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Øksen

Hanne Mogensen
4. Sct. Georgs Gilde

Det er søndag formiddag, telefonen ringer og regnen slår på
teltdugen, jeg må være faldet
dybt i søvn, efter nattens tankerspin. Jeg ligger lidt og tænker på
snakken fra i går. En spændende
snak med en af de gildebrødre,
jeg mødte på sidste LGT, - for
hvordan kommer vi ud af det sidste halvandet års boble og møder
verden igen?
Da jeg kommer ind i tørvejr,
ringer jeg tilbage. Det er 4. Gildes
tur til at skrive Øksen, - der er
brug for dig lyder det. Halvvågen,
ryger det ud af mig: Den klarer jeg! Hjernen kører pludselig
i højeste gear, for hvad skal jeg
skrive? Jeg har ikke været aktiv
gildebror i halvandet år. Eller har
jeg?
I jagten på inspiration, kravler jeg op på loftet og finder de
støvede kasser med fars gamle
spejderting. Øverst i den ene
kasse ligger et spejdertørklæde.
Det er stadig samlet med råbåndsknobet, - symbolet på
de mange spejdervenskaber.
Jeg smiler og tænker på alle de

gange jeg har nægtet mor at
løsne venskabsknobet, så tørklædet kunne vaskes, - men et
spejdertørklæde vaskes pr. definition ikke, - det er der alle minderne sidder. Senere er jeg dog
blevet klogere, minderne bæres
i hjertet og de mange spejder/
gildevenner rundt om i landet, er
der stadig selvom råbåndsknobet løsnes.
Jeg kravler ned fra loftet, ringer til min gamle far, for at høre
om det ikke er på tide, at slentre
lidt ned af ”Memory Lane” og
sammen forære de gamle spejderting til et spejdermuseum.
Da jeg om aften igen ligger i
teltet, kredser mine tanker om
hvordan mit spejderfundament
til stadighed præger mine tanker
og handlinger. Jeg holder utrolig
meget af, på trods af årstiden,
at sove i telt, færdes dagligt i
skoven og det sidste halvandet
år har jeg ofte taget trangiaen
og en god bog med ud til havet,
jeg har ringet og snakket med
andre som sad alene, samt passeSt mit arbejde, - et arbejde,
som kræver samarbejdets kunst.
Den aften faldt jeg i søvn med
følelsen af at være på vej ud af
boblen, jeg har nemlig et netværk, der venter på mig, og så
ER jeg gildebror, i den måde
jeg tænker og lever på, - også
selvom verden lukker ned.
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2. Gilde
Efterårsgildehal
12. oktober 2020

16 spændte gildemedlemmer
mødtes i det nye lokale, i Toftegården, hvor vi nu skal holde vore
møder. Vi begyndte med at nyde
et glas vin, for at fejre det nye
sted, og glæde os over at være
samlet igen.
Derefter tog vi plads i gildehallen. Ja, hal er så meget sagt, men
ved at skubbe bordene, kunne vi
fint være der. Lisbeth Malgaard
ledede gildehallen. Da vi ikke
kunne holde 2 meters afstand,
var det uden sang. Det var et
stort savn, men forskrifterne
skulle overholdes. I stedet for at
synge, `Septembers himmel er så
blå` sagde vi alle 5 vers i kor.
Til sin gildemestertale, havde
Lisbeth valgt overskriften :”Gør
hver dag til et mesterværk”. Hun
fortalte om små og store oplevelser, hun havde haft i de 8 uger
hun har tilbragt i Haverslev, i den
forløbne sommer. Hvordan dagene , på trods af corona restriktioner, nedlukninger og afstand,
alligevel havde mange glæder og
uventede gode oplevelser. Om
glæden ved at stå og synge aftensang på Slettestrand, sammen
med 300 andre personer, hver aften, uanset vejret. At få besøg af
familiemedlemmer, der også tog
en tørn i haven før badet i havet,
og det hyggelige måltid. At træffe
gamle venner, og dele gode og
sjove minder med dem. Lisbeth
sluttede talen med at minde os
om at: Tage en dag ad gangen.
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Forsøg at være i nuet. Øv dig i at
have tillid til livet- til myndighederne og folk omkring dig og tro
på at de fleste vil dig det godt.
Acceptere at der er noget du ikke
kan kontrollere. Og at det nok
skal gå alligevel.
Derefter havde Bodil 5 min. Skt.
Georg, hvor hun fortalte om et af
sine børnebørn der har en udviklingsforstyrelse. Hvor svært det
er at acceptere, for de nærmeste,
at deres lille pige ikke udvikler sig
som de fleste børn. Om alle de
bekymringer der følger med, men
også om de glæder, der kommer
uden at man forventer det.
Gildehallen sluttede med oplæsning af Sct. Georgs budskabet,
som i år er skrevet af Karen Hækkerup, og som kan læses i Sct.
Georgs bladet i sin fulde længde.
Efter vi havde lyttet til Mogens
velvalgte og smukke musik, og
fanen var rullet sammen, tog vi
plads ved bordet, som var pyntet
med Agnes elegante buketter.
Vi kunne lige være der med den
påbudte meter imellem os. Da
alt helst skulle være portionsanrettet, havde vi valgt at servere
`Stjerneskud`, også Bodils dejlige roulade med brombær, som
vi nød til kaffen, blev serveret i
portioner.
Det var et savn, at vi ikke måtte
synge, men snakken gik alligevel
livligt, og der var ingen tvivl om
at vi alle var glade for at være
sammen igen.
Inga Christensen

Julestue

Sct. Georgs aften

På grund af forsamlingsforbud
med max. 10 personer indendørs, holdt vi eftermiddagsmøde
2 steder samtidigt. Bodil og Karen
Marie lagde lokaler til.
Begge steder blev der serveret
varme æbleskiver og dejlig gløgg.
Midt under mødet havde de to
grupper kontakt med hinanden
via FaceTime med lidt hyggesnak
og udveksling af hilsner i forbindelse med den kommende jul og
ønsker for det nye år.

Det blev en hel utraditionel Sct.
Georgs aften. Eller rettere eftermiddag. For vi mødtes kl. 15 ved
Tvis Mølle. I disse coronatider var
vi jo lidt usikre på, hvad vi kunne
stille op til. Men heldigvis blev
forsamlingsforbuddet hævet til
25 så vi valgte at fejre Ingelises
60-års jubilæum og Kims 40-års
jubilæum.
Normalt er der jo udskiftning
og udnævnelse af den ny gildeledelse på denne aften. Det kom vi
lidt let over. Den nye gildemester
Lisbeth Malgaard bød velkommen og kom med nogle praktiske
oplysninger.
Vi havde besøg af landskattemester Paula Mikkelsen og distriktsmester Jørgen Mikkelsen.
Jørgen overrakte jubilæumsnålene til de 2 jubilarer og Paula
holdt et lille indlæg specielt til
Ingelise, som Paula havde kendt
i mange år specielt, da de begge
var involveret i internationale
arbejde. Ingelise fortalte om hendes oplevelser ved at være med
i gildearbejdet. Specielt havde

14. december 2020

12. april 2021

Julekort og lygte til 2. gilde

Da fredslysarrangementet, som
skulle have være afholdt tidligere
på året, var blevet aflyst, havde
gildeledelsen besluttet at forære
alle medlemmer i gildet en flot
”staldlygte” med batteri og LED
lys. Til brug både ude og inde.
Lygterne blev udleveret inden
vi skiltes efter et par hyggelige
timer i godt selskab.
Tak til Bodil og Karen Marie for
flot opdækning og ”lån” af lokaler.
Kim Karup

Distriktsgildemesteren og 40-års jubilaren
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Distriktsgildemesteren og 60-års jubilaren

Ingelise haft mange fine og gode
oplevelser indenfor det internationale arbejde, hvor hun i mange
år havde været i Grossarl sammen med Aase Ertbøl og mange
andre rejser. Og så var der også
den store oplevelse Ingelise
havde haft gennem sit utrættelige arbejde med Erika i Tanzania.
Ingelise havde inviteret de fire
”gamle” GIMMER med til fejringen. Desværre var det kun Hanna
Viberg, der havde mulighed for at
være med.
Annelise ønskede også tillykke
og fortalte om flere oplevelser,
som hun og Ingelise havde oplevet sammen gennem de 60 år i
gildet.
Udklip fra gildemesterens tale til
Ingelise og Kim:
Ingelise, du blev optaget i 2. gilde
i Holstebro den 12. april 1961.
En ganske ung kone i sin bedste
alder.
Nu er der så gået 60 år og meget er sket gennem de mange
år – ikke kun i 2. gilde men også
i verden omkring os. Men du har
jo kunnet følge med – er nogenlunde skrap på computer, mobil6

telefon og symaskine, smart tøj
og pink læbestift og meget andet.
Du har beklædt flere poster i
gildet. Du var gildemester i 198486. Du har også beklædt posten
som kansler.
Når jeg kigger i mine gamle notater kan jeg se at jeg var gildemester i 2001 da du havde 40-års
jubilæum. Og herfra kan jeg jo
bare kopiere:
Vi sang en af dine ynglingssange
- ”Fyrre år frem”
Herlige tid i erindringens billede, både i sol og når regnen var
slem. Slut op, slut op, slut op, så
det drøner i jorden igen. Ja, og
det gør det når Ingelise går ind
for en sag. Og her ved vi jo hvor
meget du har drønet for Erica og
hendes børn. Af hele dit hjerte og
du var med til at give gilderne en
spændende oplevelse, da Erica
var på besøg.
Du har altid været klar til at gøre
en indsats og sammen med Åse
Ertbøl arbejde du i mange år
indenfor det internationale gildearbejde.
Sådan fejrede vi dig i 2001.
Senere er der så bl.a. kommet
fredslyset. Her har du hentet
og bragt det lys rundt omkring i
flere år. Husker din tur med tog
til Thisted på din fødselsdag. Og
der var ingen modtagelseskomite. Men du fandt selvfølgelig en
løsning.
Og så var der den store fest ude
på VUC. Den største og festligste
sammenkomst i distriktets historie i min tid.
Ja det internationale gildearbejde
har altid været din store interesse, og netop derfor har du jo også

ønsket at vi i dag skulle invitere
de gamle gimmer fra din tid i distriktets internationale gildelaug.

Tak for et godt samarbejde i gildeledelsen og med ønsket om at
det må fortsætte mange år frem.

Kim, Tillykke med dit 40-års jubilæum. Du blev optaget i 1. gilde
den 8. januar 1981. Så bedre
sent end aldrig.
Her i 2. gilde har vi jo kun haft
fornøjelsen af dig i 10 år. fornøjelsen fra da 1. gilde blev sammenlagt med 2. gilde i 2010.og
Ikke bare fornøjelse men også
gavn og en forskel har du gjort.
Du har trukket gennemsnitsalderen ned og det endda ikke så lidt.
Du er den 3. yngste i gildet.
Og så pynter du gevaldigt ved
vores højbord i dit fineste puds
og når det skal være rigtig festligt
med butterfly.
Du har været skatmester fra
2005-2010 og kansler fra 20122015 og igen fra 2018.
Af gamle programmer kan jeg
se at du i en årrække også har
været skatmester i 1. gilde. Jeg
husker dig også som medlem af
spejderlauget og med på julehike.
Lige fra starten af din tid i 2. gilde
har du været en aktiv gildebror
parat til at påtage dig en opgave.
Som skatmester havde du godt
styr på finanserne.
Og som kansler er du den bedste
kansler en gildemester kan ønske
sig. Alting bliver passet korrekt og
altid til tiden. Nu har jeg jo arbejdet sammen med dig i de seneste
år. Og det har bare fungeret så
fint. Du har bare styr på så mange ting. Så alle i gildet kan være
helt trygge med Kim som kansler.
Og vi kan altid regne med, at du
siger hvad du mener.

Ingelises datter Aase var med
til at fejre sin mor. Og hun var
helt klar over, hvor meget gildet
havde betydet for Ingelise.
Vi sluttede med kaffe og flødeskumslagkage og uddeling af
gaver til de 2 jubilarer.
Lisbeth Malgaard

Fødselsdagstur
15. maj 2021

Så lykkedes det endelig at vi
måtte forsamles så mange, at vi
kunne planlægge vores fødselsdagstur.
Vi startede 15 gildebrødre i 4
biler fra Toftegårdens parkeringsplads med store forventninger
til hvad dagen ville bringe. Vort
første mål var Jens Søndergaards Museum i Bovbjerg. Vi kørte
gennem Klosterheden og nåede
Bovbjerg i passende tid til eftermiddagskaffe og kage, som vi
indtog i museets garage. Så tullede vi lidt rundt i museet og tog
Jens Søndergaards kæmpeværker
i nærmere øjesyn. Han malede

Kaffe på Jens Søndergårds museum
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stort må man sige, jeg husker fra
først i 50erne et kæmpelærred
der hang på Thisted Bibliotek, jeg
kunne godt lide det.
Det var en mærkelig følelse at
gense alle gildebrødre, der var
stor glæde og mange oplevelser,
der skulle deles.
Vi fik en guidet rundvisning ved
direktøren for Lemvigs museer
Inger Bjørn Knudsen, hun kunne
holde et lille foredrag om hvert
billede, så vi var godt orienteret
da vi takkede af og tog videre på
vores færd.

På trods af vinden lykkedes det
os at få sunget Thøger Larsens
smukke sommersang ”Danmark
nu blunder den lyse nat” med
et kig ned til mindestenen over
Thøger Larsen. Der er ubeskrivelig smukt med udsigt over Limfjorden ind mod Lemvig by.
Næste stop var restaurant
Isværket, hvor vi nød et lækkert
måltid i skønne omgivelser og vi
hyggede os.
Vi satte så næsen mod Holstebro og var hjemme ved 20 tiden,
trætte men opfyldt af gode oplevelser efter en dejlig dag.
Inge Sindbæk

Friluftsgildehal
14. juni 2021

Der lyttes til fortælling om
Jens Søndergaard

Vi kørte videre mod Gjellerodde
igennem et utrolig smukt landskab, Ferring sø, klitlandskaber,
helt vildt og så smukt og fantastisk at vi måtte tabe både næse
og mund. Næste stop var ved
Gjellergaard, hvor Annelise bød
på en varmende snaps, vinden
blæste kold og skarp så vi fandt
hurtig ind i bilerne og nød udsigterne derfra.
8

Det blev nu til indendørs gildehal
denne aften, da vi i arrangerende
gruppe fandt vejret for blæsende
og køligt. 13 gildebrødre var mødt
op samt to gæster, Svend Erik og
Michael. Lisbeth, som har overtaget gildemesterposten efter Karen
Marie, bød velkommen – hun gav
udtryk for, hvor dejligt det var
endelig at kunne mødes uden
mundbind. Lisbeth takkede Karen
Marie for hendes mange år som

Ny gildeledelse

gildemester. Herefter fik vi nyheden om, at vi fremover skal holde
til på Holstebro Aktivitetscenter,
hvor vi får stillet 2 lokaler til rådighed, og hvor maden leveres af
aktivitetscentret, hvilket vil gøre
det hele nemmere for os.
Lisbeth indledte sin gildemestertale med at læse et lidt vemodigt
digt af Stine Pilgaard, skrevet i
forbindelse med en venindes alvorlige sygdom. Forfatteren, som
Lisbeth har kendt til langt tilbage,
har fået de gyldne laurbær og
mange rosende anmeldelser for
sin seneste roman – og så har
hun fået 4 sange med i den nye
højskolesangbog – flot!
Herefter kom Lisbeth i sin
gildemestertale omkring mange
emner – corona med restriktioner,
mink og opgravning, udrejsecenter, grundlovsdag d. 5. juni, hvor
der traditionen tro plejer at være
mange møder med politikertaler
– blot ikke i år p.gr.a. restriktionerne. Lisbeth kom også omkring
debatterne om indvandrere, EU
og globalisering, og hvor vigtigt
det er for os at have rødder – og
hun sluttede med en opfordring
til os alle om at være positive
og ikke gå efter at finde fejl hos
andre.
Agnes holdt 5 min. Sct. Georg.
Hun fortalte om et besøg hos
”fluesmækkeren fra Skave”, hvor
hun i en kasse havde fundet en
meget gammel bog, skrevet af
Chr. Winther. Agnes læste et digt
op, der på det fine, lidt gammeldags danske var en naturbeskrivelse om overgangen fra forår til
sommer.

I eftergildehallen spiste vi
Thorsminde-fiskefrikadeller med
tilbehør – herefter fik vi ost og
frugt. Oda gav – i forbindelse
med 90 års fødselsdagen – vinen
til maden. Der blev sunget sommersange – dejligt igen at måtte!
– fra et meget fint sangblad, som
Agnes og Michael havde fremstillet. Aftenen sluttede med kaffe,
te og Bodils meget lækre kage.
Og tænk, da vi skulle til at køre
hjem, var det klaret op – og aftenen var så smuk med en slank
nymåne!
Birte

Gildeting
april 2021

Igen var coronaen skyld i at vi
må tænke lidt utraditionelt og
finde en løsning. I 2. gilde besluttede ledelsen at udsende gildemesterens beretning sammen
med regnskab og budget. Her
bad vi gildebrødrene om at vende
tilbage med evt. kommentarer og
besættelse af de enkelte poster.
Det var meget sparsomt, hvad vi
modtog.
Så gildeledelsen modtog det
som en tilladelse til at gildeledelsen måtte finde en løsning.
Herefter fremsendte vi et referat.
Alle fortsætter på deres poster
– eneste ændring er at Lisbeth
Malgaard overtager hvervet som
gildemester efter Karen Marie
Pedersen, som har været gildemester siden 2011. Karen Marie
fortsætter i ledelsen som ”chefkonsulent”. Kim Karup fortsætter
som kansler og Bodil som skatmester.
Lisbeth Malgaard
9

3. Gilde

Gildemøde/tur
17. maj 2021

Sct. Georgs Aften
19. april 2021

Vi mødtes kl. 17.00 ved naturcentret Skovlunds bålplads lige
ved shelterpladsen, hvor der var
tændt et hyggeligt bål.
Vi var 18 deltagere og efter at
have nydt bålet, satte vi os på
terrassen foran hytten og nød
lækker pålægsmad fra Aktivitetscentret med rosevin samt kaffe.
Gildemester Jytte læste Sct.
Georgs budskabet, og vi aflagde
gildeløftet.
Ind imellem gav gildekansler
Lisbeth os nogle gode oplevelser med oplæsning af forskellige
mundsprog som f.eks. et gruk om
vejret:
Kommer maj før april, bliver
sommeren smil
Kommer asken før egen går
somren med regn
Kommer tid, kommer råd, bli’r
somren våd
Vi sang også den festlige sang
om Sct. Georg på vers: Drager
tror vi ikke på ….
Vi hyggede os meget og nød at
være så mange samlet igen.
Som det ses på disse fotos, var
det en SUPERAFTEN – TAK !!!

Jytte læser Sct. Georgs budskabet

Hygge ved bordet

					
Hanna Viberg

Gæstebogen opdateres
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Vi var 16 deltagere og mødtes
på P-pladsen på Skjernvej kl. 15,
og kørte derfra i 5 biler en meget
flot tur gennem den ny-udpegede
naturnationalpark Stråsø, hvor vi
havde vores første stop på rastepladsen ved Fuglsang bro. Her er
der lavet en overdækket spiseplads, og her nød vi i en lille times
tid medbragt kaffe samt Kirstens
meget lækre kager. Vejrudsigten
lød på regn, men vi havde fint vejr
til denne dejlige pause i den skønne
natur, hvorfra vi har mange minder
fra bl.a. spejderturneringer m.m.
Herfra fortsatte vi til VW & RETRO
MUSEUM beliggende i industriområdet i Ulfborg. Nogle af os har været
der tidligere, men det gør ikke
spor, for det er en både nostalgisk
og underholdende oplevelse. Det
er et privatejet museum med en
imponerende samling af 20 gamle
folkevogne, trailere, cykler samt
retroting, som passer i årgang med
bilerne fra starten af 50’erne og
frem til sidst i 80’erne. Museet er
startet i april 2015 af ægteparret
Carsten og Sussi Andersen.
Det var Sussi Andersen, der
begejstret viste os rundt, og især
fortalte fængslende om samlingens
”øjesten”, den unikke VW Westfalia
231 campingbus fra 1963, som har
vundet utallige priser på udstillinger
rundt i Europa. Familien har selv
tilbragt mange ferier i den og kørt
97.000 km med den.
Alle bilerne var flot lakerede og
”klargjort”. Der var bl.a. en fra Vejgaard Møbler, som tidligere havde
været brugt til ” ligvogn”, samt en

flot rød bil fra B & O’s 50 års jubilæum.
Sussi var en begejstret fortæller
og svarede beredvilligt på alle vores
forskellige spørgsmål. Der var også
tænkt på dem, som ikke kunne
holde til at stå op for længe ad
gangen, så fik de/vi lige en stol at
sidde og slappe lidt af på. Betænksomt! Hun fortalte undervejs, at de
sidste år havde haft 7000 gæster –
imponerende!
Udover alle bilerne var der forskellige retro udstillinger med bl.a.
husholdningsting, ældre legetøj,
samt nogle ”butikker” såsom en
købmandsbutik, B & O butik, udstilling af brudekjoler, så der var masser af dejlige og nostalgiske ting
at nyde og næsten ”falde i svime
over”. Vi burde have sunget ”Kan
du huske” et par gange undervejs.
Det var faktisk svært at løsrive sig
fra alle de gamle ting, hvoraf de
fleste af os stadig har en del i brug
hjemme.
Vi nød virkelig at komme tilbage
i tiden med alle de gode minder, og
sluttede besøget i deres museumscafe, hvor vi indtog vores medbragte smørrebrød (fra HAC) samt
drikkevarer.
KÆMPETAK til bl.a. Kirsten Bjerregaard for et supergodt arrangement!!!

Hanna Viberg

Grethe og Kirsten i Fortiden
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Gildejubilæum
Jytte og Kirsten 50 år

”Gåmænd og -piger”

Torsdag d. 10. juni kl. 17.00
fejrede vi Jyttes og Kirstens 50
års gildejubilæum i Jyttes dejlige
have. Kirstens jubilæum var faktisk for et år siden - hvor vi også
fejrede det, men Kirsten og Jytte
har jo kendt hinanden siden de
var spejdere sammen, så derfor
blev det en dobbelt fejring.
Vi var 25 deltagere i flot sommervejr, og der var mange dejlige

Mange gode sange - i både sol og skygge
De 2 jubilarer

indslag - både taler og sange. Annelise Nygaard, som jo havde 60
års gildejubilæum sidste år, havde
haft begge pigerne som spejdere
for MANGE ÅR SIDEN , og hun
holdt en festlig tale. Der var også
andre dejlige indslag.
Distriktsledelsen var jo også til
stede og overrakte Jytte den velfortjente 50 års nål.
I køkkenet var der et kæmpefad
med masser af lækker mad, som
vi forsynede os med - sammen
med både hvide, rosa og røde
vine.
Vejret var formidabelt, så det
var svært at løsrive sig, men de
fleste af os var da hjemme midt
på aftenen.
TAK til alle medvirkende !!!
Hanna Viberg
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Gildeting

Online 2021
3. Gilde har på grund af coronaen
holdt online gildeting. Der skete
ingen ændringer i gildeledelsen,
der stadig er som følger!
Gildemester: Jytte V. Seelen
Skatmester: Lis Bonde Jensen
Kansler: Lisbeth Knudsen

Da der jo af og til ønskes indlæg
til Gnisten, kom jeg til at tænke
på - efter en dejlig torsdagsgåtur - at ”gåturene” kunne være
et emne.
I ”Gildestuernes” tid, startede
3. gildes mandlige medlemmer
en lille ”gåklub”, som en formiddag om ugen mødtes ved Gildestuerne, gik en tur på ca.1. time,
og afsluttede turen med en øl i
Gildestuerne. Så fik de ”ordnet”
den del af ”verdenssituation”,
som de ikke havde nået undervejs.
Da vi ikke længere kunne være
i ”Gildestuerne”, blev det til, at
man nu hver tirsdag, året rundt
- stort set - mødes rundt hos de
enkelte, som så planlægger turen, samt sørger for ”2. halvleg”,
nemlig øl’en, som siden er blevet
suppleret med ”en lille en” samt
lidt chips.
Turene bliver ofte lagt, så man
kan følge med i, hvilke projekter
der nu er gang i rundt i byen.
Senere fulgte ”pigerne” efter
med. Vi går om torsdagen også
en time, men vi synes nu ikke,
vi har tid til at fortsætte snakken bagefter hver torsdag, men
en gang om måneden ”ordner”
vi så ”verdenssituation” over en
kop kaffe med rundstykker og
diverse.
Det kan dog også ske, at vi
undtagelsesvis får ”en lille en” –
f. eks, når vi har godt vejr, omkring 1. november.
Kirsten Bjerregaard
3. gilde

Gåpigerne

Gåmændene
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4. Gilde
Travetur

31. maj 2021
27 deltagere mødte op til travetur. Stedet vi skulle gå var hjertestien i Ulfborg, en strækning på
ca. 3 km.
Vi mødtes på shelterpladsen i
Ulfborg Anlæg. Hans bød os velkommen.

Torben Svenningsen ledte os
rundt på turen. Det var en smuk,
afvekslende skov med spændende
delvis vildtvoksende skov. Undervejs var der skilte med information om naturen.
Cirka halvvejs havde arr. Gruppe lavet et pitstop. Her kunne vi
få os en lille snaps – men ikke

Pitstop med lidt til ganen
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Gildeting
hvilken som helst snaps. Gruppen serverede nemlig alskens
hjemmelavede snapser, lavet på
mange spændende ingredienser.
F.eks. rabarber og valnød.
Tilbage ved shelterne serverede
arr. Gruppe frikadeller og pølser,
sammen med gode salater.
Så fik vi udleveret et stykke
papir, hvorpå vi skulle skrive ned,
hvad vi havde set på skiltene på
turen. Der ville så blive udråbt
nogle vindere. Det var en overraskelse for flere gildebrødre, der
ikke havde brugt meget energi på
at læse skiltene. Men alle gjorde
deres bedste og Lise og Lisbeth
vandt hver en præmie. Præmierne blev straks delt med de andre
gildebrødre.
Til sidst fik vi kaffe og dejlig
kage.
Det var en rigtig dejlig aften.
Det var dejligt, at vi kunne mødes
til arrangement igen – det kunne
man tydeligt mærke på gildebrødrene. Snakken gik mere end fint.
Tak til gruppe 2 for et super arrangement
Bjarne Olsen

Dejligt at kunne mødes igen

28. juni 2021
Gildeledelsen havde inviteret til
gildeting. Normalt står en gruppe
for dette arrangement, men som
så meget andet, havde corona
pandemien lavet om på dette.
Stedet var Lavvuen i Klosterheden. Dette skønne sted har i
år dannet rammerne om flere af
gildernes arrangementer. Der er
ikke vand, der er kun et simpelt
”Das” (toilet), vi skal selv have
brænde med. Men alt dette er jo
blot en udfordring, som gamle
spejdere sagtens klarer.
Menuen var usædvanlig. Vi
plejer jo at forbinde gildeting
med gule ærter og tilbehør. En
ret, som mange elsker og nogle
få stykker ikke kan fordrage.
Gildeledelsen serverede i stedet
grillpølser med brød, og selvfølgelig passende tilbehør i form af
ketchup, sennep og remoulade.
Hertil en lækker salat, som Lisbeth havde lavet. I det gode vejr
blev pølserne indtaget i det fri.
Så var det tid til at indtage vore
pladser i tinget. Ole Didriksen
blev (som sædvanlig) valgt til di-

Hanne aflagde beretning

rigent, et job, som han som igen
klarede med bravour.
Jeg skal ikke her referere gildetinget, men blot nævne nogle
af hovedpunkterne.
Der var indkommet to forslag,
som begge ville have indflydelse
på gildets økonomi. Det ene forslag handlede om at bruge noget
af gildets formue til en ekstraordinært arrangement for, efter
corona at genskabe gejsten og
sammeholdet i 4. gilde. Forslaget
blev vedtaget, og grupperne blev
derefter opfordret til at udpege
hver et medlem til et udvalg, der
skal planlægge arrangementet.
Det andet forslag var en reaktion på, at vort sidste red barnet
sponsorat nu er udløbet. Der er
ikke stemning for at starte et
nyt mangeårigt sponsorat af den
type. Forslaget gik så på, i stedet
at støtte foreningen ”Grønlandske
Børn”. Se gerne mere herom på
hjemmesiden www.fgb.dk. Forslaget blev vedtaget.
En anden ”knast” vi diskuterede
var frimærkelauget. Situationen
er, at vor største bidragyder af frimærker, sygehuset, ikke længere
kan levere, og vi selv kun kan
bidrage med få hundrede gram.

Ole styrede begivenhederne
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Dermed er grundlaget borte.
Frimærkelauget blev herefter
nedlagt.
En tredie ”knast” var situationen
omkring gildebevægelsens internationale medarbejdere. Da vores
nuværende GIM ikke ønskede at
fortsætte skulle vi vælge en ny.
Ingen havde på forhånd givet
tilsagn. Desværre trods kraftige
opfordringer fra dirigent og gildemester lykkedes det ikke at få
nogen til at påtage sig opgaven.
Skidt for fredslys mm. Gildeledelsen arbejder videre på at løse
problemet.
Ellers forløb valgene til de mange poster nemt, idet alle andre
gerne fortsatte.
Gruppernes beretninger bar
selvfølgelig præg af, at det har

været en corona tid. Flere af
grupperne havde afholdt udendørs gruppemøder for at overholde corona-restriktionerne. Gildeledelsen meddelte, at vi udsætter
fornyelsen af grupper et år. Dette
medførte kraftig applaus.
Så var det tid til hygge med
medbragt kaffe/te. Hanne havde
bagt en lækker kage.
Ulla omdelte vin og meddelte,
at 3. gilde havde meldt sig ud af
gildelotteriet.
Alt i alt var det et rigtig godt
arrangement. Godt at vi igen kan
gennemføre vort gildeliv uden
de store corona-restriktioner. Så
håber vi blot, at de ikke vender
tilbage.
Bjarne Olsen

Gildesiderne
Distriktsgildeting
22. juni 2021

Distriktet havde indbudt til gildehal med 4. Gilde Holstebro som
arrangør.
4. Gilde havde valgt at det skulle foregå i den kæmpemæssige
Lavu i Klosterheden. Et kæmpemæssigt ”indianertelt” med plads
til mange mennesker.

Lavuen i Klosterheden

Erik Welander kaldte ind til gildehallen. Der var lidt mørkt derinde, så mange havde medbragt
lygter, hvilket var en stor hjælp,
når vi skulle synge.
Den nyvalgte distriktsgildemester Paula Mikkelsen var forhindret i at deltage, så Knud Hjarsbæk var suppleant.
Højbordet var smukt pyntet
med den blå gildedug, gildets
regalier og en naturbuket.
Efter velkomst lyttede vi til
Knuds gildemestertale.
Knud talte om medlemsudviklingen i Sct. Georgs Gilderne (SGG)
og hvordan SGG er for spejderne
som bedsteforældre er for deres
børnebørn. De har deres eget liv,
men er klar til at hjælpe børne16

børnene (spejderne), når der er
behov.
Knud fortalte så om sit eget
gilde 2.Struer, som er et mandsgilde, citat:
2. Gilde er i dag 28 Gildebrødre
og vore værdier er KURAF, Kammeratskab, Udfordringer, Rummelighed, Ansvar og Friluftsliv –
friluftsliv og aktiviteter i naturen
har høj prioritet. Møder og mange aktiviteter er i Råbjerghytten
eller på vort eget areal.
Knud sluttede med at konkludere:
Gildet er hvad Gildebrødrene gør
det til.
Herefter holdt Arne Gottlieb 5 min. Sct. Georg. Han tog
udgangspunkt i en Kronik som
Søren Pind havde skrevet i Berlingske for nogle år siden.
Den handlede om vores kultur, og hvordan vi bevarer den i
en tid, hvor mennesker banker
på vores dør i håb om hjælp og
beskyttelse.
Lisbeth læste gildeloven, hvorefter gildehallen sluttede.
I eftergildehallen bød Lisbeth
velkommen og efter en sang var
det tid til dejlig smørrebrød.

Hygge i Lavuen
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Lisbeth Malgaard tog ordet og
sagde tak til Knud H. for hans
arbejde som DUS, hvorefter han
fik en tjikkelikker.
Vi fik selvfølgelig kaffe og rigtig te og sang gode sange. Snakken gik livligt ved bordene. Man
fornemmede, at gildebrødrene
var meget glade for igen at kunne
mødes på normal måde, efter
tiden med corona-restriktioner.
En rigtig hyggelig aften.
Bjarne Olsen

Invitation til møde med Søren Nielsen

Jeg selv havde fået det ”tunge” hverv at
sørge for bål og varmt vand til kaffe og te

Invitation til 3. og 4. gilde til møde på ”Slagteriet”
2. gilde vil gerne invitere jer med til et gildemøde på det gamle ”Slagteriet” i Holstebro.
Her vil direktør Pia Stræde Palmelund fortælle om Slagteriets
baggrund, dets aktive liv i dag, og de spændende planer for fremtiden. Ikke mindst vil Pia også fortælle om de mange blandede
foreninger og aktører der allerede har til huse i Slagteriet i dag.
Slagteriet er et produktionshus for kulturelt og kreativt entreprenørskab. Men hvad vil det egentlig sige? Hvad sker der i Slagteriet
i dag? Og hvad skal der ske fremover?
Der vil blive mulighed for en omvisning i de mange bygninger.
Herefter vil der blive serveret en kop kaffe m/kage.
• Tid: mandag den 9. august 2021 kl. 15.
• Sted: Vi mødes på parkeringspladsen overfor Spar, Struervej.
• Pris: 50 kr.
Tilmelding til Kim Karup
kimkarup@c.dk
mobil24489875
senest den 3. august 2021.

Ide til gruppetur
Jeg besøgte for nylig Spejdermuseet i Aarhus og blev
ganske imponeret. Museet
beskæftiger sig kun med
spejderiet i Jylland men til
gengæld dækker man alle
4 korps og kustoderne er
MEGET vidende. Kommer
man en gruppe, holder man
gladelig åbent efter besøgsgruppens ønske.
I forbindelse med museet
driver man også en genbrugsbutik med spejderting.
Jeg bemærkede, at genbrugsrygsække var særdeles
billige.
Se WWW.spejdermuseetaarhus.dk

Med gildehilsen
2. Sct. Georgs gilde
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Den 13. september 2021 afholder 2. gilde gildemøde sammen
med 3. gilde. Såfremt gildebrødre fra 4. gilde kunne være interesseret er I også velkomne.
Den tidligere sognepræst ved Holstebro Kirke Søren Nielsen vil
holde et foredrag omkring hans liv med ”kunst”. Kender vi Søren
ret kommer der sikkert meget andet med.
Tid: 13. september 2021 kl. 18, hvor vi starter med et let aftensmåltid
Sted: Aktivitetscenteret
Tilmelding: Kim Karup kimkarup@c.dk tlf. 2448 9875 senest tirsdag den 7. september 2021.06.24
Lisbeth Malgaard

Hans / 3. Gilde

Erica 80 år.
Den 24. juli fylder Erica 80 år.
Har nogen lyst til at sende en hilsen ved jeg hun vil blive glad og
meget overrasket.

Kontaktoplysninger:
Tlf.:
00255787821782
Addr: Erica 212YH-NDUDU
Urambo – Taboa
Box 256
Tanzania
Afrika
Ingelise Vistisen
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Fødselsdage

Juli
2.
3.
13.
15.
16.
21.
22.
25.

Karin Boldsen/3
Inge Sindbæk/2.
Bente Tofte Petersen/3
Elli Eriksen/4.
Karl Julin Madsen/4.
Kaj Helmuth Kristensen/3.
Bodil Kristensen/2.
Poul Thomsen/2.

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

