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ARRANGEMENTER I JANUAR/FEBRUAR 2020
1. GILDE

Mandag 27. januar 2020 kl. 19.00 Nytårsgildehal i Golfklubben
Gruppevis tilmelding senest mandag, den
20. januar 2020 til Bo Petri Jeppesen
Mail: bopetri@hotmail.com —Tlf. 61 68 95
33
Mandag den 17. februar 2020 kl. 14.00
Virksomhedsbesøg: Spejdermuseet, Lillehøjvej 30, Silkeborg
Mødested: Silkeborg Flytteforretnings parkeringsplads
Rundvisning og derefter kaffe og kage i
Spejdermuseets lokaler
Tilmelding: Gruppevis tilmelding til Mette
Yde, Mail-adresse yde@sport.dk eller på
21 56 50 62.
Senest fredag den 14. februar 2020

2. GILDE

Torsdag den 6. februar kl. 19:00 i Marienlund Plejecenter: Gildehal.
Gruppevis tilmelding senest den 30.januar
2020 til hmasilk@mail.tele.dk

3. GILDE

Onsdag, den. 12. februar 2020
Virksomhedsbesøg

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

1. Sct. Georgs Gilde
Julearrangement den 4. december 2019.
Efter fælles juleandagt i Hvinningdal Kirke. Mødtes 25 gildebrødre til hyggeligt
samvær på restaurant Underhuset på Torvet.
Her fik vi serveret en rigtig god julefrokost med alt fra sild til grønlangkål
og sluttende med en form for ”Ris
a`la`mande”.
Vi måtte have skålene med desserten
rundt to gange, inden mandlen blev
fundet af Anders.
Der skulle have været en mandel mere, men da appetitten var sluppet op,
måtte skålene sendes halvfulde tilbage til køkkenet, og Mogens måtte tage
gevinsten med hjem igen.
Imellem de forskellige retter sang vi
diverse traditionelle julesange og spillede banko.
Efter ”Nu er jord og himmel stille” ønskede vi hinanden en rigtig glædelig
jul.
Ref. Kirstine
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2. Sct. Georgs Gilde
Foredragsaften på Marienlund torsdag d. 14. november 2019
Invitationen til november måneds gildearrangement bød på foredrag, og hvad
emnet var, gik langsomt op for os, da bordkortene var med titler på sange,
som nok hos mange har fyldt meget i ungdomsårene. Da vi indledte aftenen
med at synge Amacing Grace, og gildemesteren derefter kunne fortælle os
om gode minder om en masse dejlig musik, som hun havde lyttet til i sin ungdom men ikke mindst i den seneste månedstid, afsløredes det, at det handlede om Elvis Presley.
Vi kunne derfor byde velkommen Steffen Olesen, som havde kaldt sit foredrag ”50 år med Elvis”. Han fortalte om, hvordan interessen for Elvis var startet med en fætters køb af plader med Elvis i slutningen af 60’erne. Det blev
efterhånden til en ret stor samling, som Steffen og hans bror også kunne nyde godt af. I slutningen af 80’erne boede Steffen en periode i USA og besøgte selvfølgelig Memphis og brugte også en del tid på så at sige at gå i Elvis’
fodspor.
Derefter gik han over til at fortælle om Elvis Presleys liv og udvikling fra en
ukendt meget fattig dreng til et idol, som tusindvis så op til, og som endte
med at blive ufattelig rig. Foredraget blev hele vejen krydret med de kendte
Elvis sange. Elvis Presley blev født d. 8. jan. 1935 i Tupelo, Mississippi i et
meget fattigt arbejderhjem, som i dag er indrettet som museum. Elvis voksede op alene med sine forældre, da en tvillingebror var død ved fødslen. Familien hutlede sig igennem tilværelsen. Faderen snød på et tidspunkt med en
check, hvor der pludselig var kommet et ekstra nul på og endte derfor i fængsel. Elvis var en stille dreng, og da han blev 10 år i 1945, fik han lov til at vælge mellem en cykel eller en riffel som fødselsdagsgave. En lærer havde imidlertid opfordret ham til at deltage i en sangkonkurrence, og han fik derfor en
guitar i stedet for. Han blev nummer to i konkurrencen. Som 13-årig flyttede
han i 1948 med sine forældre til Memphis. Der boede de igen i et af de fattigste kvarterer. I 1953 var Elvis Presley færdig med sin skolegang og ernærede
sig så som lastbilchauffør og billetkontrollør i biografen. Han fandt ud af, at
man hos Sam Philips studie Sun Records for 4 dollar kunne få lov til at indspille en plade. Det blev med sangen ”My Happiness” som en gave til sin
mor. I 1954 tog Elvis tilbage til Sun studiet for at indspille endnu en plade,
som dog ikke kom til at lyde helt, som den skulle. I stedet for begyndte han at
eksperimentere med sangen ”That’s All Right”, og d. 7. juli 1954, dagen efter
at pladen var indspillet, blev den spillet første gang i radioen. Lytterne var så
ellevilde, at den blev spillet 14 gange den samme eftermiddag. Elvis indspillede yderligere 20 sange hos Sun.
I 1955 blev Tom Parker manager for Elvis Presley, og han skrev kontrakt med
RCA. Sun Records fik 40.000 dollar, Elvis fik 5000 dollar – på daværende
tidspunkt den største kontraktsum nogensinde. I 1956 kom Elvis’ første pladeudgivelse hos RCA med ”Heartbreak Hotel”, og samme år var han på TV
første gang og slog også igennem på den internationale scene under et nonstop turneliv. Han havde en lyd, en sceneoptræden og musikstil, som kombi3

nerede mange af de musikelementer, han havde mødt gennem sin opvækst.
Hans sceneoptræden var dynamisk og præget af rullende hoftebevægelser,
som ikke kunne accepteres af det bornerte USA, hvorfor han kun blev filmet
fra taljen og op. I 1957 købte han Graceland som
hjem både for sig selv og sine forældre, og med
købet var familien Presleys hyppige flytninger forbi.
I 1958 indkaldtes han til militæret til 2 års tjeneste –
efter grunduddannelsen tilbragte han knap 2 år på
en base i Tyskland. Paradoksalt nok forlod Elvis
aldrig USA udover militæropholdet i Tyskland samt
en enkelt tur til Canada.
Elvis var spændt på, om hans fans havde holdt ved,
eller om de svigtede ham, mens han var i Tyskland,
men Tom Parker havde sørget for, at RCA jævnlig
udsendte plader med ham under den 2-årige periode som soldat. Da soundtracket fra hans første film
efter soldatertiden lå på LP-hitlisten i USA i 111
uger i træk, var det tydeligt for enhver, at succesen
atter var hjemme. I øvrigt måtte han i de 2 år klare sig med soldaterlønnen på
78 dollar om måneden, da militæret forbød ham at trække på de 400.000 dollar, som han havde stående i banken.
Fra 1956 og frem til 1972 medvirkede Elvis i alt i 33 film startende med ”Love
me tender”, og der var i starten tale om rene pengemaskiner.
Han mødte Priscilla under sit ophold i
Tyskland, og d. 1. maj 1967 blev de gift i
en suite på hotel Aladdin i Las Vegas
ved en enkelt ceremoni, der varede 8
minutter. Kun ganske få gæster overværede brylluppet, og nøjagtig 9 måneder
efter d. 1. februar 1968 kom datteren
Lisa Maria til verden. Ægteskabet varede dog kun kort, og parret blev skilt i oktober 1973.
Det anstrengende turneliv med tusindvis
af fans overalt, hvor Elvis færdedes, betød efterhånden, at han vendte om på døgnrytmen, var vågen om natten og
sov om dagen og han blev gradvis afhængig af både sovemedicin og opkvikkende medicin. Han omgav sig med en stor gruppe bodyguards, sikkerhedsfolk og medhjælpende venner, som stod til disposition for Elvis døgnet rundt.
D. 16. august 1977, dagen før den planlagte start på endnu en turne, blev Elvis Presley kl. 13.30 fundet liggende livløs på badeværelset i Graceland og kl.
15.00 erklæret død. Elvis blev 2 dage efter begravet på kirkegården Forrest
Hill Cemetery på Elvis Presley Boulevard i Memphis. Det var den største begravelse nogen sinde i USA.
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Der kunne jo skrives meget mere om et menneske, som begejstrede så mange både unge og ældre, og som stadig bliver husket for et utal af fantastiske
musikoplevelser. Vi fik indtryk af, at Elvis Presley var et rart menneske, der
var glad for sin familie, og som gerne delte sin rigdom med dem, der manglede, men som sled sig op i det hårde og krævende musikmiljø. Det anslås, at
han solgte over 1 milliard plader. I USA alene fik han Guld-, Platin- eller Diamant-belønninger for 219 forskellige albums og singler. Elvis’ sidste sceneoptræden var på Market Square Arena i Indianapolis og fandt sted d. 26. juni
1977.
Så var vi nået til aftenens traktement, som var smørrebrød og kaffe med
småkager. Der blev herefter åbnet for spørgsmål, og gildemesteren havde
lavet en lille quiz om Elvis’ liv og karriere, og da aftenen var lidt ud over det
sædvanlig, skulle slutsangen også være det. Derfor sang vi ”Gå nu nat og gå
nu lige hjem” ovenpå en overraskende, anderledes og hyggelig gildeaften.
Ref. Kirsten H

Julegildemøde den 4. december 2019
Juleandagten blev afholdt i Hvinningdal Kirke. Kirken er en vandrekirke, som
har stået på stedet nu i 25 år. Præsten fortalte om kirken og holdt en fin lille
julegudstjeneste .
GM bød velkommen på Marienlund Plejecenter til 36 gildebrødre og gæster
GM takkede for, at Steen K. og Niels Peter har taget opgaven med vagterne
til Riverboat.
GM ønskede Hanne tillykke med hendes 75 års fødselsdag, som var den
dag. GM holdt en fin tale for Hanne, selvom hun gav udtryk for, at hun jo kom
til at gentage sig, da hun også holdt tale til Hannes fest og Hannes 40 års jubilæum i gildet. Hanne fik overrakt en gave.
Herefter gik vi over til traktementet, som bl.a. bestod af sild, fiskefilleter. Det
var et rigtig fint traktement. Der var også ris a la mande og der var naturligvis
en mandelgave, som Inger P. fik. Niels Peter mente nu også at han have fået
mandlen ;0)) Niels Peter fortalte en rigtig sød julehistorie om en familie med
et plastikjuletræ.
Der blev sunget mange af vores dejlige julesange.
Til slut blev der serveret kaffe med hjemmebagte småkager.
Tak til den arrangerende gruppe for et rigtig fint julemøde
Ref. KMS
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2. Sct. Georgs GIlde
Nytårsgildehal på Stryget den 10. januar 2020
GM bød velkommen til 43 gildebrødre og gæster til årets fødselsdagsgildehal
og en særlig velkommen til dristriktsgildemester Bent Praastrup.
Vi sang en sang fra 4. gildes 40 års fødselsdag (efter sigende er det Inger
Rieche, der har skrevet sangen). GM oplyste, at hun inde hvor vi skal spise,
havde lagt forskellige effekter frem om gilde fra de forgange år.
GM-talen faldt i 2 dele – først noget om gildets jubilæum og de forgangene 50
år. GM fortalte, at den 10. januar 1970 (bemærk datoen) indsatte landsgildemester Anders Futtup Ole Schwarz som den nystartede 4. gildes første gildemester ved en ceremoni på Nørrevangsskolen. Der var i alt på det tidspunkt 26 interesserede fordelt på 13 kvinder og 13 mænd til optagelse i 4.
gilde. Af dem, der blev optaget dengang er der i dag Nis, Ellen, Poul, Nina og
Preben.
Distriktsgildemesteren overrakte
50 års tegnet til
jubilarerne. Hver
enkelt jubilar fik
også et brev fra
Landsgildet med
en lykønskning og
en gave fra gildet.
Der skal også lyde
en stor tak fra GM
til jubilarerne, for
at de havde været
med til at startet 4.
Gilde og været
med til at holde liv
i og været med til at præge gildet igennem årene.
Herefter fortsatte GM med resten af sin GM tale, som hun sluttede med følgende nytårsforsæt:
Jeg vil være åben over for andres forslag
Jeg vil tage godt imod dem, der henvender sig til mig
Jeg vil være overbærende overfor dem, der fejler
Jeg vil gøre eftertænksomhed til det nye sort
Lis Thavlov holdt 5 min Sct Georg, som hun bl.a. indledte med at hun siden
2017 havde haft det samme nytårsforsæt – at begrænse hendes store tidsforbrug foran I-paden – tid der går med at se amerikanske nyhedsudsendelser med fokus på Donald J. Trumps gøren og laden. Hun fortalte, at hun
nærmest var trumpaholic. Det var nogle meget interessante betragtninger
hun kom med i forhold til Donald J. Trump og hans gøren og laden i den nu
snart 4 år han havde været præsident. Hun kom bl.a. ind på hans mange udtalelser i forhold til fake-news.
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Hun pointerede at det er værd at huske på, at vi skal holde fast i:
At ord faktisk betyder noget.
At alle har ret til deres egen mening, men ikke deres egne facts.
At ord har magt.
At ord har konsekvenser.
Det glemmer Trump eller også er han bare ligeglad.
Lis sluttede med, at hendes afhængighed forhåbentlig får en ende ved valget
den 3. november 2020, hvor amerikanerne vælger en præsident, der vil demokratiet, vil anstændighed, respekt for andre og rule of law i USA og i verden. Så det dele kan blive kedeligt og normalt igen.
Tak til Lis for nogle fantastisk spændende og tankevækkende 5 min.
Her sang vi en vintersang: Der er hvidt derude.
Meddelelser: Torben Friis er indtrådt i bestyrelsen i Paradislejren og de nye
vedtægter for Paradislejren er nu endelig på plads.
Distriktets Uge 9 arrangement er den 25. februar – der er sendt særskilt invitation ud til alle gildebrødre.
Gildehallen blev lukket og der var tid til
at gå ind til eftergildehallen.
Gildebrødrene blev
højtideligt kaldt til
bords af Niels Daugaard. Vi fik serveret
en rigtig dejlig 3retters menu. Ind
imellem vi spiste, var
der arrangeret forskellig underholdning
af fødselsdagsgruppen – bl.a. skulle
grupperne synge en
sang og da grupperne ikke sad sammen, gav det lidt morskab at finde ud af,
hvilken gruppe man hørte til, når det kun var gruppenummer, der blev læst
op. Vi også udleveret en quiz- kryptiske hovedstæder – den gav noget hovedbrud og megen morskab ved bordene. De fleste fik dog omsat de kryptiske over/undersættelser af navne og hovedstæder. Herudover fortalte Ellen
Schou historien om gildets 50 år og hvordan 4. gilde blev til. Hun fortalte også
om Bingo spillet, hvordan det blev til og hvilket arbejde og succes, der var
med Bingo-spillet gennem adskillige år. Poul Schou fortalte også kort om
etableringen af Paradislejren og hvad den har betydet for gilder i Silkeborg og
4. gilde især. Herefter sang vi en sang fra 4. gildes 10 års fødselsdag.
Indgangs og udgangsmusikken blev sunget og spillet af Tina Dickow.
Alt i alt en rigtig fin aften.
Tak til fødselsdagsgruppen
Ref. KMS
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2. Sct. Georgs Gilde
Eftergildehallen den 6. februar 2020
Mennesket og naturen
Lars Nygaard, der i mere end 25 år har været naturvejleder ved AQUA Naturfagscenter, vil denne aften komme med en række konkrete eksempler på,
hvordan naturen i de sidste år har forandret sig positivt og negativt på grund
af menneskets forvaltning af og aktiviteter i naturen.
 Hvem bestemmer,
hvad god natur er?
 Skal og kan mennesket styre naturen, eller skal vi lade
naturen udvikle sig
selv?
 Skal naturen være
en kulisse for vores
bosætning og vores
"outdoor" aktiviteter,
eller skal vi forvalte
og evt. begrænse menneskets aktiviteter for at hjælpe naturen?
Det er nogle af de mange spørgsmål Lars vil stille, og som han håber på, at I
har lyst til at kommentere.

3. Sct. Georgs Gilde.
Referat af julekomsammen mandag d. 9. december 2019.
Atter i år samledes næsten hele 3. Gilde hos Dorthe på Liljevej i Vinderslev til
en hyggelig og fornøjelig aften med flot og velsmagende julebuffet, gode julesalmer og do. sange, julekonkurrence med talrige præmier. Tak til Dorthe –
for 17. gang og tak for en god aften.
Referat af Nytårsgildehal tirsdag d. 5. januar 2020
Året blev skudt i gang af 23 gildebrødre/ægtefæller i salen på Marienlund.
Gildehallen åbnet og lukket på vanlig vis, Kirsten Enemark indtog højsædet
for at holde aftenens tale, som var en fin gennemgang af forskellige nytårstraditioner rundt i verden.
Gildehallen var krydret med musik af H.C. Lumbye og Edward Elgar.
I eftergildehallen er serveringen fast – altid et stjerneskud – og underholdningen var at tale sammen i skiftende grupper. Tak for en god aften.
Ref. Asta Overgaard
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Sct. Georgs Gilde Kjellerup
Julemøde den 4. december 2019 og Fredslys arrangement i Bjerringbro.
Gildebror Birthe Brogaard med Fredslyset, Birthe bød velkommen til mange
mennesker.

Spejderne og Bjerringbro gildet er der med faner.
Provst Henrik Stubkjær talte om fred på jord.
Derefter var der fakkeloptog i gaderne som endte ved Kirken, med gudstjeneste, et børnekor og et voksen kor der sang, derefter var der suppe i Kirkecentret.
Gildemester i Karup Poul Pedersen tændte lyset i grotten

Sct. Georgs Gildet Kjellerup, havde arrangeret så Fredslyset kom med til Hørup Kirke og Levring Kirke. Billedet, Fredslyset ved døren ind til Levring Kirke.
Efter Julegudstjenesten i Hvinningdal Kirke, juleafslutning ved Birthe Flyght,
med dejlig mad og vi ønskede hinanden glædelig jul.
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Sct. Georgs Gildet i Kjellerup.
Blicherdysten 2019.

Fra Spejderløbet, som var ved Blokhuset ved Hald Sø. Der var 158 spejdere
og ledere tilmeldt til denne weekend, ”flot” og der var flot vejr både lørdag og
søndag.

Afslutning søndag.
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ARRANGEMENTER I MARTS 2020
1. GILDE

2. GILDE
3. GILDE

KJELLERUP

Øksen
7
8

mandag d. 16. marts kl. 19:00.
Gildeting i Medborgerhuset.
Evt. forslag til gildetinget skal være gildemesteren i hænde
senest 1.februar 2020
Torsdag, den 12. marts 2020 kl. 18:30 i Lunden
Gildeting
Onsdag den 11. marts 2020 kl. 18:00 Marienlund Plejecenter
Gildeting
Torsdag, den 12. marts 2020 kl. 18:00, Ædelgranen 4
Gildeting

Deadline
16.02.
29.03.

2019/2020
Udkommer
23.02.
05.04.

Næste deadline: 16. februar 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 19. januar 2020
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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