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   1. Herning Sct. Georgs Gilde 

 

Nr. 1 Januar/februar/marts/april 2022 

 

  

                

 

 

Fødsels- og mærkedage 

Fødselsdage: 

Januar  

14 Jytte Nielsen 

 

Februar  

02 Kurt Linnebjerg 

09 Peter Hove 

09 Inger  Kristensen 

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 - ingen 
 

Indholdsfortegnelse 

 

Side 1 Mærke- og fødselsdage 

Side 2 Nyt fra Gildemesteren 

Side 3 Udvidet ledelsesmøde 

Side 4 Ridderoptagelse 

Side 5-6  Fredslysbudskabet 

Side 7 Ægteparløb 

Side 8  Nyt fra redaktøren 

 

BUDSTIKKEN 

 
 

 

 
                                   1. Sct. Georgs Gilde, Herning 

Kommende.arrangementer  

Udvidet ledelsesmøde 27. januar, se indbydelsen 

side 3 

Gildemøde 2. februar (gr. 4) 

I vil få nærmere  besked om Gildets aktiviteter i 

2022 

http://sct-georg.dk/
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Godt Nytår til alle gildebrødre! 

 

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

Vi må igen leve med Corona restriktioner, som desværre medførte, at vi var nødt til at aflyse 

Nyrårsgildehallen den 5. januar. 

Jeg selv er sluppet igennem jul og nytår uden smitte, selv om nogle familiemedlemmer har været 

ramt, men jeg kunne holde juleaften hos en datter, svigersøn og børnebørn og julefrokost med det 

meste af familien samlet. Det var godt, det kunne lade sig gøre. 

Forhåbentlig falder smittetallene snart igen, så vi kan vende tilbage til en nogenlunde normal 

hverdag og kan gennemføre gildemødet den 2. februar, som gruppe 4 er ansvarlig for. 

 

 

Med Gildehilsen og på snarligt gensyn 

GM Alice Johannesen, Gildemester 
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INDBYDELSE 

 

GM, GK, GS, Herolder, Gruppeledere og Udvalgsformænd  

Inviteres til et Udvidet Ledelsesmøde 

torsdag den 27. januar kl. 19.00 

i spejderhuset, Johan Skjoldborgsvej 

 

DAGSORDEN: 

1. Aflæggelse af regnskab samt budget for 2022 v. Niels-Erik 

2. Gennemgang af punkter til Gildetinget den 16. marts 2022 

3. Fastlæggelse af årsprogrammet 2022 

4. Invitation af Karup Gildet og orientering til Ikast Gildet til vores arr. 

5. Nye grupper i år, eller skal vi vente pga. Corona? 

6. Fælles emne i grupperne? 

7. Priser på mad, og drikkevarer  

8. Køkkenhjælp? 

9. MUS-løb 23. april 2022 i Røddinglund 

10. Ros og ris – hvad ønsker grupperne af ledelsen 

11. Eventuelt 

 

Der serveres kaffe/te med brød. 

Tilmelding til Annette senest den 24. januar. 

 

Hilsen fra Gildeledelsen 

Alice Johannesen, GM 
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1.Sct. Georgs Gilde Herning 

 

26.11.2021 

 

 

Ved Distriktsgildehallen den 24. november 2021  

blev jeg optaget som ridder. 

Det var en højtidelig oplevelse for mig, og jeg er meget glad for den opbakning, jeg har fået både 

fra Herninggildet og fra Distriktet – ikke mindst mine vejledere, Bent Praastrup og Lene Agerholm, 

de har været til uvurderlig hjælp. 

Nu må jeg selv leve op til det løfte, jeg har afgivet. 

Samme aften fik Henri Preetzmann tildelt 50 års nålen  

og blev behørig fejret. 

Et lille skår i glæden var desværre, at det var samme aften, som Fredslysgudstjenesten i Gjellerup 

Kirke. Herninggildet står for afhentning af lyset, og naturligvis ville nogle Gildebrødre gerne 

deltage i denne begivenhed.  

 

Ingen kan jo være to steder samtidig, men vi var dog 30 deltagere til en dejlig aften i 

Distriktsgildehallen, der blev holdt i Hosebinderlaugets Hus, som vi undtagelsesvis havde fået lov 

til at leje. 

Vi ses inden så længe til Julegildehal den 15. december i Hardia.  

Det bliver sidste fællesmøde i år, og forhåbentlig undgår vi for mange Corona restriktioner, så vi 

kan mødes igen i det nye år med friske kræfter. 

Med Gildehilsen 

GM Alice Johannesen 
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Fredslysbudskabet  

Fred – et håb for fremtiden” 

Skulpturen "FRED ER LØFTE OM FREMTID" lavet af kunstneren Håkon Anton Fagerås, fra Bø i 
Telemark, Norge, blev afsløret 6 august 2006 i Narvik. 60 år efter USA kastede atombomben over 
Hiroshima. 

Det har været klart for menneskeheden efter anden verdenskrig, at jorden med dens befolkning 
kun har en chance for at overleve, hvis verdensbefolkningen finder sammen i en fredelig 
sameksistens. 

Der har været mange gode forsøg på samarbejde, som er blevet iværksat af den almene 
befolkning, og enkelte statsledere. Dog må vi konstatere at mange politikere og folkeforførere ikke 
har lært af fortiden. Krig, undertrykkelse, forfølgelse, sult, død og sygdom er stadigvæk dagligdag i 
forfærdelige mange lande, og det truer verdensfreden. 

Efter smitsomme sygdomme som KOPPER, MÆSLINGER, TUBERKULOSE, DIFTERI, HIV/AIDS, PEST, 
KOLERA, POLIO og mange flere, er der nu den nyeste Pandemi Covid 19, som hærger vores dejlige 
planet, og som dræber mennesker sideløbende med at nationerne kæmper om magt, penge, og 
indflydelse. 

Vi må konstatere, at statslederne og religionerne i de mange lande som udgør vores jordklode, 
måske ikke magter opgaven at holde og skabe ” FRED” – og dermed ødelægger muligheden for ” 
ET HÅB FOR FREMTID ”. 
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Vi må nok erkende, at der kun kan skabes fred, når vi alle kæmper sammen om at sikre vores livs 
fundament, ” JORDEN ”. 

Men, hver især kan kun kæmpe for noget godt, når vi selv har en indre fred samt fred i et 
fællesskab. Lad os skabe fred i os selv, så vi kan skabe fred med og for andre. 

Pandemien 2020/2021 er grunden til, at der lige nu er stilhed mellem mennesker. Mangel på 
møder med fysisk nærhed, stemme, øjenkontakt, men også kropssprog som ind i mellem kan 
skabe store misforståelser. 

Og når vi IKKE har for travlt, i vores tanker, og især på de sociale medier med at kommentere og 
forholde os til andres væremåde, til andres opgaver, til andres udseende, til andres liv 
generelt,.....så kan vi pludselig høre...de vigtige beskeder. 

Så gør det til en dyd at være stille. 

Ikke for at være tavs. Gå blot nysgerrigt på opdagelse i stilhedens små pauser i vores hverdag. Hør 
på verdenen omkring os, så vil alle vores sanser vende tilbage og give os styrke og viden. 

Så vil vi kunne koncentrere os om at være den del af vores samfund, der skaber fred og 
fordragelighed, uden alle de misforståelser, der er årsag til konflikter. 

Lad Fredslyset minde os om, at det også er os selv, der kan skabe FRED. 

Sct. Georgs Gilderne i Danmark 

Helmut Werth, Kirsten Christensen og Paula Mikkelsen, den  nuværende og forhenværende 
Landsgildemestre 
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ÆGTEPARLØBET 2021 

Her efter Corona nedlukningen var vi i aktivitetsudvalget meget i tvivl om, om der fortsat var 

interesse for at gennemføre vores traditionelle ”ægteparløb”. 

Vi fik en positiv tilkendegivelse til gildetinget og derefter gik vi i gang med planlægningen.  

Herningholmspejderne stillede hytte og mandskab til rådighed for os. 

Så onsdag den 8. september var vi 17 gildebrødre fra Herning og Karup, der var klar til løbet, som 

Mikkel og hans assistent Anthon havde tilrettelagt.  

Vi blev inddelt i 4 hold à 4 gildebrødre der skulle løse 5 opgaver. Opgaverne spredte sig lige fra 

fysiske udfoldelser – redningsrebskast og knobbinding – til kreativitet – brobygning i miniformat – 

til almen know how indenfor spejderbevægelsen. 

Efter intens sammentælling blev gruppe 1 bestående af Kurt, Birthe, Inger H og Nira kåret som 

vindere og modtog en ”rigtig” flaske hvidvin som præmie. 

Traditionen tro blev der herefter serveret røgede ørreder med dressing og flutes, dertil kunne vi 

nyde hvidvin (kartonvin), øl og vand ad libitum til alles tilfredshed.  

Vi sluttede aftenen ved 21-tiden og var enige om at traditionen med ”ægteparløbet” skal leve 

videre. Vi må imidlertid gerne være lidt flere gildebrødre også dem fra Ikast til arrangementet for 

at stable sådan et løb på benene.  

Pva. Aktivitetsudvalget 

Inger K, Nira & Peter  
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Fra redaktøren 

Bidrag til Budstikken sendes til mariann_hansen@mail.dk i word-format efter følgende plan: 

Nr. 1 senest 10. januar 

Nr. 2 senest 10. april 

Nr. 3 senest 10. august 

Nr. 4 senest  10. november 

Som jeg tidligere har skrevet, er jeg gerne behjælpelig med at sende en meddelelse ud til 

Gildebrødrene i hastetilfælde. 
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