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Øksen

Indholdsfortegnelse

Så er vi vist alle ved at være på
sporet igen. Det gamle spor før
Coronaen. Eller er vi?
Mon ikke Coronaen har sat et
nyt spor i mange af os. Og mon
hverdagen bliver som før? Måske
er vi blevet lidt mere eftertænksomme og følsomme og mange
har stadig en vis uro i sig omkring
den underlige angst og utryghed
nogen har oplevet.
Det kræver en indsats af os
alle at komme helt på fode igen.
Glæd dig til nogle oplevelser med
familien og gode venner – nyd
at deltage i de mange forskellige muligheder, du har her i
Holstebro – kig dig omkring - og
gør hver dag til et mesterværk.
Du har mulighed for at deltage i
traveture, biograffilmklub, fælles
sangaftner på Holstebro aktivitetscenter eller på Musikskolen,
Odinteatret og de øvrige kulturinstitutioner. Forfatteraftner på Holstebro bibliotek med inspiration
til gode læseoplevelser og måske
”Poesi på en torsdag” på Knudsens. Du er måske ikke så meget
til digte og poesi – men prøv det
dog. Det er meget hyggeligt og
måske noget lidt anderledes.
Jeg har her i sommer som
tidligere år været til ”sange ved
havet” i Slettestrand. Her har
jeg lært en ny sang/digt som jeg
gerne vil vi skulle lære at synge
i gilderne. Sangen er skrevet af
Eva Cortsen, som jeg har kendt
fra barndom i Haverslev.
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www.sct-georgs-gilderne.dk

Lisbeth Malgaard Gildemester 2. gilde
Der er altid et sted på jorden,
hvor der synger en fugl i et træ,
og hvor trolde med buskede haler
skriver lange, alvorlige taler,
som de holder om natten på høje
ganske stille for ikke at støje.
Der er altid et sted på jorden,
hvor der leger et barn ved en bæk,
og hvor feer med fnuglette fødder,
danser rundt mellem tuer og rødder,
og de synger på stier og gange
små forsigtige lysende sange.
Der er altid et sted på jorden,
hvor det enten er dag eller nat,
og hvor voksne med mumlende stemmer
vugger barnet til ro,
så det glemmer om en smerte,
der borer og gnaver i urolige, halvtomme
maver.
Der er altid et sted på jorden,
hvor der sidder et barn med et brød,
og hvor freden er barnet, der tygger,
synker brød i små nærende stykker,
og hvor freden er vandet, det smager,
den er duften af nyt brød, der bager.
Der er altid et sted på jorden,
hvor der aldrig har været en fe,
og hvor troldene flygter helt bange fra et
land,
der er født uden sange, fra et land,
der vil rane det hele uden sans for at
værne og dele.
Der er aldrig et sted på jorden,
hvor et barn ikke kender til frygt.
Lad os holde i troldenes haler!
Vi må lytte, når troldene taler.
Vi må lære af feernes sange om en jord,
hvor vi ikke er bange.

Prøv lige at læse det endnu engang………
Pas på jer – husk stadig at holde
lidt afstand og spritte.

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

Gildemøde

13. september 2021

Gildemøde

13. august 2021
I 2. gilde havde vi lyst til at høre
noget mere om alt det der efterhånden foregår ude på det gamle
HOLSTEBRO SVINESLAGTERI. Så
vi havde en ide om at ville besøge
Slagteriet for at se hvordan der
nu ser ud og hvad det er der foregår af spændende ting.
Og måske også gildebrødrene
fra de 2 andre gilder ville være
med? Og det ville de. Så vi mødtes 42 gildebrødre og enkelte
andre gæster foran det gamle
slagteri.
Herefter blev vi henvist til SUBHUSET – og det var vist her de
unge mennesker hørte til. Det var
lidt småt med lyset, men ellers
hyggeligt. Her blev der serveret
kaffe og kage og så tog direktøren for Slagteriet ellers fat og
fortalte om stort og småt.
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?
Pia fortalte om Slagteriets baggrund, dets aktive liv i dag, og de
spændende planer for fremtiden.
Ikke mindst fortalte Pia om de
mange blandede foreninger og
aktører der allerede har til huse
på Slagteriet i dag. I hele halvanden time kunne Pia fortælle
om de mange arrangementer og
svarede velvilligt på spørgsmål
fra tilhørerne. Pia fortalte også
om et godt samarbejde med de
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øvrige kulturinstitutioner i byen
samt Holstebro kommune – både
politisk og administrativt.
Så kiggede vi indenfor i den nye
skatehal – der var tilbud om at
prøve en enkelt tur – men ingen
havde lyst selvom Ole Didriksen
havde udtrykt ønske om det. Der
var også en rundvisning på det
udendørs areal, som er godt på
vej i den sydlige del af området.
Alle er velkomne til at benytte
arealet.
Der blev ikke snakket meget
om frivillige, men vi kunne forstå
et flere er aktiveret bl.a. i byhaverne.
Desværre fik vi nu den opfattelse at området mest var til børn
og unge mennesker og selvfølgelig også specielle aktiviteter.
Spændende var det at høre om.
Slagteriet har en virkelig fin
hjemmeside. Prøv at kigge.
Dejligt at der også mødte gildebrødre fra 3. og 4. gilde. Mon ikke
vi skal prøve at arbejde lidt mere
sammen fremover.
Lisbeth Malgaard

2. og 3. gilde har aftalt at vi vil
holde fælles møder i februar og
september måned. Vi bliver jo
som alle er klar over færre og
færre medlemmer. Så ved fælles hjælp kan vi måske få stablet
nogle gode møder på benene, når
vi har et lidt større grundlag.
Vi havde planlagt en aften med
tidligere sognepræst ved Holstebro kirke Søren Nielsen i september 2020, som vi desværre måtte
aflyse på grund af coronaen.Men
vi ville gerne have besøg af Søren
og høre ham fortælle om kunstmaleren Arne Haugen Sørensen,
som vi havde set på Videbæk
kunstcenter på en sommerudflugt. Og heldigvis var Søren
stadig villig til at komme en tur til
Holstebro.
Det var også vores gildes første
aktivitet på Holstebro aktivitetscenter, hvor vi fremover vil afholde vore møder. Desværre faldt
mødet sammen med en koncert
samt andre arrangementer, så
der var kun få tilmeldte. Heldigvis
lykkedes det at blive 20 gæster
i alt. Og de fik alle en rigtig god
oplevelse.
Overskriften på Sørens foredrag
var ”Kunst der vil noget”. Søren
fortalte om forskellige kunstnere
og viste kunst fra sit eget galleri
i Mejrup. Søren fortalte også om
forskellige kunstværker her i Holstebro og om kirkekunst i nogle af
omegnens kirker. Flere kirker har
efterhånden investeret i ny kunst
og er blevet restaureret med
hjælp fra forskellige kunstnere.

Det var en meget lærerig aften
og en meget inspirerende aften.
Søren er en meget spændende
og livlig fortæller. Han kan mere
end sit fadervor. Har I ikke besøgt
Sørens galleri i det gamle missionshus i Mejrup skulle I tage at
komme afsted. I kan se åbningstiden på hjemmesiden ”Kunstformidlingen.dk”. Her kan I også
gense nogle af de billeder vi så
under foredraget og meget mere.
Vi startede aftenen med middag og fik kaffe med kage og is i
pausen. Og selvfølgelig skulle vi
synge ”Septembers himmel er så
blå”.
Nu glæder vi os til et fortsat
godt samarbejde med Holstebro
Aktivitetscenter. Vi er så heldig at
Karen Marie er i bestyrelsen og
frivillig hjælper. Så hun kender til
rigtig meget på centeret.
Lisbeth Malgaard

Laila Vestergård – døbefonden i Ny
Gødstrup kirke
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Mindeord
Paul-Erik Jensen
Så har vi igen mistet en gildebror Paul-Erik Jensen.
Paul-Erik Jensen sov stille ind den 23. august 2021 på Holstebro
Sygehus: Paul-Erik blev 78 år.
Paul-Erik havde gennem de sidste par år døjet lidt med helbredet,
men havde deltaget aktivt i gildet lige til det sidste. Sidste gang vi
så Paul-Erik var til gildemødet i august.
Paul-Erik blev optaget som gildebror i Hammel i 1966. Kort efter
at Paul-Erik kom til Holstebro i starten af 80erne blev han optaget i
2. gilde. Han havde i Hammel været gildebror sammen med Torben
Kjær (tidl. Ejer malerbutikken i Nørreportcentret).
Paul-Erik var spejder i sjæl, ånd og hjerte. Det var spejderarbejdet, der stod Paul-Erik nærmest og han var i mange år med til at
arrangere julehike for alle spejdere i Holstebro kommune. Og det
var en fornøjelse at stå post med Paul-Erik. Han var bare rigtig god
til at snakke med børn og de unge spejdere. Og han havde også
den glæde at hans egne børn og børnebørn var spejdere. Specielt
var Paul Erik meget stolt af sit barnebarn Niklas, som er med i ledelsen af Trevældcentret i Herrup.
Skulle der være fest var Paul-Erik altid klar. Vi har set ham danse
Ballet, spille i et pigtrådsorkester og været Luciabrud og meget andet. Og det var nærmest en tradition, når vi var på weekendtur at
Paul-Erik og Krista medbragte en ”nødhjælpskasse” til stor fornøjelse.
Paul-Erik var altid god for en snak og gik til alle opgaver med en
skøn uhøjtidelighed.
Vi vil savne Paul-Erik i blandt os.
Æret være Paul-Eriks minde.
Lisbeth Malgaard
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3. Gilde
Friluftsgildehal
23. august 2021

Alletiders friluftsgildehal
Så kunne vi endelig være ”rigtig” samlet igen. Så dejligt at se
hinanden.
I mange, mange år har vi holdt
friluftsgildehal i en af spejderhytterne i omegnen, men denne
gang var det i en privat have,
men ikke en helt almindelig have,
men en have med nok den bedste udsigt udover Vandkraftsøen,
nemlig hos Hanna på Parkvej.
Ude i naturen - og bekvemt med
en overdækket terrasse i ryggen
Og arrangerede gruppe må jo
have sunget Kim Larsens sang:
”Vi be’r bare guderne om godt
vejr”, rigtig mange gange, for det
var det flotteste sensommervejr
med høj klar blå himmel.
Jytte kom i sin gildemestertale
ind på noget af det positive, som
corona’en trods alt har sat fokus
på, nemlig sammenholdet. Jytte
tog udgangspunkt i Johannes Møllehave digt: ”En dråbe af godhed”, et digt som Anne Linnet har
indsunget.

Det er dumt hvad du si’r,
skønt du er så begavet,
at godhed kun er en dråbe i havet.
Hvad udretter dråben, hvis den er alene,
hvis verden er ond og som bygget af stene
For dråben står mangen
en mulighed åben
selv stenen udhules med tiden af dråben
En dråbe af godhed er også en gave.
Når dråber forener sig, bli’r de til have

Det giver jo stof til eftertanke –
og prøv selv at læse hele digtet.
Lisbeth Knudsen holdt 5 min.
Sct. Georg ud fra en tekst om,
hvor ulogisk, det danske sprog er
for en udlænding.
Kan man f.eks. købe is hos en
isenkræmmer? Vasker vi vores
penge på et møntvaskeri?
En kvindelig tjenestemand er
ikke det samme som en tjenestepige, at være kørt over er ikke
det samme som at være overkørt,
og at en person er intetsigende,
betyder ikke, at vedkommende
ikke siger noget.
Ja sådan kom der mange eksempler på det danske sprog til
almindelig morskab, godt at grine
sammen igen.
Eftergildehallen var lidt på spejdermaner. Vi medbragte alle vores ”spisegrej” i kurve og tasker,
og så blev der serveret rigtig lækkert smørrebrød, som vi nok ikke
har haft med på en spejdertur.
Dejligt at sidde i det fri og se
udover søen, men da solen forsvandt, blev det køligt, så vi
takkede af efter et rigtig dejligt
arrangement.
Kirsten Bjerregaard
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4. Gilde
Mindeord
Karin Boldsen
Vi i 3. Gilde syntes det var dejligt da Karin vendte tilbage til os fra
Thyholm, tilbage til 3. Gilde.
Nu fik vi en engageret og meget kompetent gildebror tilbage,
Karin havde bestridt øverste poster i Landsgildet, ligesom Gambiaprojektet havde Karin og Peter et stort hjerte for projektet
Vi nåede i Gildet heldigvis at lære Karin godt at kende, i Karin fik
vi en ivrig gildebror, Karins sidste post var som Gildemester.
Vores Gilde har 50 års jubilæum den 30. oktober, Karin kunne
have holdt sit 50 år jubilæum denne dag.
Det gjorde ondt da Karin begyndte at blive syg, Karin var godt
klar over det selv, men ingen af os havde forudset hvor hurtigt sygdommen udviklede sig.
Jeg er så glad for at vi i Gildet fik lejlighed til at være med til at
fejre Karins 80 års fødselsdag, det står som et dejligt minde, en
dejlig dag med en glad og smuk Karin.
Karin sov stille ind d. 7. september i sit hjem
Æret være Karins minde
Jytte von Seelen

Gildemøde

23. august 2021
Søby Brunkulsmuseum
Gruppe 3 havde arrangeret en tur
tilbage i tiden.
Vi har jo nok alle en forestilling
om livet, myterne og tiden, hvor
der blev brudt brunkul i Danmark.
Vi kender jo skiltet når vi kører
forbi på motorvejen, Søby Brunkulsmuseum. Jeg har tit tænkt at
det bør man se, og det skal man
bestemt.
Vi mødtes ved museet kl. 13.30,
vejret var med os, høj sol og ingen vind. Vi nød kaffe og kage ud
for spisehuset Klondyke.
Selve museet består af 24
enheder, alt fra beboelses huse,
købmandsbutik, barbersalon,
kontor, smedje og hvad der ellers
var.
Vi fik en guidet tur og fortælling
af Finn Kristensen, som selv var
barn i Søby.

Vidste du at der i 30 år fra begyndelsen af Anden Verdenskrig i
1940 og frem til 1970 blev brudt
brunkul i Søby.
Søby Brunkulslejer dækker et
fredet areal på godt 1.000 hektar,
og det anslås, at der er produceret omkring 50 mio. m³ brunkul
i perioden fra 1940 – 1970, hvor
produktionen blev endeligt indstillet, og brunkulseventyret var slut.
57 brunkulsarbejdere, mistede
livet under gravningen af brunkul.
Vi har sikkert en forestilling om
at det var hasardspil og druk der
prægede lejren, men det var kun
en lille del af det hårde arbejde i
lejren
Under krigen arbejdede der
4.000-5.000 mennesker i lejrene,
så det var en stor arbejdsplads.
Finn Kristensen brændte meget
for historierne fra lejren og de
personligheder og deres efterkommere der er en del af historien omkring Søby.
Efter rundvisningen i lejren
fortsatte vi i egne biler med en
radio hvor Finn fortsatte med at
berette omkring brudene. Vi så
brudene som i dag henligger som
søer, skov og hede arealer, 1.000
hektar er meget stor og naturen,
der er opstået her er helt unik.
Et rigtig godt arrangement
Knud Fisker

4. Gilde i Søby Brunkulsmuseum
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Finn Kristensen fortalte engageret
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Efterårsgildehal
27. september 2021

Vi trådte ind i Gildehallen til Abba
melodien ”I have a dream”. Meget
passende, for i ca. 1½ år har vi
drømt om at kunne mødes som i
de gode gamle dage, og endelig
var vi fri for alle restriktioner.
Hanne holdt en flot gildemestertale, hvor hun bl.a. satte spørgsmålstegn ved, om det er udviklingen, der styrer os, eller det er os,
der styrer udviklingen?
Hun havde netop deltaget i
landsgildeting, og tænkte tilbage
på sidste landsgildemøde, hvor
hun under den blå september
himmel var kørt af sted med
sommerfugle i maven af glæde
over igen at skulle mødes med
gamle spejder- og gildebrødre, og
hvor hun så frem til nogle hyggelige timer i det gode selskab. I
år var septembers himmel også
blå, og sommerfuglene i maven
var der også, men denne gang i
bevidstheden om, at mange af de
kendte ansigter ikke ville være
til stede, og for manges vedkommende fordi de i frustration over
Sct. Georgs Gildernes manglende
engagement havde meldt sig ud.
Hvem styrer den udvikling?
Hun fortalte også om en konfirmation, som hun for nylig havde
deltaget i. Her blev konfirmanden
kørt til festen i en flot Limousine,
og den største gave var en 3
ugers ferie til Bali! Her havde en
af gæsterne fortalte om en anden
konfirmand af en enlig mor, som
var blevet spurgt om, hvad den
største gave var? Svaret havde
været: ”at jeg igen kan få lov til
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at være sammen med alle dem
jeg elsker”! Tankevækkende –
hvem styrer udviklingen? Hun
dvælede lidt ved sin egen konfirmation, som havde været knap så
luksuriøs, og hvor der f.eks. var
blevet budt cigaretter rundt. Ja det var dengang, men den udvikling er vist stoppet overalt, hvem
der så end har stoppet den?
Hjørdis holdt 5 min. Sct. Georg, og også her fik vi noget at
tænke over, hvis vi så tingene
lidt fra den ene side og lidt fra
den anden side. Hjørdis indledte
med at fortælle om de spekulationer, vi vist alle har, når vi bliver
bedt om at holde de 5 minutter. I
virkeligheden er det slet ikke så
svært, for der sker jo en masse i
det daglige, som vi kan tage udgangspunkt i. En af de ting, som
hun selv nævnte, var den store
glæde, hun på den ene side oplevede ved at være i Sct. Georgs
Gilderne og møde mange forskellige dejlige mennesker, men på
den anden side den tristhed, hun
oplever, når nogle af de mennesker, hun holdt af, pludselig ikke
var her mere.
Hun fortalte om de køreture,
som hun og Ejnar somme tider
har. Selv om de har en GPS, så er
de nu ikke altid enige med den,
men tager deres eget valg. Det
resulterer somme tider i, at de
på den ene side får en længere
køretur end nødvendigt, men på
den anden side så får de også set
nogle nye og andre ting end de
planlagte.
En anden sjov ting, de havde
oplevet, indtraf, da de en dag gik
en tur i nærheden af Nr. Boule-

vard skolen, hvor det netop var
frikvarter. Her kom 3 små piger
imod dem, og da de mødtes
spurgte en af pigerne: ”er I to
gamle ude og gå en tur”? Det udløste selvfølgelig lidt latter i den
ellers så højtidelige gildehal.
Hjørdis sluttede sine 5 min. med
at takke gildeledelsen for den
store betænksomhed, de havde
udvist under den lange Corona
nedlukning. Både til jul og påske
havde gildeledelsen nemlig været
rundt ved alle gildets medlemmer med en lille hilsen, og på den
måde spredt lidt lys og glæde i en
mørk tid.
Alt i alt en rigtig god gildehal,
som gav os alle lidt at tænke
over.
I eftergildehallen blev der
serveret lækkert smørrebrød og
hjemmebagt kage til kaffen. Da
Anne-Marie havde passeret et
rundt tal iflg. sin dåbsattest, var
hun den gavmilde sponsor af drikkevarer. Tillykke og tak for det.
Som altid var det gildemesteren, der først fik ordet, og hun
startede med at uddele 2 gange
vin til Dora og Karl i anledning af
deres 25 års gildejubilæum. Tillykke til et par gode gildebrødre.
Dernæst fortalte Hanne om
sin deltagelse i landsgildetinget.
Det var blevet afviklet i god ro
og orden med en professionel
ordstyrer. Der var selvfølgelig en
vis spænding omkring valgene,
da hele landsgildeledelsen gik af,
men valgene var foregået på en
god og rolig måde, og Hanne har
en god fornemmelse af, af vi har
fået en ny ledelse, som går til

Ulla uddelte mange flasker god vin

opgaven med iver og gode intentioner.
Mest populær i eftergildehallen
var dog nok Ulla, som står for uddeling af vin fra gildelotteriet. Da
der ikke har været lodtrækning i
de sidste ca. 1½ år, var der selvfølgelig mange flasker, som skulle
uddeles. Det viste sig da også, at
SAMTLIGE gildebrødre havde vundet en flaske vin, så der var stor
glæde hos alle. Der er selvfølgelig
ingen, der mistænker nogen for
at have manipuleret med udtrækningen!!!

Det fremgik helt tydeligt af den
megen snak ved bordene, at vi
havde glædet os til, at vi igen
kunne mødes. Tak til arrangerende gruppe for en rigtig god og
hyggelig aften.
Kirsten Nielsen
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Ture med Børne- og Familiehusene i Holstebro

Endelig kan vi ses igen, og det er
bare så dejligt, at vi endelig har
fået sendt Coronaen på pension!
Den første gang i dette halvår
var den 16. september, og aldrig
har vi været så mange på én
gang – ca. 50 med børn, forældre, ledere og os fra 4. Sct.
Georgs Gilde. Det er helt tydeligt,
at alle hygger sig, når de drager med Alan fra Naturstyrelsen
i skoven. Denne gang skulle de
bl.a. finde en god kæp, de kunne
snitte i og forsyne med navn, så
de havde en fin vandrestav, som
de skulle bruge på den næste tur.
Den næste tur var den 30.
september, og her gjaldt det om
at finde svampe, som der senere
kunne bruges i maden. Også
denne gang var der ca. 50 tilmeldte i alt, men desværre var
vejrguderne ikke særlig venlig
stemte denne dag, og det resulterede da også i nogle afbud. Det
blev dog heldigvis ikke så slemt
som frygtet – lidt finregn lige da
vi mødtes men derefter tørvejr
resten af aftenen.
Det er en fast tradition, at Alan
har sat vand over, så der er varmt
vand til kakao og kaffe, når familierne ankommer, det sætter alle
stor pris på.

Anne-Marie renser champignon’er

12

Medens deltagerne tager på
svampejagt i skoven, sammen
med Alan og 1-2 hjælpere fra
gildet, går vi andre i gang med
at tilberede bålmad, så vi kan
spise omkring kl. 18. Menuen
var denne gang Mørbradgryde
med cocktailpølser og ris. Det var
noget, der faldt i god jord, og der
er allerede afgivet bestilling på
samme menu en gang ifm. næste
års ture. Som en slags ”dessert”
blev de indsamlede svampe flødestuvet og serveret på et stk. ristet
franskbrød. Det blev spist med
velbehag af både børn og voksne.
Da der var en del afbud, var der
derfor også en del Mørbradgryde
til rest, og det blev delt ud til de
familier, som ønskede at få lidt
med hjem, og det vækker altid
glæde.

Gildesiderne
Julehike

20. – 21. november 2021
Spejderlauget er i fuld gang med
at planlægge årets julehike. Vi
er så heldige, at vi har en hel
klar plan fra 2020, som vi måtte
aflyse på grund af Coronaen. Og
da vi går ind for genbrug så har vi
fundet de gamle planer frem.
Datoerne for JULEHIKEN 2021
er den 20. og 21. november.
Vi har valgt at afholde hiken
omkring Tvis kloster og naturlaboratorium. Temaet bliver: ”Livet
omkring Tvis Kloster. ”
Vi håber, at der vil være stor
tilslutning, så det bliver en god
fælles oplevelse.
De store spejdere mødes ved
shelterpladsen Skovlund lørdag
den 20. 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 Nybo
bakke og Tvis Kloster.

Det er aftalt med spejderne
at de gerne må gå sammen på
tværs af korpsene eller spejdergrupperne.
Aldersgruppen fra 6 – 12 år skal
på spejderløb i området omkring
Tvis Naturlaboratorium søndag
den 21. 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

Svampegryde

Det er også et fast punkt på
”dagsordenen”, at der afsluttes
med skumfiduser med kiks og
pålægschokolade. Det tør ingen
vist ændre på!
Endnu en vellykket tur var slut,
og de mange børn giver udtryk
for, at de allerede glæder sig til
om 14 dage, når der igen er en
ny tur i skoven.
Kirsten Nielsen
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Fællesmøde i Sct. Georgs Gilderne i Holstebro
Torsdag d. 11. november 2021 kl. 18.30
Aktivitetscentrets loftssal
(Der er elevator med indgang udefra i den vestlige gavl)

Tilværelsens musik – Sange, musikstykker og fortælling
Fredslyset fra Betlehem

En aften med komponisten, jazzpianisten, organisten og
mennesket Willy Egmose, Skjern.

Sæt
i kalenderen den 21. december. Det forlyder at der
igen i år arrangeres julegløgg i Ungdomsborgen
efter ”Syng julen ind”.

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.

Dødsfald
For kort tid siden modtog jeg den triste besked, at Erica, vores
”sponsorbarn” i Tanzania er død, 80 år gammel.
Godt at hun nåede at fejre sin fødselsdag med mange hilsner fra
Danmark. Hun sov stille ind på hospitalet.
Hun var og blev halv dansker og halv afrikaner og det var hun stolt
af.
Vi er mange der vil mindes hende, nok især mig.
Ingelise 2. gilde
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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.
Vi starter aftenen med spisning. I pausen er der kaffe/the med kage.
Pris: 150 kr. Der kan købes øl, vand og vin.
Tilmelding gildevis (med navne på de tilmeldte) til Lisbeth Olsen - lisbeth@2olsen.dk
- tlf. 2073 5266 senest d. 4. november 2021.
Med gildehilsen
Arrangementsgruppen (fælles for 2.,3. og 4. gilde)
Inga Christensen, Birte Kjær, Preben Andersen, Lisbeth Olsen
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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.
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December
3. Inger Schmidt/4.
11. Hanna Viberg/3.
12. Finn Bonnichsen/4.
17. Bente Rasmussen/4.
18. Oda Jensen/2.
19. Ole Stage/3.
24. Irma Thomsen/2.
27. Dora Madsen/4.
28. Grethe Uhre/3.
Januar
3. Kim Karup/2.
12. Kirsten Bjerregaard/3.
24. Anne-Marie Hald Svenningsen /4
28. Lisbeth S. Olsen/4.

