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Øksen
I mine yngre dage var jeg i en
periode formand for Holstebro
Orienteringsklub. I den forbindelse deltog jeg i Dansk Orienterings Forbunds årlige generalforsamling. Den blev gennemført,
som vi kender det fra de fleste
foreninger - bl. andet med kasserens fremlæggelse af regnskab
og budget.
Jeg kan ikke huske, hvad kasseren hed, men jeg kan huske,
at han gjorde et stort indtryk på
mig. Med kraftig stemme og overbevisende attitude gennemgik
han tallene og alle var glade og
klappede af regnskabet.
Et par år efter blev det afsløret, at han havde taget omkring
700.000 kroner af kassen. Det
var et meget stort beløb dengang. Han spillede på heste, og
financierede spillet (tabene) ved
at manipulere med DOF’s regnskab.
Historien dukker frem igen i disse
tider. Det er fordi at jeg oplever,
at en masse ”institutioner”, som
vi har været vant til, er solide og
retskafne, begynder at blive flossede i kanten.
Skat, som vi var vant til, at de
med held krævede de fleste skattekroner ind, blev vingeskudt, da
de fyrede et stort antal medarbejdere i forventning til at et nyt
EDB-system kunne erstatte dem.
Det lykkedes ikke og nu mang-

ler milliarder i statskassen, som
ikke er krævet ind. Så satte man
(kun) en enkelt medarbejder til at
kontrollere refundering af skat for
visse aktiekøb, og skat blev lænset for igen mange milliarder.
Bankerne, som vi har været vant
til, var solide og retskafne institutioner, viser sig nu - på flere
planer, at have stillet sig til rådighed eller direkte har hjulpet med
skatteundragelse og hvidvask.
Det ord, der falder mig ind er
GRÅDIGHED, een af de 7 dødssynder.
Grådighed på højt og lavt plan.
Jeg hørte forleden - i nyhederne at cirka 1% af jordens befolkning
råder over lige så mange værdier
som resten af jordens befolkning
tilsammen. Jeg skal ikke kunne
bekræfte tallene, men påstanden
var, at blot 1% af disse værdier
kunne udrydde fattigdom og få
alle verdens børn i skole.
Er tallene rigtige, kan man undre
sig over, at der til stadighed er
så mange lidelser i befolkninger
overalt.
Hvis jordens værdier bliver skrabt
sammen og ligger hen, uden at
komme befolkningerne til gavn,
så trænger vi vist til nogle mindre
grådige politikere og rigmænd.
Bjarne Olsen
4. gilde

http://www.nordvestjyskdistrikt.dk
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2. Gilde
Nytårsgildehal
14. januar 2019

19 gildebrødre mødtes i Naturhuset i Hjerm for at holde nytårsgildehal og for at fejre Kim, som har
rundet de 70 år. Vi startede aftenen med at ønske hinanden godt
nytår med et glas Cava, som Kim
gav i forbindelse med fødselsdagen – og han gav i øvrigt god vin
også til maden.
Vi begyndte med gildehal, der
startede med festlig musik af
Strauss. Karen Marie åbnede gildehallen, og vi mindedes Kirsten,
som døde kort før jul. Herefter
tog Mogens over og holdt gildemestertalen med tilbageblik på
hændelser i året, der er gået – i
Danmark såvel som i verden –
grimme sager om grådighed og
hvidvask. Heldigvis er der også
positivt at berette om – levealderen stiger herhjemme, men
også i udviklingslande – og så er
det positivt, at der er indgået en
klimaaftale i Katowice. Mogens
nævnte også de mange positive
og hjælpsomme mennesker i nødhjælpsorganisationer og frivillige
i mere fredelige og sociale sammenhænge – også blandt gildebrødrene! (se Mogens’s gilde
mestertale herunder).
Ellen holdt 5 min. Sct. Georg
om humor og vigtigheden af at
have humoristisk sans. Hun omtalte de kendte digtere Piet Hein,
Halfdan Rasmussen og Benny
Andersen, som alle har leveret
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masser af humoristiske og livsbekræftende digte.
Gildehallen blev lukket med
endnu et stykke festlig nytårsmusik af Strauss.
Så var der middag, som Poul
Erik – sædvanen tro – leverede.
Vi fik en dejlig forret med tunmousse, rejer og andet godt. Herefter stod den på Bøf Stroganoff
med kartoffelmos og rødbeder.
På et tidspunkt under middagen,
hvor vi nød godt af Kims vine,
blev han lykønsket, og grupperne
havde gaver til ham.
Der blev som altid sunget før,
under og efter, og snakken gik
livligt. Ingelise fortalte lidt om
Erica og senere om tiden som
GIM – om lange togrejser med
fredslyset med pudsige oplevelser
– Ingelise har en herlig og humoristisk måde at fortælle på.
Vi sluttede aftenen med kaffe,
Ingelises gode kage og sang. Det
blev en rigtig hyggelig aften i
Naturhuset.
Birte Kjær

Gildemestertale Nytårsgildehal
14. januar 2019

Vi har netop passeret nytårsaften,
og I er forhåbentlig kommet godt
ind i 2019.
Som det er sædvane, vil jeg
begynde med et tilbageblik på
hændelser i det år, der er gået – i
Danmark og i verden omkring
os – ikke hvad der er sket her
i gildet, det hører hjemme ved
gildetinget i marts.
Selvom jeg langt fra kan måle
mig med dronningen eller statsministeren, vover jeg alligevel
pelsen.
Noget af det, der har slået mig
mest, er de groteske former for
grådighed, vi har været vidne til.
At en kontordame, der har bestyret puljemidlerne i socialstyrelsen, kunne svindle for 111 mio.
kr., uden at nogen greb ind. Ligeledes at en gruppe forretningsmænd kunne lænse statskassen
for milliarder ved at fabrikere et
bilagscirkus, så pengene kunne
cirkulere rundt i fiktive selskaber.
Der er tale om grådige personer,
men det er forfærdeligt, at tilsyneladende respektable banker og
advokatfirmaer aktivt har hjulpet
dem, så det kunne lade sig gøre,
og dermed tjene fede salærer til
sig selv – og så undskylde sig
med, at havde de ikke gjort det,
ville andre være mere end villige.
Topmålet er hvidvaskningssagen i Danske Bank, hvor de har
vasket, hvad der svarer til 1 mil.
Kr. for hver indbygger i Estland og
dermed har hjulpet den russiske
mafia.

Det værste er, at ens tiltro til
tilsyneladende pæne institutioner
som banker, advokater og officielle tilsyn lider et knæk, og det
smitter af på ens tiltro til de politiske systemer i det hele taget.
Hvordan kan det gå til, at tilsyneladende demokratiske valg
fører til, at personer som Erdogan
i Tyrkiet, Orban i Ungarn, Putin i
Rusland og Trump i USA kommer
til magten. I 1933 blev også Hitler valgt med stor majoritet.
Et er, at det sker i nye vaklende
demokratier, men at det sker i
et gammelt rodfæstet demokrati
som det amerikanske er uforståeligt. En af grundene er nok, at politikerne mere tænker på sig selv
og på, hvordan de skal få flest
stemmer i stedet for at tænke på,
hvad der gavner dem, de er valgt
til at styre.
Det var en ordentlig svada af
negative emner, men jeg synes
ikke, jeg kan undlade at omtale
dem, da de har fyldt rigtig meget – og pressen fokuserer meget
på – det negative, hvorimod de
positive ting, der oftest skyldes
det lange, seje forløb, åbenbart
ikke har så stor nyhedsværdi.
Der er da heldigvis meget positivt at fortælle om 2018 – for
at tage det rent statistisk stiger
levealderen fortsat, dels herhjemme – selvom den ville stige mere,
hvis andelen af rygere faldt – dels
og navnlig i mange udviklingslande.
Langt de fleste børn oplever at
blive voksne, ja, nogle bliver endda over 100 år – over 90% gennemfører folkeskolen – de fleste
har rent vand og noget at spise,
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og i takt med det får de fattige
færre børn, da flere jo overlever.
Vi hører så meget om naturkatastrofer, og de er da også
frygtelige, når de optræder, men
i forhold til tidligere dør kun en
brøkdel. Vi er blevet bedre til at
gardere os mod ulykkerne, f.eks.
ved at bygge dæmninger, have
varslingssystemer og øget beredskab.
På trods af den frygtelige togulykke på Storebæltsbroen er tog
stadig den sikreste transportform.
Det er positivt, at der blev
indgået en klimaaftale i Katowice – trods forskellene i de ca.
200 stater kom vi et stort skridt
videre – og så kunne en 15-årig
svensk pige udtrykke sig så klart,
at de officielle deltagere lyttede.
Der er også mange positive og
hjælpsomme mennesker i f.eks.

nødhjælpsorganisationer og frivillige i mere fredelige sociale sammenhænge – også blandt gildebrødrene!
Det ville være dejligt,om mange
flere tænkte i helheder og på andre mennesker end blot at tænke
på sig selv.
Vores kronprinsesse foregår
med et godt eksempel med de
mange protektorater i velgørende
sammenhænge – udført med stor
varme og naturlighed – og så det
brag af en tale, hun holdt ved
kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. Den glædede mange, og
hun er med rette kåret som årets
taler.
Ja – tiden går og
I morgen er i dag i går.
Efter vinter kommer vår.
Godt nytår!
Mogens Kjær

Gildemøde

der årligt være 2 fælles gildemøder. Vi er efterhånden blevet et
par mindre gilder, hvor det kan
være vanskeligt at få arrangeret
et spændende gildemøde med
foredrag, virksomhedsbesøg eller
andet. Så det ser vi frem til i det
nye gildeår.
Lisbeth Malgaard

18. februar 2019
Det var så gruppe 3 som skulle
have fornøjelsen af at tilrettelægge dette møde. Og det kom de nu
lidt let om ved – med det var nu
slet ikke så dårligt endda. Gruppen fik en aftale med 3. gilde om
at deltage i deres møde på Holstebro Aktivitetscenter, hvor der
var besøg af Esben Graugaard,
Holstebro Museum.
Se nærmere herom under 3.
gilde.
2. gildes ledelse havde i forvejen luftet tanken om evt. at
arrangere et par gildemøder sammen med 3. gilde så det var en
fin generalprøve. Vi hyggede os i
hinandens selskab. Fremover vil
6

70 års Gildejubilæum
16. maj 2019

Jubilæet fejres indenfor egne rækker med en udflugt og en festmiddag i Naturhuset i Hjerm den 24.
maj. Her vil vi hygge os, fortælle,
grine, mindes og synge alle vore
skønne sange. 2. Gilde er i dag 24
gildemedlemmer i alderen ++ og
stadig going strong.

Gildeting

11. marts 2019
Traditionen tro startede vi vores
Gildeting 2019 med gule ærter,
flæsk, medister, skinke og diverse
tilbehør. Under tilbehør hører
også en god snaps og et glas øl –
og her var Birthe Kjær den glade
giver.
Og der var så mange gule ærter
at alle, som havde lyst kunne få
gule ærter med hjem til næste
dag. Og de var rigtig gode.
Og nu til selve gildetinget.
Bente Bendix blev valgt som
dirigent og Kim Karup som referent. Og de klarede begge jobbet
til bravour.
Karen Marie aflagde en fyldestgørende beretning om gildets
mange aktiviteter i det forgangne
år. Og hun nævnte også de tre
gildebrødre, som vi har mistet
i året – Jytte Søndergaard, Jørgen Kristensen og Kirsten Brink.
Karen Marie orienterede også om
situationen i Landsgildet. Beretningen blev godkendt.
Skatmester Bodil fremlagde
regnskab og budget og disse blev
godkendt. Uændret kontingent
blev også godkendt.
Der var indkommet et forslag
fra en enig gruppe 3 om at vi
fremover skulle nedlægge grupperne og fremover kun have et
møde om måneden i dagtimerne.
Det blev selvfølgelig debatteret
meget livligt og der var både for
og imod forslaget. Forslaget blev
stillet til skriftlig afstemning og
forslaget blev nedstemt. Og så
måtte de, der ikke fremover øn-

sker at deltage i gruppearbejdet
jo melde sig ud af grupperne.
Efterfølgende har 3 udmeldt sig
af grupperne efter denne afstemning.
Så var det tid til beretning fra
de enkelte laug – frimærkerlaug,
vinlotteri. GIM, Gnisten og Spejderlaug. Alle orienterede kort om
årets gang uden de helt store
forandringer.
Også beretninger fra de 3 grupper var positive. Der er stor forskel på, hvor aktiv man har været
med hensyn til andre aktiviteter
end mad og drikke. Men det er
jo op til den enkelte gruppe, om
man ønsker at foretage sig noget
aktivt sammen og om det skal
foregå i dag- eller aftentimer.
Og nu var det så tid til diverse
valg. Og der var genvalg på alle
poster. Så nemt kan det være.
Og også vores gildemester
sagde ok til at fortsætte såfremt
de øvrige gildemedlemmer ville
træde til med gildemestertaler,
Øksen m.m. Og det fik hun et
tilsagn om var ok.
Og selvfølgelig var der kaffe
midtvejs. Det er altid en god ting
med en lille pause.
Lisbeth Malgaard

7

3. Gilde
Gildemøde – Nytårskur
21. januar 2019

Gruppe 1 havde indbudt til en
meget festlig start på året, nemlig en lille nytårskur, hvor adgangstegnet var en hat. Vi var 21
deltagere og der var mange opfindsomme, store og flotte hatte!
Aftenens foredragsholder var
Anna Lise Lisbjerg, som er kendt
som bl.a. ”hatte-ekspert”, og hun
havde medbragt en masse forskellige og flotte hatte, som vi senere på aftenen fik lov at prøve.
Vi startede med ”brus”, små
”hapsere” samt meget lækker og
veltilberedt mad.
Inden foredraget sang vi en
dejlig januar-sang på melodien
”Nu går våren gennem Nyhavn”.
De sidste 4 linjer lyder: Mød det
nye år med glæde, giv det alt,
hvad godt du har. Lad med sammenhold os træde ind i måned:

Januar”.
Efter maden fik Anna Lise Lisbjerg ordet og fortalte bl.a. sin
”hattehistorie”. Hun fik sin 1. hat
som 9-årig, da hun boede i Sevel,
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og har haft adskillige og flotte
hatte gennem hele livet. Hun blev
tidligt gråhåret (var mørkhåret
indtil 1984) og mener, at gråt hår
skaber autoritet.
Hun var den første kvindelige
formand for OK-klubben (som nu
næsten består af udelukkende
gråhårede kvinder). Hun har været byrådsmedlem i adskillige år
og haft mange tillidsjob gennem
årene (men i aften handlede det
mest om hatte). Har som bl.a.
byrådsmedlem rejst meget i Østeuropa f.eks. Tjekkiet og Rumænien før den såkaldte fløjlsrevolution. Det var travle dage, og der
var ikke tid til at ordne hår, men
en ny hat var fin!
Hun var/er meget begejstret for
Wazlak Havel (født 1936 – død
2011). Han var uddannet indenfor
idræt og faglig udveksling og havde flere gange angrebet regimet
og fået adskillige fængselsstraffe.
I 1989 blev han præsident og var
det i 10 år. Han var det største
politiske menneske, som hun har
mødt. På hendes foranledning besøgte han militærhospitalet her i
Holstebro, inden det blev nedlagt
i 1995.

Anna Lise Lisbjerg fik i 2005 fortjenstmedaljen for 40 års arbejde
i/for Holstebro kommune.
Hun havde medbragt adskillige
forskellige hatte, lige fra cykelhjelm/hat til en stor leopardmønstret hat (som hun havde købt da
Steenstrup holdt ophørsudsalg i
1986)
Efter det festlige foredrag prøvede vi (forgæves) at finde nogle
”hattesange” i Højskolesangbogen, så vi improviserede og sang
bl.a. Daimi’s ”Jeg sætter min hat
som jeg vil”.
Efter flere forgæves forsøg på
hattesange underholdt Finn Hingebjerg os med en af sine sjove
”Fortællinger”, som hedder ”For
Sent” – som sædvanlig et super
og tankevækkende indslag fra
Finns side.
TAK for en flot og festlig start
på 2019.
Hanna Viberg

Gildemøde

18. februar 2019
Indbydelsen til aftenen lød på:
Museumsinspektør dr. phil ESBEN
GRAUGAARD vil fortælle om det
gamle Holstebro.
Dette var heldigvis ”rygtedes”
i de 2 andre gilder, og vi havde
dejligt mange gæster, så vi var 42
deltagere til at opleve en superaften med Esben Graugaard. God
ide at kommunikere arrangementer til nabogilderne!
Vi afholdt mødet i foredragssalen, hvor vi først nød italiensk
farsbrød med flødestuvede kartofler samt dejlig salat og sang

”Den kedsom vinter gik sin gang”
(måske lovligt tidligt).
Esbens foredrag var ledsaget
af skønne billeder – fremvist via
en ”dias-karrusel” og ikke powerpoint - alletiders og ret relevant.
Jeg har 4 tætskrevne sider fra aftenen, og vil her prøve at nævne
nogle punkter.

Esbens ”vintage” dias karrusel

1274 blev byen nævnt første
gang (underskrevet skøde). 1850
blev der opført en bro (spang)
over Storåen, hvor der nu er
Storebro. Byen blev omtalt som
”Byen på heden”. Fra begyndelsen af 1900-tallet begyndte det
at gå hurtigt, idet der blev opført
et gasværk samt gennemført
kloakering. Vandkraftværket –
og dermed vandkraftsøen blev
færdig i 1942 (og blev det sidste i
Danmark).
HANDEL er hjerteblod i Holstebro, og Esben omtalte bl.a.
Nyboes gård, Schous købmandsgård m.fl. Så er der jo også lige
”Bomhuset”, som fungerede som
”toldsted” fra 1795 indtil 1855.
I byen har der været mange
former for torvehandel bl.a. på
St. Torv med fisk, træsko m.m.
og et kæmpekvægmarked indtil
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1960’erne, samt hestemarked i
Skolegade indtil 1959.
På trods af flere brande har vi
heldigvis stadig flere markante
bygninger som f.eks. Det gamle
rådhus opført i 1845, Rømerhus
opført i 1905. Det flotte Karolines
hus på Store Torv har en spændende historie: Det blev opført
i 1904 med købmand Marius
Fjeldsted som bygherre. Fra 1923
til 1963 drev Karoline Poulsen her
sit berømte konditori. Hun lejede
sig først ind (sammen med sine
4 søstre) og købte den senere
for 48.000 kr. Det var et meget
populært sted (måske især for
damer), og Birn kaldte det for
”hønsegården”.
Holstebro har jo haft (og har)
mange fantastiske og dygtige
familier: Birn (Jernstøberiet startede i 1896). Colstrup-familien,
samt Færch-familien (som startede Færch Plast i 1969, og har
udvidet ad flere gange).
Esben nævnte SELVFØLGELIG
også ”Maren” og alle anekdoterne
omkring hende, samt den fantastiske periode med Jens Johansen
og Kaj K.
Hvis I synes, dette er et rodet
referat, vil jeg anbefale jer at slå
op i bogen ”Holstebro – hvornår
skete det?” af Kristian Bjerregaard, udgivet i 1999 af Holstebro
Museum. Det er en formidabel
bog, som er skøn at eje – og slå
op i .
TAK for fin opbakning fra de 2
andre gilder – og TILLYKKE med
vores dejlige by – samt byens formidable historiker og fortæller !!
Hanna Viberg
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Gildeting

18. marts 2019
Traditionen tro startede vi med at
spise gule ærter, inden vi gik over
til den udsendte dagsorden. Ole
Stage blev valgt som dirigent og
Jytte von Seelen som referent.
Gildemesterens beretning:
Karin omtalte vores udflugt til Mit
Afrika, vores gildehaller, enkelte
gruppemøder, de 3 Gilders fællesmøde som blev afholdt på Museet
med Søren Sindbæk som foredragsholder. Endvidere omtalte
Karin distriktets møder, bl. a. det
sidste som blev holdt på Gimsinghoved med Ivar Brændgård som
taler.
Regnskab:
Lis Bonde aflagde regnskaberne.
Her var der en del spørgsmål som
Lis derefter forklarede, så blev
regnskabet og budget godkendt.
Regnskab fra Gildelotteriet skal
fremover fremgå af driftsregnskabet.
Kontingent blev som det plejer,
1000 kr. som indbetales ad 2
omgange.
Indkomne forslag:
Ole Stage havde et forslag om at
lægge alle regnskaber ind under
driftsregnskabet. Det blev vedtaget

Suppleanter til gildeledelsen:
Den seneste gildeledelse, dvs:
Gildemester: Hans Yding, Kansler:
Kaj Helmut, Skatmester: Grethe
Uhre

Hjemmesiden:
Ole Stage

Revisorer:
Kaj Helmut og Sonja Thulstrup
Dres ønskede ikke genvalg så Kaj
Helmut overtager posten

Fødselsdagsfest/tur:
Sonja Thulstrup, Jane Nørby og
Jytte von Seelen

Revisorsuppleanter:
Erik Thulstrup og Grethe Uhre
Svendeforberedelsesudvalget:
Else Mørck og Monique Olesen
Væbnerforberedelsesudvalget:
Kirsten Bjerregaard og Jytte von
Seelen
Gildets internationale medarbejder:
Jane Nørby og Lis Bonde
Fredslyset:
Jane Nørby og Lis Bonde Jensen
Spejderlauget:
Lis Bonde Jensen og Kirsten Bjerregaard
PR-udvalg:
Nedlagt men gildeledelsen ansvarlig.

Gildelotteriet:
Karin Boldsen

Gnisten:
Hanna Viberg
Frimærker:
Kaj Helmuth fremlagde et fornemt
regnskab
Evt.
Snakken gik bl. a. om mindre
måltider, bedre brug af hjemmesiden m.m.
Karin takkede Ole Stage for dirigentrollen.
Da Gildetinger var slut, fik Ole
Stage overrakt sin 40 års nål. I
den anledning var det Ole der var
vært ved de gule ærter – Tak for
det Ole.
Karin gjorde opmærksom på at vi
fremover vil holde 2 fælles gildemøder med 2. Gilde.
Det vil fremgå af det kommende
årsprogram.
Jytte von Seelen

Valg af Gildeledelse:
Den nuværende gildeledelse modtog genvalg.
Gildemester: Karin Boldsen
Skatmester: Lis Bonde Jensen
Kansler: Jytte von Seelen
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4. Gilde
Åben Nytårsgildehal
28. januar 2019

Vores Nytårsgildehal startede
i år udendørs med indvielse af
vores nye trailer. Hanne holdt
indvielsestalen og klippede det
grønne bånd, som symboliserede
at traileren nu kan sendes ud i
naturen til gavn og glæde for det
aktive udendørsliv. Vi fik serveret
Glühwein og små butterdejshapser.

35 års Fødselsdagsfest
23. februar 2019
De to spejderdrenge i kilt holdt
desuden et rigtig godt indlæg om,
hvad de forstår ved en god kammerat. Rigtig flot klaret foran alle
os “fremmede” i Gildehallen.
Eftergildehallen startede med
et skuespil, som spejderne havde
lavet med hjælp fra en masse ord
og sætninger, som både spejderne og vi gildebrødre havde skrevet på små sedler. Det var meget
morsomt.

21 forventningsfulde Gildebrødre
mødtes kl.16 i det nye hus med
Dansk Talentakademi på Helgolandsgade 24.

Der er f.eks. dans med en
årsprøve, musik/sang, samarbejde med Black Boks, Musikskolen, forfatterskab, kunst &
design, musical & teater. Lærerne
er professionelle indenfor hver sin
kunstlinie, bl.a. Fra Odinteateret.
Vi fik en gruppevis rundvisning
overalt og en prøve på sang, dans
og teater af de unge studerende.

De unge talenter

Skuespil med udklædning og ord
Traileren indvies

Herefter gik vi ind og hilste på
de inviterede spejdere og spejderledere, inden vi alle tog plads
i Gildehallen. To af spejderdrengene var i kilt, og de forklarede
os, at de var i gang med at tage
et Scotty-mærke, som kræver, at
de skal bære kilt til alle spejderrelatere arrangementer i et år
uanset vejret.
Hanne holdt en dejlig gildemestertale, som også henvendte sig
til spejderne. Finn Bonnichsen
holdt 5 min. Sct. Georg med udgangspunkt i eventyret om Alice i
Eventyrland. Budskabet var, at for
at vide hvilken vej du skal vælge,
må du vide, hvor du skal hen.
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Derefter fik vi serveret en
helt fantastisk hjemmelavet
fiskebuﬀet, stor ros til arrangerende gruppe for deres store
arbejde.
Alt i alt var det en helt igennem
vellykket aften, så det var helt
fortjent med det Tjikker-Likker, vi
kvitterede med.
Inger/Gruppe 4

Vi fik velkomstkaffe og kage
serveret af de unge beboere.
Akademiet er opbygget med et
råt inde-design og gode opholdsrum/ køkkener i 3 etager. Det er
et super studiemiljø. Der er fine 1
& 2 personers studieværelser, der
kan lejes for 1300-3100 kr. pr.
måned. Der gives ikke tilskud til
undervisningen.
Dansk Talentakademi er en
kunstskole for unge fra16-25 år,
hvor man kan dyrke og udvikle
sit kunstneriske udtryk. Der er
optimale rammer til at udfolde
talentet, dyrke sin nysgerrighed
og blive klogere på sin egen og
andres kunstform. Det foregår på
et højt niveau og de unge forbereder sig til andre længerevarende kunstneriske uddannelser.
Undervisningen ligger om eftermiddagen og aftenen så man kan
følge en evt. ungdomsuddannelse
ved siden af.

Vi fik en prøve på dansetalentet

En super oplevelse!
Derefter en 3-retters festmiddag/ kaffe på Giestgivergården
Phønix.

Knuds flotte papirklip

Senere blev vi udfordret i længste appelsinskal i et stykke kun
ved brug af fingrene, tegn et ord,
papirklip med og uden bind for
øjnene, hyggesnak.
En stor tak til Gruppe 2 & 3
Erik Welander-R
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Gildeting

Mindeord

25 marts 2019
Inden vi startede på Gildeting,
bød gruppe 4 på gule ærter og
skipper labskovs. Der var 34
fremmødte gildebrødre så vi var
næsten fuldtallig. Ulla havde
siden sidst fejret rund fødselsdag,
så hun var den glade giver af
snaps til maden.
Da vi havde spist og nydt hinandens selskab bød Gildemesteren velkommen til Gildeting og
forsamlingen valgte Ole Didriksen
som ordstyrer og Lisbeth Olsen
som referent.

Ole Didriksen styrede slagets gang

Gildemester Hanne Mogensen
aflagde beretning med gennemgang af gildets mange aktiviteter,
herunder, at der i indeværende
periode har været arbejdet med
temaet ” 4. gilde med et twist”.
Resultatet er udsendt til alle og
kan findes på gildets hjemmeside.
Beretningen blev godkendt.
Der var indkommet 2 forslag til
drøftelse og beslutning. Det første
var oprettelse af et Trailer laug til
Det Mobile Spejderkøkken. Forslaget blev vedtaget og arbejdsgruppen fortsætter herefter som laug.
De enkelte medlemmer er på valg
hvert år.
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Med Finn og Anita ved sin side, sov Nora stille ind derhjemme, søndag den 24.
februar.
I 6½ år kæmpede Nora en ulige kamp, uden på noget tidspunkt at klage eller sætte
fokus på sygdommen. Hun deltog derimod til det sidste i alt, lige fra at lave mad på
bål en regnfuld efterårsdag, til at sy hynder til spejderhytten. Hun ville livet!
Gildeledelsen i arbejde

Det andet forslag var nytænkning af fødselsdagsfesten med
hensyn til indhold, navn og en
ny placering i september måned.
Efter forskellige meningstilkendegivelser blev der stemt om forslaget, som ikke blev vedtaget.
Det i forvejen udsendte regnskab blev godkendt. Budget 2019
blev fremlagt, og der var enkelte
spørgsmål og kommentarer til
det foreslåede budget, som bl.a.
indebar en kontingentforhøjelse
fra 800 kr. til 900 kr. årligt. Det
fremlagte budget blev godkendt.
Der var genvalg til Gildeledelsen
og de fleste øvrige poster og laug.
Enkelte udskiftninger blev der
dog. Ulla Didriksen blev afløst
som revisorsuppleant af Finn
Svendsen. Ny dørherold blev
Anne Marie Svenningsen efter
Kaj Ottow og Finn Bonnichsen
blev valgt til Spejderlauget efter
Lisbeth Olsen.
Herefter var der beretninger fra
grupper og laug og i kaffepausen
var der uddeling af gevinster fra
Gildelotteriet.
Referat fra Gildeting og den nye
laugsliste udsendes i maj måned.
Tak til arrangerende gruppe for
deres bidrag til en god aften.
Finn Bonnichsen

Mange børn har gennem tiden nydt godt af Noras omsorg og store engagement i
Det Danske Spejderkorps. I en årrække var det Tambourkorpset som fik en
hjælpende hånd. Og i 1986 blev hun sammen med Finn optaget i 4. Gilde.
Som alle andre steder oplevede vi aldrig, at Nora satte sig selv forrest. Derimod var
hun altid forrest når der skulle findes løsninger og arbejdes, hun var trofast og
hendes optimisme og omsorg for andre var stor.
Nora vil blive savnet i 4. Gilde, og vores tanker går i denne svære tid til Finn og Anita.
Savnet vil vi altid have i os,
men når vi tænker på de gode minder
bliver det lettere at bære.
Æret være Noras minde.
På 4. Gildes vegne
Hanne

Gildesiderne
Kulturelt arrangement
26. februar 2019

Distriktet havde inviteret til kul
turelt arrangement. Det foregik
på Gimsinghoved i Struer. Foredragsholder var Ivar Brændgaard,
præst og tidligere direktør på TV
MidtVest.
Overskriften var: Mediernes
magt og snarlige afmagt. Det var
i sandhed en overskrift, der kunne
få tankerne på gled. De fleste af

os er jo lidt oppe i alderen, og er
flasket op med aviser og -hvad
Ivar kaldte – flow TV. (TV, som
man ser lige når det sendes fra
TV-stationen)
Ivar Brændgaard malede for os
et billede af meget stærke forandringer og kommende forandringer i mediebilledet.
Skulle nogen af læserne få mulighed for at opleve dette foredrag, kan jeg stærkt anbefale det.
Bjarne Olsen
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Fødselsdage

April
3. Vibeke Kræmmer/4.
4. Lilli Lund/4.
22. Inger Marie Ottow/4.
24. Andreas Holm Andersen/3.
24. Erik Nørgaard/2.
26. Lisbeth Borum/4.
Maj
7.
10.
12.
15.
16.
18.
22.
30.

16

Ejnar Madsen/4.
Inge Jensen/2.
Mogens Kjær/2.
Knud Fisker/4.
Hans Schmidt/4.
Ole Didriksen/4.
Knud-Erling Nielsen/4.
Else Mørck Jensen/3.

Juni
17. Monique Olesen/3.
20. Finn Svendsen/4.
Juli
2.
3.
6.
13.
14.
15.
16.
18.
18.
21.
22.
25.

Karin Boldsen/3
Inge Sindbæk/2.
Rie Funch/2.
Bente Tofte Petersen/3
Bent Olesen/3.
Elli Eriksen/4.
Karl Julin Madsen/4.
Gertrud Christensen/3.
Finn Hingebjerg/3.
Kaj Helmuth Kristensen/3.
Bodil Kristensen/2.
Poul Thomsen/2.

