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ARRANGEMENTER I NOVEMBER 2018
ALLE

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

1. GILDE

Mandag den 22. oktober 2018 kl. 19.00
Fødselsdagsgildehal i Paradislejren
Gruppevis tilmelding til:
annemarie.hansen@gmail.com el. tlf.
20784713
senest den 18. oktober 2018

2. GILDE

Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 19:00:
Virksomhedsbesøg.
Silkeborg Nørrevænget Apotek, Viborgvej
16 D.
Gruppevis tilmelding til
hmasilk@mail.tele.dk
senest den 21. oktober 2018.

3. GILDE

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

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

Mindeord for Annelie Bonnichsen
Vores Gildebror Annelie Bonnichsen fik fred mandag den 17.september efter
lang tids sygdom.
Annelie blev overført til 2. Sct. Georgs Gilde 1. juli 2016 og kunne sammen
med Roat have fejret sit 25 års jubilæum den 29. oktober i år.
Personligt havde jeg et fortræffeligt samarbejde med Annelie, medens hun
var gildemester i 3. Gilde. Opmærksom, lyttende, givende og kontant i sine
udmeldinger og altid empatisk i sine beslutninger.
Det var med sorg, vi erfarede, at Annelie var blevet alvorligt syg, men vi måtte
beundre hende for den stoicisme og vilje til at fortsætte livet, som hun uanfægtet lagde for dagen.
Det har også været glædeligt at opleve, at Annelie gerne deltog i alle de gildearrangementer kræfterne rakte til og jeg vil i den sammenhæng gerne takke Roat for den støtte, han ydede Annelie i de valg, hun foretog.
Vi vil savne Annelie i Gildet, men vil samtidig love at støtte dig i den kommende tid Roat.
Æret være Annelies minde.
Silkeborg 14.10.2018
Niels P.F.Sørensen
Gildemester 2. Sct. Georgs Gilde

1. Sct. Georgs Gilde
Gildehal i Paradislejren 24. september 2018
30 gildebrødre og gæster blev budt ind i gildehallen til tonerne af ”Meditation
fra Theis” af Massenet og spillet af Kim Sjøgren”
Fanen blev rullet ud og vi blev budt velkommen til den første gildehal i det ny
gildeår.
Først mindedes vi Ruth Broesbøl, som døde for kort tid siden, med et ”Ære
være Ruths minde”.
Aftenens første sang” Septembers himmel er så blå” – passede vældig godt
på netop dagen i dag, der har budt på blå himmel, drivende skyer, blæst og
sol.
I sin gildemestertale causerede Jytte over begrebet ORD.
Ords betydning – tolkning af diverse ords forskellige betydninger, reklamers
brug af ord og ordspil.
Græsk og kinesisk sprog er de ældste i verden med ca. 3300 år på bagen,
mens det danske er en videreudvikling af det fælles nordiske sprog, og det
stammer tilbage fra ca. 200 efter Kristus.
2

Der findes i dag ca. 280.000 danske ord og flere kommer til.
Jytte opfordrede os til at bruge ordene positivt til glæde for andre, men også
til at lege med dem, som f.eks. Piet Hein og
Storm P har gjort. Jytte sluttede talen med følgende citat af netop Storm P: ” Det er pudsigt, at
der med de relativt få ord der findes, kan siges
så meget sludder”.
Vi sang derefter ”Vort modersmål er dejligt”.
Hanne Wind holdt 5 min. Sct. Georg.
I sit indlæg fortalte Hanne om ”Stafet for livet”,
som er blevet en hjertesag for hende.
Et 24 timers stafetløb, der går ud på at samle
penge ind til cancerforskning. En amerikansk
læge Gody Klatt startede stafetløbet i 1985, og ideen har efterfølgende spredt
sig til 29 lande i verden, og her i blandt Danmark. I Silkeborg har det været
afholdt de sidste 5 år, i år under mottoet ”Sammen tænder vi håb”, og der
blev samlet 120.000 kr. ind til kræftforskning.
Hanne valgte sangen ”Det lysner
over agres felt”.
Grethe Stausgaard har 40 års
jubilæum i år, og hun fik overrakt
40 års nålen og en flaske fra gildet.
Under meddelelser mindede Jytte om vores fødselsdagsgildehal
den 22-10, og efterfølgende fest
den 27-10 på Svostrup Kro.
Hun efterlyste et sted til gildets
fysiske effekter fra nytår 2019,
hvor Paradislejren overgår til spejderne.
Ligeledes opfordrede hun os alle til at overveje muligheder for valg af ny gildemester 2019.
Endelig bad Jytte om sortering af indsamlede frimærker i danske og udenlandske hver for sig, det giver nemlig flest penge.
Anna Bramming takkede for opmærksomheden til sin 80 års fødselsdag.
Verner Laursen takkede for hilsen i anledning af hans og Birthes diamantbryllup.
Steen Rossen læste gildeloven, fanen blev rullet sammen og gildehallen lukket.
Udgangsmusikken var Vivaldis ”Efterår”.
I eftergildehallen blev vi budt på smørrebrød, kaffe og hjemmebagt kage.
Steen Rossen underholdt med sange og digte af Benny Andersen.
Kl. 22 var det tid til at takke den arrangerende gruppe og slutte en god aften
med ”Nu er jord og himmel stille”.
Referent Kirstine.
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2. Sct. Georgs Gilde
Gildehal i Paradislejren d. 20.09 18
Efter gildehalen var åbnet mindedes vi Annelie Bonnichsen, som gik bort i
mandags, med gode ord fra vores gildemester.
Det var indtil videre vores sidste aften i Paradislejren, så vi tænkte alle med
glæde tilbage på de mange gode stunder, vi har haft der.
Gildemester Niels Peter vendte tilbage til sin gildemestertale fra Friluftsgildehallen, hvor han tog udgangspunkt i Kronprinsesse Marys flotte tale til Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag, hvor hun talte om det at være dansk, selvom hun jo ikke er født her og om at finde hjem.
Og hvorfor tager gildemesteren så den tråd op igen? Jo, det gør han, fordi
forfatteren Jens Christian Grøndahl har skrevet 3 essays, som i deres essens
drejer sig om at indkredse en europæisk identitet, finde ud af hvad nationalfølelse er for en størrelse og også få sat ord på flygtninge- og migrationsproblematikken. De 3 bøger hedder "Hjemme i Europa", "Europas ambassade"
og "Europa er ikke et sted", som er den seneste bog. Hans Christian Grøndahl bevæger sig både i tid og rum - fra antikkens Grækenland til bådflygtninge på Lampedusa, og fra Mors til Den Spanske Trappe i Rom. Niels Peter
læste et langt citat fra bogen omhandlende bl.a. verdensborgerfølelsen, som
nok kunne give lyst til at læse den. I Grøndahls tilfælde går det ud på at se
flygtningekrisen i øjnene, at se åbenheden over for lukketheden og empatien
over for frygten. I følge gildemesteren er det folkevandringen, vi frygter, fordi
vi ikke tror, at vores velfærdssamfund kan absorbere de mange mennesker,
og det har betydet, at Europa er blevet splittet i de protestantiske lande mod
nord og de katolske mod syd. Eller som Niels Peter sagde: "Måske er velfærdssamfundets dilemma på længere sigt ikke det umulige valg mellem at
føle sig hjerteløs eller at blive rendt over ende. I praksis står valget mellem at
bygge murene højere
og højere eller at finde
en intelligent måde at
være åbne på. Vi, der
har noget at tabe, kunne sikkert også lære
noget af dem, der har
alt at vinde".
Efter gildemesterens
tale var det Lis, der
skulle holde 5 min. Hun
tog lige som Niels Peter
afsæt i et såre aktuelt
emne nemlig affaldssortering. Lis er som vi andre stor tilhænger af, at vi sorterer vores affald, ikke mindst når vi ser de store mængder af "plasticsuppe",
der sejler rundt i verdenshavene. Det helt store ubesvarede spørgsmål er, om
mikroplast påvirker den menneskelige organisme, når vi indtager fødevarer
med dette indhold. Bliver vi udsat for stoffer, som kan være
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hormonforstyrrende og kræftfremkaldende?
I dag er det svært at forestille sig en verden uden plastik, for vi finder det alle
vegne i boligen, i vores biler, inden for sygehusvæsnet osv. I Danmark indsamles der 30.000 tons plast pr. år, men desværre kan kun ca. 15 % af det genbruges, og det
er stadigvæk kun 31 kommuner, der sorterer
Der var tak fra følgende, som alle havde fyldt år:
Inger Saerens, Aase Grud, Per Uldall og Poul
Schou.
Gildemesteren orienterede om vores næste arrangement i oktober på Marienlund og desuden
om virksomhedsbesøg. Desuden fortalte han at
han deltager i Gildemesterstævne.
Gildeloven blev læst af Kirsten Hartmann
I løbet af gildehallen havde vi sunget et par af
efterårets smukke sange og afslutningsvis spilledes "Det røde land" med Kr. Lilholt og Ida Virenfeldt.
Efter gildehallen var lukket lyttede vi efter Roat
Pedersens ønske til den walisiske operasanger
Bryn Terfel, som sang Ave Verum Corpus af
Mozart.
I eftergildehallen lyttede vi til flot guitarspil af Pedro Guillermo Oyarzo Velasquez, som er uddannet klassisk guitarist i Chile.
Han spillede bl.a. et nummer, som han har skrevet til sit barnebarn men også
musik af The Beatles og Pink Floyd.
Efter den fine musik nød vi en dejlig tærte med salat og æblekage samt et
godt glas rødvin for free.
Aldrig har "Nu er jord og himmel stille" lydt så godt - med guitarakkompagnement.
Tak til arrangerende gruppe for de mange gode tiltag.
21.09/tg
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I samarbejde med Museum Silkeborg arrangerer Spejdermuseet en
Historisk vandretur i Silkeborg set med spejderøjne
Søndag 28. oktober / 14.00. Mødested er Bindslevs Plads.
Kom med på en gåtur i det indre Silkeborg med Anders Hessel fra Spejdermuseet. Vi skal høre om de forskellige spejdergruppers opståen, og bl.a. se
de bygninger, der har haft betydning for spejderne. Vi skal også høre om Asger Jorns spejderdagbøger.
Egen medbragt kaffe drikkes i “1. Silkeborgs”- gamle domicil på Lyngbygade.
Turen er arrangeret af Museum Silkeborgs Formidlingsgruppe og er gratis.
Ingen tilmelding.

6

Silkeborg Spejderhistoriske
Forening

Silkeborg, den 10. september 2018.
3. Sct. Georgs Gilde, Silkeborg

Invitation
Medlemmer af 3. Sct. Georgs Gilde i Silkeborg med ægtefæller inviteres herved til at besigtige
Silkeborg Spejdermuseum
Lillehøjvej 30
8600 Silkeborg
Spejdermuseet har efterhånden samlet 4.000-5.000 spejdereffekter med tilknytning til spejderiet i hele den nuværende Silkeborg Kommune. Vi er ved at
være igennem registreringen af disse og vil meget gerne vise samlingerne
frem for offentligheden.
Derfor denne invitation, hvor det vil glæde os at se jer alle sammen
mandag den 5. november 2018, kl. 19.00.
Vi serverer en kop kaffe.
Vel mødt.
Med spejderhilsen
John-B. Hahn
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ARRANGEMENTER I DECEMBER 2018
ALLE

Onsdag den 5. december 2018 kl. 18:00 i Levring Kirke Juleandagt - arrangør Kjellerup Gildet

1. GILDE

Onsdag den 5. december 2018
Julegudstjeneste

2. GILDE

Onsdag den 5. december 2018
Julemøde

3. GILDE

Onsdag den 5. december 2018
Julegudstjeneste

KJELLERUP

Onsdag den 5. december 2018
Julehygge hos Birthe Flycht

2018/2019
Øksen
5
6
7
8

Deadline
04.11.
13.01.
14.02.
31.03,

Udkommer
11.11.
20.01.
24.02.
07.04.

Næste deadline: 4. november 2018
Øksen nr. 5 udsendes den 11. november 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 14. oktober 2018
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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