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ARRANGEMENTER I OKTOBER/NOVEMBER 2020
ALLE

Søndag, den 1. november 2020
Indsamling, Dansk Flygtningehjælp
På grund af Covid-19 vil indsamlingen i 2020 foregå
digitalt.

1. GILDE

Mandag den 26.oktober 2020 kl. 19.00
Fødselsdagsgildehal i Paradislejren .
Alle bedes medbringe
Tallerken, bestik, glas og kop.
Gruppevis tilmelding til Birthe skov tlf. 20245109 el.
Mail. birthe@skov01.dk
Onsdag, den 14. november 2020— Det Ny Teater

2. GILDE

Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 19.00:
Paradislejren: Gildehal.
I eftergildehallen vil der være foredrag ved lektor emeritus Ole Lauridsen om ”Sproget i Matador og i dag”.
Gruppevis tilmelding til kansler2.gilde@mail.dk
senest torsdag den 15. oktober 2020.
Torsdag den 12. november 2020 kl. 16.30: Virksomhedsbesøg: Retten i Viborg og Hedeselskabet.
Vi mødes kl. 15.15 ved Balle Kirke og arrangerer samkørsel. Afgang fra Balle Kirke kl. 15.30 prc.
Gruppevis tilmelding til Keld Roat Pedersen pr. mail på
bonnichsena@gmail.com med cc til kansler2.gilde@mail.dk
senest mandag den 2. november kl. 12.00.

3. GILDE

Fredag den 23. oktober 2020 kl. 18.00.
Marienlund Plejecenter. Fødselsdagsgildehal

KJELLERUP Onsdag, den 21. oktober 2020 kl. 18:00 ”Guleærter gildemøde” med Bjerringbro og Karup—Alhuset,
Kjellerup. Ægtefæller deltager

November—Fredslyset—program udsendes senere

1. Sct. Georgs Gilde
Gildehal d. 21. september 2020
19 gildebrødre med ledsagere var mødt op. budskabet, der var skrevet af gildemesteren for Flensborg Gildet Anne-Margrete Jessen blev læst op og efterfølgende stod gildebrødre ved deres stole og aflagde gildeløftet.
Indsættelse af de på gildeting valgte poster for kommende år. Hanne Jeppesen overtog posten som gildekansler efter Mette Yde og Agnete Frederiksen
overtog dørherold posten efter Alice Drewsen.
Den traditionelle gildemestertale blev afløst af oplæsning fra bogen LIVSGLÆDE, der indeholder indlæg af 18 danske forfattere, en af dem er Martha
Christensen, hvis indlæg hedder PAS PÅ DEN
Man skal passe godt på med glæden, for den smitter hurtigere end både influenza og forkølelse, den forekommer ikke kun i epidemier men hele året
rundt, og den kan være svær at komme af med igen. Den flyver som en sky i
små ihærdige virusser og baciller fra det ene menneske til det andet, og der
findes ingen vaccine imod den, så det gælder om at gardere sig og tage sine
forholdsregler.
Bedst ville det være om man helt kunne undgå at kontakt med andre mennesker, men da det nok ikke er ganske realistisk, må man nøjes med det næstbedste – at holde så stor afstand som overhovedet muligt og undgå de situationer, hvor smittefaren er størst. Og samtidig holde sig for øje at det ikke er
samkvemmet med mennesker man skal være på vagt overfor, men i det hele
taget se sig godt for og ikke ligefrem bringe sig selv i farezonen.
Men den største smittekilde er og bliver andre mennesker. Der er vitterlig folk
som går rundt og smiler uden så meget som at holde sig for munden og uden
tanke for, hvad det kan fører med sig, og man kan trods alle forsigtighedsregler uforvarende løbe ind i så veritabelt et glædes-udbrud at bacillerne fyger
om ørerne på en, så man udsættes for stor risiko for infektion.
Man får disse besynderlige behov for at være venlig og fremkommelig og lade andre mennesker forstå, at man godt kan lide dem, denne trang til at dele
hvad man har, at åbne sig og glemme sin vanlige skepsis og mistænksomhed. Man får lyst til at adlyde et indre krav om at være til stede og der er ikke
det skjul, hvor man kan gemme sig og trække sit velkendte mismod godt ned
om ørerne.
Dette udpluk af Martha Christensens indlæg fik lidt smil på mange af os, da
adskillelige udtryk minder os om dagens beskeder fra regeringen om den aktuelle corona situation. Bogen er udgivet i 1993.
Gildemesteren forespurgte om en gildebror kunne påtage sig posten som
GIM, den står ledig.
Efter gildehallen causerede tidl. højskolelærer Terkel Berg Sørensen over det
danske sprog, det var ikke kedeligt. Tak for det.
ref. Anna
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2. Sct. Georgs Gilde
Referat fra Sct. Georgs Gildehal på Marienlund Plejecenter den 17. september 2020
Alle gildebrødre blev bedt om at følges ind i gildehallen med dem de havde
tætte relationer til og vi skulle sætte os ved bordene med det samme. Indgangsmusikken var Tænder ild spillet af Lis Sørensen
På grund af coronaen blev sangen, Der er ingenting, der maner, spillet/sunget af den Kgl. Livgarde
Gildmesteren bød velkommen til de 34 gildebrødre og gæster. Det er en forsinket Sct. Georgs Gildehal i aften. GM er inspireret til musikken i aften af udsendelsen med Anne og Anders, der rejser rundt og bl.a. synger sange af
Gnags - En simpel sang.
Fra Himmel er du faldet blev sunget af Dybbøl Division.
Gildemestertalen handlede om Skiftedag. Det er jo en særlig dag i dag, da
der bliver skiftet ud i ledelsen. Hanne takker af som kansler. GM har været så
heldig at have holdt tale til Hanne i et par anledninger i det forgangne år og vil
derfor ikke sige så meget, men GM fortalte kort om alle de pligter og arbejdsopgaver, som hun har haft i de op til 7 gange, hun har været kansler. Herefter
blev Tove Lolk budt velkommen som ny kansler.
GM gik herefter over til Skiftedag i andre sammenhænge - hun havde været
på Wikipedia og fundet ud af, hvad det betyder. Skifte fandt sted enten den
1.5. eller 1.11. Skifte blev fastslået i en forordning fra 1799. Den 1.11. har også været brugt til at tage varsler, herunder hvordan vinteren ville blive. Skiftedag bruges også i forbindelse med skifte i sommerhusene. Forretninger havde også taget skiftedagen til sig bl.a. med længere åbent. Skiftedag er også
blevet brugt i sportens verden. Skiftedagen er også brugt af en mor, når hendes børn skal til faderen (når man er skilt). Man kan vælge at opfatte skiftedagen som enten noget negativt eller som noget positivt.
Sct. Georgs budskabet blev ikke oplæst, men i stedet læste GM sagnet om
Sct. Georg af Kirsten Gammelgaard. Kirsten Gammelgaard fik bl.a. Fredslyset til Hammel.
Meddelelser - gildets gave blev overrakt til Inger Petersen i anledning af hendes 25 års jubilæum i Gildet.
Fredslyset er i år den 25. november - er der nogen, der vil tage sig af det?
Der er indkøbt en soundboks til gildet, dog én af de mindre slags ;0))
Næste arrangement er den 22. oktober - foredrag i Paradislejren
Der var planlagt virksomhedsbesøg i november, men i stedet kommer vi til
Byretten samt Hedeselskabet i Viborg.
5 Min Sct. Georg af Ellen Schou: Ellen nåede inden hun bestemte sig, at få
lavet ikke mindre end 3 taler. Hendes emner var: coronaen, plejehjem og vores gildeliv.... Da vi jo skal forlade mødet kl. 22 valgte Ellen et sammenfattende emne: Først lidt om Coronaen, som blev det mest håndfaste emne til gildetinget. Vi skal lære at leve med reglerne for man kan ikke lukke sig inde, da
der måske går flere år før bekymringen for smitte er ovre. Lad den sunde fornuft råde. Herefter er det gilderne: hedder det udvikling eller afvikling? Én
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ting som Ellen synes vi har forsømt at tale om, er hvad vi kan tilbyde ældre
gildebrødre og hvordan får vi tingene til at fungere i gilderne, når alle i gildet
har nået en høj alder?
Tankevækkende 5 min fra Ellen.
Lyse nætter af Alberte Vinding - blev herefter spillet. Hanne læste gildeloven.
Gildehallen blev lukket
Efter maden holdt Henrik foredrag om sit forskningsophold i Antarktis (Henrik
er søn af Grethe Lauridsen). Henrik var af sted med et videnskabelig formål arktisk fisk. Han er uddannet biolog fra Aarhus Universitet og har også været i
Darwin i Australien. Han er Ph.d. Han er nu ansat som lektor for klinisk medicin, Århus Universitet. Han har altid været ekstrem glad for alle dyr. Der er
flere ting, som gør det svær at være fisk i antarktisk på grund af det meget
kolde vand. Isfisk har fundet ud af at lave frostvæske og kan derfor klare sig i
det ekstreme kolde miljø. Deres blod er også mælkehvidt. Det primære formål
var at forstå fosterudviklingen i antarktiske fisk i et varmere klima. Med sikkerhed betyder det, at fiskene udvikler sig hurtigere. Det kan blive et problem,
da de udvikler sig for hurtigt og så er der ikke på tidspunktet er føde til dem.
Sekundær formål var at forstå udviklingen af små blodkar i nethinden med
dysfunktionelt blod. Isfisken har et ekstremt stor tæthed af blodkar i øjnene.
Antarktis er et meget stort kontingent - 14.000.000 km2 - med 0,00008
indb./km2. Det er det koldeste og tørreste kontinent. James Cook kom tæt på
antarktisk i 1773, ca. 120 km fra kysten. Der skulle dog gå yderligere 50 år
inden andre så land. John Davis satte foden på kontinentet den 7.2.1821.
Derefter en lang periode på 100 år, hvor adskillige var nede og udforske kontinentet.
Amundsen blev den første på Sydpolen. Det er i den vestlige del de fleste
forskningsstationer i dag ligger. Arktisk ejes ikke af noget land og må kun
bruges til fredelige formål. Dannebrog mangler fuldstændig og derfor er det
svært at komme ned og arbejde i de sydlig egne, men heldigvis kan mange
komme på besøg hos andre nationer. Der ligger en ret stor station i Ross
Sea. Den mindste er Parma Station og det var her Henrik var. Sydpolen er
markant koldere end Nordpolen. Sydpolen er et kontinent, der er omgivet af
et hav. Der løber en havstrøm i urets retning omkring og derfor kommer der
ingen varme havstrømme ind og derfor varierer havtemperaturen ikke og er
derfor ekstremt koldt.
Hvem betaler for Henriks tur - Donald Trump - Nations Science Fundation
(NFS). Carlsbergfondet betalte og Veluxfonden betalte også en rigtig stor del.
Og til sidste Videnskabernes Selskab i København. Alt i alt en velfinansieret
tur. Man skal gennem en temmelig del forberedelser.
Henrik var af sted i ca. 2,5 mdr. Han mistede desværre ekspeditionslederen
inden han tog af sted på grund af en ulykke og der blev indsat en anden. Der
er flere grupper dernede og man deles om ressourcerne. Det er derfor en fordel af have en lidt ældre leder, men den yngre leder klarede det rigtig fint. Udrejsen gik fra DK over USA. Det var forudsætningen for at få betalt rejsen.
Man kan ikke tage fly helt til forskningsstationen. Det sidste stykke skal man
sejle. Henrik fortalte om det skib han skulle sejle med til antarktisk og at det
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er et krav, at man skal have lods ombord igennem Magellanstrædet. Han så
mange albatrosser og ganske mange hvaler. Undervejs var der også videnskabeligt arbejde, der skulle klares. Een gang i timen smed man en sonde i
vandet, der kunne måle havtemperaturen. Målet var Palmer stationen. Den er
bygget til, at der kan være ca. 40 personer. En relativ lille station. Når man er
på stationen, handler det meget om at arbejde, men der var også tid til hygge.
Man stod selv for selve rengøringen. Stationen var meget amerikaniseret.
Man fangede selv de fisk man skulle bruge til forsøgene ved trawl og mindre
gummibåde. Der er rigtig mange pattedyr - pelssæler, søelefanter, krappeædersæler og søleoparder og så de større dyr - pukkelhvaler.
Henrik brugte det meste af tiden på forskningsstationen på at desikere alle
fiskene.
Tak til Henrik for et uhyre interessant foredrag.
Tak til den arrangerende gruppe.
Ref. KMS

5

2. Sct. Georgs Gilde
Program for 2. gildes virksomhedsbesøg, torsdag den 12. november
2020 hos Retten i Viborg og Hedeselskabet, Klostermarken 10, 8800 Viborg.
1. Deltagerne mødes ved Balle Kirke kl. 15.30 for fælles transport til henholdsvis rettens og Hedeselskabets lokaler. Parkering sker ved rettens indgangsdør, og det præciseres, at retten og Hedeselskabet har til huse i samme bygningskompleks.
2. Kl. 16.30 er der rundvisning i rettens lokaler ved retssekretær Irene Larsen
og Keld Roat Pedersen. Roat vil fra indgangsdøren lede gruppen til det sted,
som aftales med Irene - formentlig kantinen - hvorfra rundvisningen starter
efter en kort velkomst og introduktion. Under rundvisningen og efter denne vil
der blive lejlighed til at stille spørgsmål. Gruppen vil formentlig blive delt op i
to mindre, og da flere fra gildet har været domsmænd, vil det være praktisk,
om denne "særgruppe" fordeler sig blandt de to grupper.
3. Kl. 18.00 præc. går deltagergruppen i "gåsegang" til Hedeselskabets indgangsdør, hvor vi vil blive modtaget af kommunikationsmedarbejder Inge
Spliid Bech, der - også efter en kort introduktion fra Roat - i hovedtræk vil fortælle om Hedeselskabets virksomhed i dag i ind - og udland samt forestå en
rundvisning i selskabets museum og lokaler. Inge tilrettelægger selv fremgangsmåden, men også her må man være forberedt på en opdeling i mindre
grupper navnlig ved museumsbesøget. Der vil i selskabets kantine eller andet
egnet lokale være et "beskedent" måltid formentlig i form af smørrebrød. Der
kan blive spørgsmål om en mindre egenbetaling.
Gruppevis tilmelding til Keld Roat Pedersen senest mandag den 2. november
kl. 12.00. Roat sørger så for videremelding til "forbindelserne" i Viborg.
Husk mundbind - navnlig ved besøget i Hedeselskabets museum.
Der er taget sædvanligt coronaforbehold fra alle parter.
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3. Sct. Georgs Gilde.
Gildehal på Marienlund Plejecenter, torsdag den 24. september.
3. Gilde nåede lige at afholde Gildeting før Corona lukkede næsten alt ned.
Sct. Georgs Gildehallen i april blev aflyst, så i forbindelse med september gildehallen, blev der indsat ny gildemester og faneherold, samt overrakt 40 års
gildenål til 2 gildebrødre.
Der blev ikke sunget live under gildehallen, alt foregik meget højtideligt via
digitale medier, flaghilsener inklusive.
Musik og sang ”på afstand” har været/er til glæde for mange i denne tid med
Corona.
Afgående gildemester Asta Overgaards gildemestertale stod i musikkens
tegn. Hvordan musik påvirker vore sanser, hjerne, samt vore reaktioner herpå. Musik er godt for krop og sjæl, har indflydelse på humør, og påvirker følelser af, f.eks. glæde, men også tårer. Gildemestertalen drejede sig herefter
om 250 året for Ludwig van Beethoven, om hans opvækst og hans liv med
musik på godt og ondt, og hans indflydelse på musik. Med talen fulgte dejlig
musik af Beethoven.
Lisbeth Olsen og Asta Overgaard fik herefter overrakt 4o års jubilæums nålen.
Per Christiansens fortalte i sine 5 min., om sin spejdertid, og specielt om deltagelsen i Jubilæumslejren i Ebeltoft den 2. – 8. juli 1959 på Ahl Hage med
8000 spejdere fra ind og udland. Per fortalte om lejrens opbygning og arrangementer samt den store oplevelse det havde været at deltage.
Asta takkede, og blev takket, for sin tid som gildemester, og Jens Rasmussen
indsattes, med et halvt års forsinkelse, som ny gildemester, og Jørgen Olsen
som ny faneherold.
Asta læste Gildeloven og Gildehallen lukkedes med ”Alicat”, til ære for Bent
Fabricius Bjerre.
I Eftergildehallen blev der snakket i mindre grupper, og spillet forskellige spil.
Ref. Elly W.
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ARRANGEMENTER I DECEMBER 2020
ALLE

Torsdag, den 3. december 2020 kl. 18:00
Juleandagt i Sejs-Svejbæk Kirke

1. GILDE

Torsdag, den 3. december 2020 kl. 18:00
Juleandagt i Sejs-Svejbæk Kirke

2. GILDE

Torsdag, den 3. december 2020
julemøde på Marienlund Plejecenter

3. GILDE

Torsdag, den 3. december 2020 kl. 18:00
juleandagt i Sejs-Svejbæk Kirke
Mandag den 7. december 2020 kl. 18.00.
Julemøde. Nærmere information følger

KJELLERUP

Torsdag, den 3. december 2020
Julehygge hos Birthe Flygt

2020/2021
Øksen

Deadline

Udkommer

5
6

01.11.
10.01.

08.11.
17.01.
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14.02.

21.02.
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28.03.

04.04.

Næste deadline: 1. november 2020
Øksen nr. 4 udsendes den 11. oktober 2020
Indlæg bedes sendt til Kirsten Secher, Lindeparken 34. 2. th.,
8600 Silkeborg – mobil 51 89 62 37
E-Mail: oeksen@silkeborggilderne.dk
Dette nummer af Øksen er sendt til alle kanslere den 11. oktober 2020
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