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ARRANGEMENTER I MAJ 2019
ALLE

Onsdag den 12. juni kl. 18:00 Friluftsgildehal ved Hald Sø: I dalen ved Blokhuset,
Gammel Almindvej 12, 8800 Viborg.
I eftergildehallen vil museumsleder Jesper
Hjermind fortælle om området omkring
Hald Sø.
Se nærmere i Distriktets Nyhedsbrev.

1. GILDE

Mandag den 20. maj kl. 18:30: Vårtur

2. GILDE

Torsdag den 23. maj: Vårtur.
Vi mødes kl.17.30 ved Marienlund Plejecenter for at pakke bilerne.
Gruppevis tilmelding til
hmasilk@mail.tele.dk
senest den 19. maj

3. GILDE

Tirsdag den 14. maj: Vårtur

KJELLERUP

1. Sct. Georgs Gilde
Gildehal i Paradislejren den 23. april 2019.
Efter en dejlig køretur igennem en lysegrøn forårsskov, ankom 23 gildebrødre
til Paradislejren.
Vi blev budt ind i gildehallen til tonerne af Beethovens 5. symfoni- Skæbnesymfonien.
Efter udrulning af fanen til ”Vaj højt, vaj stolt, vaj frit vort flag”, oplæste gildemesteren Sct. Georgs Budskabet, der i år er skrevet af Islands landsgildemester. Han skriver om værdien ved at være spejder og hvad det bærer med sig
hele livet ifølge parolen: En` gang spejder, altid spejder”.
Herefter aflagde vi vores løfte og dannede broderkæden til” Spejderbror her
er min hånd”.
Altid en meget højtidelig stund og i år på selve Sct. Georgs Dag.
Gæster blev så budt ind i gildehallen, og vi sang ”Når vinteren rinder”.
Jytte takkede Ove Hald for veludført arbejde som faneherold. Jørgen Labansen er fremtidig faneherold, han var ikke til stede, og bliver så indsat til september
Jyttes gildemestertale handlede om forventninger, hun indledte sådan:” Forventninger er noget vi ser frem til, noget der venter på os, og i min terminologi
noget positivt, for ellers hedder det bekymringer”. Hun fortalte blandt andet
om sine egne forventninger til fremtiden, da hun i 1963 kom til Silkeborg, som
nyuddannet. Jytte fik sine forventninger til Silkeborg, og livet her, indfriet, hun
synes stadig det er paradis på jord.
Hun kom også ind på vores forventninger til vores omgivelser, som vi nogle
gange får indfriet, eller det modsatte.
Forventninger kan også bare være luftkasteller, som når Jytte selv hver lørdag drømmer om at vinde den stor gevinst i Lotto, hvilket endnu ikke er sket.
Lige nu går manges forventninger på en dejlig sommer og et godt gildeår.
Jyttes valg af sang, var ”Silkeborgs pris”.
Meddelelser: Vårtur 20 maj kl. 18.30.
Else Hald og Ove Rørsted takkede for opmærksomheden i anledning af deres runde- og halvrunde fødselsdage.
Birthe Skov læste Gildeloven, fanen blev rullet ind og Jytte lukkede hallen .
Udgangsmusik: Humoreske af Dvořák.
I eftergildehallen fik vi serveret smørrebrød og hjemmebagte lagkager.
Hanne og Bo tegnede og fortalte om deres tur til Nordkap sidste sommer, et
spændende foredrag og fine billeder.
Vi sluttede på vanlig vis med at Jord og himmel blev stille.
Dejligt at vi stadig kan bruge Paradislejren til vores Gildehaller, en god måde
at bevare linket til spejderne på.
Ref. KT.
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2. Sct. Georgs Gilde
Rettelse
I referatet fra 2. Gildes gildeting er det anført at Tove Lolk-Uldall er valgt som
revisor.
Det er ikke korrekt. Det er Lis Larsen der er valgt som revisor.

Vårtur
Vi mødes 23. maj kl. 17.30 ved Marienlund Plejecenter og kører samlet til Gudenåens udspring, hvor Erik Meyer vil fortælle om stedet.
Vi kører derefter til Gothenborg, hvor vi får et
let traktement.
Sidste tilmelding 19. maj til kansleren.

3

2. Sct. Georgs Gilde
Gildehal den 25. april 2019
Indgangsmusikken var musik af Savage Rose.
GM bød velkommen til 37 gildebrødre og gæster. En særlig velkomst til Niels
Erik, spejderleder i Kjellerup.
Herefter blev der spillet don't cry for me argentina, sunget af Sinéad O'Connor.
Aftenen var Sct. Georgsaften og GM læst budskabet skrevet af islændingen
Thorvald Sigmundursson. Efter budskabet blev der dannet broderkæde og
aflagt gildeløftet.
Vi sang Kom maj du søde milde...
GM hold sin gildemestertale over en anden omtale af det at være spejder,
som han forleden var faldet over på Net-nyhedsmediet Zetland, skrevet af
journalisten Lea Korsgaard, som interviewer formanden for Spejderne (dem
med Ungdomsøen) - den ca. 30 årige David Hansen. GM læste udvalgte uddrag og citater fra omtalen og kom undervejs med egne kommentarer og bemærkninger.
Herefter sang vi Løft dit hoved du raske gut…
Anny Krogh Henriksen takkede for opmærksomheden i anledningen af hendes fødselsdag.
Der er vårtur den 23.5. Se nærmere i Øksen.
Distriktet og fællesrådet afholder Friluftsgildehal - nærmere i Øksen.
Herefter var det tid for indsættelse af den ny Gildemester: Tove Gadegaard.
Den nye GM holdt en lille tale og takkede den afgående GM Niels Peter og
de andre i ledelsen for deres indsats. GM føler sig utrolig heldig, at Hanne og
Preben begge er på hendes side. Siden er ledelsen også udvidet med to aktive herolder. Tak til Steen og Gitte.
Efter gildehallen var det tid for aftenens tragtementet. Bordplan var blomster flotte billeder på bordene og navne på blomsterne på en seddel. Der blev
serveret en fin tallerken tapas og småkager.
Tak til den arrangerende gruppe.

4

Kjellerup Gildet
Referat fra Gildeting d. 14. marts 2019
Svend Åge Nørgård valgt som dirigent – Vera Nørgård som protokolfører.
Gildemesters beretning: Birthe fortalte om årets gang for Gildet - her gengivet i den korte udgave.
Som vanligt holdt vi Sct. Georgs Aften i Blokhuset ved Hald sø – altid skønt
at komme derud og især i april når bøgen er ved at springe ud.
D. 2. juni tog vi på udflugt til Daugbjerg Mini Landsby, hvor en guid fortalte om
stedet – meget interessant. Her spiste vi også frokost, som vi på forhånd
havde bestilt. Derefter kørte vi til Kongenshus Mindepark for at drikke den
medbragte kaffe.
D. 9. Aug. Bålaften i Mosedalen – det er blevet en fast tradition at starte det
nye Gilde år her.
D. 15. -16. sep. Afholdtes det ”nye” økseløb = Blicherdysten. Det er blevet
overtaget af alle Spejder- enheder i den gamle Kjellerup kommune, og sidst
er også Rødkærsbro kommet med. Kjellerup Gildet har egentlig ikke mere
noget med løbet at gøre, bortset fra at give et økonomisk bidrag.
I år blev det afviklet i Mosedalen og temaet var ”Klovne” – Gildebrødrene er
altid velkommen til at komme på besøg og følge løbet, hvilket vi gør meget
gerne – det er en fornøjelse at se, hvor meget energi og fantasi spejderlederne ligger i både planlægning og afvikling af løbet.
D. 31. Okt. Guleærtergilde som hvert år holdes sammen med Bjerringbro og
Karup – i år var det i Karup.
D. 28. nov. Fredslyset ankom til Bjerringbro, en fast begivenhed vi altid deltager i. Lyset kom med hjem til Levring Kirke og til Hørup Kirke, hvor man brugte lyset til at tænde det 1. lys i adventskransen.
D. 5 dec. I år var det Kjellerup der stod for fællesskabets julegudstjeneste.
Det foregik i Levring Kirke,
hvor den nye præst Simon Fuhrmann holdt en kort andagt, og fortalte lidt om
hvem han var og hvad han kom fra. Der var mødt rigtig mange Gildebrødre
op fra de 3 Silkeborg Gilder, hvilket vi var rigtig glade for. Derefter holdt Kjellerup julehygge møde hos Birthe Flycht.
D.10. jan. ”Nytårskur” hos Svend Åge og Vera i Hindbjerg
Et dejligt gildeår, hvor vi har hygget os om mange gode oplevelser.
Regnskab:
A. Birthe Flycht uddelte det reviderede regnskab og gennemgik de enkelte
punkter – regnskabet viser et underskud på 22.887 kr. – helt efter planen –
der er overført 14.952,00 fra Værdidepotet – Der er givet i alt 19.000,00 kr. i
støtte til Spejderne – alle er enige om at det er det pengene skal bruges til.
C. Kontingentet uændret 350,00 kr. pr. ½ år
Indkomne forslag: Ingen
Valg af Kansler: Vera Nørgård genvalgt
Valg af Skatmester: Birthe Flycht genvalgt
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Valg af suppleanter for kansler og skatmester: Kirsten Kromann og Elisabeth Ringgaard
Valg af herold og suppleant: Genvalg til Finn Uhrskov - og: Svend Åge
Nørgård
Valg til laug i fællesskabet:
D 1: Infolauget: Vera
D 2: Paradislejren: Genvalg Vera Nørgård – Indtil Spejderne har endeligt
overtaget stedet
Fællesrådet: Birte berettede om fællesrådets arbejde
Valg af revisorer og suppleant: Hanne Jensen og Elisabeth Ringgaard
genvalgt
Svend Åge Nørgård valgt som suppleant.
Paradislejren: Vera fortalte kort om Paradislejren
Ansøgninger:
Ansøgning fra Blicherdysten om tilskud – her blev bevilget det sædvanlige
beløb 5000 kr.
KFUM-Spejderne i Kjellerup søgte om et tilskud til sommerlejr på Ungdomsøen, også her blev bevilget et tilskud på 5000 kr.
Sara fra Kjellerup Spejderne søgte om rejsetilskud til en tur til Australien –
hun skal bo hos en Australsk familie og følge Scout International Student Exchange program. Hun fik bevilget et tilskud på 2000 kr.
EVT: Riverboot vagter – Birthe Flycht, Svend Åge og Vera tager den sædvanlige tørn.
Referent: Vera Nørgård
Dirigent: Svend Åge Nørgård

Alle Gilderne i St. Blicher Distriktet

Inviteres hermed til en dejlig aften ved Hald sø –
Arrangementet foregår i dalen ved Blokhuset
Gammel Almindvej 12, 8800 Viborg
Onsdag d. 12. juni 2019 kl. 18.00

-- Gilderne bedes medbringe fanen --
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En hyggelig aften i Paradislejren…
TIRSDAG DEN 25. JUNI 2019 kl. 18:00 er I alle inviteret i Paradislejren.
Paradislejren er på vej til at blive overtaget af SPEJDERNE I SILKEBORG.
Derfor vil vi gerne markere dette forløb med denne invitation til alle Gildebrødre, ledere og frivillige omkring spejderne som en tak for den frivillige indsats gennem årene.
Program
18.00: Velkomst
18.10: Ryste sammen aktivitet
18.30: Spidstegt gris m/tilbehør
19.30: Lars Nyhuus Henriksen fra TV-programmet ”Alene i
Vildmarken” vil fortælle om sine oplevelser.
20.15: Kaffe & kage
20.45: Afslutning
21.00: Slut
Derfor: mød op til markeringen, smag på maden, hør en spændende historie,
og mød samtidig spejderledere, frivillige og gildebrødre til fælles inspiration.
Tilmelding senest 11. juni 2019 til
Torben Lohse Friis,
torbenlfriis@gmail.com,
tlf. 4242 3996
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ARRANGEMENTER I AUGUST 2019
ALLE

1. GILDE

2. GILDE

Den 8. august—Gruppeledermøde
Den 22. august— Høsttur

3. GILDE

KJELLERUP

.
.

Øksen det kommende gildeår.
Til alles orientering er herunder opført tider for Øksens deadlines og hvornår
Øksen udkommer.
2019/2020
Øksen

Deadline

Udkommer

2

28.07.

04.08.

3

08.09.

15.09.

4
5
6

06.10.
03.11.
12.01.

13.10.
10.11.
19.01.
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16.02.

23.02.

8

29.03.

05.04.

Næste deadline: 28. juli 2019
Øksen nr. 2 udsendes den 4. august 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 12. maj 2019
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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