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   1. Herning Sct. Georgs Gilde 

 

Nr. 1 Januar/februar/marts/april 2021  

 

  

                

 

Fødsels- og mærkedage 

Fødselsdage: 

Januar  

09 Jonna R. Linnebjerg 

14 Jytte Nielsen 

 

Februar  

02 Kurt Linnebjerg 

09 Peter Hove 

17 Ingrid Kjer 

25 Sonja Flensborg 

 

Marts    

06 Annette Stiel 

06 Evald Sønderby 

April  

14 Tove Kattrup 

23 Niels Erik Kristensen 

24 Lars Schou-Jensen 

29 Karsten Lund Johansen 

 

 

 

Jubilæer 
 
23. november 2020 Annette Stiel  
25 år - hun har endnu ikke fået sin nål 
23. april 2021   Jytte Nielsen   60 år 
18. august 2021     Ingrid Kjer   40 år 
12. november 2021  Henri Preetzmann   50 år 
  
 

Indholdsfortegnelse 

 

Side 1 Mærke- og fødselsdage 

Side 2-3 Ændret årsprogram og grupper 

Side 4 Nyt fra gildemesteren 

Side 5-8 Vedtægter for 1. Sct. Georgs Gilde 

Herning 

Side 9  Nyt fra grupperne 

Side 9 Diverse fra redaktøren 

Bilagi PDF om de stærke seje ældre 

 

 

 

BUDSTIKKEN 

 
 

 

 
                                   1. Sct. Georgs Gilde, Herning 

Kommende.arrangementer  

Se  årsprogram side 2  

 I får besked, når næste arrangement kan  

afholdes 

 

 

 

 

 

http://sct-georg.dk/
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Ændret Årsprogram 2021

Årsprogram 2021 

  

? jan.   nytårsgildehal Ikast -Aflyst 18.00 

03 februar  Gr.4(3) gildemøde Aflyst  

? marts Distriktet uge 9 arrangement ? ? 

17 marts Gr. 5(1) Gildeting Hardia 18.00 

17 april Spejderlaug Musløb Røddinglund 19.00 

28 april Gr. 2(3) Sct.Georg Gildehal m. 

væbneroptagelse 

Hardia 19.00 

19 maj. Gr. 3 gildemøde  19.00 

5 juni Ledelsen Gildets fødselsdag   

8  juni Gr. 1(2) Distriktsfriluftsgildehal Røddinglund 19.00 

11 august Gr. 4(3) Friluftsgildehal + 40 

års jubilar 

Røddinglund 18.00 

 

 

 

Grupper  2021 for  Sct. Georgs gilde 1. Herning 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 

Nira Hove Gerda Schou-Jensen Karen Margrethe 

Jegsen 

Gitte Stæhr Larsen Jonna Linnebjerg 

Peter Hove Lars Schou-Jensen Evald Sønderby Elsebeth Brøcker Kurt Linnebjerg 

Inger Hundahl Lilly Johannessen Mariann Hansen Jørgen Brøcker Birthe Skjærbæk 
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Erik Hundahl Karsten Johansen Erik Pedersen Henri Preetzmann Connie Ahle 

Ingelise Ibsen Grethe Thing Mona Jensen Tove Kattrup Kaje Lindecrona 

Gerda Schmidt Annette Stiel Jeanette Boserup Ingrid Kjer Inger Kristensen 

Jytte Nielsen Vera Jersild Lis Borre Sonja Flensborg Niels-Erik 

Kristensen 

  Alice Johannesen   

Uden for 

grupperne står 

Ebba Frandsen    

Hardias adresse: Smedegade 21, 7400 Herning 

Hjemmeside: www.herninggildet.dk 
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Nyt fra gildemesteren 

Jeg håber, alle er kommet godt ind i det nye år uden coronasmitte. 

Det er vanskeligt at planlægge noget, men ledelsen har alligevel lavet et nyt program for første halvår 

2021. Dette sender Annette ud til alle en af de nærmeste dage sammen med reviderede vedtægter. Da 

regeringen sandsynligvis forlænger alle restriktioner indtil 7. februar, må vi jo nu aflyse det første 

gildemøde den 3. februar. 

De kommende planlagte møder og arrangementer vil vi tage stilling til alt efter udviklingen, og der vil 

løbende blive udsendt informationer. 

Hvad angår MUS løbet, vil spejderlauget tage stilling til, om det kan gennemføres.  

Gildets fødselsdag den 5. juni bliver planlagt, og vi håber, arrangementet kan gennemføres. 

 

Pas fortsat godt på jer selv og hinanden 

Alice 
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Vedtægter med ændringer 

 

 

Vedtægter for 1. Sct. Georgs Gilde i Herning 

§1 

Gildets navn er: 1. Sct. Georgs Gilde i Herning under ”Sct. Georgs Gilderne i Danmark”, og gildet er 

tilsluttet ”Steen Blicher Distrikt”. 

§2 

”Sct. Georgs Gilderne i Danmark” er en organisation, der har rod i spejderbevægelsen. Medlemmerne 

tilstræber at leve efter spejder- og gildeidealerne og at omsætte disse i praksis. Medlemmerne vil i 

fællesskab arbejde med personlig udvikling, støtte spejderarbejdet og løse humanitære og andre 

samfundsopgaver. 

§3 

Grundlaget for Gildets arbejde angives i gildelov og gildeløfte, der lyder således: 

GILDELOVEN: 

Enhver gildebror gør sit bedste for  

- at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse 

- at erkende sine fejl og rette dem 

- at nå til beherskelse af sit sind 

- at have respekt for det, der har værdi for andre 

- at være venlig og forstående over for andre 

- at gøre livet gladere og lysere for andre 

- at tage medansvar i familie og samfund 

- at værne om naturen og vore nationale værdier 

- at virke for international forståelse 

- at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret. 

                                          
GILDELØFTET: 

Jeg lover oprigtigt at stræbe efter: 

- at holde gildeloven 
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- at hjælpe andre 

- at føre at Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv og for det, som efter min overbevisning er       ret 
og rigtigt. 

 

§4 

Sct. Georgs Gilderne kan som gildebrødre optage personer, der 

1) er myndige 

2) er aktive spejdere, har været spejdere eller viser interesse for spejder- og gildebevægelsen og 

3) vil gå ind for gildebevægelsens idégrundlag og formål. 

For at kunne optages, skal ethvert nyt medlem være grundigt oplyst om gildebevægelsens idé og 

formål, lov og løfte af 2 eller flere af gildet udpegede gildebrødre. 

Optagelse foretages i en gildehal med aflæggelse af gildeløftet. 

Det enkelte gildes ledelse afgør, hvem der kan optages i gildet. 

 

§5 

Arbejdsform:  Gildebrødrenes forståelse af gildebevægelsens formål og aktive deltagelse i arbejdet 

søges udviklet gennem svende-, væbner – og riddertid, hvor svendetiden er at betragte som en ren 

oplysningsperiode, medens det egentlige gildearbejde foregår i væbner- og riddertiden. 

1) Gildebrødre kan efter 1 års gildetid lade sig optage som væbnere. 

2) Gildebrødre, der har været væbnere i mindst 5 år eller som væbner har været 

gildeledelsesmedlem i mindst 1 år, kan lade sig optage som ridder. 

3) Kontingentrestance udover 1 år kan medføre eksklusion af gildet. 

§6 

Gildet ledes af en gildeledelse bestående af Gildemester, Gildekansler og Gildeskatmester – og 

afholder hvert år inden 1. april et gildeting med dagsorden i henhold til gildets vedtægter.  

Gildeledelsen har den udøvende myndighed i alle anliggender vedrørende gildes forhold og leder 

arbejdet under ansvar over for gildeting og landsgilderåd.  

Gildemester og Gildeskatmester vælges i lige år, Gildekansler i ulige år. 

Genvalg kan finde sted. Ingen kan besætte samme post i ledelsen i mere end 6 år ad gangen. 

Herolder er på valg hvert år. 

Gildeledelsen kan med bindende virkning tegne gildet ved underskrift af 2 af dens medlemmer. Ved 

køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede gildeledelse efter 

forudgående bemyndigelse af gildeting. 
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§7 

Gildetinget, som afholdes hvert år inden 1. april, er gildets øverste myndighed, og indkaldelse hertil 

skal ske skriftligt til gildes medlemmer med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på 

gildetinget, skal være gildemesteren i hænde senest 1 måned før gildetinget. 

Samtidig med indkaldelsen til gildetinget skal til gildets medlemmer udsendes de reviderede 

regnskaber for gildekasse, dagsorden samt indkomne forslag. 

Der kan ved afstemning om vedtægter og afstemninger i øvrigt kun stemmes ved personligt 

fremmøde. 

 

§8 

Dagsorden for gildetinget skal som minimum indeholde: 

1. Valg af dirigent og protokolfører 

2. Gildemesteren aflægger beretning 

3. Gildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år 

(herunder fastsættelse af det årlige kontingent) 

4. Gruppeledere og udvalgsformænds beretning 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af gildeledelse 

7. Valg af suppleanter til gildeledelse 

8. Valg af herold (er) og suppleant (er) 

9. Valg af revisorer og suppleanter 

10. Valg af spejderlaug og udvalg 

11. Eventuelt 

 

§9  

Ekstraordinært gildeting skal afholdes, når 2/3 af gildeledelsen eller 1/3 af gildets medlemmer kræver 

det. Indkaldelsen sker som ved ordinært gildeting med angivelse af det punkt, der ønskes behandlet 

samt punktet Eventuelt 
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§ 10 

Vedtægtsændringer kan kun ske på et gildeting, hvor de foreslåede ændringer er opført på den 

udsendte dagsorden, hvis 2/3 af gildebrødrene er repræsenteret og 2/3 af de mødte stemmer for de 

foreslåede ændringer 

I tilfælde af, at gildetinget ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til ekstraordinært gildeting med en 

måneds varsel. Det tidligere fremsatte forslag kan vedtages eller forkastes med flertallet af de 

fremmødtes stemmer. 

 

§ 11 

Hvor tvivlstilfælde kan opstå, vil de for landsgildet gældende organisatoriske og administrative love 

være gældende. 

 

Vedtaget på gildetinget 19. marts 1985 

Ændring på gildetinget i marts 1990, marts 1996 og august 1997 

Ændring på gildetinget marts 2018 
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Nyt fra  grupperne 

 

 

 

Gruppe 3 

Midt imellem to nedlukninger lykkedes 

det gruppe 3 af få afholdt en særdeles 

hyggelig julefrokost hos Mona, hvor 

hun havde tilberedt alverdens 

traditionelle juleretter fra sin hjemegn. 

Alt forløb i god stemning og inden for 

gældende instrukser. Desværre blev 

vores næste arranment – en koncert 

med Julie Bertelsen udskudt til 

december. Godt nytår,  

Mariann, medlem af gruppe 3 

 

Nyt fra redaktøren 

Bidrag til Budstikken kan sendes på mail efter 

følgende plan: 

Bidrag sendes som sædvanlig i word format 

til mariann_hansen@mail.dk 

Nr. 1 senest den 10. januar 

Nr. 2 senest den 10. april 

Nr. 3 senest den 10. august 

Nr. 4 senest den 10. november 

 

Når Danmark åbnes igen, vil I få besked på 

afvikingen af arrangementer etc. 

Mariann  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariann_hansen@mail.dk
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Bilag: 

2021-01-16_143438.p

df  af Steen Hildebrandt  


