BUDSTIKKEN
1. Sct. Georgs Gilde, Herning

Nr. 1 – april/maj/juni/juli/august 2020
Kommende arrangementer
18. apr.

22 apr.
7. maj
5. juni
12. aug.

MUS-løbet 2020. Løbet finder sted
den 18. april ved Røddinglund
Centret. Nærmere oplysninger
følger. AFLYST
Sct. Georg Gildehal, gr. 5(1), Hardia,
kl. 18.00 AFLYST
Distriktsgildeting, sted ? afvendt
nærmere informationer
Gildets fødselsdag – afvent
nærmere informationer
Friluftsgildehal – afvendt nærmere
oplysninger

Fødsels- og mærkedage
April
07 Vera Jersild
14 Tove Kattrup
23 Niels Erik Kristensen
24 Lars Schou-Jensen
29 Karsten Lund Johansen
Maj
12 Ebba Frandsen
18 Inger Hundahl
Juni
05 Gildet
Juli
02 Lis Borre
08 Grethe Thing
21 Erik Hundahl

27 Erik Kjærgaard Pedersen
August
13 Connnie Ahle
21 Jørgen Brøcker
24 Jeanette Boserup

Indholdsfortegnelse
Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5
Side 5-6

Mærke- og fødselsdage
Mindeord fra Mona
Mindeord fra Gildemesteren
Nyt fra Gildemesteren
Nyt fra grupperne
Meddelelser fra redaktøren
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Kære gildebrødre!
Ove døde stille og roligt d.27 februar, med sine kære omkring sig.
Det var ikke uventet for os
Ove har været meget syg siden i okt. Hvor han fik konstateret
lungekræft.
Derfor har Ove selv bestemt over hvordan hans sidste tid skulle
være og hvordan afskeden med denne verden skulle foregå.
Ove ville herfra meget diskret kun, med deltagelse af mig og mine
børn.
Vi sang Ove farvel med” Nu er jord og himmel stille” sådan havde
han ønskede det.
Jeg siger tak for de mange trøstende ord og blomster jeg har fået fra
jer.
Med gildehilsen Mona
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Ove Bromann Klausen
er ikke blandt os mere. Efter eget ønske ville Ove uden større ståhej væk fra livet. Med den nærmeste
familie omkring sig sov han stille ind d. 27.2.2020. Han var født d. 7.11. 1931.
Ove blev optaget i Herning Gildet d. 20. oktober år 2000 og har således været gildebroder i næsten 20
år.
Efter svendetiden blev han d. 22.4. optaget som væbner, hvilket han var indtil han d. 18.11. 2009 blev
optaget i riddernes kreds..
Ove har ikke beklædt ledelsesposter i gildet, men i høj grad været involveret i Røddinglund Centrets ve
og vel, hvor han og Mona i adskillige år stod for udlejningen.
I sit arbejdsliv var han i en årrække i Afrika - Kenya-, hvor han var med til at starte en kvindebevægelse
samtidigt med, at han havde en del kontakt til spejderbevægelsen i landet.
Da Lady Olave Baden-Powell skulle bisættes, blev han sammen med spejderne inviteret til
højtideligheden. Han nåede således ikke at hilse på hende, men deltog i afskeden med den kendte
engelske ”spejderenke”.
Ove var i sine år i gildet med til at højne det musikalske niveau, idet han ved flere lejligheder
trakterede klaveret med musikstykker.
Selv om han var inkarneret ryger, var det ikke det, der satte punktum for et langt, indholdsrigt liv. Han
var, som man sagde tidligere: ”mæt af dage”.
Æret være Oves minde.
GM
Kurt Linnebjerg
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Nyt fra Gildemesteren
Kære gildebrødre!
Aldrig havde jeg forestillet mig, at jeg skulle bruge spalteplads på sygdom, men nu er tiden altså
kommet til det også.
Alle, der er med i gildet i Herning, hører til den truede del af befolkningen, hvorfor det er ekstra vigtigt
for os at være omhyggelige med hygiejnen. Alligevel kan vi uforvarende blive udsat for smitte, så
derfor må vi træde hjælpende til, hvor der er brug for det.
Jeg er ikke den eneste, der tænker på ”den spanske Syge” som hærgede verden i 1918. Den
nuværende virussygdom- Covid 19- kan sammenlignes med den.
I min seneste gildemestertale omtalte jeg vore ”afstandscirkler”. På det tidspunkt var det ikke aktuelt i
praksis, men det må jeg sige, at det er blevet. Min oplevelse, når jeg færdes i det offentlige rum, er, at
alle respekterer afstandskriteriet. Derfor er det mit håb, at vi må komme nogenlunde helskindet
igennem denne pandemi, så vi atter kan begynde at leve normalt, hvad det så end betyder.
Som I alle ved, ar gildearbejdet i lighed med alt andet sat på ”stand by”. Men alligevel kan vi som
gildebrødre arbejde med os selv, som det anbefales i gildelov og løfte.
Så snart det bliver forsvarligt, vil vi genoptage vore møder, men med behørigt hensyntagen til, at vi
stadigvæk er i den risikofyldte alder.
Som andre har nævnt det, vil verden på uventet vis være en anden, når vi igen kan trække vejret frit.
Med ønsket om et fremgangsrigt forår sender jeg de bedste hilsner til alle
GM
Kurt Linnebjerg
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Nyt fra grupperne
Gruppe 3
Gruppe 3 har haft fokus på kunst og musik i
den forløbne periode, hvor vi bl.a. har haft
mange gode møder med interessante
diskussioner vedr. kunst, musik og
samfundsfag og besøg bl.a. på Vestjyllands
Kunstpavillon i Videbæk for at besigtige Arne
Haugen Sørensens malerier. Dette blev fulgt
op af et besøg i Ringkøbing Kirke for at se
hans altertavle og døbefont. I lighed med det
første år valgte vi at julefrokosten skulle være
en kulturel oplevelse, første år var vi på
kunstudstilling i Viborg, anden gang var det
så julekoncert på Remisen i Brande, hvor vi
sluttede af med middag på Dyrby’s. Vi har
også været til koncert i Fredens Kirke her i
februar, hvor programmet ikke var kendt på
forhånd – det viste sig at være en big band
koncert med Night Train – (en dejlig
oplevelse). Afslutningsarrangementet i
gruppen er planlagt til at være Opera på
Plænen ved Heart – det er i maj – det er dog
tvivlsomt, at det arrangement kan afholdes i
den nuværende situation.

Mariann, gruppeleder

Nyt fra Redaktøren
Adresseændring
Gitte Stæhr Larsen har fået ny adresse:
Nordskrænten 38, 7400 Herning

I lighed med tidligere år følger hermed en
oversigt over deadlines for bidrag til
Budstikken. HUSK at bidrag, som ønskes med
i bladet, skal sendes til mig på mail i WORDfil og ikke alle andre formater, især ikke PDF.
Bidragene redigeres ikke, kun mht. fonten.
Budstikken nr. 2
2020

deadline 10.4.

Budstikken nr. 3
2020

deadline 10.8..

Budstikken nr. 4
2020

deadline 10.11.

Jeg opfordrer som sædvanlig grupperne til at
sende informationer om deres aktiviteter, så
vi kan informere hinanden.
Langtidsplanlæging kan være en god ting, så
grupperne opfordres til at udarbejde
invitationer til de arrangementer, som de står
for, i så god tid, at indbydelserne kan komme
med i Budstikken.

En tak til gildebrødrene
Erik og jeg vil gerne udtrykke vores
store taknemmelighed over alle de
tilbud om hjælp, vi har modtaget
under Erik sygdom. Svær Corona er
ikke at spøge med, men han klarede
skærene og skal nu restituere sig. Vi vil
aldrig glemme jeres hjælpsomhed.
Mariann
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I skal ikke snydes for et af mine yndlingsbilleder,
som vist passer godt til årstiden.
Mariann
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