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ARRANGEMENTER I MARTS 2020
1. GILDE

mandag d. 16. marts kl. 19:00.
Gildeting i Medborgerhuset.
Evt. forslag til gildetinget skal være gildemesteren i hænde senest 1.februar 2020

2. GILDE

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 18:30:
Gildeting i Lunden.
Gruppevis tilmelding til
hmasilk@mail.tele.dk
senest den 5. marts 2020

3. GILDE

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 18:00 Marienlund Plejecenter
Gildeting

KJELLERUP Torsdag, den 12. marts 2020 kl. 18:00,
Ædelgranen 4
Gildeting

1. Sct. Georgs Gilde
Nytårsgildehal den 27.1.2020
25 gildebrødre var mødt op i Golfklubben. Gildemesteren ønskede alle et
godt nytår og velkommen til år 2020. Vi sang: Vær velkommen Herrens år.
Så sang vi en ny gildesang, som gildemesteren havde sunget ved Landsgildemødet. Den var på melodien: Sneflokke kommer vrimlende, 8 underholdende vers.
Gildemesteren holdt sin Nytårstale: Nu var det hendes tur efter to gæve kvinder havde overstået deres taler. Hun startede med at fortælle, hvor stolt hun
er over at være dansker. Derefter kom hun med eksempler på, hvorfor hun er
så stolt.
Hun startede med det nære, nemlig den fantastiske udstilling der er på Silkeborg Museum, den har været vist på Amalienborg og kan ses i Silkeborg til
hen i april. Dronningen har et stort engagement i balletverdenen helt fra
barnsben. Gildemesteren er som hun udtrykte sig, hammerstolt af vores
dronning.
Herefter nævnte hun 100 året for genforeningen. Hun har selv været meget
engageret, i 26 år har hun stået for at anbringe Sydslesviske feriebørn her i
byen. Vi kan være stolte af den måde, vi som land har håndteret grænse problematikken på en forbilledlig måde.
Gildemesteren nævnte også H.C. Andersen. Som i den grad er berømt i hele
verden i særdeles i Kina og Rusland. Danmark er også kendt for den første
højskole i Rødding for mere end 175 år siden. Vi kan også prale af Niels Bohr
og Lego.
Danmark er også kendt for at være blandt de lande i verden, hvor man har
størst tillid til hinanden, noget vi også kan være stolte af.
Gildemesteren sluttede sine refleksioner af med en tak for til Vorherre for, at
hun har fået lov til at leve sit liv i dette dejlige land.
Så sang vi: I Danmark er jeg født!
Så holdt Erna 5 min.
Erna reflekterede over, hvordan hun havde brugt sin tid i året 2019, hun fandt
heldigvis ud af, at hun havde brugt den rigtig godt.
Hun har haft mange gode stunder, men hun valgte at fortælle om, da hende
og Knud i forbindelse med Riverboat jazzen havde besøg af Knuds gamle
FDF drenge - alle over 80 med deres koner. De har kendt hinanden i mindst
70 år, og alle ses jævnligt. Knuds gamle fører, havde den dag taget et hæfte
med fra FDF's Stortur til Sydhavsøerne fra den 3. juli til den 14.juli 1948. De
var drenge i tiårsalderen, der skulle ud og suge indtryk af deres smukke fædreland. Alt var planlagt fra minut til minut. Turen kostede 27,75 og der skulle
medbringes 3½ kg rugbrød, 500g franskbrød, smør eller margarine, 500g
sukker mærker var velkomne.
Turen gik fra Toldboden med skib til Kalundborg afgang lørdag kl.17.15. Der
var udførligt program for hver dag
søndag:
6.00 Reveille, Morgenparade
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7.00 til morgenmad ved FDF i Kalundborg.
8.15 Tog til Vordingborg.
12.10 Middag. Byen besøges.
14.15 March over Storstrømsbroen.
16.30 Tog til Kalvehave. March over Dr. Alexandrines Bro. Rutebil til Hjertebjerg.
18.30 Aftenindkvartering.
20.00 Rutebil til ”Liselund” Indkvartering.
21.30 Retraite.
Alle dage med hårdt program. Selv i 1948 var tiden programsat med bl.a.
spejdertid.
Erna fortalte, at hun startede sin gildetid i januar for 35 år siden.
Vi sluttede af med at synge: ”Den danske sang er en ung blond pige”.
Meddelelser fra Gildemesteren:
Den 17. februar besøger vi Spejdermuseet ((Virksomhedsbesøg)
Uge 9 arrangement. Alle kan deltage i rundvisningen handelsvirksomheden
Witt, uden tilmelding.
1 gildebror er med i Paradislejrens bestyrelse, det er Torben Lohse Friis.
Anne Marie er flyttet til Hadsten Gilde.
Gildehallen sluttede med at vi sang: ”Fra himlen er du faldet”.
Gruppe 3 stod for arrangementet. Vi blev fordelt ved bordene og spiste en
dejlig middag: Unghane med lækre grøntsager. Sang med til Bo` guitarspil.
Kaffe med kage. Der var konkurrence om at svare på forskellige spørgsmål,
hvor vores manglende hukommelse blev testet.
Vi sluttede en hyggelig aften som vi plejer med at synge: ”Nu er jord og himmel stille.”
Ref. R. La
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2. Sct. Georgs Gilde
Gildehal på Marienlund torsdag d. 6. februar 2020
Gildehallen startede med dejlig musik fra Kristian Lilholt og Carstens Franks
LAND og sang af Ida Friis Virenfeldt med ”Stille vinterlys”. Vi fik oplyst, at gildeledelsen fra nu af vil benytte sig af mikrofon i gildehallen. Dejligt, da det
kan være svært at tale et stort rum op. Vores gildemester kunne byde velkommen til et flot fremmøde på 43 gildebrødre og gæster og fortalte, at det
havde givet hende visse problemer at finde den rigtige sang på grund af de
klimatiske forstyrrelser med forår i haverne på et tidspunkt, hvor det skulle
være højsæson for vintervejr, så vi sang alligevel ”Sneflokke kommer vrimlende”. Toves gildemestertale havde overskriften ” Køb-Ingenting-År” og hun
kom med et rigtig godt eksempel på vores overforbrugssamfund. Det sidste,
som Tove gav sig selv lov til at købe i 2019, var en egernrestaurant af træ
med en lille terrasse, en beholder til nødder og kerner og et låg, som vakse
egern lynhurtigt lærer selv at åbne. Hvis man hver dag på samme tidspunkt
lægger mad ud og højt siger en bestemt lyd, vil de efterhånden komme springende. Det lovede reklamen i hvert fald. Hun havde bestemt sig for at synge
en lækker rund lyd uden mening, men på en opmuntrende måde. Men endnu
har de omkringboende egern ikke fattet det. Naboerne derimod muligvis. Købet af restauranten ærgrer hende, for ikke engang egern har brug for den. I
stedet kunne hun have lagt fire hasselnødder om dagen, hvor som helst på
grunden og fået dyrene gennem vinteren uden at forvente dyb taknemmelighed og uden at belaste samvittigheden, som konstant er presset af den accelererende klimakrise. Derefter kom Tove ind på kategorien ”Ting og Sager”.
Produktionen af ting og sager sviner mere end mad og drikke, end el, varme
og brændstof tilsammen, service og kommunikation og private flyrejser. Hun
har derfor bestemt sig for, at hun vil ud af det, ikke købe nogen af de sædvanlige forbrugsgoder. Kun det nødvendige til den daglige drift af husholdningen og reparere i stedet for at købe nyt. Dog er gaver undtaget, men de skal
være minimalt klimabelastende. Der er nemlig ikke tale om behov, men mere
lysten til at købe, at stå med en ny smuk ting, så det er kun et spørgsmål om
at undgå Magasin, rejsekataloger, tøjbutikker m.m., men så kommer tanken,
om vi så er i gang med at omstyrte samfundet, lukke fabrikker og fyre folk.
Som økonomisk vismand, professor Michael Svarer fra Aarhus universitet siger: Det, der skal redde jorden, er, at vi skal producere og forbruge på en
meget mindre belastende måde. I princippet burde det kunne lade sig gøre at
have fortsat vækst og mindre udledning. Der er allerede en delvis afkobling af
den gamle sammenhæng mellem økonomisk fremgang og stigende udledning. Vi er blevet meget rigere de sidste tyve år, men sviner ikke tilsvarende.
På spørgsmålet om det er tåbeligt at gennemføre et køb-ingenting-år, svarer
vismanden: Nej, slet ikke, for det sætter gang i nye forbrugsmønstre og påvirker industrien og politikerne, men der er også brug for en kraftig stigning i prisen på verdensplan for at udlede CO2. Danmark står for 0,1 procent af verdens samlede udledning, men prøver med eksemplets magt og ved at være
overambitiøs at motivere andre lande til det samme.
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Mikael Bellers Madsen fra Concito spørger: Er vi til for virksomhedernes
skyld. Det er, som om vi handler amoralsk, hvis vi ikke forbruger, men forbruget skal ned, og man kan ikke bare skubbe sit forbrug ud i fremtiden eller
over på andre. Man burde gå ned i tid og arbejde mindre eller købe kunst, for
det handler om at låse pengene i noget, der ikke sviner. Man kunne også
bruge sit eget tøj, til det hænger i laser. Måske ikke nogen tosset ide. Tove er
inspireret til sin tale af en artikel af Pernille Stensgaard, hendes yndlingsjournalist, men sagde også: Nu skal det jo heller ikke blive så sort og uudholdeligt
det hele, for næste års rejse er for længst bestilt. Man kan jo også bare tænke lidt længere over tingene og gøre sit bedste og måske oprette en byttecentral, men på den anden side, hvem vil bytte med mig og har jeg overhovedet
noget at bytte med.
Så hørte vi igen et dejligt stykke musik fra LAND. Denne gang ”Frostvejr”.
Siri holdt 5 min. som et causeri over sin gildetid, tanker som var kommet til
hende efter vores jubilæumsgildehal. Hun startede med at fortælle om sit
møde med Jens, som blev hendes ægtefælle og sammen med hvem hun
startede sin tid i 4. gilde. Jens kom fra en ivrig spejderfamilie, og hvis hun ville
have Jens, måtte hun følge trop. Vi hørte om deres ungdomsoplevelser og
om deres vej ind i gildet, og Siri mindede os om de utallige udfordringer, der
mødte os som unge gildebrødre – om fødselsdagsgildehaller, bl.a. en i en
spejderhytte ved Linå i høj sne, en anden hvor Steen Klercke som gildemester spurgte, om vi havde vasket vores fødder. Vi hørte om alle udfordringerne med områdets spejderhytter, om Lindehytten som under stor ståhej med
hjælp fra politiet blev transporteret fra Virklund til Them, for senere over mange weekender at blive genopbygget og udvidet. Om Almindsø hytten, som
mere var indrettet som en 1-plan villa, og hvor igen gildebrødre og spejderforældre måtte i arbejdstøjet for at få den gjort anvendelig som spejderhytte.
Og som rosinen i pølseenden fik vi så hele historien om tilblivelsen af Paradishytten lige fra jordbundsprøver af grunden og til selve indvielsen i 1986.
Noget kunne vi huske, andet havde vi glemt, og god ide, at vi blev mindet om
endnu flere af vores fantastiske fælles gildeoplevelser. Vi sang derefter Den
blå anemone, og gildehallen blev lukket med endnu et stykke musik fra
LAND.
Efter at have nydt noget indbydende, friskt smørrebrød, drikkevarer efter frit
valg og kaffe med lækre småkager kunne vi byde velkommen til Lars Nygaard, mangeårig naturvejleder ved Aqua naturfagscenter. Vi havde på forhånd fået tilsendt et oplæg til aftenens emne nemlig mennesket og naturen
med overskrifterne: 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.
Lars havde nogle gode bud på, hvor svært det er at forvalte vores natur. Alle
har et natursyn. I TV-avisen hører vi næsten dagligt fra nogle sider, at landmænd forurener vores natur. Landmændene derimod fastholder, at de gør
alt, hvad de kan for at passe på vores natur, det er jo den, de lever af. Vi vil
gerne have, at alt ser ud, som det var engang, men både vores samfund og
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de klimatiske forhold gør, at det er meget svært. Lars brugte et godt og meget
aktuel eksempel nemlig oversvømmelserne langs Gudenåen. Før i tiden blev
områder langs åen helt naturligt oversvømmet i visse periode. Når det sker i
dag, er det pludseligt blevet et problem, fordi der nu ligger sommerhuse og
haver. Et andet eksempel, han brugte, var beliggenheden af Silkeborg by,
som helt unaturligt er vokset op mellem søer og skove. Her kan det ikke undgås at skabe konflikt mellem naturfolk og de, som skal varetage de praktiske
interesser for en bys udvikling. Den flotte faunapassage Stryget, den vigtigste
i Danmark i et natura 2000 område for fiske- og fugle passage, skal have
bræmmer med træer og buske langs vandet for at virke optimalt, men med en
beliggenhed i centrum af Silkeborg er det på den anden side naturligt at skabe byudvikling netop her. Der er hele tiden 2 yderpunkter ved byudvikling. Det
er en evig kamp. Det samme gælder færdslen i vores skove, hvor der gerne
gives plads til mountainbikes og løbere, men hvor det også stadig skal være
muligt at gå en fredelig spadseretur uden alt for mange forstyrrende elementer.
Tak for en dejlig aften med rigtig meget indhold, som kan give os alle noget at
tænke på.
Ref. Kirsten H.
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Sct. Georgs Gildet i Kjellerup.
Nytårskur hos Vera og Svend Åge Nørgaard, den 16. januar 2020.

Vi sang ” Vær velkommen ” vi fik noget godt at spise, som Vera og Svend
Åge havde lavet, vi hyggede, snakkede, Birthe læste noget med at se tilbage
på det gamle år, med alle dets glæder og sorger, dets fuldkommenhed og
mangler, dets skuffelser og uventede behagelige overraskelser, derefter havde pakke spil, så var der kaffe.
Vi sluttede aftenen med at synge ”Nu er jord og himmel stille” og ønskede
hinanden godt nytår 2020.
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ARRANGEMENTER I APRIL 2020
Mandag, den 20. april 2020 kl. 18:30—Distriktsrådsmøde i
Medborgerhuset
Arr. 2. Sct. Georgs Gilde—se nærmere i nyhedsbrev

ALLE

1. GILDE

Mandag, den 29. april 2020 kl. 19:00—Sct. Georgs Gildehal—
se nærmere i Øksen

2. GILDE

Torsdag, den 23. april 2020 kl. 19:00—Sct. Georgs Gildehal Marienlund Plejecenter

3. GILDE

Fredag, den 24. april 2020 kl. 18:00—Sct. Georgs Gildehal—
Marienlund Plejecenter

KJELLERUP Torsdag, den 23. april 2020 kl. 18:00—Sct. Georgs aften med
ægtefæller—Blokhuset i Hald

1. Sct. Georgs Gilde
Ny adresse:
Alfred Westersø
Bredhøj 1, 3. tv.
8600 Silkeborg

Øksen
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Deadline
29.03.

2019/2020
Udkommer
05.04.

Næste deadline: 29. marts 2020
Øksen nr. 7 udsendes den 23. februar 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 23. februar 2020

E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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