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Gnisten 1. kvartal 2020

Øksen

Indholdsfortegnelse

GNISTEN. Hvilket fantastisk
navn!
Kan lige høre hvordan det er
fløjet gennem luften med navneforslag, for slutteligt at ende med
GNISTEN.
Måske fordi, der kun skal en
lille GNIST til at tænde et lys i
mørket, og kun en lille GNIST til
at tænde et lejrbål, som vi kan
varme os ved i den kolde tid. Eller
fordi, GNISTEN er det som holder
hjulene i gang, og bærer Gilderne
ind i fremtiden.
Omvendt skal der i tørken kun
en lille GNIST til, at tænde en
stor skovbrand. Og i magteløshed
kan GNISTER af ord, tænde små
alliancebål, som umildbart skaber tryghed, men som på langt
sigt fastholder folk i en bestemt
virkelighed.
Jo, GNISTEN er et genialt navn,
og som mange danske ord, et ord
med flere betydninger.
Nu, vil det være nærlæggende
at spørge; Hvordan står det
egentlig til med GNISTEN?
Er vi en flok gamle trætte spejder, som har mistet GNISTEN?
Som ikke har GNISTEN til, at
udvikle ”plejer”, og som derved
i bund og grund har svært ved,
at rumme nye gildebrødre? En
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flok gamle spejdere som tænker; Vi lukker og slukker! - ikke
GNISTEN til en skovbrand, med
GNISTEN til en Gildebrand.
Eller
Er vi en flok ældre spejdere,
som stadig har GNISTEN? GNISTEN og modet til at bruge
vores fantastiske netværk til, at
udvikle os selv og vores gilde.
Den GNIST, som sikrer et Gilde i
bevægelse, og et Gilde der sender GNISTER ud til spejderne og
samfundet om, at her sker noget
og der er plads til flere!
En ting er sikkert, GNISTEN
er en levende fortælling om en
flok gildebrødres fælles rejse.
En rejse forankret godt og solidt i spejderlivet, med alle dens
glæder og sorger. En rejse hvor
GNISTEN er brændstoffet, og
olien er: At høre andres mening,
og danne sin egen!
Jeg vil derfor lade denne lille filosofering være GNISTEN til hver
enkelt. GNISTEN til, når I nu sidder og læser vores FANTASTISKE
gildeblad GNISTEN, at overveje
med jer selv:
Hvordan har GNISTEN det?
Rigtig godt nytår!
Hanne, 4. Gilde.

www.sct-georgs-gilderne.dk

http://www.nordvestjyskdistrikt.dk
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2. Gilde
Efterårsgildehal
den 7. oktober 2019

EFTERÅRSGILDEHALLEN blev
holdt i Naturhuset i Hjerm. Vi
mødtes 14 gildemedlemmer kl.
18.oo, og begyndte med gildehallen, som Karen Marie indledte.
Derefter overtog Annelise gildemesterkæden, og gildemestertalen.
Annelise fortalte om en ung
mand, der ved starten af sit studium, var bange for at han ikke
blev en del af fællesskabet, hvis
han ikke drak spiritus til introfesterne. Citat:” Jeg spørger mig
selv, hvor mange der ryger og
drikker, for at være en del af et
fællesskab? Det er skræmmende,
når vi ser de unge drikke sig ud i
hegnet, og foretager forfærdelige,
ting med forfærdelige følger”.
Forstanderen på Testrup højskole, taler om formløshedens
tyranni, - det at de unge mangler
traditioner. På hans højskole, holder man fast i morgensamling, og
synger meget, og de unge sætter
pris på det.
Annelise sagde: Jeg føler at
efterskoler og højskoler går foran,
og har traditioner, og dermed
inspirerer de unge til, at der er
andre måder at have det rart på,
og komme hinanden ved på, så
selv den unge mand kunne være
med”.
Der er to højskolelærere, der
mener, at vi kan undvære højskolesangbogen, - den er ikke
tidssvarende, og er for national.
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Der var heldigvis nogen der tog til
genmæle, og gav dem det råd, at
de kunne lade være med at bruge
den.
Annelise fortalte om en dejlig oplevelse, hun havde haft på
pensionisthøjskolen i Nr. Nissum.
Maratonsang, hvor man sang fra
højskolesangbogen, uden pause,
fra kl. 9.30- 15.00.
Annelise fortalte endvidere, at
hun kom fra et hjem med klaver,
desværre var ingen af dem gode
til at spille på det, men man sang
meget, og derved lærte hun et
utal af både sange og salmer, og
det har været til stor glæde for
hende.
Hun sluttede gildemestertalen
med at læse de 2 sidste vers af
Jens Rosendals salme:
De dybeste lag i mit hjerte.
Salmebogen nr. 28.
Derefter tog Mogens sig af de 5
min. Sct. Georg:
På vores gildemøde i august
kørte vi gennem Bøvlingbjerg til
Tuskjær. Mange har, ligesom jeg,
undret sig over, hvorfor så lille
en by har to kirker. Forklaringen er, at der var 2 præster, som
ikke kunne samarbejde, og det
resulterede i en langvarig strid,
mellem Grundtvigianere og Indre
mission. Det var ikke kun på det
kirkelige område der var uenigheder, men de 2 grupper talte
ikke sammen. Der var 2 adskilte
samfund med hver sin skole, 2
læger, 2 af alle slags forretninger,
og så også 2 kirker, med hver
deres præster.

Udsigt fra gildehallen

Maden nydes

Heldigvis har tiden udjævnet
det, men kirkerne står tilbage
som et varigt minde.
Efter gildehallen nød vi Poul
Eriks dejlige mad, Kyllingesalat
med friskbagt flutes, og Mørbradbøf med salat, derefter kaffe med
Birtes lækre kage. Efter et par
sange fortalte Karen Marie om
hendes og Bodils oplevelser på
landsgildetinget.

Vi hyggede os, der blev snakket
meget, og vi sang igen et par af
vores dejlige efterårssange før vi
tog hver til sit. Det var en dejlig
og afslappet aften, hvor vi nød
at være sammen i gode venners
selskab.
Inga Christensen

Julestue

9. december 2019
Vi var 20 gildebrødre og gaser
der i god julestemning mødte op
i Naturhuset i Hjerm for af hygge
os sammen.
Efter vi havde fået os sat ved
Pouls meget smukt julepyntede
borde, sang vi en af vore skønne
julesamler, inden vi skulle nyde
Poul Eriks dejlige julemenu, flæskesteg med tilbehør. Før der var
plads til ris a´lamanden, sang
vi endnu et par sange og Karen
Marie læste julehistorien om et
lille grandtræ, der bestemt ikke
var lykkelig, da det havde fået
en dårlig opvægst og tilsidst kom
i familiepleje hos en familie, der
sang smædeviser om det: Først

Pouls flotte julebord

skal træet vises siden skal det
spises, og julen der varer lige til
påske. Efter de mange genvordigheder endte det i rendestenen,
inden det blev brugt som flis.
Nu var det så tid til at finde
mandlerne i ris a´lamanden. Det
blev Paul Erik, Mogens og Inge,
der var de heldige.
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Bemærk den korrekte julepåklædning

3. Gilde

Herefter var der en juleopgave i
form af anagram, hvor bogstaverne skulle byttes om, så de dannede ord, der relaterede til julen.
Det var en vanskelig opgave og
kun et par stykker kunne løse opgaven. Da alle havde forsøgt sig
ihærdigt var der en lille gevinst til
alle, i form af en lille æske chokolade.
Aftenen sluttede med Dejlig er
jorden.
Karen Marie Pedersen

Fødselsdagsgildehal
21. oktober 2019

Da der denne dag var to begivenheder (800 året for Dannebrogs
fald fra himlen samt vores gildes
fødselsdag) at fejre, startede vi
med en velkomstdrink, her gik
snakken hyggeligt indtil vi blev
kaldt til Gildehallen.
Karins gildemestertale beskæftigede sig også med flaget samt
traditioner omkring det.
Hanna holdt 5 min. Sct. Georg,
hun fulgte tidens opråb og gik ind
for genbrug.
Hanna fortalte om alle de steder
vi igennem de sidste 49 år havde
haft til huse, det var spændende
at huske på alle de steder vi har
”boet”.
Da flaget jo også blev fejret, lod
vi fanen stå medens vi spiste og
hyggede os.
Under middagen var der flere
spændende quizzer og sange fra
en svunden tid.
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Aftenen sluttede af med faneindrulning til sangen Dejlige Dannebrog.
Tak for en hyggelig aften
Jytte von Seelen

Julegildehal

16. december 2019
Vi var 23 deltagere til denne
dejlige julegildehal, som vi (som
sædvanligt) afholdt i HAC’s foredragssal. Der var dækket et langt
festligt julebord til spisningen
samt stole på rækker til gildehallen. Vi startede allerede kl. 17.30,
og det var en god ide, for gruppe
3 havde planlagt en lang række
aktiviteter efter gildehallen.
Gildehallen startede meget
symbolsk og flot med at Jane
tændte lysene på højsædet med
flammen fra fredslyset (hvor der
jo har været mange aktiviteter de
sidste uger). Det satte os straks
i den rette julestemning. Karins
gildemestertale var bl.a. nogle
dejlige tanker om julen inspireret
af Johannes Møllehave, samt glæden ved at have en stor familie
(for Karins vedkommende 4 generationer) til at fejre julen med.
Til gildehallen havde vi alle fået et
sangark med Dejlig er den himmel blå med 19 vers, som vi sang
ad 4 omgange. Det var en meget
spændende og overraskende udgave af den velkendte julesalme,
og da jeg kom hjem, ”googlede”
jeg sangen, og det viste sig, at
denne lange udgave er Grundtvigs gamle udgave fra 1810, som
specielt rettede sig mod børn.
Først i 1863 kom den forkortede
udgave (som vi jo kender) på de
7 vers. Det gav en dejlig julestemning at synge de mange vers
undervejs i den festlige gildehal.
Grethe Uhre havde 5 minutters
Sct. Georg, og hun fortalte varmt
og begejstret om dejlige julemin-

der og traditioner fra hele hendes
barndom og ungdom. Imponerende og helt uden nogen form for
manuskript – TAK til Grethe!
Vi bænkede os herefter ved julebordet, hvor vi ventede et stykke
tid, inden maden blev serveret.
Det gjorde nu ikke så meget, for
så fik vi tid til at snakke samt
nyde HAC’s dejlige vine. Menuen
var en forret med laks pyntet med
grønt, hovedret andebryst med
rødkål og brunede kartofter samt
lækre dessertglas til kaffen.
Arrangerende gruppe ”udsatte
os” for nogle spændende juleopgaver bl.a. med 12 forskellige
spørgsmål om Jesus (bl.a. Hvor
mange brødre havde Jesus? (han
havde mindst fire), samt Hvad
sagde englen IKKE til hyrderne?
(Fred være med jer!). Der var i
alt 15 tankevækkende og specielle spørgsmål, og vinderne havde
vist 12 rigtige (jeg var med i en
gruppe, der KUN havde 9 rigtige).
Selvfølgelig havde gruppen også
lavet et dejligt sangblad til julegildehallen, som vi med fornøjelse
sang alle sammen, og Finn kom
med en sjov ny version af Højt
fra træets grønne top (overskrift
Julefrokost)
STOR TAK til gildeledelsen samt
arrangerende gruppe for en formidabel optakt til julen.
Hanna Viberg
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4. Gilde

Julestue

2. december 2019

Gildemøde

28. oktober 2019
Mit liv på kanten
Gruppe 5 havde inviteret til et
foredrag om Møltrup optagelseshjem.
Verner, der er arbejder på
Møltrup optagelseshjem, fortalte
om baggrunden for hjemmet og
dets formål. Verner kom ind på de
pligter og krav, der bliver stillet til
beboerne, samt det daglige liv for
hjemmets beboere.
Herefter overtog John Nielsen,
der er beboer på Møltrup.
John indledte med en sang
som han selv havde skrevet om
Møltrup, og vi måtte sande, at
han overraskede både med sang
og guitarspil.
John var glad for, at han havde
rundet de 70 år, trods mange års
massivt misbrug af både alkohol
og stoffer.
John, der omtalte sig selv som
”barakunge”, kom fra de gule
barakker i Horsens fra en familie, hvor han havde en opvækst,
med en voldelig far, der ofte var i
fængsel, og en meget kærlig mor,
der forsøgte at holde sammen på
en børneflok på fire. John havde
svært med skolen, og skulkede
meget, hvilket medførte tvangsfjernelse. Han fortalte om de
forskellige børnehjem, han havde
været på, og han kunne trække
paralleller til filmen ”Der kommer
en dag”
Da han bliver voksen, starter
der et liv med druk og misbrug,
og han vandrer ind og ud af
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fængsler, hvor han bliver et kendt
menneske. Han bliver tilbudt
mange behandlinger, og heldigvis
lykkedes det ham endeligt, i en
sen alder at få brudt sin kriminelle løbebane, da han forelsker sig,
og bor fast med en pige. Men da
hun efter 10 år forlader ham, går
det galt igen.
Han bliver derefter tilbudt et ophold på Møltrup optagelseshjem,
hvor han genfinder roen i sit liv.
John er en fantastisk fortæller, og fremtræder både som en
meget pæn og oplyst person,
som man ikke kan undgå at have
respekt for. Hertil kommer, at han
har en fantastisk sangstemme, og
spille på guitar kan han også.
Efter foredraget serverede
gruppe 5 landgangsbrød af bedste
slags.
John sluttede af med fællessang
og guitar spil:
Aldrig mere må jeg se dig
Avenuen
Samt et repertoire over andre
kendte melodier.
En super god aften, der også
gav tid til eftertænksomhed.
Gruppe 3, Sonja Fisker,

Vi mødtes i Storå Hytten til den
årlige Julestue.
Gruppe 2 havde gjort et flot
stykke forarbejde for at sætte os i
den rette julestemning.
Juletræet var sat på fod, og
ventede kun på at blive pyntet
med det af Gildebrødrenes medbragte pynt.
Bordene var juledækket med
gran og lys, bordkortene var selvfølge holdt i den bedste julestil,
nemlig kravlenisser.
Så var det tid til at gå til bords,
hvor vi smovsede i en lækker
hjemmelavet julefrokost.
Mogens havde fødselsdag, så
han overraskede med en god flaske rødvin til hvert bord.
Godt mætte trængte vi til at
motionere, så alle gik ned til jule-

Tre spejdere underholdt

træet, hvor dansen gik lystigt til 3
julesange.
3 spejdere dukkede op og underholdt os med en julesang.
Nu var der plads til at nyde
risalamande med chance for at
vinde en mandelgave.
Så var det tid til en julehistorie,
Anne-Marie læste en andeledes,
festlig og miljøbevist historie der
fik smilene frem.
Stort tak til gruppe 3 for en
dejlig aften.
K.E./Gruppe 1

I 4. gilde har vi i perioden 17/2 2008 til dato samlet 620 kg dåseringe
Yderligere 12 kg er på vej Godt gået!
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Gildesiderne
Fellowshipday 2019
22. oktober 2019

Vi var 27 deltagere fra hele distriktet (selvfølgelig flest fra Holstebro), hvor nogle af os havde
henlagt et gruppemøde til denne
aften – og det var heldigt – for
det blev en formidabel spændende og underholdende aften!
Efter en lækker menu (Kalkunret med salat, samt små elegante
dessertkager) oplæste Karin
Boldsen Fellowship-budskabet
og gav herefter ordet til Birthe
Ømark, som er områdekoordinator for landsgildets udvalg for
internationalt arbejde.
Birthe fortalte først generelt om
ISGF-arbejdet, som startede for
66 år siden, og for øjeblikket især
arbejder meget med klimaspørgsmål, og direkte spørger: Kan vi
indenfor ISGF gøre noget
I år har ISGF fra 21. til 25.
februar afholdt en udviklingsuge i
SANGAM - pigespejdernes verdenscenter i Indien, beliggende
150 km øst for Bombay. Pigespejderne har 4 centre i verden,
hvoraf mange af os nok bedst
kender Our Chalet i Schweiz.
Birthe deltog i kongressen sammen med en anden gildesøster
(som jeg desværre ikke fik navnet
på), og var fuld af begejstring
for de mange aktive spejderes
arbejde i området. I forbindelse
med kongressen hædrede man
også Baden Powells fødselsdag
22. februar med en stor flot fest
på dagen.
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Birthe rundede af med at nævne, at der er verdenskonference i
Madrid næste år – men efterlyste
også planen for internationalt arbejde, og hvordan DIS-møderne
fremover skal afholdes ?
TAK TIL DISTRIKTET for en formidabel aften med en engageret
foredragsholder.

Vi så nogle fantastiske fotos
fra det flotte center, som delvis
drives af voksne spejdere. Det
var imponerende at se de mange
bygninger og hvordan de benyttes
af de mange spejdere – ofte iført
flotte nationaldragter. Centret er
temmelig nyt: Blev indviet for 2½
år siden.
Man arbejder også i sociale projekter bl.a. med noget der hedder
”Maher” et hjem for gadebørn
og mishandlede kvinder, stiftet i
1997 af Sister Lucy (noget i retning af SOS børnebyerne).

Fælles gildemøde

Birthes fortælling var ledsaget
af et FLOT dias-show, hvor det
lykkedes mig at affotografere et
par stykker. Det må have været en fantastisk stor oplevelse
– man kunne faktisk ligefrem
mærke ”suset” – og Birthe var en
formidabel og entusiastisk fortæller (jeg tog en masse noter, som
jeg næsten ikke kan tyde mere,
så begejstret var jeg).

3. gilde havde til aftenens fællesmøde med foredragsholderen Suzi
Elena Apelgren inviteret gildefolk
fra alle 3 gilder plus evt. andre
interesserede i at deltage i dette
arrangement. MEN deltagelsen fra
de 2 andre gilder var desværre
skuffende: Fire fra 2. gilde og to
fra 4. gilde, så der var mange der
gik glip af en rigtig spændende
aften!
Vi startede med lasagne med
diverse lækre salater, og efter en
lille pause, hvor vi kunne kigge
lidt i foredragsholderens bog samt
en bog om Naverne (med spec.
interesse for et par gildebrødre)
gik vi over til et inspirerende og
tankevækkende foredrag.
Emnet var bogen ”Fra Vestkysten til Østfronten – billeder af en
forført generation.
Suzi startede med at fortælle,
hvordan hun kom ”på sporet” af
Heinrich Germer: Hun og hendes

Hanna Viberg
PS: Hvis I vil læse mere om den
fantastiske oplevelse: Se Sct.
Georg nr. 2/2019

18. november 2019

Suzi Elena Apelgren fortalte…

mand bor i en klitgård – med lidt
bed & breakfast - ved Husby, hvor
en tysker en dag dukkede op og
bad om ophold på deres gård.
Manden, der bankede på, viste
sig at være søn af bogens hovedperson Heinrich Germer. Han
ønskede at se egnen, hvor hans
far var rekrut under besættelsen,
og det var et helt specielt besøg.
For ikke alene kunne sønnen berette, at hans 96-årige far stadig levede, men også at han var
særdeles åndsfrisk og i besiddelse
af et enestående billedmateriale.
Det viste sig, at han med et lille
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Kodak Retina kamera havde taget
over 800 sort-hvide fotos under
hele krigen, som han sendte hjem
til familien undervejs og derfor er
bevarede.
Det var en fantastisk fortælling,
og jeg skrev 3 tætbeskrevne sider
i løbet af aftenen, som jeg vil forskåne jer for at læse, men her et
lille resume:
Heinrich var en meget kvik ung
mand og var en slags spejder i
en periode (vi så et foto af ham
som 12-årig i spejderuniform).
Han uddannede sig til gartner, og
blev udnævnt til årets gartner og
brugte sin uddannelse gennem
alle årene (også under krigen).
Da krigen startede, var han
først i arbejdslejr ½ år, hvorefter han og andre rekrutter blev
sendt til Danmark – til kasernen
i Ulfborg (hvor plejehjemmet ligger i dag). De havde en dejlig tid
i Ulfborg, trænede i klitterne og
på skydebanen og fejrede den
første jul i Ulfborg. Den lokale
fotohandler tog ham faktisk ind
i familien og hjalp ham teknisk
med billederne. I denne forbindelse rejste Annelise Nygaard sig og
fortalte om de minder hun havde
fra krigens tid i Ulfborg. I foråret
blev de flyttet til Borris og derfra
videre sydpå.
Han og de andre soldater var
stadig overbeviste om Hitlers

gode ide, og var en periode i en
teltlejr i Litauen, hvor der var
kampe mod russerne. Her fortsatte fortællingen med barske
fotos af slagmarker, døde soldater, ødelagte byer m.m., som man
nok kan forestille sig.

Fredslyset 2019
I skrivende stund står julen lige
for døren og vi - 48 gildebrødre –
har ønsket hinanden glædelig jul
med gløgg og æbleskiver i sognehuset. Og det er efterhånden blevet en tradition at vi mødes her
efter vi har sunget julen ind ved
det gamle Rådhus i Nørregade.
Her er et orkester sammensat til
lejligheden, Sct. Georgs gildernes
faner, den vindende patrulje fra
julehiken, fredslyset fra Betlehem
og præst klar til at fejre julens
komme sammen med – måske
300 – 400 borgere. Det er en
festlig opstart til julen der foran
det smukt julepyntede gamle
rådhus.

Efter vi alle har sunget 5 – 6 af
de gode gamle julesalmer følges
vi ad til en mørklagt sognekirke,
hvor fredslyset føres ind i kirken
af den vindende spejderpatrulje
og alle kirkens lys bliver tændt
med flammen fra Betlehem. Kirken er næsten fyldt og vi deltager
alle i en andagt sammen med
sognepræst og provst Niels Arne
Christensen.
I tiden op til dette arrangement
har Sct. Georgs gildernes internationale udvalg været på besøg
på plejehjem, Kirkens Korshær og
Holstebro arrest.
Lisbeth Malgaard

kulde i Litauen

Der var hård kulde i starten af
1942 og han lå på lazaret med
svære forfrysninger, og i 1942
blev hans enhed overført til Norge
og tilbragte resten af krigen under fredelige forhold.
Suzi fortalte levende om samarbejdet med den åndsfriske mand,
som desværre afgik ved døden få
dage før bogen udkom. TAK for
en formidabel fortælling og spændende fotos.
Hanna Viberg

Stemningsbillede fra kirken under fejringen af fredslyset
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Julehiken 2019

Årets julehike 2019 blev afholdt
søndag den 24. november. Da
der var tilmeldt for få patruljer
fra Storspejderne, Seniorerne og
Lederne blev julehiken for disse
patruljer aflyst, og der var derfor
heller ingen start om lørdagen og
ingen overnatning. De fik dog tilbud om at deltage om søndagen,
hvis de havde lyst, og det var der
3 patruljer, som gjorde brug af.
Om søndagen var der så i alt tilmeldt 26 patruljer. Som sædvanlig kom der nogle om søndagen,
som ikke var tilmeldt i forvejen,
ligesom der som sædvanlig var
nogle, som var tilmeldt, men
som ikke mødte op. Det er derfor
heller ikke muligt at sige præcist
hvor mange børn der deltog i alt.
Et gæt lyder på ca. 125 børn,
men der var jo også både ledere
og forældre, så der har nok været
omkring 150-75 personer i alt.
Som noget nyt deltog en FAMILIEPATRULJE. Det er familier,
hvor far/mor deltager sammen
med børn op til 6 år. De deltog
ikke i løsning af alle opgaverne,
men kunne selv vælge de opgaver, de havde lyst til at prøve
kræfter med. De gav efterfølgende udtryk for, at det havde været
sjovt at prøve, så det er nok ikke
sidste gang, vi ser dem. Børnene
er jo også potentielle kommende
spejdere.
Hiken foregik denne gang omkring Møllesøen i Klosterheden.
Det er et dejligt område, og det
er helt ideelt til julehike, men det
er nok alligevel sidste gang, vi
vælger et offentligt sted. Det er
et meget populært og velbesøgt
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sted selv i november måned, og
flere gange i dagens løb kom der

større eller mindre familiegrupper, som havde regnet med, at de
skulle have familietræf netop der
ved Møllesøen, hvilket jo var helt
umuligt med den aktivitet, der
var af spejdere og forældre. Især,
da spejderne skulle hentes, var
der ind imellem kaos af biler, som
skulle begge veje. Netop på det
tidspunkt var der rigtig mange
andre, som havde regnet med, at
de skulle mødes her til frokost eller kaffe. Vores erfaring er derfor
også, at vi en anden gang skal
vælge et sted, hvor vi kan reservere pladsen, så vi er sikre på, at
der ikke kommer andre.
Af de tilbagemeldinger, vi har
fået efterfølgende, tillader jeg mig
at konkludere, at spejderne havde
en god dag, og at de hyggede sig
undervejs. Nu hjælper det selvfølgelig også godt på tilfredsheden,
når vejrguderne også er med os.
Det hele sluttede som sædvenligt
med pølser og saftevand.

Følgende patruljer vandt 3. præmie:
6-8 år............... Bæver 2 KFUM Ellebæk
8-10 år............. Ulve 2 KFUM Ellebæk
10-12 år............ Hestebremserne DDS Storå
13-17 år............ Hold 61 DDS Storå
Følgende patruljer vandt 2. præmie:
6-8 år............... Bæver 1 KFUM Ellebæk
8-10 år............. Ulve 1 KFUM Mejrup
10-12 år............ Ulvene DDS Storå
13-17 år............ Pyromanerne DDS Storå
Følgende patruljer vandt 1. præmie:
6-8 år............... Mini DDS Krogsdal
8-10 år............. Bjørnene DDS Storå
10-12 år............ Kastanjerne DDS Storå
13-17 år............ Alpacaerne KFUM Ellebæk
Følgende patruljer vandt Turn out:
6-8 år............... Mini DDS Krogsdal
8-10 år............. Bjørnene DDS Holstebro
10-12 år............ Ulvene DDS Storå
13-17 år............ Alpacaerne KFUM Ellebæk
Alle vinderne af postopgaverne
får en metalplade til deres stander, og alle vinderne af Turn out
får en minkhale til deres stander.
Alle de deltagende patruljer får
desuden en læderlap til deres
patruljestander. Tak for hjælpen
til alle dem, som stod post. Uden
jeres hjælp ingen julehike.
Der er jo tradition for at en
vinderpatrulje fra julehiken bærer
Fredslyset fra Det Gamle Rådhus ned i Holstebro Sognekirke,
når julen er blevet sunget ind
foran rådhuset. På grund af nogle
misforståelser troede en patrulje,
at det var dem, som skulle bære
lyset, men en anden havde fået
besked om, at det var deres
opgave. For at ingen af spejderne skulle blive skuffede, var
der derfor i år 2 patruljer, som i
fællesskab bar Fredslyset ned i
kirken, hvor lysene på juletræet

blev tændt med flammen fra
Fredslyset. Som altid var kirken
stuvende fuld, og aftenen sluttede med en meget stemningsfuld
gudstjeneste. De Gildebrødre,
som havde lyst, mødtes efterfølgende ovre i Sognehuset til Glögg
og æbleskiver. En dejlig og hyggelig tradition, og en rigtig god
måde at ønske hinanden GOD JUL
på.

GODT NYTÅR til jer alle.
Kirsten 4. Gilde
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Fødselsdage

Januar
3. Kim Karup/2.
11. Jørgen Christensen/3.
12. Kirsten Bjerregaard/3.
24. Anne-Marie Hald
Svenningsen /4
28. Lisbeth S. Olsen/4.
Februar
1. Bjarne Olsen/4.
1. Søren Rasmussen/4.
4. Doretha Harrow/2.
11. Ulla Didriksen/4.
20. Torben Hald Svenningsen/4
25. Gerda Bielefeldt/2.
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Marts
2. Birte Kjær/2.
4. Roar Søndergaard/4.
5. Susanne Bonnichsen/4.
5. Annelise Nygaard/2.
11. Ilse Bjørn/4.
17. Preben Andersen/3.
20. Erik Welander-Raabjerg/4.
21. Ellen Rauff Evert/2.
29. Inge Nielsen/4.
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.

