BUDSTIKKEN
1. Sct. Georgs Gilde, Herning

Nr. 4 – oktober/november/december 2018/januar 2019

Kommende arrangementer
21 nov.

Gildemøde (Sangaften) (5(3) Hardia
kl. 19.00
28. nov.
Fredslyset,
In alle, se side 3
07. dec.
Julegildehal 4(1), Hardia kl. 18.00
16. jan.
Nytårsgildehal, Ikast, kl. 18.00
Uge 9 arrangement

08 Gerda Schmidt
13 Vil fødselaren venligst kontakte mig, så jeg
kan få sendt navnet ud.
Januar
09 Jonna Rud Linnebjerg
14 Jytte Nielsen

Indholdsfortegnelse
Fødsels- og mærkedage
Fødselsdage:
November
07 Ove Bromann
23 Karen Margrethe Jegsen
25 Nira Hove
28 Ingelise Ibsen
December
05 Lily Johannesen (70 år)

Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6-7
Side 8
Side8-10
Side 110

Mærke- og fødselsdage
Nyt medlem
Gildemøde (Sangaften)
Fredslyset
Invitation til Julegildehal
Nyt fra Gildemesteren
Citat fra Kim Larsen
Fra Distriktsgildemesteren
Nyt fra grupperne
Nyt fra Friluftsrådet
Diverse fra redaktøren
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Nyt medlem
Inger Hundahls kontaktoplysninger er:

I forbindelse med min optagelse til
svend i Sct. Georgsgildet er jeg blevet
bedt om at skrive om mig selv.
Jeg hørte første gang om Sct.
Georgsgilderne i Horsens. En ny
daginstitution blev bygget.
Jeg var spejder i Horsens. Senere førte
min uddannelse som sygeplejerske mig
via videreuddannelse til
sundhedsplejerske mig i forbindelse med
mennesker af alle sociale lag.
Det var først udenfor hospitalsverdenen
at denne viden blev tydelig.
Min interesse for menneskers vilkår har
siden været noget der optager mig
meget.
Erindring om spejderløftet og de
principper der er grundlæggende for
Sct. Georgsgilderne harmonerer fint med
min interesse.
Jeg kom også senere i kontakt med
verdens flygtninge og mennesker i
krigsområder
via mine rejser med røde kors. Det gav
mig en uvurderlig indsigt i de
menneskelige forhold, som disse
mennesker levede under og hvad det
havde af betydning for deres syn på
verden.
Med disse erfaringer, som jeg har
erhvervet hjemme og ude er det med
glæde at jeg fremover gerne deltager i
gildernes arbejde.
Jeg har erfaret, at der er en meget varm
menneskelig omgangsform i
gildet. Det ser jeg frem til at være en del
af.

Inger Hundahl
Vibevej 10
7480 Vildbjerg
Tlf. 30584850
E-mail: hundahlinger@gmail.com

Med venlig hilsen Inger Hundahl
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Jeg beder gruppelederne give besked til de
medlemmer, som ikke har e-mail.
Mange gildehilsner
Birthe Skjærbæk
Tlf. 21361041

Fredslyset
1. Den 28.11. kl. 12.10 modtager
Herning 1. Sct. Georgs Gilde
Fredslyset på Pendlerpladsen ved
rundkørslen i Lund.
2. Kl. 18.40 er der procession fra
spejderhuset i Gjellerup til Gjellerup
Kirke, hvor Lyset bæres ind kl. 19.00
3. Kl. 19.00 bæres lyset ind i Gjellerup
Kirke med efterfølgende gudstjeneste
4. Efter gudstjenesten er der kaffe og
hyggeligt samvær hos Grethe og
Karsten på Sønderkær 6.
Søndag den 2.12. kl. 10.00 bæres lyset ind i
Fredens Kirke.
Onsdag den 5.12. kl. 10.15 modtages lyset på
Aktivcentret på Brorsonsvej
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Julegildehal 2018
7. december
kl. 18.00 i Hardia

Program:
Velkomst + betaling 150 kr.pr. deltager.
Aftenen starter med gildehal og væbneroptagelse af Jeanette Boserup og svendeoptagelse af Inger Hundahl.
Derefter fællesspisning med sang og festlige indslag.
Medbring venligst en lille gave til pakkespil - ca. 25 kr.
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Venlig hilsen Gruppe
Tilmelding gruppevis til Karen Margrethe senest 1. dec.
Evald.soenderby@gmail.com , tlf.

20446083

Nyt fra gildemesteren
Inden Bladet udkommer med dette nummer har
ledelsen været i gang med at planlægge de næste
måneders aktiviteter.
Vi holder møder ca. hver anden måned, hvor vi
tager fat på de opgaver, der hver gang trænger
sig på. Møderne foregår på skift hos hinanden, og
vi aftaler fra gang til gang, hvor og hvornår. Selv
om 2 tredjedele af os er pensionister, er det ikke
så enkelt at finde tidspunkter, hvor vi alle kan.
Vi har hver gang en kort snak om de stedfundne
arrangementer, men også økonomien fylder en
del.
Vi forsøger efter bedste evne at følge med i, hvad
der rører sig i gildet, ligesom de helbredsmæssige
aspekter tages op, især hvis der skal tages
hensyn, når vi afholder møder.
Det betyder bl.a. at jeg personligt gerne vil
reservere handicappladsen, når vi skal i HARDIA.
Andre kan også have ønsker, men så må det
komme til ledelsens kundskab på en eller anden
måde. Vi skal nok forudse, at der kan blive brug
for individuelle hensyn.

Det er dejligt, at der er så stor opbakning til vores
møder.
Ved større arrangementer har vi haft
køkkenhjælp. Hvis der bliver behov for dette, kan
I henvende jer til mig, idet der er en ny mulighed i
sigte.
Endvidere skal vi jo snart til at planlægge næste
års program. Derfor efterlyser vi ideer til emner
ved gildemøderne. Hvis en gruppe selv vil stå for
gildemødet, skal vi vide det i god tid.

Julen nærmer sig med raske skridt ses det i
bybilledet.
Derfor vil jeg på ledelsens vegne og i god tid
ønske for jer alle, at I må få en glædelig jul og få
alle jeres ønsker opfyldt.
På gildeledelsen vegne
GM
Kurt Linnebjerg
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Citat fra Kim Larsen/ Gasolin 1978

Som et strejf af en dråbe
fik vi lov til at håbe,
på de ting, som skal komme
førend livet er omme.

Vi har aldrig med et andet menneske at gøre
Uden at holde noget at dets liv i vores hånd.
Det kan være meget lidt, det kan være det hele.
Vi kan få livet til at gro for hinanden
vi kan få livet til at visne for hinanden.

Ovenstående citat er formuleret af en af de store
danske tænkere K.E.Løgstrup i hans bog:
”Den etiske fordring”

Med gildehilsen
Jonna Rud Linnebjerg

DGM
Artikel af højskoleforstander Simon Lægsgaard,
Brandbjerg Højskole ved Jelling Som gildemester
tale, har jeg valgt at, tage udgangspunkt i en
artikel der kan bruges til et gruppemøde, som et
oplæg eller en diskussion. Vi lider af manglende
kærlighed til naturen. Kom nu op af stolen – og
ud, folkens. Den har aldrig levet, som klog på det
er blevet, han først ej havde kær. Sådan lyder den
velkendte verselinje fra Grundtvigs digt ”Nu skal
det åbenbares” om menneskelivets dannelse.

Temaet er kærligheden som menneskets evige
drivkraft – dets dybe længsel efter freden,
friheden og samhørigheden , der leder os
gennem alle denne verdens kriser. Kærligheden
til det fælles, som altid overlever trods verdens
dumhed og uretfærdighed. Uden forbindelse til
den kærlighed mister vi den røde tråd –
uforbundet taber livets mening sig i
ensomhedens ekkokammer. Vi lever i en tid, hvor
størstedelen af befolkningen lever i
ligegyldighedsskabende uvidenhed om alt det
levende omkring os. Mange har et ganske
overfladisk forhold til vores naturlige omgivelser,
og det afspejles i vores apatiske indstilling til
verdens enorme bæredygtighedsudfordringer.
Det er foruroligende, for vi taler her om et fælles
livsgrundlag, som burde være et mål for vores
kærlighed, og som uden vores omsorg og
beskyttelse kan få katastrofale følger for fred og
frihed. Fred og fordragelighed er ikke noget der
kommer af sig selv. Det bæredygtige liv, det liv,
der levner plads til livets udfoldelse, findes på
den anden side af stormene. Og ”fjenden er i
landet”, men vores magelighed har fortrængt
kampgejsten. Vore røve sidder fast mellem
puderne i bekvemmelighedens sofa, hvor vi har
indlagt os selv til nakkestivhed og tv-tidsfordriv i
den fejlagtige tro, at det ikke er vores kamp. Vi
skal simpelthen have røven ud af puderne. Vi skal
ud og lede efter kærligheden og undervejs lade
os forarge af alt det, der står imellem os og den
frihed, vi så desperat mangler. Vi skal bekæmpe
dumheden, fremmedgørelsen og dorskheden. Alt
det, der står imellem os og den frihed, som
kærligheden lokker med. Men hvordan kommer
man i gang? Med kærlighed og dannelse er det
som med hønen og ægget. Vi skal, som Grundtvig
skriver, først og fremmest elske det, vi vil blive
kloge på. Omvendt kommer man til at elske det ,
man lærer at kende. Det er en selvforstærkende
dannelsesproces, og den slags kan altid være
svære at komme i gang med, for hvilken end skal
man begynde i? I virkeligheden er det
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fuldstændig ligegyldig, for det ene afføder det
andet. Som med alle vigtige forhold her i livet
kræver det kun en eneste ting: et valg. Det er din
viljesakt, der sætter det i gang. Vælg! Lær at
kende! Elsk! Så kommer resten af sig selv. Vi skal
lære naturen at kende. Ikke i en sukkersød
romantiseret udgave med flæser og papillotter,
men i al dens vildskab, tilpasningsdygtighed, kraft
og sårbarhed, i al dens lavpraktiske besværlighed
og dens sanselige og åndelige rigdom. Ikke
mindst vores børn skal møde naturen – og det er
os, der skal tage ansvaret på os og vælge for
vores børn. Men må man overhovedet vælge for
sine børn? Vel må man så. Alt andet er
uforsvarligt. Hvornår og hvordan man bliver
myndig i en dannelsesforstand er, et åbent
spørgsmål, men i Danmark har vi sat grænsen ved
18 år, så vi skal skynde os at vælge naturen til for
dem inden da. Som vi har indrettet vores
samfund giver vi dem nemlig ikke mange
muligheder for at vælge selv. Langt de fleste af
vores børns aktiviteter foregår indenfor
rammerne af en spillebane, som voksne har skabt
for dem: Fodboldbanen, computerskærmen,
skolegården. Selvfølgelig er der spejderne og
spirende byhaver osv., og det er godt. Og
højskoleelever kan vælge køkkenhavefag og
naturoplevelser, det er skønt. Men de fleste er
spejlblanke, når det kommer til indsigt i naturens
verden, og naturaktiviteterne er ofte en kort flirt i
et langt digitaliseret ægteskab. Naturen skal ind
med havregrøden. Der er så mange natursyn, at
man nemt farer vild, og jeg hører ofte det
synspunkt, at vi ikke har rigtig natur i Danmark.
For mig er det vrøvl. Vi har masser af natur. En
stor del af den er forsøgt kultiveret, men den slår
alligevel igennem overalt, præcis som vores egen
natur gør det. Naturen begynder der, hvor vi
slipper kontrollen, og det er netop dette
kaoselement der kan gøre mødet med naturen så
kreativ og betydningsskabende, hvis man lærer
den at kende. Vores børn er fremtidens
beslutningstagere. Det er dem der skal lede

verden igennem kommende kriser, det er dem,
der skal vælge fremtidens politikere. Nogle af
dem er endda fremtidens politikere, andre er
fremtidens erhvervsfolk, der står med fingeren på
knappen og andre igen er de bønder der
beslutter om det sidste markhjørne skal udnyttes.
Uanset hvad de bliver, har de alle været børn
engang. Børn som vi har ansvaret for at give et
essentielt forhold til naturen. Så, hvor strengt det
end lyder, så r det os der skal hjælpe naturen ind
under huden på vores skrigende unger, hver gang
de ikke gider forlade skærmen. Vi skal
tvangsfodre dem med kærlighed til naturen og
dermed give dem muligheden for at elske vores
fælles livsgrundlag gennem førstehåndskendskab
til alt det, der vokser. De skal lege derude, de skal
rense en sø for grøde, de skal bygge et højbed,
luge en altankasse, anlægge en insektvold,
mærke såvel grokraften som naturens
umenneskelighed. De skal lære at slå ihjel og lære
at lade være, de skal mærke egne handlingers
konsekvenser for omgivelserne, og de skal mærke
hjertet bløde, når fuglereden ryddes, af en sulten
krage. De skal kort sagt lære at elske naturen som
det umistelige grundlag for vores fællers
eksistens – et grundlag de vil gå i blodig kamp –
ikke mindst med sig selv – for at forsvare.
Kærligheden til dette fælles er den eneste
holdbare drivkraft i en bæredygtig omstilling. Da
vi ikke længere har Æ Binderi, vil jeg bede vores
kansler om at sende dette indlæg ud til gildernes
kansler som så kan fordele til de respektive
gruppeledere.
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Nyt fra grupperne

Kalender

Gruppe 3 lagde hårdt ud med at arrangere
gildemøde, hvor vi havde besøg af en
spejder, som havde deltaget i jamboree i
Holland. Det var meget informativt om, hvad
unge spejdere laver og interesserer sig for i
dag. Efterfølgende har vi fastlagt temaet for
vores arbejde i grupperne, nemlig Kunst og
Kultur. Vi har haft 3 møder, hvor vi har
diskuteret van Gogh og Vilmantis efter oplæg
fra et gruppemedlemmerne. Selv vores
planlagte ’julefrokost’ bliver i kunstens navn,
da vi skal besøge Galleri NB i Viborg og høre
om den udstillende kunster efterfulgt af en
gourme- anretning.

22-01-2018 Temadag i Aarhus temadag: Sund
i naturen

Vilmantis skal udstille på Regionshospitalet i
Herning. Der er fernisering torsdag den 6.
december kl. 16.00-17.30, hvor alle kan
deltage.
Mariann

31-01-2018 Kredsbestyrelsesmøde
08-02-2018 Hejsning af Grønne Spireflag i
Feldborg
14-03-2018 Kredsrepræsentantskabsmøde,
Løvbakkerne, Herning
22-03-2018 Grønne Rårdsmøde i Herning
27-03-2018 Kredsbestyrelsesmøde i
Nymindegab
14-04-2018 Kredsbestyrelsesmøde, Bølling Sø
29-05-2018 Regionsudvalgsmøde, Horsens
13-06-2018 Hejsning af Grønne Spire flag i
Klovborg
06-08-2018 Kredsbestyrelsesmøde, Tarm
16-08-2018 Følgegruppemøde, Ringkøbing
26-08-2018 Stand på Harrild Hededagen
30-08-2018 Grønne Rådsmøde, Herning
20-09-2018 Følgegruppemøde National Park
Ringkøbing
28-09-2018 Stand i Bording for Friluftsrådet

Nyt fra Friluftsrådet
Året der gik.
Nedenfor bringer vi et udpluk at de
aktiviteter, som Karsten og jeg har deltaget i i
året, der gik.

10-10-2018 Kredsbestyrelsesmøde,
Firluftsrådet, Nymindegab
03-11-2018 Friluftsrådets/Gildes temadag på
Hovens Odde
Kommende Møder:
15-11-2018 Følgegruppemøde, Ringkøbing
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03-12-2018 Kredsbestyrelsesmøde på Harrild
Hede
13-12-2018 Fællesdag på Skarrildhus,
Nationalparkudvalg + følgegruppe og
politikere.
PT. Ved vi, at der vil være 4 hejsninger af
Grønne Spire flag, men datoerne er ikke
meddelt.
Erik
Årsberetning fra Friluftsrådet fra Formanden
for Friluftsrådet i Kreds Midtvestjylland
Årsberetning 2017 for kreds Midtvestjylland. Jeg
talte sidste år, i 2016, om at der ikke havde været
de store og tunge arbejdsopgaver i kredsen. Nok
lidt mere og lidt tungere i 2017. Der har været
nok at se til i kredsen. Der har været et
forholdsvis stort arbejde med f.eks.
vandrådsarbejde og senest er der kommet
naturråd som vi også er repræsenteret i. Et
arbejde, som skal være færdiggjort den 15. juli
2018. Vel egentlig en opgave som jeg vil betegne
som en af de lidt tungere arbejdsopgaver. Vi må
se hvor slemt det bliver. Opgaven er først lige
startet. Vi har jo selvfølgelig vore faste
repræsentationer i f.eks. Grønne Råd i Herning i
Ringkøbing/Skjern og i Ikast/Brande kommune. I
Ikast/Brande kommune har man så bare valgt at
kalde det dialogforum. Derud over er vi
repræsenteret i Grønne Spirer – Grønt Flag – Blå
Flag og nu senest er man ved at udvikle det nye
nordiske kystflag som vi jo nok også bliver
involveret i. Det nye nordiske kystflag er foreløbig
sendt ud som test i tre kommuner og er - som jeg
har forstået det - en lidt nemmere
mærkningsordning end det Blå Flag, hvor der er
mange internationale regler som alle skal
overholdes. Med de nye regler bliver reglerne
nemmere både at formidle og fortolke, og
derudover bliver de tilpasset den enkelte strand,

bl.a. fordi en strand i f.eks. Italien og en strand i
Vestjylland altså ikke kan sammenlignes. Vi
deltager også i diverse fredningssager rundt i
kredsen. Det kan være sager lige fra omlægning
af et vandløb til en sommerhusejer der har
ændret på sit sommerhus uden forudgående
tilladelse eller dispensation. En anden større ting,
som stadig spøger i alle hjørner af kredsen, er
Nationalpark Skjern Å. Vi har deltaget i rigtig
mange dialogmøder og workshop. Det er
Ringkøbing/Skjern og Herning kommune som
sammen arbejder med Nationalparken og senest
har Ikast/Brande kommune ønsket også at
deltage i processen. Man har fra Ikast/Brande
kommunes side nedsat et arbejdsudvalg, som jeg
selv sidder i, og som skal forsøge at få enderne til
at høre sammen. En forudsætning for at dette
skal lykkes er at alt foregår ad frivillighedens vej
og at Nationalparkloven bliver ændret. Vi har i
Danmark allerede fået de fem Nationalparker der
på forhånd var givet tilsagn om fra statens side,
og uden en ændring af loven får vi ikke en
Nationalpark Skjern Å. Men rigtig mange af os
krydser fingre og håber. Der er jo immervæk lagt
et stort arbejde i det. Senest er Jens og jeg blevet
impliceret i et projekt på Lønborg Hede hvor man
ønsker at flere mennesker får kendskab til heden
og så selvfølgelig også bruger den. Vi rådede dem
til at lave en forening, i lighed med den vi har på
Harrild Hede, som kunne arrangere ture,
hjortebrølsture, kigge på traner osv. Jeg fortalte
dem om hvordan vi havde etableret Harrild
Hedes Venner og man var fra Lønborg Hedes side
meget begejstret og fik i løbet af meget kort tid
etableret en skare af mennesker som kunne
tænke sig at arbejde videre med sagen. Jens og
jeg er tilknyttet på den måde at vi står som en
slags konsulenter i arbejdsprocessen. En proces vi
glæder os til at følge og også til dels deltage i.
Hvis der bliver en formel indvielse forventer vi jo
nok at blive inviteret. Dette var i store træk
aktiviteterne i 2017 der er sikkert noget jeg har
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glemt, men i hvert fald er nok de vigtigste
punkter med.
Benny Pedersen Kredsformand Midtvestjylland

Nationalpark Skjern Å
Arbejdet med nationalpark Skjern Å har sin egen
webside: https://www.rksk.dk/omkommunen/projektsider/nationalpark-skjern-aa
Man kan se referater fra arbejdet med etablering
af den nye nationalpark på
https://www.rksk.dk/Files/Files/Om%20Kommun
en/Projektsider/Nationalparkudvalg/Nyhedsbrev
%203-oktober%202018.pdf
Der er nedsat et nationalparkudvalg. Det har et
fast medlem fra Friluftsrådets kreds 6. Hvad laver
dette udvalg? Her er et uddrag fra hjemmesiden:

Nationalpark Skjern Å
Nationalparkudvalget for Skjern Å har 11
medlemmer fordelt mellem
borgerrepræsentanter,
interesseorganisationer og politikere.
Derudover er der dannet en grøn følgegruppe
med en endnu bredere skare af interesser,
som rådgiver Nationalparkudvalget i
processen.
Loven om nationalparker, og den medfølgende
bevilling på Finansloven, levner indtil videre kun
politisk vilje og statsfinansiering til fem
nationalparker i Danmark.
De fem er allerede oprettet (Nationalpark Thy,
Nationalpark Vadehavet, Nationalpark
Skjoldungernes Land, Nationalpark Mols Bjerge
og Nationalpark Kongernes Nordsjælland).
Derfor kræver det, at forligspartierne bag loven
udvider aftalen, hvis Nationalpark Skjern Å skal
blive en realitet.

Ifølge loven skal nationalparkerne afspejle de
natur- og landskabstyper, der er i Danmark.
Skjern Å området rummer anderledes naturtyper

end de andre nationalparker. Skjern å-systemet
afvander nemlig 11-12 procent af hele Jylland, og
er et helt unikt stykke natur.

Hvis I vil vide mere? Informationer om arbejdet
med at sikre, at Danmarks næste nationalpark
bliver omkring Skjern Å, ligger på RingkøbingSkjern Kommunes projektside for nationalparken
www.rksk.dk/nationalpark. Se mere på
https://www.rksk.dk/omkommunen/projektsider/nationalpark-skjern-aa

Det vidensgrundlag man ønsker at inddrage er
den nye biodiversitetsrapport og noget om
hvordan man arbejder med at sikre en rig og
varieret natur.
Når Erik og jeg deltager i de lokale
kredsbestyrelsesmøder er nationalparken næsten
altid på dagsordenen.
Vi diskuterer det grundlag der er for at oprette
nationalparker og naturparker.
Det nye biodiversitetskort skulle jo gerne kunne
bruges til at udpege og diskutere
skovområder/steder hvor biodiversiteten er høj
og /eller der er sjældne (truede arter) der er værd
at beskytte. Det eneste en biolog frygter er at der
er tre arter tilbage på jorden: - en spiselig plante,
- en skimmelsvamp og mennesket! - For vi ved
godt hvem der vinder!!! Tænk i stedet for på et
100m x 100 m dansk skov, med mange arter af
træer, buske, urter, fugle og dyr, som lever af
hinanden i et kompliceret fødenet, et sådant er
meget mere stabilt.
Se mere på
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/12473172/sr
112_biodiversitetskort_for_danmark.pdf og
http://forskning.ku.dk/find-enforsker/?pure=files%2F150278108%2FHNVskov_r
apport_final.pdf.pdf

Karsten
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Rettelser til telefonnumre
Gitte Stæhr Larsen har tlf.nr. 31166951
Ingrid Kjær har nr. 93901702

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

10. januar 2019
10. april 2019
10. august 2019
10. november 2019

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 filtyper.
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