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ARRANGEMENTER I OKTOBER/NOVEMBER 2019
ALLE

Søndag, den 3. november 2019 kl. 10:00
Indsamling Dansk Flygtningehjælp

1. GILDE

Mandag d.28 oktober 2019 kl. 19:00
Fødselsdagsgildehal i Paradislejren.
OBS! OBS! Alle bedes selv medtage:
Tallerken – Bestik – Glas og Kaffekop p.g.a.,
at der ikke kan blive vasket op efter
os.Gruppevis tilmelding senest den
21.oktober til Erna Bornhøft—Mail:
e.k.apel@mail.dk –telf:86837011 –(50929133)
Torsdag, den 21. november 2019 kl. 19:00
Perronteatret

2. GILDE

Torsdag den 24. oktober kl. 19:00 i Paradislejren. Gildehal – Spejderaften.
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk
senest torsdag den 17. oktober.
Torsdag den 14. november kl. 19:00 på Marienlund Plejecenter: Foredragsaften.
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk
senest torsdag den 7. november.

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

2. SCT. GEORGS GILDE
Gildehal på Marienlund torsdag d. 19. september
Sæsonens første gildehal var velbesøgt med i alt 46 deltagere, hvoraf tre var
gæster fra 1. gilde.
Aftenen indledtes med dejlig musik fra den svenske film med titlen ”Som i
himlen”. Efter åbning af gildehallen sang vi ”Septembers himmel er så blå”
måske med et lønligt håb om, at vi må få lidt mere at se af den, inden september er forbi.
Vores nye gildemester, Tove Gadegaard, indledte med at sige, at hun i sine
gildemestertaler vil komme ind på sine interesser, og hvad hun har beskæftiget sig med i de senere år. Måske, for at blive i tidens ånd, også lidt genbrug
fra Toves første periode som gildemester for snart 30 år siden.
Tove havde denne aften valgt at fortælle en personlig historie, som handler
om at ”besøge de syge” som vejleder i Kræftens Bekæmpelse. Hun har
selv, som hun sagde det, været igennem den helt store tur med stråler og
kemo m.m. Forudsætningen for at blive vejleder var i hvert fald tidligere, at
man selv var brystkræftopereret. Tove var vejleder i ca. 10 år, og i den periode deltog hun bl.a. i mange kurser om kommunikation og samtalens svære
kunst, men også i rejser til både Tyskland, Norge og Sverige. Særligt et møde
i Stockholm med modtagelse på rådhuset af bl.a. dronning Silvia og efterfølgende flot spisning på Vasaskibet, var en meget stor oplevelse. Hun har også
været i fjernsynet og i avisen og undervist sygeplejersker, men først og
fremmest har hun besøgt og snakket med mange kvinder i samme situation
som hende selv. Hun har i sin tid som vejleder snakket med ca. et par hundrede kvinder og besøgt knap hundrede af dem hjemme. Som Tove sagde:
”Det er jo for de fleste mennesker enormt grænseoverskridende at få besøg
af en vildfremmed kvinde, om hvem man kun ved, at hun også er brystopereret, men det har for mig været en fantastisk berigende oplevelse, som jeg også tror, jeg har lært meget af”. Toves opgave bestod først og fremmest i at
lytte og ikke mindst at have tid nok til at lytte til kvinder, som vidste, at hun
havde været i samme situation, som dem selv.
Det er forståeligt, at begreber som rimelighed og retfærdighed kommer ind i
billedet, som da det f.eks. drejede sig om en ung kvinde med 3 små børn,
den yngste stadig i barnevogn. Da Tove nogle år senere så kvindens dødsannonce i avisen, blev hun frygtelig ked af det ved at tænke på den familie,
der på den måde blev fuldstændig splittet ad. Heldigvis er overlevelsesmulighederne i dag meget bedre end tidligere. Og så kunne man spørge, hvorfor
Tove valgte at blive vejleder. Hun har nok ikke noget helt entydig svar på det
udover, at hun er vokset op i en familie, hvor frivilligt arbejde var en hel naturlig ting, som man ikke snakkede så meget om, men bare deltog i, og at det
har hjulpet hende selv i mange situationer til at blive klogere på sig selv og
sin egen reaktion på udefra kommende begivenheder.
Til sidst læste Tove en prolog om tavshed skrevet af Johannes Møllehave til
Kræftens Bekæmpelses 75 års jubilæum i 2003, som handlede om kommuni2

kation eller rettere mangel på samme, når vi ender i en ubærlig situation.
Derefter lyttede vi igen til smuk musik fra filmen ”Som i himlen”, så at de
mange alvorlige ord kunne få tid til at synke ned.
”Jeg har en hemmelighed …… og vi mødes næsten hver aften. Jeg holder meget af ham …… Ja, for at indrømme det…. Er jeg faktisk meget
begejstret …. Ja, nærmest forført …… især af det han laver.”
Sådan begyndte Bodil Viborg sine 5 min. Sct. Georg, hvor hun med en blanding af humor og alvor satte os ind i sine følelser for, skulle det vise sig, musik af en bestemt komponist. Med flere ledetråde, som at komponisten både i
sin samtid og nutid nærmest har status som superstar, og at han som ung
forlod sit fædreland for aldrig at vende tilbage, fortsatte Bodil sit causeri over
stemninger. ”Bare med få anslag kommer man i en anden verden, og det er
dybt vanedannende. Musikken lyder som et kærestebrev til den udkårne eller
regndråber en stille sommermorgen”. Desværre døde han ung, da han havde
et skrøbeligt helbred. Bodil fortalte, at hun lytter til hans musik, både når hun
er glad, og når hun er ked af det. Det får hende til at føle sig lettere til mode.
Til sidst afslørede hun komponistens navn ved at spille Walz opus 64 nr. 2 af
Frederic Chopin.
Derefter sang vi” Du kom med alt hvad der var dig”, og så var det blevet tid til
at fejre en 40 års jubilar nemlig vores kansler Hanne Andersen og med alle
de poster hun har varetaget heraf kansler i i alt 17 år kunne man synes, at de
40 år dårligt rækker.
Under meddelelser oplyste gildemesteren, at Niels Erik Petersen af flere personlige årsager ikke længere er aspirant hos os.
På landsgildetinget vil der fra 2. gilde blive afleveret 39 kg. dåseringe og 3 kg.
frimærker. Rigtig, rigtig flot.
Da gildehallen var blevet lukket, lyttede vi til endnu et stykke musik fra filmen
”Som i himlen” en film, som var blevet vist på en nordisk konference i Stockholm, som Tove havde deltaget i.
Efter at vi havde fået lidt at spise, kunne vi byde velkommen til Steen Konradsen fra foreningen ”Skøn på Silkeborg”, som fortalte, at foreningen var
startet i foråret 2018 på baggrund af diverse læserbreve i Midtjyllands Avis,
hvor man fik samlet en gruppe på 70, og at der i dag er 450 medlemmer.
Foreningen er startet som en protestbevægelse mod de mange byggerier i
Silkeborg, specielt de alt for mange ens bebyggelser, det at der klemmes så
meget ind som overhovedet muligt og også mod planerne om de mange højhuse. Man kan spørge sig selv: Er det sådan Silkeborg skal udvikle sig. Foreningen peger også på, at der gives alt for mange dispensationer til byggeri,
og at det ikke er fair, at byrådet igen og igen tilgodeser bygmestrene. Han
mente, at kun når almenvellet taler for det, er det OK, ikke når det er en fordel
for den enkelte private invester. Foreningen ser gerne udvikling af Silkeborg.
Spørgsmålet er bare på hvilke præmisser. Som eksempler nævnte han både
den tidligere birkedommerbolig og den tidligere politimesterbolig, som nu står
til nedrivning, på trods af, at det er noget af det ældste og mere markante
byggeri, vi har i byen. Der kan sikkert siges meget både for og imod den nuværende byudvikling, men som jeg hørte én stilfærdigt bemærke til sidst: ”Det
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er jo demokratiets betingelser, når der har været flertal i byrådet for de beslutninger, som har muliggjort byggerierne”.
Efter en lang aften med et rigtig godt indhold med mange ord, som kunne
sætte tankerne i gang, takkede gildemesteren til sidst den arrangerende
gruppe, og vi sang: Nu er jord og himmel
Ref. Kirsten H
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3. SCT. GEORGS GILDE
Så blev sæsonen skudt i gang for 3.Gilde efter en lang sommerferie. Vi var
26 Gildebrødre m. ledsagere der mødte op på vores nye mødested, Marienlund Plejecenter, hvor vi har været så heldige at få lov til at holde vore arrangementer.
Det er nogle dejlige lokaler, som jeg tror, vi nok skal finde os godt tilrette i
fremover. Vores Gildemester havde som sædvanlig en gildetale til os, der
gjorde os klogere på mangt og meget der har knyttet sig til september måned,
lige fra før Kr. og op til i dag. Gildemester Asta havde garneret talen med
skøn blid jazzmusik. Anita Skipper holdt et meget personligt 5. min indlæg
som nok gav stof til eftertanke hos mange af os. Traktementet i eftergildehallen var croissanter m Hønsekød og efterfølgende fik vi et lille skuespil med
dygtige aktører fra egne rækker. En god begyndelse på det nye gildeår.
Ref. Kirsten Enemark.
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Riverboat 2019
Årets nattevagter ved Riverboat Jazzfestival blev afviklet uden problemer af
nogen art.
Både vi og Riverboat-folkene kender rutinerne, og hvert år får vi stor ros og
tak for vores indsats og 8.000,- kr. ind på Fællesrådets konto.
Stor tak til alle I trofaste vagter, uden jer kunne det ikke lade sig gøre.
Efter at have været ”vagtmester” i mere end 10 år, ønsker jeg at stoppe og
overgive hvervet til en anden.
Stor tak for jeres indsats og opbakning igennem alle årene.
Kirstine Tagmos,
1. Sct. Georgs Gilde.
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ARRANGEMENTER I DECEMBER
ALLE

Onsdag den 4. december 2019 kl. 18:00
Juleandagt i Hvinningdal Kirke
Arr. 3. Sct. Georgs Gilde

1. GILDE

Onsdag, den 4. december 2019
Julegudstjeneste

2. GILDE

Onsdag, den 4. december 2019
Julemøde—Marienlund Plejecenter

3. GILDE

Onsdag, den 4. december 2019
Julegudstjeneste
Mandag, den 9. december 2019 kl. 18:00
Julemøde—Marienlund Plejecenter

KJELLERUP

Onsdag, den 4. december 2019
Julehygge hos Birthe Flycht

2019/2020
Øksen

Deadline

Udkommer
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03.11.
12.01.

10.11.
19.01.
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16.02.

23.02.
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29.03.

05.04.

Næste deadline: 3. november 2019
Øksen nr. 5 udsendes den 11. november 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 13. oktober 2019
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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