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Nr. 3 – august/september/oktober/november 2020 

 

 

 

  

In                  

 

 
  

Fødsels- og mærkedage 

Fødselsdage: 

November 

 07 Ove Bromann 

23 Karen Margrethe Jegsen 

 

 

Fødsels- og mærkedage 

August 

13 Connie Ahle 

21 Jørgen Brøcker 

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 

23 Karen M. Jegsen 

25 Nira Hove 

28 Ingelise Ibsen 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Side 1 Mærke- og fødselsdage 

Side 2 Nyt fra gildemesteren 

Side 3-4 Indkaldelse til Gildeting inkl. 

dagsorden og forslag 

Side 4-5 Beretning fra Røddinglund 

Side 6-8 Nyt fra grupperne 

Side 9 Distriktsgildeting 

Side 10 Friluftsdistriktsgildehal   

Side 11 Diverse fra redaktøren 

 

 

 

  

 

 

 

BUDSTIKKEN 
                                   1. Sct. Georgs Gilde, Herning 

Kommende arrangementer  

12. august Gildeting, 1(5)    Røddingund kl.  

  kl. 17.30 

5. juni Gildets Fødselsdag 

Aug.  Harrild Hededag, Naturcenter 

Harrild Hede, Fasterholtvej 36, 

Fasterholt 

25 Nov. Fredslyset modtages, alle.  

Tilmelding til Fredslyset kan først 

fine sted efter 1.9. Birthe og 

Mariann sørger for det nødvendige, 

Endeligt program kan ses i næste 

nr. af Budstikken 

Dec. - Hardia, juletræsfest,  

Dec. Julegildehal  

Jan.  Nytårsgildehal      

 

Tidspunkter og datoer samt ansvarlige grupper 

meddeles senere     

 

 

 

http://sct-georg.dk/
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Nyt fra gildemesteren 

 

Kære gildebrødre. 

Sommeren er endelig kommet til Danmark- ja, 

det er næsten for meget. Vi er ikke forvænte med 

tropiske temperaturer, men lad os alligevel glæde 

os over, at det ikke er skidt alt sammen. 

Mange hændelser har været at en sådan art, at vi 

simpelthen ikke har kunnet forudse dem. 

Selv de bedste spåmænd kunne ikke forudse, 

hvilke begivenheder, verden kunne byde på af 

negative eller positive arter. 

Her kan vi som gildebrødre takke for, at vi 

stadigvæk har det fællesskab, som på en eller 

anden vis binder os sammen i et netværk. Dog 

har sommeren ikke budt på meget gildearbejde, 

men det ændrer sig i den kommende tid. 

Det ser ud til, at de fleste indtil nu er sluppet 

uden om Covid 19 epidemien. 

Mundbind er ikke obligatoriske, men ved 

sammenstimlen er det sikkert en god 

foranstaltning, som tages i anvendelse efter 

behov. Håndvask og personlig god hygiejne kan 

ikke skattes nok. 

Venstrehåndshilsenen må nok gå på 

førtidspension for en tid, ligesom det 

venskabelige kram er i samme situation.  

Nye retningslinjer for samvær i Hardia vil blive 

bekendtgjort i det nye gildeår.  

Ny gildeledelse vil blive indsat ved 

førstkommende gildehal i september. 

Nye grupper offentliggøres ved Gildetinget d. 12. 

august. Det er dog ikke længere noget, jeg har 

indflydelse på, idet jeg som bekendt har ønsket at 

få en afløser på gildemesterposten. 

Det betyder også, at der er nok at tage fat på, 

selv om nogle af samværsformerne nok skal 

tilpasses den aktuelle situation. 

Fra min post i gildet vil jeg sige tak for både ris og 

ros i de forløbne godt 4 år. Samtidigt ønsker jeg 

held og lykke til for den nye gildeledelse, som vi 

skal bakke op.  

Gildet er kun, hvad gildebrødrene gør det til. 

Med gildehilsen 

GM 

Kurt Linnebjerg 
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Indkaldelse til Gildetinget 1. Sct. Georggildet Herning, 

 onsdag d. 12. august 2020 – Røddinglund kl. 17.30 

 

Endelig dagsorden: 
1.1 Valg af dirigent 
1.2 Valg af protokolfører/ referent 
2.0 Gildemesteren (GM) aflægger ledelsens beretning 
3.0 Gildeskatmesteren (GS) aflægger det reviderede regnskab og fremlægger forslag til budget for 

det kommende år, herunder fastsættelse af det årlige kontingent. Regnskab vedlagt. 
4.0 Gruppeledernes og udvalgsformændenes beretninger evt. suppleret med bemærkninger. 

4.1 Beretning fra gruppe 1-2-3-4-5 
4.2 Beretning fra spejderlaug 
4.3 Beretning fra aktivitetsudvalg 
4.4 Beretning fra GIM 
4.5 Orientering fra/ om Røddinglund centeret 
4.6 Beretning fra/om Budstikken 
4.7 Beretning fra/ om hjemmesiden 
4.8 Beretning fra Friluftsrådet. 
4.9 Beretning fra uddannelsesudvalget 

5.0 Behandling af indkomne forslag. Forslag fra gruppe 2 - vedlagt 
Forslag fra Alice Johannesen - vedlagt 

6.0 Valg af gildeledelse 
6.1 Valg af gildemester, Kurt ønsker ikke genvalg. Alice Johannesen stiller op som  

gildemesterkandidat. 

6.2 Valg af gildekansler – ikke på valg 
6.3 Valg af gildeskatmester – Niels-Erik er villig til genvalg 

7.0 Valg af suppleanter til gildeledelsen 
8.0 Valg af herolder 

8.1 Valg af faneherold 
8.2 Valg af stavherold 
8.3 Valg af heroldsuppleanter 

9.0 Valg af revisor 
9.1 Valg af revisor 
9.2 Valg af revisorsuppleant 

10,0                  Valg til uddannelsesudvalg 

11.0 Valg til udvalg og laug 

 11.1 Valg til spejderlaug 

 11.2 Valg til aktivitetsudvalg.  

 11.3 Valg af GIM + suppleant 
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 11.4 Valg af redaktør til Budstikken 

 11.5 Valg af arkivar 

 11.6 Valg af redaktør til hjemmesiden. 

12.0 Eventuelt 

 

 

 

Forslag til Gildeledelsen 

Gruppe 2 ønsker opstramning af regler, ritualer og arbejdsgang 

vedrørende gildehaller og gildemøder. 

Vi føler, at der er skred i procedurerne. 

 

Forslag til gildeting den 25. marts 2020 

Da mange gildebrødre efterhånden er enlige, og et fælles måltid giver et godt socialt samvær, 

foreslår jeg, at der til en almindelig gildeaften serveres et let måltid og en kop kaffe/te til en 

rimelig pris.  

Hvis aftenen starter kl. 18 el. 18.30, bliver det ikke så sent, før vi spiser  

Alternativt kunne aftenen starte med spisning før selve arrangementet  

– afhængig af, hvor det foregår. 

Alice Johannesen 

 

 

Beretning fra Røddinglundcentret 

I skrivende stund er der heldigvis igen kommet gang i udlejningen af centret. 

Vi havde i første halvår annulleringer af lejemål på kr. 137.500 så der var kun indtægter i 

januar/februar på kr. 15.800 + aflysningsgebyrer på kr. 8.400.  

Vi har imidlertid udnyttet tiden til at bringe centret up to date med hensyn til vedligeholdelsen. Alle 

indendørstoiletterne og de to værelsesgange er blevet malet. Alt udendørs træværk inklusive 

vinduerne er blevet malet rødt, så vi ikke mere bliver mødt af det afblegede træværk når vi ankommer 

til centret.  
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Vi har også fået en pejseindsat i den åbne pejs, så nu får man en stærkere varme i pejsestuen uden at 

lokalet fyldes med røg.  

Endelig har vi også fået udskiftet lysene i de udendørs toiletter, de gamle (oprindelige) var så medtaget 

at de ligefrem var livsfarlige.  

Økonomisk skal vi nok klare os igennem denne krise med hensyn til betaling af de faste omkostninger 

inkl.. renter og afdrag til banken og gildet idet det ser ud til at vi får en god udlejning i 2. halvår 2020 og 

2021 er allerede nu godt booket.  

Med hensyn til overdragelsen af centret til spejderne i Herning kommune og følgende udsætter vi i 

mindst 1 år, så centret vil være mere velkonsolideret.   

Tak til de gildebrødre og påhæng, som har hjulpet til med at bringe centret op til den gode standard 

det har i dag. Uden jer ville det have været et langt træk.  

Peter Hove 
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Nyt fra grupperne 

 

Tirsdag den 30.7 havde gruppe 5 en  gruppetur, der var minutiøst timet og tilrettelagt ned til mindste 

detalje (citat: Egon fra Olsen-banden - tror jeg nok) 

 

Vi startede hos Inger og Niels Erik og var en 7,85% fuldtallig gruppe der kørte afsted i 2 biler. 

 

Første omhyggeligt timet stop var Uhre Kirke. En helt utrolig kirke i sådan en lille flække. Det 

omhyggelig timing bestod i, at der lige netop var ophold i regnen fra vi fik fra bilerne og ind i kirken. 

 

Kirken er fra 1920 og renoveret i 92/93. Bagest er der et meget smukt glasmosaik parti og farverne i 

kirken er ganske usædvanlige. Et ganske særligt farvebombardement. Sæderne er med grønne bænke og 

gule hynder. Prædiestolen og tavlen til salmerne er pink og orglet er blåt med pink. Det er virkelig en 

ganske særlig oplevelse. Og hvem skulle tro at der i sådan en undselig lille flække findes sådan en perle. 

 

Vi gik - igen i tørvejr - ud i bilerne og kørte til næste stop. For udover kirken kan Uhre også byde på en 

mølle af eneste slags i Danmark. en smuk stråtækt mølle fra 1843, som senere er blevet renoveret. Vi 

gik igen tørskoet hen til møllen og stod under halvtaget, mens det senere regnede af.  

 

Så gik det til næste etape til Bindeballe nedlagte station og gl. købmandsgård. 

 

Undervejs fik Kjøwenhavneren enetime i landbrugets lyksaligheder. 

Vi gik i tørvejr hen til stationsbygningen for at finde et sted at indtage vores medbragte kaffe m.m. 

Og  sandelig ikke om en vistnok gammel ventesal var indrettet med bænke og borde med rødternede 

duge og gl. plakater på væggen. Sjovt nok var der en plakat der plæderede kraftigt for, at man skulle 

huske at vaske hænder. 

Vi hyggede med kaffen mens der var tid til en ordentlig regnbyge uden for. Toilet var der også. 

Da kaffen var drukket og regnen holdt op (hvilket vi selvfølgelig havde planlagt) Gik vi over i 

købmandsgården for at studere den. 

Skilte med "spytning forbudt" o.l. hang omkring butikken. Og på 1. salen hang en prisliste fra fra 1800-

tallet. En flaske portvin kr. 1,50 , 1 flaske rødvin kr. 1,00. Og madkassen som nogle af os havde i 

skolen. Meget hyggeligt og nostalgisk. Der kunne købes div. teer og cremer og andet. Og bag 

købmandsgården og ved stationsbygningen er der mulighed for at overnatte i telt til kr. 40,- pr. nat med 

adgang til bad, toilet og køkken. 

 

Vi nåede igen tørskoet ind i bilen og kørte til Hammerum hvor vi hyggede med god mad. Her var 

gruppen 100% fuldtallig. 

 

En god afslutning på nogle meget dejlige stunder sammen i gruppen. 

 

Gitte 
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Indkaldelse til Distriktsgildeting onsdag den 26. august kl. 17.00 Gammelstrup 

lejren, Birkesøvej 23, 7850 Stoholm 

 I henhold til vedtægter for Steen Blicher Distrikt § 4 er der følgende DAGSORDEN: • Valg af 

dirigent og protokolfører • Distriktsgildemesteren aflægger beretning. • Behandling af indkomne 

forslag. Forslag til behandling fremsendes hurtigst muligt til DGM • Distriktsledelsen ønsker 

behandling af ændringer til Vedtægter fra 2012 for Steen Blichers Distrikt. Forslag vedhæftes. • 

Distriktsgildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det 

kommende år, herunder fastsættelse af kontingent. • Valg af: Distriktsgildeskatmester (Per Erik 

Christiansen modtager genvalg). Distriktsgildekansler (Peter Hove modtager genvalg) • Valg af 

suppleanter til distriktsledelsens enkelte poster • Valg af revisorer og suppleanter • Beretning fra 

Naturlauget og evt. Friluftsrådet • Eventuelt: Fordeling af distriktets arrangementer for den 

kommende periode: • Distriktgildehallen uge 47 2020 • Uge 9 arrangementet uge 9 2021 • 

Distriktsgildetinget uge 20 2021 • Distriktgildehallen juni 2021 

Tilmelding til egen gildekansler inden den 20. august Gildekansleren tilmelder samlet for hvert 

gilde til: DGK Peter Hove senest den 21. august e-mail: peterhove1@icloud.com Medbring selv: 

Stol & Bord + evt. tæppe, kaffe og krus. Distriktet vil være vært til 2 stk. pænt store ”klap sammen” 

sandwich samt øl/vand. Vi vil selvfølgelig sørge for at alle gildebrødre kan føle sig trygge og sikre 

og der er god plads til os alle, så kravene til sikker afstand imellem os er opfyldte. I tilfælde af 

dårligt vejr, kan vi være indendørs. Med gildehilsen Ledelsen i SteeIndkaldelse til Distriktsgildeting 

onsdag den 26. august kl. 17.00 Gammelstrup lejren, Birkesøvej 23, 7850 Stoholm I henhold til 

vedtægter for Steen Blicher Distrikt § 4 er der følgende  

DAGSORDEN: • Valg af dirigent og protokolfører • Distriktsgildemesteren aflægger beretning. • 

Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling fremsendes hurtigst muligt til DGM • 

Distriktsledelsen ønsker behandling af ændringer til Vedtægter fra 2012 for Steen Blichers Distrikt. 

Forslag vedhæftes. • Distriktsgildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab og forslag til 

budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent. • Valg af: 

Distriktsgildeskatmester (Per Erik Christiansen modtager genvalg). Distriktsgildekansler (Peter 

Hove modtager genvalg) • Valg af suppleanter til distriktsledelsens enkelte poster • Valg af 

revisorer og suppleanter • Beretning fra Naturlauget og evt. Friluftsrådet • Eventuelt: Fordeling af 

distriktets arrangementer for den kommende periode: • Distriktgildehallen uge 47 2020 • Uge 9 

arrangementet uge 9 2021 • Distriktsgildetinget uge 20 2021 • Distriktgildehallen juni 2021n 

Blicher Distriktet 
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Steen Blicher Distrikts Friluftsgildehal Onsdag den 26. august kl. 18.00 i 

Gammelstrup lejren Birkesøvej 23, 7850 Stoholm  

Tilmelding til egen gildekansler inden den 20. august Gildekansleren tilmelder samlet for hvert 

gilde til: DGK Peter Hove senest den 21. august e-mail: peterhove1@icloud.com Medbring selv: 

Stol & Bord + evt. tæppe, kaffe og krus. Distriktet vil være vært til 2 stk. pænt store ”klap sammen” 

sandwich samt øl/vand. Vi vil selvfølgelig sørge for at alle gildebrødre kan føle sig trygge og sikre 

og der er god plads til os alle, så kravene til sikker afstand imellem os er opfyldte. I tilfælde af 

dårligt vejr, kan vi være indendørs. 

 Med gildehilsen 

 Ledelsen i Steen Blicher Distriktet 

 

 

 

 



Bidrag til Budstikken nr. 4 2020 sendes til: mariann_hansen@mail.dk, senest den 10.11.2020 
11 

 

 
 

 

Nyt fra redaktøren 

Bidrag til Budstikken nr. 4 sendes pr. mail i 

word-format til mig senest den 10. 

november – se adressen i bundteksten. 

Indkaldelserne til distriktgildeting og -hal er 

leveret i pdf og kan ikke brydes op – derfor 

får I dem i kedeligt tekstformat. 

Husk derfor at sende bidrag i word-format, 

font Calibri. 

Bidrag vedr. gruppernes aktiviteter modtages 

som sædvanlig gerne. 

Er der behov for en ekstraudgave af 

Budstikken, er det også muligt – bare adviser 

mig i god tid og kom med input. 

Mariann 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


