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Gnisten 2. kvartal 2020

Øksen

Indholdsfortegnelse

Lige her i skrivende stund er det
coronavirus – covid-19 - coronavirus – covid-19 der fylder ens
tanker fra morgen til aften. Hvor
er det en mærkelig tid – alt er
forandret – og vi ved slet ikke,
hvor længe vi skal leve på den
måde. Alle medier er fyldte med
corona, og alle snakker om det.
Der er sagt så mange ord, så jeg
vil her kun takke for, at vi lever
i Danmark – og tak til alle som
er med til at træffe de mange
svære beslutninger og som udfører en daglig tjans i det danske
samfund. Alle må vi overholde de
regler, der udstedes. Og husk at
tænke på alle i din nærhed med
en mail, et mobilopkald eller kontakt på anden vis.
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Næste Gnisten 3. kvartal 2020
udkommer juli 2020

Deadline for indlæg til
næste nummer er
torsdag, den
25. juli 2020
Indlæg kan afleveres i
enhver form, elektronisk eller
håndskrevet. Billeder er meget
velkomne.
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Holstebro-Gildernes hjemmesider
kan tilgås via
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www.sct-georgs-gilderne.dk

http://www.nordvestjyskdistrikt.dk

Og nu noget helt andet.
Bøn for forurettede
Jeg beder for dem, der bliver
uvenner med deres søskende og
gør sig selv til grin, når de skal
dele smykkerne og skabene
efter deres mor, som egentlig
havde dårlig stil.
Jeg beder for dem, der bliver ved
med at huske, dengang de ikke
blev inviteret til fødselsdag og
dem, der aldrig glemmer at gøre
opmærksom på, at det egentlig
var deres tur.
Jeg beder for dem, der altid holder ferie i regnvejr og for dem,
der ikke blev valgt til formand for
noget.
Jeg beder for dem, der altid sidder ved siden af det bord, hvor

de har det sjovt og for dem, der
ikke vinder eller bliver nævnt i
velkomsten.
Jeg beder for dem, der ikke får
ret, selvom de faktisk har det.
Ovenstående er en bøn fra
bogen ”PRALBØNNER for forbigående” skrevet af Hanne Juul
Jakobsen. Der er 100 forskellige
bønner i bogen – og man kan
faktisk her blive lidt klogere eller grine lidt både af sig selv og
andre.
Har vi ikke alle engang imellem
en snert af at være forurettet?
Jeg sad fornylig i et venteværelse
– var kommet til aftalt tid –ventetiden blev lang og til sidst var jeg
den sidste - var på vej til at blive
lidt muggen og så kom jeg til
at tænke på ovenstående bøn –
tænkte pyt – og grinte faktisk lidt
indvendigt over at jeg havde ladet mig påvirke i negativ retning
– der var selvfølgelig en grund til
forsinkelsen.
I vores nuværende situation er
det meget vigtigt, at vi hver især
kommer godt igennem dagene og
husker at sige ”pyt”.
Og så glæder vi os vist alle til,
at dagene igen bliver normale –
eller hvordan det nu bliver. Meget
vil sikkert være forandret. Men
sammen klarer vi også denne
udfordring.
Lisbeth Malgaard, 2. gilde
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2. Gilde

Gildeting

Nytårsgildehal

Gildemøde

Nytårsgildehallen blev afholdt i
Naturhuset i Hjerm, 18 gildebrødre samt Svend Erik og Peter
deltog. Vi indledte aftenen med
at ønske hinanden Godt Nytår i
”champagne”, det er både festligt
og højtideligt.
Dernæst blev vi kaldt ind i
Gildehallen. Karen Marie indledte
som sædvanligt med udrulning
af fanen og sang. Dernæst blev
øksen videregivet til Mogens som
holdt Gildemestertalen, hvor han
kom vidt omkring både her, i
Europa og verden, brexit og hvad
der ellers rør sig. Noget som vi
alle interesserer os for og som er
tankevækkende.
Fem minutters Sct. Georg havde
Lisbeth påtaget sig, hun havde
nytåret som tema, hvad det kan
byde os, og hvad vi kan gøre ved
det. Lisbeth havde ret mange
nytårsforsætter, på flere områder
vil hun være sundere, spise sund
mad, motionere hver dag, gå
ture. En lang liste. Med lutter fine
tiltag, så som invitere gæster til
middag, være lyttende, sortere
affald, rydde op osv. Det kunne vi
vist alle tilslutte os.
Vi sluttede Gildehallen og gik
over til de fint i fællesskab pyntede borde. Hyggede os med
Poul Eriks dejlige mad, flere gode
sange og snak. Det var godt at
ses igen efter en lang juleferie.

Denne eftermiddag havde 3. gilde
inviteret til fælles møde med 2.
gilde til omvisning på Talentakademiet.
Mange var mødt op, og vi blev
vist rundt af akademiets leder
Søren Spanning.
Han gav en kort orientering
om, hvad der bydes på af forskellige uddannelser, som strækker
sig over 3 år. Der undervises af
professionelle lærere og eleverne
skal være mellem 16–25 år. For
tiden er der 140 elever, 40 kan
bo på skolen, eleverne tilbydes
et kursusforløb, som de kan følge
samtidig med skole eller et job.
Der er fem linier, Musical og
Teater, Dans, Kunst og Design,
Forfatter, Musik og nu også Film.
Efter at være blevet bænket
blev vi budt på kaffe og frugt.
Tre meget søde piger fortalte
om skolen, og hvordan de oplever
at være en del af den.
Vi blev opdelt i hold, som blev
guidet rundt af pigerne i et meget
flot hus, der oser af aktiviteter.
Tilbage til bænken fik vi en prøve
af pigerne, som henholdsvis går
på teater, musical og danselinien.
En fin oplevelse og der blev
klappet og endnu en gang spurgt
og svaret på mange spørgsmål.
Tak til 3. gilde.
En rigtig dejlig oplevelse, i et
fantastisk hus som vi kan være
stolte af her i Holstebro.

13. januar 2020

17. februar 2020

Inge Sindbæk
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Annelise Nygaard, 2. gilde

9. marts 2020
Vi var 16 gildebrødre samlet til
Gildeting i Naturhuset i Hjerm.
Traditionen tro begyndte vi, kl.
18, med at spise ” Gule ærter”
med tilbehør. Da undertegnede
ikke spiser ” Gule ærter” overraskede Bente mig med en dejlig
portion krydret oksekødssuppe,
som jeg nød, mens alle andre
spiste ærter. Tak for det, Bente.
Efter en forårssang, fortsatte vi
med Gildeting.
Bente Bendix blev valgt til dirigent og Kim som protokolfører.
Karen Marie aflagde en fyldestgørende beretning om gildets mange aktiviteter i det forgangne år.
Hun takkede for den opbakning,
der er i gildet, også fra giner og
gaser. Karen Marie nævnte bl.a.
at de, der står uden for grupperne, selvfølgelig er meget velkomne i grupperne igen. I beretningen blev også nævnt Herluf, som
vi mistede i 2019. Karen Marie
orienterede også om frustrationen
vedr. afvikling af landsgildetinget
og efterfølgende korrespondance.
Beretningen blev godkendt uden
kommentarer.
Bodil fremlagde regnskabet, som
blev godkendt uden kommentarer. Budgettet for år 2020, der viser et underskud på ca. kr. 3.000,
blev også godkendt. Forslag fra
gildeledelsen om uændret kontingent blev ligeledes vedtaget.
Karen Marie fremlagde regnskabet for Spejderlauget og Ingelise
for vinlotteriet.

Der var indkommet forslag fra
gildeledelsen om ændringer til vores vedtægter. Ændringerne blev
enstemmigt vedtaget.
De enkelte laug aflagde beretning. Spejderlaug: Karen Marie:
Ligesom de foregående år blev
der afholdt spejderdag på Skovlund, hvor spejderløftet blev
fornyet. Her var også søskende
og forældre inviteret. Julehiken:
blev afviklet en søndag for både
de små og store spejdere. Da
der kun var få tilmeldinger fra
de store, blev løbet lørdag aflyst.
Der deltog 130-140 i arrangementet. Frimærkelaug: Oda: 1,7
kg frimærker indsendt i 2019, og
det er rigtig mange frimærker.
Gnisten: Lisbeth efterlyser endnu
engang indlæg til bladet, der udkommer 4 gange årligt i et oplag
på 110 stk. + 30, som sendes
digitalt til spejdergrupper, distriktet og landsgildet. Internationalt/
GIM: Ellen: I 2019 blev der aflagt
besøg på Mellemtoft, Birkehøj,
Thorshøj, Colstrup Huset, Varmestuen og Arresten. Alle steder var
man glade for besøget Afslutning
i Holstebro Kirke og bagefter var
der som sædvanlig sang og hygge
i Sognehuset. Vinlotteri: Ingelise:
Lauget har besluttet, at det nu
er et rent lotteri, og der genereres ikke længere penge til goodturn. Fødselsdagsudvalg: Lisbeth:
Udvalget har vist kun modtaget
roser for 70-års fødselsdagsarrangementet.
Herefter var det gruppernes tur
til beretning. Alle grupper har
arrangeret gildemøder, nydt god
mad og hygget sig. Og det er lidt
forskelligt, om man afholder mø5

der formiddag/eftermiddag eller
aften. Enkelte af grupperne har
været på tur, til sangaften, deltaget i distriktsmøder m.m.
Hele gildeledelsen blev genvalgt
– så Karen Marie fortsætter som
gildemester. Næsten det samme
til alle øvrige poster. Se nærmere
herom, når der udkommer en ny
adresseliste.
Under eventuelt kunne gildeledelsen orientere om, at man
fremover forventer at afholde
gildemøder i gildesalen i Støberigården.
Efter Gildetinget, som forløb i
god ro og orden, og hvor alle kom
til orde, var det tid til kaffe, og
Agnes’ lækre kage. Efter kaffen
var der uddeling fra vinlotteriet.
Da der er flere, som har spurgt
om , hvordan udtrækningen
foregår, kom Ingelise med forklaringen. Hun viste os en finurlig
tromle, med nummererede kugler. Hvert medlem af vinlotteriet
har et nr. som står på en kugle,
så når der drejes på håndsvinget, ruller en kugle ud, og ved-

Kan I gætte hvad det er?

Nej, mon? Men her får I en forklaring.
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Mindeord om Erik Nørgaard.

Så har 2. Gilde igen mistet en gildebror.

Efter gildeting

kommende, som har det nr., har
vundet en flaske vin. Det var et
hyggeligt indslag. Se indlæg fra
Ingelise. Efter endnu en del snak,
og et par forårssange, sluttede vi
med en aftenssang.
Det er så dejligt at så mange
møder op, trods svigtende helbred, og andre besværligheder.
Det er tydeligt, at vi nyder hinandens selskab, men vi har jo også
kendt hinanden i mange år, og
har delt mange oplevelser med
hinanden.
Inga Christensen

Det er en Susanne Bjerrehus –
og hvad er så det?
Ja, i vores lille udvalg bestående af Ulla Didriksen fra 4. gilde,
Karin Boldsen fra 3. gilde og sidst
to stærke piger fra 2. gilde nemlig Annelise Nygaard og Ingelise
Vistisen.
I vinlotteriet har vi én gang ca.
om måneden et møde med ovennævnte tingest. Her har hver
gilde 20 numre fra 1 og op ad. En
styrer udtrækningen, på Susanne
Bjerrehus, ja det er hun nu døbt.

Lørdag den 21. marts blev Erik fundet død i sit hjem knap 69 år
gammel.
Jeg havde besøgt Erik fredag eftermiddag. Han var meget forkølet,
men mente ellers selv, han havde det godt. Lørdag middag fandt
hjemmehjælperen Erik død i sin seng.
Da Erik flyttede til Holstebro for efterhånden mange år siden, blev
han spejder i DDS Holstebro. Spejderarbejdet optog ham meget,
men med tiden blev det dog for meget for ham, og i stedet søgte
han optagelse i 2. Gilde i 1983.
Da Erik stadig gerne ville bruge sine spejderfærdigheder, var han
med i spejderlauget en del år og gik meget op i julehiken.
Fra 1984 til 86 var han faneherold.
Erik holdt meget af at rejse og har haft mange gode oplevelser,
som han gerne delte med os andre.
Erik har også altid læst mange bøger og kunne også her bidrage til
en samtale.
Efterhånden blev helbredet dårligere, og han måtte sælge sit hus i
Skave og flytte ind i en lejlighed på Lyksborgvej.
Erik var på mange måder et privat menneske, han ville gerne klare
sig selv, men da han fik brug for hjemmehjælp, blev han nu også
glad for alle de piger, der kom, og som han kunne holde lidt sjov
med.
Erik beklagede sig aldrig over sin situation og deltog gerne i gildets arrangementer, i det omfang han magtede det.
Erik efterlader sig sin bror, Steen og dennes familie, som han altid
har haft en god kontakt til.
Æret være Eriks minde.
Karen Marie Pedersen
Spændende er det så, når nummeret på kuglen triller ud at se,
hvem der denne gang har været
heldig.
Som I kan læse går det helt retfærdigt til, ”Susanne” bestemmer,
til hvem og hvor mange flasker
der udloddes.
Billedet her er fra 2. gildes
gildeting, som vi lige nåede at
afholde.

Aftenen gik godt sådan at forstå, at så godt som alle poster
blev til genvalg. Selv den søde
Karen Marie lovede at fortsætte.
1000 tak for det Karen Marie,
hvor var det sødt af dig.
Nu håber jeg, at vi kommer
igennem den forfærdelige epidemi
og passer på hinanden.
Ingelise Vistisen, 2. gilde
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3. Gilde
Nytårskur(sus)
20. januar 2020

FN’s 17’s Verdensmål var emnet
for dette første gildemøde i 2020,
og titlen skulle nok have været
nytårskursus, da det ikke (som
måske forventet af nogle) bød på
et glas ”bobler” men et spændende indlæg/foredrag/kursus om
FN’s 17 verdensmål.
Vi var 26 deltagere – 20 fra 3.
gilde, 3 fra 2. gilde samt 3 fra
distriktet, nemlig de meget veloplagte foredragsholdere Arne
Gottlieb og Knud Hjarsbæk samt
Inge Gottlieb.
Efter maden startede vi med at
synge ”Kringsat av fiender” – en
altid tankevækkende sang. Arne
og Knud gav os en superaften,
som er lidt svær helt at referere
fra. MEN en væsentlig ting var,
hvor meget de 17 verdensmål
kan forbindes til Baden Powell og
hans tanker.
Inden selve foredraget læste
gm Karin og gk Jytte på skift de
17 verdensmål op – supergod ide,
som gav os MEGET at tænke på!
De 17 verdensmål blev vedtaget
i Paris d. 25. september 2015 og
trådte i kraft d. 1. januar 2016.
De nye verdensmål vil færdiggøre
2015-målene og gå endnu længere. De vil en gang for alle udrydde
fattigdom og sult i verden, og de
vil i langt højere grad fokusere
på bæredygtighed. Alle har ret til
et værdigt liv, og vi har i dag den
fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt.
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Arne og Knud pointerede, at de
17 verdensmål kan sammenlignes
med gildeloven. Bæredygtighed
har altid været et dilemma. Baden Powells idéer efterlod kloden
bedre end vi modtog den (så der
er jo noget at leve op til!). Undervejs i foredraget henviste de
mange gange til ligheden mellem
gildeloven og de nævnte verdensmål. De nævnte også, at gildeloven blev ændret i 1952, så den
passede bedre ind i verden, som
den var dengang.
Nogle forskellige facts: Kina
satser kraftigt på solenergiceller (hvor prisen er faldet med 20
%). Der gøres forsøg på at redde
koralrevet (stort problem). Positive facts: Der er flere pandaer
og tigre end for 20 år siden, men
desværre færre elefanter pga.
”jagt” på elfenbenshorn.
Deres indlæg var fulgt af mange
flotte dias til illustration af de
mange facts.
De rundede af med at vise en
”gammeldags” opstilling med
diverse udklip og billeder vist
ved at skifte fra side til side i de
mange spændende udklip.
Der var ivrig spørgelyst efter
indlægget, så da vi gik hjem, var
vi virkelig blevet meget klogere
på de 17 verdensmål.
KÆMPETAK til Arne og Knud!!
Hanna Viberg

Mindeord om Gertrud Christensen
Det er med stor sorg vi har mistet Gertrud.
Både Gertrud og Jørgen har været medlemmer af S.G.G siden
18/6-1969.
Først i 2. gilde og 2 år efter overflyttet til 3. gilde og sidste år
modtog de begge 50 års nålen.
Gertrud har været tropsfører i spejderbevægelsen, været leder af
Difkos kantine. I S.G.G har hun været herold, kansler og gildemester. Hun har også været i forberedelsesudvalget, husudvalget (da
S.G.G. havde egen bolig) samt været vores ”madmor” i Tydal.
Gildet brugte Tydal spejdercenter i 25 år og i de fleste år var både
Gertrud og Jørgen meget involveret i planlægning af weekendopholdet der.
Tydal betød meget for Gertrud. Hun var absolut chefkokken og
havde sine faste betroede medhjælpere i køkkenet gennem mange
år. Os andre der ikke havde så lang anciennitet i S.G.G., det nærmeste vi kom maden, var i opvasken.
Både Gertrud og Jørgen har begge to altid været meget engageret i gildets forskellige aktiviteter, det være sig tøjindsamling, dele
telefonbøger ud, rundskuedagene og mange andre ting. Uddeling
af telefonbøger ophørte for nogen år siden, og lige til det sidste var
de aktive begge to. Med den alder de havde, imponerede det mig
meget.
For få år siden måtte Gertrud tage den tunge beslutning, Jørgen
kom på plejehjem. Det var den rigtige beslutning. Når Gertrud besøgte Jørgen VILLE hun altid gå hjem, for som hun sagde, ”jeg skal
holde mig i gang”.
Ang. It var Gertrud på superbrugerniveauet, og det var til gavn og
glæde for familien, både ind og udland så man kunne holde forbindelsen ved lige.
Hun var en dygtig og sej kvinde.
Æret være Gertruds minde
Lisbeth Knudsen
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4. Gilde
Nytårs gildehal
27. januar 2020

		

Mindeord om Else Mørck Jensen

Onsdag den 25. marts fik vi den triste meddelelse i 3. gilde, at vi
atter havde mistet en gildebror. Else Mørck Jensen sov stille ind onsdag formiddag i hjemmet med børn og børnebørn omkring sig.
Else blev optaget i Sct. Georgs gildet i Nykøbing Mors og blev den
23.09.1998 overflyttet til 3. gilde Holstebro.
Hun har i alle årene været en meget aktiv gildebror, har varetaget
gildemesterposten fra 1977 til 1979 og heroldposten i 2001, 2015
og 2017.
Else har modtaget 40 års nålen.
Else var en meget aktiv gildebror. Også i de år, hvor rundskuet var
en stor del af gildet, var Else og PG med til at trække det tunge læs.
Ved omdelingen af telefonbøgerne kunne vi altid se dem begge i
front.
I sommerhuset på Jegindø har mange gildebrødre nydt den store
gæstfrihed, som var kendetegnende for Else. Vi piger har også set
en meget ivrig deltager på vore torsdags gåture.
De sidste par år har helbredet svigtet, men en meget stærk livsvilje gjorde, at kun det sidste halve år måtte Else af og til sige fra. Så
sent som den 18. februar deltog både Else og PG. i biografklubbens
hygge efter filmen.

Efter at have kæmpet os gennem
vandpytter, der næsten var blevet
til søer, blev vi modtaget i Skovhytten af arrangerende gruppe.
Der var dækket op med mousserende vin i glassene, og masser af
fyldte chokolader. Der lød festlig
Lumbye musik, så stemningen
var straks høj blandt de 32 fremmødte gildebrødre.
Vi blev kaldt til gildehallen hvor
Hanne gildemester i sin tale kurserede over det at leve i et hamsterhjul. At mange af os mere
eller mindre gør, som vi plejer og
har svært ved at bryde ud af det
kendte og slippe fodfæste, også
selv om vi måske kan have lyst til
det.
Hans holdt 5 minutters Sct.
Georg om ikke at lade sig styre af
alt det negative, der sker om-

kring os, men derimod nyde alt
det positive, også selv om vi alle
oplever modgang i livet.
I gildehallen hørte vi dejlig musik af bl.a. Johan Strauss og Carl
Nielsen.
Traktementet i efter gildehallen bestod af et lækkert Tapasfad
til hver med rigeligt pålæg samt
kaffe og småkager.
Finn orienterede om vores kommende fødselsdagsfest, og Lilli
fortalte om vores sidste sponsor
barn Lucas, som nu er 18 år og
derfor ophører vores sponsorat.
Vi skal senere diskutere, hvad vi
så vil støtte fremover.
Efter sang og megen snak sluttede vores første møde i det nye
år.
Tak til arrangerende gruppe
for en meget vellykket aften..
Hjørdis.

Æret været Elses Minde
Jane Nørby

Alternativt gildeting
3. Gilde skulle have holdt gildeting den 16.3, men på grund af
forbud mod at samles, lykkedes
det ved hjælp af teknologien, at
holde et alternativt gildeting.
Det kan godt være der vil opstå
et par fejl, men i det store og
hele har vi det meste på plads.
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Den kommende gildeledelse vil
bestå af: Jytte von Seelen som
gildemester, Lis Bonde Jensen
som skatmester og Lisbeth Knudsen som kansler.
Vi arbejder videre med program, adresselister m.m.
Jytte von Seelen

Vi hyggede os med lækkert tapasfad
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Fødselsdagsfesten
22. februar 2020

Allerede midt i december fik vi en
indbydelse, der forberedte os på
et museumsbesøg om eftermiddagen og derefter en aftenfest
med samme tema i Storå spejdernes hus. Arrangerende gruppe
måtte dog senere på grund af for
få tilmeldte reducere festen til
kun at omfatte en aftenfest, dog
fortsat med det oprindelige tema,
som hele tiden havde været hemmeligt.
Vi var derfor meget spændte på,
hvad aftenen ville bringe, men
havde de største forventninger til,
at arrangerende gruppe ville give
os en helt speciel oplevelse. Det
levede de i høj grad op til.
Vi var 25 gildebrødre i alt. Da vi
alle var ankommet, fik vi udleveret en vikingekjortel, som vi
skulle tage på. Derefter fik vi en
særlig velkomst i den runde hal
af 3 “vaskeægte” vikinger, som
fortalte om verdens første levende væsener og deres formering.
De 3 vikinger serverede Mjød i et
horn, som blev sendt rundt efter
en grundig vejledning i, hvordan
man drikker af et horn uden at
spilde det hele.
Derefter gik vi til bords ved et
fantastisk pyntet naturbord og fik
en orientering om, hvad aftenen
bød på, herunder at vi kun fik én
keramiktallerken og ét -krus, som
skulle anvendes til al spiseligt og
drikkeligt hele aftenen. Sådan var
det vist i vikingetiden, hvis de
da ikke spiste med fingrene af et
fælles fad!!!
12

Al maden på nær desserten
var lavet over bål med rigtig god
hjælp af Susanne og Finns søn og
svigerdatter.
Forretten bestod af to lækre
varme fiskefade. Hertil noget
lækkert hjemmebagt brød efter
gamle opskrifter (måske fra vikingetiden?). Derefter underholdt
de 3 vikinger igen med forskellige
fortællinger og sange fra vikingetiden.
Hovedretten bestod af en
vildtgryde, marinerede andelår
og vildsvineragout med forskelligt tilbehør, herunder også det
hjemmebagte brød. Igen var der
underholdning af vikingerne inden
desserten, som bestod af dejlige
rugbrødslagkager, blev serveret.
Herefter sluttede vikingerne
deres del af festen med lidt mere
underholdning, hvor vi alle blev
involveret. Opdelt i 4 grupper
skulle vi klæde en mand ud som
brud, og en af vikingerne skulle
vælge, hvem han fandt dejligst.
Det blev Finn S.
Hele aftenen var der “fri bar”
med øl, vand, vin, mjød, kaffe
og te, noget mere populært end
andet!!!
Vi sluttede en fantastisk aften
med “Skuld gammel venskab rejn
forgo” i den runde hal. Tak til
gruppe 1 for det kæmpe arbejde,
de havde gjort for at give os alle
en oplevelsesrig fest.
Inger
Gruppe 4
Se alle billederne næste side!

Gildeting

23. marts 2020
På grund af Corona-krisen er 4.
gildes gildeting udsat.

Gildetinget vil blive forsøgt gennemført 22. juni, samme dato
hvor der var planlagt friluftsgildehal.
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Gildesiderne
Kæmp for alt, hvad du har kært….
En meget velkendt linje fra en af vores gamle danske salmer.
En salme vi synger i mange forskellige sammenhænge gennem livet, og som
betyder noget særligt for mange af os.
Men hvor tit kæmper vi for det, vi har kært? Eller spurgt på en anden måde, hvor
tit er vi nødt til at kæmpe for det, vi har kært i dag?
Er vores liv, vores verden ikke ret unik, og er vi ikke ret privilegeret?
Vi har mad, huse, varme, rent vand, pensioner, et velfungerende sundhedssystem
osv. Der er ikke meget, som kræver kamp.
Helt efter bogen, - når noget bliver en selvfølge, så luller vi os stille og roligt ind i
”pyt pubben”, hvor vi ikke længere opdager eller orker at kæmpe, hvis der skulle
dukke noget op, som er en kamp værd.
For et par måneder siden stod jeg med et sådan valg.
Et valg om at kæmpe for demokrati og ytringsfrihed i Sct. Georgs Gildet eller sige
pyt og hygge videre i min egen lille andedam.
Som de fleste af jer ved, valgte jeg at kæmpe for alt, hvad jeg har kært.
Et valg som krævede handling, hårdt arbejde og diplomati. Et valg som kan give en
masse bøvl, men også et valg som udvidede min berøringsflade i Gilderegi, et valg
som gør, at jeg stadig kan se mig selv i spejlet, og ikke mindst et valg som gav mig
energi og gjorde mig glad og stolt. Glad og stolt fordi, der var ingen Gilder i
Holstebro som tøvede. Alle bakkede op. Alle fandt kampen værd at kæmpe!

følelsesmæssige spor af stort sammenhold, og forhåbentlig gøre vores hverdag og
liv mindre selvfølgeligt i fremtiden.
Så kære gildebrødre nu har vi chancen ”Lad os lære af vores fejl og rette dem”.
Lad os sammen bevare kampgejsten.
Lad os sammen, i højre grad, kæmpe for det vi har kært, så andre ikke tager
magten, uden vi opdager det.
Lad os sammen kæmpe mod fremtidens farlige gæster, så vi aldrig mister det vi
har kært.
Og ikke mindst, lad det gamle vers: KÆMP FOR ALT, HVAD DU HAR KÆRT, fortsat
minde os om vigtigheden af - ikke at tage livet som en selvfølge!
Mange gildehilsner.
Hanne
Gildemester 4. Gilde.

Aflysning af spejderdagen
I disse uvisse tider med CORONA virus og de mange restriktioner,
man bliver nødt til at tage i den forbindelse, har vi i Spejderlauget
valgt at aflyse SPEJDERDAGS arrangementet den 22. april.
Sct. Georgs gildernes spejderlaug.

Tusinde tak!
Nu er det ikke kun i Sct. Georgs Gilderne, vi kan føle os presset og finde sammen i
kamp om det, vi har kært. Nej, på et helt andet plan, kæmper hele verden lige nu.
En farlig gæst som Dronningen sagde. En gæst som i den grad har samlet Danmark
til kamp for det, vi har kært.
Det er helt fantastisk at opleve, hvordan vi står sammen, hvordan partierne
pludselig samarbejder, hvordan de unge tilbyder at hjælpe de ældre, hvordan vi
pludselig handler lokalt for at støtte de små osv. Det vil uden tvivl sætte
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Det er med sorg, at vi har modtaget meddelelse om, at Gildebror
Birte Biehl, onsdag, den 1. april er afgået ved døden.
Mindeord vil blive bragt i næste nummer af Gnisten
Redaktionen
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Fødselsdage

April
3. Vibeke Kræmmer/4.
4. Lilli Lund/4.
22. Inger Marie Ottow/4.
24. Andreas Holm Andersen/3.
26. Lisbeth Borum/4.
Maj
7.
12.
15.
16.
18.
22.
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Ejnar Madsen/4.
Mogens Kjær/2.
Knud Fisker/4.
Hans Schmidt/4.
Ole Didriksen/4.
Knud-Erling Nielsen/4.

Juni
17. Monique Olesen/3.
20. Finn Svendsen/4.
Juli
2.
3.
6.
13.
14.
15.
16.
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.
Kaj Helmuth Kristensen/3.
Bodil Kristensen/2.
Poul Thomsen/2.

