BUDSTIKKEN
1. Sct. Georgs Gilde, Herning

Nr. 2 – april/maj/juni/juli 2016

Jubilæum:

Kommende og afholdte arrangementer
Gildeting, gr. 2(1) Hardia, kl. 19.00
Loppemarked, Huset No 7,
Aktivitetsudvalget
In
6. april
Distriktsrådsmøde, Silkeborg
9. april
MUS løb i Løvbakkerne,
Spejderlederne
27. april
Sct. Georgsgildehal, gr. 5(2), Hardia
kl. 18.00, se invitation side 4
3. maj
Distriktsgildehal
Maj
Virksomhedsbesøg
4. juni
Fødselsdagsudflugt. Ledelsen kommer med nærmere oplysninger
Fødsels- og mærkedage
August
Friluftsgildehal, Røddinglund.
Afvent nærmere oplysninger

Maj

9. Lars Schou-Jensen
50 års jubilæum.

30. marts
1. april

Fødselsdage:
April
Maj
Juni
Juli

August

29.
12.
5.
2.
8.
27.
13.
21.
24.

Karsten Johansen 60 år
Ebba Frandsen
Sct. Georgs Gilde
Lis Borre
Grethe Thing
Erik Pedersen
Connie Ahle
Jørgen Brøcker 70 år
Jeanette Boserup

’Strategimøde’ i Løvbakkerne

Indholdsfortegnelse
Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5
Side 6
Side 7-8
Side 9-10
Side 11

Mærke- og fødselsdage
Mindeord og tak
Jubilæum
Indbydelse til Gildehal
Orientering om Bakkehuset
Gildemesterens beretning
Referat fra Gildeting
Loppemarked
MUS-løbet
Adresseændring
Fra redaktøren
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Mindeord
En gildebroder har forladt os.
Livet er farligt, ved vi. Vi dør af det.
Kort før påske kom meddelelsen om, at
gildebroder og ven Niels Korshøj ikke levede
mere. Han havde i nogen tid været sygemeldt
og ventede på at komme på operationsbordet, men så langt nåede han ikke.
Han sov stille ind, siddende i en af sine
bedste stole, har vi senere erfaret.
I gildet har vi kendt Niels som en mand af
sine meningers mod. Han har altid bidraget til
gildets trivsel med sine kommentarer til dette
og hint.
Hans hjertebarn har uden tvivl været
Røddinglund, hvor han indtil kort før sin død
sad som mangeårig formand. Her har han sat
sig sine spor gennem den juridiske ekspertise, han besad.
Hans store gæstfrihed viste sig gennem de
mange møder, vi har afholdt i den gamle
præstegård, hvor Niels ikke forsømte nogen
lejlighed til med stolthed at fremvise haven,
der nærmest var at sammenligne med en
park, for gæsterne.
Af personlige egenskaber var han især kendt
for sin underfundige humor. Omgængelighed
og ærlighed er også betegnelser, der kan
hæftes på ham. Hos ham var et ord et ord. Vi
har kendt Niels som en meget vidende mand,
der trods sin beskedenhed satte sit præg på
sine omgivelser. Hans interesse for historien
bevirkede, at han næsten ikke var til at
stoppe, når han først kom I gang med sine
udredninger.

Niels nåede at være gildebroder i næsten 21
år. I den forløbne tid fik han de forfremmelser, der var mulighed for, og han kunne
ved sin død kalde sig ridder med de
holdninger, der følger med denne titel.
Vi kan ikke bringe ham tilbage, men vi kan
mindes ham, som den han var.
Æret være hans minde
Kurt Linnebjerg, gildemester

Tak
Kære Gildebrødre,
Drengene og jeg vil gerne takke Jer for
blomsterne fra grupperne til Niels' begravelse
og ikke mindst tusinde tak for Jeres
deltagelse i begravelsen. Det varmer og
glæder.
Drengene og jeg synes, vi fik en fin, smuk og
værdig afsked med Niels.
Også tak til Herning gildet for blomster og for
1 minuts stilhed ved gildetinget.
Stor tak
Annette

Niels med børnebørn

Niels laver græskarmand med Magnus
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Jubilæum:
D 9.05 1966 blev Lars Schou-Jensen optaget i Sct.
Georgsgildet i Silkeborg.
Det betyder, at Lars i år kan fejre sit 50 års
jubilæum som medlem af Sct. Georgsgildet - nu i
1. Herning Gildet.
Så mange års trofasthed mod gildebevægelsen
kræver en særlig indstilling til ideen og ånden i
gildet.
Under en samtale med jubilaren kom det også
frem, at hovedårsagen til, at Lars som 22-årig lod
sig optage i gildet, skyldtes, at den roverklan, han
var med i, næsten automatisk gik videre ved at
blive gildebroder.

I to omgange har Lars beklædt posten som
Herold. Han skal ikke beskyldes for at løbe af
pladsen, idet han sammenlagt har været på
denne post i 12 år.
Jubilaren har aldrig overvejet sit medlemskab,
hvilket efter hans eget udsagn skyldes, at han fra
sit daglige liv har været vant til ikke at betragte
verden i sort eller hvidt, men altid er gået efter
kompromiserne.
Til lykke med jubilæet - godt gået.
Skrevet af:
GM
Kurt Linnebjerg

På spørgsmålet om, hvad gildet har givet ham,
har han svært ved at pege på en enkelt ting, men
med livsholdningen, som er udtrykt i gildeloven:
”at have respekt for det, der har værdi for andre”
har Lars forsøgt gennem livet at rette sig efter
dette.
Af spændende minder kan nævnes de mange
turneringer, både som spejder og som
gildebroder. I øvrigt skal det nævnes, at Lars var
med i trop nr. tre i DK, når vi taler om De gule
Spejdere.
Fra mindernes arkivskab skal også nævnes Rykolk
lejren, som Silkeborgspejderne stod for
oprettelsen af. I 2010 ved fejringen af spejdernes
100 års fødselsdag blev lejren anvendt for
nuværende og ”gamle” spejdere. Undervejs har
man gennem bidrag fra tipsmidlerne givet lejren
et ansigtsløft.

Til lykke
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1. SCT. GEORGSGILDE HERNING

Indbydelse til

Sct. Georgs
Gildehal
Onsdag den 27. april 2016
kl. 18:00
i Hardia
Vi starter med gildehal med oplæsning af
Sct. Georgs Budskabet og
bekræftelse af vores gildeløfte
Efterfølgende spisning, hvor der serveres 2 stykker
smørrebrød til 50,- kr. pr. person.
Vin, vand og øl kan købes til sædvanlige gildepriser.
Derefter serveres kaffe, te og småkager,
som er inkluderet i prisen
Tilmelding gruppevis til Karen Margrethe Sønderby
evald.soenderby@gmail.com eller 20 44 60 83
senest den 20. april

Med Gildehilsen Gruppe 5
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Til orientering fra GM:

"Børnehuset Sct. Georg", Kølvrå
"Børnehuset", Kølvrå
1. oktober 1967 rykkede de første børn ind i den til 40 børn planlagte børnehave (360 m2) i det
nybyggede hus på Ringvej 14, i Kølvrå. 1. januar 1968 åbnede tillige en fritidsklub (90 m2) for 80
skolebørn. Etableringen blev kundgjort som "den første børnehave mellem Herning og Viborg".
Institutionen blev opført af Vaillabo I Hammerum, som har lejet den ud til Sct. Georgsgildets fem
brødre i Kølvrå. Disse forpligtede sig til at betale 30% af inventaret. Planerne opstod i 1965, hvor
kaptajn K. O. Jensen fik bemyndigelse af Sct. Georgsgildet i Herning til at arbejde med planerne.
Den officielle åbning fandt sted fredag 1. marts 1968 om aftenen. Børnehaven kostede 279.000 og
børneklubben 51.000 kr.
Blandt initiativtagerne til oprettelsen var også Hans Henning Larsen (1931-2013) som stod bag
oprettelsen af klubben i regi af Sct. Georgs Gildet i Herning. Sct. Georgs Gildet drev børnehaven
frem til 1986, hvorfor Børnehuset i mange år hed "Børnehuset Sct. Georg". I gennem årene har der
været: Fritidsklub, juniorklub, børnehave, miniklub og seneste vuggestue i lokalerne. I 1992 blev
børnehaven og børneklubben slået sammen med én bestyrelse og leder. I 2det halvår 2007 blev der
åbnet for pasning af de første vuggestuebørn. I 2008 ophørte Skolefritidsordningen (SFO) da Kølvrå
Skole lukkede. Børnehuset var indtil 2005 en selvejende institution. Fra 2005-2007 hørte den under
Karup og i 2007 flyttedes den under Viborg Kommune.
Leder af "Børnehuset":
1967-: Fru Mary Johannesen
(1983): Henny Larsen
(1998): - Erik Steen Nielsen
2005-: Susanne Franz Jensen.
Fra 1968-2000 arbejdede Henny Larsen, gift med stifteren Hans Henning Larsen i "Børnehuset" i
forskellige funktioner.
Formand: 1967-: Kaptajn K. O. Jensen.
I dag (2015) er der 27 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn. Personalet er på 11 personer, hvoraf de
6 er tilknyttet vuggestuen. Der var tidligere mange flere børn og unge I huset.
En gang årligt, i august, afholder Børnehuset Torvedag i Kølvrå som en del af SOL-projektet (Se
A249)
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Gildeting i Hardia 30. marts 2016
Gildetinget er overstået.
Den ny ledelse er så småt trukket i arbejdstøjet med det første møde i distrikts-regi,
hvor vi ved et uformelt møde drøfter, hvad
der rører sig i gilderne.
Her bliver det også bestemt, hvilke distriktsarrangementer Herning Gildet skal stå for.
Det vil fremgå af det kommende program,
hvad det bliver til.
Sct. Georgsgildehallen holdes i Hardia d. 27.
april. Sætternissen havde været på spil og
snuppet 2-tallet, men det er tidligere blevet
meddelt.
Vi har fået nogle ideer til gildets udflugt d. 4.
juni. Dem vil vi tage under seriøs behandling,
så vi kan.

side. Alle, der var med, kan være stolte over,
at vi i fællesskab kunne løfte opgaven med at
stable et så vellykket loppemarked på
benene. Selv om pengene betyder meget, er
det ovennævnte også af stor betydning.
I skal alle have tak for indsatsen og
medtænke næste udspil.
For nuværende gælder en ny aftale til næste
år med Huset No 7, men meget kan jo ske
inden da.
Foråret er lige så stille krøbet ind under
huden. Haven venter for nogle af os, og for
dem med altankasse er forventningen til
årets blomsterpragt lige sort stor. Tanken
om, at det hele gror, er fascinerende, hvorfor
vi bør glæde os så meget, vi kan over alt det
grønne og farvestrålende i naturen.
Kurt Linnebjerg, GM

Bagudrettet må vi erkende, at tabet af tre
gildebrødre inden for et gildeår, næsten er
mere end vi kunne forestille os. Vi må også
indse, at trøstende ord ikke bringer dem
tilbage, men jeg vil alligevel tillade mig at
holde deres minde i ære. Altså gemt, men
ikke glemt.
Nu til noget helt andet.
Armene er halvvejs oppe endnu.
Efter vores loppemarked på H.C.Andersens
fødselsdag kan vi næsten sige, at vi fejrede
dagen med maner.
Efter min opfattelse har gildet gennemlevet
et fantastisk forløb. Vi kan endnu, selv om
alderen trykker. Sammenholdet og
samarbejdsånden har vist sig fra sin bedste
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Referat af Gildeting
Dagsorden: se denne
Ad 1.1.:

til dirigent vælges Jørgen Brøcker.

Ad 1.2.:

til referent vælges Elsebeth Brøcker.

Ad 2.0.: Gildemesteren aflægger ledelsens
beretning. Ingen bemærkninger.
Ad 3.0.: Gildeskatmester aflægger regnskab og
budget. Godkendes. Ingen kontingentforhøjelse i
2016.
Ad 4.1.: Budstikken nr. 4 er på vej. Ønsker
bidrag og billeder.
Ad 4.2.: Hjemmesiden er ny med relevante
indlæg og Info. Ønsker ligeledes bidrag og
billeder.
Ad 4.3.: Gruppe 1 - Henri: laver snaps. Skal 12.
maj til Viskum Snapsemuseum med rundvisning.
Kurt tager gerne mod tilmelding.
Gruppe 2 - Gerda: 6 møder, bl.a.
tilrettelæggelse af juleafslutning - Gitte har fortalt
om sin tid i
Grønland - Erik om et projekt ved
Ringkøbing.
Gruppe 3 - Birthe: nytårsgildehal musikarrangementer. Besøgt Jørgen Schulz, som
gerne ønsker flere besøg af gildebrødre. Har
diskuteret gruppe i 1 eller 2 år.
Gruppe 4 - Lilly: den, der afholdt
mødet, bestemte indholdet. Har været omkring
Benny Ander sen - hørt omkring Caminoen - Ove
omkring musik - I Team-teatret set "Tro på mig".
Foråret byder på højskole i Skærbæk til Jeppe
Aakjær.
Gruppe 5 - Sonja: Rind Kirke - Kjælle
Kasper. Har set Danmarks Historie af Poul
Hammerich.
En udflugt til sommer.

Gruppe 6 - Jytte: har haft om de
danske konger og dronninger. Skal til Jelling på
udflugt.
Ad 4.4.: Mona: Musløbet i Præstbjerg i 2015
med over 100 deltagere.
Ad 4.5.: Peter: aktivitetsudvalget afholder
Loppemarked 2. april 2016.
Ad 4.6.: Elsebeth: Lodseddelregnskabet
godkendes. Vi fortsætter med lodsedlen sammen
m/Ikast.
Ad.4.7.:

Birthe: det går godt i GIM.

Ad 4.8.: Ove: vi skal have en ny formand. I
næste uge opsættes varmepumpe til ca. 40.000,-.
Regnskab for 2015 næsten som 2014.
Ca. 204.000,- i lejeindtægt. Status stort set
uændret.
Ad 4.9.:

Erik: er i Friluftsrådet.

Ad 5.:

Indkomne forslag.
Forslag 1 v/Mariann: nye medlemmer.
En sommerfest for børn/børnebørn i Røddinglund
med pølser og snobrød - En julefest ligeledes for
børn og børnebørn.
Aktivitetsudvalget/Peter vil arbejde
videre med dette.
Forslag 2 v/gruppe 3 og 6: skal vi
fremover have 1 eller 2 år i grupperne.
Lars ønsker skriftlig afstemning.
1 år stemmer 6 for - 2 år stemmer 24
for - 1 stemmer blank. (Vi er 31
stemmeberettede).
Fremover altså 2 år i grupperne.
Forslag 3 v/Jonna: ønsker flere
gildehaller og gildemøder. Forslaget lægges
videre til
ledelsen. Gerne 1 hal/møde hver
måned.
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Ledelsen vil arrangere et møde om
Røddinglund.
Forslag 11.5: vi mangler 1 medlem i
Røddinglunds bestyrelse. Svaret er, at
Røddinglund er selvsupplerende.
Ad 6.1.: Gildemester, Kurt Linnebjerg
GENVALGT.

Kurt
vedr. snapseturen.
Listen sendes rundt. - Hvem skal have
spejderprisen i år??

Ad 6.2.: Gildekansler, Karen Margrethe Sønderby
GENVALGT.

Evald: flot hjemmeside - TAK Alice.

Ad 6.3.: Gildeskatmester, Erik Pedersen, ønsker
ikke genvalg. Niels Erik Juhl Kristensen NYVALGT.

Karen Margrethe liste med
tlf.nr./mails/adresse sendes rundt til
evt. rettelse.

Kurt : Landsgildeledelsen søger 2 stk.
l/2-dags ansatte.
Alice: Budstikken er rigtig fin.

Ad 7.: Suppleanter til gildeledelsen: Evald, Jonna
og Erik.

Peter ang. Loppemarkedet: parkér bag
det gl. plejehjem på lørdag.

Ad 8.1.: Faneherold: Alice genvælges.

Alice sender liste rundt med vagtplan
til på lørdag.

Ad.8.2.: Stavherold: Jeanette valgt.

Ad 9.0.: Til revisor genvælges Annette.

Gerda Schmidt: starter 2-årsgrupperne
nu eller fortsætter vi 1 år mere i den
gamle gruppe?

Ad 9.1.: Til Revisorsuppleant vælges Jytte.

Kurt: Vi starter nu i 2-årsgrupperne.

Ad 10: Til uddannelsesudvalg genvælges Gerda
Schmidt og Annette.

Evald: hvor mange grupper? - svar:
det er op til den nye ledelse.

Ad 8.3.: Herold-suppleanter: Birthe og Lilly.

Ad 11.1: Til spejderlaug er Mona, Lilly, Grethe,
Alice og Ove. Endvidere vælges Gitte og Niels
Erik.

Mødet slut 21.10. Ref. Elsebeth Brøcker

Ad 11.2: Til Aktivitetsudvalget genvælges Peter,
Gerda Schmidt, Karsten, Karen Margrethe, Inger,
Evald og Elsebeth/Lodsedlen.
Ad 11.3.: Birthe genvælges til GIM med Connie
som suppleant.
Ad 11.4.: Connie genvælges til arkivet.
Ad 12.:

EVT.
Ebba : Kan vi få en mikrofon? - Vi er
flere, der ikke hører så godt mere.

Bidrag til Budstikken nr. 3 sendes til: mariann_hansen@mail.dk, senest den 10.8.2016

8

Loppemarked i HUSET NO 7
på Klimaets Dag
Det lidt hensygnende aktivitetsudvalg blev
pludselig her i foråret vakt til live igen. Vi
havde talt om at vi manglede en lidt udadvendt aktivitet, som måske også kunne give
et bidrag til gildets kasse, så vi havde lidt
mere at give videre til spejderne.
En vaks gildebror kom under vejs med
aktiviteten og informerede gildemesteren,
som hurtigt indså at det lige var noget for vor
Sct. Georgs Gilde. Formanden for aktivitetsudvalget indkaldte straks til møde og vi fandt
straks ud af, at det kunne vi nemt klare. De
lopper vi skulle sælge kunne vi skaffe internt i
gildet idet vi alle har nået en alder, hvor vi
har gemmerne fulde af ting vi ikke nænner at
smide ud.
Vi fik nogle store skønne lokaler i ”kælderen”
med direkte tilgang fra skolegården, der var
oven i købet også et lokale vi kunne bruge til
kaffestue, som flittigt benyttede os af, da vi
var ca. 10 gildebrødre til at passe boderne så
vi behøvede ikke at være på hele tiden.

solgt, men ikke alt, for vi syntes der var nogle
meget fine ting tilbage, som vi vil prøve at
sælge næste år, hvis der til den tid bliver et
arrangement igen.
Vi deltagende gildebrødre havde en helt
igennem god dag, hvor alle ydede det bedste
de kunne. Jeg er stolt over, at vi stadig i gildet
er i stand til at gennemføre et sådant
arrangement, selvom man er træt når man
kommer hjem og sætter sig for at hvile
benene.
Peter Hove

Fra loppemarkedet

Salget gik fint, der kom en jævn strøm af
kunder i butikken og specielt tøjafdelingen
var godt besøgt og solgte og fint. Alt i alt
solgte vi for kr. 5597,00, men derfra skal
trækkes en annonce i Herning Bladet o.a. til
kr. 1514,75, så alt i alt fik vi en fortjeneste til
gildekassen på kr. 4082,25.
Vi begyndte på oprydningen ved 15.00 tiden
og havde fået en aftale med genbrugsforretningen IGEN IGEN, som aftog det vi ikke fik
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Glimt fra loppemarkedet
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MUS-løbet
Lørdag den 9. april afholdtes det traditionelle
MUS-løb i Løvbakkerne ved Herning med 112
deltagere. Årets Spejderpris blev ikke uddelt i
år, da der ikke var blevet modtaget nogen
indstillinger. I næste nr. vil arrangørerne
sandsynligvis fortælle mere om dagens
forløb. Alice har sendt de herlige billeder fra
MUS-løbet.
Mariann

Så er der ’svømning’ i Løvbakkerne

Adresseændring
Annette Stiehl har fået ny adresse:
Søndergade 28 b, 7480 Vildbjerg

Fra redaktøren
Deadlines for bidrag til Budstikken:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

10. januar 2016
10. april 2016
10. august 2016
10. november 2016

Morgensamling før starten af MUS-løbet

I bedes venligst bemærke de ændrede
deadlines for indlevering af bidrag til
Budstikken. Jeg syntes ikke, det gav mening
at have en deadline i begyndelsen af juli, hvor
mange er på ferie.
I bedes venligst sende mig bidrag i word-filer.
Det tager tid at konvertere diverse fil-typer.
Så vil jeg erindre om, at Grethe på Gildetinget
inviterede os til brunch fra kl. 10.00 på
Karstens fødselsdag den 29. april.
Mariann
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