vejen fra øst til vest, fra nord til syd i sangbogen.
Traktementet består af en laksemad, samt kaffe med småkager. Pris kr.
75,00 pr. person.
Tilmelding sker ved at indbetale beløbet på Fællesrådets konto nr. 9570-1263
4188 i Danske Bank senest den 16. november. (Der kan ikke betales ved
indgangen).
Husk dog småpenge til øl/vand, som betales separat.
HUSK at angive gildenr. og navn som f eks: 2. Niels Peter Sørensen - eller K.
Birthe Uhrskov - i tekstfeltet i den formular din bank bruger til at overføre
penge med.
Med gildehilsen
Fællesrådet
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Sct. Georgs Gildet i Kjellerup
Inviterer alle Gildebrødre og deres ægtefæller,
I Silkeborg og Kjellerup Gilderne – til

JULEGUDSTJENESTE
Onsdag d. 5. Dec. Kl. 18.00 i

Levring Kirke
Bygaden 55, Levring, 8620 Kjellerup

Levring Kirke i julestemning
Levring Kirke er en hyggelig gammel landsby kirke, bygget omkring år 1230.
Sognepræst Simon Christoffer Munch Fuhrmann vil fortælle os lidt om kirken,
og holde en kort andagt.

Efter gudstjenesten samles Kjellerup Gildet, hos
Birthe Flycht, Krabbesgade 2
Her serveres Birthes lækre julemad og der hygges med sang og leg
Sidste tilmelding til mad og julehygge er mandag d. 3. Dec.
Tilmelding til Vera 61 78 08 83, e-mail: vera.saan@gmail.com –
eller Birthe 86 88 3308 / 5096 9313
Med Gilde Hilsen
Birthe
Birthe
Vera
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ARRANGEMENTER I JANUAR/FEBRUAR 2019
1. GILDE

Mandag den 28. januar 2019 kl. 19:00—Golfklubben
Nytårsgildehal
Mandag den 11. februar 2019 kl. 19:00—
Virksomhedsbesøg

2. GILDE

Torsdag, den 7. februar 2019 kl. 19:00 — Marienlund Plejecenter—Gildehal

3. GILDE

Mandag den 4. februar 2019—Virksomhedsbesøg

KJELLERUP

Torsdag den 10. januar 2019 kl. 18:00 hos Vera og Svend
Aage - Nytårskur—ægtefæller deltager
Torsdag, den 14. februar 2019 kl. 14:00 – ledelsesmøde

2. Sct. Georgs Gilde
Adresseændring:
Steen Klercke, Lundsgade 6, 8600 Silkeborg

2019
Øksen
6
7
8

Deadline
13.01.
14.02.
31.03,

Udkommer
20.01.
24.02.
07.04.

Næste deadline: 13. januar 2019
Øksen nr. 6 udsendes den 20. januar 2019
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 11. november 2018
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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