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Nr. 1 – januar/februar/marts/april 2019 

 

 

 

 

  

In                  

 

 
  

Fødsels- og mærkedage 

Fødselsdage: 

Januar 
09 Jonna Rud Linnebjerg 
14 Jytte Nielsen 
Februar 
02 Kurt Linnebjerg 
09 Peter Hove 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDSTIKKEN 
                                   1. Sct. Georgs Gilde, Herning 

Kommende arrangementer  

16. januar,  Nytårsgildehal, Ikast 
Uge 9 arrangement – meddeles senere 
27. marts Gildeting, 1(2), Hardia kl. 19.00 
24. april  Sct. Georgsgildehal 2(5), Hardia kl. 

18.00 
27. april  MUS-løbet, Spejderlauget. sted 

meddeles senere 
 
 

 
    

   

http://sct-georg.dk/
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09 Inger Kristensen 
17 Ingrid Kjer 80 år 
25 Sonja Flensborg 
Marts  
06 Annette Stiel 
06 Evald Sønderby 
April 
07 Vera Jersild 
14 Tove Kattrup 
23. Niels Erik Kristensen 
 07 Ove Bromann 
 
Fødselaren, jeg efterlyste i sidste nr., er 
Elsebeth Brøcker, som fyldte år den 13. december. 
 
 
 
Indholdsfortegnelse 
 
Side 1 Mærke- og fødselsdage 
Side 2 Nyt fra Gildemesteren 
Side 4-5 Jeanette Boserups væbnertale 
Side 5-6 Vedr. Fredslyset 
Side 6 Nyt fra grupperne 
 Diverse fra redaktøren 
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Nyt  fra Gildemesteren 

Set fra gildemesterens stol:  

 
’Vintergæk er brudt af mulden, brudt af mulden, 

kækt erantis trodser kulden. 

Spurven solforrykt i sind tjipper i en 
nøgen lind. 

Solet smiler husfacader gennem lange, lyse gader.’ 
(Johs. V. Jensen) 

 
På denne tid af året burde der ligge sne overalt, men det ser meget ud 

til, at naturen atter engang ikke retter sig efter kalenderen. Julen 
er med Hellig Tre Kongers Dag endegyldigt forbi for denne gang. 
Forhåbentligt kan I stadigvæk passe såvel daglig--som festtøjet? 

Det nyet år bringer os i gildesammenhæng ikke særlige begivenheder, 
hvis vi ser bort fra de rigtig dejlige sammenkomster, som vore 

arrangementer bringer. 
Inden længe kommer Gildetinget, der i år er programsat til d. 27. 

marts. Det betyder, at forslagene, der ønskes behandlet, skal være 
indsendt en måned før. Selve dagsordenen sendes ud særskilt. 

Ved Gildetinget kan der blive behov for nye folk til de forskellige poster. 
Det vil være en god ide, hvis den enkelte gildebroder har gjort sig 

tanker om, hvad han/hun kan bidrage med. 
Riddere. 

Ved en gennemgang af vores adresseliste slår det mig, at en del 
gildebrødre har titel af væbnere, hvilket i og for sig er helt i 

orden. I den sammenhæng skal jeg oplyse jer om, at I efter 5 år har 
mulighed for at lade jer slå til riddere. Det foregår på 

distriktsplan, hvor 2--3 erfarne gildebrødre vil forberede jer til 
optagelsen i riddernes kreds. Ved denne ceremoni forventes det, at man 

besvarer et etisk spørgsmål, som man får hjælp og støtte til at klare 
gennem møderne med ridderudvalget. Selve forfremmelsen foregår ved en 

distriktsgildehal, så det er bare om at melde sig. 
Mgh 
GM 

Kurt Linnebjerg 
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Jeanette Boserups væbnertale, december 2018

Om, hvilke menneskelige 
egenskaber, jeg mener er særligt 
værdifulde … 

Det vil altid være afgørende for vort 
liv, hvilke menneskelige egenskaber, 
der slår igennem i det daglige liv, og 
hvorledes disse vil præge den 
virkelighed, som vi ser. 

Over tid ser vi, at udviklingen i 
samfundet betyder, at forskellige 
egenskaber i mennesker træder mere 
eller mindre frem i den adfærd, vi 
viser, eller, måske omvendt, så er det 
måske menneskers personlige 
udvikling, der betyder, at der løbende 
sker et skift i, hvilke af vore 
egenskaber, der bliver mest udtrykte, 
og tydelige, og dermed flytter 
samfundets udvikling. 

På et overordnet plan har vi set 
forskellige udviklinger i menneskers 
orientering fra kollektivisering til 
individualisering, hvor det tidligere var 
fællesskabets bedste, der var det 
overordnede motiv, til det vi i dag ser 
som individets krav på 
opmærksomhed og accept. Denne 
udvikling, der har præget samfundet 
siden slutningen af det sidste 
årtusinde, har betydet et skift i den 
orientering, som specielt nye 
generationer har hen imod mindre 
fællesskab og hensyn til 
medmennesket. Den udvikling, synes 

jeg, gælder både for den enkelte, og 
for samfundet som helhed. 

Hvordan kan vi være med til at 
præge udviklingen i en mere 
medmenneskelig vej, og hvilke 
værdifulde, menneskelige 
egenskaber skal aktiveres i den 
proces? 

Det er værdifuldt, såfremt mennesker 
kan ”se ud over deres egen næsetip” 
og acceptere, at ”der er noget, der er 
større end dem selv”. 

Vi er en del af en større helhed, og vi 
må reagere som sådan. 

Mennesker, der viser social intelligens 
og ansvar, som ser og accepterer 
andre som de er, og ikke 
nødvendigvis som vi ønsker, at de skal 
være, men som siger fra overfor 
negative og skadegørende 
handlinger, som andre gør, er vigtige 
for os alle. 

Mennesker, som kan vise venlighed 
og nysgerrighed i forhold til andre 
mennesker og som modigt sætter 
standarder i livet, men som også kan 
være ydmyge og tilgive sig selv og 
andre for de fejl, som vi gør gennem 
tilværelsen er afgørende for os alle. 

Mennesker, som viser vejen for os, 
med entusiasme og optimisme, og 
som ærligt og klogt leder os med 
vedholdenhed og kærlighed og som 
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agerer med rimelighed og 
retfærdighed i forhold til alle 
mennesker. 

Mennesker, der udtrykker spiritualitet, 
og som forstår, at vi skabes, ledes og 
fungerer i et fællesskab med en 
Skaber, som viser os vejen, og som 
eksisterer som en guddommelig kraft i 
alt vi gør, og som er til stede for alle 
mennesker … 

og, mennesker, der vil bidrage til 
andre menneskers forbedring 
gennem aktiv indsats og støtte, som 
er tolerante og empatiske i samspillet 
med mennesker og som med 
åbenhed, tålmodighed og loyalitet 

søger at sætte deres præg på 
omgivelserne, vil jeg gerne ligne. 

Sådan et menneske vil jeg gerne 
være, men der er sikkert et stykke vej 
endnu …! 

Jeanette Boserup 

December 2018 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Om årets taler  

Flemming Meyer (født 13.12.1951 i 
Sønderborg) 

Dansk-sydslesvigsk politiker, formand for 
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). 

Bor i Skovlund|Schafflund i Sydslesvig , er gift 
og har fire børn. 

Aktivt medlem af Dansk Spejderkorps 
Sydslesvig i børne-/ungdomsårene. 

Læst til lærer på universitetet i Flensborg 
med fagene matematik, dansk og 
samfundsfag. 

Ansat hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig 
som lærer i Humtrup, Valsbøl  og siden 1986 i 
Hanved. 
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Siden 2005 landsformand for Sydslesvigsk 
Vælgerforening (SSW), og sidder i dag i Kiel 
som Landdagsmedlem for SSW. 

Kilde: SSW info 

 

Fredslysbudskabet 2018 

Derhjemme havde vi en plakat hængende, 
der viste, at hvis man midt i ordet fred 
indføjer to bogstaver, nemlig i og h, så står 
der frihed. Det skulle tydeliggøre, at 
forudsætningen for frihed er fred, og at de to 
ting så sandelig hænger sammen. Et liv i fred 
og frihed er vel det, vi alle stræber efter. Men 
det kommer ikke af sig selv. Der skal en evig 
indsats til. En indsats, der kun kan ydes i 
fællesskab. Og derfor har fred behov for et 
fællesskab. 

Men fællesskab i sig selv er ikke nok. Der 
findes også fællesskaber, der ikke gavner 
freden. Det har vi desværre i seneste tid igen 
måtte opleve. Nej, fred har behov for et 
tolerant fællesskab. Et fællesskab, der ikke 
bygger på at ekskludere, på at udelukke. Et 
rummeligt fællesskab, hvor der er plads til 
forskellighed. Hvor der er forståelse. Hvor 
man tager sig af nødlidende og ensomme. 
Hvor man kan yde aktivt arbejde. Hvor man 
kan være med til at glæde andre. Hvor 
indsatsen for fred og frihed er et bærende 
element, og hvor ønsket om fredelig 
sameksistens mellem mennesker i hele 
verden fyldes med liv. 

Her har spejderbevægelsen sin store styrke. 
Bevægelsen lever af fællesskabet. Hele vejen 
igennem, fra patruljeniveau til det 
internationale, verdensomspændende 

niveau. Spejderfællesskabet er tolerant. 
Dermed yder spejderbevægelsen en 
uvurderlig indsats for freden. 

Men vi skal huske på, at fred er meget mere 
end bare fravær af krig og vold. Fred har i høj 
grad også noget at gøre med, hvordan vort 
forhold til vores medmennesker er. Ufred i 
nabolaget betyder ikke absolut krig og vold, 
er dog alligevel udtryk for manglende fred. 
Det samme gælder på arbejdspladsen, 
derhjemme eller andre steder. Og også på 
dette område må vi konstatere, at fred har 
brug for et tolerant fællesskab. 

I et fællesskab, hvor man løfter i flok, hvor 
man vil og kan sammen, hvor man har tillid til 
hinanden og respekt for forskellighedens 
styrke opstår der ikke al den ufred, der 
desværre mange steder er med til at gøre 
livet surt. Også på dette område har 
spejderbevægelsen en forbilledlig funktion. 

Her i grænselandet kan vi i den forbindelse 
ikke lade være med at tænke på de svære år 
under krigen og i efterkrigstiden. Her har 
spejderfællesskabet for mange medlemmer 
af mindretallet haft den altovervejende 
betydning, thi den var med til at man kunne 
overleve. Og senere med til at styrke 
fællesskabet i mindretallet og behjælpelig 
med at opbygge de gode og fredelige forhold, 
vi har i grænselandet i dag. 

Fredslysbudskabet 2018, ”Fred har behov 
for et tolerant fællesskab”, er et rigtigt og 
vigtigt budskab. Det er en dejlig gave at få, 
og i høj grad et lys der kan tændes til glæde. 
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Nyt fra grupperne 

Gruppe 3 holdt juleafslutning med et 
besøg hos galleri NB i Viborg, hvor vi 
fik en rundvisning ved galleriejeren og 
derefter en gourmetret på 
restauranten For enden af gaden. Det 
var en dejlig oplevelse, som gav 
anledling til mange diskussioner om 
kunst og kultur etc. 

Mariann 

 

Fra redaktøren 

Deadlines for bidrag til Budstikken: 

Nr. 1 10. januar 2019 
Nr. 2 10. april 2019 
Nr. 3 10. august 2019 
Nr. 4 10. november 2019 
 

I bedes venligst bemærke de ændrede 
deadlines for indlevering af bidrag til 
Budstikken. Jeg syntes ikke, det gav mening 
at have en deadline i begyndelsen af juli, hvor 
mange er på ferie. 

MaiI mig venligst bidrag i word-filer. Det 
tager tid at konvertere diverse filtyper. 

I skal lige have en forsmag på tiden, som 
kommer. 

Min yndlingssalme er 

’En rose så jeg skyde,’ da jeg mener, at man 
ser fremad og henimod bedre tider – 
vejrmæssigt og i overført betydning 

Teksten stammer fra en gammel tysk katolsk 
salme, en såkaldt mariavise, fra 15. 
århundrede. Den blev oversat til dansk 
af Thomas Laub i 1920. 

En rose så jeg skyde 
Tekst: Gammel mariavise 
Melodi: Fra omkring 1600 

En rose så jeg skyde 
op af den frosne jord, 
alt som os fordum spåde 
profetens trøsteord. 
Den rose spired frem 
midt i den kolde vinter 
om nat ved Bethlehem. 
 
For rosen nu jeg kvæder 
om kap med Himlens hær: 
en jomfru var hans moder, 
Maria ren og skær. 
I ham brød lyset frem 
midt i den mørke vinter 
om nat ved Bethlehem. 
 
Den rose fin og lille 
har dejlig duft og skær, 
den lyse for os ville 
og sprede mørket her. 
I sandhed mand og Gud, 
af syndens nød og pine 
han nådig hjalp os ud. 

Mariann 

 

http://ugle.dk/t_laub.html
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