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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 kl. 18.30 I Lunden –
Gildeting.
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk senest den 11. marts den
10. marts 2019

3. GILDE

Onsdag, den 13. marts 2019 kl. 18:00 i
Medborgerhuset
Gildeting

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

1. Sct. Georgs Gilde
Nytårsgildehal, den 28. januar 2019
32 gildebrødre og gæster mødtes i Restaurant Ferdinand i Silkeborg / Ry
Golfklub.
Gildemester Jytte bød velkommen, fanen blev rullet ud, her efter sang vi ”Vær
velkommen Herrens år”.
Agnethe Frederiksen aflagde sit Væbnerløfte, hun havde i sit væbnersvar taget udgangspunkt i ordene ”Venlighed og forståelse”. Sangen der fulgte var
”Væbner er vi du og jeg”.
I sin gildemestertale causerede Jytte over begrebet TID. Udgangspunktet for
talen var et digt af Benny Andersen, der starter med følgende ord:” Vi har tolv
ure i huset, alligevel slår tiden ikke til”.
Jytte kom ind bl.a. ind på, at begrebet tid og opfattelsen af tid, har ændret sig
med alderen, og at det samme er tilfældet i forskellige situationer. Hvor man i
barndommen og ungdommen altid glædede sig til noget der kom forude, i
stedet for at være til stede i nuet. Og at man f.eks. kan opleve at 7 minutter
hos tandlægen, kan føles som en ulidelig lang tid, mens 7 minutter i gode
venners lag, kan føles som et splitsekund.
Anders holdt herefter 5 min. Hans indlæg tog udgangspunkt i ordet tid i forbindelse med Nytårstaler, og citerede både fra Dronningens- statsministerens- og Svend Brinkmanns nytårstaler. Alle tre nytårs-talere, behandlede
begrebet anstændighed ud fra hver sin opfattelse af ordets indhold. Professor
Nils Villemoes på Københavns Universitets Erhvervsakademi, underviser i
ledelse ud fra devisen om, at man ikke kan se ind i fremtiden, og den bliver
alligevel ikke, som man forestiller sig, så man bliver nødt til at skue tilbage og
egentlig gå baglæns ind i fremtiden. Anders havde valgt sangen ”Jeg elsker
den brogede verden”.
Under meddelelser mindede Jytte om Virksomhedsbesøg på Jysk Park.
Distriktsmøde uge 9 arrangement og vores eget gildeting 11/3-19.
Jytte bad grupperne diskutere emne til ny gildemester.
Til vores jubilæum sidste år fik gildet som gave en sølvplade til vores fane.
Gildemesteren fik æren af, at slå det sidste søm i.
Afslutningsvis blev fanen så rullet sammen og gildehallen lukket.
Indgangsmusik: Kim Sjøgren med Massenet Meditation from Thais.
Udgangsmusik: G. Zamir med Evert Taube ”Så skringerende var aldrig havet”.
I eftergildehallen fortalte forhenværende direktør Christian Fischer muntert og
levende om sit liv fra hans fødsel i en Hollandsk gartnerslægt på Amager.
Gartneri burde være blevet hans skæbne, men et fund af en flinteøkse i
barndommen, over Zahles pigeskole, til Nationalmuseet, til professor Globs
udgravninger i Mellemøsten, til jobbet som direktør ved Silkeborg Museum.
Jytte takkede den arrangerende gruppe for en spændende aften, og vi sluttede på vanlig vis med ”Nu er Jord og himmel stille”.
Ref. Kirstine.
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2. Sct. Georgs Gilde
Gildehal den 7. februar 2019
35 gildebrødre og gæster blev budt velkommen til gildehallen til indgangsmusik af Savage Rose.
Fold dig ud vores smukke fane blev sunget, da fanen blev rullet ud.
Herefter sang vi: Den danske sang er en ung blond pige og sangen Her
kommer Pippi Langstrømpe blev spillet. Det var indlæg til kønskrænkelsesdebatten, som GM vendte tilbage til:
Skal vi til at kigge hele højskolesangbogen igennem for at få checket alle
krænkelsesobjekter ud. Hvad med “Jeg ser de bøgeLYSE øer - her er da klart
noget at komme efter, for ikke at nævne “Havet omkring Danmark “ med vort
moderlige hav, der er blåt som vore øjne - uha det er det rene imperialisme.
Lad os endelig komme i gang! Der er nok at tage fat på!
Svensken har med sædvanlig effektivitet lovgivet sig ud af problematikken,
selvom en del dog stadig ligger til debat i det offentlige rum. I 2015 blev det
kønsløse pronomen hen officielt i det svenske sprog, da den 14. udgave af
den svenske ordbog Svenska Akademiens Ordlista udkom.
Det Danske Sprognævns daværende direktør, Sabine Kirchmeier-Andersen
fastslog at Nævnet med stor interesse følger med i, hvad der sker i Sverige.
Men man undrer sig også over, hvordan svenskerne håndterer sproglig korrekthed. Det ligger dybt i den svenske sprogkultur at være politisk korrekt, siger direktøren og det er en meget anderledes fremgangsmåde, end vi har i
Danmark. Vi lægger ikke i samme omfang vægt på at være politisk korrekte.
Svenskerne tog for eksempel ordet "negerkonge" ud af Pippi-bøgerne (der
var Pippi så igen) og i TV-filmen med Pippi Langstrømpe, har man klippet
scenen ud, hvor Pippi leger kineser ved at knibe øjnene sammen. Men svenskerne har også ændret en række fuglenavne.
I Sverige er man gået videre i den debat og i Danmark undrer man sig over
fremgangsmåden i Sverige.
Gildemesteren læste eventyret Prinsessen på ærten, hvor han tog den svenske kønsneutralitetspolitik i brug. GM havde erstattet alle de stedord, der er
kønsspecifikke - altså han og hun med hen.
Vi sang efter gildemestertalen Elefantens vuggevise. Der er der to linjer, som
er fjernet i den oprindelige udgave. GM havde fundet den originale udgave,
hvor det fremgik, hvilke to linjer der var erstattet med nye.
Aase Grud holdt 5 min, hvor hun fortalte om et par mænd i hendes liv, der
havde betydet meget for hende - hendes farfar og far. Efter Aases 5 min sang
vi Barndommens land.
Der blev spillet Take me home med John Denver og udgangsmusikken Let it
be med Beatles.
Gruppe 22 stod for eftergildehallen, hvor der blev serveret dejlig tunmousse.
Nis Nissen læste Snemanden af H.C. Andersen og der blev flittigt sunget fra
det blå sanghæfte.
Tak til den arrangerede gruppe.
Ref. KMS
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3. Sct. Georgs Gilde
Virksomhedsbesøg mandag d. 4. februar 2019.
Vi var på besøg hos Danish Crown i Horsens. En stor og for os at se veldrevet virksomhed.
Guiden var god - trods pensionsalder arbejder han 3 dage om ugen i akkorden ved samlebåndet - det er altid ekstra givende at høre historien fra een,
som kender den indefra. Det var en meget spændende dag. (ao)
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Silkeborg Spejderhistoriske
Forening

Generalforsamling
Du indkaldes herved til den årlige generalforsamling i Silkeborg Spejderhistoriske forening.
Generalforsamlingen afholdes
Mandag den 4. marts 2019, kl. 17.00
I Spejdermuseets lokaler Lillehøjvej 30, Silkeborg
med dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsesformanden senest den 1. marts 2019.
På valg er:
Ellen Schou
Christian Løgager Nielsen.
Indkomne forslag: Forhøjelse af kontingentet til 125,00 p.a.
Til diskussion: Spejdermuseets fremtid.
Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen og/eller på vores sædvanlige
mødedage: Mandag kl.9.30 – 12.00.
Med spejderhilsen
John-B. Hahn
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Silkeborg Spejdermuseum har haft et rigtig fint besøgstal på hjemmesiden
www.silkeborgspejdermuseum.dk i 2018, i gennemsnit har vi haft 67 personer
på besøg hver eneste dag, hvilket er flere, end der går ind af døren på både
Silkeborg Bad og Silkeborg Museum. Vi kan oven i købet prale af, at vi har
haft besøg fra alle 7 kontinenter – inklusiv Antarktis!
Vi har på det seneste været forbi DDS 1. Silkeborgs hytte på Lyngbygade
med et kamera. Hytten er sat til salg, men nu kan man se Per Therkildsens
fotomontage fra besøget her: http://www.silkeborgspejdermuseum.dk/wpcontent/uploads/2019/02/10021-1ste-Silkeborgs-hytte-Lyngbygade.pdf
Per har også fotograferet alle vores patruljestandere, som man også kan begynde at gå på jagt efter på hjemmesiden – i hvert fald KFUM og –K’ernes,
DDS-standerne kommer snart.
Der er stadigvæk enkelte ledige pladser ved vores kaffebord mandag formiddag kl. 9:30, og vi sætter gerne flere stole til. Det vil være dejligt med flere
hænder, reolen med indkomne rariteter er vokset foruroligende, mens vi har
gennemgået alt det, vi har sat op på hylderne en ekstra gang, for at få placeringen helt rigtig og få luget ud i dubletterne af spejderblade. Scrapbøgerne er
også kommet under kærlig behandling, så udklippene kan søges frem via søgemaskinen på hjemmesiden, selvom vi pga. rettighedsregler ikke kan vise
dem endnu, men nu kan vi i det mindste finde udklippet i mapperne.
Med spejderhilsen
Anders Hessel
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RIVERBOAT 2019.
Allerede nu har vi fået henvendelse fra Riverboat angående nattevagter ved
årets festival.
Riverboat finder sted fra den 26-6 til 30-6.
Vi har teltet på Torvet som vi skal bemande. Til at dække vagterne skal jeg
bruge 20 gildebrødre, hvilket jeg håber, med jeres velvilje, kan lykkes
Sæt derfor allerede nu kryds i jeres kalender, så vi sammen kan løfte opgaven.
Gildehilsen,
Kirstine,
Rb. Koordinator.
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ARRANGEMENTER I APRIL 2019
ALLE

Onsdag den 10. april 2019 kl. 19:00 i Lunden, Silkeborg
Distriktsrådsmøde—se nyhedsbrev

1. GILDE

Mandag den 29. april 2019 kl. 19:00– Sct. Georgs Gildehal—se nærmere i Øksen

2. GILDE

Torsdag den 25. april 2019 kl. 19:00 Marienlund Plejecenter—Sct. Georgs Gildehal

3. GILDE

Fredag den 26. april 2019 kl. 18:00 i Lunden—Sct. Georgs
Gildehal

KJELLERUP

Onsdag den 23. april 2019 kl. 18:00 i Blokhuset i Hald—
Sct. Georgs Aften med ægtefæller

1. Sct. Georgs Gilde
Nyt tlf. nr.
Alfred Westersø
2335 2603

2019
Øksen
8

Deadline
31.03.

Udkommer
07.04.

Næste deadline: 31. marts 2019
Øksen nr. 8 udsendes den 7. april 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 24. februar 2019
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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