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Øksen

Indholdsfortegnelse

TID: Det sker, at man hører et
udtryk som at slå tiden ihjel. Det
er da egentlig en sær tanke. Ikke
blot fordi selve det at slå ihjel
kalder på noget negativt, men det
kan da aldrig være formålet, at
tiden blot skal slås ihjel. Det er
med tiden som med hjertet: De
er beregnet til at holde livet ud.
Men at der er så mange forskellige former for tidsfordriv, er
noget helt andet. Det kan jo også
kaldes hobbies.
Det kan faktisk næsten være
et statussymbol at have en særlig hobby. Kun fantasien sætter
grænser for sådanne interesser,
men de er dog hver især udtryk
for, at der er mennesker, som ikke
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vil slå tiden ihjel, men bruge
den på noget, der optager dem. I
det perspektiv er tiden en udfordring for hvert enkelt menneske,
fordi opgaven er at leve livet
mens vi har det, og også gerne
på en måde, så tiden slår til og
går til.
Har man stadig for lidt tid, bliver der noget sært forjaget over
det hele – og er der for god tid i
for lang en periode, kan det medføre en døsighed, der næppe er
særligt frugtbar, med mindre man
vågner til ny aktivitet.
Det er en opgave og en gave
at kunne forme sit liv således, at
man aldrig finder tiden lang og
derfor trættende.
Karin Boldsen

Projekt Dåseringe
Vi har i 2. gilde taget ideen op
med at samle dåseringe. Mange
er kommet med deres bidrag,
og Ingelise fik også aktiveret et
barnebarn.
Da vores hvide plastspand var
fuld blev dåseringene afleveret i
Skanderborg, hvor man har fået
tildelt en stadeplads hos Danske
Fragtmænd.
Vi havde samlet ca. 7 kg. Og
når de bliver omvekslet til Thailandske Baht, kan vi bruge ”Projekt dåseringe”s ord og sige: ”Det
bahtér”.
Bodil Kristensen
2. gilde

http://www.nordvestjyskdistrikt.dk
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2. Gilde
Gildemøde

12. august 2019
Første møde efter en dejlig lang
sommerferie er en tur ud i det blå
– en sommerudflugt. Fin måde at
få startet op efter en god sommer. Vi kan lige få samlet op på
begivenheder og nyde et uforpligtende samvær.
I år gik turen så til Tuskær, hvor
den nye leder Lise Faurschou
fortalte om Tuskær og Tuskærs
historie med nu afdøde Elin Nielsson ved roret. Mange af jer kan
måske huske Elin fra Grønlænderhuset i Holstebro. Tuskær er et
kulturelt samlingssted et stenkast
fra Vesterhavet. Lise fortalte også
om Tukakteatret og Reidar Nielson. Efter samarbejde med dette
teater findes der nu for første
gang en teaterskole i Grønland.

Lise Faurschou fortalte…

På Tuskær afholdes mange
forskellige arrangementer – klassiske koncerter – kurser – sangaftener – kunstudstillinger. Og så
serveres der ofte mad i forbindelse med arrangementerne. Stedet
har netop fået en guldmedalje for
4

Gildemøde

9. september 2019
at servere næsten 100 % økologisk mad.
Det fik vi en smag på – en dejlig
menu med fiskefrikadeller, rødbederelish med peberrod, marinerede gulerødder med frisk kokos,
hjemmelavet groft remoulade
m.m. Og til slut kaffe med æbleog blommetærte.

Vi spiste økologisk

Lise fortalte også om de mange
kunstværker og bøger, som findes
på stedet. Meget er udlånt fra
Ny Carlsberg fonden. Den tidligere leder af fonden Hans Edvard
Nørregård-Nielsen var en hyppig
gæst på Tuskær.
Selvfølgelig fik vi også rørt vore
sangstemmer.
I øvrigt så startede vi fra Holstebro i solskin – drak kaffe i
regnvejr i en pavillon i Bøvlingbjergs fine anlæg og besøgte
Hornvarefabrikken, hvor der var
mulighed for at købe af de smukke hornvarer.
Vi havde besøg af en gruppe fra
3. gilde og det var rigtig hyggeligt.
Lisbeth Malgaard

Dette gildemøde skulle være
starten på et samarbejde med 3.
gilde således at 3. gilde deltager i
vores septembermøde og 2. gilde
deltager i 3. gildes februarmøde.
Det skulle være et forsøg på at
vi kunne være lidt flere deltagere
til vores møde og dermed måske
have mulighed for lidt anderledes
arrangementer og evt. firmabesøg. Desværre mødte der kun 5
gildebrødre fra 3. gilde.
Da mødet var dagen efter
Naturens dag havde vi en ide
om at vi skulle ud i naturen – så
vi mødtes ved madpakkehuset
ved Tvis Naturlaboratorium. Kl.
17 var der mulighed for en vandretur i området – en kort og
en lang – hele vejen i selskab
med brægende hyggelige får. De
øvrige deltagere kom kl. 18, hvor
vi fik besøg af Bjarne Frandsen,
som er formand for foreningen
Tvis Mølle Have. Bjarne fortalte
om det store projekt i området
omkring Tvis Mølle, hvor der er
madpakkehus, bålplads, toiletter,
vandreruter og meget andet på
planen. Der skal med tiden oprettes forskellige laboratorier bl.a. til
brug for skoleelever, spejdere og
andre interesserede. Arealet er
på 125 ha natur, som er præget
af vandet fra Tvis å, Storåen og
Vandkraftsøen. Det varierende
landskab består af både skov,
eng, ådal, hede og overdrev. Der
er kulturhistoriske spor i landskabet efter Tvis kloster, teglbrænding og mergelgravning. Dette
fortalte Bjarne også om under en

Brægende og hyggelige får i Tvis

gåtur til Tvis Mølle og Tvis kloster.
Her i haven hørte vi sagnet om Liden Kirsten og Prins Buris. Og så
skulle vi selvfølgelig også besøge
haverne, som passes af frivillige
og som Bjarne er en stor del af.
Der er for tiden 25 frivillige. Der
findes haver hvor du kan få tirret
din lugte-, høre- eller følesans.
Og så er der selvfølgelig også
noget for synssansen. Har du
interesse i at dyrke diverse krydderurter til din kryddersnaps så er
det også et spændende sted. Og
Bjarne serverede en kryddersnaps
lavet på ”sødskærm” eller aniskål.
En dejlig smag af anis/lakrids –
og skal den kun trække i 4 dage.
I haven er der også frugttræer
og en enkelt bikube, som i øvrigt
i denne sommer har givet 71 kg.
honning. Stor tak til Bjarne for en
god orientering. Har du interesse
i at blive frivillig i haverne kan du
kontakte Bjarne.
Nu havde vi fortjent lidt til
ganen så vi bænkede os om
bordene i madpakkehuset og fik
serveret en ”tapasanretning” med
lækkert brød, vin og senere kaffe.
Og selvfølgelig havde Bodil
medbragt vore sangbøger. Og så
havde Svend Erik tændt bål på
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Tapasanretning i madpakkehuset

3. Gilde

bålpladsen. Desværre var der lidt
regn i luften så vi blev indendørs.
Et rigtig fint sted til en naturoplevelse året rundt – så har du
gæster så inviter på en tur. Der
er fine plancher i madpakkehuset. Det bliver spændende at se
udviklingen fremover.
Vil du anvende madpakkehuset
til et privat arrangement skal du
kontakte Helena på Holstebro
kommune, Teknik og Miljø.
Lisbeth Malgaard

Friluftsgildehal
19. august 2019

Denne friluftsgildehal foregik i
Storåhytten og blev både meget
speciel og særdeles festlig! Vi var
25 deltagere, der bænkede sig
om det meget flotte bål – under
en særdeles skiftende himmel.
Vi ”satte” os på medbragte stole
samt stole fra hytten.
Vores faneherold Preben fremviste først det flotte banner, vi har

Jytte bærer relikvier ind i tørvejr

Preben fremviste det flotte banner

fået til vores fane i anledning af
Dannebrogs 800 års jubilæum.
Meget aktuelt startede vi med
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”Smil og lad solen skinne”, og det
gjorde ”den” da også det første
kvarters tid, MEN så pludselig
åbnede himmelens sluser sig, og
det væltede ned, hvilket medførte
at, højsædets flotte blomsterdekorationer – samt fanen mistede
”balancen”, men Preben reddede

heldigvis fanen fra at blive beskadiget!
Efter meget KORT TID måtte vi
rykke indendørs i bålhytten, hvor
vi fortsatte gildehallen. Karins
gildemestertale og Elsa Ydings 5
minutter harmonerede fint med
hinanden, hvorfor jeg her bringer
de 5 minutter, som Elsa Yding
holdt inspireret af en artikel i Kristelig Dagblad, som var særdeles
tankevækkende:
ORDET
”Nøgne kom vi af moders liv”
Vi er nogle sære nogen, vi mennesker.
En gang imellem får vi en huskekage om,
at vi ikke lever evigt og om, hvor hurtigt
sygdom og død kan ændre alt det, som vi
så møjsommeligt har sikret os med. Og så
lover vi os selv og hinanden, at fra nu af
vil vi leve på en anden måde. Vi vil huske
at skønne på dagene, som de kommer, på
nærværet mellem mennesker, ikke hænge
os i småting og ikke blive ved med at jage
af sted efter ussel mammon.
En sådan huskekage fik den store russiske
digter Fjodor Dostojevski, da han i 1849
efter at have støttet revolutionære kredse
i et oprør mod zaren, sammen med en
række andre blev dømt til henrettelse ved
skydning. De stod på rad og række, bind
for øjnene, geværerne rettet mod dem
– for så i sidste sekund at blive benådet- ganske vist med 10 års arbejdslejr i
Sibirien. Om denne situation skriver han
både i sin dagbog og i litterær form. Han
skriver, hvordan han lovede sig selv, at
fra nu af ville han huske at elske, skønne
på hvert eneste sekund. Og så tilføjer
han: Men se, om jeg har gjort det.
Se om vi gør det! Og netop fordi det er
sådan fat med os, er også vi nødt til at stå
stille, være stille og lytte til stemmer, der
tvinger os til at huske, hvor dyrebart og

dog skrøbeligt vort liv hver eneste dag er.
Huske hvor godt det – trods al modgang
og tummel og bøvl – er at leve. Huske at
vi ikke har krav på noget som helst, men
at hver eneste dag er en gave, rakt os af
Guds overdådige hånd.
Og der kan Prædikerens lidt triste erfaringer godt komme os til hjælp. Han ved
nemlig, at det ikke nytter at samle skatte,
ja, ikke engang opsparet rigdom bliver til
nytte.
”Nøgen kom han af moders liv, nøgen går
han bort, som han kom, og han får intet
ud af det, som han kan tage med sig” sukker han.
Og selv om det nok her er den riges
”trøst” til den fattige, som formodes at
sove lidt bedre om natten end den rige,
så er hans erfaring dog almen og sand:
Den der elsker penge, bliver ikke mæt af
penge, den, der elsker rigdom, får intet
udbytte af den. Også den er tomhed.”
(Prædikerens Bog, kapitel 5, vers 9-19)
Så derfor: Lad os folde vores hænder og
takke for dagen i dag og for vort liv, som
det er og kommer til os – hver eneste dag
på ny.
Elsa Yding

Vi kom ind i den tørre og dejlige
hytte til noget af en festaften,
idet Finn Hingebjerg og Lisbeth
havde haft sølvbryllup og trakterede med vin, lækre kager m.m.
Gruppen havde desuden sørget
for meget lækkert smørrebrød, så
en regntung aften endte som en
dejlig fest !
KÆMPETAK til arrangerende
gruppe for en udfordrende aften,
som blev klaret til UG !
Hanna Viberg
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4. Gilde

Gildetur/sommertur
6. september 2019

19 glade gildefolk mødtes kl. 9.30
på P-pladsen ved Toftegade og
steg ind i den lækre bus fra Venø
Rejser og begav os ud på en supertur – i østlig retning!
Første stop var i Isenvad i det
dejlige madpakkehus, hvor vi fik
serveret formiddagskaffe med
lækre ”hjemmebagte” snegle.
Turen gik videre ad dejlige smutveje, og næste stop var Them
mejeri, hvor vi fik mulighed for at
forsyne os med smagsprøver og –
selvfølgelig – også benytte os af
nogle af deres gode tilbud!
Vi kørte videre ad en smuk rute
– stadig uden helt at vide, hvor vi
var, og så ”næsten pludselig” var
vi på Himmelbjerget – for mange
af os var det flere år siden, vi
sidst havde været der. Vi havde
en halv times tid, og det var nok
til, at nogle af os ”besteg” toppen
og nød den flotte udsigt (i dejligt
vejr). Det var en skøn overraskelse!

Svostrup Kro

Næste stop var Svostrup kro,
der er naturskønt beliggende –
lige ned til Gudenåen. Vejret var
8

Virksomhedsbesøg
26. august 2019

Udsigt fra Himmelbjerget

desværre på dette tidspunkt lidt
ustabilt, så vi gik direkte ind og
fik serveret det lækre mad, vi
havde bestilt på forhånd bl.a.
stjerneskud eller pariserbøf – store og lækre portioner, og serveret
af en meget festlig og kvik servitrice! Kroen havde mange sjove
detaljer med minder fra dens
mange år. Kroen er Danmarks
ældste pramdragerkro, og blev
kgl. privilegeret i 1834.
Vi var der en god times tid, og
hjemturen gik over den pragtfulde Kongenshus mindepark,
der – selvfølgelig – vrimlede med
får, som heldigvis flyttede sig for
vores bus.
Stadig fint vejr – MEN da vi
nærmede os Holstebro styrtregnede det, så vi var meget taknemmelige over, at det havde
holdt tæt under hele vores dejlige
tur.
STOR TAK til den ”sædvanlige”
udflugtsgruppe Sonja, Jane og
Jytte.
Hanna Viberg

Jeg glæder mig altid til virksomhedsbesøg. At gå rundt på fabrikken, høre historien om hvorfor- hvordan- firmaet’s udvikling,
ønsker for fremtiden, for medarbejderne og for virksomheden.
Denne aften skulle vi høre lidt
om JD-Contractor, og det blev en
aften ud over det sædvanlige. Vi
har alle hørt om Gert Normann
Andersen,- ham der startede et
dykkerfirma, bagmand for Strandingsmuseet Sct. George i Torsminde og ham der nu har oprettet
Sea War Museum i Thyborøn og
initiativtager til mindeparken for
Jyllandsslaget ved vestkysten.
JD-Contractor er i dag et mega
stort firma som bevæger sig
rundt i hele verden. Deres viden
om havet- vindmøller, kabler
og rør er unik. Sønnen Rasmus,
firmaets direktør, gav et indblik i
hvor meget firmaet har udviklet
sig siden starten i 1972. Firmaet
har hjemme i Holstebro med flere
bygninger på Nybo Bakke, stor afdeling i Kalundborg, hvor skibene
har base og hvor der er stor lager
kapacitet, og en mindre afdeling i
København. Rasmus viste billeder
af de mange skibe ( 13 stk. ), og
hvor de har opgaver, hvordan de
selv må udvikle på redskaber og
på dykkernes udstyr. Det er på
mange måder teknikken og sikkerheden der betyder mest, idet
det er under vandet, dybt nede,

Gert Normann fortalte…

det hele foregår. Det er her pengene skal tjenes.
Herefter kom Gert N.A. på banen og fortalte om Sea War Museet i Thyborøn og alle fundene
på havets bund, vi var ikke i tvivl
om, at det var her hans interesse
lå. Marine arkæologi.
Efter Gert’s lille foredrag, blev
der vist rundt i hallerne. Det
var som at træde ind i en anden verden. Vi vandrede rundt i
1. verdenskrig- 2. verdenskrig,
bomber-kanoner-geværer-uniformer- bøger- søkort, jeg kan slet
ikke huske alt hvad vi så, men
hold da op hvor var det spændende. Alt i nydelig orden og system.
Gert’s næste projekt er en udvidelse af Sea War, en tilbygning i
særklasse som allerede er tegnet.
Søren og Gert fik et stort Tjikkerlikker, og vi tog alle hjem med
en følelse af, at Nybo Bakke er
blevet større.
Tak for en spændende aften.
• Jeg vil opfordre alle gildebrødre til at støtte og donere 200
kr til Mindeparken på reg.nr.7670
konto nr. 0004964537 eller mobilpay 51554
Susanne
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Bålhygge

16. september 2019
Som det vist er alle bekendt, så
har vi i 4. Gilde en gruppe, som
med jævne mellemrum inviterer til hygge med mad over bål.
Denne gang lød overskriften:

HJORTEBRØL

Vi skulle mødes ved Tinkerdalhus sammen med Jens fra skoven. Jens kender vi fra turene til
Tinkerdal Shelterplads med børnene fra Spiren. Vi var 19, som
havde taget imod invitationen.
Da alle var mødt fik vi først
skænket ”En enkelt”, og hvis nu
nogen skulle få den tanke, at vi
drikker, så er det en helt forkert
tankegang. Det er nemlig forebyggende medicin! Dels for at
holde den indre varme på disse
lidt kølige sensommeraftner og
dels for at modvirke maveonder!
Jens havde leveret dyrekød, der
skulle bruges i aftenens ret, som
var Vildtgryde med selvfundne
svampe.
Vi delte os i hold. Nogle gik i
gang med at forberede Vildtgyde,
andre lavede salat under kyndig
vejledning af Lisbeth, som havde
en udfordring med at lave karamelliserede valnødder over bål.
Jeg gik sammen med nogle andre
og Jens ud i skoven for at finde
svampe. Det var dog helt tydeligt,
at det netop havde været weekend, som mange bruger netop til
at finde svampe, for der var langt
mellem dem. Vi gik dog ivrigt i
gang med indsamlingen, så ivrigt
gik det for sig, at mine bukser
revnede! Selvfølgelig til stor morskab for dem som opdagede det.
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Vi spiste dejlig vildtgryde

Musestille gildebrødre lytter…

Da vi havde en pæn stor portion
blev de renset, tørristet og til
sidst tilsat selve Vildgryden. Det
smagte fantastisk, og jeg kan vist
godt sige, at vi spiste, til vi var
godt og vel mætte.
Efter middagen fik vi en lille
sød overraskelse. Da vi ankom
tidlige på aftenen, fandt Finn B et
sødt brev til os inde i køkkenet.
Det var en hilsen fra skovens folk
sammen med chokolade og en
tak for vores indsats under turene
ud til Tinkerdal med børnene.
Det varmede.
Klokken var nu blevet så mange, at det var tid til at begive sig
ud i skoven for at høre, det der
var turens egentlig formål – nemlig at høre hjortenes parringsbrøl.
Det var ren luksus, for Jens havde
spændt en transport vogn med
sæder bagefter traktoren, så vi
kunne sidde behageligt under
turen.
Vi havde ikke kørt særlig langt
før vi så 3-4 rådyr, som stille og
roligt listede bag om vognen og
forsvandt ind i skoven. Efter et
stykke tid standsede Jens, og vi
steg stille og roligt ud, og stillede
os op for at lytte efter de høje
brøl. Aldrig har 4. Gilde været så

stille! Der gik ikke lang tid, før vi
kunne høre de første brøl i det
fjerne. Nogle havde medbragt
kikkert, men vi fik ikke set nogen
dyr. Det begyndte at småregne,
så vi steg igen ”ombord”, og Jens
kørte os til et nyt sted. Regnen

Efterårsgildehal
23. september 2019

Vi var denne aften 29 glade
gildebrødre forsamlet til efterårsgildehal, der som sædvanlig blev
afholdt i Storås Spejderhytte. Vi
havde fået nye duge i en gylden
farve, så bordene var flot dækkede i de varme og smukke efterårsfarver.
Hanne kom i sin gildemestertale
ind på de hensyn, vi skal huske at
tage til hinanden såsom at lytte

Flotte duge og dekorationer

var ophørt, så igen steg vi roligt
og meget stille ud af vognen. Nu
begyndte der snart at lyde høje
brøl, og denne gang var hjortene
ikke langt borte, men vi kunne
stadig ikke se dem. Det var efterhånden meget mørkt, og det
var blevet tid at vende hjemad.
Man kunne godt mærke, at Jens
var kendt i skoven, for det gik
rask tilbage til bilerne. Jeg er
glad for, at vi havde ham med
som turguide, for hvis han havde
efterladt os derude, så var vi med
garanti ikke komme hjem endnu.
Vi var tilbage ved bilerne omkring kl. 21, og kunne sige tak for
endnu en rigtig god aften.
Kirsten Nielsen
til hinanden. Noget vi nok ofte
glemmer!
Ejnar holdt 5 min. Sct. Georg,
og fortalte lidt om de udfordringer, vi ofte møder, efterhånden
som vi bliver ældre. Det kan godt
være, at vi ikke altid føler os så
”gamle”, som dåbsattesten siger,
men kroppen sætter selv visse
begrænsninger. Det kan være
svært at erkende, men sådan er
det bare.
I gildehallen lå der et sangblad
med 3 sange, som ikke findes i
vores gildesangbog, så måske er
det snart på tide, at nogen påtager sig en opgave med at revidere vores sangbog!
Arrangerende gruppe havde
bestilt et lækkert Stjerneskud,
Dvs der udspandt sig snart en
livlig diskussion om, hvorvidt det
hed et Stjerneskud eller en Stjernekaster, når der ikke var en kogt
fisk med men 2 stegte fiskefileter.
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Hanne fortalte om landsgildetinget

Uanset navnet så var det både
en stor og en god anretning, som
blev efterfulgt af en dejlig lækker
hjemmelavet æblekage til kaffen.
Siden vores sidste gildemøde
havde Niels fejret sin 80 års
fødselsdag, så Hanne overbragte
ham gildets vingave, og han fik

både sunget fødselsdagssang og
lov til at betale for vores drikkevarer den aften. Tak for det Niels.
I eftergildehallen fortalte Hanne
om sine oplevelser fra landsgildetinget, som hun lige var
komme hjem fra dagen i forvejen.
Bagefter sad vi vist alle tilbage
med en fornemmelse af, at alt
nok ikke altid foregår helt efter
de mest almindelige principper.
Til gengæld kan vi glæde os rigtig
meget over, at vi i 4. Gilde har
et velfungerende gilde, og at vi
havde haft endnu et godt og hyggeligt gildemøde, så arrangerende
gruppe fik et velfortjent Tjikkerlikker.
Kirsten Nielsen

Gildesiderne
Møde i Nordvestjysk Distrikt
20. august 2019
Fra 2. gilde mødte vi 3 gildebrødre op med forventning om et godt
oplæg fra vores DUS Knud og en
god snak med distriktets øvrige
gilder om vores fremtidige arbejde og tage hjem med en masse
gode ideer.
Knud havde et fint oplæg, men
snakken med andre gilder var
ikke muligt. Vi var nemlig de eneste deltagere.
Herunder får du Knuds referat
fra mødet:
2.Gilde Holstebro - var repræsenteret med 3 vakse Gildebrødre og
vi havde en fin dialog.
12

1) Af de rundsendte filer var speciel Samtalespillet om Gildeloven
til debat. Det blev vurderet til at
kunne anvendes.
Filer med Inspiration, Nye medlemmer, Rekruttering var alle
mindre ”aktuelle” for de fremmødte. Der ikke havde haft optagelse i mange år (>10år), så for
dem bliver medlemmernes alder
hovedproblemet for aktiviteter og
vedligeholdelse i gildets dagligdag
og vil uvægerligt munde ud i at
nedlægge, alternativt at sammenlægge med et andet gilde.
Nanna Muusmanns oplæg om
Foreningsengagement-Frivillighed-Generationsskifte i Foreninger - blev gennemgået. Det er
altså materiale fra en PHD over
emnet og ikke helt ”tilfældige
tanker”. Når man ikke har hørt

hende selv eller fået materialet
gennemgået, er det måske lidt
svært tilgængeligt.
Jeg kommer gerne til jer hvis det
har interesse. Gildebevægelsen
har et værdigrundlag, der er bæredygtigt, men det kræver engagement og personlig indlevelse ellers ender Gildebevægelsen som
en spiseklub, sangforeninger for
nostalgikere eller lign.
2) Karen Marie havde spurgt ind
til Fanehåndtering i Kirken ved
eks. begravelser, Fredslyset,
Ceremonier eller optog. Det blev
gennemgået ud fra beskrivelser
og det blev konkluderet, at Gildet
selv kan instruere fanebærerne i
fremtiden. Alternativt har jeg tilsagn fra en Gildebroder, der kan
lave en gennemgang med demo,
men det afventer vi.
3) Hjemmesiden. Distriktet har
tilsagn fra Henning Rose om, at
deltage lørdag 23.11. Der vil
være udgifter til kørsel.

Distriktsrådsmøde

17.9.2019
De enkelte gilder har modtaget referat
fra distriktet. Så er du yderligere interesseret her må du rette henvendelse til din
kansler.
Mødet foregik i Skive og der deltog
gildebrødre fra Thisted, Skive, Struer og
Holstebro foruden distriktsledelsen og
landsgildeskatmester Paula Mikkelsen.
I alt 14 personer. Mødet skulle være en
forberedelse til det kommende Landsgildeting. Vi blev oplyst at der kun ville
deltage 1 gildebror fra 2. gilde Holstebro.
Fra hele distriktet. Men det viste sig at
der deltog 2 gildebrødre fra 2. Holstebro,
gildemesteren fra 3. og 4. gilde Holstebro.

Mødedeltagerne ønsker flg.
spørgsmål op på det kommende
Distriktsrådsmøde 17.9. inden aftalen med Henning gennemføres.
Hvilke Gilder ønsker ikke at have
en hjemmeside?
Hvis det kun er Gilder i Holstebro
og Struer, der ønsker hjemmesiden, vurderes det, at vi kan lave
den sammen, men det undersøger jeg - inden Distriktsrådsmødet.
Personligt vil jeg vurdere mødet som godt og i en åben/ærlig
dialog, men det er meget, meget
skuffende, at der ikke møder flere
Gilder op. Det lyder fantastisk,
at der ikke kunne findes bare
een enkelt Gildebroder fra alle de
manglende Gilder.
Jeg vil foreslå, at Gilderne vælger
en GU, når nu GM’erne ikke har
tid eller lyst til at uddelegere...
Trods alt, glæder jeg mig til Gilderådsmødet den 17.9.
Med gildehilsen Knud
De forskellige forslag – undtaget forslaget fra Landsgildeledelsen – blev gennemgået og det gav selvfølgelig anledning
til debat. Og ikke alle var enige. Landsgildeledelsen havde svaret Odensegilderne, som havde det mest yderliggående
forslag, at hvis dette forslag blev vedtaget, ville den opstillede landsgildeledelse
trække sig på Landsgildetinget.
Mødet fortsatte som om der ikke ville
ske nogen ændring efter Landsgildetinget
– så der blev snakket fremtidige møder i
distriktet.
Der henvises til indlæg fra gildemesteren fra 2. gilde i Holstebro om hendes
oplevelser på Landsgildetinget.
Lisbeth Malgaard 2. gilde
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Landsgildeting

21-22. september 2019
Først her et udpluk af LGM Helmut Werts tale til GM stævne den
29-30/9 2018 i Horsens:
”Vores fælles gildefremtid! Handlingernes tid er kommet.
Vi er et fællesskab, og vi har et
fælles ansvar.
Lad os tilpasse vores struktur,
vore udgifter til det, der er en
realitet. Handlingernes tid er
kommet.
Plan 2017 – 2019 Motto: Handlinger skal præge vores kommende
år.
Fra 2008 til 2018 har vi mistet
2158 gildebrødre.
Vi er gået fra 203 gilder til 169
gilder dvs. 34 færre gilder.
Ud af de 169 gilder er der 40 små
gilder med mellem 3 – 14 GB
Hvis denne afvikling fortsætter
vil der i 2025 være ca. 1600 GB
tilbage.
Fra at have 61.979 kr i aktiver i
2019 er der i 2025 ÷812.552 kr.
(Disse tal er et år gamle, jeg
frygter det ser værre ud nu.)
Her ser I en mulig økonomisk
udvikling af medlemstab, som
kræver strukturelle forandringer
hurtigt.
Vi taler ikke om småjusteringer i
et almindeligt budget. Vi taler om
nye økonomiske rammebetingelser for vores arbejde.
Vi skal og må tilpasse os til situationen og tilpasse vores organisationsstruktur til de nuværende
rammebetingelser.
Nu skal der arbejdes med udgiftstilpasningen, der skal arbejdes
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på at fjerne et tungt system. Vi
skal arbejde ret hurtigt med et
forslag til det kommende LGT,
dog mener jeg, der skal handles
før.
Der skal arbejdes med at finde
frem til, om vi i det hele taget
kan bibeholde et kontor pga. det
økonomiske ansvar, vi har over
for vores organisation.
En nedlæggelse af kontoret er
ingen tanke, der er passé mere.
Intet er tabu!”
Ingen her fra 2. Gilde deltog i
Gildemesterstævnet, da vi havde
fravalgt dette, så vi kunne komme flere til LGT.
Inden LGT har vi skullet forholde os til fremtidens struktur og
økonomi på landsplan.
Der skal arbejdes med udgifts
tilpasning, og der skal arbejdes
med at fjerne et tungt system.
1., 3., 4. og 9. Gilde fra Odense
tog opfordringen meget seriøst
op.
De har lavet et forslag med
fokus på slankning af organisationen, med en flad struktur med
landsgildet og gilderne. Distrikterne ændres til en frivillig koordinerende enhed.
De har virkelig taget stilling til
de enkelte punkter , og beskrevet
en ansvarsfordeling for opgaverne.
I hovedtræk:
• Afskaffelse af distrikterne.
• LGT hvert år.
• Stående udvalg nedlægges, i
stedet nedsættes projektgrupper
• Kontoret nedlægges.
• Sct. Georg udgives digitalt.

De fire gilder har også lavet et
budget med fint overskud.
MEN det har ikke været let, da
der ikke har været noget samarbejde fra LGL´s side.
Til Distriktsgildeting fik vi at
vide af Paula, at man skulle stemme for hele pakken fra Odense
gilderne, hvis man ville stemme
for.
Det gav mig visse bekymringer,
da jeg kunne gå ind for mange af
forslagene, men ikke umiddelbart
det hele.
På sidste distriktsrådsmøde
gav jeg udtryk for, at jeg synes
det var et godt gennemarbejdet
forslag, der var fra Odense, men
at jeg nok ikke kunne stemme for
det hele.
Afstemningen var dog lavet om,
så man kunne dele det op i 4
afstemninger.
Vi tog til LGT med håbet om,
det var tid til forandringer.
Kl. 10.30 begyndte Vejen Garden at varme op til modtagelsen af Prinsesse Benedikte, som
skulle ankomme kl. 11 og LGT
kunne begynde.
Efter velkomsten ved LGM Helmut Werth fik repræsentanten
for Danmarkssamfundet ordet i
anledning af Dannebrogs 800 års
fødselsdag.
Herefter blev vi alle budt velkommen af Vejens borgmester
Egon Fræhr.
Efter frokosten fortsatte LGT
2019.
Her vil jeg lige nævne Fredslyset, som 71 gilder og 5 -6 spejdergrupper modtager.
Spejderne bringer lyset ud til
skoler og børnehaver.

Frimærkebanken har fået et
udbytte på 48.000 kr. ved salg af
frimærker.
Denne gang havde Fortuna gildet samlet flest frimærker nemlig
72 kg.
3. gilde her fra Holstebro havde
samlet 34,5 kg. så det kunne
blive til en 5. Plads.
Efter mange fine ord og store
visioner kom vi så til behandling og afstemning af indkomne
forslag.
Da Odense gildernes forslag var
det mest vidtgående skulle det
først behandles.
Det blev fremlagt af DGM Karen
Jensen, et meget flot gennemarbejdet forslag.
Der var lidt debat omkring
forslaget lørdag inden LGT blev
suspenderet.
Søndag formiddag startede LGM
med en ” tordentale ”, og yderligere kommentarer til Odenses
forslag blev blankt afvist.
Inden vi gik til afstemningen,
anbefalede LGK at man stemte
nej til forslaget, og hvis det blev
vedtaget ønskede LGL ikke genvalg.
Odense gildet havde gjort sig
den ulejlighed at lave en opstilling, som kunne vises på det
store lærred, så vi kunne sammenligne deres forslag med
LGL forslag og øvrige indkomne
forslag, så vi havde et sammenligningsgrundlag.
Dette ”pyttede” dirigenten nærmest af, men viste det dog. For
mange nede i salen var det vanskeligt at se, hvad der stod, men
det blev der ikke taget hensyn til.
15

Afstemningen foregik ret hurtigt
og blev ikke foretaget med den
seriøsitet, som det havde fortjent, og til sidst måtte jeg stå af.
Jeg kunne simpelthen ikke følge
med, men det skal ikke være
nogen hemmelighed, jeg stemte
ja til alle forslag fra de 4 gilder i
Odense.
På baggrund af den korte
debat, der var lørdag, blev forslaget nedstemt og dermed var LGL
tilfreds, og nu kunne hele Sct.
Georgs Gildernes fremtid fortsætte som hidtil.
Fra LGL var der forslag om at
ændre LGL fra 6 til 3 personer
(LGM, LGK, LGS.)
Forslag om lovændringer i Love
for Sct. Georgs Gilderne i Danmark.
Forslag om at man ikke længere
kan stemme med fuldmagt.
Disse forslag blev vedtaget
Herefter blev de stemmesedler,
som var udleveret pga. fuldmagt
inddraget. Det vil sige, at de små
gilder, som ikke har økonomi til at
deltage, har mistet deres indflydelse.
Der var et forslag fra LGL om,
at de godt 70.000 kr. som var i
overskud fra sidste LGT blev doneret med 20.000 kr. til julemærkehjemmet og 50.000 til Børn og
unge i sorg. Resten kom i egen
kasse.
Dette blev vedtaget efter et par
kommentarer.
Regnskab og budget.
Odense gildet havde lavet et
budget som viste et pænt overskud. Med nogen modvilje fik de
lov at fremkomme med det.
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Det blev naturligvis ikke godkendt.
Som vi alle kan se i Sct. Georg
nr. 4 vil LGL budget ende med et
pænt underskud på 430.000 kr.
Dette bliver forhåbentlig mindre,
da der opfordres til, at man finder
andre muligheder for at mindske
huslejen, da der her er varslet en
stor stigning.
Bladet Sct. Georg reduceres til
4 gange årligt, alle opfordres til at
gå over til at få det digitalt.
Forslag til en kontingentforhøjelse på 200 kr. årligt blev ikke
vedtaget.
International medarbejder, Udd.
sekretær og Pr. sekretær udgår af
LGL.
Herefter genvalg af gildeledelsen.
LGT 2021 afholdes i Middelfart.
Meget frustreret over LGLs
negative modtagelse af ”Odenseforslaget ” tog jeg hjem med
bestemmelsen af, at jeg ikke
oftere har lyst til at deltage i LGT,
da intet ændrer sig, hvis LGL ikke
er positiv, lydhør og imødekommende for forandringer.
Dette var min oplevelse af LGT
2019.
Med gildehilsen
Karen Marie Pedersen
2. Sct. Georgs Gilde Holstebro

JULEHIKE 2019
Uha som tiden løber! Nu er det snart igen tid for afholdelse af årets julehike. Det sker i weekenden:
23.-24. november omkring Møllesøen i Klosterheden
Temaet er i år: ”I en skovmands fodspor”……..
Storspejderne, seniorerne og lederne mødes: Lørdag den 23. november kl. 16 ved Kilen, Struer
Spejderne op til 12 år mødes: Søndag den 24. november kl. 09.00 ved Møllesøen i Klosterheden
Begge grupper slutter samme sted søndag kl. 13, hvor der vil være præmieoverrækkelse og pølser og
saftevand til spejderne. Alle forældre, søskende og andre interesserede er velkomne til at deltage i
afslutningen. Der kan ikke købes pølser og saft om søndagen.
Der er i år sat som kriterie for hike for storspejderne m.v., at der skal være mindst 5 grupper, før løbet vil
blive gennemført, da der ligger et meget stort arbejde bag planlægningen for denne gruppe. For de 6-12
årige deltager der almindeligvis godt 100 spejdere, så hiken for denne gruppe vil blive gennemført.
I spejderlauget kan vi som sædvanlig ikke klare opgaven uden hjælp udefra. Vi vil derfor gerne opfordre så
mange gildebrødre som muligt til at melde sig som postdommere. Der vil blive afholde postdommermøde:
Onsdag den 13. november kl. 19 i spejderhuset, Sønderport
Sæt derfor gerne allerede nu X i kalenderen. Vi håber at se dig – tak for din hjælp.
Med venlig hilsen Spejderlauget

Efterlysning
Til årets julehike har spejderlauget brug for
nogle små trækasser.
Den slags, man køber clementiner og anden
frugt i. Evt. vinkasser af træ
Hvis I gildebrødre skulle få sådanne til overs i
jeres husholdning, vil vi meget gerne modtage.
Mgh. Spejderlauget
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Mindeord om Erik Thulstrup
Lørdag den 14. september fik vi i 3. gilde den triste
meddelelse, at vi havde mistet en gildebror.
Erik Thulstrup sov stille ind d. 14. september med sin
familie omkring sig.
Erik blev medlem af gildet i 1983, og i de forløbne år har han haft
hverv, både som herold 1985-86, samt gildekansler 1995-97.
Erik eller ”Tulle”, som vi kaldte ham, bakkede trofast op om gildets
og dets aktiviteter, og i de år hvor julehiken krævede bemanding på
posterne hele natten, mødte Erik op med sin campingvogn, så opgaven blev lettere for postmandskabet.
Erik elskede det selskabelige liv, der også er i gildet, og han havde
altid små morsomme bemærkninger til de andre gildebrødre. Da
Erik i sin fritid også var medlem af Holstebro Industri- og Håndværkerforenings sangkor, var det naturligt, at han var forsanger ved
vores sammenkomster. Desuden var Erik i mange år også ”Kulturvægter”, der gik gennem byen som rigtige vægtere iklædt flot kappe
m.m.
Han var opmærksom og påpasselig, og havde stor orden i sine
ting.
Da mændene i 3. gilde forlod arbejdsmarkedet, begyndte de at gå
tirsdagsture. Også her var Erik med, og han nød den snak, der var
efter turen, mens man slappede af.
I de sidste år har Erik haft et par blodpropper, og han var tiltagende træt. Alligevel formåede han, med Sonjas hjælp at deltage i
gildets arrangementer lige til det sidste.
Æret være Eriks minde

Fredslyset fra Betlehem
Sæt
I kalenderen den 17. december. Det forlyder at der igen i år
arrangeres julegløgg i Ungdomsborgen efter ”Syng julen ind”.
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Lis Bonde Jensen

Brev fra Erica
Nedenstående kan I læse et brev
fra Erica. Brevet er direkte afskrevet fra hendes brev. Fantastisk
at hun stadig husker det danske
sprog så flot.
Kærer Sct. Georgs Gilderne i Holstebro.
I dag har jeg samlet mig sammen
og sidder ned og vil skrive et brev
til jer all!! Det er meget fantastik
at vi har holdt forbindelse med
hinanden i 51 år Jeg takker mig for
Gud fordi I er så godhjertet mennesker!
Det er sjovt at jeg har aldrig været
i forbindelse med Erica Zacharia
heller ikke med Paskazia Feruzi.
Jeg ved ikke hvor Erica liver hen
her i landet. Men Paskazia var gift
i Ghana.
Ja, jeg var så heldig at jeg kom
hjem og har arbejdet godt fra
1968 – 1996.
Nå Gud velsigne jer alle fordi I
havde givet mig en god uddannelse og I har været med mig i tanker
og I har hele tiden og min gris
sulter aldrig. Ingelise har været
meget flink med at sende pengene
til mig. Ja, nu liver jeg i en bedre
hus som andre mennesker. Ja, i de
sids år som vi arbejdt vi fik så lidt
i løn. Ja, jeg for ca. 50 kroner som
pensionbetælling. Det er så lidt
penge, når jeg har så stær familie.
I har forbedert mit hus, den har nu
4 værelser og 1 sture.
Jeg havde 6 børn, henholdsvis de
hedder:
1. Emanuel, som døde den 13-32017.

2. Aden født i 1972 han har 2 børn
og 3 barne-børn.
3. Maida født i 1974 har 2 børn
(Irenes mor)
4. Oman født i 1977 har 3 børn.
5. Dhahiri født i 1980 har 3 børn.
6. Fikra født i 1982 har 3 børn.
Emanuel var født i 1969 han havde
kun 1 pige og hun har 3 børn.
Jeg har 14 børn-barne og 6 som
jeg oldemor til dem. Her hjem liver
jeg med 5 børn-barn, og alle gå i
skole jeg skal passe dem i alt.
Irene arbejde med sin computer
som fik hun fra jer igennem Ingelise. Hun tjerne lidt penge og hun
hjelper mig lidt hun dygit og hun
er 23 år.
Irenes mor er syg hun døjer med
HIV sammen med hendes mand.
Men jeg måtte hinte hende fra
Nzega hvor hun liver med sin
mand, sådan at hun kan få god
sygepleje.
Jeg en pige på 77 år den 27. juli i
år bliver jeg mere ung altså bliver
jeg en pige på 78 år!!!!
Jeg takker Gud for det.
Ja, kan I har det godt alle sammen! Here sender de kærligste
hilsener til Jer.
Erica

Ingelise har lige oplyst mig om
at Erica har fået et sammenfald
i ryggen og har svært ved at
hjælpe sine børn.
Skulle ovenstående give dig
”lyst” til at sende en lille hilsen til
Erica så kan du indsætte et beløb
på Ericas konto i Jyske Bank 7590
254861-1.
Lisbeth Malgaard 2. gilde
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Fødselsdage

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.
November
9. Bente Bendix/2.
20. Hjørdis Madsen/4.
21. Inga Christensen/2.
23. Ingelise Vistisen/2.
December
2. Mogens Juhl Pedersen/4.
3. Inger Schmidt/4.
11. Hanna Viberg/3.
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12.
17.
18.
19.
20.
24.
27.
28.

Finn Bonnichsen/4.
Bente Rasmussen/4.
Oda Jensen/2.
Ole Stage/3.
Birte Biehl/4.
Irma Thomsen/2.
Dora Madsen/4.
Grethe Uhre/3.

Januar
3. Kim Karup/2.
11. Jørgen Christensen/3.
12. Kirsten Bjerregaard/3.
24. Anne-Marie Hald
Svenningsen /4
28. Lisbeth S. Olsen/4.

