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ARRANGEMENTER I AUGUST 2020
ALLE

Mandag den 24. august 2020, kl. 17:00 I
Gammelstrup lejren: Distriktsgildeting og
friluftsgildehal.
Se nærmere i Distriktets nyhedsbrev.

1. GILDE

Onsdag d. 12. august 2020, kl.19:00 i
Medborgerhuset - Gildeting.
Der er mødepligt så evt, afbud til Mogens
senest fredag d. 7. august

2. GILDE

Torsdag den 6. august 2020, kl. 19:00 i
Medborgerhuset: Gruppeledermøde.
Torsdag den 20. august 2020, kl. 17:30 i
Medborgerhuset: Gildeting.
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk senest torsdag den 13.
august 2020

3. GILDE

KJELLERUP Torsdag d. 27. august 2020, kl. 18:00
Bålaften i Mosedalen med ægtefæller
Arrangør Ledelsen.

Der har ingen møder været, men der har desværre været 3 dødsfald:
1. Gilde: Steen Rossen
2. Gilde: Pierre Saerens
Æret være deres minde

Mindeord om Pierre Saerens
Det var med sorg, at vi modtog meddelelsen om, at Pierre var afgået ved døden d. 31.maj 2020.
Pierre blev optaget i 2. gilde i 1972 og havde således været medlem af gildet
i 48 år.
I disse mange år har Pierre deltaget meget aktivt i gildets liv; f.eks. var han
med til at starte miljø-lauget op i 1974, hvor han i to omgange var en flittig bidragyder. Pierre har også været gildemester 3 gange, første gang i 19771979 og senest i 1998.
Desuden har Pierre bl.a. været skatmester og fane-og dørherold.
Ikke mindst det internationale arbejde stod Pierre nær, og derfor var han også
gim´er i firserne og halvfemserne. Tilbage i halvfjerdserne var Pierre også en
af initiativtagerne til venskabsgildet i 1. Kristiansand og også Letlandslauget
var han med i.
Et andet kendetegn ved Pierre var han store interesse for motion, hvad enten
det var vandreture eller skiture i Norge.
Vi vil huske Pierre som et meget vidende og interesseret menneske med stor
veneration for gildebevægelsen.
Æret være Pierres minde
Tove Gadegård
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1. SCT. GEORGS GILDE
Gildet var inviteret til Sct.Hans aften i Nøjkærhus.
Der var mange der mødte op, og det blev en meget hyggelig aften. Efter at
have spist vores medbragte grillmad i huset, hyggede vi os om bålet med
sang.
Dejlig aften !
Ref. Ruth La.
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1. SCT. GEORGS GILDE
Vårtur mandag den 15.juni.
Første møde efter nedlukningen på grund af CORONA-virussen.
Vi mødtes i Iskælderdalen 23 gildebrødre med ledsagere og kørte i en lang
række efter Bo og Hanne, der sammen med deres gruppe havde arrangeret
turen.
Vi kørte en flot tur igennem Sejs, Svejbæk, Laven, Jaungyde, Firgårde og
endte ved Knudhule.
Her fik vi et lille glas, som ginegasserne serverede. Vi fik hilst på hinanden
efter den lange pause.
Herefter fortsatte vi en flot tur igennem Ry, Alken, Voervadsbro og endte i
Klostermølle madpakkehus.
Her fik vi serveret sandwich med øl eller vand og kaffe og kage og snakken
gik.
Traditionen tro sang vi Vårtursangen med det nye vers, nu vers nr. 11.
Melodi: My Darling Clementine.
Forårstur med NUL strabadser
er da lige det, der duer skønt Coronakrisen kradser
første gilde ta`r på tur
Omkvæd:
Første gilde ta`r på vårtur
ingen ved, hvordan det går
en travetur i skøn natur
glæder os hvert en`ste år.
Det var dejligt, at vi endelig kunne mødes på en skøn tur i pragtfuldt vejr!
Ref. Ruth La.
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ARRANGEMENTER I SEPTEMBER 2020
ALLE

1. GILDE

2. GILDE

Torsdag den 17. september 2020, kl. 19:00
Marienlund Plejecenter—Sct. Georgs Gildehal

3. GILDE

KJELLERUP

Adresseændring:
Steen Klercke
Myntevej 35
8240 Risskov
2020/2021
Øksen

Deadline

Udkommer
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06.09.

13.09.

4
5
6

04.10.
01.11.
10.01.

11.10.
08.11.
17.01.
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14.02.

21.02.
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28.03.

04.04.

Næste deadline: 6. september 2020
Øksen nr. 3 udsendes den 13. september 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 2. august 2019
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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