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Nr. 1 – januar/februar/marts/april 2017  

 

 

 

  

In                  

 

 

 
 Fødsels- og mærkedage 

Januar: 09. Jonna R. Linnebjerg 
 14. Jytte Nielsen 
Februar: 09. Peter Hove 
 O9. Inger Kristensen 
 25. Sonja Flensborg 
Marts: 06. Annette Stiel – 70 år 
 06. Evald Sønderby 
April: 07. Vera Jersild 
 14. Tove Kattrup – 70 år 
 23. Niels Erik Kristensen 
 24. Lars Schou-Jensen 
                          29. Karsten Lund 

Johansen 

 
Mærkedage: 
Der er ingen jubilæer i perioden. 

 

 
 

 
 
Indholdsfortegnelse 
 
Side 1 Kommende arrangementer
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Side 2 Nyt fra Gildemesteren 
Side 2-3 Nekrolog  
Side 4-5 Nyt om lodsedlen  
Side 5 Nyt fra grupperne 
 Fra redaktøren 
 Deadlines  
   
 
 
 
 
 

 
 
 

BUDSTIKKEN 
                                   1. Sct. Georgs Gilde, Herning 

 

Kommende arrangementer  

1. marts 2(4) Uge 9 arrangement, 
2.                  Herning/Karup 

15.  marts 3 (1) Gildeting, Hardia 
 kl. 19.00 

??.  april Spejderlaug, MUS-løb 
26. april 1(5) Sct. Georgsgildehal, 
 Hardia, kl. 18.00 
 
  

       
   

     
 

 
 

http://sct-georg.dk/
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Nyt fra gildemesteren 
 
Kære Gildebrødre! Nytårsfortsætter og ønsker 
2017. 

Overskriften er vel allerede forældet, men 
alligevel vover jeg som gildemester at komme 
med nogle strøtanker.  

Et nyt blad er blevet vendt – ikke alene i 
kalenderen, men også i vort eget liv. Vi bliver 
umærkeligt ældre for hver dag, der går. Kun ved 
at betragte gamle billeder kan vi konstatere, at 
tiden går - og det endda hurtigt. Ved næste 
gildehal kan I blot kaste et blik på jeres kontrafej i 
Gildeskråen for at se, at jeg har ret i min påstand. 

Gildet har ændret sig i næsten samme takt som vi 
selv. Vi får ikke længere nye unge medlemmer i 
gildet. Vi sover ikke længere i telt eller shelter. 
Kontakten til spejderbevægelsen glider mere og 
mere i baggrunden for de fleste. Ikke af ond vilje, 
men fordi vi simpelthen er for gamle. Spejderne 
er jo vores børnebørns eller oldebørns 
generation. Vi skal ikke forvente, at de synes, at vi 
er ”deres kop te”.  

Engang imellem kunne jeg ønske at skrue tiden 
tilbage til den tid for en menneskealder siden (30 
år). Mange af os, der nu er i gildet, blev 
gildebrødre, mens vi stod midt i arbejdslivet med 
små børn og travlhed med at etablere os stod på 
dagsordenen.  

Vi var så fornøjede med alt det, vi oplevede, at vi 
rent overså, at vores forpligtelse med at skaffe 
nye medlemmer fuldstændig gik i glemmebogen. 
Resultatet ser vi ganske tydeligt nu, hvor den ene 
efter den anden falder fra uden at en erstatning 
står på spring. 

Det betyder, at vi nu ikke så meget er til ”Sct. 
Georg”, men mere er til ”Gilde” og magelighed. 

Mange af fordums tiltag må opgives, fordi vi ikke 
længere er i stand til at honorere kravene. 
samtidig med at det omgivende samfund er løbet 
fra os. Det gælder i særdeleshed 
spejderbevægelsen, som i det store og hele ikke 
kender os, hvis det ikke lige var for MUS-løbet 
eller deltagelsen i Landslejrene. 

Vi skal snart have Gildeting. I den forbindelse skal 
der findes emner til de forskellige ledelsesposter, 
samt til udvalgene. Det vil lette arbejdsgangen, 
hvis I inden da gør jer overvejelser om, hvilke 
poster I kan påtage jer. Kampvalg om pladserne 
viser kun demokratiets styrke, tror jeg. 

Grupperne fortsætte jo i næste sæson, men det 
betyder ikke, at I kan hvile på laurbærrene. Den 
del af gildearbejdet er vigtig for den personlige 
udvikling. 

Med disse betragtninger vil jeg ønske jer alle et 
godt nytår. 

 GM 

 Kurt Linnebjerg 

 

Nekrolog 

Simon Jørgen Schulz 
 
13.02.1925- 08.01.2017 
 
  
Et langt liv er slut for vores ven og 
gildebroder Jørgen Schulz. Søndag d. 8. 
januar afgik Jørgen ved døden i sin lejlighed i 
Dalgasallé i Herning. 
 
Begravelsen foregik fra Nordre Kapel fredag 
d. 13. Januar med deltagelse af mange 
gildebrødre samt naturligvis Jørgens 
familie. Efterfølgende var der sammenkomst 
på Hotel Eyde. 
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Til det sidste var Jørgen trods sine mere end 
91 år åndsfrisk, selv om det blev mere og 
mere tydeligt, at han var mærket af alderen. 
 
Vi, der har kendt Jørgen, vil mindes ham som 
en hædersmand, der havde sine meningers 
mod. Mange diskussioner er det blevet til i 
årenes løb, hvor Jørgen med sine 
overbevisende argumenter gik ind i debatten. 
 
Jørgen blev optaget i Aabenraa Gildet Sct. 
Georgsaften  
23.04.1947,  efter  afslutningen af tiden som 
KFUM-spejder. 
 
Karrieren i 1. Herning begyndte med hans 
overflyttelse hertil  i januar 1949. 
 
Med knap 70 års anciennitet som gildebroder 
kan det ikke forbavse nogen, at han har 
beklædt rigtig mange tillidsposter undervejs. 
 
Han har således siddet på  posten som såvel 
skatmester som gildemester i både gildet og 
i stadsgildet. Man kan ikke påstå , at han har 
unddraget sig de hverv, der måtte komme på 
tale, som vi siger i ritualerne. I alle 
sammenhænge har Jørgen lagt mange 
kræfter i at udføre sine hverv med rettidig 
omhu. 
 
Om hans påholdenhed med at smide om sig 
med penge skyldtes hans baggrund som 
revisor eller blot omsorgen for gildets ve og 
vel, skal jeg lade være usagt, men han 
passede i hvert fald på pengene, som var det 
hans egne. 
 
Efter at Jørgen ved Ernas død i år 2000 blev 
alene, måtte han i gang med at gøre sine 
egne huslige erfaringer, hvilket til manges 
store undren lykkedes ham, idet det forlød, 
at Jørgen førhen ikke kunne koge et æg eller 
lave en kop kaffe selv. 

 
Mit kendskab til Jørgen strækker sig tilbage til 
min egen optagelse i gildet i 1980. Det var på 
den tid, at vi i de to daværende 
gilder sammen med Stadsgildet byggede 
Røddinglund. Det var i samme periode, 
at fødselsdagsudflugten ofte gik til Erna og 
Jørgens sommerhus ved Sallingsund. Her var 
der både hus-og hjerterum. Adskillige gange 
overnattede vi efter sammenkomsterne i 
sommerhuset eller i telt. 
 
I de seneste år gik gassen noget af Jørgen 
mht. fysiske udfoldelser, men hans vid og 
opfattelsesevne fejlede ikke noget, selv om 
synet drillede ham meget. Han kunne 
alligevel genkende sine venner blot han hørte 
dem sige en sætning. Den daglige motion 
foregik med god hjælp fra rollatoren, og 
i mange år var Jørgen en del af Hernings 
bybillede. 
 
Det er ikke muligt med så få ord at give et 
fuldstændigt billede af, hvem Jørgen var. 
 
Der er for mig ingen tvivl om, at vi ved 
Jørgens død har mistet en markant skikkelse i 
gildet. Han havde set frem til at blive 
fejret ved sit 70 års gildejubilæum til foråret, 
men sådan skulle det ikke være. 
 
Æret være Jørgens minde. 
 
  
 
Med agtelse 
 
GM 
 
Kurt Linnebjerg 
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Lidt fakta vedrørende Lodsedlen 

Lodsedlen blev startet i Alfreds tid som 
"Danmarks Største Lodseddel", 10.000 stk. á 10 
kr. 

Nu er størrelsen halveret, måske kun 1/4-del af 
den oprindelige, 5.000 stk. á 20 kr. 

I 2016 blev der solgt 2977 stk. 

I årene fra 2004 og frem 3781, 3090, 2784, 3430, 
4345, 4651, 4766, 3843, 4054, 3386, 3366, 3712 
og nu i 2016 2977 solgte lodsedler. 

I år var der 140 gevinster, heraf blev 33 indløst og 
resten delt mellem Ikast og Herning til 
amerikansk lotteri. 

Fra 2011 er der udbetalt  0verskud  til Lyng, Ikast 
og Herning 12.814,53 hver. 

Ligeledes i 2012 14.029,09 til Lyng, Ikast og 
Herning . 

I 2013 19.260,85 til Ikast og Herning. 

I 2014 17.937,71 til Ikast og Herning. 

I 2015 20.771,85 til Ikast og Herning. 

I 2016 15.498,14 til Ikast og Herning. 

Det er blevet sværere at tegne annoncer. Mange 
vil godt give gevinster, men kvier sig ved også at 
skulle betale for en annonce på lodsedlen. I år har 
vi mistet  2 annoncører, men fik dog gevinster. 

14 dage efter sidste betalingsfrist for annoncerne 
var der 13, der endnu ikke havde betalt. Vi har 
ringet og rykket, måtte sende nye fakturaer, og 
nogle har vi endda måttet besøge for at få 
betaling. 

13 rykkere er lig med 25%. 

Spejdergrupper, der sælger lodsedler, er  faldet. 
Nu har vi 5 grupper i Herning og 3 i Ikast, foruden 
de lodsedler, vi selv sælger. 

Elsebeth 

 

Regnskab for 2016 

Spejder for en dag-lodseddel 

Indtægt 

Salg af lodsedler  2977 á 20,-           59.540,00 
Salg af annoncer  43 á 500,-             21.500,00 
Modtaget gevinster                                450,00 
Returmoms. 2016                                   799,77 
                                                              82.289,77 
 
 
 
Udgifter 
 
Udbetalt til spejderne                      20.280,00 
Udbetalt til Ikast-gildet                    15.498,14 
Udbetalt til Herning-gildet              15.498,14 
Møder og udlevering af lodsedler   1.000,00 
Opsætning og tryk                            24.762,50 
Gevinstudbetaling                              2.000,00 
Gevinstudlevering                                  500,00 
Notarius Publicus                                   500,00 
Gevinstafgift                                        1.555,00 
Porto/Bankgebyr                                    555,00 
Kontorudgifter                                        140,00 
                                                             82.288,78   + 
0,99 
 
 
Afstemning 
Overført fra 2015           17.612,39 
Året 2016                    +            0,99 
Beholdning/Bank            17.613,38 
 
Herning, den 3.1.2017 
 
 
Elsebeth Brøcker 
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Revisorpåtegning 
Regnskabet er gennemgået og afstemt. Dette giver ikke anledning til 
bemærkninger. 
Overskuddet er delt ud til spejderne, der har solgt lodsedlerne og til 
Sct. Georgsgildernes børnearbejde. 
 
 
Herning, den xx 2017 
 
 
Nyt fra grupperne 
 
Der er ikke modtaget bidrag fra grupperne 
om afholdte eller kommende arrangementer. 
 
Fra Redaktøren 
 
I fortsættelse af Gildemesterens indlæg vil 
jeg gerne opfordre til, at Gildet på næste 
Gildeting tager stilling til en af vores 
fremtidige aktiviteter, nemlig forøgelse af 
antallet af gildemedlemmer. Hvilke 
aktiviteter vil være relevante? Hvilke måder 
skal vi gøre det på? Kan vi lære noget af de 
gilder, som vokser i medlemstal etc. Tænk 
over det og send et forslag til Gildeledelsen, 
så vi kan drøfte det på Gildetinget den 15. 
marts. Send jeres forslag i god tid, så de kan 
komme med på dagsordenen for mødet. 
 
Godt nytår! 
Mariann 
 
 
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 
 

 

 

 

 

  

https://www.pexels.com/photo/person-in-black-gliding-above-snow-covered-mountain-139372/
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