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Nr. 2 – april/maj/juni/juli/august 2019 

 

Kommende arrangementer 

April 24 2(5) Sct. Georgsgildehal, Hardia 
kl. 18.00, se invitation s. 12 

April 2?? MUS-løb, Spejderlauget, 1. 
Hedes Hytte Birkedams 
Spejdercenter, Gildebrødre 
mødes kl. 8.00, start kl. 9.00 

Maj 10 Loppemarked, Fredens Kirke kl. 
10.00-13.00. Hjælpere møder 
tidligere 

Maj 13 Distriktsgildeting, Viborg 

Maj 22 5(4) Virksomhedsbesøg, 
Herning gymnasium kl. 19.00 – 
se invitation side 13 

Juni 05 4(3) Gildets fødselsdag, se 
invitation side 14-15 

August 14 2(1) Friluftsgildehal, 
Røddinglund kl. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 
Side 1 Kommende arrangementer 
Side 2 Fødsels- og mærkedage 
Side 3-7 Nyt fra Gildemesteren 
Side 7-10 Referat fra gildeting 
Side 9-10 DIS weekend 
Side 11 Nyt fra Gildemesteren 
Side 12 Indbydelse til Gildehal 
Side 13 Indbydelse til 

virksomhedsbesøg 
Side 14-15 Indbydelse til Gildets 

fødselsdag 
Side 16 Meddelelser o.a. 
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Fødsels- og mærkedage 

April 07 Vera Jersild 
          14     Tove Kattrup 
          23         Niels Erik Kristensen 
          24         Lars Schou-Jensen 75 år 
          29         Karsten Lund Johansen 
Maj   12         Ebba Frandsen 
          18 Inger Hundahl 
Juni   05 1. Sct.  Georgsgildet Herning 
 
 
 

 
 
Juli    02 Lis Borre 
         08 Grethe Thing 
         27 Erik Pedersen  
August  
         13 Connie Ahle 
         21 Jørgen Brøcker 
         24 Jeanette Boserup 
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Herning marts 2019 

Gildeledelsesberetning  2018-19 

 

Nuværende status: 

Vi er for tiden 36 gildebrødre, idet vi i årets løb har optaget Inger Hundal. I den forløbne tid har vi 
alle lagt endnu et år til vores dåbsattest, hvilket betyder, at aldersgennemsnittet er steget 
tilsvarende. Noget tyder på, at vi alt i alt får flere og flere sygedage, hvilket nok ikke er så 
overraskende. Heldigvis har vi hver især gjort alt, hvad vi kan for at finde frem til en acceptabel 
tilværelse. 

Ledelsen: 

På vore ledelsesmøder har vi taget fat på de opgaver, som hører under vores område. 

Det gælder f.eks ansøgninger fra spejderne om penge. 

Ansøgninger om overflytninger  

Optagelsesønsker. 

Jubilæer 

Stillingtagen til spørgsmål fra gildebrødre. 

Gildets økonomi generelt , men i særdeleshed arrangementernes bæredygtighed. 

Planlægning af gildehaller 

Ovennævnte er et udpluk af det, vi har beskæftiget os med. 

Når vi på ledelsesmøderne har diskuteret et emne har det ofte faldet i gildemesterens lod at være 
den, der skal være den udfarende kraft. Det har ikke altid været lige sjovt.   

Aktiviteter i den forgangne sæson: 

Ifølge årsprogrammet har vi afholdt 3 gildehaller her i huset, samt deltaget i nytårsgildehal i Ikast. 
Friluftsgildehallen i august foregik sædvanen tro på Røddinglundcentret. Desuden var det 
Herninggildets tur til at stå for Distriktsgildehallen i november.  
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Fellowshipmødet blev d. 24. oktober holdt i fællesskab med Ikast gildet. Karup gildet var også 
inviteret, men datoen faldt sammen med deres eget arrangement med Viborggildet. 

Ved mødet havde vi besøg af en gæstetaler fra Røde Kors som var engageret i hjælpearbejdet i 
forbindelse med Kjærshovedgård. Hans indlæg efterfulgtes af en til tider ret så ophidset debat, 
hvor flere gildebrødre fik lejlighed til at lufte deres synspunkter. 

Af gildemøder har der været 2, hvis vi fraregner vores jubilæumsarrangement, som blev noget 
helt ekstraordinært. Da vi jo fejrede 75 års jubilæet hele året, forsøgte vi os med en offentlig 
sangaften i november. I den anledning fik vi besøg af det kor, som Jonna og jeg synger i fra 
Hedeagerkirken. Vi havde hyret musikeren Arne Terkelsen til at spille for os. Fremmødet udover 
gildebrødre og kor var til at overse, men blandt dem, der tog imod invitationen, var Bodil Schulz, 
Jørgens datter.  Hun medbragte nogle af de gildeeffekter, som hendes far havde efterladt. I 
samme anledning fik vi omtale af jubilæet i Herning Bladet. Ved det andet gildemøde havde vi 
besøg af en storspejder Henriette Danielsen fra Ikast. Hun havde været til et stævne i Holland, 
hvortil vi havde ydet et lille bidrag i form af kontanter, mod at hun fortalte om sine oplevelser hos 
os. Et veldesignet powerpoint understøttede fortællingen. 

Jubilæumsarrangementet  blev noget helt for sig selv. Det nedsatte udvalg fik næsten frie hænder 
til at planlægge og gennemføre jubilæet. Det betød i sidste ende, at vi ikke fik brug for 
reserveringen af Hardia, idet vi skulle på en odysse i det nordvestlige Danmark. Busturen gik med 
højt humør mod Vemb, hvor VLTJ toget ventede på sine passagerer. Rejsen med dette specielle 
tog førte os forbi den tidligere sommerkoloni i Vrist til lyden af Tørfisks sang om VLTJ banen.  

I Thyborøn ventede bussen, som bragte os til den nye kirke, hvor en af de lokale gav os en 
glimrende beretning om hele byggeriet. Derefter blev det til en kort rundtur i byen, som Jonna har 
en særlig tilknytning til, idet hun er opvokset på Sneglevej. 

Færgeturen over Thyborøn Kanal var kort, mens køreturen ad Agger Tange til Vestervig Kirke gik i 
høj stemning. 

Senere fortsatte vi til Jegindø. Her var der lejlighed til at røre benene lidt på stranden, før vi skulle 
køre til Tambohus Kro til jubilæumsmiddagen. Det blev lidt anderledes, end planlægningsgruppen 
havde tænkt sig. Bussen nægtede at starte, så vi måtte begynde at gå de 5 kilometer i strålende 
solskin. Lidt efter lidt blev vi alle samlet op og transporteret i privatbiler til kroen. 
Jubilæumsmiddagen blev hyggelig, hvor der også fra min side blev holdt en jubilæumskavalkade. 
Gaven fra Landsgildet- en dirigentklokke- kunne ikke fremvises ved den lejlighed, idet den var låst 
inde i bussen. Med erstatningsbus blev vi efterfølgende sikkert transporteret tilbage til Herning. En 
stor tak skal lyde til alle, der gjorde denne dag mindeværdig. Vi talte på dagen om, hvor heldige vi 
var med vejret. På det tidspunkt vidste vi ikke, at denne varme dag blot var en af de mange 
sommerdage, der var i vente i 2018. 
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MUS-løb 

Denne gang var løbet planlagt som et eventyr. Løbet foregik ved Præstbjerg Naturcenter. Vejret 
var sommerligt, men med nogen blæst, der gjorde det risikabelt at anvende åben ild. Heldigvis var 
det ansvarsbevidste postdommere, så vi undgik ildebrand. Atter engang blev løbet gennemført 
med succes. Løbslauget havde gjort deres hjemmearbejde godt. 

 

I november deltog vi i Landsindsamlingen til Dansk Flygtningehjælp. Der er en tydelig 
tendens til, at det bliver sværere og sværere at engagere indsamlere nok. På sigt kan det nok også 
blive problematisk at skaffe gildebrødre til besættelse af indsamlingsstederne. Efter indsamlingen 
var der denne gang ikke nogen fælles afslutning i spejderhuset på Skjoldborgvej. 

I foråret deltog vi i loppemarkedet ved Fredens Kirke. Overskuddet blev ikke så stort, at det var 
noget at prale af, men det giver alligevel en opfattelse af, at vi dog laver noget i velgørenhedens 
navn. Et kuriosum var, at vi som gilde selv købte noget- nemlig fakler – og det til en favorabel pris.  

Faklerne blev brugt ved Fredslysarrangementet, der igen blev holdt ved Gjellerup Kirke. 
Fredens Kirke og Aktiv Centeret på Brorsonsvej fik efterfølgende Fredslyset bragt. Tak til dette 
udvalg.  

Årets Gildemesterstævne blev afholdt uden vores medvirken, men det ser ud til, at vi på det 
kommende Landsgildeting i Vejen skal tage stilling til en strukturændring af betydeligt omfang. 
Landsgildeledelsen har indset, at vi som organisation vil gå fallit i 2025, hvis der ikke gribes radikalt 
ind nu. Man har bl.a foreslået lukning af det fælles kontor samt bladet Sct. Georg. Den nuværende 
gildeledelse i Herning er indstillet på at køre til Vejen for at deltage i Landsgildetinget til 
september. 

Distriktet holder Gildeting d. 16. maj i Silkeborg. Alle kan deltage, men det er udelukkende 
ledelsen, der kan stemme. Distriktsbladet Æ Binderi ser ud til at have lidt bladdøden. 

Det siges, at alle grupperne er kommet i gang med deres opgaver- nemlig at være 
selvigangsættende. Af praktiske årsager kan det være en fordel at trække på hjælp fra andre 
gildebrødre til praktiske tiltag, men det er jo anvist i årsprogrammet, hvordan det foregår. 

Ved sammensætningen af grupperne skal der tages flere hensyn- og specielt hvem, der stadigvæk 
har bil og kan hente og bringe. Grupperne opfordres hermed løbende at skrive i Budstikken om, 
hvad der foregår. Det kan virke overvældende, hvis vi skal rumme det hele ved gildetinget. 
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Det næste, jeg vil nævne, er vores hjemmeside, som nu er ajourført, så vi kan bruge den til at 
orientere os om kommende tiltag og møder. Budstikken findes også her- både nye og gamle 
udgaver 

Mht Budstikken har det vist sig upraktisk at bruge den som invitation til vore møder, idet vi ikke er 
gode nok til at langtidsplanlægge. Det har så været kanslerens opgave at formidle budskaberne til 
gildebrødrene. Indimellem har der her og der været tekniske problemer, hvor en pc eller et 
program er stået af, hvilket gør det hele mere kompliceret. For den lille gruppe, der ikke bruger 
computeren, er der ofte en tidsmæssig forskydning i udsendelse og modtagelse af nyheder. Men 
det må vi leve med, blot gruppelederne vil påtage sig ulejligheden med at bringe informationerne 
videre.  

Røddinglund centret har sin egen beretning og et selvstændig indlæg, som behandles senere 
under Gildetinget. På sigt bør vi tage en beslutning om, hvad der skal ske, når kræfterne hos 
gildebrødrene slipper op. Bestyrelsen vil forhåbentligt komme med et oplæg i den henseende, 
men det må vel være Gildetinget, der i sidste ende afgør, hvad der skal ske. 

Ledelsens samarbejde  har været upåklageligt, men sygdom  har ind imellem gjort det svært at 
finde dage, hvor vi kunne mødes, men det er da blevet til 8-9 møder i årets løb, samt en del mails 
og telefonsamtaler. 

Tak til de gildebrødre, der i det forløbne år har bidraget til at gildet kan fungere og tak til jer , der 
tager hånd om gildebrødre, som ikke længere selv kan være så aktive. 

Sluttelig skal I have tak for den opbakning, der har været til vore arrangementer. Vi har gjort det 
efter bedste evne, men der er vel altid plads til forbedringer. 

Gildet er, hvad vi selv gør det til. 

På gildeledelsens vegne 

GM 

Kurt Linnebjerg 

 

Referat af Gildetinget 1. Sct. Georgsgildet Herning 
onsdag d. 27. marts 2019 i Hardia 
 
Dagsorden: 
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Ad.   1.1   Peter Hove 

         1.2  Inger Kristensen 

Ad.    2.0  Se bilag 1 (vedhæftet) 

                Grethe Thing foreslår, at vi kigger på Herning Gildets fremtid - forslag: Vil 
gildeledelsen gå forrest i denne bestræbelse og få lavet en handleplan. Desuden 
opfordres der til, at vi alle bidrager - ikke kun ledelsen. 

Ad.    3.0  Regnskab godkendt af revisor. Kontingent forbliver uændret. I øvrigt ønsker 
man en sammentælling af samlede indtægter samt samlede udgifter. 

Ad.    4.0  Beretning fra gruppelederne: 

          4.1  Gruppe 1 - Der arbejdes ad hoc med kultur 

                                   - Besøg i kulturpark 

                                   - Forberedelse af Fellowship 

                                   - Nytårskoncert i Kongrescentret 

                                   - Besøg på Randers Kunstmuseum 

                 Gruppe 2   - Distriktgildehal arrangeres 

                                   - Sct. Georgsgildehal arrangeres  

                                   - Der arbejdes med slotte og godser i Danmark 

 

Gruppe 3   - Emne. Kunst og kultur med udgangspunkt i gruppens egne 
kunstbidrag rundt i hjemmene 

                                   - Fremadrettede tiltag: Teaterforestillinger og koncerter 

                 Gruppe 4   - Forberedelse af julearrangement 

                                   - Forberedelse af udflugten d. 5. juni 

                                   - Intet specifikt emne 

                 Gruppe 5   - Nytårskoncert i Remisen, Brande 

                                   - Spisning på Skærgården med efterfølgende foredrag ved Michael 
Helmuth 

Ad.   4.2    Alice Johannesen orienterer om MUS-løb. Sted: 1. Hedes Hytte 
Birkedam , Toksvigvej 15, Herning. 

Ad.   4.3   Bagagerums-marked ved Fredens Kirke forsøges gennemført igen i år. Dato 
lørdag d. 11. maj. Gildebrødre opfordres til at gå i "gemmerne" og bidrage med effekter. 
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Ad.   4.4   GIM- udvalg eksisterer ikke i vores Gilde 

Ad.   4.5   Se bilag 3 (vedhæftet) 

Ad.   4.6   Mariann efterlyser bidrag til "Budstikken" - evt. også fra de enkelte grupper i 
forhold til de aktiviteter, der arbejdes med rundt i grupperne 

Ad.   4.7   Alice orienterer og pointerer ligesom Mariann, at der savnes indlæg 

Ad    4.8   Erik orienterer - i Friluftsrådet har det været et travlt men spændende år - stort 
arbejde i forhold til "Naturpark Skjern å". I kredsarbejdet har man beskæftiget sig bredt og 
med mange tiltag 

Ad    5.0   Forslag fra Mona:  Forslag 1 - tilmelde sig mht. mad/ikke mad til 
gildearrangementer. Ledelsen opfordres til at se på det og finde en passende løsning. 
Forslag: Start kl. 18 i stedet for kl. 19. Desuden ønskes menuen offentliggjort 

                                              Forslag 2 - intet afgjort 

                                              Forslag 3 - grupperne taler sammen indbyrdes om 
kørelejlighed (som tidligere) 

                                              Forslag 4 - opfattes som et ideforslag - Mona ønsker ikke 
afstemning  

Ad   5.1   "Gilderne" er ændret til Gildet (der eksisterer kun vores Gilde i Herning). Punkt 
5.1 udsættes til næste Gildeting - forkert bilag forefindes! 

Ad   5.2    Flertallet i Røddinglunds bestyrelse ønsker et bestyrelsesmedlem fra 
spejderne. Efter en lang debat, skrides der til skriftlig afstemning. 

            Afstemningsresultat: Der var 30 stemmeberettigede - 17 stemte JA til forslaget 
- 7 stemte NEJ til forslaget - 6 stemte blank. 

Ad.  6.0    Valg af gildeledelsen 

       6.1     Kurt Linnebjerg - suppleant Evald Sønderby 

       6.2     Annette Stiel - suppleant Karen Margrethe Jegsen 

       6.3     Niels-Erik Juhl Kristensen - suppleant Erik Pedersen 

Ad.  7.0     Se punkterne 6.1 - 6.3 

Ad.  8.0     Valg af herolder 

       8.1     Henri Preetzmann 

       8.2     Tove Kattrup 

       8.3     Suppleant til faneherold Gitte Stæhr Larsen 

                 Suppleant til stavherold Birthe Skjærbæk 

Ad.  9.0     Valg af revisor 
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       9.1     Jytte Nielsen 

       9.2     Jørgen Brøcker 

Ad 10.0    Udannelsesudvalg: Gerda Schmidt og Annette Stiel 

Ad 11.0    Valg til udvalg og laug 

      11.1    Lilly Johannessen, Grethe Thing, Alice Johannesen, Henri Preetzmann, Gitte 
Stæhr Larsen, Karsten Johansen  

      11.2    Peter Hove, Gerda Schmidt, Karsten Johansen, Karen Margrethe Jegsen, Inger 
Kristensen 

      11.3    Birthe Skjærbæk - suppleant Connie Ahle 

      11.4    Mariann Hansen 

      11.5    Connie Ahle 

      11.6    Alice Johannesen 

      11.7    Peter Hove, Evald Sønderby, Lars Schou-Jensen, Nira Hove, Tove Kattrup, Lilly 
Johannessen, Karsten Johansen 

Ad  12.0   Karl Johan Lindecrona  (Kaje) overføres til Herning Gildet d. 24.april 2019 

                Erik Pedersen og Karsten Johansen: Forslag fra Landsgildet om nedlæggelse af 
Friluftsrådet - Kurt Linnebjerg anmodes om at tale stærkt imod nedlæggelsen på det 
kommende Landsgildeting 

                Karen Margrethe Jegsen gør opmærksom på aflevering af samtykkeerklæring 

                Alice Johannesen udleverer posterne til Mus-løbet til gennemsyn 

                Kurt Linnebjerg takker Karen Margrethe Jegsen for godt ledelsesarbejde. 

 

                Referent Inger Kristensen 
 

 

DIS weekend i Horsens 16/17. marts 2019 

 

Jeg deltog i DIS inspirationsweekenden på Bygholm med mange spændende indslag. 

Vi blev orienteret om den forestående europakonference i Bremen, som er fra den 21.-25. august 
2019 og alle er velkomne til at deltage. Der vil blive forsøgt at få arrangeret noget fællestransport 
sandsynligvis fra Kolding. 
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Der kom en repræsentant fra firmaet Realrelief, som arbejder med bl.a. løsninger til kvinder i U-
lande. De sælger en del myggenet, men har også en produktion af bæredygtige håndklæder, som 
er bakteriedræbende ved kun lidt brug af vand og uden sæbe. Ligeledes forsøger de sig med 
vaskbare hygiejnebind. Mange steder, hvor piger/kvinder bliver tilbudt skolegang, mister de 1 uges 
skolegang om måneden, fordi de ofte  

i den uge bliver placeret i en menstruationshytte, hvor det også sker, at familien glemmer at give 
dem mad og drikke med døden til følge. De har ikke råd til at bruge de 50 kr. eller hvad det koster 
at købe bind/tampax, men det er også svært at få råd til at købe de vaskbare bind, de kalder safe-
pads. De er også bakterieafvisende blot ved at blive vasket med lidt sæbe og hængt til tørre. 

LGL har efterlyst et landsdækkende projekt, og vi er nu 3 der sætter os sammen for at arbejde på, 
hvordan det kan blive stablet på benene. Det er et projekt, som jeg virkelig synes giver mening. En 
anden gruppe vil arbejde med hjælp til en hytte i Kenya for bl.a. voldsramte kvinder. 

Så blev der talt om fredslys og hvordan det fungerer rundt omkring. Tilslutningen var meget 
varierende. 

Om aftenen var der spændende rejseforedrag fra Kenya og fra verdensspejderhytten Sangam i 
Indien.  

En DIS fra Bornholm fortalte om et gildepar i Norge, som var ved at arrangere en international lejr 
i Nordnorge/Bodø. 

De efterlyste deltagere, der ville komme og hjælpe på lejren, og der regner jeg bestemt med at 
deltage. Den er fra den 4-10. august. 

 

Mgh 

Gitte 

Tilføjelse 

Jeg (Gitte) har talt med Cathrin, som står for konference, og hun siger at den oprindelige frist for 
tilmelding 10. april godt kan udskydes lidt. Så I kan nå at tilmelde jer hvis I er hurtige. Dog 
begynder der at blive udsolgt på både overnatning på hotellet og vandrehjemmet. 
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Fra gildemesteren 
 
Jeg vælger mig april! 
I den det gamle falder,  
i den det ny får fæste, 
det volder lidt rabalder, 
dog fred er ej det bedste, 
men at man noget vil- 
 

 

men at man noget vil- 

Disse ord fra Bjørnstjerne Bjørnsons forårsdigt kan passende stå for vore planer i den kommende 
tid. 

Vi vil som aftalt på det nys overståede Gildeting tilpasse vore aktiviteter, så de stemmer overens 
med det, vi magter i gildet. 

Vi vil så meget, men magter ikke alt, så derfor bliver udfordringen, at vi som gilde kan få det 
bedste ud af samværet og stadigvæk drive gildearbejde. 

Når den nye ledelse i det nye gildeår trækker i arbejdstøjet, har vi nok brug for ideer fra 
gildebrødrene om, hvilke aktiviteter og tiltag, der skal have hovedprioritet det næste år, så kom 
bare frem med ideerne- gerne snarest og på skrift. 

Årsprogrammet er endnu ikke lavet, men af planlagte aktiviteter kan nævnes, at vores fødselsdag 
d. 5. juni medfører en udflugt til Fredericia. Planlægningsgruppen arbejder for fuld tryk på at give 
dagen indhold. 

Mht grupperne fremgår det, at der er godt gang i arbejdet. Efter min opfattelse er dette arbejde 
en af styrkerne ved gildet. På gildetinget blev der efterlyst bidrag til Budstikken fra 
gruppearbejdet. Det vil jeg gerne støtte op om. 

Et lille hjertesuk fra min side skal lyde til jer, der planlægger rejser. Vil I venligst forsøge at lægge 
dem på dage, hvor der ikke er noget fælles i gildet?  

God påske 

GM Kurt Linnebjerg 
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Indbydelse 

 

Sct. Georgs Gildehal 

Invitation til Ikast, Karup og Herning-gilderne 

Onsdag den 24. april 2019 kl. 18.00 

Vi starter med Gildehal kl. 18,00. 

Vi skal optage Karl Johan Lindecrona, der ønsker overflytning fra Ikast-gildet. 

Vi skal indsætte vores nye gildekansler, Annette Stiel. 

Vi skal høre Sct. Georgsbudskabet. 

Menu: forloren skildpadde med æg og flutes.  

             Kaffe og småkager. 

Pris: 75 kr. 

Tilmelding: Karup og Ikast gildevis, Herning gruppevis til 

Elsebeth: Tlf. 21 44 26 79 - Mail: jebroecker@gmail.com senest 17.4.2019. 

 

Med venlig gildehilsen gruppe 2. 
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Indbydelse 

I aften skal vi ud af huset, så vi tager på  

                  Herning Gymnasium 

Sted: Herning Gymnasium, H.P. Hansensvej 8, gammel indgang i  
           hjørnet af P-pladsen. (Der er elevatorer i bygningen). 
Tid: onsdag den 22. maj kl. 19.00 

Program for aftenen:  

1: rundvisning ved Seniorkonsulent Bo Esbjørn Larsen, som samtidig vil fortælle os 
om kunsten på gymnasiet 
2: kaffe og kage til en pris af kr. 25,00 for hele aftenen 
 
Tilmelding: senest den 15. maj til Jytte Nielsen på tlf. 60328960 eller mail: 
jyttenielsen@mailme.dk 
Med gildehilsen Gruppe 5 
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   Indbydelse 
 

 

Sct Georg gildet Herning 

 Grundlovsdagsudflugt d 5 juni 2019 

 

Program 

Vi mødes i Holmparken kl. 8.15 

Afgang med bus til Fæstningsbyen Fredericia 

Vi skal se og opleve stranden ved Lillebælt, så vi indtager egen medbragt kaffe ved Østerstrand, 
Vester Voldgade. 

Efter kaffen stopper vi op ved Krigergraven. Hører lidt om slaget og om 6 juli. 

Derefter skal vi se Voldanlægget, med Danmarksport og Prinsens Port, Landsoldaten og 
kanonstillingerne. 

-Hvis der er tid, runder vi Kastellet og det nye havneområde. 

Kl. ca. 12.30 kører vi til Høll, Hvidbjerg strand og spiser middag. Menu: Kalvesteg, is og kaffe. 

Herefter går turen hjemad over det smukke Munkebjerg og Vejle. 

 Samlet pris 200 kr. til bussen og 125 kr. for middagen ekskl. drikkevarer. 

Gruppevis tilmelding senest 24. maj til Karsten eller Grethe.  

På gruppe 4  ’  vegne 

Karsten 
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Ændring af e-mailadresse 

Lillian Axelsen, Ikast-gildet har fået ny e-mailadresse, nemlig: 

lilliansaxelsen@hotmail.com 

 

 

 

Deadline for Budstikken nr. 3 

Bidrag skal sendes til mariann_hansen@mail.dk senest  den 10. august 2019 
Mariann kan kontaktes på ovenstående mailadresse eller tlf. 97211488 

 

 

Jeg har stadig store problemer med TDC/Yousee – så hvis I kan se, at der mangler 
mailadresser på gildebrødre, bedes I videresende skrivelsen til dem samt give mig 
besked om den manglende adresse.
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