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Nr. 2 – april/maj/juni/juli/august 2018 

 

 

 

 

  

                  

 

 
Fødsels- og mærkedage 

Fødselsdage 

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

Herning 
Juli  02 Lis Borre 
 08 Grethe Thing 
 27 Erik K. Pedersen 
 

Jubilæer 

Der er ingen jubilæer i perioden 

 

Indholdsfortegnelse 
 
Side 1 Kommende arrangementer
 Fødsels- og mærkedage 
Side 2-4 Nyt fra Gildeledelsen 
Side 4 Nyt fra grupperne  
Side 5 Tanker om naturen 
Side 6-7 Friluftsrådet 
Side 8 Indbydelse til Sct. 

Georgsgildehal 
Side 9 Adreseændring 
 Meddelelser 
 Deadlines     
   
                                                                         

 
 
 
 
 
 

BUDSTIKKEN 
                                   1. Sct. Georgs Gilde, Herning 

Kommende  arrangementer 

 21  april MUS-løb, Spejderlauget  
 25. april Sct.Georgs gildehal, Hardia, kl. 18.00 gr. 
        3(5), se indbydelse side 7  
 05. juni 75-års jubilæum, indbydelse følger 
15. august friluftsgildehal, Røddinglund kl. 18.00,  
      gr. 5(3) 

 

 
 

http://sct-georg.dk/
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Nyt fra Gildeledelsen 
Gildeledelsens beretning 2017-18 

Herning gildet består af 35 gildebrødre med en 
gennemsnitsalder på ca. 75 år. 
Det interessante ved dette tal er, at vi i år også 
kan fejre gildets 75 års fødselsdag. 
 
Ifølge årsprogrammerne 2016-2018 har vi haft 15 
arrangementer siden sidste Gildeting. 
Heraf har vi afholdt  6 af disse i gildet, mens de 
øvrige møder har fundet sted uden for huset. 
Der er altså rigeligt med tilbud til jer, der ønsker 
fuld valuta for kontingentet. 
 
Af øvrige tiltag kan nævnes MUS-løb for de 
yngste spejdere. Det var som sædvanligt et 
tilløbsstykke, der blev dygtigt planlagt og 
gennemført af Spejderlauget. Gildebrødrenes 
opbakning var vist også tilstrækkeligt til at 
besætte diverse poster. 
 
Vores planlagte loppemarked sammen med 
Huset nr. 7 gik desværre i vasken på grund af for 
få tilmeldte til den fælles spisning. Vi har 
stadigvæk en del lopper opbevaret i Spejderhuset 
på Skjoldborgvej. 
 
Udflugten på vores fødselsdag d. 5. juni gik til 
Kolding, hvor Koldinghus blev grundigt besigtiget. 
Derefter fortsatte turen til Skamlingsbanken, 
hvor vi efter en lille spadseretur kunne indtage et 
godt måltid med fin stemning og 1 karbonade pr 
deltager, før vi atter vendte hjem til kendte egne. 
 
Da det var Herning Gildets tur til at forestå 
Ægteparløbet, henvendte ledelsen sig til 
Gjellerup spejderne. Det endte med, at familien 
på Sønderkær 6 kom til at stå for det med 
efterfølgende sammenkomst i spejderhuset. 
Temaet var historiske steder og personer i 
lokalområdet. Også her skal der lyde en stor tak 
for  indsatsen. 

 
Såvel Budstikken som Hjemmesiden er en fast del 
af gildet. 
Dog kniber det vist nok med tilstrækkeligt med 
indlæg til Budstikken. Hvis det kun er 
gildeledelsen, der skriver, skal vi måske til at 
tænke på alternativer m.h.t informationer. 
Fort at skærpe interessen for Budstikken må der 
nødvendigvis komme bidrag fra gildebrødrene. 
Det har vist sig upraktisk at benytte Budstikken til 
invitationer til diverse arrangementer, hvor de 
enkelte grupper selv udformer, hvad der skal 
udsendes. Kanslerens opgave er så at få det ud i 
rette tid. Denne praksis er ikke uden problemer, 
så også her bør vi finde en hensigtsmæssig måde 
at kommunikere beskederne ud. 
 
I september var der Landsgildeting i Fredericia. 
Fra gildeledelsen deltog kansler og gildemester- 
dog kun i de obligatoriske møder, idet vi havde 
bestemt os til at køre hjem og ikke deltage i det 
sociale samvær. Ved den lejlighed afleverede vi 
både dåseringe og frimærker. 
Begge dele er særdeles efterspurgte og 
indbringer midler, der kan hjælpe, hvor behovet 
er størst. 
I år afholdes der gildemesterstævne, men til 
næste år er der atter Landsgildeting, og denne 
gang i Vejen. 
Referaterne og de praktiske resultater kan I læse 
om i Sct. Georg. 
 
Ligeledes var der også stor opbakning til 
flygtningeindsamlingen i november. At der ikke 
kom lige så mange penge ind, som i tidligere år, 
er af udefra kommende årsager, såsom for 
mange indsamlinger i det hele taget. 
Opfordringen til Dansk Flygtningehjælp om at 
undlade opringninger til gildebrødre kan 
tilsyneladende ikke gennemføres på grund af 
dataloven. Andre organisationer har taget 
genbrugsindsamlingsbøtter i brug, hvilket letter 
optællingen meget. 
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Fredslyset sidst i november startede vanen tro 
med spejderfakkeltog og en kirkelig handling i 
Gjellerup Kirke. Efterfølgende var de fremmødte 
gildebrødre gæster hos Inger og Niels Erik i 
Hammerum, hvilket vi siger mange tak for. Birthe 
Skjærbæk har ifølge mine oplysninger haft en del 
arbejde med at få Fredslys-arrangementet til at 
gå op i en højere enhed. 
I de følgende dage var Fredslyset med i 
arrangementer bl.a. i Fredens Kirke og på 
Aktivcentret på Brorsonsvej i Herning 
 
Jytte og Jonna har begge haft jubilæum - 25 og 40 
år. De har fået udleveret værdighedstegn i form 
af gildenåle, der netop ved Landsgildets 
mellemkomst er blevet lanceret til mærkedage. 
 
Af ændringer fra tidligere blev vort 
julearrangement indledt med gildehal, hvilket jeg 
som gildemester har været fortaler for at 
gennemføre, idet jeg mener, at gildehallen er en 
væsentlig del af det, der gør gildet til mere end 
en social klub. I den forbindelse har jeg tidligere 
slået til lyd for, at vi overholder den gamle skik 
med at vise respekt for gildehallen ved at 
betræde denne uden for højlydt snakken. Når 
herolden har slået staven i gulvet, er gildehallen i 
princippet gået i gang. Det er mit håb, at vi 
engang inden for en overskuelig tid kan efterleve 
dette. 
 
I gildeledelsen har vi behandlet stort og småt på 
vore månedlige møder. Som nævnt på sidste års 
Gildeting ville vi se på vore vedtægter. Resultatet 
skal behandles i et efterfølgende punkt. Men 
allerede nu kan jeg berolige jer med, at det ikke 
er den helt store revolution, vi ønsker 
gennemført, men mest en tilpasning til, hvad vi 
gør i praksis. 
Da den eneste, der kan ændre noget i jeres data 
hos Landsgildet er kansleren, skal alle 

henvendelser om jubilæer, fødselsdage mail- og 
telefonændringer gå ad den vej. 
 
Donationer. 
Som følge af lodsedlens nedlæggelse er vore 
indtægter hovedsageligt baseret på 
kontingenterne. Der er derfor ikke så store 
muligheder for at uddele større beløb, som 
tidligere, men der er dog beregnet et loft på ca. 
10.000 i gennemsnit på år.  
 
 
Omsorg: 
Det er ingen statshemmelighed, at alderen og 
helbredet begynder at svigte. Det er derfor vigtigt 
for sammenhængskraften i gildet, at vi tager 
hånd om dem, der ikke længere er så mobile, at 
de kan deltage i de fysiske aktiviteter. Det er mit 
indtryk, at der i grupperne gøres meget for, at 
lige netop denne del kommer på plads. 
  
75 års jubilæet i gildet skal fejres med maner, har 
vi foreslået fra ledelsen. Derfor vil festen foregå 
d. 5. juni. Festkomiteen er endnu ikke 
sammensat, men vi forventer, at  vi senere skal 
vælge et sådant, hvor der bliver mulighed for den 
enkelte gruppe at bestemme, hvad der skal ske. 
Distriktet. 
I maj skal der være distriktsgildeting, hvor Bent 
Prostrup er på valg, idet han trådte til, da Gerda 
Abildgaard efter 40 år i gildebevægelsen sagde 
farvel og tak til det hele. Det betyder også, at ”Æ 
Binderi” ikke længere udkommer. 
Om der bliver en klar løsning på de opgaver med 
ny Distriktsgildemester og med bladet, vil tiden 
vise. 
Såfremt vi ikke kan finde en ny distriktsledelse, vil 
vi blive lukket på den måde, at gilderne fordeles 
til nabodistrikterne. 
 
Gode forslag til en løsning modtages med tak. 
 



Bidrag til Budstikken nr. 3 2018 sendes til:  mariann_hansen@mail.dk, senest den 10. august 2018 
4 

 

Tak for godt samarbejde i gildeledelsen i det 
forløbne år. 
Slutteligt vil jeg gentage min tak til alle, der på 
den ene eller anden måde har bidraget til gildets 
trivsel. 
Det betyder meget, at vi er trygge ved hinanden. 
Med disse ord vil jeg overlade ledelsens 
beretning til jer. 
 
Herning d. 14.03.2018 
På ledelsens vegne Kurt Linnebjerg 

 

 
   
   
 
 

 
 
 
 

æstbjerg naturcenter. 
Nyt fra grupperne 

Lidt om aktiviteterne i Gruppe 3 

Vi holder møde eller anden aktivitet hver 
måned. I sæsonen, som startede i august, 
ændrede vi vores emne til ’Danske kunstnere 
i det offentlige rum.’  

1. Vi har været igennem forskellige 
kunstnere som udstiller udendørs i 
Herning by. 

2. I november var vi til Ulf Pilgaards 
foredrag på Herning Gymnasium. 

3. I december holdt vi julefrokost hos 
Hove. 

4. I januar holdt vi møde hos Tove om 
brugskunstner Jacob Jensen og hans 
familie. 

5. I februar holdt Karsten et foredrag 
med lysbilleder om Tegner Museum 
og Statueparken i Dronningemølle på 
Nordsjælland Museum, som er et 
særpræget monument over 
kunstneren og billedhuggeren Rudolf 
Tegner. 

6. I marts var vi til Det kongelige Teaters 
forestilling ’Indenfor Murene’ af 
Henrik Nathansen fra 1912 i Herning 
Kongrescenter. 
Nira Hove 
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Naturen lige nu i marts/april 
 
I sidste weekend, da Inger og jeg sad i vores 
sommerhus og spiste morgenmad, fik vi 
besøg af et par rådyr. De nød vores græs lige 
ude foran vinduet. Der var ingen stress. De 
var også ligeglade med røgen fra skorstenen. 
Det har vi ellers erfaring for, at de ikke kan 
lide. 
Underligt tænkte vi: De må da være sultne, 
siden de er så nærgående. Vi nød dog deres 
tilstedeværelse ganske meget under 
morgenmaden. 
Da vi senere gik en tur i området i Hostrup, 
blev vi opmærksomme på, at martsfrosten 
har været hård ved græsset. Det var meget 
visne arealer, vi så. Det var nok årsagen til, at 
dyrene havde fået smag for græsset i vores 
lille lund, hvor træerne havde givet læ. 
Jeg læste i et blad forleden, at det tidlige 
forår er hård ved planteædende dyr. Der er 
meget lidt føde at finde. Derfor sulter dyrene 
tit i denne periode. Det er selvfølgelig altid de 
svageste dyr, der bukker under. Der er 
naturens orden. Der bliver ryddet op,og de 
stærkeste dyr overlever og formerer sig. 
Hvem rydder op? Det er der andre dyr, der 
gør. Ræven og musvågen har det rigtig nemt 
med at finde føde om foråret, hvor mange 
planteædende  dyr dør. Det er vel også 
derfor, ulven er kommet til Vestjylland, hvor 
der er meget natur og føde nok til dem. 
I fredags var jeg ude for at købe gødning og 

kalk til haven. Var i forårshumør og faldt over 
et par stærekasser, som jeg købte med. Det er 
aldrig før faldet mig ind at købe en 
stærekasse. Men hvad går der af én, man ved 
det ikke. Det er nok alderen, der gør sig 
gældende. Jeg har nok alligevel  tænkt på 
fuglelivet i vores kvarter og i det hele taget. 
Nu er de sat op, og Inger synes, de pynter i 
haven, Nu må vi så håbe, at de bliver beboet.   
For et par timer siden er vi kommet hjem fra 
Valby, hvor vi har passet vores to 
københavnerbørnebørn. Sammen med vores 
søn Kristian satte vi en trampolin op i deres 
have. Hvor var det dejligt og livsbekræftende 
at se de to børn more sig på den. Lille Vigga 
kan endnu ikke gå, men storebror Asger 
kunne jo hoppe på den, så hun hoppede på 
en måde med og kluk lo af oplevelsen. I dag 
har vi gået en lang tur i Valbyparken, en 
fantastik park med masser af 
oplevelsesmuligheder. Der var lige fra en stor 
naturlegeplads til et ishus. Vi benyttede 
begge dele. Der var også masser af 
københavnere, der tog sol, spiste madpakker, 
grillede, gik tur og cyklede. 
Valbyparken er Københavns næststørste park. 
Alle former for natur var repræsenteret her. 
Lige fra klippede græsplæner, storskov, 
rosenhave, pæne bede og strand. Jo, det er 
ikke altid så ringe at være københavner. Det 
blev til en rigtig god søndag med mange 
naturoplevelser. 
 
Tanker om naturen lige nu fra Niels-Erik. 
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Friluftsrådet 

Kreds MidtVest Jyllands (6)’ aktiviteter i 
2017 – en afrapportering om aktiviteterne 

2017 blev et aktivt og spændende år, som 
begyndte med en bevilling fra Ringkøbing-
Skjern Kommune til Nationalpark Skjern Å-
projektet. Bevillingen blev på hele 1,9 
millioner kr. og blev derfor optakten til en 
række spændende workshops og møder. 
Dette arbejde er nu mundet ud i, at der skal 
nedsættes et udvalg på 11 repræsentanter 
bestående af embedsmænd og politikere fra 
Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner, 
repræsentanter fra Friluftsrådet og Dansk 
Naturfredningsforening samt fire 
borgerrepræsentanter, som skal udpeges 
efter indstilling fra diverse organisationer. 

Formålet med udvalget er at forberede det 
omfattende arbejde med at indhente de 
mange nødvendige tilladelser fra 
Naturstyrelsen og lodsejerne for at 
igangsætte det store arbejde med at realisere 
nationalparken. 

Endvidere er der af regeringen nedsat 20 
naturråd over hele landet som skal udarbejde 
et arbejdspapir til brug for regeringens 
fremtidige naturstrategi. Rådene er 
hurtigtarbejdende og skal fremkomme med 
forslag medio juli 2018. Friluftsrådet har fået 
plads i alle råd. 

Af andre aktiviteter i Friluftsrådet kan 
nævnes Naturens Dag i Borris og Harrild 
Hede-dagen, hvor vi var til stede med 
informationsstande.  I Vedersø var der  
hejsning af det Blå Flag, som blev tildelt for 
30. gang (ud af 30 mulige) med stor 
deltagelse af borgere, presse, Friluftsrådet 
samt turister, som alle fik en god og 
oplevelsesrig dag, herunder den obligatoriske 
kanonsalut og rensning af stranden. 

Der har været en hel del hejsninger af 
Grønne Spire-flag til Naturdagplejere og 
institutioner rundt om i kredsen, ligesom det 
nye Blå Flag under titlen ’Spring ud i Naturen’ 
er blevet godt modtaget. Det Blå Flag er en 
videreudvikling af det Grønne Flag og har 
fokus på de mindre børns bevægelse i 
naturen. 

Af de mere interne opgaver kan nævnes: 

2-dages seminar på Fuglsø Centret, bl.a. om 
rettigheder og adgangsforhold i naturen 

En temadag i Århus om de nye Naturråd 

Et vælgermøde med politikere til en 
rundbordssnak om deres holdning til 
naturpolitik i de tre kommuner, som hører 
under Friluftsrådets kreds 6. Mødet blev 
afholdt i Åhuset på Harrild Hede. 
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5 regionsudvalgsmøder, som blev holdt på 
bl.a. Ry Efterskole og Skjærum Mølle. 

 

  

6 kredsbestyrelsesmøder, som blev afholdt i 
Herning, Troldhede Kulturcenter, Tarm samt 
Lyngvig Fyr. 

1 repræsentantskabsmøde i Åhuset på 
Harrild Hede.  

4 Grønne Rådsmøder i Herning Kommune. 

Dette er en kort beskrivelse af vores 
aktiviteter og møder i kreds MidtVest Jylland 
i 2017. 

Året 2018 tegner til at få endnu større fokus 
på naturen og friluftslivet. Det vil forøge 

aktiviteterne i Friluftsrådet. især også fordi vi 
skal implementere en ny struktur, som giver 
mere arbejde og indflydelse til kredsene. 

Med gildehilsen 

Karsten Johansen og Erik Pedersen 

PS: Kreds MidtVest Jylland (kreds 6) består af 
Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning 
Kommuner. 
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                      Gruppe 3 indbyder til Sct.Georgsgildehal 

                           Onsdag den 25.april 2018 i Hardia kl.18:00 

18.00    Vandrehal – Velkomstdrink bydes af Tove Kattrup.  

18.15    Gildehal med oplæsning af Sct. Georgs budskabet og fornyelse af Sct. Georgs løftet. 

19.15    Kold buffet fra Møltrup og kaffe med petit four. 

???       Afslutning. 

Pris for traktementet:  kr. 80.-  øl, vin og vand til gildepris 

Tilmelding gruppevis senest torsdag den 19. april til Nira 

MGH 

Nira                                                                                                                                                              
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Adresseændring 

Elsbeth og Jørgen Brøckers nye adresse er: 

Jyllandsgade 6, 2.th, 7400 Herning 

Tlf.nr. og mailadresse er uændret 

 

Meddelelser til/fra redaktøren 

 Meddelelser om fejl i datoer, ændringer af adresser, telefonnumre inkl. mobilnumre samt 
mailadresser og særlige mærkedage bedes meddelt mig på 

Mariann_hansen@mail.dk 

 

Deadlines for bidrag til Budstikken 

Nr. 1 10. januar 2018 
Nr. 2 10. april 2018 
Nr. 3 10. august 2018 
Nr. 4 10. november 2018 
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