SCT. GEORGS GILDERNE I HOLSTEBRO

Christian på 4 år fik sig en rigtig god oplevelse
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Gnisten 4. kvartal 2020

Øksen

Indholdsfortegnelse

Har egentlig ikke lyst til at tale om Covid 19, men det har fyldt meget, og fylder desværre stadig meget i vores dagligdag.
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Hvad har vi lært:
• Vi har lært, hvor svært det er at undvære hinanden, hvor meget fællesskabet betyder, og hvor glade vi er, når vi ses igen.
• At færdes lidt mere i naturen.
• At drage omsorg for andre.
• At vi bor i et smukt land, hvor der er meget at opleve.
• At tænke anderledes.
• At kommunikation er vigtig.
Når jeg taler om kommunikation, mener jeg, at vi er heldige, at vi har
telefonen, Ipad og computeren.
Hvad har vi gjort:
I 3. Sct. Georgs Gilde afholdt vi vores gildeting via computeren, det
virkede fint, vi fik nye grupper, ny gildeledelse, regnskabet blev godkendt.

Redaktionen
2. gilde
Annelise Nygaard
Tlf. 9742 2231 mobil 2874 5515
annelisenygaard@privat.dk
Lisbeth Malgaard
Tlf. 2164 8877

lisbeth.malgaard@gmail.com

3. gilde
Hanna Viberg
Tlf. 9740 1040 mobil 4017 4740
hanna.viberg@mail.dk

Næste Gnisten 1. kvartal 2021
udkommer januar 2021

Deadline for indlæg til
næste nummer er
mandag, den
28. december 2020
Indlæg kan afleveres i
enhver form, elektronisk eller
håndskrevet. Billeder er meget
velkomne.

www.3-sct-georgs-gilde-holstebro.dk

Sct. Georgs Gilderne

4. gilde
Bjarne Olsen
Tlf. 2537 6691
bjarne@2olsen.dk

Holstebro-Gildernes hjemmesider
kan tilgås via

2

www.sct-georgs-gilderne.dk

Det havde været noget hyggeligere, hvis vi havde kunnet se hinanden
og få gule ærter, som vi plejer.
Covid 19 har også bragt sorg: Sorg over, at vi ikke har kunnet være
der for de syge og døende.
At vi ikke kunne få sagt ordentligt farvel: 3. Gilde mistede 3 gildebrødre i den svære tid. Vi mindes og savner dem stadig, og ved nu, at det
at få sagt farvel på spejdervis, betyder meget.
Som gl. spejder glædede det mig meget at høre i radioen, at spejderarbejdet har fået en opblomstring, så meget, at der visse steder er
venteliste på at blive spejder.
Nu ønsker jeg, at vi alle kommer godt igennem den kommende tid, at
vi snart kan mødes i gilderne og på tværs af gilderne.
Livet i dag, og livet i går,
det som du gi’r, er det som du får.
Jytte
3. Gilde

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

Fødselsdagstur

Friluftsgildemøde
8. juni 2020

Ifølge kalenderen skulle vi have
afholdt friluftsgildehal, men det
blev ændret til et friluftsgildemøde.
Dette var det første møde vi
holdt efter vores Gildeting, som vi
lige nåede at afholde inden corona nedlukningen.
Vi, 13 gildebrødre og 2 gaser,
mødtes kl 14.00 på p-pladsen ved
Støberigården. Her blev vi fordelt
i 4 biler og kørte til Præstbjerg
Naturcenter.
Solen skinnede, og vejret var
perfekt til et udendørs arrangement. Vi blev bænket ved 3 borde
ved madpakkehuset, på en måde
så vi kunne holde den anbefalede
”corona afstand” på 1 meter.
Der kom grønne duge på bordene, og vi fik kaffe, kanelstænger og Budapestkage ad libitum
-skænket af Eriks familie.

Kaffe i Præstbjerg

Vi mindedes Erik Nørgaard, der
døde den 21. marts. Karen Marie
sagde nogle mindeord om Erik og
vi holdt 1 minuts stilhed.
Ind imellem kagespisningen
sang vi nogle fortrykte sange,
som Agnes havde medbragt.
Sange der passede fint til årstiden. Nu det var en slags ”friluftsgildehal” havde Lisbeth fundet en
gildemestertale frem fra 1998.
Og den passede såmænd også til
denne dag dette år 2020.
Sidst på eftermiddagen sluttede
mødet, og vi ønskede hinanden
en god sommer. Nogle valgte at
køre tilbage til Holstebro. Andre valgte at gå en tur rundt om
søen, og andre igen satte sig på
bænkene ved informationsbygningen, og nød den fine udsigt til
den meget smukke natur, inden
de også kørte hjem.
Kim Karup
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15. august 2020
13 glade og varme gildebrødre og en gase mødtes for at fejre vores gilde med en fødselsdagstur.
På parkeringspladsen blev vi
fordelt i bilerne og turen gik gennem Sørvad ud over Trehøje med
kurs mod Videbæk.
En dejlig tur gennem det smukke landskab, hvor lyngen stod
og blomstrede med sin fine lilla
farve.
Vi gjorde holdt ved en p-plads
med
borde og
bænke,
hvor vi
kunne
indtage
vores
kaffe med
hjemmebag,
og Agnes
serverede
”en lille én”. Der blev også tid
til en festlig høstsang, som Inge
havde medbragt.
Videre gik turen til ”Vestjysk
Kunstpavillon” i Videbæk. En
fantastisk flot bygning, som ligger ned til en sø med åkander
og springvand. I haven står flere
skulpturer bl.a. de fire årstider
af Jens Lund, som stammer fra
Videbæk. Bygningen er tegnet
af arkitekt Henning Larsen, som
også stammer fra Videbæk. Bygningen er opført for private midler
samt penge fra forskellige fonde.
Der er en fastansat samt 70-80
frivillige hjælpere. Bygningen blev
indviet i 2012.

I 2014 blev museet udvidet med
en tilbygning, som indeholder en
fantastisk flot udstilling med Arne
Haugen Sørensens kunst. Arne
Haugen har skænket mange malerier og skulpturer til museet.
Vi fik en god introduktion til
stedet og Arne Haugen Sørensens
flotte og farvemættede malerier. I
den tidligere bygning var der også
en udstilling med bl.a. malerier
af Sofus D. Poulsen – fortrinsvis
fra Færøerne. Efter rundvisningen
hyggede vi os i skyggen på terrassen med smuk udsigt ud over
søen og det flotte anlæg.
Efter endt besøg på Kunstpavillonen samledes vi på ”Vestergårds hotel”, hvor vi fik dejlig
aftensmad – kalvegryde med
pommes frites og en skøn salat
samt øl og vin ad libitum.
En god dag var til ende og vi
kørte glade og varme igen tilbage
til Holstebro.
Jeg kan kun anbefale et besøg
på det flotte museum. De næste
måneder udstiller Kaj Sylvester
- selvfølgelig sammen med den
faste udstilling med Arne Haugen
Sørensen.
Annelise Nygaard
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Mindeord

3. Gilde

Rie Funch

Friluftsgildehal
17. august 2020

Så har vi igen mistet en kær Gildebror.
Rie Funch døde onsdag den 12. august på Ulfborg Aktivcenter, hvor
hun i denne omgang har været siden den 6. juli. Hun kom fra sygehuset til centeret den dag, hvor hun blev 90 år.
Da Rie har haft sin barndom i Ulfborg følte hun næsten, hun var kommet hjem igen.
Rie har sat sine store aftryk i 2. Gilde, hvor hun blev optaget i 1968
efter at have været aktiv spejder i DDS.
Rie havde gennem sin gildetid beklædt forskellige poster i 2. Gilde.
Hun har været skatmester fra 1974 til 76, fra 1993 til 98 var hun kansler og fra 2004 til 2006 var hun gildemester.
Fra 1990 til 92 var hun skatmester i distriktet. Derudover har hun altid været villig til at påtage sig en opgave, hvor der har været brug for
det. Hun har nemlig altid følt et stort ansvar for gildets arbejde og dets
medlemmer.
Rie var et meget positivt menneske, der altid så det bedste i sine
medmennesker; hun havde omsorg for alle, der havde et behov.
Det var rart at være i gruppe med Rie, for hun spredte altid en god
stemning.
Vi vil savne Rie og hendes hjælpsomhed i Gildet.
Æret være Ries minde.
Karen Marie Pedersen
2. gilde
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Som mange gange tidligere –
med succes – afholdt vi årets
friluftsgildehal ved Krogsdalhytten
i Nørre Felding.
Efter at vi have hejst flaget
udenfor hytten gik vi ind til gildehallen i den dejlige træpavillon. Vi
var desværre kun 17 deltagere i
alt, da der jo i vores gilde har været nogle dødsfald samt sygdom i
de seneste måneder.
Gildeledelsen består nu af: GM
Jytte v. Seelen, GK Lis Bonde,
Gskm Lisbeth Knudsen. Jytte
startede med at vi mindedes Else
Mørck, samt Gertrud og Jørgen
Christensen. Jytte rettede derefter en tak til Karin for hendes
periode som gildemester i vores
gilde.
Til gildehallen havde gildeledelsen lavet et dejligt sanghefte,
som blev flittigt brugt hele aftenen – tak for det!
Jyttes gildemestertale baserede
sig på Sct. Georgs Budskabet
2020, skrevet af Anne-Margrete
Jessen, gildemester for Flensborg
Gildet. God ide at få det nærmere
beskrevet, for det er jo måske
ikke os alle, der havde nærlæst
den historiske beskrivelse af hele
forløbet fra 1864 op til 1920 –
meget tankevækkende udvikling
med ”happy ending”. Hun henviste til Baden Powells ord om altid
at arbejde på at kunne forlade
verden en lille smule bedre, end
vi forefandt den.

Kirsten Bjerregaard havde 5 minutters Sct. Georg – superdejligt
og positivt!
Lisbeth fortalte om den dejlige
musik, og Ole Stage afsluttede
gildehallen med at læse gildeloven.
Herefter gik vi ind i hytten. Trak
numre for at finde vores pladser,
og spiste smørrebrød samt lækker kage, bagt af Sonja.
Under eftergildehallen fortalte
Hans Yding – som et supplement
til historien om genforeningen –
at den prøjsiske kansler ønskede
at skabe en kanal mellem Østersø
og Vesterhav og derfor måtte
gøre området til en del af Prøjsen.
Resultat: Kielerkanalen.
Dejlig sommeraften og skønt
igen at være sammen i vores
gilde.
Hanna Viberg
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4. Gilde

Mindeord

Mindeord

Jørgen Christensen
Det er med stor sorg at 3. gilde skal sige farvel til en gildebror som
Jørgen Christensen.
Jørgen Chr. har været medlem af S.G.G siden 18/6- 1969. Først i
2.gilde, 2 år efter overflyttet til 3. gilde og sidste år modtog han 50 års
nålen.
Jørgen var uddannet maskinmester og han mødte sin Gertrud i Thisted, hvor hun var telefonistinde.
Jørgen har været ansat i det, der dengang hed Jydsk Telefon (nuværende TDC) som telefonmester i mange år. Det har været en dejlig
arbejdsplads for ham, og han nød at tale om de gamle dage.
Gertrud og Jørgen var begge meget involveret i planlægningen af
weekendopholdet på Tydal. Vores traditionsrige biksemad som vi fik
ved ankomst om fredagen, havde de begge to lavet. Jørgen skrællede
kartoflerne og skar kødet i passende stykker ( sikkert efter Gertruds
anvisning).
Jørgen og Gertrud har begge været meget engageret i gildets forskellige aktiviteter, det være sig tøjindsamling, dele telefonbøger ud,
rundskuedagene og mange andre ting. Selv om Jørgen blev lidt dårligt
gående på sine gamle dage, forhindrede det ham ikke i at være aktiv.
Han kørte bilen og Gertrud leverede telefonbøgerne, godt gået.
De sidste par år tilbragte Jørgen på plejehjem, en tung beslutning for
Gertrud, men en nødvendig beslutning.
Efter bisættelsen 25/5 var der sammenkomst for deltagere på bænkene i friluftsteatret med sandwich (p.g.a. corona), kaffe og kage. Det
var en dejlig solskinsdag og lidt på spejdermaner. Et arrangement der
sikkert passede både Jørgen og Gertrud.
Æret være Jørgen Christensens minde
Lisbeth Knudsen

Birte Biehl
Det var med stor sorg, at 4. Gilde den 1.april fik beskeden om Birte
Biehls pludselige død.
Birte har siden 1969 været en stor og aktiv del af Gilderne i Holstebro.
Birte og Carl sagde i første omgang nej til at blive optaget i Sct. Georgs Gildet, men det hele tog fart, da 2. Gilde fik dem overtalt. Efter
nogle år i 2. Gilde blev de overflyttet til 1. Gilde, som havde brug for
hjælp, og da 1. Gilde blev for stort, var de med til at starte 4. Gilde.
Nogle af de ting, som står klart hos de fleste af os, er telefonbogstiden, rundskuedagene med hjemmelavede gevinster, de mange år med
Gildelotteriet, vintapperlauget med den kendte rabarbervin, men også
på herold og kansler posten har Birte taget sin tørn.
Birte var gildebror i hjertet. Selv da rollatoren blev hendes tro følgesvend, insisterede hun på at deltage i alle gilde arrangementer, så ikke
så sært der var fest sidst år, da Birte kunne fejre sit 50 års gildejubilæum.
Vi er mange, som er glade for, at der i sin tid var nogen, som fik
overtalt Birte, for med hendes utrættelige gå på mod, arbejdsomhed og
trofasthed lige til det sidste, har hun været med til dels at lægge fundamentet til gildearbejdet her i byen, men også nok så vigtigt at værne
om Gildeånden.
Æret være Birtes minde, hun vil blive savnet i 4. Gilde.
På 4. Gildes vegne
Hanne Mogensen

Bålhyggeaften
3. august 2020

Er gennemsnitsalderen i 4. Gilde
- faldet??
Selv om det kunne se sådant
ud ved bålhyggen en skøn sommer aften i august, hvor vi tilberedte og spiste en dejlig 3 retters
menu, så er der selvfølgelig en
forklaring.
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Vi havde vort yngste barnebarn,
Christian på 4 år, på ferie og han
fik sig en rigtig god oplevelse,
som han talte om flere dage efter
og igen, da han blev forenet med
mor og far og søskende. ”Bål,
ild, brænde og meget varmt” var
hovedpunkterne i snakken! Han
er ikke uvant med udelivet, da
han går i skovbørnehave. Voksne
der ville snakke og fortælle er lige
Christian – tak til jer!
9

Fællesgildemøde
16. november
2020
Fællesgildemøde 16. november
2020

Mormors pølsehorn og smagsprøver på menuen blev skyllet
ned med æblesaft. Og så var der
ellers gang i vaskemaskine og
badekar da vi kom hjem efter en
god aften ved bålet.
Spændende om det er en ny
spejder og senere gildebror!
Hvem ved?
Ulla og Ole

Hvert efterår er der i mange år afholdt fællesgildemøde for gilderne i Holstebro.
Arrangeret på skift af de 3 gilder.
I år har vi valgt at gøre det lidt anderledes. Vi har dannet en arrangementsgruppe på
tværs af gilderne. Det er der kommet følgende arrangement ud af:

Tilværelsens musik – Sange, musikstykker og fortælling
En aften med komponisten, jazzpianisten og organisten
Willy Egmose, Skjern.

Gildesiderne
Julehike

21. – 22. november 2020
Spejderlauget er i fuld gang
med at planlægge årets julehike.
Datoerne for JULEHIKEN 2020
er den 21. og 22. november.
I år har vi valgt at afholde hiken
omkring Tvis kloster og naturlaboratorium. Temaet bliver: ”Livet
omkring Tvis Kloster. ”
Vi håber, at der igen i år vil
være stor tilslutning, så det bliver
en god fælles oplevelse.
De store spejdere mødes ved
shelterpladsen Skovlund lørdag
den 21. november kl. 16. Her vil
der være forskellige aktiviteter og
det er også her overnatning vil
foregå. Bl.a. skal der tilberedes
en bedre middag over bål og med
gode råvarer. Søndagens løb vil
foregå i området mellem Nybobakke og Tvis Kloster.
Det er aftalt med spejderne
at de gerne må gå sammen på
tværs af korpsene eller spejdergrupperne.
10

Aldersgruppen fra 6 – 12 år skal
på spejderløb i området omkring
Tvis Naturlaboratorium søndag
den 22. november.
Som vanlig er der brug for mange postdommere for, at vi kan afvikle julehiken. Så har du lyst og
kræfter til det, så meld dig til dit
gildes medlem af spejderlauget.
Der er kun brug for postdommere
om søndagen.
Vi har også opfordret ledere
og forældre til at hjælpe med at
være postdommere.
Vi håber på stor tilslutning – et
spændende løb – smukt vintervejr
i en flot natur og glade spejdere.
De bedste hilsner og på gensyn.
Sct. Georgs Gildernes spejderlaug.
Peter Nissen, Torben Svenningsen, Finn Bonnichsen, Kirsten
Nielsen, Kirsten Bjerregaard, Lis
Bonde, Lisbeth Malgaard og Karen
Marie Pedersen

Willy Egmose kommer fra Snøde på Langeland.
Han er født blind, og kom som treårig til Refsnæsskolen i Kalundborg. Kom senere til
Blindeinstituttet i København, hvor han modtog musikundervisning. Tog i 1967
kirkemusikalsk eksamen fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium i København.
I 1968 blev han ansat som organist ved Skjern Kirke og blev fast akkompagnatør for
Skjern Pigekor. Fra 1987 til 2004 var han leder af koret.
Willy Egmose har, sideløbende med arbejdet som organist, været en aktiv
jazzmusiker. Han har gjort meget for at lade kirkemusikken mødes med jazz og
andre musikgenrer.
Han er også komponist til flere salmemelodier, hvor han har samarbejdet med
salmedigteren Lars Busk Sørensen.
Som I kan se af ovenstående, er det en meget aktiv musiker, vi kan møde denne
aften. Når man dertil lægger stor fortællekunst og en god portion humor, er der lagt
op til en spændende aften.
Arrangementet foregår på Aktivitetscentret.
Arrangementsgruppen
Inga Christensen, 2.
Birte Kjær, 2.
Preben Andersen, 3.
Lisbeth Olsen, 4.
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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
3. Inger Schmidt/4.
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11.
12.
17.
18.
19.
24.
27.
28.

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

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

