SCT. GEORGS GILDERNE I

SILKEBORG
Årgang 68

SEPTEMBER 2019

Nr.38

ARRANGEMENTER I SEPTEMBER/OKTOBER 2019
1. GILDE

Mandag d. 23 september 2019 kl.19:00
Paradislejren
Tilmelding til Ove Hald.
Mail: ovenhald@gmail.com
Tlf: 93925515
Der kan betales med mobilePay i Paradislejren d. 23 september
Tilmelding senest d. 16 september

2. GILDE

Torsdag den 19. september kl. 19:00 i
Marienlund Plejecenter: Gildehal
Gruppevis tilmelding til
hmasilk@mail.tele.dk senest torsdag den
12. september.

3. GILDE

Mandag, den 16. september 2019 kl.
18:00 i Marienlund Plejecenter
Gildehal

KJELLERUP Lørdag, den 21. september/søndag den
22. september 2019
Blicher dysten

1. SCT. GEORGS GILDE
Mindeord for Steen Black Rossen
Fredag den 2. august sov Steen stille ind på Skejby sygehus efter kort tids alvorlig sygdom.
Steen var i ordets bedste forstand ”en gang spejder – altid spejder”. Efter en ulve- og
spejdertid i DDS 1. Viborg Trop, som prægede ham resten af livet, fortsatte han i 2. Sct
Georgs Gilde i Viborg og 2. Sct Georgs Gilde i Svendborg – hvor han bl.a. var Gildemester
- for endelig den 12. januar 2015 at blive overført til 1. Gilde i Silkeborg.
Trods sin høje alder var Steen stadig ung af sind og med appetit på livet i alle dets nuancer. Han kastede sig med begejstring ud i 1. Gildes liv i såvel Gilde som grupper og bidrog
med sin store livserfaring som privatpraktiserende psykiater med vid og viden i alt. Han
udforskede ivrigt sin nye midtjyske egn, som mindede ham om sin drengetid i Viborg. Han
elskede at synge, og vedblev med at synge selv om en meget dårlig hørelse gjorde det
svært for ham at holde tonen.
Vi vil savne Steen, men han vil fortsat være nærværende og levende i vor erindring og i
vore tanker.
Æret være Steens minde.
Ove Rørsted
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2. SCT.GEORGS GILDE
Høsttur til Kongehus Mindepark den 23. August 2019
Vi mødtes på p-pladsen ved Balle Kirke. Bilerne blev fyldt op og
vi kørte i samlet trop til Kongenshus Mindepark. Her kørte vi et
godt stykke ind i området og flere
af os gik op i udkigstårnet, hvor
der var en flot udsigt over heden
og den blomstrende lyng. Vi
samledes efterfølgende på Kongenshus Kro, hvor der blev serveret en rigtig dejlig kartoffelsuppe og chokoladekage.
Herefter fortalte Dorthe Frandsen
om kartoffeltyskernes historie og
også om hedens opdyrkning. Den
jyske hede lå i århundrede øde
hen med enkelte gårde langs
vandløbene. Bønderne skar klyner af tørv og brugte lyngen. Heden svarede på det tidspunkt til et
areal på størrelse med Sjælland.
Heden var Kongens og der kom
faktisk ikke andre derud. Der huserede kun skarnskidt og lignende. 1723 bliver der udsendt en
forordning om hedens opdyrkning.
I første omgang skete der ikke så meget. I 1764 blev det første Kongens Hus bygget og
der kom 3 Mecklenburgske bønder herop. De holdt dog ikke længe. Herefter prøvede man
med danske tjenestefolk, som man heller ikke kunne holde på. Man blev derfor nødt til at
give op. Der blev sat en annonce i en tysk avis, hvor der blev lovet guld og grønne skove.
De, der kom herop, var der faktisk ingen bolig til. De boede i jordhytter. Efter et års tid blev
der rejst huse til dem i Hauerdal. Der blev opført 30 1/2 gårde - bygget i nord/syd i rækker
med gader. Det var en blandet flok, der kom herop. Nogle af dem, der kom herop, havde
overhovedet ikke forstand på landbrug. Det resulterede i ikke mindre end 41 familier, der
blev udvist igen. Nogle af dem gik til Rusland og blev Volga-tyskere. Der var kun 30 familier tilbage, som man kaldte kartoffeltyskere. De lokale var ikke særlig glade for de ny tilkomne, da de egentlig havde haft en ganske god indkomst fra heden. Der gik nogle år,
hvor det var ret sølle at have dem boende, men tyskerne fandt ud af, at sandjorden var
rigtig god til kartofler. Man lærte af kartoffeltyskerne, at
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kartoflerne skulle koges, for at de kunne spises. Madam Mangor var også med til at få kartoflerne udbredt, så kartofler var fin mad. I midten af 1800-tallet bredte kartoflerne sig som
menneskespise. I 1700-tallet undrede danskerne sig over, at tyskerne spise kartofler morgen, middag og aften. De dyrkede dog også hør og rødkål. Kartoffeltysker var et skældsord dengang, men i dag er det faktisk et adelsmærke. Kartoffeltyskernes opdyrkningen af
heden var faktisk ikke den største succes. Det var fæstegårde og de begyndte i 1800-tallet
at se sig om efter noget andet. Her blev det pramdragning på Gudenåen og arbejde på
teglværkerne. Opdyrkningen fortsatte dog og det var her Dalgas kom ind i billedet. Der
blev også prøvet at udsætte ca. 400 rensdyr på arealerne. Man havde en lapfamilie med til
at passe dem.
Mindeparken ligger her, hvor der gik rensdyr og Kongens Hus er nu en restaurant og hotel.
Tak til den arrangerende gruppe.
Gildemesteren synes vi skulle mindes Lilly, der ikke længere er her. Hun var med i gildet i
58 år. Det er ikke mange forundt at være med så længe.
Herefter blev der budt velkommen til et nyt gildeår. Det næste gildearrangement er den 19.
september på Marienlund.
Gitte takkede for gaven til sin halvrunde fødselsdag.
VI sluttede aftenen med som sædvanlig at synge: Nu er jord og himmel stille

En hyggelig aften i Paradislejren.
Den 25. juni kl. 18.00 var alle gildebrødre inviteret til en hyggelig aften i Paradislejren. Der deltog ca. 80 gildebrødre og spejderledere i aftenen.
Vi samledes omkring bålet, hvor vi sang ”Tænd op vor ild” og ”Bakke op og
bakke ned”. Der gik en skål rundt, hvor vi skulle trække en seddel. Vi skulle
derefter finde dem, der havde en seddel med samme tekst f.eks. Snobrød, for
derefter at finde det bord, hvor vi skulle sidde. På bordet lå et ark labels, hvor
vi skulle skrive vores fornavn og sætte det på tøjet, så vi viste hvem vi sad
sammen med.
4

Slagter Bo havde gang i grillen med 2 grise, der blev serveret sammen med 2
salater og 2 hold kartofler. Snakken gik godt rundt om bordene.
Lars Nyhuus Henriksen fra Vrads fortalte herefter om sine oplevelser fra TV
programmet ”Alene i vildmarken”. Lars er et erfarent naturmenneske. Han
boede i et helt år i en primitiv jagthytte uden el og vand i Rogens naturreservat i Sverige sammen med sin kone og 2 børn. Han blev kontaktet af DR den
første gang der skulle optages ”alene i vildmarken”, men sagde nej. Da han
havde set den første serie, sagde han ja. Den første vinder af ”Alene i vildmarken” holdt i 45 dage, og det var Lars overbevist om, at han kunne slå.
Lars blev sat i land ved ferskvandssøen Altevatn i Nordnorge udstyret med en
rygsæk med tøj, tandbørste, førstehjælps- og nødhjælpskit, samt sovepose
og liggeunderlag, kniv, økse, sav, tændstål, stege- og kogeudstyr, presenning, snor og fiskeudstyr.
Deltagerne havde også kameraudstyr med, for de skulle filme sig selv. Så
hver dag startede med det er i dag dag 21 eller det er i dag dag 22. Deltagerne var også forsynet med en gps-sender, som var den eneste mulighed for at
komme en kontakt med omverdenen.
Dagene havde et fast forløb. Lars stod op om morgenen, tjekkede mikrofonerne og kameraudstyret. Derefter skulle der tages garn op, renses fisk og
nettet gøres i stand inden frokosten, som bestod af fisk i variationen kogt eller
stegt.
Eftermiddagen blev brugt til at se på omegnen og evt. finde nogle bær eller
andet spiseligt eller ting der kunne bruges på hans lejrplads. Der skulle også
samles brænde. Så var det tid til aftensmad atter med fisk på menuen. Der
var et par dage, hvor Lars ikke fangede nogen fisk, så menuen stod på grød
af bær. Derefter skulle garnet sættes og kameraudstyret tjekkes på ny.
En gang om ugen kom der en læge forbi for at tjekke om alt var OK, han
medbragte også et batteri, sådan at kameraudstyret kunne blive ladet op.
På dag 27 kom lægen forbi og havde også Lars’ kone og børn med, så var
han klar over, at han havde vundet. Lars var meget glad for at kunne vise familien, hvor han havde tilbragt de forløbne 27 dage mutters alene.
Vi fik herefter kaffe og kage.
Paradislejren bestyrelse blev præsenteret, d.v.s. det er ikke en bestyrelse
endnu for vedtægterne er ikke blevet godkendt, men det skulle ske sidst i august.
Det går rigtig godt med udlejningen. Det er mest til foreninger o.l. og ikke så
meget til selskaber. Virklund Børnehave skal renoveres, så der bliver børnehave i Paradislejren i nogle måneder.
En rigtig dejlig sommeraften sluttede som den begyndte ved bålet, hvor vi
sang ”Nu er jord og himmel stille”.
Det var en rigtig fin udendørs aften i Paradislejren uden myg og gnavpander.
Det er 8 dage siden vi var i Paradislejeren, så referatet er skrevet med lidt
hjælp fra internettet.
Hanne Andersen, 2. Gilde.
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Distrikts-Friluftsgildehal d. 12 juni 2019.
Distrikts-Friluftsgildehal 2019 var i dalen
ved KFUM-spejdernes BLOKHUS som
ligger ved Hald Sø. Det var Sct. Georgs
Gildet i Kjellerup, som stod for det praktiske. Vi havde fået KFUM- spejderne i
Kjellerup til at sætte et mastesejl op i tilfælde af regn, hytten er ikke stor nok til, at
alle 70 gildebrødre kan være inde, den er
kun beregnet til 30 personer.

Distriktsledelsen stod for Friluftsgildehallen med Gildemester Bent
Paastrup. Der var 6 gilder, der havde
faner med, det så rigtig flot ud. En af
vores gildebrødre i Kjellerup Elisabeth
Ringgaard havde 50 års jubilæum og
Bent Paastrup overrakte Elisabeth 50
år’s nålen som han havde fået tilsendt
fra Landsgildet.

5 min Sct Georg ved Birthe Uhrskov, som
fortalte om hytten (Blokhuset) - hvor gammel den er og hvordan den blev til og om
beliggenheden At den i mange år lå på lejet jord og senere, hvordan 13 gamle spejdere stod inde for at købe skoven, som er
på ca. 20 tdl.
Efter Friluftsgildehallen, blev der serveret sandwich og drikkevarer og kage til
den kaffe, som man selv havde med.
Museumsleder Jesper Hjermind fortalte om området omkring Hald Sø og om
udgravningen af de 5 Hald’er som han
selv deltog i.
Aftenen sluttede med nu er Jord og
himmel stille. Og så begyndte det ellers at tordne og lyne og regnen stod
ned i stænger.
Men vi havde en dejlig aften.
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Sct. Georgs Gildet i Kjellerup’s opstart på gildeåret var torsdag den 8.
august 2019 i Mosedalen i Levring.

I stedet for Friluftsgildehal, kalder vi det bålhygge. Der bliver tændt op i bålet i
bålhytten og så bliver der grillet.
Vi får noget godt at spise og drikke til, så synger vi nogle sange, snakker og
hygger. Det var en dejlig aften.

Aftenen sluttes af med nu er jord og himmel stille og fanen rulles sammen
under sangen Kongernes Konge.

1. Sct. Georgs Gilde:
Jørgen Labansen har fået nyt telefonnummer:
Det nye nummer er 30 72 00 03
Ny adresse:
Else og Ove Hald har fået ny adresse.
Den nye adresse er: Gudenåvej 3 B, 7. th, 8600 Silkeborg
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ARRANGEMENTER I OKTOBER/NOVEMBER 2019
ALLE

Søndag, den 3. november 2019 kl. 10:00
Indsamling Dansk Flygtningehjælp
Mandag, den 4. november 2019 – Distriktsgildehal

1. GILDE

Mandag, den 28. oktober 2019 kl. 19:00
Fødselsdagsgildehal
Torsdag, den 21. november 2019 kl. 19:00
Perronteatret

2. GILDE

Torsdag, den 24. oktober 2019 kl. 19:00
Gildehal — Spejderaften
Torsdag, den 14. november 2019 kl. 19:00
Foredragsaften

3. GILDE

Fredag, den 25. oktober 2019 kl. 18:00
Fødselsdagsgildehal

KJELLERUP

Onsdag, den 10. oktober 2019 kl. 14:00
Ledelsesmøde
Guleærte gildemøde sammen med Bjerringbro og Karup
Onsdag, den 27. november 2019
Fredslyset kommer til Bjerringbro

Øksen

Deadline

2019/2020
Udkommer

4
5
6

06.10.
03.11.
12.01.

13.10.
10.11.
19.01.
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16.02.

23.02.
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29.03.

05.04.

Næste deadline: 6. oktober 2019
Øksen nr. 4 udsendes den 13. oktober 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 15. sept. 2019
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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