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Nr. 3 – august/sept./okt./nov.  2019 

 

Kommende arrangementer 

August 14  Gr- 2(1) Friluftsgildehal, 
Røddinglund kl. 18. se 
indbydelse i bladet  

August 25    Harrildhededagen kl. 10.00-
14.00, Friluftsrådet, se omtale i 
bladet.  

September 03 Karup Ægteparløb 
Seniorhuset, Gammel Banevej 
6, 7470 Karup  

September 25 gr. 3(4) Gildemøde, se 
invitation i bladet 

Oktober 21   Ikast Fellowship, afvent tid og 
sted 

November 3 alle Dansk Flygtningehjælp, 
10.00-14.00, afvent tid og sted 

November 4  gr. 4(5) Distriktsgildehal, 
afvent tid og sted  

November 27 alle Fredslyset afvent 
nærmere oplysninger 

December 7 Fælles juletræsfest med Hardias 
brugere, se Gildemesterens 
indlæg 

 

 

 

 

 

 

December 11 gr. 1(2) Julegildehal, Hardia kl.     
18.00                       

 

 

Indholdsfortegnelse 

Side 1 Kommende arrangementer 
Side 2 Fødsels- og mærkedage 
Side 2-3 Nyt fra Gildemesteren 
Side 4 Indbydelse: Friluftsgildehal 
Side 5-6 Harrildehededag 
Side 7 Invitation til Gildemøde 
Side 7-8 Ægteparløb 
Side 9-11 Jubilæer 
Side11 Dansk Flygtningehjælp 
Side 12-13 Nyt fra grupperne 
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BUDSTIKKEN 
                                   1. Sct. Georgs Gilde, Herning 

http://sct-georg.dk/
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Fødsels- og mærkedage 
August   
          13         Connie Ahle 
          21         Jørgen Brøcher 
          24         Jeanette Boserup 
September          

01 Mona Jensen 
14 Henri Pretzmann 

 
 
Oktober     
        10 Gitte Stæhr Larsen 
        13 Gerda Schou Jensen 

         21 Alice Johannesen 
         25 Mariann Hansen 
November  
        07 Ove Bromann     
        23 Karen Margrethe Jegsen 
        25 Nira Hove 
        28 Ingelise Ibsen         
   
 
 
 
            
 

 

Jubilæer 

Connie Ahle og Niels Erik Kristensen kan begge fejre 25 års jubilæum – se omtalen i bladet. 

 

Nyt fra gildemesteren 

Herning, først i august 2019 

Pyh ha! Sikke dog en dejlig varm sommer i år. Sådan var det for øvrigt også sidste år. 

Nu er det jo ikke udelukkende vejret, der afgør, om tilværelsen er udholdelig, men alligevel. 
Højtryk giver normalt højt humør. 

Først og fremmest en stor tak til Karen Margrethe Jegsen for godt og loyalt ledelsessamarbejde. 
Der skal også lyde en tak til Jeanette Boserup, der afløses som stavherold af Tove Kattrup. Ny i 
ledelsen er Annette Stiel, der siden gildetinget har haft travlt med at sætte sig ind i det nye 
arbejdsområde, samt med at få styr på programmet. 

En dejlig tid står foran os med et helt nyt uprøvet årsprogram. Skulle der være indvendinger mod 
noget i programmet, vil vi i ledelsen gerne vide det, inden det er for sent at rette. 

Vi kan se frem til mange gode oplevelser. 

Af kommende tiltag er der en ny mulighed for jer, der enten er barnlige nok eller har børn og 
børnebørn, som er indstillede på at møde julemanden. Hardias faste brugere er inviteret til fælles 
juletræsfest lørdag d. 7. dec. kl. 14-17. Når vi nærmer os, vil der komme en tilmeldingsliste ud, 
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men reserver allerede tidspunktet nu. (Aftalen faldt på plads i sidste uge, hvorfor den ikke er med i 
årsprogrammet)- 

Efter aftale på gildetinget vil vi starte vores møder kl. 18.00, hvis ikke andet meldes ud. Det 
betyder, at grupperne, som står for de enkelte arrangementer, skal tænke over fortæringen i god 
tid.  

D. 6.10. kan såvel Connie Ahle som Niels Erik Kristensen fejre deres 25 års gildejubilæum. Vi 
markerer begivenhederne ved en af vores sammenkomster. 

Velkommen til Karl Johan Lindecrona, som i daglig tale kaldes Kaje. Vi håber, at han må falde godt 
til i gildet. 

Fra gildeledelsen skal vi også give en stor hilsen til jer, der efter overstået sygdom nu igen er 
ovenpå såvel psykisk som fysisk. Vi regner med, at man i grupperne holder øje med hinanden.  

I september deltager 2 fra ledelsen i Landsgildetinget, som denne gang foregår i Vejen. Der er ikke 
noget i vejen for, at I kan komme med input til os, hvis I er faldet over ideer, der skal fremmes. 

Sluttelig vil jeg ønske os alle et godt gildeår. 

Mgh 

Kurt Linnebjerg, GM 
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Friluftsgildehal  

 

Invitation til Friluftsgildehal, onsdag den 14. august 2019, kl.18.00. 

Så mødes vi igen efter en dejlig sommer, vi håber alle har haft en god ferie. Det vil glæde os at se 
gildebrødre samt evt. gæster. 

Vi starter med gildehal kl. 18,00, hvor Gitte Stæhr Larsen skal optages som væbner, og vi skal 
optage Karl Johan Lindecrone der ønsker overflytning fra Ikast-gildet. 

Vi har vores medbragte mad med.  Kaffe og kage til 25,00 kr. sørger vi for, der er drikkevarer til 
faste gildepriser. 

 

Tilmelding gruppevis senest den. 11.9.  til Sonja Flensborg på 

 tlf. 21139344 eller 

mail. sonjaflensborg@live.dk 

Gildehilsen fra gruppe 2 

 
Harrild Hede 
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Harrildhededagen 

Igen i år er gildet repræsenteret på Harrildhededagen, nemlig ved Erik og Karsten gennem deres 
engagement som repræsentanter for Sct. Georg og spejderne i Friluftsrådet. Det endelige program 
kan ses nedenfor.  Som det fremgår, er der mange muligheder for fælles aktiviteter samt 
oplevelser i naturen. Er man ikke så mobil, er Hugormen et godt alternativ til en travetur. Altså en 
dag for naturelskere og folk, som gerne vil have en god oplevelse i samvær med rare mennesker. 
Frokosten kan købes på stedet. 

Tid. Søndag den 25. august fra kl. 10.00-14.00 

Sted: Fasterholtvej 36, Brande 

Program for dagen: 

PROGRAM: 
 
Kl. 10:00 Åbningstale. Værksteder og aktiviteter åbner 
Kl. 10:30 Orienteringsløb for børn og voksne. Udlevering af kort og start fra flagstangen 
mellem kl. 10:30 til 11:30 
Kl. 10:30 Oplevelsestur med Hugormen 
Kl. 10:30 Outdoor kok-sammen starter 
Kl. 11:00 Oplev en schweisshund i arbejde 
Kl. 11:30 Oplevelsestur med Hugormen 
Kl. 12:30-13:30 Gourmet bål-buffet er åben 
Kl. 13:30 Guidet historie-gåtur på Harrild Hede. Afgang fra flagstangen 
Kl. 13:30 Oplevelsestur med Hugormen 
Kl. 13:00 Oplev en schweisshund i arbejde 
Kl. 14:00 Guidet sanketur i plantagen efter tyttebær. Afgang i bil fra parkeringspladsen på 
plænen 
Kl. 14:00 Guidet mountainbike tur. Medbring din egen cykel eller lån en af naturcentrets 40 
lækre Mountain Bikes 
Kl. 14:00 Aktiviteterne ved naturcentret lukker 
 
 Tilmelding er ikke nødvendig. 
 

Om Harrild Hede (fra VisitBrande) 
Midt i Ikast-Brande kommune finder du Harrild Hedes smukke åbne landskab. Heden er fredet, 
og byder på unikke arealer af åben lyng- og græshede, plantager og meget rene vandløb. Harrild 
Hede er et ideelt udgangspunkt for en vandretur med venner eller familien.  
 
På Harrild Hede kan du møde sjældne dyr og planter, som kun findes på hedearealer, bl.a. 
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ynglende krikænder, sortspætter og tornskader, foruden store bestande af rådyr og krondyr. Her 
finder du også hedens karakteristiske blomster. 

En anden sjov detalje om Harrild Hede er, at den danner rammen om ”Er du dus med himlens 
fugle”. Scenen, fra Vagabonderne på Bakkegården, hvor Poul Reichardt går langs vejen, mens han 
synger den gamle smukke sang, er optaget på Harrild hede. 

Store naturoplevelser og fredfyldte stunder 
Harrild Hede udgør sammen med Nørlund Plantage næsten 3000 ha med unikke muligheder for 
store naturoplevelser og fredfyldte stunder. En vandretur på heden leder dig gennem det 
lyngdækkede landskab, bugtende åer, plantager og historiske rester af viadukter samt dambrug. 

Vandreruter: Gul 8 km/ Blå 2 km/ Rød 4 km/ Lilla 2 km, handicapvenlig rute. 
 
Harrild Hede Naturcenter 
Harrildgård – den tidligere Harrild Vandmølle – er enestående beliggende ved Holtum Å, og 
fungerer i dag som et moderne naturcenter i centrum af Ikast-Brande kommune. Masser af 
oplevelser venter dig og din familie her, og du finder desuden en dejlig naturlegeplads tæt på 
Harrild Hede Naturcenter med borde og bænke – det perfekte sted til at nyde madpakken. 
 
I naturrummet finder du også en interaktiv informationsskærm, hvorpå du kan finde information 
og inspiration om områdets mange oplevelsesmuligheder.  

.  

Harrild Hede 
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Invitation til ægteparløb 

for Ikast/Herning/Karup gilderne 
 

Tirsdag den 3. september 2019. 

 

Vi mødes kl. 18.30 i Seniorhuset, Karup – adressen er Gl. Banevej 
6a, Karup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Løbet” er tilrettelagt, så der ikke skal løbes – dvs. alle kan være 
med. 

 

Som sædvanlig byder vi efterfølgende på røget ørred med 
mayonnaise og flutes.  
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Prisen er sat til kr. 80,00 pr. person, og drikkevarer kan købes til 
gildepriser. 

 

Tilmeldingsfristen er fredag den 23. august til: 

GK Emmy Petersen – emmy@youmail.dk – tlf. 97 10 18 95 

Med gildehilsen, 
Sct. Georgs Gildet i Karup 

 

 

 

 

 

Invitation til gildemøde  

 
Der afholdes gildemøde  

Den 25. september kl. 18.00 i Hardia med følgende dagsorden: 

1. Velkommen ved gruppe 3 
2. Gildemesterens referat fra landsgildemødet 
3. Gildet her og nu samt i fremtiden v/Gildemesteren 
4. Evt. 

Gildeledelsen har bestemt, at arrangementer fremover skal starte kl. 18.00. Ved dette  
arrangement, kan der købes kaffe/te med småkager for kr. 20,00, som betales ifm. 
arrangementet. Ønsker du mere forplejning, bedes du selv medbringe maden. Vin, øl og vand 
til sædvanlige gildepriser. 

Gruppevis tilmelding senest den 20. september til Mariann/Erik på tlf. 24414897 eller sms til 
24414897. Der skan også ske tilmelding pr. mail på erikpedersen@mail.tele.dk. 

mailto:emmy@youmail.dk
mailto:erikpedersen@mail.tele.dk
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Med gildehilsen 

Gruppe 3/Mariann 

 

 

 

Harrild Hede 

 

 

Jubilæer 

25 år i Herning Gildet d. 6.10.2019 
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I en moden alder fik Connie Ahle efter en gymnastikaften efter opfordring fra tidligere gildemester 
Birthe Ravn kontakt til gildebevægelsen. Baggrunden var i orden, idet Connie allerede som lille i 
1947 blev spejder, hvilket hun så fortsatte med i ca. 10 år. 

Hun oplyser, at hendes egne børn alle har fortsat denne tradition, med den forskel at uniformen 
hos dem havde en anden farve. 

Jubilaren fortæller, at hun på optagelsesaftenen skulle hentes af en erfaren gildebroder, men at 
han ved ankomsten til hendes adresse fik en mindre overhaling, fordi han kom for sent. 

Optagelsen foregik efter de gamle skikke, hvor den kommende gildebroder skulle holdes lidt på 
pinebænken m.h.t. selve ritualet.  For ikke optagne gildebrødre var der ikke mulighed for at se, 
hvad det hele gik ud på inden tiden. Connie udtrykker, at det var mere spændende dengang end 
ved de aktuelle optagelser, hvor man i forvejen ved det hele. 

I de forløbne 25 år har Connie i to omgange beklædt posten som skatmester, ligesom hun 
stadigvæk har titel af arkivar. 

For hende har gruppearbejdet betydet et fantastisk godt sammenhold og givet et nøjere kendskab 
til hele gruppens medlemmer. Det sociale aspekt betyder i den sammenhæng rigtig meget. 

På et tidspunkt sagde jubilaren ja til at blive ridder. Det var dengang, hvor kun riddere kunne 
deltage i optagelsen af nye medlemmer. Det foregik under højtidelige former i det tidligere 
Hakkelsesskæreri hos Hosebinderlauget. Hun husker den aften tydeligt, men også selve 
forberedelsen til ceremonien står for hende som et stort lyspunkt i hendes gildetid. 
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I det hele taget går Connie meget ind for at bevare de gamle traditioner, hvor nogle af 
højdepunkterne er den højtidelighed, der oprindeligt var over gildehallerne, efterlyses. 

Herning Gildet ønsker Connie hjertelig til lykke med jubilæet. 

Mgh 

 Kurt Linnebjerg 

 

 

 

Talknuser fejrer jubilæum. 

Jubilar Niels Erik Kristensen har d. 6.10. 2019 været gildebroder i Herning i 25 år. 

Mange gange er det tilfældigt at man får øje på gildebevægelsen. Således også for Niels Erik, der 
ved en sammenkomst kom i snak med Britta og Henrik ( Tidligere gildebrødre). 

Efter nogen snak om spejderi kunne de meddele ham, at der for resten var en optagelse d. 6.10. 
1994. Det ville passe fint, hvis han også kunne den dag- og sådan blev det. 

Inden selve optagelsen havde han nogle samtaler med gildemester Lis Borre, som indviede ham i, 
hvad gildet stod for, og også hvad det ikke stod for. 

Ritualer var for Niels Erik ikke ukendte begreber efter en spejdertid på ca. 10 år. 

Ikke sådan at forstå, at ritualerne er vigtige for ham, men de følger bare med i at være i gildet. 

Straks efter optagelsen var der lige plads til ham i løbsudvalget, som han har siddet i næsten hele 
sin gildetid- nemlig i 24 år. Såvel MUS -som Økseløb står for ham som noget af det bedste, han har 
være med til i de 25 år. 
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I det store og hele udtrykker Niels Erik glæde ved det meste i gildet, men han husker specielt 
episoder fra et par gildeting, hvor han noget chokeret blev vidne til, at tonen kunne være i stor 
modsætning til gildetanken, hvor respekten for hinanden burde være i højsædet. 

Som gildebroder har han holdt sig mest til vort eget gilde, idet han har prioriteret familien højest, 
når det var valget mellem den og gildet.  I diskussionen om at blive ridder er det lidt af samme 
skuffe, idet det ville kræve mere tid, der så skulle tages fra det familiære. 

Niels Erik udtrykker stor glæde over udbyttet af gruppearbejdet, hvor man lettere kommer ind på 
hinanden og gennem det personlige kendskab får et mere nuanceret syn på hverandre. Han 
erkender, at gruppearbejdet er en vigtig del af den personlige udvikling, som vi stræber efter. 

I jubilæumsåret beklæder jubilaren posten som gildets skatmester, hvilket vel ikke skulle være så 
indviklet for en, der mestrer regnekunsten i detaljer. 

I interviewets slutfase kommer vi ind på mange andre emner, men Niels Erik s livssyn gør, at han 
helst vil fokusere på det positive, hvilket hermed er givet videre. 

Referent  

GM Kurt Linnebjerg 

 

Dansk Flygtningehjælp 

Dansk Flygtningehjælps landsindsamling  
 
En lille reminder - søndag den 3. november er i år datoen for landsindsamlingen.  
 
Koordineringsgruppen håber på samme velvilje i forhold til de arbejdsopgaver, som måtte opstå, 
som i de tidligere år.  
 
Skulle I i jeres kredse kende nogen, som er friske til at tage en indsamlingsrute - giv så gerne lyd til 
undertegnede.  
 
På koordineringsgruppens vegne 
Inger Kristensen 

 

 

Nyt fra grupperne 
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Gruppe 2 

Gruppeudflugt til Flamingo Naturpark. 

Gruppe 2. kørte til Flamingo Naturpark ved Vemb, i det dejligste solskinsvejr, for at opleve to 
naboers kamp for at få den flotteste have. Situationen var den, at Jonnys kone "Fjumse" var rejst 
fra ham. Jonny var sikker på, at hvis han anlagde den flotteste paradisiske have - så ville "Fjumse 
vende tilbage. 

Knud, Jonnys nabo, syntes at haveprojektet så virkeligt godt ud, og mente at sådan en, måtte han 
også have - og gerne større. De to naboer forsatte med at overgå hinanden. I dag ligger "Fjumses 
have" inde i "Flamingo Naturpark". 

Men vigtigst af alt: Missionen lykkedes. Efter 10 år vendte "Fjumse" tilbage til Jonny. 

Ovennævnte historie er symboliseret i monumentet "Den vestjyske Frihedsgudinde", Der blev 
indviet i august 2015. 

De har bygget fantastiske monumenter og gravet mange søer ud, samt lavet flotte haveanlæg.  
Den fantastiske park er et besøg værd, der er flere steder hvor man kan spise sin medbragte mad. 

Vi spiste frokost i Oasen der er bygget op af store sten, et dejligt skyggefuldt sted, hvor Mona 
serverede en lækker frokost med kølig hvidvin, vi oplevede en fantastisk park på en dejlig dag og 
sluttede af med kaffe og kage på Nørre Vosborg. 

 

Med gildehilsen Sonja.  

Gruppe 2 

 

 

Gruppe 3 

På en skøn juli formiddag i uge 30 mødtes 5/7 af gruppe 3 på havnen i Ringkøbing for at se, hvad 
kunstnere kan frembringe med en træstamme og en motorsav. Med andre ord var vi til 
Træskulpturfestival. Vi studerede nøje det igangværende arbejde, så også på Galschiøts skulptur 
’Survival of the Fattest’ for derefter at begive os op til Rinkgkøbing Kirke på Torvet. Her fortalte 
Jonna om symbolikken i Haugen Sørensens altermaleri samt om døbefonden.  Herefter kørte vi til 
Klegod til frokost hos Erik og Mariann.  Vi fik ikke foretaget flere besøg, men til gengæld havde vi 
nogle konstruktive samtaler og godt samvær. 
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På vegne af gruppe 3 

Mariann 

 

 

Fra redaktøren 

Bidrag til Budstikken nr. 4, som udkommer ca den 12. november, bedes sendt i word-fil til Mariann 
senest den 10. november på e-mail: mariann_hansen@mail.dk. 

 

God læselyst! 

mailto:mariann_hansen@mail.dk
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