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ARRANGEMENTER I NOVEMBER/DECEMBER 2019
ALLE

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

1. GILDE

Torsdag, den 21. november 2019 kl.
19:00
Perronteatret

2. GILDE

Onsdag, den 4. december 2019
Julegudstjeneste
Torsdag den 14. november kl. 19:00
i Marienlund Plejecenter: Foredragsaften.
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk
senest torsdag den 7. november 2019
Onsdag den 4.12.19 julemøde i Marienlund Plejecenter: Efter juleandagten i
Hvinningdal Kirke mødes vi i Marienlund
Plejecenter til julehygge.
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk
senest den 28.11.19.
Fredag den 10. januar 2020: Nytårsgildehal.
Se nærmere inde i Øksen

3. GILDE

Onsdag, den 4. december 2019
Julegudstjeneste
Mandag, den 9. december 2019 kl. 18:00
Julemøde—Marienlund Plejecenter
Tirsdag, den 7. januar 2020 kl. 18:00 i Marinlund Plejecenter — Nytårsgildehal
Onsdag den 7. januar 2020 kl. 10:00
Udvidet gildeledelsesmøde hos GK

KJELLERUP Onsdag, den 27. november 2019
Fredslyset kommer til Bjerringbro
Onsdag, den 4. december 2019
Julehygge hos Birthe Flycht
Torsdag den 9. januar 2020 kl. 18:00
Nytårskur hos Vera og Svend Aage. Ægtefæller deltager
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1. SCT. GEORGS GILDE
Gildehal i Paradislejren den 23.09.19
31 gildebrødre med ledsagere var mødt op til sæsonens første gildehal. Vi
startede med at rejse os for at mindes Steen Rossen, der døde for nylig. Han
har været med i vores gilde 4½ år, og været en meget aktiv og positiv gildebror. Ære være hans minde. Vi sang: ”Det lysner over agres felt. ”
Gildemesteren holdt sin tale, hun kurserede over, at livet er et stort valg. Vi
har haft ikke mindre end to valg indenfor det sidste år, først til Europaparlamentet og så til Folketinget. Vi står hele tiden overfor valg. Når vi står op
om morgenen vælger vi, hvad vi skal spise, hvad skal vi lave o.s.v. Vi vælger
selv, hvordan vi vil forholde os til alt. I en konflikt kan du vælge at være kriger
eller offer. Gildemesteren kom med mange gode eksempler. Hun sagde
blandt andet, at vi er efterhånden nået en alder, hvor vi ikke skal tage stilling
til så mange ting. Til gengæld kan det være problematiske ting, som f.eks. om
en ægtefælle, der er ved at blive dement, er bedst tjent med at komme på
plejehjem. En meget tankevækkende gildemestertale. Så sang vi: ”Sæt dig et
mål. ”
5 min. med Agnethe Frederiksen: Vi fik et meget spændende lille foredrag om
kommunikation. Agnethe og hendes mand Jørgen har deltaget i et længere
kursus om netop kommunikation. Vi kommunikerer hele tiden verbalt og non verbalt. Hun fortalte, at det er en fordel at være direkte! At være flink og imødekommende! God kommunikation er specifik og direkte, men pæn. Sig jeg
f.eks. jeg gør, ikke man. Hvis man har dummet sig, kan man spørge: Hvad
kan jeg gøre, for at gøre det godt igen? Det ville være dejligt, hvis vi engang
kunne få mere end 5 min. fra Agnethe om det emne. Vi kunne nok alle have
glæde af at blive bedre til at kommunikere. Så sang vi: ”Jeg elsker den brogede verden”.
Meddelelser: Ref. fra Landsgildeting, hvor Mette Yde og gildemesteren deltog. Der er tjent 48.000 på salg af frimærker. Dåse - ringene har hjulpet
50.000 mennesker til nye hofter eller knæ.
Hovedkontoret for Sct. Georgs Gilderne har planer om at flytte for at spare
husleje, og vores blad udkommer 4 gange om året stadig som papirblad. Det
havde været fremme på mødet, at man ville holde møde hvert år, men kun en
dag. Det blev dog bestemt, at man ville fastholde møde hvert andet år med
overnatning. Vores november arrangement med Distriktet er blevet sløjfet,
men vi tager på Perronteatret den 21. nov. som planlagt.
Vi forlod gildesalen til tonerne af ”Tågen letter” med Michala Petri.
Gruppe 1. stod klar med en meget fin middag, med indbagt laks eller kød, og
hjemmelavet is til dessert. Vi konkurrerede om hvilket bord, der havde størst
paratviden om vores by. Det var en meget vellykket start på gildeåret. Det
fungerede fint med at være i Paradislejren, der er kommet flere fine forbedringer, som f.eks. nyt lys i loftet og moderne opvarmning af lokalerne.
Ref. Ruth La
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1. SCT. GEORGS GILDE
Fødselsdagsgildehal den 28.10.2019
Gildemesteren bød os velkommen til vores 81 års fødselsdag. Der var mødt
28 gildebrødre med ledsagere op. S
Så sang vi : ”Gildehallens lys er tændt.”
Gildemesterens tale handlede om, hvad sang kan gøre ved os.
I det gamle testamente var der salmer, men det var uden melodier. Nordens
ældste folkevise med noder er skrevet med runer ”Jeg dømte mig en drøm i
nat.” Den gregorianske sang kom i det 2. århundreder, men først i det 10. århundreder blev sangene flerstemmige. Sjovt nok synger hvalerne flerstemmige sange for at tiltrække sig hunhvalerne. Sang gør en glad, man kan ikke
bekymre sig, når man synger. Børn der får lov til at synge meget, lærer nemmere og sangen får dem til at slappe af. Sang giver glæde, sangen har vinger, som vi jo også synger om, og sangen løfter os. Det er bevist, at det at
synge er sundt og livsforlængende. Sang kan også hjælpe til, at man får en
bedre lungekapacitet. Gildemesteren sluttede talen med selv at synge solo:
”Pjerrot sa` til månen, lys nu hvid og klar.” Det er den ældste lydoptagelse fra
1860. Så sang vi :”Den danske sang er en ung blond pige.”
Birthe Skov holdt 5 min. Hun kurserede over, hvad der har betydet noget i
hendes liv. Noget, der altid har gjort hende glad, er sommer, sol, varme,
blomster og udendørslivet. Vi er nu gået ind i livets efterår, hvor vi tænker
meget på, hvordan det vil gå vores børn og børnebørn. Birthe fortalte også
om alle de dejlige campingferier, hun og Jørn har været på rundt i hele Europa. Et sted der har gjort et stort indtryk på hende er Normandiet, hvor der er
rigtig mange minder fra krigen, om alle dem der er omkommet på begge sider. Birthe valgte sangen: ”Frihed er det bedste guld.”
Opfordring til at melde os til Perronteaterets forestilling.
Gildehallen sluttede med ”Amaizing Grace” med Per Nielsen.
Efter gildehallen spiste vi en fin middag: Mørbradbøf med grøn salat og flotte
fødselsdagslagkager.
Jørn Rye Rasmussen holdt foredrag om sin bog :”Hvis det stod til mig.” Der
udkom 2017. Han fortalte om sit liv, oplevelser og erindringer. Vi så samtidig
billeder fra hans liv. Han fortalte om sin far, der havde været vejarbejder i
Brørup og døde som 57-årig. Han havde nået at få 14 børn i tre forhold, Jørn
var nr. 13. Han har boet 10 forskellige steder som barn.
Jørn Rye Rasmussen startede SF`s Ungdom i Silkeborg han blev skolelærer og har været meget aktiv i byrådet. Han har siddet 32 år i byrådet for SF,
og havde mange historier, han kunne berette om. Han har været formand for
Kultur- og Fritidsudvalget i 14 år.
Vi hørte også om ham og konens cykeltur fra München til Rom. 1500 km.
Der var mange der fik en bog foræret af foredragsholderen, han havde en del
med. Så det skulle nok være muligt at låne bogen, hvis man har lyst til at læse den.
Vi sluttede en dejlig aften af, som vi plejer med at synge: ”Nu er jord og himmel stille.” Ref. Ruth La
4

2. SCT. GEORGS GILDE
Gildehal i Paradislejren den 24.10.2019
Gildemesteren bød velkommen til oktobers gildehal. Der var mødt 31
gildebrødre og 3 gæster op, nemlig spejderne Johannes og Pernille og så en
spejderkasserer, som er Toves datter Line. De skal i eftergildehallen fortælle
om et projekt de har gang i i Afrika.
Vi skulle have sunget: Jeg er en vandringsmand af fødsel – men da der var
lidt tvivl om melodien blev der fundet en anden sang J
Gildemestertalen: genbrugsprojekt – GM tog udgangspunkt i et broderi, som
hun havde fået i afskedsgave af de andre spejdere. Broderiet havde gået på
omgang blandt hendes spejderkammerater, der hver især havde broderet på
billedet. Billedet forestiller to pigespejdere, der tager bestik af situationen i
midten af kompasset, for sådan var vi jo endnu i tresserne – pigerne for sig
og drengene for sig. GM fortsatte sin fortælling om hendes tid som spejder og
i tiden efter og kom til spørgsmålet: når nu spejderbevægelsen stadig lever i
dag og – tør hun godt sige – har det godt, hvad kan det så skyldes? Hendes
bedste bud er, at spejderbevægelsen i det ydre har formået at følge med tiden og ændre sig i takt med at også samfundet ændrer sig, men uden at det
har været på bekostning af det, der også i dag er spejderbevægelsens
grundlag – nemlig det gode kammeratskab, det at der er plads til alle, at der
er omsorg og hårdt arbejde, og det at man kan tilegne sig nogle færdigheder,
som er gode at have hele livet igennem.
5 min ved Torben Friis, der tog udgangspunkt i gildeloven § 7, der taler om at
tage medansvar i familie og samfund. Med udgangspunkt i det, talte han om
SKAT. Her kom han bl.a. ind på de multinationale selskaber, der laver forretninger i Danmark, men betaling og beskatning sker i skattely.
Herefter sang vi: Nu flyver mørkets fugle ud.
Gildemesteren læste Fellowshipbudskabet 2019 op.
Distriktsgildehallen er desværre blevet aflyst, da der ikke er nogen, der ønsker at blive ridder. Det er rigtig ærgerligt, at man ikke alligevel holder gildehallen. Der er i stedet arrangeret foredragsaften på Marienlund Plejecenter
den 14. november 2019.
Niels Peter ønskes tillykke med fødselsdagen – der dog hverken er helrund
eller halvrund.
Fredslyset opsættes den 27.11. for 22 x i Bjerringbro - Steen K. opfordrede til
at flere fra Silkeborg deltager. Det er et rigtig godt arrangement.
Niels Daugaard opfordrede meget kraftigt til at deltage den 3.11. i Dansk
Flygtningehjælps indsamling. Der er desværre ikke så mange tilmeldte i år.
Hanne takkede for gaven til sit 40 års gildejubilæum .
Udgangsmusikken Høstsang af Åke Alexanderson.
I eftergildehallen fortalte de inviterede spejdere fra Lystrup Gruppe for at fortælle om deres kaffeprojekt i Uganda med Mercy Scouts. Det var en rigtig levende fortælling om projektet og produktionen af kaffe.
Vi smagte 3 forskellige kaffetyper, som de importerer hjem til Danmark - vi
smagte bl.a.
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typen Spejderhagl - God kaffe er ikke et tilfælde - men hårdt arbejde og godt håndværk derfor koster kaffen mere.
Når man køber spejderkaffe, er der ikke så
stor del dårlige kaffebønder i. De dårlige bønner er sorteret væk.
Hvad giver et kaffeprojekt for spejdergruppen det giver rigtig meget glæde og noget spejderne
kan forstå.
Der er opstået et utroligt venskab mellem
Mercy Scouts og spejdergruppen og de har
fået et unikt indblik i, hvordan tingen fungerer i
Uganda.
Der bliver også lavet armbånd i Uganda. Salg af et armbånd kan give rent
vand til 6 børn i et år.
Det projekt har givet en tro på, at vi kan gøre en forskel - at vi sammen kan
forandre verden.
Det er ret fantastisk.
Ved salg af 3 poser kaffe kan det betyde, at een person kan få briller. De fleste dernede er langsynet - så i en nøddeskal er det det, projektet går ud på.
Kaffen kan købes på Spejderkaffe.dk - sælges fra
Randers. En pose kaffe
koster 70 kr. Pr. Pose - 225
g - 10 kr. per poses pris går
til Mercy Scout - der er en
fin lille historie på bagsiden
af den enkelte pose kaffe.
Info@spejderkaffe.dk.

GM sluttede af med at takke spejderne og gav udtryk for, at hun er vildt imponeret over deres entusiasme.
Der var også diverse armbånd med, som vi kunne købe.
Tak til gildeledelsen for et rigtig godt arrangement.
Ref. Kms
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Velkommen til 2. Gildes Nytårsfest
Den 10. januar
2020 kl. 18.00 på
restaurant Stryget i Jysk Musikteater.
Vi mødes til Gildehal, hvorefter
vi spiser en 3 retters menu i restauranten.
Pris kr. 320 for ikke GB.
Tilmelding til kansler senest mandag den 5. januar
2020.
OBS: Drikkevarer ikke inkluderet.
Venlig hilsen
Festudvalget
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ARRANGEMENTER I JANUAR/FEBRUAR 2020
1. GILDE

Mandag, den 27. januar 2020 kl. 19:00
Nytårsgildehal
Mandag, den 17. februar 2020
Virksomhedsbesøg

2. GILDE

Torsdag, den 6. februar 2020 kl. 19:00 i Marienlund Plejecenter—Gildehal

3. GILDE

Onsdag, den. 12. februar 2020
Virksomhedsbesøg

KJELLERUP

Onsdag, den 5. februar 2020 kl. 14:00
Ledelsesmøde hos Birthe Flycht

Ny adresse 2. Gilde:
Siri Stephansen
Nygade 2, 1. v.
8600 Silkeborg

Øksen
6
7
8

Deadline
12.01.
16.02.
29.03.

2019/2020
Udkommer
19.01.
23.02.
05.04.

Næste deadline: 12. januar 2020
Øksen nr. 6 udsendes den 19. januar 2020
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 11. november 2019
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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