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ARRANGEMENTER I SEPTEMBER 20209
1. GILDE

Mandag den 21. september kl. 19.00.
Sct, Georgs Gildehal i Paradishytten.
OBS ! OBS ! Alle bedes selv medbringe:
kniv og gaffel – glas til vin og vand, samt
kop til kaffe / the.
I eftergildehallen causerer
tidl.højskolelærer Terkel Berg Sørensen
over det danske sprog.
Gruppevis tilmelding til Jytte & Ove 8683
6304,
jytteove@privat.dk senest den 14. september 2020.

2. GILDE

Torsdag den 17. september 2020 kl.
19:00: Marienlund Plejecenter, Sanatorievej: Sct GeorgsGildehal.
I eftergildehallen vil der være foredrag af
biolog Henrik om hans ophold i Antartisk.
Gruppevis tilmelding til hmasilk@mail.tele.dk senest torsdag den 10.
september 2020

3. GILDE

KJELLERUP Lørdag/søndag den 19./20. september
2020
”Blicher Dysten”
Spejderne vil gerne have besøg af gildebrødre—så kom og se, hvad der sker.

Nekrolog

Natten til fredag d. 28. august sov Vagn Freiberg stille ind omgivet af sine
kære efter lang tid sygdom, men Vagn nåede heldigvis at fejre sin 90 års fødselsdag på Svostrup Kro d. 7. august med hele familien.
Vagn har været en aktiv del af 1.gilde i mange år og vi vil savne ham og hans
store viden og dejlige lune mens tankerne går til Martha.
Ære være Vagns minde.

2

1. SCT. GEORGS GILDE
Referat fra Gildeting den 12. august 2020
Mødedeltagere 13
Fraværende var Erna Bornhøft, Martha Freiberg, Vagn Freiberg, John Hahn,
Bo Jeppesen, Hanne Jeppesen, Verner Laursen, Mogens Riget, Jytte Rørsted, Ove Rørsted, Grethe Stausgaard, Kirstine Tagmos, og Hanne Wind
1. Valg af dirigent: Anna Bramming Madsen
Referent: Mette Yde
Stemmetællere: Else Hald og Børge Grønbæk
Dagsorden:
2. Gildemesterens beretning:
Ja, året 2019 og 2020 startede efter reglerne med Sct. Georgs Gildehal i Paradislejren den 23. april, endda på Sct. Georgs Dag. Vi genindsatte den siddende gildemester, og desværre måtte vi udsætte indsættelsen af faneherolden, da Jørgen Labansen ferierede i Grønland.
Vårturen i 2019 var små smukke traveture , startende ved Tvilum Kirke, og
afsluttedes med kaffe og kringle på Svostrup Kro.
Den 12. juni 2019 distrikts-friluftsgildehal i Blokhus ved Hald Sø. En god aften
i tørvejr, indtil vi skulle til at køre hjem, så begyndte det ellers at tordne, og
regnen stod ned i stænger.
Den 25. juni 2019 var alle inviteret i Paradislejren, hvor slagter Bo serverede
helstegt pattegris, og Lars Henriksen fra Vrads fortalte om sine oplevelser
med tv-udsendelsen ”alene i vildmarken”. Der var ca. 80 gildebrødre og spejderledere,
Den 29. september 2019 gildehal i Paradislejren, hvor vi mindedes Steen
Rossen, som vi lige havde mistet. Jørgen Labansen blev indsat som faneherold. Gruppe 1 stod for efter gildehal, hvor vi fik en fin middag. Afsluttende
med spørgeleg om Silkeborg by.
Den 28. oktober 2019 Gildets 81 års fødselsdag, meget festlig, men på grund
af kontrovers med Paradislejren havde vi selv bestik, tallerkner, glas og kopper med. Jørn Rye Rasmussen fortalte om sin bog ”Hvis det stod til mig”. Han
var nummer 13 i en søskendeflok.
Da Fællesrådet havde vedtaget, at nedlægge november arrangementet blev
vi enige om, at vi ville finde på noget selv. Så valget faldt på Perronteatret,
hvor vi den 21. november 2021 så ”Ægtemand i knibe”. En sjov komedie og
alle de medvirkende var amatører.
Den 4. december 2021 juleandagt i Hvinningdal Kirke, og vi forsatte aftenen
på Underhuset, med et lækkert julebord, risalamande, banko og dejlige julesange
Den 27. januar 2020 gildehal i Golfklubben, med en dejlig stemning, god mad
til eftergildehallen, og spørgeleg om, hvad der var sket i 2019. Ja hukommelsen var ikke lige god hos alle, øv, øv. Bo spillede guitar til vores sange.
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I februar 2020 havde vi virksomhedsbesøg. Vi havde mange bolde i luften,
men endte med Spejdermuseet. Det var ikke den bedste ide, da flere grupper, havde været der, men vi fik en god oplevelse.
Ja, og så kom coronaen, og vi har ligget stille en tid, men heldigvis tog gruppe 3 godt imod gildeledelsens ide, om at ændre den droppede vårtur til en
sommerdag den 15. juni 2020. Hanne og Bo havde arrangeret en fantastisk
tur, gennem det midtjyske højland. Vi fik formiddagskaffe ved Knudhule Kro,
og derefter gik turen videre i det skønne landskab over Voervadsbro. Vi endte
ved Klostermølle, hvor vi blev trakteret med Hannes skønne sandwich. En
super dejlig dag med god opbakning.
Ja, så har jeg kun at sige af hjertet tak for jeres store opbakning, og samtidig
sige, at så kan I godt gå i tænkeboks, for næste år smider jeg øksen - det er
700% sikkert – så har I måttet trækkes med mig i 12 år. Ja ikke i rap, men alligevel.
Bemærkning til gildemesterens tale:
Ingen
3. Statistik:
Vi er 26 gildebrødre.
6 riddere
20 væbnere
Gennemsnitsalder: 79,6 år
Anciennitet: 32,1 år
Statistik blev godkendt
4. Regnskab
Overskud er på kr. 3.583. Der var budgetteret med kr. 600.
Anden indtægt på ca. kr. 3.500 under budgettet, det skyldes, at der ikke har
været så mange arrangementer. Gildearrangementet blev på kr. 7.844, det
var budgetteret til kr. 15.000. Kassebeholdning er p.t. på kr. 24.075
Regnskabet er revideret. Regnskabet blev godkendt
5. Budget
Lille underskud på kr. 300. Budgettet blev godkendt.
Kontingentet for 2020 er uændret
Budgettet blev godkendt
6. Indkomne forslag
Gildemesteren foreslår at der serveres mindre spisning til gildehallerne
Alle fremmødte gildebrødre var enige om, at der fremover skulle serveres
små retter, men det er stadigvæk op til den enkelte gruppe, hvad der skal
serveres.
Mogens og Golfklubben er i positive forhandlinger, om at vi fremover skal
holde vores gildehaller i Golfklubben. Golfklubben sætter et lokale til rådighed, hvor vi kan opbevare vores ting.
7. Beretning fra Fællesrådet
Indtægterne stammer fra kontingenter og River Boat. Regnskabet gav et lille
underskud på kr. 1.875
Der var givet donationer til Blicher Dysten, som fik kr. 4.000. Kr. 5.000 til
Midtskov. Kr. 1.500 til Bjerringbro fredslys og kr. 500 til Spejdermuseet
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Mindre donationerne i 2020 og 2021, da vi ikke har indtægter fra River Boat.
Desuden har fællesrådet bestemt, at frem over gives der kun tilskud til spejderne.
Regnskabet blev godkendt
8. Beretning fra gildets laug
Good Turn Lauget
Vi skal blive bedre til at beregne, hvor mange hjælpere, der skal bruges til de
enkelte arrangementer
9. Beretning fra grupperne
Gruppe 1: Det første møde blev brugt til at arrangere gildehal i september
måned. Men desværre modtog gildemesteren et opkald fra Per Therkildsen,
at vi frem over ikke kunne regne med at få vasket op ude i Paradislejren. Ove
Hald påpegede, at det eneste, der ikke var skyllet af, var kaffekopperne, resten var lige klar til at blive vasket op. Ove Hald var ærgerligt over, at gruppe
1 stod som den store synder. Efter en del diskussion blev alle gildebrødre
enige om, at Ove Hald selv tager kontakt til Per Therkildsen,.
Næste møde blev brugt på at planlægge årets program. Gruppe 1 nåede at
komme til Godsbanen i Århus og det næste på programmet var Arne Haugen
Sørensen i Videbæk. Resten af programmet faldt med coronaen.
Gruppe 2:
Der var ingen gildebrødre til stede
Gruppe 3:
Gruppen var plaget af en hel del sygdomme, men gruppen fik lavet en dejlig
sommertur
Gruppe 4:
Besøgt Baune rundkirke i Tjørring. En helt fantastisk kirke. Taget går op i en
spids og befolkningen i Tjørring har bidraget til udsmykningen af kirken med
mange lokale ting
Besøg hos smykkekunstneren Eisner i Odder, og derefter gik turen til Jernbanen i Odder, hvor Kirstine Tagmos havde udstilling. Det sidst gruppen nåede inden coronaen kom, var at se dronning Margrethes udstilling på Silkeborg
Museum.
10. Valg af kansler, skatmester og dørherold
Valg af kansler for 2 år:
Hanne Jeppesen
Valg af skatmester:
Mogens Riget for en ny 2 års periode
Valg af dørherold for 2 år
Agnethe Frederiksen
11. Valg til laug
Øksen:
Kirstine Tagmos og Ruth Labansen
Good Turn Lauget:
Agnethe Frederiksen, Ruth Labansen og Mette Yde
Museumslauget:
John Hahn og Anne Bramming Madsen
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12. Valg af revisorer
Alice Drewsen
Birthe Skov
13. Valg af suppleanter
Erna Bornhøft
14. Eventuelt
Ingen kommentarer
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2. SCT: GEORGS GILDE
Gildeting torsdag d. 20. aug. 2020 på Medborgerhuset
Gildeledelsen havde bestemt, at vi skulle starte aftenen med at spise et par
stykker smørrebrød sammen siddende hver især med behørig afstand. Vores
gildemester bad os derfor om enkeltvis at gå hen og hente mad og drikke.
Det lykkedes dog kun i nogen lunde god ro og orden, og ved den senere diskussion om forholdsregler vedr. corona, var vi enige om, at den situation burde vi have håndteret bedre.
Inden gildetinget blev åbnet, kunne vi lykønske fire gildebrødre med forskellige mærkedage. Inger Pedersen havde 25 års jubilæum d. 20. april. Grethe
Lauridsen fejrede fødselsdag d. 25. april og Preben Gram Møller d. 16. aug.,
som alle tre udløste en gave fra gildet. Desuden kunne vi på selve aftenen
lykønske Inger Saerens med hendes fødselsdag.
Derefter gik vi over til den mere alvorlige del af programmet.
Punkt 1. Valg af dirigent og protokolfører
Steen Stensgaard blev valgt som dirigent. Han kunne straks konstatere, at
indkaldelsen til gildetinget var sket i god tid, og derefter blev undertegnede
valgt som protokolfører.
Punkt 2.
Gildemesteren indledte sin beretning med at sige, at hun godt kan lide at være i god tid, så beretningen var blevet skrevet for mere end et halvt år siden.
Årsagen kender vi alle, men selve corona situationen ville hun gerne drøfte
efter afslutningen af gildetinget. Tove kunne undre sig over, hvor tiden er blevet af, efter at hun tiltrådte som gildemester, og hun har i det forløbne år indtil
nu fået svaret ja, når hun har bedt om hjælp, om end nogen gange med større eller mindre entusiasme.
Tove fortsatte: ”Vi har stillet med en mand til Paradislejren, en revisor til Fællesrådet, et antal personer til River Boat (som jo som så meget andet blev aflyst), hørt om vort gildes 50 års jubilæum og herunder også om Paradislejren
fra starten og til i dag. Og så har vi ikke mindst haft nogen grupper, der har
lavet flotte arrangementer i løbet af året – men mere om det senere.
Men vi er også udfordret – og selvom Steen K. ikke gerne vil høre det, så kan
vi ikke løbe fra vores dåbsattest.
Vi er nu 34 medlemmer, som efter den seneste udmelding alle deltager i
grupperne, og vi har en gennemsnitsalder på ca. 75 år. Siden sidste beretning har vi mistet tre medlemmer, nemlig Lilly, som døde 1. juli 2019, og
Pierre, som døde 31. maj i år. Desuden har Aase Grud desværre meldt sig
ud.
Vores mødeprocent, ja, der er det godt, at den også er meget høj, faktisk har
vi tre med 100 % og flere, der følger lige efter med 90,9 % ”.
Derefter gennemgik Tove årets arrangementer indledende med høstturen i
august, som gik til Kongenshus, hvor vi på trods af vejret gik en lilletur i det
regnvåde landskab, inden vi gik indenfor og fik serveret en dejlig varm kartoffelsuppe, lige noget der passede til det kølige vejr. Vi fik desuden en spændende fortælling om Kartoffeltyskernes gøren og laden i det midtjyske.
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I september havde vi gildehal på Marienlund med foredrag i eftergildehallen
af Steen Konradsen fra foreningen ”Skøn på Silkeborg”. Oktober måneds gidehal foregik som i gamle dage i Paradislejren, hvor vi havde besøg af tre
grønne spejdere fra Lystrup, som fortalte om deres Ulandsprojekt. De serverede interessant kaffe for os, og vi kunne støtte deres projekt i Uganda ved at
købe kaffe og armbånd. I november havde vi foredrag på Marienlund, hvor en
veloplagt Steffen Olesen fortalte om sin store interesse for Elvis Presley og
spillede noget af hans musik. Som traditionen byder, var vi til fælles julegudstjeneste i december, denne gang i Hvinningdal kirke med efterfølgende lækker julemad på Marienlund. Januar bød så på fejringen af vores 50 års fødselsdag med et dejligt arrangement på Stryget med flotte taler, hvor vi mindedes de mange gode stunder, som vi har haft sammen. Distriktsgildemester
Bent Praastrup overrakte 50-års nåle til Ellen og Poul, Nis, Nina og Preben.
Under middagen berettede Ellen om gildets historie, og Poul fortalte om Paradislejrens tilblivelse. Efter gildehallen i februar på Marienlund holdt naturvejleder Lars Nygaard et meget tankevækkende foredrag, om vores moderne
samfunds forhold til naturen.
Tove var inde på brugen af Marienlund som mødested, hvor vi nu har fundet
ud af, hvordan man der på stedet ønsker, at vi forlader det. Vi må dog erkende, at det i øjeblikket giver os store udfordringer, og man derfor er nødt til at
kigge efter alternative muligheder.
Tove takkede herefter Bodil, Torben, Lis og Siri for de fine 5 min. som er holdt
i årets løb. Der har været 4 gildehaller, hvor gildemesteren i sine taler har været langt omkring. Der er blevet talt om Kræftens Bekæmpelse, vist et broderi
fra Toves spejdertid og talt om hendes snart 50 år i gildet, om at tage sig selv
i det, og været omkring år 2020 som et ”køb ingen ting år”.
Tove sluttede sin beretning med at sige:
”Lad mig så vende tilbage til at Tage mig selv i det.
Det har der heldigvis overhovedet slet ikke været brug for i gilderegi i år og
tak for det. Vi har i det forløbne år haft et forbilledligt samarbejde i ledelsen,
hvor alle har meldt ind med noget, og jeg synes, at det har været meget tilfredsstillende.
Det er også mit indtryk, at grupperne har fungeret fint, men det kommer vi jo
til at høre nærmere om lige om lidt.
Kort sagt, så har det ikke været spor problematisk igen at sidde på denne
plads efter mange år i baggrunden. Dette være sagt ikke mindst til dem, der
kommer efter mig.”
Gildemesterens beretning blev derefter applauderet.
Punkt 3. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab
Alle havde i forvejen fået tilsendt det reviderede regnskab, som viste et underskud på 981,74 kr., og efter enkelte bemærkninger blev regnskabet godkendt.
Punkt 4. Gildeskatmesteren forelægger budget for det kommende gildeår til godkendelse. Herunder fastsættelse af det årlige kontingent.
På grund af nedlukningen af gildets aktiviteter siden marts måned var budgettet blevet ændret/tilpasset i forholdt til det tidligere udsendte med bemærk8

ning om, at kontingentet fastholdes, og budgettet blev godkendt.
Punkt 5. Behandling af indkomne forslag. Herunder
Beretning, regnskab og budget for Fællesrådet og fælles laug til godkendelse
Beretning, evt. regnskab og evt. budget for gildets øvrige laug, udvalg bestyrelsesposter og andre poster
Gildemesteren havde medbragt årsberetningen for Fællesrådet for Silkeborg
Kommune samt de mange regnskabsark til orientering, som hun kort kommenterede. Underskuddet var på 6.800 kr. måske lidt større, end det plejer at
være. Godkendt.
Gildemesteren spurgte til de manglende fælles lister med navne på gildebrødre og aktiviteter i Silkeborg Kommune, og Kirsten Secher fra Øksen lovede at være tovholder og rykke de enkelte gilder.
Kirstine Faber havde spørgsmål om vores repræsentation i Bloddonorkorpset. Vores nuværende repræsentant, Steen Klercke var ikke til stede. Steens
forgænger i hvervet, Grethe Lauridsen kunne fortælle, at der ikke for øjeblikket er brug for hvervekampagner, da mange nye bloddonorer har meldt sig. I
øvrigt ønsker man gerne lidt yngre repræsentanter. Niels Peter Sørensen
blev valgt til at overtage Steens hverv.
Punkt 6. Indkomne forslag:
Forslag fra gruppe 26
Der ønskes bedre forhold mht. lyd til f.eks. gildehaller. Desværre er der mange, der kun hører brudstykker. Mikrofon indkøbes.
Det er spørgsmålet, om andre synes det samme. Gildet bruger nu mikrofoner
på Marienlund. Det blev vedtaget, at ledelsen arbejder videre med problemet.
Torben Friis er sat på sagen rent teknisk.
En bedre blanding ved gruppesammensætning.
Gå ud fra de nyeste GB – sørg for, at de kommer sammen med nogen, de
ikke har været sammen med før. Personlige hensyn skal helst undgås. Max.
8 i grupperne
Gruppesammensætningen blev igen diskuteret. Det er svært at gøre alle tilfredse. Der sker ofte det, at når man bare flytter en enkelt under arbejdet med
at lave gruppesammensætninger, kan hele korthuset falde sammen. Et matematisk system efterlystes.
Nogen vil helst ikke køre om aftenen. Derfor er det de samme, der kører i en
gruppe.
Der foreslås en takst, så alle kan være tilfredse – og sådan at chaufførerne
ikke både skal køre og betale
Gildeledelsen foreslog,
at når der køres indenbys betaler passagerer hver gang 20 kr. til chaufføren.
at når der køres udenbys betales der 1 kr. pr. kørt kilometer, som fordeles
mellem antallet i bilen.
Begge dele blev vedtaget.
Punkt 7. Beretning fra gildets grupper
Gr. 21 ved Torben Friis - Arrangerede høsttur - har haft 5 gr. møder og har
talt om kildesortering i anledning af alle vores skraldespande.
Gr. 22 ved Per Lolk Uldall – Arrangerede foredraget ”Skøn på Silkeborg” –
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har hørt om Grønland, Drewsen som grundlægger, kongedømme eller ikke
kongedømme
dømme – Afslutning på Underhuset.
Gr. 23 ved Kirsten Hartmann – Har set på kunst af Niels Chr. Kirkegaard og
Birthe Nissen i Odd Fellow logen – Omvisning i Søndermarkskirken i Viborg
med Hærvejstæppet og kunst af Anita Houvenaeghel i Svostrup Kirke. Gruppeafslutning med middag på Knudhule Badehotel.
Gr. 24 – Årets emne har været Genforeningen
Gr. 25 – ved Roat Pedersen – historisk prægede emner grundet genforeningsåret samt Brecht, Tom Kristensen, Ambrosius Stub og Elvira Madigan
har været på programmet
Gr. 26 ved Ellen Schou – Den Gamle By med en uheldig oplevelse med billetterne, fødselsdagsfejring af Grethe Lauridsen, gruppeafslutning med udsigt til
Borresø. Stod for vårtur til Genbrugspladsen og Radisson, som desværre forsvandt i corona tågerne.
Punkt 8. Valg til gildeledelsen
Tove Lolk-Uldall valgt til kansler
Preben Gram Mølle genvalgt til skatmester
Steen Klercke genvalgt til faneherold
Punkt 9. Valg til laug, udvalg og bestyrelser
Good Turn lauget: Valgt Inger Pedersen, Steen Lauritzen, Grethe Lauridsen
Info Laug – IT: Valgt Torben Friis
Donor – Valgt Niels Peter Sørensen
Punkt 10. Valg af revisorer
Valgt Lisbeth Baltzer
Punkt 11. Valg af suppleanter
De afgående
Punkt 12. Eventuelt
Med udgangspunkt i et forslag fra Torben Friis om at give mulighed for at betale til gildets arrangementer med Mobil Pay, udspandt der sig en livlig diskussion, som endte med følgende: I øjeblikket tager skatmesteren gerne mod
kontanter, og de, der ikke har kontanter, finder en løsning med skatmesteren,
idet anskaffelse af Mobil Pay til foreninger efter det oplyste er en temmelig
dyr løsning.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og gildetinget var afsluttet.
Mens vi efterfølgende drak kaffe, diskuterede vi, hvordan vi skal håndtere corona situationen i øjeblikket, og hvilke forholdsregler vi skal tage, for at det
kan være sikkert at mødes og på denne måde være sammen ”på afstand”, og
vi blev enige om, at vi godt på en venlig måde hele tiden må holde hinanden
op på de regler som gælder for forhåbentlig at holde smitten ude.
Protokolfører/ ref. Kirsten Hartmann
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2. Sct. Georgs Gilde
Arrangement i Paradishytten d. 22.10.
Foredrag v. lektor em. Ole Lauridsen—Sproget i Matador og i dag
Matador er blevet gennemanalyseret ud fra mange perspektiver: iscenesættelse og regi (herunder de meget få brølere), rollerne og skuespillerpræstationerne, historien og skæbnerne.
Sproget er derimod ikke blevet behandlet særlig indgående. Der er sådan set
kun blevet lavet lister med særlig morsomme og særlig bemærkelsesværdige
citater.
I foredraget vil vi grave mere i sproget og se på hvad det siger os ca. 3 generationer efter seriens tid. Afspejler sproget tiden og dens mennesker – dens
sprogbrug/sprogbrugere? Er der særlig påfaldende ord, vendinger og udtryksformer? Forstår et moderne (ungt) menneske Matador-sproget? Hvilken udviklinger i sproget kan vi finde frem.
Det bliver en spændende rejse gennem næsten 100 års dansk.
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3. SCT. GEORGS GILDE
Kort referat af Gildeting d. 11.03.2020.
18 GB fremmødte.
3. Gilde har 23 GB og 7 ægtefæller.
Gennemsnitsalderen er 76,2 år.
Fremmøde af GB til alle arrangementer: 80,7 %
Fremmøde af GB til gildehaller: 89,1 %
Fremmøde af ægtefæller til gildehaller (med ekstrabetaling): 80%.
Efter diverse valg ser besætningen ud som følger:
Ledelse:
GM Jens Rasmussen (nyvalgt)
GK Frode Nørgaard
GS Holger Rudbeck
Faneherold Jørgen Olsen (nyvalgt)
Dørherold Conni Mastrup
Fælleslaug og udvalg:
Spejderlaug: Per Christiansen, Frode Nørgaard
Good turn laug: Conni Rudbeck, Mogens Pedersen, Lillian R. Jensen
IT/info: Holger Rudbeck
GUS: Holger Rudbeck
GIM: vakant
Dansk Flygtningehjælp: Kirsten Enemark
Hjertestarter: Asta Overgaard
Revisorer:
Dorthe Madsen og Asta Overgaard
Ref. 20.03.2020 Asta Overgaard
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2. Sct. Georgs Gilde
Dåseringe
Så har vi 53 kg. Dåseringe klar til aflevering !!
Gildehilsen
Preben Gram Møller
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Sct. Georg Kjellerup

Bålaften i Mosedalen
Torsdag d. 27. August kl. 18.00
For gildebrødre og ægtefæller
Vi håber alle har det godt og har mod på at vi
mødes igen, under trygge former.
Alle bedes medbringe egen madkurv og drikkevarer + kaffe/te. Så dækker vi et pænt bord –
med god plads til alle

Vores første arrangement efter coronaens indtog. Alle gildebrødre var samlet
til en dejlig aften. Vi hyggede og snakkede og der var tændt bål. Vi sad og
nød den smukke solnedgang.
Eftersom vi ikke var samlet til Sct. Georgs aften læste Birthe Sct. Georgsbudskabet og vi sang nogle sange. Vi rullede fanen sammen inden vi sluttede
aftenen af med Nu er jord og himmel stille
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ARRANGEMENTER I OKTOBER/NOVEMBER 2020
ALLE

Søndag, den 1. november 2020 kl. 10:00—Danske Bank
Indsamling , Dansk Flygtningehjælp

1. GILDE

Mandag, den 26. oktober 2020 kl. 19:00—Paradillejren
Fødselsdagsgildehal
Onsdag, den 14. november 2020— Det Ny Teater

2. GILDE

Torsdag, den 22. oktober 2020 kl. 19:00 i Paradislejren
Gildehal—foredrag—se nærmere i Øksen
Torsdag, den 12. november 2020 - Virksomhedsbesøg

KJELLERUP

Torsdag, den 8. oktober 2020 kl. 14:00 Ledelsesmøde hos
Vera
Onsdag, den 21. oktober 2020 kl. 18:00 ”Guleærter gildemøde” med Bjerringbro og Karup—Alhuset, Kjellerup. Ægtefæller deltager
November—Fredslyset—program udsendes senere

2. Sct. Georgs Gilde
Ny email:
Preben Gram Møller
grammoller@gmail.com

2020/2021
Øksen

Deadline

Udkommer

4
5
6

04.10.
01.11.
10.01.

11.10.
08.11.
17.01.

7

14.02.

21.02.

8

28.03.

04.04.

Næste deadline: 4. oktober 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 13. september 2020
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
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