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Øksen
Sommeren er her igen – mon
den bliver ligeså fantastisk som
sidste år? Den bedste sommer i
mands minde.
Selvom jeg nu er pensionist så
føler jeg, at jeg lige nu har rigtig
brug for sommerferie, ikke på
grund af stress og travlhed på
jobbet. Men hvor har der her i
foråret været meget vi har skullet tage stilling til og vi er blevet
beskudt fra alle sider. Jeg tænker
her selvfølgelig på – først valget
til EU-parlamentet og så valget til
vores folketing. Aviser, TV, radio
og de sociale medier har været
fyldt med diverse tanker, ideer og
meninger om alt muligt – både
stort og småt. Nu skal jeg jo ikke
blive politisk – men der har faktisk også været en del at bekymre
sig om her i valgkampen. Her
tænker jeg specielt på oplevelserne omkring det nye parti med
Jacob Paludan i spidsen. Godt at
de ikke blev en del af det danske
folkestyre. I skrivende stund er
alt jo endnu ikke helt kommet på
plads. En meget vanskelig opgave
for de implicerede politikere. Og
lige midt i al den snak om politik
og samfund har vi så fejret at det
er 800 år siden vores flag Dannebrog faldt ned fra himlen. Og
det blev også fejret i Holstebro,
hvor 3 Dannebrogsflag faldt ned
på Paradepladsen på Dragonkaserne ved hjælp af 3 faldskærmsspringere. Et fint arrangement
med march gennem byen sammen med Holstebro Musikkorps
til Holstebro kirke, hvor der var

en kort liturgisk gudstjeneste og
overrækkelse af 3 nye faner.
Og så har vi også skullet tage
stilling til alle de forslag, som er
er blevet fremsendt til Sct. Georgs gildets landsgildeting. En lille
opgave i forhold til det danske
folkestyre, men dog vigtig for
Sct. Georg Gildets fremtid. Det
bliver spændende, hvordan det
ender.
Demokratiet er en svær disciplin.
Nå, det blev vist lidt rodet – håber I alle må få en god sommer.
Lisbeth Malgaard, 2. gilde
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2. Gilde
Sct. Georgsaften
8. april 2019

Vi var 18 feststemte gildebrødre,
der mødtes i Naturhuset i Hjerm.
Aftenen startede med gildehal,
og Birte Kjær var gildemester
denne aften. Efter en god gildemestertale hørte vi Sct. Georgsbudskabet, som var skrevet af
Islands landsgildemester Thorvaldur Sigmarsson. Vi dannede
alle kæde og fornyede vort gildeløfte.
Karen Marie holdt 5 minutters
Sct. Georg og hyldede bagefter
Inge Sindbæk, der havde 40-års
gildejubilæum, og Inge fik overrakt 40-års gildenålen af Karen
Marie.
Som afslutning sang vi ”Dejlige
Dannebrog” på melodien ”Kongernes Konge”, mens fanen blev
rullet sammen. Det var en sang,
som Lisbeth havde trykt med en
fin tekst af Hans-Erik Harboe.
Så gik vi til bords. Vi skulle i
nye grupper, og vi blev placeret
gruppevis ved hver sit bord.
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Inge gav i anledning af sit jubilæum både mad, drikkevarer og
lagkager til kaffen.
Hun havde inviteret 2 gode venner med, Lise og Roar fra 4. gilde,
og det var meget hyggeligt med
besøg udefra. Inge fik overrakt en
del gaver og blomster fra grupperne og gildet, og der blev holdt
flere taler.
Det blev nu tid til uddeling af
flasker fra vinlotteriet, og der
fulgte som sædvanligt et sødt
vers med til de heldige vindere.
Karen Marie havde medbragt en
sang, der passede fint til lejligheden. Den handlede om venskab
gennem år og dag. Efter at have
sunget flere sange, var det nu tid
til at slutte, og vi havde atter haft
en dejlig aften.

For mit vedkommende har vort
gilde været stedet, hvor man
fandt sine venner for livet.
Nå ja, hvordan fejrer man så
sådan en dag? I festudvalget har
mangt og meget været oppe at
vende. Skulle det ”slås stort op”?
Forbigås i stilhed? Nej, vi endte
med at ville være så egoistiske
at fejre det for os selv og med os
selv.
Jubilæumsdagen er den 16.
maj, men vi valgte at fejre dagen
den 24. maj. Vi samledes ved
15-tiden – fordelte os i bilerne.
Og så gik turen nordpå til Oddesund. Det skulle have været
en overraskelse, men stedet var
desværre blevet røbet.

Gerda Bielefeldt

70 års gildejubilæum
24. maj 2019

Ja, det er mange år og hvor er så
alle disse år blevet af?
Ud af de 70 år har jeg været
med i ca. de 60 – et ungt gilde
dengang.
Mangt og meget er hændt på
godt og ondt, mest godt heldigvis.
Mange dejlige mennesker har
man kendt, mange er gået bort
og andre har forladt gildet af andre årsager heriblandt doneringer
til de andre gilder i Holstebro.

I Oddesund mødtes vi med
Gerda og Per B’s søn Jørgen,
som viste os rundt og fortalte om
anvendelsen af de kolossale store
bunkers ved Oddesund. Det er
et stort projekt med kunstudstillinger i 2 af bunkerne. Og så er
der bygget et nyt fugletårn på
området, som virkelig er et besøg
værd.
Jørgen fortsatte indendørs i det
gamle fiskerhus på havnen og
Agnes serverede en dejlig varm
kaffe med kringle.

Jørgen er ikke søn af Gerda og
Per B for ingenting – en fantastisk
iværksætter.
Fra Oddesund kørte vi hjem til
”vort eget lille sted” i Hjerm. Her
var festdækkede borde, en dejlig
varme og allerede en god stemning. Det sidste skyldtes måske
de festlige hatte folk havde fundet
frem, ja, og så champagne med
dejlig snacks til.
Nu indtog vi så vore pladser ved
bordene og snart blev en dejlig

festmiddag serveret – leveret af
vores gode chefkok. Vinen var ad
libitum – et godt mærke.
Vi hyggede med dejlige sange
fra et sanghefte – Annelise og
flere andre bidrog med diverse
vitser og sjove oplevelser fra livet
i vores gilde. Og snakken gik ”Kan
du huske”.
Ja, inden vi fik set os om var
klokken blevet mange og det var
tid til opbrud.
En rigtig dejlig og festlig jubilæumsdag.
Dette var ordene…
Ingelise Vistisen
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2. Gildes 70 års jubilæum
Sidst i fyrrene flyttede slagteridirektør Ferdinand til byen. Han og
hans frue var gildebrødre i Gråsten og ønskede at blive overflyttet til Holstebro. Man ak - der var
kun et mandsgilde - så hvad andet var der at gøre end at starte
et nyt blandet gilde. Og det blev
starten på 2. Gilde.
Det første år var der kun 7
gildebrødre i 2. Gilde. Det blev
en stor succes med et blandet
gilde - så stor, at man i 1971 blev
modergilde til 3. Gilde.
1. Gilde havde brug for nye
kræfter, så mange af gildebrødrene i Holstebro har deres rod i 2.
Gilde.
I dag er vi 22 gildebrødre opdelt
i 3 grupper, der skifter hvert andet år.
Alle er efterhånden pensionister
og vi har en gennemsnitsalder på
78,5 år.
Mange af gildebrødrene har i
mange år været aktive på mange
forskellige områder. Bl.a. deltager flere som medhjælpere
i OK-klubben - en pensionist
klub - og vi har også haft et par
aktive politikere - medhjælper i
Røde Kors og SOS - jo, det er en
dejlig sammensat flok. Langt de
fleste gildebrødre er på trods af
den høje alder aktive og vi har en
meget fin mødeprocent til vore
mødeaktiviteter.
Efter i mange år at have afholdt vore møder flere forskellige
steder bl.a. på vandrerhjemmet, hvorfra der er mange gode
minder - fik vi i 1988 vores egne
lokaler sammen med de 3 øvrige
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gilder i Holstebro. Efter at disse
lokaler blev nedlagt på grund af
økonomien flyttede vi til spejderhuset ved Åen. Her har vi haft
et skønt tilholdssted indtil 2017,
hvorefter vi lige nu afholder vore
møder i Naturhuset i Hjerm.
Der er mange traditioner året
igennem - og nogle traditioner
afløses af nye, bl.a. har man i 2.
Gilde i mange år afholdt familiecamping, hvor der deltog børn
og hunde m.m. Denne tradition
er desværre ophørt for mange år
siden - så er der grupper, der har
været på højskole m.m. Der har
også været forbindelse til et venskabsgilde i Norge. For nogle år
siden havde vi en tradition med
en årlig weekendtur til et skønt
sted i Danmark. Det er desværre
nu indskrænket til en sommerudflugt, som normalt afholdes på
gildets fødselsdag. Der har ellers gennem årene været afholdt
mange fødselsdagsfester, som der
går et vældig ry om. Der var fest
og glade dage. Nu handler det
mere om et hyggeligt og udbytterigt samvær, hvor alle kan være
med.
Sammen med de 3 andre gilder
i Holstebro har vi deltaget i Børnehjælpsdage, Rundskue m.m.
Opgaver som fremfor alt har givet
os et værdifuldt samarbejde og
kammeratskab.
Herudover er der selvfølgelig
kontakten til spejderbevægelsen
som bl.a. sker gennem vores
årlige julehike. Herudover forsøger vi også at deltage i den årlige
Spejderdag.
I 2011 blev 1. gilde nedlagt og
de 11 gildebrødre, som fortsat

ønskede at være med i fællesskabet blev overflyttet til 2. gilde.
Der har i nogle år været forsøgt
at danne grupper efter interesser. Det var vældig godt i en
periode, hvor der blev arbejdet
med mange forskellige ting. Der
var en vandrergruppe, en kreativ
gruppe, en teatergruppe og en
gruppe, der legede med sang,
sketch og optrin og meget andet.
Og et pust fra en anden verden
fik vi alle i efteråret 1998, hvor vi
havde besøg af Erica fra Tanzania.
I 1964 kom tre afrikanske piger

til Holstebro og fik en sygeplejeuddannelse. Erica er en af disse
piger. Der har været kontakt til
Erica gennem alle årene og nu
var hun her. Det var en meget
berigende oplevelse - alle der
mødte Erica var betaget af denne
afrikanske kvinde, der havde levet et liv helt anderledes end os.
Erica vil stå klart i vores erindring
i mange år.
Ovenstående er små brikker fra
2. gildes historie og meget mere
kunne berettes.
Lisbeth Malgaard

Mindeord om Herluf Jensen.
Den 29. April 2019 mistede vi igen en gildebror.
Herluf Jensen sov stille ind på Ulfborg Aktiv center, hvor
han var på midlertidig ophold, indtil han kunne komme på plejehjem i Hjørring,
hvor havde han fået en bolig fra den 1. Maj. Han blev 94 år.
Kort tid efter jeg var blevet optaget i Sct. Georgs gildet, var jeg så heldig at
komme i gruppe med Inge og Herluf. Det blev til et livslangt venskab.
Herluf havde været gildebror siden 1957, og jeg havde kendt Herluf i mere
end 40 år. Vi fandt et godt venskab gennem Sct. Georgs gildet. Herluf var i 2
perioder en del af vores distrikts gildeledelse. Dels som kansler og dels som
skatmester.
Mens kræfterne var der, var både Inge og Herluf trofaste deltagere til vore
arrangementer. De gjorde begge et stort arbejde i forbindelse med vore Rundskuedage, og hvad der ellers var af opgaver i Gildet.
Herluf var en stor personlighed og havde sine meninger om mangt og meget.
Det kunne godt give nogle gode meningsudvekslinger. Han var en god konservativ mand, det lagde han aldrig skjul på.
Inge og Herluf var meget gode til at besøge og opmuntre folk, som havde
brug for det. Da Inge så efter en lang sygdomsperiode døde, mistede Herluf
også gnisten til livet. Det var meget svært for ham at undvære Inge. Han savnede sin Inge.
Men når vi besøgte ham og snakken faldt på tidligere jagtoplevelser og ture
ned til Olufskjær i Sønderjylland eller til Svibjerg og Hjørring, ja så var han
straks med. Vi kunne også få en god snak omkring den førte politik både lokal
og landspolitikken, her havde han også stadig sin mening om godt og skidt.
Herluf blev bisat den 10. Maj, på Inges fødselsdag.
Æret være Herlufs minde.
Karen Marie Pedersen
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Gildemøde 12. august 2019
2. gilde har planlagt en tur til Kulturcentret Tuskær og alle gildebrødre i Holstebro er velkommen til at være med.
Kulturcentret Tuskær ligger i Fjaltring et stenkast fra Vesterhavet. Stedet ledes af Lise Faurschou, som overtog stedet efter Elin
Nielsens død.
Lise er en kendt madskribent. Hun har formået at bibeholde den
særlige atmosfære af ro og tryghed der hersker på Tuskær. Der er
en fin udstilling og Lise vil fortælle om stedet og hendes tilgang til
at blive leder af Tuskær.
Tuskær er i sandhed et besøg værd.
Yderligere oplysning hos Annelise Nygaard.
Annelise Nygaard

23. april 2019

I år kunne vi afholde Sct. Georgs
aften på den ”rigtige” dag, nemlig
23. april.
Vi var i alt 26 deltagere til spisning (lækker kyllingebryst med
salat), og kl. 19.40 gik vi over til
årets mest højtidelige gildehal.
Karin gennemgik nogle af de
forskellige ”myter” om Sct. Georg, såsom ”Har han virkelig eksisteret?” ”Led han martyrdøden?”.”
Blev han biskop på et tidspunkt?”
”Han blev troens martyr!” Alle
disse antagelser er lidt vanskelige
at beskrive her i referatet, men
de var virkelig tankevækkende.
Sct. Georgs budskabet var
skrevet af den islandske landsgildemester Thorvaldur Sigmarsson, og det er værd at nærlæse.
Blandt andet skriver han: ”En af
8

Baden Powell det har sagt
spejder vær på riddervagt
gør det gode uden tanker
for om der belønning vanker.
Husk på det og hejs så flag
syng og fejr Sct. Georgs Dag

Eftergildehallen bød på hyggesnak m.m. i de nye grupper.
Vi sluttede aftenen med den dejlige sang ”Der dufter lysegrønt af
græs”, som vækker minder hos mange af os.
Hanna Viberg

Mindeord om Kirsten Christensen

3. Gilde
Sct. Georgs aften

Drager tror vi ikke på, 		
men historien skal I få.		
Om Sct. Georg som på dagen
gik til kamp og dræbte dragen.
Vi i dag ham fejre vil -		
Helte er der altså til

de ting, vi har med os fra vores
liv som spejder, er parolen: En
gang spejder – altid spejder. Men
hvad betyder de ord? Det er den
livsstil, vi har valgt. Vi har valgt
at have spejderlov og -løfte med
os i den måde, vi lever livet på.
Og i vores aktiviteter. Han slutter med at skrive: Uanset hvor vi
mødes, harmonerer vores tanker
og handlinger. Vi tænker altid på,
hvordan vi kan gøre spejderarbejdet bedre i vores eget spejderfællesskab eller for en flok spejdere
et eller andet sted i verden, hvor
der er brug for hjælp. En spejder
er altid beredt. Og det ønsker vi
også at være.”
Vi aflagde selvfølgelig i fællesskab gildeløftet og sluttede gildehallen med en festlig sang (klippet fra SPEJD), hvoraf jeg lige
citerer 1.+ 5. vers:

3. gilde har mistet en skattet gildebror, Kirsten Christensen. Kirsten
blev medlem af gildet samtidig med at hun flyttede til Holstebro og
skulle have fejret sit 25 års gildejubilæum om 2 år.
I de forløbne 23 år har Kirsten trofast og interesseret og med godt
humør støttet op om gildets aktiviteter, dels ved at møde op, men også
ved at gøre en arbejdsindsats og hjælpe med praktiske ting. Også når
gildebrødre mere privat havde brug for en hjælpende hånd f.eks. ved
fester eller ved sygdom kunne man trygt komme til Kirsten. Hun var
altid villig til at hjælpe.
Dejlige ture havde vi såsom ture til Vejle, som Kirsten arrangerede
for at vise sin skønne hjemegn frem. Endvidere til gildets årlige weekendtur til Tydal.
En årrække var Kirsten gildets skatmester, et hverv hun bestred
sirligt, ordentligt og samvittighedsfuldt. Da der efter nogle år skulle en
anden på posten, var Kirsten selvfølgelig klar til at sætte sin afløser ind
i tingene.
Vi var 4 fra gildet, der fulgtes ad i biografen ca. en gang om måneden, og det var altid godt at diskutere en film, man lige har set sammen og høre forskellige synspunkter om både alvorlige og mere muntre
emner.
Kirsten var arbejdsom og ordentlig og havde et godt humør. Hun var
vant til at bestemme og tage hånd om sig selv og sit liv. De sidste år
har været svære, og så længe kræfterne slog til deltog hun i gildets
aktiviteter. Kirsten vil blive savnet i gildet, derfor vil jeg slutte med et:
Æret være Kirstens minde.
Lis Bonde Jensen
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4. Gilde
SCT. GEORGSAFTEN

Travetur.

Sct. Georgs aften er et af gildets
højdepunkter. I år ingen undtagelse.
Vi mødtes i Storågruppens spejderhytte.
Aftenen indledtes med gildehal,
hvor Hanne holdt en fin, meget
personlig gildemestertale.
Herefter læste hun Sct.Georgs
Budskabet, i år skrevet af den
islandske landsgildemester.
Vi dannede kæde, og fornyede
vort gildeløfte.
Anne-Marie Hald blev indsat
som dørherold. Hun afløser Kaj
Ottow, som Hanne takkede for et
godt og trofast arbejde.
I eftergildehallen fik vi serveret
et forrygende ”pølsebord”, efterfulgt af lækre hjemmebagte frugttærter og småkager.
Vi sluttede en dejlig aften med
at synge ”Nu er jord og himmel
stille”
Lisbeth Borum

Vi mødtes ved Tvis mølle naturlaboratorium, iført travesko, lunt tøj
og regntøj.
Vi startede med at synge ” Du
danske sommer jeg elsker dig ”,
hvorefter vi blev inddelt i to grupper der hver fik udleveret opgaver
med spørgsmål, der skulle besvares senere på aftenen. Derefter
blev vi sendt ud på den 2,4 km
vandretur, hvor der er opstillet
infotavler med oplysninger, som
vi kunne bruge til besvarelse af
nogle af opgaverne.
Undervejs blev vi beværtet med
”En Enkelt ”.

29. april 2019

27. maj 2019
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var godt at komme under tag, da
vi kom tilbage til startstedet.
Arrangerende gruppe trakterede
os med ribbensteg, hjemmebagte
burgere og diverse tilbehør. Det
smagte virkeligt godt ovenpå den
våde og anstrengende tur.
Efter kaffe og kage sluttede
vi med at synge ” Det haver så
nyeligen regnet ”. Den passede i
hvert fald til aftenens vejr.
Stor tak til gruppe 1 for en dejlig aften.
(Kun vejret havde I ikke styr på)
Ejnar Madsen

Friluftsgildehal
24. juni 2019

Vi indtog ”En Enkelt” undervejs

Gildemesteren sagde et par ord

Vi hyggede os under tag - fri for regnvejr

Midtvejs er der opstillet en
Lavvu lavet af granrafter. Det
er store spejdere der har opført
den. Sidst på ruten er der lavet
en ”Kvadrathave ” tilplantet med
både krydder og lægeurter. Haven
bliver passet af en forening af
pensionister.
Halvdelen af turen blev gennemført i øsende regnvejr, så det

Vi mødtes ved Krogsdal spejdernes hus i Nr. Felding. Et rigtig dejligt sted, perfekt til en gildehal.
Vejret var perfekt til en friluftsgildehal – hverken for varmt eller
for koldt.
Vi startede med en kølig velkomstdrink og hertil små ”Hapser” med tunsalat og rejer.
Snakken gik godt, og snart annoncerede dørherold Anne Marie,
at det var tid at gå i gildehalen.
Gildehallen var et hyggeligt
hjørne mellem shelters, garne-

ret med et par bål, arrangeret
på bålfade. Gildemester Hanne
bød velkommen til gildebrødre
og gæster og specielt til aftenens
hovedperson, Birte Biehl.
Hanne holdt en glimrende gildemestertale, inspireret af Olsen
Banden, der i én af deres film
havde planer om at Danmark blev
solgt til udlandet og blev omdøbt
til Daisyland. I talen indgik et
stort tillykke til Birte med hendes
50 års jubilæum som gildebror.
Birte fik selvfølgelig også en tjikkerlikker.

Jørgen Mikkelsen overrækker gildenålen

Herefter fik Distriktsgildemester
Jørgen Mikkelsen ordet, og overrakte Birte en 50 års gildenål.

Birte fik en tjikkerlikker

I eftergildehallen gik snakken
godt til en dejlig hønsesalat med
11

godt brød til. I dagens anledning,
betalte Gildet drikkevarerne.
Flere rejste sig og ønskede Birte
tillykke med dagen. Blandt andet Annelise Nygaard og Ingelise
Vistisen, der meget personligt berettede om nogle af Birtes mange
bedrifter i gildet.
Paula Mikkelsen holdt en rørende tale til Birte og overrakte
hende en kuvert fra Landsgildet.

Birte takkede rørt for al opmærksomheden og gaverne hun
fik.
I Anledning af 800 året for Dannebrog, har vi fået en vimpel til
vores fane. Karl Julin Madsen –
vores faneherold fortalte derom
og viste den frem.
En dejlig aften, som arrangerende gruppe 2 og gildeledelsen
fortjener tak for.
Bjarne Olsen

Gildesiderne
Spejderdagen
24. april 2019

Som traditionen havde spejderlauget i Holstebrogilderne inviteret til en ”Spejderdag” ude på
shelterspladsen ved Skovlund.
Ca. 160 spejdere og forældre
havde taget imod tilbuddet. Heldigvis var vejret rimeligt – kun
med et par enkelte dråber.

Vi startede med en velkomstdrik
Samlet i eftergildehallen
Fanerne rulles ud

Paula Mikkelsen fra Landsgildet
Annelise holdt en personlig tale

Birte takkede…
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Karl præsenterer vores nye vimpel

Fanerne blev rullet ud – Sct.
Georgs budskabet blev læst –
kager var blevet bagt og lejrbålet
tændt.
Og alle posterne var på plads.
Et stjerneløb med 8 meget forskellige poster. Der var hygge og
leg over hele pladsen. Helt anderledes end til julehiken, hvor der
jo virkelig er konkurrence på spil.
Her handlede det om at have det
hyggeligt og det var meget nemt
at mærke på stemningen.
Så da alle poster var besøgt var
der saftevand og kage til alle.
Håber der næste år er flere fra
gilderne, der bakker op om arrangementet. Det var en fin aften
for alle.
Lisbeth Malgaard, 2. gilde

En af posterne var sækkeløb

Debatmøde om forslag
til vedtægtsændringer
4. gilde havde den 20. maj 2019
inviteret Holstebrogilderne til et
debatmøde for at debattere forslag til vedtægtsændringer. Det
er forslag som er fremsendt til
landsgildet og som skal behandles
på Landsgildetinget 2019.
Ole Didriksen var ordstyrer og
Jytte von Seelen referent. Omkring 20 gildebrødre var mødt op.
Aftenen startede med at Hanne Mogensen kom med et kort
indlæg omkring emnet. Og så
var ordet frit. Målet var at de 3
gildemestre kunne blive klædt på
til landsgildetinget og stemme
efter gildernes ønske. Men det er
vanskeligt at konkludere noget –
specielt fordi man ikke helt ved,
hvordan det vil forløbe på landsgildetinget.
Meningerne var mange, men
der var en vis enighed om at der
skal ske noget radikalt, når man
ser på det faldende medlemstal.
Herunder bl.a. at nedlægge distrikterne som forslået af Odense
gilderne. Der var megen usikker13

hed omkring de fremlagte budgetter og hvordan det helt hænger sammen.
Et godt initiativ fra 4. gilde.
Selv om beslutningerne var lidt
”svage” og usikre - så var det fint
at høre hvordan stemningen var
rundt omkring og vi var vist nogenlunde enige om fremtiden.
Det er min konklusion på mødet – uden at gå i enkeltheder i

de enkelte forslag. Alle i gilderne
i Holstebro har modtaget alle
forslag. Så kan man jo kigge lidt
på det og se at alle forslag faktisk springer i mange forskellige
retninger og kan være ret uoverskueligt. Så det bliver spændende
hvordan det ender på landsgildetinget. Tak for kaffe til 4. gilde
Lisbeth Malgaard 2. gilde

Distriktsgildehal
den 18. juni 2019

37 gildebrødre fra Thisted, Struer,
Holstebro og selvfølgelig Distriktsledelsen mødtes i gården på
Skovlund en dejlig sommeraften.
Vejret var lige som vi havde
ønsket det. Og det betød at vi
kunne nyde samværet ude i det
fri. Det eneste der manglede var
måske et lejrbål. Men det var der
ikke lige mulighed for på stedet.
Så det måtte vi tænke os til.
Vi startede aftenen med sangen
”Det er i dag et solskinsvejr” og
herefter fik vi lidt godt til ganen
leveret af 2. gildes ”huskok” Poul
Erik. Karen Marie erklærede baren
for åben. Og det gjorde hun faktisk flere gange i løbet af aftenen.
Men vi fik ikke udsolgt på trods af
det gode mærke ”vinadlibitum”.
Så var det tid til gildehal. Det
tog nu lidt tid inden distriktsledelsen havde fået alt på plads med
distriktets fane og 3. gildes fane.
Men i gang kom vi med Arne,
Jørgen og Inge ved højbordet.
Jørgen startede gildehallen med
at bede 50 års jubilaren – Gertrud
Christensen - fra 3. gilde Holstebro – om at tage plads foran
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gildehal i det fri

højbordet. Og her fik hun overrakt 50 årsnålen. Gertruds mand
Jørgen Christensen kunne også
fejre 50 års gildejubilæum, men
Jørgen var desværre ikke med.
Jørgen har ophold på Plejeboligerne Beringshaven. Efter gildemestertalen var der indlæg fra Arne
og Inge Gottlieb.

Karin Boldsen holdt 5 min. Sct. Georg

Gertrud med sit jubilæum og takkede for deres mange gode aktive
år i gildet. Det har både været på
ledelsesposter og i mange af de
forskellige aktiviteter i gildet såsom Børnehjælpsdage, Rundskue
m.m.
Nu var planen at vi sammen
med Holstebro kommunes tidligere stadsgartner Carl Aage
Sørensen skulle have været på en
lille gåtur i den skønne have, som
hører til stedet. Men Carl Aage
måtte desværre melde afbud om
morgenen på dagen. Efter flere

Carl Aage og stedets aktiviteter.
I den ene længe er der en kommunal Naturskole, hvor skolerne
kan komme på besøg og kigge
på naturen og alle materialerne i
lokalerne. Det vil man forsøge at
udvide fremover, så der også kan
blive mulighed for andre grupper
f.eks. spejderne. I den øvrige del
af gården er der en institution for
udviklingshæmmede. Der er et
stort gartneri, kreativt værksted,
systue, træværksted og meget
andet. I nærområdet er der flere
shelters, bålplads, overdækket
madpakkehus mm. Det er her
Holstebrogilderne i de sidste par
år har arrangeret ”Spejderdagen”
i april måned. I år var der tilmeldt
160 personer.
Det var jo et lidt primitivt arrangement med bænke og engangsservice – 2. gilde takker for at I
tog godt imod og hyggede jer på
de betingelser.
Og hvor var det dejligt at vi for
engangs skyld kunne holde friluftsgildehal i Guds frie natur med
aftensol og fuglefløjt – og katten
på besøg.
Lisbeth Malgaard 2. gilde

Lisbeth Malgaard fortalte om stedet

Gertrud fik overrakt nål og gaver

Karin Boldsen havde 5 minutter
Sct. Georg, hvor hun lykønskede

forgæves forsøg på at finde en
erstatning valgte vi den nemme
løsning – hygge og alle vore dejlige sommersange – det blev nu
mest hygge.
Da flere havde spurgt indtil
hvad det var for et sted vi befandt os på gav Lisbeth – frit fra
hjertet – en lille beretning om
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Fødselsdage

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.

August
8. Agnes Thalund/2.
13. Jytte von Seelen/3.
16. Lis Bonde Jensen/3
23. Elsa Yding/3.
25. Hanne Mogensen/4.
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September
1. Lisbeth Knudsen/3.
4. Sonja Fisker/4.
6. Herluf Jensen/2.
10. Kirsten Nielsen/4.
14. Birte Andersen/3.
14. Mette Westergaard/4.
16. Lisbeth Malgaard/2.
18. Niels Lund/4.
20. Paul Erik Jensen/2.
Oktober
3. Sonja Thulstrup/3.
4. Kaj Ottow/4.
5. Hans Yding/3.
10. Jane Plesner Nørby/3.
14. Karen Marie Pedersen/2.
14. Lise Søndergaard/4.
		

