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Nr. 4 – november/december 2017 – januar 2018  

 

 

 

 

  

                  

 

 
Fødsels- og mærkedage 

Fødselsdage 

November 

07 Ove Bromann 
23  Karen M. Jegsen, 75 år 
25 Nira Hove 
28  Ingelise Ibsen 
December: 
05 Lilly Johannesen 
08 Gerda Schmidt 
13 Elsebeth Brøcker 

Januar: 

09 Jonna Rud Linnebjerg 
09   Inger Kristensen 

17   Ingrid Kjer 
25    Sonja Flensborg                                                                              
 
 

Jubilæum 

40 år. Jonna Rud Linnebjerg har den 1.11.17 
40 års jubilæum som medlem af Sct. Georg, 
se side 4.  

 

Indholdsfortegnelse 
 
Side 1 Kommende arrangementer
 Fødsels- og mærkedage 
Side 2 Nyt fra Gildemesteren 

Fredslyset  
Side 3 Invitation til Julegildehal 
Side 4-5 Jonna Rud Linnebjerg 
Side 6 Dansk Flygtningehjælp 
Side 6-8 Nyt fra grupperne 
Side 8 Meddelelser 
 Deadlines  
 
 

 

BUDSTIKKEN 
                                   1. Sct. Georgs Gilde, Herning 

Kommende  arrangementer 

29. november  Fredslys, alle  
13. december  Julegildehal, gr.1 (5)    
       Hardia kl. 18.00 
 17. januar Nytårsrsgildehal, Hardia 
       kl. 18.00 gr. 5(3) 
 

 
 

http://sct-georg.dk/
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Nyt fra Gildemesteren 

”Mørk er november og løvfaldet slut.” 

Ovenstående er titlen på en sang fra 
højskolesangbogen, skrevet af Thorkild Bjørnvig 
ved Båring Højskoles indvielse i 1959. 

Det er lige før, at denne sang har jubilæum, men 
alligevel er teksten eviggyldig. Ved et kig ud i 
haven kan jeg konstatere, at det med løvfaldet er 
såre aktuel. Overalt ligger der nedfaldne blade, 
som minder os om årstidens skiften.  

Snart  er det næsten umuligt at komme ud, for 
julen står for døren. Og hvis det går, som 
dengang jeg var barn, vil sneen i løbet af 
december ligge meterhøjt - måske helt op til 
tagskægget. 

Inden alle disse eventuelle uløselige opgaver 
bliver til noget, vil vi mødes til 
Fredslysarrangementet d. 29.11 i Gjellerup.  

Årets tiltag afsluttes med julegildehal i Hardia 
d.13. december. 

Til begge disse møder vil det være rigtig godt, om 
I vil møde talstærkt op. 

På nuværende tidspunkt er indsamlingen til 
Dansk Flygtningehjælp overstået. En stor tak skal 
lyde til jer, der trak det store læs i den 
sammenhæng. 

Ind imellem hører vi i ledelsen, at der har været 
sygdom blandt gildebrødrene. Det er noget 
kompliceret for os som ledelse at reagere, idet vi 
ikke altid får noget at vide, før vedkommende er 
rask igen. Det er derfor sikrere, hvis grupperne 
selv sørger for opmærksomhed og omsorg. 

Inden næste udgave af Budstikken udkommer, 
har vi rundet et nyt år, hvorfor der allerede nu 
skal lyde en glædelig jul samt et godt og 
helsebringende nytår til jer alle sammen. 

Mgh 
GM 
Kurt Linnebjerg 

 

 

Fredslyset 

Fredslyset kommer til Herning den 29. 
november. 

Lyset ankommer kl. 12.10 til Pendlerpladsen 
ved Lundvej. 

 Den 29. november er der som sædvanlig 
fakkeltog og gudstjeneste i Gjellerup Kirke, 
hvor lyset bæres ind. Gudstjenesten starter 
kl. 19.00. 

Efter gudstjenesten er der kaffe hos Inger og 
Niels Erik i Hammerum. 

3.12. kl. 10.00 bæres lyset ind i Fredens Kirke 

6.12. kl. 10.15 modtages Fredslyset på 
Aktivcentret, Brorsonsvej. 

Birthe Skjærbæk 
Tlf.  21361041 
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Gildehal 

2017 

       Onsdag den 13. December 2017  
i Hardia 

Vandrehal kl. 18.00 
Julegildehal kl. 18.20 

 

Eftergildehal 

Der serveres julemiddag: 

Andesteg  
Ris a`la Mande  

Kaffe og te 

En underholdende quiz 

Pris: 150 kr. – drikkevarer til gildepriser. 

Jeanette donerer mandelgaver og kaffe/te i anledning af 
hendes 70 års fødselsdag 

 

 

 
Tilmelding gruppevis                                            senest den 5. december  

 
til Alice: alice@johannesen.it eller 20304310 

http://sct-georg.dk/
mailto:alice@johannesen.it
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”Det har vi (jeg) prøvet 
(oplevet)” 

Nogenlunde sådan er det gået i de 40 år, hvor 
Jonna Rud Linnebjerg har været med i gildet. 

D. 1.11.1977 var aftenen, hvor optagelsen skulle 
finde sted, men inden da var det dengang skik og 
brug, at nye gildebrødre skulle anbefales af to 
gildebrødre. I dette tilfælde blev det Tove Jensen 
(Johansen) og Edith Hermansen, som var 
gildemester. Forberedelsen foregik under private 
former med en let servering, husker jubilaren. 

Om selve optagelsen er der følgende at 
bemærke. Forud blev det ikke røbet, hvad der 
skulle ske, og inden optagelsen måtte hun sidde 
uden for gildehallen og fik i den forbindelse et 
glas portvin til at dulme nerverne med. Hun var 
naturligvis meget spændt på, hvad der skulle ske, 
men det lykkedes jo at komme igennem 
optagelsen, husker hun. 

Noget andet, som står skarpt i erindringen fra 
den aften, var den efterfølgende ophedede debat 

om salget af Feriekolonien i Vrist, som på det 
tidspunkt var den ”varme” kartoffel i gilderne.  

Første gilde var som nu et blandet gilde ((M/K), 
mens 2. Gilde var et mandsgilde. Gilderne holdt 
til i et lille gammelt hus Smedegade 16, som 
Herning Kommune ikke kunne bruge til andet 
dengang. 

Hurtigt kom jubilaren med i det daglige arbejde i 
gildet så som: madlavning, opvask, rengøring 
samt tømning af askebægre, idet der blev røget 
kraftigt i eftergildehallerne dengang. Der var fast 
opstilling af gildehallen. 

I de 40 år har der været adskillige tillidsposter på 
Jonnas CV. Som nybagt væbner blev hun valgt til 
kansler i gildet. 

Der var nok at tage fat på. Gildebrødrene var 
unge og meget aktive og udfarende med 
praktiske tiltag. 

Blot for at nævne nogle: Lyngfesten, som senere 
blev erstattet af Liv og glade Dage, som blev holdt 
på torvet de første år, men senere flyttede til 
markedspladsen. Her samarbejdede gilderne med 
Herning Fremad og HFH. Gilderne stod først og 
fremmest for Tombolaen og Bodegaen. 

Økse –og MUS-løbene var også en årligt 
tilbagevendende begivenhed i mange år. 

Røddinglund blev bygget i disse år, og her var 
Jonna med i det første udvalg om indretningen af 
huset. 

I en del år var hun repræsentant for spejderne og 
Sct. Georgsgilderne  i BUS i by og amt (Børne-og 
ungdoms Samråd) samt i friluftsrådet. 

Som GIM har hun deltaget i internationalt 
arbejde og som divisionsassistent for KFUK-
spejderne blev hun involveret i  at sørge for de 
udenlandske spejdere, når de kom til de store 
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lejrarrangementer. Flere gange har der være en 
”minilejr” på hjemmeadressen. 

I ledelsesregi er det blevet til deltagelse i flere 
landsgildeting nemlig i: Sønderborg, Ålborg og 
Århus. 

Ligeledes har hun flere gange repræsenteret 
gildet ved gildemesterstævnerne, der for det 
meste afholdt på Bygholm Hotel i Horsens.  

Før det formaliserede samarbejdet mellem 
gildebevægelsen og Dansk Flygtningehjælp var 
Jonna repræsentant for både gilde og 
spejderbevægelse sammen med CF-kasernens 
leder, som vist nok hed Kristensen på daværende 
tidspunkt. 

I 10 år var Jonna formand for børnehaven Asylet, 
og hun ser med beklagelse tilbage på den dag, 
hvor gildet trak sig fra dette samarbejde. 

Indtil for få år siden var naturlauget noget hun 
”absolut” måtte deltage i, men det er ikke 
længere de lange gåture, der er på tapetet. 

Hvordan har så gildetiden været, lyder næste 
spørgsmål.  

Svar: De første 40 år har givet: 

1. Oplevelser 
2. Kammeratskab 
3. Venskab 
4. Netværk 
5. Gode samarbejdsrelationer 
6. Glæde ved gildesamvær 
7. Nogle få skuffelser 

 
Det har vi prøvet, lyder overskriften. Jubilarens 
ønske er, at vi i gildet begraver den udtalelse og 
ser fremad med positive øjne på de tiltag, der 
bliver foreslået. 

Endvidere sendes i denne anledning en tak til alle 
gildebrødrene for den opbakning, de har givet i 

årenes løb –og sidst, men ikke mindst for de 
meget givende diskussioner. 

Skrevet i samarbejde med jubilaren af 

Kurt Linnebjerg  
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Landsindsamlingen i Dansk 
Flygtningehjælp 2017 
 
Søndag d. 5. november var der 
landsindsamling i Dansk Flygtningehjælp. Det 
blev en god dag, men med knap så mange 
indsamlere, som sidste år. Det samlede 
resultat blev 98.283 kr., hvoraf de 17.223 kr. 
blev indbetalt via Mobilepay. Til 
sammenligning var sidste års resultat på godt 
110.000 kr. Vores indsamlere blev langt de 
fleste steder positivt modtaget - rart at dagen 
også blev en god oplevelse for dem. Der skal 
også lyde en stor tak til Gildebrødre, som 
brugte en søndag "i den gode sags tjeneste" - 
uden jer kunne arrangementet ikke have 
løbet af stablen. Den koordinerende gruppe 
håber meget på samme velvilje fra jer næste 
år, som vi har mødt i år. Indsamlingsdatoen i 
2018 er søndag d. 4. november. 
 
På den koordinerende gruppes vegne 
Inger Kristensen 
 
 
Nyt fra grupperne 
 

 
 
Ægteparløb 2017 – gruppe 4 
 
Vi var inviteret af gruppe 3 til ægtepar løb. 

Det skulle foregå i Gjellerup og det øsede ned, 
men det har det jo gjort hele sommeren, så det 
lod vi os ikke skræmme af. 

Grethe havde lavet et ”kørende løb” så vi blev 
ikke så våde. 

Vi blev delt op i 5 grupper i 5 biler. 

Og så var det ellers ud og finde poster, vi skulle 
alle starte ved kirken, som Grethe i dagens 
anledning havde fået åbnet (troede hun) men 
den var låst da vi kom derhen, så den post kom vi 
let over. 

Så skulle vi finde Hammerum-pigens grav (jeg 
anede ikke der fandtes en sådan). 

Gjellerup har også en valgmenigheds kirke fra 
1904 vi skulle gætte hvornår den blev bygget. 

Så var der landbrugsskolen, som i dag hedder 
noget ganske andet nemlig Agroskolen 

Så kørte vi til Evald Tang Kristensens fodspor.  

I Hammerum hallen var vi inde og spille 
håndbold. 

Der er også en å i Gjellerup, vi skulle finde ud af 
hvor bred den var. 

Til sidst besøgte vi Bitten Damgårds gård med 
Lenin på ”lit de parade” 
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Det var en rigtig dejlig aften, som vi vanen tro 
sluttede af i Spejderhuset med de røgede 
ørreder. 

Jeg må sige det er længe siden jeg har lært så 
meget om et” sted” som den aften. 

Hilsen Gruppe 4 

 
 

 
 
 
 
Gruppetur til København 
I weekenden 19. og 20. august tog gruppe 5 til 
København, vi havde besluttet , at tage en tur i 
Cirkusrevyen på Bakken. 
Vi stardede lørdag den 19. sidst på formiddagen 
på bustur med Herning Folkeblad, efter en times 
kørsel fik vi frokost på en rasteplads, det regnede 
lidt, men pyt vi hyggede os alligevel. 
Sidst På eftermiddagen ankom vi til hotel Absalon 
midt i København, efter udpakning og 
omklædning gik turen til Bakken, hvor vi fik en 
dejlig middag, derefter var der tid til at gå rundt, 
vi var en tur i “Korsbæk”, så skulle vi i 
cirkusrevyen, det var en rigtig god og sjov 
oplevelse, med mange morsomme numre. 
Tilbage på hotellet var nogle af os en “lille” tur i 
baren, derefter sengetid. 
Søndag efter morgenmaden gik vi en tur på 
Strøget, fik kaffe et sted og skulle med bussen 
ved 14-tiden, fik en rundtur på Amager og kaffe i 
Dragør, der var havnefest, så der var liv og glade 
dage. 
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Hjemturen foregik i øsende regnvejr, men vi var 
heldigvis i tørvejr i bussen, var hjemme midt på 
aftenen. Det var en rigtig dejlig tur. 
Gruppe 5 – Ingelise 
 

Museumstur til Silkeborg 
Fredag den 13. oktober lykkedes det endelig 
for gruppe 1 at komme på udflugt efter 
sygdom og andre forhindringer. Vi tog først 
til CHP for at se Prins Henriks skulpturer – det 
var en stor, æstetisk oplevelse. Skulpturerne 
var opstillet sammen med nogle af CHPs 
’ukendte’ malerier, som er meget 
spændende og i helt nye gule farver. Vi 
brugte en del tid her. Så kørte vi til Asger 
Jorns museum i Silkeborg for at se 
fotoudstillingen af Cindy Sherman samt den 
mere permanente del af museets samling. 
Gruppens medlemmer fandt ikke Shermans 
fotos overvældende interessante – det var 
monotont at se hendes dominerende 
selvportrætter i stort set alle billeder med 
meget kontrastfyldte motiver, f.eks. at hun 
bar en gallakjole i junglen. Men vi nød den 
permanente udstilling og fik den kigget 
grundigt igennem. Derefter tog vi ned til 
området omkring den tidligere Papirfabrik, 
hvor vi startede med en drink på en af de 
mange restauranter ved åen. Herefter var det 
tid til middag, som også blev indtaget ved 
åen hos Michael D. Aftenen sluttede hos 
Inger og Niels Erik, hvor vi havde opsamling 
om dagens begivenheder. En hyggelig dag, 
selv om den foregik i silende regn. 
Mariann 

 

 

Meddelser fra redaktøren 

 Meddelelser om fejl i datoer, ændringer af 
adresser, telefonnumre inkl. mobilnumre 
samt mailadresser bedes meddelt mig på 

Mariann_hansen@mail.dk 

 

Deadlines for bidrag til Budstikken 

Nr. 1 10. januar 2018 
Nr. 2 10. april 2018 
Nr. 3 10. august 2018 
Nr. 4 10. november 2018 
 

 

 

 

mailto:Mariann_hansen@mail.dk
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