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Kommende arrangementer  

26. oktober  Fellowshipdag, 

 Rømersvej 6 B, Ikast 

 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl. 10-   
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Fødsels- og mærkedage 

Fødselsdage: 

November   7.  Ove Bromann 
23. Karen Margrethe Sønderby 
25. Nira Hove 
28. Ingelise Ibsen 

December   5.  Lilly Johannesen 
  8.  Gerda Schmidt 
13. Elsebeth Brøcker 

Januar   9. Jonna Rud Linnebjerg 
14. Jytte Nielsen 

 

Der er ingen jubilæer etc. i tidsrummet 

 

Oktoberbrev fra gildemesteren 

Kære gildebrødre! 

”Oktobers himmel er så blå, 

dens skyer lyser hvide.” 

Ja, jeg er helt klar over, at min gendigtning af: 

”Septembers himmel” ikke helt stemmer  

med forfatterens oprindelige tekst, men til 

gengæld har det passet i dette efterår, hvor 

september ikke viste sig fra den blå, men grå 

side. 

Nekrolog 

Andetsteds i bladet kan I læse om Henning 

Nygaard Andersen. 

LGT 

Som de fremmødte til gildemødet fik fortalt, 

har Karen-Margrethe og jeg været i Køge til 

Landsgildeting. Referatet kan I se i Sct. Georg 

eller i Æ Binderi.  

Selv om arrangørerne havde planlagt gode 

ledsageture, kneb det gevaldigt med 

tilslutningen til dem. Om det var prisen eller 

deltagernes alder, der gjorde udslaget, skal 

jeg lade være usagt. 

Gruppearbejdet burde være gået i gang nu. I 

behøver ikke at vente med at skrive om jeres 

emner til Gildetinget. Der vil næsten altid 

være plads i Budstikken til korte referater af, 

hvad I beskæftiger jer med.  

Da oplægget til jer var, at grupperne skulle 

skifte hvert år, er der ikke megen 

betænkningstid mht at få gang i arbejdet.  

Skulle I i grupperne komme på en god ide, 

som vi alle kan have glæde af, må I endelig 

give en fra ledelsen et praj. 

Samme opfordring skal lyde til udvalgene.  

På det nyligt afholdte ledelsesmøde talte vi 

om, hvad de enkelte udvalg egentlig har af 

opgaver. Vi kom til den slutning, at hvervning 

af nye gildebrødre måtte høre under 

Aktivitetsudvalgets arbejdsområde, så 

hermed er bolden givet op til en konkret 

opgave. Endvidere ser vi frem til at høre om 

bestræbelserne på at gøre gildet mere synlig 

–udstillingen på Biblioteket. 

Gildeledelsen har efter min opfattelse til 

opgave at samle gildet og være en støtte for 

den enkelte gildebror. Det er derfor vigtigt, at 

en af os får en melding, når noget trykker. Jeg 

håber, at I må få et rigtig godt efterår med 

mange gode oplevelser. Her skal blot nævnes 

Fellowship i Ikast og vort eget Fredslys-

arrangement. 

Med gildehilsen 

GM 

Kurt Linnebjerg 
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Mindeord 

Vi har mistet en kær gildebroder 

Den 8. September afgik Henning Nygaard 

Andersen ved døden, efter at han kort forinden 

havde gennemgået en alvorlig operation. 

Vi har med ham mistet en værdsat gildebroder og 

ven, der i en lang årrække spillede en aktiv rolle i 

gildet. 

Henning blev 79 år . 

Gennem hele sit liv har han på en eller anden 

måde været tilknyttet spejderiet eller gildet. 

Henning var spejder 1942-1958, hvorefter han 

holdt en pause, før han blev optaget i 1. Herning 

Gildet på Sct. Georgsaften d. 24.04.1991 som en 

af de første gildebrødre fra Brande. 

Allerede et år senere blev han optaget i 

væbnernes kreds, og endelig d. 6. maj  1996 

kunne han kalde sig ridder. 

Henning har haft følgende tillidsposter i sin 

gildetid. Fra 1993-97 var han herold, hvorefter 

han overtog posten som kansler indtil 2003. 

Vi har kendt Henning som en mand med 

hænderne skruet rigtig sammen, hvilket kom til 

udtryk i hans arbejde med vedligehold af 

Røddinglundcenteret, hvor han også ved sin død 

var en del af bestyrelsen. 

Med Hennings bortgang vil der i gildet og i vore 

sind være en tom plads.  

Æret være Henning Nygaards minde. 

GM 

Kurt Linnebjerg  

 

NB: Nedenstående blev omdelt ved Hennings 

bisættelse: 
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Opfordring til medlemmerne fra 

Kansleren 

Opmærksomhed til gildebrødre 

Jeg opfordrer grupperne til at give mig 

besked, når der er en gildebroder, som skal 

have en buket blomster ifm. sygdom etc. 

Frimærkeindsamling 

 Da jeg på Landsgildetinget erfarede, at der 

på to år var indsamlet frimærker for 48.000 

kr, synes jeg, at vi i Gildet skal til at gøre en 

større indsats, end vi har gjort hidtil. 

 Frimærkerne skal sorteres, så danske og 

udenlandske holdes hver for sig. Desuden 

kan man også aflevere frankostempler 

(afstempling med frankeringsmaskine). De 

skal ligeledes være for sig. Ved afklipning af 

frimærkerne skal der være ca. ½ - 1 cm papir 

af kuvertens forside rundt om frimærket – og 

hverken mere eller mindre og heller ikke 

kuvertens bagside. 

De indsamlede frimærker kan afleveres til 

undertegnede.  

Karen Margrethe Sønderby 

 

 

Nyt medlem 

Med forventet optagelse ved første Gildeting 

byder vi velkommen til 

Gitte Stæhr Larsen 

Engens Kvarter 62 

7400 Herning 

e-mail: staerhremor@gmail.com 

 

Gitte er tilknyttet gruppe 2 

 

 

Rettelse til årsprogram 

Adresseændring  

Birthe Skjærbæks adresse er 

Nis Petersens Gård 6, 2. tv., 7400 Herning, 

Mobil 2115 7111 

Fredslyset  

Fredslyset kommer til Herning den 25. 

november, hvor der som sædvanlig er 

gudstjeneste om aftenen i Gjellerup Kirke. 

 

 

 

 

 

 

mailto:staerhremor@gmail.com
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Landsindsamling i Dansk 

Flygtningehjælp 

Søndag den 8. november kl. 10-14 har vi den 

årlige landsindsamling i Dansk 

Flygtningehjælp. I lyset af den alvorlige 

situation opfordrer koordinatorgruppen 

kraftigt til, at du melder dig som indsamler - 

jo flere jo bedre! Vi håber på god opbakning, 

så vi kan opnå samme gode resultat, som 
sidste år.  
 
På gruppens vegne 
Inger Kristensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredslyset  

 

Fredslyset ankommer til Herning den 25. 

november, hvor interesserede gildebrødre vil 

tage imod flammen. Tidspunkt og sted vil 

blive oplyst senere. Om aftenen vil der som 

sædvanlig være fakkeltog fra Spejderhuset i 

Gjellerup til Kirken, hvor fredslyset bæres ind. 

1. søndag i advent gudstjeneste i Fredens 

Kirke. 

Thyrasvej og Brorsonsvej er ikke fastlagt 

endnu. 

Gh 

 Birthe Skjærbæk, mobil 2115 7111 
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Takkeord  

Tak for tilskud 

Så er vi kommet i gang igen med 

spejderarbejdet efter en dejlig sommerlejr.  

Vi vil derfor takker jer mange gange for det 

fine tilskud både til telt og det økonomiske 

bidrag som gjorde, at vi fik 13 spejdere og 5 

ledere med på Landsdelssommerlejr for de 

mindste spejdere – nemlig vores smutter. 

Uden jeres støtte kunne vi bestemt ikke 

sende så mange afsted.

Det var en dejlig sommerlejr, om end det til 

tider var lidt koldt og regnede, men så var det 

jo godt at vi havde et godt telt, at kunne gå 

ind i.  Det er et særdeles fint telt, som vi 

bestemt vil få glæde af mange år fremover. 

Vi takker, at I så så velvilligt på vores 

ansøgning. 

Billedet er fra et lejrbål fra sommerlejren i 

uge 28.  

Med venlig hilsen  

De grønne pigespejdere  

v/ Ulla Bøge Pedersen – Gruppeleder 

Klokkebakken 3, Gjellerup 

7400 Herning 

Tlf. 9720 8194 el. Mobil 2446 9095  
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Friluftsgildehal Røddinglund 

Her følger i næste nummer et indlæg fra den 

arrangerende gruppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra redaktøren 

De modtagne bidrag er uredigerede. 

Der arbejdes i øjeblikket på at lave en video 

til brug for PR for Gildet, f.eks. på 

foreningstorvet på Herning bibliotek. Når den 

har taget mere form, vil I modtage et link, så I 

kan se og kommentere den. I er velkomne til 

at bidrage med materiale, billeder etc. – send 

det til mig pr. mail så hurtigt som muligt. 

Husk deadline for bidrag til Budstikken nr. 1 

2016 er den 10. januar 2016. 


