BUDSTIKKEN
1. Sct. Georgs Gilde, Herning

Nr. 2 – april/maj/juni/juli/august 2017
Kommende arrangementer
22. april MUSløb, Naturcentret
Momhøje, se udsendte indbydelse
07
Vera Jersild
26. april 1(5)
Sct. Georgsgildehal,
14
Tove Kattrup
Hardia kl. 18.
23
Niels Erik Kris
Gildeudflugt, Ledelsen, dato og
24
Lars Schou-Je
udflugtsmål29
meddeles senere
Karsten
16.
august
Friluftsgildehal
LundohanseMaj
124(2),
Røddinglund kl. 18.00
Frandse
Andre arrangementer meddeles
senere, se årsprogrammet.

Fødselsdage
v
April
07 Vera Jersild 85 år
1. meddemeddeles senere
14 Tove Kattrup 70 år
23 Niels Erik Kristensen
24 Lars Schou-Jensen
29 Karsten Lund Johansen
Maj
12 Ebba Frandsen 90 år
Juni
05 Sct. Georgsgildet Herning
Juli
02 Lis Borre
08 Grethe Thing 60 år
27 Erik K. Pedersen
August
13 Connie Ahle 80 år
21 Jørgen Brøcker
24 Jeanette Boserup 70 år

Mærkedage
Jytte har 25 års jubilæum den 26. april, se
omtale side 11-12.

Indholdsfortegnelse
Side 1
Side 2-4
Side 5-7
Side 8-9
Side 10
Side 11-12
Side 13

Kommende arrangementer
Fødsels- og mærkedage
Referat fra Gildeting
Gildeledelsens beretning
Nyt fra Landsgildet
Indbydelse til Gildehal
Jyttes 25 års jubilæum
Nyt fra grupperne
Meddelelser
Deadlines
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Referat fra Gildeting den 15. marts
2017
Referat fra Gildeting d. 15. marts 2017 i
Hardia:
Dagsorden: se denne.
Ad 1.1: til dirigent vælges Jørgen Brøcker.
Ad 1.2: til referent vælges Elsebeth
Brøcker.
Ad 2.0: Gildemester aflægger beretning,
der godkendes. - Se denne.
Ad 3.0: Gildeskatmester aflægger revideret
regnskab og fremlægger budget
for 2017.
Der er delte meninger om
kontingentforhøjelsen, der dog
vedtages med en stigning på
150,- per
person/år.
Ad 4.1: beretning fra gruppe 1/Alice: de ser
Damarks-krøniken, har holdt
julefrokost hos Vera. Planlægger udflugt.
Gruppe 2/Annette: den, der
afholder gruppemødet, vælger
indhold. Har haft 2
arrangementer.
Det har været meget berigende for
Annette at læse op for Jørgen
Schultz.
De har været til koncert. Hørt om
stendysser og kæmpehøje hos
Henri, og Lars og Gerda har fortalt om deres tur til Canada.
Gruppe 3/Nira: de har beskæftiget
sig med Europas historie.
Julefrokost hos Tove. Arrangeret
udflugt til Silkeborg: Jorn og
Munch.

Ad 4.2:

Ad 4.3:

Ad 4.4:
Ad 4.5:

Ad 4.6:

Gruppe 4/Lilly: 7 møder. Har haft
om Gildernes Højskole-oplæg.
Været til nytårskoncert i
Brande. Været i Fjelstervangs
udeforsamlingshus. Skal op og
se "Les Miserables".
Gruppe 5/Elsebeth: Har stået for
julearrangementet i december.
Holdt julefrokost hos Karen
Margrethe og Evald. Til
gruppemøer ser vi "Husker du ...
fra 1960 - 1979". Skal på
gruppetur i
august til "Cirkus-revyen".
der er MUS-løb 22/4-2017 i
Momhøje. Der skal besættes 10
poster. Emnet er "Rundt i
Danmark med Rasmus Klump".
Der mangler også "kage-bagere".
Henvendelse til Alice.
Aktivitetsudvalget: der er
loppemarked i år på Herning
Gymnasium. Herom senere.
Vi skal stå for Ægteparløb i år.
regnskabet for lodsedlen omdeles
til orientering.
Fredslyset/Birthe. Lyset kom
23/11, men info ang. ankomsten
blev lavet om flere gange undervejs. Efterfølgende traktement hos
Grethe og Carsten. Selve
fakkeltoget i Gjellerup Kirke
23.11 og på Brorsonsvejs
Aktivitetscenter senere er en
succes.
Røddinglund/Peter: der er
installeret varmepumpe. Vi
maler og gør rent.
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Ad 4.7:
Ad 4.8:

Ad 4.9:

Ad 5.1:

Ad 5.2:

Mona, Ove og Niels Erik afgår fra
bestyrelsen, og ind kommer
Tove, Nira og Alice.
Budstikken mangler indslag fra
grupperne.
Alice opdaterer hjemmesiden, vil
gerne have nye indlæg.
Når Marian er på banen igen,
bliver hjemmesiden ajourført.
Friluftsrådet/Carsten: rygter om
Skjern Å - naturpark. Har haft
besøg af Søren Christensen,
Afventer nyt.
Erik kører ud med "grønne flag" til
skoler og børnehaver.
Måske en stand på Ungskuet!!!
indkomne forslag:
Forslag 1/gruppe 1: Gavekasse?? Forslaget trækkes, da ledelsen
allerede har foreslået - og vi
har vedtaget kontingentforhøjelse
på kr. 15o,- per person/år, så
der herefter er penge til en
gave/gavekasse. - Forslaget
fremsættes måske næste år.
Forslag 2/gruppe 5: skal lodsedlen
nedlægges? - Vi har alle fået en
redegørelse om hvorfor. Dels
manglende interesse fra spejderne
til at sælge den, og dels er det
svært at tegne annoncer. Den
største udgift er på knap 25.ooo,alene for trykningen af
lodsedlen.
12 stemmer for nedlæggelse ( ud
af 28), 5 stemmer for
fortsættelse og 11 stemmer
ikke.

Ad 5.3:

Ad 6.1:
Ad 6.2:
Ad 6.3:
Ad 7.0:
Ad 8.1:
Ad 8.2:
Ad 8.3:
Ad 9.1:
Ad 9.2:
Ad 10:
Ad 11.1:

Ad 11.2:

Ad 11.3:
Ad 11.4:
Ad 11.5:

i henhold til vedtægter af aug. 1977
vælges herolder for 2 år og kan
ikke genvælges.
Ledelsen får mandat til at arbejde
videre med vores eget gildes
love/regler til evt. vedtagelse
til næste gildeting.
til gildemester genvælges Kurt.
til gildekansler genvælges Karen
Margrethe.
til gildeskatmester genvælges Niels
Erik.
suppleanter til gildeledelsen: Jonna,
Evald og Erik.
Ingrid vælges til faneherold.
Jeanette genvælges til stavherold.
Lilly og Birthe genvælges som
herold-suppleanter.
Annette genvælges som revisor.
Jytte genvælges som
revisorsuppleant.
Gerda og Annette genvælges til
uddannelsesudvalget.
til spejderudvalget vælges Carsten
og Henri - i stedet for Mona og
Ove.
til aktivitetsudvalget genvælges
Peter, Gerda Schmidt, Carsten,
Karen Margrethe, Inger, Evald
og
Elsebeth.
til GIM genvælges Birthe og Connie
som suppleant.
Mariann genvælges som redaktør af
Budstikken.
Connie genvælges som arkivar og til
Hjemmesiden genvælges Alice.

Evt.:
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Jonna: kunne vi evt. få spejderforældre til at
hjælpe med indsamling til
loppemarkedet, 20/5-2017?
Sonja: vi bør have "gode ting".
Gerda Scmidt: søg allerede nu efter gode
ting.
Inger: få evt. spejdere til at samle ind.
Lars: for at "tjene" lidt til vores "kasse"
kunne vi hæve vinpriser med 20
kr., øl til 15 og vand til 10.
Gerda: vi kan ikke tjene på amerikansk
lotteri, når vi nu ikke har
restgevinster fra lodsedlen.
Grethe: godt at ledelsen fortsætter. - Vi har
alle noget i klemme. - Savner en
…..

Fra Gildemesteren
Det er forår, alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter
Sådan begynder en af vore populære sange
af Benny Andersen. Det er så
sandt som det er skrevet.
Det netop overståede gildeting viste med al
tydelighed, at vi er i
forandringens år i gildet.
Vi skal nu til at søge nye veje for at skabe et
økonomisk grundlag, så vi
fortsat kan uddele betydelig
økonomisk hjælp til spejderne.
I den forbindelse har vi i gildeledelsen efter
nogles mening et lidt for
pessimistisk syn på gildets
fremtid. Jeg håber, at vi tager
fejl, men så må der komme
tiltag og ideer fra gildebrødrene.

”I have a Dream” udtalte Martin Luther King
for mange år siden. Den
udtalelse er jeg meget enig i.
Lad drømmen gå i opfyldelse. Hver
gildebroder kikker sig om i
vennekredsen og kommer med
et emne til vort gilde. Alder
ingen hindring, men hvis det
skal batte noget, må man gerne
være under 50 år. Om det er en
tidligere spejder, er heller ikke
det vigtigste, men
vedkommende skal gå ind for de
idealer, gildebevægelsen står
for.
Hvis det lykkes, kan vi med sindsro imødese
gildets 75 års jubilæum i 2018.
D. 2.5 deltager vi i Distriktsgildetinget, hvor vi
gerne skulle byde velkommen til
en ny distriktsgildemester.
Såfremt det mislykkes, bliver
der indkaldt til et nyt gildeting
med formålet at finde en
mester. Hvis det mislykkes,
bliver distriktets gilder fordelt til
nabogilder.
Til september skal vi til Landsgildeting i
Kolding. Der er allerede kommet
tilmeldingsliste ud, så nu
overvejer vi, hvor stor en del af
ledelsen der skal deltage.
God fornøjelse med havearbejdet, men tag
nu ikke for hårdt fat.
I ønskes alt vel, til vi ses igen
GM
Kurt Linnebjerg
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Gildeledelsens beretning 2016-17
En del af det, jeg kommer ind på i årets
beretning, er jer sikkert
velbekendt, idet de fleste af jer
har været med til de afholdte
arrangementer.
Derfor er der ikke de store nyheder i at
gennemgå alt, hvad vi har
foretaget os i det forløbne
gildeår, der strækker sig fra
afslutningen af gildetinget i
2016 til starten på dette
gildeting.
Der er nu 35 gildebrødre i gildet. Heraf er vi
kun 10 mænd, så inden længe er
det vel nærmest et kvindegilde.
I gildeledelsen blev Erik Pedersen afløst af
Niels Erik Kristensen som
skatmester og ny stavherold
blev Jeanette Boserup.
Ellers kan det konstateres, at der er en del af
posterne, som er blevet besat af
gengangere, hvilket giver en god
stabilitet i arbejdet i de
forskellige udvalg.
Sct. Georgsgildehallen blev brugt til at
gentage vort gildeløfte, men
også til indsættelse af ny
skatmester og dørherold.
Vores gildudflugt gik til Salling, hvor vi
besøgte Jenle på en dejlig varm
4. junidag. Derefter gik turen
videre til Træ- og
Skulpturmuseet i Oddense, hvor
vi som på Jenle fik en lærerig
indføring i stedet. Afslutningen
på dagen fandt sted med

middag på Fjordens Perle ved
Lyby Strand.
I august blev den årlige friluftsgildehal
afholdt på Røddinglund.
Vi skal i den forbindelse sige velkommet til en
ny-gammel gildebroder- nemlig
Tove Kattrup, som efter nogen
tid endelig fandt et hul i
kalenderen, så hun kunne blive
genoptaget.
Vejret var med os, så gildehallen blev holdt i
det fri, inden vi gik til det
kulinariske traktement, hvor
Elsebeth og Jørgen Brøcker blev
fejret med 70 år hver.
Ved gildemødet i september blev vi ved
gruppearbejdet om Landsgildets
oplæg sat på den svære opgave,
at blive enige om, hvad vi mener
om fremtiden for gilderne.
Diskussionerne i de enkelte
grupper blev gennemført uden
de store stridigheder, men dog
med en vis livlighed.
Fellowshipdagen blev fejret med
oplæsningen af budskabet, som
blev sendt til os fra Landsgildet.
Desuden havde vi den oplevelse,
at Gitte Stæhr Larsen tog os
med på en billedrejse til Costa
Rica, som hun helt klart har tabt
sit hjerte til.
Gildemesterstævnet, som finder sted hvert
andet år, blev holdt i Horsens.
Jeg deltog i det, og havde den
store fornøjelse , at have
følgeskab af gildemesteren fra
Ikast- Lillian Axelsen. I Sct.
Georg har I kunnet læse
resultatet. Mit hovedindtryk er,
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at der i visse dele af
gildebevægelsen handles, som
om vi er en organisation i stor
fremgang med håb for
fremtiden. Vi må håbe, at
optimisterne får ret.
Mht Fredslysarrangementet vil jeg blot
nævne, at fakkeltoget og den
kirkelige handling i Gjellerup bør
gentages. Ligeledes er det
meget fornemt, at vi
efterfølgende kommer til ”fest”.
I år var det hos Grethe Thing.
Intet år uden julemøde. D. 15. dec. blev alle
sejl sat til for at få den rette
julestemning. Her er et af
højdepunkterne spillet om
gevinsterne, som i den grad
sætter nogle gildebrødre i
affekt.
Nytårsgildehallen blev holdt sammen med
Ikast Gildet i en institution i
byen. Efter nogen besvær med
at finde stedet, blev der samlet
en god flok til gildehal, til
underholdning ved en sangsolist
samt fællesspisning. Dette
samarbejde med vort nabogilde
har nu kørt i mange år, så vi på
en måde føler, at vi kender
hinanden godt.
I samarbejde med distriktet har Karup og 1.
Herning Gildet forberedt uge 9
arrangementet, som fandt sted i
Hardia med 65 deltagere fra
hele distriktet, samt nogle
gildebrødre fra Holstebro.
Emnet, der blev taget op, var
billeder og fortællinger fra en
gildebroders tid i Grønland.

Øvrige hændelser i gildeåret er som i livet
både godt og skidt.
I januar fik vi besked om, at Jørgen Schulz var
afgået ved døden. Efterfølgende
deltog rigtig mange gildebrødre
i begravelsen og den
efterfølgende
mindesammenkomst.
Vi har i årets løb fejret Lars Schou-Jensens 50
års jubilæum. Endnu engang til
lykke ned det.
Gildeledelsen har i årets løb holdt møde ca. 1
gang om måneden. Mange af de
sager, vi har haft under
behandling har været til
gensidig orientering i ledelsen.
Vi har haft brug for at tale os til
rette om, hvordan vi skal
reagere på diverse ansøgninger
af såvel økonomisk som af
gildemæssig art.
Nogle af sagerne bør forblive i ledelsesregi,
idet vi som gildeledelse har brug
for at diskutere dem uden af
gildebrødrene puster os i
nakken.
Ind imellem har der også været sager fra
Landsgildet, som i det forløbne
år har haft nogle
uoverensstemmelser, som vi
skulle tage stilling til.
Praktiske tiltag omkring gildets økonomi
bliver gennemgået under
skatmesterens beretning, samt
ved nogle af punkterne på
dagsordenen.
I disse moderne tider er der kommet en
tendens til afskaffe
fastnettelefonen. Det er derfor
vigtigt, at kansleren hurtigst
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muligt får besked om
ændringer.
Budstikken og hjemmeside. Når jeg tager
dem under et, er det, fordi disse
medier hænger nøje sammen,
idet de supplerer hinanden.
I åres løb har jeg skrevet indlæg til vort blad.
Jeg kan ikke påstå, at der har
været for meget andet stof at
læse om. Hvis ikke der er flere
indlæg end hidtil, er der næppe
brug for at opretholde
Budstikken. Der er simpelthen
ikke tilstrækkelig mange
gildebrødre, der sender noget
ind til redaktøren Mariann.
Grupperne skulle løbende have
sendt beretninger om deres
arbejde. Ligeledes kan en kort
beskrivelse om de afholdte
arrangementer let få plads i
bladet. De kan således være
med til at holde os opdaterede
med, hvad vi går og laver. Her er
der helt klart plads til
forbedringer. Hvis det
fortsætter som hidtil, vil jeg til
næste gildeting stille forslag om,
at vi bruger kræfterne på andre
tiltag i gildet end Budstikken.
Indkøb af part i mikrofonanlæg er blevet
aftalt med Hardialogen i årets
løb. Vi kan også bruge logens
projektor, selv om den ikke er af
nyere dato.
Vi har nu fået en plan over, hvilke onsdage, vi
kan råde over i det kommende
år.

Logens husforvalter Kenn Nørgaard er meget
fleksibel mht brug af lokalerne.
Vi har således afholdt et
ledelsesmøde i Salonen. Hvis en
gruppe har brug for et neutralt
sted til et udvalgsmøde, kan det
ikke skade at spørge, om der er
en mulighed.
Parkeringspladsen foran bygningerne skal
først og fremmest benyttes, før
vi fylder dem på den anden side,
da disse også er til brug for
beboerne.
Samarbejdet i ledelsen er gået lige efter
bogen. Vi har haft en masse
diskussioner, som er endt med ,
at vi er kommet frem til
acceptable løsninger.
Selv om vi har gjort vort bedste til gavn for
gildet, kan det nok tænkes at
der er noget som kunne være
gjort anderledes. Vi har anset
det for vores opgave at gildets
trivsel kommer i første række,
når vi træffer nogle afgørelser af
vital karakter. Det betyder i
praksis, at vi til enhver tid kan
stille vort mandat til rådighed,
når der skal vælges gildeledelse.
Med disse bemærkninger vil jeg overlade
beretningen til gildetingets
behandling.
På ledelsens vegne
GM
Kurt Linnebjerg
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Fra Landsgildet
Kære GM, GK, GS og gildebrødre i Steen
Blichers Distrikt.
Landsgildeledelsen beder gildeledelserne om
at videresende denne tekst til
alle de gildebrødre, som ikke har
mails.
Nu nærmer distriktsgildetingene sig, og der
skal vælges/genvælges distriktsgildeledelsesmedlemmer.
Vi må konstatere, at det ikke altid er nemt at
finde personer, som er indstillet
på at varetage disse poster.
I vore love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark
§7 d står der:
”Et distriktsgilde ledes af en
distriktsgildeledelse på tre til
fem medlemmer.
Det er distriktsgildeledelsens opgave at
inspirere og bistå enkeltgilderne
i deres arbejde, samt
koordinerer
kursusvirksomhed og internationalt arbejde
og forbindelsen til
offentligheden.”
Altså må vi konstatere, at for at være et
lovligt distrikt, skal der være
minimum tre i
distriktsgildeledelsen.
Men lad os nu ikke afskrækkes af tekstens 2.
afsnit.
I har indtil nu haft et aktivt distrikt, og det er
altid svært at varetage poster

efter nogen, som har udfyldt
disse poster godt.
Men: vi går også ud fra, at I har haft glæde af
at tilhøre Steen Blichers Distrikt!
Og fortsat gerne vil bibeholde
samhørigheden, som er der, de
ti gilder imellem.
Landsgildeledelsen beder jer derfor endnu en
gang prøve at kigge godt efter
blandt jer, om der ikke skulle
være en potentiel
distriktsgildemester.
Ikke nødvendigvis en distriktsgildemester
som skal gøre tingene på
nøjagtig samme måde som den
nuværende, men en som vil
forsøge at fastholde samværet
og glæden blandt gildebrødrene
i Steen Blichers Distrikt.
Hjælp til dette arbejde kan altid hentes hos
den afgående
distriktsgildemester, den øvrige
distriktsgildeledelse eller hos
landsgildeledelsen. Det er bare
at spørge.
Svaret på det tilbageværende spørgsmål:
Hvad sker der, hvis vi ikke finder
en distriktsgildeledelse, er:
1. Ekstraordinært distriktsgildeting med dette
punkt på dagsordenen.
2. Såfremt det stadig ikke lykkes at finde en
hel ledelse, da nedlægges
distriktet og landsgildeledelsen
fordeler gilderne i Steen Blichers
Distrikt blandt de nærliggende
distrikter (selvfølgelig efter
aftale med disse.)
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Men landsgildeledelsen håber, at der i jeres
distrikt findes personer, som vil
binde an med denne
ledelsesopgave.
Med gildehilsen og held og lykke
f/Landsgildeledelsen
Kirsten Christensen
LGK

Det er i påsken det hele begynder af
Keld Nissen

Det er i påsken
det hele begynder
med dannebrogsflag
og påskeliljer
og snaps
og myldretidstrafik
og is der løber ned ad barnearme
og kulørte plasticspande og drager
indtil efteråret blæser luften ren
for faktor 20
og tænder for sin sorte himmel
med funklende stjerner
der maner til ro
inden det hele slutter
når det igen bliver påske
Fra digtsamlingen Fanø findes, Forlag: Siesta
2013
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Sct. Georgs Gildehal
Onsdag den 26. april 2017
kl. 18:00
i Hardia

Vi starter med gildehal med oplæsning af
Sct. Georgs Budskabet og
bekræftelse af vores gildeløfte
Efterfølgende spisning.
I anledning af Toves 70 års fødselsdag
vil hun levere forretten
Vera har netop fejret 85 års fødselsdag
og vil gerne give hovedret og vin
Derefter serveres kaffe, te og småkager

NAVN

1. SCT. GEORGSGILDE H ERNING
HERH ERNINGRGANISATIONENS

Indbydelse til

Tilmelding gruppevis til Alice Johannesen
alice@johannesen.it eller 20 30 43 10 senest den 20.
april

Med Gildehilsen Gruppe 1
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Til lykke

Jytte Nielsen 25 års jubilæum 23.04. 2017
Mange mennesker er optaget af en enkelt sag igennem lang tid.
Anderledes er det med Jytte. Hun er blevet optaget hele to gange- nemlig som gildebror. Første
gang var Sct. Georgsaften i Grenå i 1961, og anden gang i 1. Herning gildet i 1996–
denne gang dog d. 3.10.
Miseren skyldes nok, at Jytte i nogle år på grund af børnefødsler og spejderlederarbejde har vært
udmeldt af gildet. I det hele taget kan 25 års-jubilaren Jytte Nielsens gildetid
betegnes som et kludetæppe, hvor hun hele tiden har været aktiv uden at være med i
gildet, men dog sammen med sin mand Alfred har ydet en stor indsats.
Jyttes første gildetid var præget af, at hun skulle lære at stå på egne ben, og hertil har gildet
bidraget, hævder hun under jubilæumssamtalen. Fra at være en meget indadvendt
person og til den Jytte, vi kender i dag er der foregået en lang positiv proces.
Jytte har været med hele vejen i 1. Herning Gildet, og hun nævner selv, at gildets mødesteder i
henholdsvis Børnehaven i Fynsgade, villaen i Smedegade og sluttelig i Hardia har fyldt
meget i hendes gildetid.
De mange opgaver, som gildet i den periode var involveret i, var en naturlig del af gildebrødrenes
arbejdsområder- også selv om både arbejde og børn skulle klares samtidigt.
Udlejningen af Røddinglund Centerets første 15 år lå på Jyttes skuldre.
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Af øvrige tiltag, som jubilaren har været med til, kan nævnes: Liv og glade Dage, Spejderleder for
ulveungerne, Tombolaskurvognen, som blev opstillet på torvet og senere hen
tombolahuset i gågaden, hvor der blev afholdt tombola med ænder og rødvin som
gevinster.
Efter en del år blev dette hus fjernet fra gågaden. Jytte har oplyst, at huset stadigvæk eksisterernemlig på genbrugspladen på Mørupvej.
Under Liv og Glade Dage blev der nogle gange opstillet en stor grill- og her blev der solgt pølser i
læssevis, husker Jytte.
Som spejderleder var Jytte på sidelinjen med til etableringen af de to spejderhuse på Skjoldborgvej
og på Fenrisvej. Arkitekt Gaardbo tegnede dem begge to.
I gildet har Jytte beklædt posten som Skatmester i en periode.
Når de 25 år i gildet har varet siden 1961, kan det ikke undre, at der på det personlige plan er sket
meget for Jytte. Hun har stadigvæk let til smil, men også de alvorlige emner i livet
mestrer hun at tage fat på.
Det har været et puslespil for den nuværende kansler at finde ud af den rigtige dato for de 25 år,
så derfor ønsker vi Jytte et stort TIL LYKKE MED JUBILÆET.
GM
Kurt Linnebjerg
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Nyt fra grupperne
Gruppe 2
Første møde i den nye gruppe var 17. august Friluftsgildehal med fejring af Elsebeth og Jørgens 70
års fødselsdage! Med overdådigt lækkert traktement.
Første møde hos mig, hvor vi blev enige om, hvem, der skulle være gruppeleder og hvilke emner,
vi ville arbejde med i årets løb samt en grundig præsentation af gruppemedlemmerne, da Gitte er
ny i gildet. Emne for dagen bestemmes af værten for gruppemødet.
Jørgen Schulz var i vores gruppe, men deltog ikke fysisk i vore møder. Som gruppeleder havde jeg
fornøjelsen af at besøge ham efter hvert gruppe- og Gildemøde og desuden at læse Budstikken og
Æ' Binderi for ham.
Dernæst havde vi møde hos Gerda Schmidt, hvor vi planlagde Fellowship dagen, hvor Gitte fra
vores gruppe holdt et meget fint foredrag!
Hos Henri hørte vi om stendysser, stenhøje og kæmpehøje i Nøvling.
I starten af januar mistede vi Jørgen og var til hans begravelse. Ugen efter havde vi købt billetter til
nytårskoncert i Brande, hvor vi mødte Gildebrødre både fra Herning og Ikast gildet. Derefter tog vi
hjem til Gerda for at fejre hendes runde fødselsdag!
Næste gruppemøde var hos Gitte, hvor Lars og Gerda fortalte om en spændende rejse til Canada.
Så viste årsprogrammet, at vores gruppe skulle arrangere Distriktets uge 9 arrangement sammen
med Karup. Det blev også en vellykket aften med stor tilslutning fra distriktet.
Foredragsholderen var vi dog ikke så begejstrede for, da vi gerne ville have hørt lidt mere om
Grønland.
Vores næste møde var hos Gerda og Lars, hvor vi planlagde vores gruppeudflugt til Lemvig
området i år og næste sommer vil vi besøge en tysk ø ud for Sydslesvig!
Annette

Meddelelser
Nb! Jørgen og Elsebeth Brøcker samt Karen Margrethe Jegsen og Evald Sønderby
har slettet deres fastnettelefonnumre.
Fra Redaktøren
Bidragene er optaget i uredigeret form.
Deadlines for bidrag til Budstikken:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

10. januar 2017
10. april 2017
10. august 2017
10. november 2017
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