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Nr. 3 – august/september/oktober/november 2016  

 

 

 

 

  

In                  

 

 

 
 
     

 
Fødsels- og mærkedage 

 

Fødselsdage: 

September 1 Mona Jensen 
September 5 Birthe Skærbæk  
September 14 Henri Preetzman 
Oktober 1 Gerda Schou- 
  Jensen 
Oktober 21 Alice Johannesen 
Oktober 25 Mariann Hansen 
November 5 Ove Bromann 
November 23 Karen Margrethe 

Jegsen 
November 25 Nira Hove 
November 28  Ingelise Ibsen 
  

 

 

 
 
 
Indholdsfortegnelse 
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Side 3-5 Gildets fødselsdagsudflugt 
Side 5-6 Nyt fra de gamle grupper 
Side 6-7 Nyt fra Friluftsrådet 
Side 8 Meddelelser 

 
 
 
 

BUDSTIKKEN 
                                   1. Sct. Georgs Gilde, Herning 

Kommende arrangementer  

August 17  Friluftsgildehal, gl. gr. 6 (3) 
 Røddinglund, kl. 18.00 
August 25 Ægteparløb, Karup 
Sept.     21 Gildemøde, gr. 1 (4), Hardia, kl.  
 19.00 
Okt.      26 Fellowshipdag, gr. 2 (3), Hardia,  
 kl.18.00  
Nov.      6 Dansk Flygtningehjælp, kl. 10-16,  
 alle, afvent sted 
Nov.      14 Distriktsgildehal, Viborg 
Nov.      23 Fredslys, alle 
Dec.       14  Julemøde, gr. 5 (?), Hardia, kl.  
 18.00 
  
 
 

http://sct-georg.dk/
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Beretning fra Gildemesteren 
August 2016 
Det var dog en usædvanlig sommer. Den har 
virkelig givet os noget at tale om- nemlig 
vejret.  
Digterens ord: ”Byger, som går og kommer, 
det er den danske sommer” har været 
særdeles aktuelle i de seneste måneder. 
Med udgivelsen af Budstikken har I fået 
signalet til, at et nyt gildeår tager sin 
begyndelse. Traditionen tro foregår årets 
første gildehal ved Røddinglundcentret. Det 
er jo en friluftsgildehal, men med det 
forbehold, at vi kan trække indenfor, hvis 
vejret er på tværs. 
Det gamle gildeår sluttede med 
fødselsdagsudflugten til Salling, hvor både 
JENLE og TRÆMUSEET blev besøgt. 
Deltagerne kan måske huske, at vi ved 
ankomsten til Træmuseet i Oddense 
nærmest svedte tran, så den fri bar med 
koldt postevand kom lige tilpas. 
I gildeledelsen har vi tilstræbt at lave et 
årsprogram, der tilgodeser mulighed for både 
gildehaller og gildemøder.  
Efter vedtagelsen på Gildetinget er 
grupperne nu for to år ad gangen, så der 
bliver god lejlighed til at lære hinanden 
nærmere at kende, samt at fordybe sig i et 
eller flere emner. 
I den forbindelse vil jeg opfordre jer til 
løbende at indsende tekster og billeder til 
Budstikken eller hjemmesiden. Det er 
herefter de to ”chefers” afgørelser, om jeres 
bidrag kan komme med inden for en rimelig 
tid. 
De enkelte udvalg skal være opmærksomme 
på, hvilke opgaver, de har påtaget sig at løse. 
 
Folderen med årets muligheder er blevet 
gennemgået i ledelsen fra ende til anden. 
Alligevel er der for nuværende fundet en 
fatal fejl. Det drejer sig om gildemødet i 
september. Den rigtige dato er den 14. 

september i Hardia. Vær venlig at notere jer 
dette i diverse planlægningskalendere. 
På dette gildemøde skal vi en del af tiden 
arbejde os igennem et oplæg fra 
landsgildeledelsen til brug for det fremtidige 
gildearbejde. 
Det er mit håb, at I har haft nogle dejlige 
dage på trods af de klimatiske skift. 
Vel mødt til et nyt gildeår og hermed en 
særlig velkomst til Tove Kattrup, som 
genoptages i gildebevægelsen. 
GM 
 Kurt Linnebjerg 
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Takkeord 

Ingelise har sendt følgende: 
 
’Tusind tak for besøg, hilsener, gaver og 
blomster i forbindelse med mit ferieuheld, 
jeg er godt igang med genoptræningen, så 
det går den rigtige vej. Jeg har været rigtig 
glad for den store opbakning.’ 
Mange gildehilsner fra Ingelise” 

 

INVITATION 
til  

Friluftsgildehal 17. august 2016 kl. 
18.00 

 

Vi starter med gildehal med optagelse 
af Tove Kattrup. 

Herefter er der mulighed for en lille 
gåtur. 

Der sluttes med mad og drikke, 
doneret af Elsebeth og Jørgen i 

anledning af deres runde fødselsdage 
her i efteråret. 

 

Tilmelding gruppevis til Jytte: 97 12 31 
90/60 32 89 60 - senest 10/8-2016 

 

Med gruppehilsen Gl. gruppe 6 

 

Herning Gildets fødselsdagsudflugt 
den 4. juni 2016. 

Lørdag, den 4. juni startede et hold 
forventningsfulde gildebrødre fra p-pladsen 
ved Herningsholm på gildets årlige 
fødselsdagsudflugt. Bilerne blev fyldt op og 
turen gik nordpå til Jeppe Aakjærs 
kunstnerhjem ”Jenle”. Her blev vi modtaget 
af en ung dame som viste os rundt i Nanna og 
Jeppes hjem og fortalte om deres virke. Da 
det i år er 150 år siden Jeppe Aakjær blev 
født, er der mange forskellige arrangementer 
i denne tid. Vor guide fortalte nu mest om 
Nanna, fordi hun havde stor indflydelse på 
Jeppes liv og virke.  

Da vejret lige denne dag var med os og solen 
skinnede fra en skyfri himmel, kunne vi nyde 
vor medbragte frokost i det fri i den dejlige 
park, som omgiver Jenle. Efter frokosten gik 
nogle interesserede en lille tur i parken og 
besøgte Jeppe Aakjærs grav. Andre hvilede 
ud, småsnakkede og nød en is. 

Efter besøget på Jenle gik turen til Oddense 
Træmuseum. Her ventede os en stor 
overraskelse, idet kun få af os anede, at der 
fandtes dette fantastiske sted. Træmuseet 
blev indviet i 2010 og har siden hvert år holdt 
et ”symposium” med deltagelse af 
træskulptører fra hele verden. Vi fik en 
rundvisning på værkstedet og museet og 
forklaring på de forskellige træsorter. Og det 
er der ikke så få af! Vi beundrede de mange 
fantastiske skulpturer, som mange 
internationale kunstnere har fremstillet. Alle 
syntes, at det var en ualmindelig dejlig 
oplevelse. 



Bidrag til Budstikken nr. 4 sendes til:  mariann_hansen@mail.dk, senest den 10. november 2016 
4 

 

Så var det tid til at finde et sted, hvor vi 
kunne spise vor aftensmad. Kursen blev sat 
mod Lyby Strand, hvor Kurt havde bestilt 
maden på en dejlig lille restaurant med 
udsigt over vandet. Vi nød maden, selv om 
det var meget varmt i restauranten. Efter 
aftensmaden og en stor tak til gildeledelsen 
for en dejlig og oplevelsesrig dag tog vi 
afsked med hinanden og vendte hjemad.  
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Nyt fra de gamle grupper 

Gruppearbejdet i gammel gruppe 5 

Vi startede gruppemøderne ud hos 
undertegnede i september med planlægning 
af møder og emne, vi har holdt ca. et møde 
pr. mdr.  

Der bestemte vi os for at arbejde med 
historie, hos Evald besøgte vi Rind kirke og 
kirkegård. Evald fortalte os om kirkens 
historie Kirken er dateret år 1140, og dermed 
er en af Danmarks ældst daterede kirker. Vi 
kunne desværre ikke komme ind i kirken. 
Besøget på kirkegården var interessant, Evald 
fortalte om mange af gravstederne bl.a. 
Kjælle Kaspers grav. Kasper levede fra 1841 - 
1923 Kasper var en flot mand med smukke 
mørke øjne og kvinderne flokkedes om ham, 
selv om han vagabonderede og betlede.  

Vi har været hos alle i gruppen, midt i januar 
besøgte vi Connie hvor vi holdt nytårskur, det 
var en hyggelig eftermiddag hvor vi spiste en 
dejlig middag.  

Ellers har vi forsat møderne med at vise film 
af Gamle Danmark - Poul Hammerichs 
Danmarkskrønike fra 1945 - 1975.   

Vi har nået 6 afsnit.  

Vi har arrangeret Sct. Georgs Gildehal den 27. 
april, og senere  

skal vi have en sommerudflugt, den er ikke 
planlagt endnu.     

 Sonja  
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Sommerudflugt for gammel gruppe 2 

Gruppe 2’s sommerudflugt gik til Vestkysten. 
Vi startede ud fra Klegod hos os, hvor vi fik 
kaffe – derefter gik turen til Ringkøbing, hvor 
vi først besøgte Ringkøbing Kirke for at se 
Haugen Sørensens altermaleri ’Opstandelsen’ 
og den nye døbefont i glas. Så var vi en tur på 
havnen for at se skulpturen ’Survival of the 
Fattest’ fra 2002 udført af Jens Galschiøt for 
at symbolisere den skæve fordeling af 
verdens ressourcer samt observere de mange 
træskulptører, som arbejdede med 
motorsave for at skabe skulpturer, som nu 

 

kan købes af publikum for at dække 
udgifterne til kunstnernes rejser og ophold. 

Vejret var rigtigt dårligt, som det kan ses af 
ovenstående foto, hvorfor vi returnerede til 
Klegod. Efter en veloverstået frokost skulle vi 
se mere og kørte derfor til Lyngvig Fyr og 
videre til Abelines Gård syd for Hvide Sande. 
Her brugte vi megen tid, specielt i butikken 
med indkøb af sennep og små glasbrocher. 

På hjemvejen til Klegod gjorde vi holdt i 
Hvide Sande, da Gitte gerne ville gense et 
sted, hvor hun havde været som barn – det lå 
ved campingpladsen! Byen var dog vokset, så 
der nu er 4 pladser. Vi blev enige om at tage 

endnu en tur senere, når vi havde styr på 
beliggenheden. 

Vi sluttede af med grill ude og spisning inde 
på grund af vejret. 

Alt i alt en dejlig dag med gode oplevelser og 
godt samvær. 

Erik og Mariann 

 

 

Friluftsrådet 

Carsten og jeg har sammen eller hver for sig 
deltaget i en række arrangementer i 
Friluftsrådet. Her kommer the highlights: 

1. maj Skovens dag i Tinkedal, hvor vi havde 
en infostand i samarbejde med 
Naturstyrelsen. Minister Esben Lunde Larsen 
holdt åbningstalen og gav sig god tid til at 
besøge standene. Friluftsrådet fik en god del 
af hans opmærksomhed. 

 

16. maj Grønne Råd med Herning Kommune 

31. maj Regionsudvalgsmøde, Randers 
Kommune og omegn 
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14. juni Kredsbestyrelsesmøde, Ringkøbing K 
+ Bagges Dæmning, afslutning i Klegod 

17. juni Præmieoverrækkelse for 
Friluftsrådets konkurrence ’Spring ud i 
Naturen’. Den blev vundet af Naturdagplejen 
i Tjørring, som fik præmien på kr. 10.000,-.  
Jeg skulle overrække præmien på vegne af 
Friluftsrådet og Nordea Fonden. 
Overrækkelsen foregik i Løvbakkerne, hvor 
børnene opholder sig en stor del af tiden. Så 
kl. 9.00 var vi alle på plads i dyrehaven – 
børn, forældre, dagplejere, en repræsentant 
fra byrådet, HerningBladet, undertegnede og 
et par nysgerrige rådyr. Vejret var fint, og 
som I kan se på billedet nedenfor, havde vi 
alle en dejlig dag.

 

Desuden har der været hejsning af Grønne 
Spireflag i Børnegården i Lind, Ørnhøj samt 
Sunds og Skjern. 

30. juli Træskibstræf i Nymindegab, hvor vi 
også havde en inforstand. Standen blev pænt 
besøgt af lokale og turister. Vores stand var 
lige ud for et sted, hvor der var 
demonstration af rebslåning, så vi fik et 
indblik i, hvordan man vikler tynde tråde til 
forskellige typer reb til brug på de gamle 
træskibe. 

 

27. august Harrild Hede-dagen, hvor vi har en 
infostand, hvor Carsten og jeg repræsenterer 
Friluftsrådet. 

Ovennævnte er nogle af de aktiviteter, som 
har været i Kreds MidtJylland Vest. 

Erik 
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Meddelelser 

Sonja har nedlagt sit fastnet tlf. 97224142.  

Hendes telefonummer er fremover  
21139344.  

Hendes mailadresse er 
sonjaflensborg@live.dk 

Deadline for bidrag til Budstikken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 4 10. november 2016 
 

Mariann 

 

 

mailto:sonjaflensborg@live.dk
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