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Forord 

Da det er første gang, jeg forbereder 

Budstikken, vil jeg gerne bede om jeres 

feedback. Har I indlæg, billeder osv., som ikke 

blev færdige til den 1.8., kan I sende 

materialet til mig på nedenstående e-

mailadresse, så vil det komme med i næste 

udgave. Deadline er den 1.10.15. 

 

Mærkedage og fødselsdage 

7. august  Jonna og Kurt har guldbryllup 

Fødselsdage: 

August      13  Connie Ahle 
                21 Jørgen Brøcker 
                    24 Jeanette Boserup 
September   1 Mona Jensen 
                     5 Birthe Skjærbæk 
                   14 Henri Pretzmann 
Oktober       13 Gerda Schou-Jensen 
                    21 Alice Johannesen (70 år) 
                    25 Mariann Hansen 
 

Takkeord 

Ingelise har ønsket at få følgende meddelelse 

med i Budstikken: 

"Tusind tak for blomster, hilsener og mails i 
forbindelse med Johans død og bisættelse. 
 
Tak til fanevagterne ved Johans båre i 
kapellet. 
 
Jeg er rigtig glad for, at så mange har tænkt 
på mig i den svære tid.” 
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Beretning fra den afgående 

gildemester 

 

Gildemesterens beretning 2014-15. 

Gildeåret startede med gildeting d. 19. marts, 

hvor Erik Pedersen blev nyvalgt som 

skatmester. 

I april afviklede vi vores årlige musløb i 

Momhøje med usædvanligt mange deltagere. 

Løbets tema var naturen, et emne, der helt 

åbenlyst interesserede både spejdere og 

deres forældre. Ved samme lejlighed fik Birgit 

Gravesgaard, Gjellerup, overrakt årets 

spejderlederpris. 

Den 26. april afholdt vi Sct. Georgsgildehal på 

Røddinglund, hvor vi ved samme lejlighed fik 

optaget en ny gildebror, Jeanette Boserup. 

Endnu engang velkommen ind i flokken, 

Jeanette. Gildehallen sluttede med, at årets 

Sct. Georgsbudskab, forfattet af Karl Otto 

Meyer, blev læst op af Karen Margrethe. 

Maj måned startede med, at Distriktet 

afholdt gildeting i Hardia, hvor hovedtemaet 

var, hvordan vi får skaffet nye medlemmer til 

gildet – et emne, der i lang tid har været 

gennemgående ved næsten ethvert træf i 

gilderegi. 

Årets virksomhedsbesøg var lagt uden for 

Herning kommune, nærmere bestemt til TV 

MidtVest i Holstebro. Det var virkelig en 

spændende og engagerende aften, den 

arrangerende gruppe havde fået stillet på 

benene. 

En dejlig juniaften var vi inviteret til 

distriktsfriluftsgildehal i Karup. Utroligt, at 

den lille gruppe forstår at få en så god aften 

afviklet med de få medlemmer, gildet råder 

over. 

Grundlovsdag løb vores traditionelle 

gildefødselsdagsudflugt af stabelen. Turen 

startede i flot solskinsvejr fra Holmparkens 

parkeringsplads med kurs mod Aarhus og 

sandskulpturfestivalens udstilling som første 

mål. Frokosten nød vi i Mindeparken, inden vi 

fortsatte mod Helgenæs, hvor meningen var, 

at vi skulle nyde den flotte udsigt ned over 

Kattegat, men en kraftig regnbyge tog 

glansen af Sct. Gertrud. Dagen sluttede med 

et besøg i Ebeltoft og en god middag på 

Strandkroen i Femmøller 

August bød som sædvanligt på friluftsgildehal 

på Røddinglund. Vi startede om 

eftermiddagen med fælles kaffebord og 

senere svampeindsamling for dem, der 

trodsede regnvejret. Men ellers en hyggelig 

og afslappende dag med god tid til at få 

snakket sammen om sommerens 

begivenheder. 

Den 2. september var ledelsen inviteret til 

distriktsmøde i Viborg. Emnet var det 

gammelkendte emne: hvordan skaffer vi nye 

medlemmer til Gildet? 

Septembers store fælles oplevelse var 

absolut ægteparløbet i Kideris. 

1. Hedes spejdere havde tilrettelagt et 

spændende og for os gamle et nyt og 

moderne løb, som jeg kun kan anbefale 

gentaget. September sluttede med 

gildemøde om ikoner og logeritualer. 
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Sidste weekend i måneden var vi 

repræsenteret af Jonna ved Landsgildets 

ekstraordinære gildeting i Horsens. 

Vores årlige fellowshipaften blev sammen 

med Karup og Ikast afholdt i Hardia d. 23. 

oktober . Gruppe 3 stod for arrangementet, 

der trods visse vanskeligheder med at skaffe 

en foredragsholder, blev til en god og 

interessant aften, takket være Helenes flotte, 

illustrerede og engagerende indlæg om 

hendes ophold som volontør i Cameroun. 

Efter næsten halvanden års prøve blev Karen 

Margrethe og jeg endelig slået som riddere 

på distriktsgildehallen i november måned. Vi 

takker endnu en gang for den flotte fest, I 

gildebrødre gav os i den anledning. 

Vores deltagelse i Dansk Flygtningehjælps 

landsindsamling blev en bragende succes. 

Det bedste resultat nogensinde, og den 26. 

november modtog vi Fredslyset, der om 

aftenen med fakkeltog blev bragt ind i den 

fyldte Gjellerup kirke.  Efter gudstjenesten 

mødtes vi hos Grethe og Karsten til 

æbleskiver og kaffe. Tak for det, Grethe og 

Karsten. 

I den travle julemåned blev der også tid til 

vores årlige juleafslutning, hvor en 

del af os gik hjem godt begavet med 

gevinster. 

Det var så slut med 2014. 2015 startede med 

nytårsgildehal i Ikast 7. januar, og d. 28. holdt 

vi udvidet ledelsesmøde. Et mærkeligt 

indslag, der på et eller andet tidspunkt har 

sneget sig ind i årsprogrammet. Det er ikke 

nævnt i vores vedtægter.    

Som jeg nævnte i begyndelsen af 

beretningen, bliver vi indtrængende 

opfordret til at prøve på at synliggøre 

gildearbejdet, primært for at skaffe nye 

medlemmer. 

På det udvidede gildemøde blev det 

foreslået, at vi skulle udnytte det nye 

biblioteks tilbud om at besøge deres 

FORENINGSTORV. Det synes jeg er en god 

ide, som jeg vil opfordre spejder- og 

gildekyndige medlemmer til at melde sig til. 

Landsgildet tilbyder et PR kursus for 

gildebrødre under emnet GØR DIT GILDE 

SYNLIGT. 

Kurset afholdes i Erritsø d. 21. marts fra kl. 10 

til 16. 

Pris for deltagelse inkl. kaffe og frokost er 

150 kr. Måske var det en ide for den nye 

ledelse?   

Til sidst vil jeg takke mine to kollegaer i 

ledelsen for et godt og trygt samarbejde i det 

svundne år. 

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til 

gildetinget. 

 

Evald Sønderby, afgående gildemester 

  



Bidrag til Budstikken nr. 4 sendes til:  mariann_hansen@mail.dk, senest den 1.10.15 
5 

 

Sommerbrev fra den tiltrædende 

gildemester 

Kære gildebrødre 

Tiden iler. Inden vi ved af det, starter 

gildeårets aktiviteter. Her midt i sommer-

ferien er der ikke megen sommer at skrive 

hjem om, idet vi vist næppe har haft så 

mange regnvejrsdage som i år, men alligevel 

har der været brandvarme dage, der gjorde 

såvel dage som nætter næsten tropiske - 

altså en typisk dansk sommer. 

 Mit budskab til jer drejer sig ikke kun om 

vejret. Dette mit første indlæg i Budstikken 

indeholder tillige nogle af de tanker, jeg har 

gjort mig om mit job som gildemester. 

På nuværende tidspunkt skulle alle have fået 

programmet i hænde. Helt fri for fejl er det 

næppe, idet Alice står som redaktør, men 

som I ved, blev det jo Mariann, der skal 

varetage denne funktion. 

Gildets størrelse 

Med 36 gildebrødre kan vi ikke forvente at 

blive mange flere.  

Ser vi på gennemsnitsalderen (72 år), kunne 

jeg godt tænke mig nyt blod i form af yngre 

medlemmer, som ikke nødvendigvis er under 

de 50 år. Jeg skal derfor opfordre alle til i 

omgangskredsen at skærpe opmærksom-

heden på mulige emner. Hvis I finder 

kandidater til gildet, kan I enten selv fortælle 

dem om gildet eller helst lade uddannelses-

udvalget træde til. Betingelserne for 

optagelse er, at de kan gå ind for det, 

gilderne står for.  

Lodsedlen 

Inden længe kommer der en ny udgave af 

årets lodseddel. Da vi nu kun er to gilder om 

såvel arbejdet som fortjenesten, er det vigtigt 

at få så stort salg som muligt, så vi har noget 

at give til dem, der søger om støtte fra os. 

Tidligere har hver gildebroder aftaget tre 

lodsedler, men i de senere år er det vist 

blevet glemt. Jeg vil alligevel opfordre jer til 

at hjælpe med salget. Nogle af spejderne 

kunne måske have brug for hjælp en aften 

eller to.  

Gruppearbejdet 

Som ledelsen tidligere har meddelt, er 

gruppernes levetid kun 1 år. Det betyder, at I 

ret hurtigt skal få gang i arbejdet. Skulle I 

have problemer med at finde emner, kan I slå 

op i mappen for gildebrødre, hvor der er 

listet en række forslag op.  

Landsgildetinget 

I september drager GK og GM til Køge, hvor 

Landsgildetinget afholdes. Der er ikke de 

store revolutionerende forslag denne gang, 

men det skal nok blive ”livligt” alligevel. I får 

et referat, når vi kommer hjem igen.  

Fra Landsgildemesteren har vi fået mail om, 

at landssekretær Jette Drøger er stoppet på 

landsgildekontoret med øjeblikkelig virkning, 

så der vil være nedsat bemanding, indtil en 

ny sekretær er fundet. 
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Hjemmesiden 

Der arbejdes i øjeblikket på at få gang i 

hjemmesiden, men der er visse start-

vanskeligheder. Det kan nok betale sig at 

finde en langsigtet løsning på problemerne. 

Ting tager tid, så vi må være tålmodige. 

Noget er der dog allerede, og mere kommer 

til. 

 Hardia eller logen Venskab? 

 For nuværende er der ikke nyt fra logen 

Venskab angående tilbud om forestående 

flytning af møderne til deres lokale. Derfor er 

der i vores program udelukkende lagt an på 

Hardia, men det kan selvfølgelig ændres, hvis 

der bliver brug for det. 

Budstikken 

Jeg glæder mig til at modtage bladet med 

den nye redaktørs fingeraftryk. Det er 

meningen, at så mange som muligt kan 

komme til orde, så tøv ikke med at lade jeres 

røst høre.  

 

Sluttelig vil jeg ønske, at I må vende friske og 

udhvilede tilbage til gildearbejdet, der 

begynder 

d. 19. august på Røddinglund. 

Med sommerlig gildehilsen 

GM 

Kurt Linnebjerg 

Væbnersvar fra Alice Johannesen 

 

Væbnerspørgsmål 22. april 2015 

Som gildebror, har du gjort dig tanker om, 

hvad du/vi kan gøre for at være mere synlige 

i forhold til spejderne? 

Væbnersvar 

Da Sct. Georgsgildet blev stiftet den 23. april 

1933 var det som en naturlig fortsættelse af 

spejderlivet, hvor tidligere spejdere kunne 

mødes og positivt arbejde for de idealer, de i 

spejdertiden blev begejstret for, samt hjælpe 

og støtte spejderne og andre 

samfundsgrupper. 

Gennem årene har Gildet udviklet sig i takt 

med samfundet, således at der også optages 

brødre, der ikke har været spejdere, men har 

interesse for ideen og kan tilslutte sig de 

grundlæggende værdier, men derfor må vi 

dog ikke glemme den oprindelige tanke, at vi 

blandt andre opgaver skal støtte spejderne - 

såvel økonomisk som praktisk. 

I min egen tid som spejderleder oplevede jeg 

desværre, at vi følte, der var meget lidt 

kontakt, og det skete flere gange, at vi fik 

negativt svar på henvendelser til Gildet. 

Vi kendte bedst Sct. Georgs Gildet for den 

store lodseddel, som spejderne sælger hvert 

år, og Røddinglundcentret, som vi lejede til 

kurser og weekender.  

Det skal dog siges, at de spejdergrupper, der i 

de seneste år har ansøgt om tilskud, også har 

fået dem bevilget. 
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Jeg har gjort mig nogle tanker omkring 

kontakten med spejderne i vores område. 

Gennem mange år har Herning Gildet for de 

mindste spejdere arrangeret det årlige MUS-

løb, som jo heldigvis er en stor succes med 

mange deltagere. Desværre måtte det 

tidligere økseløb for store spejdere aflyses, 

men det kunne måske genoplives i 

samarbejde med spejderledere rundt 

omkring, da det er svært for os i Gildet at 

følge med i udviklingen i arbejdsstoffet for 

denne aldersgruppe. 

På de store sommerlejre er gildebrødre med 

som hjælpere, og her er som regel også en 

stand, der fortæller om arbejdet i Sct. Georgs 

Gildet. Det er en fin måde, at gøre 

opmærksom på os. Min fornemmelse er, at 

ikke ret mange kender til det hjælpearbejde, 

der er en del af Gildebevægelsen, men det er 

også vigtigt, at der bliver gjort fremstød i 

lokalområdet. 

Der er nu planlagt en udstilling på Herning 

Bibliotek, hvor vi kan fortælle om arbejdet i 

Gildet og fremvise den videofilm, der blev 

optaget på det netop gennemførte MUS-løb. 

Det er en fin mulighed for at informere om 

det lokale Herning Gilde. 

Jeg vil foreslå, at vi under aktivitetsudvalget 

nedsætter en PR-gruppe, der har til formål at 

kontakte spejdergrupper enkeltvis og bede 

om at deltage i et af deres ledermøder/ 

bestyrelsesmøder, hvor vi kan fortælle om, 

hvad vi står for og høre om deres eventuelle 

behov for og ønsker om hjælp og 

samarbejde.  

Der kunne jeg tænke mig at tilbyde hjælp til 

spejdernes divisions- og distriktsturneringer – 

f.eks. købe ind og lave mad efter behov – 

hjælpe med at fremskaffe materialer – stå på 

post på diverse løb.  

Desuden kunne vi invitere voksne spejdere til 

at deltage i nogle af Gildets arrangementer 

for på den måde at få indblik i vores 

organisation. 

Samarbejdet kan også gå den anden vej, som 

ved sidste Ægteparløb, hvor ledere og 

seniorer fra DDS 1. Hede Gruppe havde lavet 

løbet med meget spændende poster. Det var 

en utrolig positiv oplevelse. 

Der findes en Facebookgruppe for gilde-

brødre og interesserede – den hedder: Sct. 

Georgs Gilderne i Danmark - hvor vi kan 

fortælle om diverse arrangementer og lægge 

billeder ind. Her kunne vi invitere de 

forskellige spejdergrupper til at besøge siden 

for at vise nogle af vores aktiviteter. 

Jeg er klar over, at der tidligere har været 

forsøgt tiltag omkring samarbejde med 

spejderne, hvilket ikke gav nogen resultater, 

men vi må tænke på, at der hele tiden sker 

stor udskiftning af ledere og bestyrelses-

medlemmer i grupperne, og derfor er det 

vigtigt løbende at etablere og holde kontakt 

med spejderne. Det er jo også herfra, vi 

gerne skulle rekruttere nye medlemmer til 

Gildet, men det er en helt anden 

problematik. 

 

Alice Trabjerg Johannesen 
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MUS-løb 18. april 

 

MUS-løb og spejder-PR 

Lørdag den 18. april blev det traditionsrige 

MUS-løb for de 6-10-årige spejdere afholdt i 

Præstbjerg Naturcenter. Arrangørerne havde 

lagt en udfordrende rute for spejderne, hvor 

opgaverne var baseret på historier og 

personer fra Junglebogen. De 120 deltagende 

spejdere lagde stor entusiasme og energi for 

dagen, så opgaverne blev løst med højt 

humør og gåpåmod.  Ved løbets afslutning 

var der samling med præmieuddeling og 

overrækkelse af årets spejderlederpris, som 

gik til Gert Hagelskjær fra DDS. 

Samtidig med at MUS-løbet blev afviklet, 

fulgte en multimedie-studerende fra AU med 

spejderne rundt og optog scener fra 

opgaveløsningen samt det smukke landskab. 

Resultatet af disse optagelser foreligger nu i 

en råskitse – det er meningen, at Gildet skal 

bruge det endelige produkt til PR-arbejdet for 

Sct. Georgs Gilderne samt spejderne, bl.a. på 

biblioteket i Herning her i efteråret, hvor 

foreninger kan præsentere sig selv. Arbejdet 

med præsentationsvideoen fortsætter i den 

kommende tid for at få andre af Gildets 

aktiviteter med.  Har I materiale – f.eks. 

billeder fra Fredslyset, Flygtninge-

indsamlingen osv., bedes I kontakte 

undertegnede. 

Mariann Hansen, 97211488 

 

 

 

Fødselsdagsudflugt, Grundlovsdag 

På gildets fødselsdag – grundlovsdag den 5. 

juni – drog en gruppe gildebrødre til Viborg 

for at sejle på Viborg-søerne. Først på 

eftermiddagen steg vi ombord i Margrethe I 

og sejlede en smuk tur på søerne i det 

skønneste sommervejr. Undervejs så vi de 

smukke huse og det skønne landskab, som 

omgiver søerne. Efter ca. 1 times sejltur kom 

vi tilbage til udgangspunktet og kunne nyde 

en kop kaffe eller is samt gå en tur i anlægget 

og lytte til musik og en politikers grundlovs-

tale.  

Efter et afslappende ophold kørte vi til 

Rindsholm, hvor Frode Hansen gav os en 

orientering om mindeparkens tilblivelse og 

betydning for Danmarks historie. 

Efter rundvisningen spiste vi middag på kroen 

og vendte næsen mod Herning. 

Alt i alt en rigtig dejlig fødselsdagsudflugt. 

-- o0o -- 

Billeder fra dagen modtages gerne til 

Budstikken. Sendes til Mariann på neden-

stående e-mail-adresse. 
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Nyt fra grupperne 

Den 26. juni kørte gruppe 2 til Salling, hvor vi 

skulle besøge Jonna og Kurt i deres sommer-

hus, ’Fjordhuset’. 

Vi ankom sidst på eftermiddagen, gik rundt 

og så på faciliteterne, bl.a. den store grund. 

Herefter serverede Jonna og Kurt en lækker 

frokost. 

Snakken gik, og vi hyggede os meget – vejret 

var rimeligt. Jørgen og Kurt gik en tur til 

vandet. Vi piger fortsatte snakken. 

Da Jørgen og Kurt kom tilbage fik vi kaffe 

med hjemmelavet rabarberkage – dejligt. 

Ved aftenstid gik turen til restaurant 

’Fjordperlen’, hvor vi spiste en lækker middag 

– herefter gik turen mod Herning (i silende 

regn). 

En dejlig afslutning på 2 års gruppearbejde. 

Tak til Jonna og Kurt for ’husly’. 

På gruppe 2’s vegne 

Lis Borre 

 

 

 

Næste Budstikken (nr. 4) udkommer 

den 12. oktober.  

 

 

 


