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ARRANGEMENTER I JANUAR/FEBRUAR 2019
1. GILDE

Mandag den 28. januar 2019 kl. 18:30
Golfklubben — Nytårsgildehal
Se nærmere inde i Øksen
Mandag, den 11. februar 2019 kl. 14.00
Virksomhedsbesøg: Jyske Park
Mødested:. Indgangen til Jyske Park
Rundvisning og derefter er der for egen
regning mulighed for at benytte Jyske
Parks kantine til kaffe og social samvær

2. GILDE

Torsdag den 7. februar kl. 19:00 i Marienlund Plejecenter: Gildehal.
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk senest den 3. februar
2019.

3. GILDE

Mandag den 4. februar 2019
Virksomhedsbesøg

KJELLERUP Torsdag, den 14. februar 2019 kl. 14:00
Ledelsesmøde

1. SCT. GEORGS GILDE
Sct. Georgs Gildehallen er flyttet fra mandag d. 29.april 2019 til tirsdag d. 23.
april kl. 19 2019 i Paradislejren
Juleafslutning.
Efter julegudstjeneste i Levring Kirke, mødtes vi på restaurant ”Skovbakken”
på Sejsvej i Silkeborg
Efter velkomst, fik vi serveret dejlig julemad: Sild, fiskefileter, grønlangkål
med tilbehør, flæskesteg med rødkål, og sidst men ikke mindst Ris a la mande.
Da dessertskålene var næsten tomme, meldte Anders og Anne Marie sig,
som de heldige vindere af mandelgaverne.
Ind imellem diverse retter, sang vi forskellige julesange, efter et nyt sanghæfte lavet af Mogens, rigtig flot !
Vi fik også lidt historie om stedet. Skovbakken er en gammel sommerrestaurant, som blev bygget slut 1800-tallet.
Den åbnede i 1901, og den fungerede bl. a. som pensionat og spisested for
Kneippkuranstalten.
I juni 1957 blev Skovbakken en selvejende institution oprettet af Logen Mitra,
der henhører under Frimurer Ordenen. De lod i 1966 opføre en tilbygning til
brug for logens møder.
Restaurationslokalerne har siden været bortforpagtet til forskellige restauratører.
I dag er det Svostrup Kro, der har forpagtningen, og de driver stedet som spisested for selskaber og møder.
Efter maden, var det tid til endnu et par sange og ”Jule Banko”. Det sidste
blev afviklet under megen latter, og diverse tilråb, som ”ryst posen” osv. til opråber Ove.
En rigtig hyggelig aften sluttede med ”Nu er jord og himmel stille”, hvorefter vi
ønskede hinanden en glædelig jul.
Ref. Kirstine.
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Nytårsgildehal
den 28. januar 2019 kl. 18.30
i Golfklubben.
Fhv. museumsdirektør Chr. Fischer kommer og fortæller om sin tid som direktør på Museet.
I gildehallen er der væbneroptagelse.
Gruppevis og bindende tilmelding til Birthe Skov
mobil. 2024 5109 eller mail: Birthe@skov01.dk
Senest 21. januar.
OBS mødetid

En tak.
Ved sidste arbejdsmøde i Paradislejren fik Poul og jeg en erkendtlighed i form
af et gavekort til Knudhule Badehotel.
Det var fra gilderne i Silkeborg og Paradislejrens bestyrelse.
Vi takker - og når det bliver vejr til badehotel, vil vi med stor fornøjelse køre til
Knudsøens bredder.
Tak for gaven.
Gildehilsen fra
Poul og Ellen Schou
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2. SCT. GEORGS GILDE
Juleafslutning
Efter Gudstjenesten i Levring Kirke mødtes vi på Marienlund Plejecenter til
vores sædvanlige juleafslutning.
Der var stillet et dejligt julebord an med sild, fiskefileter, leverpostej, kål og
medister og ost. Afslutningsvis var der en særdeles dejlig ris a la mande,
nærmest som vor mor lavede den!
Keld Roat Pedersen fik i anledning af sit 25 års jubilæum overrakt gildets gave, som denne gang bestod af både nål og skriveværktøj.
Den arrangerende gruppe havde fået Steen Lauritsen til at læse "En aften på
Silkeborg", som er et lille hæfte udgivet i 1965 af Carl Hermansen, og som
handler om en festlig aften i Silkeborg på Drewsens tid. Det var dengang 4
retter mad var en selvfølgelig ting - blot kneb det lidt med at skaffe gedder på
helt legal vis!
Der var en meget sjov leg med (lidt svære) julespørgsmål, men det lykkedes
da at få så mange rigtige svar, at gaverne blev uddelt.
Ind i mellem maden og legen, sang vi nogle af julens dejlige sange. Vi sluttede en dejlig aften med at ønske hinanden Glædelig Jul.
ref. TG
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2. Sct. Georgs Gilde
Nytårsgildehal fredag den 11. januar 2019 på Scandic Hotel.
Gildemesteren bød velkommen til 40 festklædte gildebrødre og gæster til den
1. Gildehal i 2019. Han håber det bliver et godt gildeår efter indgangsmusikken: Also Sprach Zarathustra
VI sang herefter Vær velkommen herrens år.
Gildemesteren holdt sin gildemestertale over: Tiden.
Vi bliver af og til indhentet af den, men den kan jo også løbe fra os, selvom
den sommetider står bomstille, og så skal vi ta´ den i agt, også selv om den
kan falde lang og indimellem gå helt i stå.
Tid er noget, der måles med en tidtager. Boom - ja det er den store sandhed
og det er vi nødt til at holde fast i, for ellers falder tingene fra hinanden.
Og tiden går. Det vil sige at vores tidtagere bevæger sig fra en tilstand til en
anden, som er anderledes.
Gildemesteren fortsatte med at beskrive tiden og hvordan Albert Einstein,
Isac Newton, Michael Faraday, Niels Bohr, H.C. Ørsted og Ole Rømer forskede i tiden. Det blev en meget teknisk gennemgang .
Gildemesteren sluttede sin tale med at citere et digt af Benny Andersen:
Tiden
Vi har tolv ure i huset
alligevel slår tiden ikke til.
Man går ud i sit køkken
henter kakaomælk til sin spinkle søn
men når man vender tilbage
er han blevet for gammel til kakaomælk
kræver øl, piger og revolution
Man må udnytte tiden, mens man har den
Ens datter kommer hjem fra skole
går ud for at hinke
kommer ind lidt efter
og spør om man vil passe den lille
mens hun og manden går i teatret
og mens de er i teatret
rykker den lille med noget besvær
op i 3. G.
Man må udnytte tiden, mens man har den
Man fotograferer sin hidtil unge hustru
med blodrigt sigøjnertørklæde,
men næppe er billedet fremkaldt
før hun forkynder at det så småt
er hendes tur til at få folkepension
så sagte vågner enken i hende
Man vil gerne udnytte tiden,
men den blir væk hele tiden
hvor blir den af
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har den nogensinde været der
har man brugt for megen tid
på at trække tiden ud
Man må benytte tiden i tide
flakke om en tid uden tid og sted
og når tiden er inde
ringe hjem og høre
“De har kaldt 95949392?
Der er ingen abonnent på det nummer”
Klik
Vi sang herefter: Skuld gammel venskab rejn forgo.
Aase Christensen kunne fejre 40 års jubilæum i Sct. Georgs Gilderne. Aase
blev lykønsket med en gave og en nål. Stort tillykke til Aase.
Steen Klercke holdt 5 min. Han indledte med, at han er DUM......, Steen fortsatte med at beskrive, hvorfor han kom med dette udsagn. Steen er ordblind
og det går ikke over som influenza. Steen fik efter 3. klasse intensiv undervisning i stavning efter skoletid og det blev heldigvis meget bedre for ham at
stave. Da han havde problemer med stavningen blev hans stærke sider gymnastik, sløjd og andet praktisk. Han blev også rigtig god til at forsvare sig med
håndkraft, hvis han måtte udtrykke det på den måde. Steens ordblindhed fik
også stor indflydelse på hans spejderliv. Steen skammer sig ikke længere
over, at han ikke kan stave korrekt. Meget tankevækkende 5 min Steen holdt
om hans oplevelser i forhold til det at være ordblind.
Steen havde ønsket musikken: Once Upon a Time in the West af Hayley
Westenra.
Keld Roat takkede for gaven til sit 25 års jubilæum. Nina takkede for gaven til
sin runde fødselsdag.
Næste arrangement er gildehal den 7. februar på Marienlund Plejecenter og
Gildeting i marts i Lunden.
Udgangsmusik af Strauss: Opern-Soirèe, Polka francaise, Op. 162.
Gildebrødrene og gæsterne gik herefter ind til aftenens festmiddag. For at få
os placeret trak vi et kort med et flag – Tyskland, Amerika, Norge, Sverige og
Danmark. På bordene var der sat flag, der passede til kortene.
Der blev serveret en dejlig 3 retters menu bestående af laks, langtids brasseret nakkekam og en æbledessert.
Under middagen blev der sunget sange, der passede til de enkelte lande:
Sverige: Per Spelmann han spela
Amerika: Where have all the flowers gone
Tyskland: Komm, lieber Mai, und mache
Norge: Vem kan segla förutan vind
Danmark: Jeg elsker de grønne lunde
Ind imellem sangene var der en musikquiz med klassisk musik, som vi skulle
gætte titlen på. Da Keld er meget godt bevandret i den klassiske musik, blev
det hans bord, der løb med gevinsten.
Tak til den arrangerende gruppe for et rigtig flot arrangement.
Ref. KMS
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3.SCT. GEORGS GILDE
Julekomsammen.
Onsdag d. 12. december 2018 samledes næsten hele 3. Gilde til den legendariske julekomsammen i Vinderslev.
Gruppe 33 sørgede for den gode og velsmagende buffet, Dorthe sørgede for
julehistorien, et uddrag af Manu Sareens bog Iqbal Farooq og julesvineriet,
lotterispil sørgede for den øvrige underholdning med andebryster som gevinster ved fuld plade og det hele blev knyttet sammen med julesalmer/-sange
for blandet kor. Tak for en god aften.
(gruppe 33/ao)

Nytårsgildehal torsdag d. 10. jan. 2019.
Den 10. januar 2019 afholdt 3. Gilde nytårsgildehal med 21 fremmødte i Lunden.
Som en nyskabelse blev gildemestertalen holdt af en repræsentant fra gruppe 31, Leif Skipper, som talte ud fra begrebet tillid. Han kom også ind på det
at være aktiv, lave noget. Talen blev garneret med Leo Mathisen Take it easy
og Admiralens vise fra Pinafor.
Lisbeth Olsen holdt 5 minutter om sin have.
Præ-og postludier var nytårspræget musik.
Efter det traditionelle Stjerneskud blev der spillet forskellige brætspil, yatzy og
et enkelt bord med bridge. Alle fik præmie – en medalje til kaffen. God aften.
(ao)
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ARRANGEMENTER I MARTS 2019
1. GILDE

Mandag den 11. marts 2019 kl. 19:00 i Medborgerhuset
Gildeting

2. GILDE

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 18:30 i Lunden
Gildeting

3. GILDE

Onsdag den13. marts 2019 kl. 18:00 i Medborgerhuset
Gildeting

KJELLERUP

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 18:00 Ædelgranen 4
Gildeting

2. Sct. Georgs Gilde
Tove Gadegaard har fået ny e-mail
tovegadegaard47@gmail.com

2019
Øksen
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Deadline
14.02.
31.03.

Udkommer
24.02.
07.04.

Næste deadline: 14. februar 2019
Øksen nr. 7 udsendes den 24 februar 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 20. januar 2019
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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