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Nr. 4 – november/december 2016-januar 2017  

 

 

 

  

In                  

 

 

 
 Fødsels- og mærkedage 

Fødselsdage: 

December:     
 5. Lilly 
 8.  Gerda Schmith, 80 år 
 3. Elsebeth Brøcker, 70 år 
Januar: 
  9. Jonna Rud Linnebjerg 
13.  Jytte Nielsen 
Februar: 
 2. Kurt Linnebjerg 
 9. Inger Kristensen 
13. Jørgen Schultz 
17. Ingrid Kjer 
25.  Sonja Flensborg 
 
Mærkedage: 
Der er ingen jubilæer i perioden. 

 

 

 
 
 
 
Indholdsfortegnelse 
 
Side 1 Kommende arrangementer
 Fødsels- og mærkedage 
Side 2-3 Nyt fra Gildemesteren  
Side 4-5 Fredslyset 
 Dansk Flygtningehjælps 

Landsindsamling  
Side 5-6 Nyt fra grupperne 
Side 7 Meddelelser 
 Deadlines  
   
 
 
 
 
 

BUDSTIKKEN 
                                   1. Sct. Georgs Gilde, Herning 

 

Kommende arrangementer  

23. november  Fredslys, alle  
14. december  Julemøde, gr. 5 (?), 
Hardia kl. 18.00 
4. januar Nytårsgildehal, Ikast kl. 
18.00 
 
 

http://sct-georg.dk/
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Nyt fra gildemesteren 
 
Kære Gildebrødre! 

Her på årets første dag med sne er det på 
tide at skrive nogle bemærkninger til 
Budstikken. 

Allerførst endnu engang velkommen til Tove 
Kattrup. Jeg håber, du må falde godt til i 
gildet. 

Dernæst vil jeg sige tak til Gitte Stæhr Larsen 
for en fremragende indføring i, hvad du har 
oplevet i Guatemala. 

På dette tidspunkt skulle alle grupper gerne 
være godt i gang med at etablere 
programmet for det kommende år. På den 
måde, gildet er opbygget, vil det alt andet 
lige være i dette regi, at de nære forbindelser 
opstår.  

Det er også i grupperne, at kendskabet til 
gruppemedlemmernes dårligdomme først 
bliver opdaget. Det er derfor ledelsens 
opfattelse, at de enkelte grupper selv tager 
initiativ til omsorg, når sygdom melder sig.  
Selv med den bedste vilje, er det ikke muligt 
for ledelsen at overskue, om man er så syg, at 
der skal en blomst eller lignende til, så indtil 
andet bliver bestemt, skal I selv klare denne 
opgave i grupperne. 

I samme forbindelse skal vi have styr på,  
hvem der gør hvad. Nogle af grupperne har 
hidtil sørget for, at printe såvel ”Budstikken” 
som ”Æ Binderi” ud til jer, der ikke har mail. 
Det sparer ledelsen for unødigt 
dobbeltarbejde, hvis vi få en melding om, 
hvor I ikke kan klare det internt i gruppen. 

Ved arrangementer i Hardia er det gruppens 
afgørelse, om der skal skaffes ekstra 
køkkenhjælp. Blot skal I beregne, at ethvert 
arrangement skal hvile i sig selv økonomisk. 

Der er ikke noget i vejen for, at maskinerne i 
både kaffekøkken og restaurationskøkken 
kan betjenes uden hjælp udefra, men I skal 
være opmærksomme på 
brugsvejledningerne. Hvis der er problemer, 
skal vi have dem løst i fællesskab - så vidt 
muligt inden møderne. 

Da dette nummer af Budstikken også rækker 
ind i det nye år, vil jeg benytte lejligheden til 
på gildeledelsens vegne, at ønske jer og jeres 
familie en rigtig glædelig jul samt et godt og 
lykkebringende nytår. 

På ledelsens vegne 

 GM 

 Kurt Linnebjerg 

Vel mødt til et nyt gildeår og hermed en 
særlig velkomst til Tove Kattrup, som 
genoptages i gildebevægelsen. 
 
GM 
 Kurt Linnebjerg 
 
 

GILDEMESTERSTÆVNET PÅ 
PARKHOTEL HORSENS 

d. 24.-25.09 2016 

Som det fremgår af hotelnavnet er det et flot 
sted, Landsgildet har fundet til vore møder. 
Prisen er også derefter, hvilket I vil kunne 
overbevise jer om, når regnskabet foreligger. 
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Hvad er egentlig formålet med, at gildemestrene 
skal mødes i lige årstal - når der ikke er 
Landsgildeting? 

Nogle gange kan man nok komme i tvivl 
angående nytten af disse møder.  

Vi kan ikke vedtage noget.  

Vi kan lytte og debattere.  

Vi får informationer om andre gilder.  

Vi taler med gildemestre om det, der rører sig i 
deres gilder. 

Vi bliver orienteret om, hvad de enkelte 
medlemmer af Landsgildeledelsen sysler med, 
samt hvilke tiltag, der er i støbeskeen. 

Foredragsholdere med visioner er selvskrevne på 
møderne. 

Næste års landslejr blev grundigt beskrevet, og 
her er der brug for gildernes hjælp, så det er 
bare med at få sig meldt til. 

Facebook blev gennemgået. Min fornemmelse er, 
at vi nok er ved at være løbet overende, idet 
vores alders-(læs mål)gruppe ikke nødvendigvis 
alle er dus med dette medie, mens folk, vi gerne 
skulle have fat i, er dagens brugere. Hjemmesider 
fik et skud for boven. Ifølge oplægsholderen var 
de fleste, han havde set, simpelthen for kedelige 
til, at man havde lyst til at logge in på dem. Vores 
egen hjemmeside blev heldigvis ikke nævnt i den 
forbindelse. 

Frimærkebankdirektøren var på banen med appel 
om, at vi stadigvæk samlede frimærker og 
stempelmærker fra. 

Det kom på tale, at der i forbindelse med 
gildebrødres jubilæer skal laves nye emblemer, 
men det viste udkast blev godt og grundigt 
kritiseret, så det var en ”ommer.” 

Fredslyset fik også nogle bemærkninger med på 
vejen. 

Noget, der slog mig var, at den generelle 
opfattelse er, at gilderne har en fremtid trods 
det, at vi nu er 4.165 gildebrødre. Det er en 
halvering på 30 år. Hvordan det vil udvikle sig, 
kan kun fremtiden vise, men jeg er knap så 
optimistisk. 

Fra Landsgildet har jeg fået det officielle referat, 
som I kan få ved henvendelse til mig. 

Med gildehilsen 

 GM 

 Kurt Linnebjerg 
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Fredslyset  

kommer til Herning den 23. november med 
forventet ankomst til Lundvej Pendlerplads 
kl. 13.00.  
 
Kl. 19.00 er der gudstjeneste i Gjellerup Kirke, 
hvor lyset bæres ind. Efterfølgende er der 
kaffe hos Grethe og Karsten på Sønderkær 6 i 
Gjellerup. 
 
Søndag den 27.11. kl..10.00 bæres lyset ind i 
Fredens Kirke. 
 
Onsdag den 30.11. kl. 10.00 modtages lyset 
på Aktivitetscentret på Brorsonsvej. 
 
Jeg vil gerne bede gruppelederne give besked 
til de medlemmer, som ikke har e-mail. 
 
Mange gildehilsner 

Birthe 

Tlf. 21361041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsindsamlingen i Dansk Flygtningehjælp 
2016 
 
Søndag den 6. november løb indsamlingen i 
Dansk Flygtningehjælp af stablen i et 
usædvanligt regnfuldt og koldt vejr. 
 
Mange indsamlere havde trods vejr og vind 
fundet tid og lyst til at gå ud med en 
indsamlingsbøsse, og det samlede resultat 
for Herning, Tjørring, Snejbjerg, Lind, 
Hammerum/Gjellerup, Gullestrup og Sunds 
blev i år 110.587 kr. plus de beløb, som blev 
indbetalt på MobilePay, Det beløb har vi ikke 
mulighed for at se. Til sammenligning var 
beløbet i 2015 169.000 kr. Der var i år ikke 
tilmeldt ligeså mange indsamlere som sidste 
år, hvilket er én af grundene til det noget 
lavere beløb. Men hver krone tæller i det 
overordnede og afsluttende regnskab til 
hjælp for millioner af flygtninge i 
nærområderne i brændpunkterne. 
 
Efter endt indsamling kunne vore indsamlere 
nyde godt af frugt venligt sponsoreret af 
Midtjysk Gartnerhal, eller wienerbrød 
sponsoreret af Guldbageren på Gl. Landevej 
og Snejbjerg Bageri. I Danske Bank, som igen i 
år åbnede dørene for optælling, var der kaffe 
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på kanden og sodavand og juice til børnene - 
tak for det! 
 
Til slut skal der lyde en tak til alle hjælperne 
rundt om på udleveringsstederne - uden jer 
kunne det ikke lade sig gøre. 
 
Koordinatorerne for indsamlingen 
 
 
 
Nyt fra grupperne 
 
 

 
 
Gruppe 4 har været på eftermiddagstur til 
Udeforsamlingshuset i Fjelstervang 
 
Lilly havde været der med sit sangkor og var 
blevet så betaget af stedet så hun synes at 
hele gruppen skulle besøger stedet. 
Sonja var med på at levere eftermiddags- 
kaffen, da det var hendes tur til at holde 
gruppemøde.  
Så vi kørte derud d. tirsdag d. 27sep. vi var 
heldige med vejret det var jo nok den sidste 
rigtig gode dag i denne sommer. 
Vi var alle meget imponeret over det 
bygningsværk de havde fået stablet på 
benene i den “lille” landsby. 
Det var så hyggelig og så flot så vi anbefaler 
alle at tage ud og se det husk kaffen. 
  
Hilsen Gruppe 4 
Mona 
 
 

 
 

Gruppeudflugt for den gamle gruppe 5: 

Så blev det sommer 28 grader 

Vi havde det dejligste sommervejr, på vores 
udflugtstur til Saksild i Karen Margrethe og 
Evalds sommerhus. Jeg har sjældent set 
noget så smukt, 180 graders udsigt til blå 
himmel og blåt vand udsigten til Samsø og 
Tunø var ganske vist lidt diset, på grund af 
varmen. Vi havde en fantastisk dag hvor vi 
hyggede os drak kaffe og spiste frokost, vi 
havde også badenymfer med, Jeanette, Alice 
og Karen Margrethe, de tog en svømmetur i 
det dejlige vand. 

Vi kørte en lille tur til godset Åkjær der 
kendes fra begyndelsen af 1300 tallet, før 
1340 hørte godset under den holstenske 
ridder Markvard Rostrup, som var foged på 
Skanderborg Slot. Gården var gennem 1600 
tallet præget af et stærkt forfald og blev på et 
tidspunkt erstattet af den nuværende 
smukke bindingsværksbygning, der indtil 
1990 også var ved at forfalde under den 
daværende ejer. Gården blev solgt på 
tvangsauktion til Johan Koed-Jørgensen, som 
gennemførte en omfattende renovering af 
bygningerne og ryddede skove og enge, 
hvilket affødte stor kritik fra 
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naturbeskyttelsesfolk og Odder kommune. 
Det er blevet en meget smuk gård i et 
landets største landbrugsbedrifter fantastisk 

smukt område. Åkær gods er et af, der laves 

årligt 50.000 juletræer. Der er et meget 
aktivt landbrug og skovbrug. Vi talte med 
godsejeren, der kom kørende mens vi stod og 
kikkede på gården, vi kunne høre at han 
havde fået meget kritik.  

Vi sluttede dagen af med at spise aftensmad 
på Bondestuen i Saksild, og kørte hjem til 
Herning efter en dejlig dag hos Karen 
Margrethe og Evald. 

                       Med Gildehilsen Sonja.     

   
   
 

 

Åkjær gods 

 

 

 

 

 

Horsensvej 
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 Meddelelser 

Gitte Stæhr Larsens telefonnummer er 
31166951 

Gruppelederne bedes sørge for, at de 
medlemmer, som ikke har e-mail, får et 
eksemplar af Budstikken. 

Ebba, som står uden for grupperne, har fået 
et eksemplar. 

 

  

Deadlines for bidrag til Budstikken: 

Nr. 1 10. januar 2017 
Nr. 2 10. april 2017 
Nr. 3 10. august 2017 
Nr. 4 10. november 2017 
 

I ønskes alle en Glædelig Jul samt et Godt 
Nytår. 

Mariann
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