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Øksen
Et godt nytår til jer alle.
Ikke et ord om coronaen.
Hvad er et godt gildeår, for mig er det at være sammen i gruppen og til
vores gildemøder.
I gruppen lærer vi hinanden bedre at kende og her er der mange forskellige meninger og holdninger, alle bidrager med input til selve gruppearbejdet, her arbejdes der også med det næste gildearrangement,
selv om vi i vores gilde kender hinanden godt - adskillige har holdt 25
– 40 og 50 års jubilæum er der stadig noget at lære.
Det er altid sjovt at arbejde sammen.
Gildebrødre er aktive både i gildearbejdet men også mange andre steder, så der kommer mange spændende emner på banen.

Redaktionen
2. gilde
Annelise Nygaard
Tlf. 2874 5515
nygaardannelise1@gmail.com
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 2. kvartal 2022
udkommer april 2022

Deadline for indlæg til
næste nummer er
onsdag, den
30. marts 2022
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
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www.sct-georgs-gilderne.dk

Et godt gildeår er også at møde andre gildebrødre, både i 2. og 4.
gilde, i distriktet og sidste år da vi var til landsgildestævne i Middelfart.
I gildet går man aldrig forgæves, hvis man af den ene eller anden årsag har brug for hjælp, der er stor tillid mellem gildebrødre.
Håber, at I alle får et godt gildeår i 2022.
Victor Borge sagde engang:
Smilet er den korteste afstand mellem mennesker – det gælder vel
stadig.
Med gildehilsen
Jytte

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

11. oktober 2021
Vi samledes for første gang til
gildehal på Holstebro Aktivitetscenter.
Vi mødtes i vandrehallen (til
daglig bibliotek og hyggerum)
et meget hyggeligt rum, som vi
havde fået stillet til rådighed.
Vi var blevet en flok på 20 –
vores 2 jubilarer Gerda og Agnes
og deres 2 pårørende, Paula og
Jørgen fra Skive samt vi øvrige
gildebrødre.
Da tiden var inde, kaldte Agnes
os ind i Gildehallen, et fint rum til
det formål. Efter udrulning af flaget og flagsangen startede vores
gildemester Lisbeth med at byde
velkommen, specielt til vores jubilarer og vores gæster.
Her efter sang vi ”Jeg elsker
den brogede verden” skrevet af
H. V. Kaalund. En ikke så kendt
digter og forfatter, der oprindelig
var uddannet som billedhugger.
Han levede fra 1815 -1885 og har
også skrevet teksten til sangen
”På det jævne”.
Lisbeth overrakte øksen til vores
nye distriktsgildemester, som takkede nej og mente at øksen have
det bedst i gildemesterens hånd.
Lisbeth startede sin gildemestertale med at citere et vers fra
sangen
”Kamp skal der til, skal livet gro,
Ej kamp blot for det daglige brød.
Men kamp for frihed i liv og tro
Thi evig stilstand er død.
..og derfor elsker jeg verden”
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Disse ord har også betydning
i dag. Kamp skal der til - vi har
kæmpet mod Coronaen og kan nu
se fremtiden i møde – og derfor
elsker jeg verden.
Lisbeth meddelte at vi havde
mistet vores gildebror Paul Erik
Jensen, som sov stille ind den 23.
august. Vi mindes Paul Erik som
en god og trofast gildebror, som
vi vil savne.
Lisbeth kunne yderlige fortælle
at Erica fra Tanzania var død – 80
år gammel. Erica var Ingelises
hjertebarn, som hun i alle årene
har haft kontakt med og sørget
for med hjælp fra gildebrødre.
Stor ros til Ingelise for det.
Lisbeth havde i weekenden læst
om sund og antiinflamatorisk
kost. Specielt hvis man led af
gigt og andre sygdomme i led og
knogler eller hvis også du er blevet lidt trist og synes kræfterne
ikke helt slår til.
Se på gigten og andre små fortrædeligheder som en slumrende
drage i dit indre. Lister du omkring og styrer udenom konfrontationen med dragen, ligger den
bare og snor sig fredeligt. Men ve
dig hvis du vækker den til live. Så
river og flår den i dig indefra og
tilværelsen kan blive utålelig. Sådan siger forfatteren, plejer jeg at
forklare gigten og andre sygdomme overfor mine klienter, når jeg
vil motivere dem til at leve sundt
– få en god kost og motionere,
efter ens muligheder. De fleste af
os har vist en drage i kroppen. Så
husk at lade den leve fredeligt og

glem ind i mellem dine fortrædeligheder og smerter.
Lisbeth sluttede med at læse et
lille digt eller en sang som hedder
”Der findes altid et sted på jorden ”. Du kan se sangen i sidste
nummer af Gnisten, hvor Lisbeth
havde skrevet Øksen.
Her efter overrakte distriktsgildemesteren 50 og 40 års nålen
til vores to jubilarer – Gerda og
Agnes og fortalte om deres engagement i 1. gilde og nu i 2. gilde.
Herefter sang vi ”Oktober, du er
dejlig”. En skøn sang som Lisbeth
har hjembragt.
Karen Marie holdt 5 minutters
Sct. Georg og fortalte om en
dejlig tur til Løgumkloster i Sønderjylland
Så sang vi en rigtig spejdersang
”Så vandrer vi ud mod det sollyse
land”.
Oda læste gildeloven og vi sluttede med dejlig musik af Vivaldi
leveret af vores faneherold Mogens.
Næste punkt var eftergildehallen med middag. Det foregik i et
andet lokale fint pyntet til lejligheden af Poul. Menuen var kyllingefrikasse med salat samt kaffe,
småkager og chokolade. Vi fejrede vores jubilarer som modtog
gaver og blomster samt et tjikkerlikker osv.
Der blev for sidste gang udleveret vin fra vinlotteriet, da vinlotteriet er nedlagt.
Som vanlig sang vi mange
sange og fik en god snak.
En dejlig lang og begivenhedsrig
aften var slut.
Annelise Nygaard

Julegildemøde

13. december 2021
Vi var 17 gildebrødre , der mødtes i en stue inden vi skulle i
”spisestuen”. Det var en lidt kejtet
måde vi stadig hilser på, vi skulle
jo passe på hinanden pga. Corona, men dejligt at se hinanden
igen.
Inden vi gik ind til steg og
risalamande, sprittede vi vores
hænder, fik et halvt spillekort og
fandt vores plads ved det smukt
pyntede julebord. Fik vin i glassene og startede med en skål
og endnu engang tillykke til Kim
med jubilæet og Bodil, Bente og
Ingelise med runde fødselsdage.
Desværre måtte vi undvære Ingelise, Doretha, Birte og Mogens.
Nu kom flæskestegen på bordet
sammen med alt tilbehøret, intet
manglede og det smagte dejligt.
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Så var der tid til risalamanden
med mandelgave. Hvem var de
heldige, der fandt mandlen?
Peter, Svend Erik og Mikael
samt undertegnede var heldig og
fik en dejlig stor æske chokolade.
I pauserne sang vi vores dejlige
julesange. Karen Marie havde
medbragt en ny af slagsen og
den var bare god. Karen Marie
blev inspireret af, at vi var i et
tidligere klasselokale og forsøgte
sig som en lidt skrap skolefrøken
og stillede nogle julespørgsmål til
klassens små elever. Eleverne var
nu ikke helt klar med svarene,
men ved fælles hjælp fandt vi dog
svarene. Michael var nu nok klassens dygtigste elev.
Lisbeth underholdt med sin
egen historie om hendes barndomsjul i Haverslev. Det var
dejligt og spændende at høre om
jul i den gamle købmandsgård
med alle de forberedelser, som
på den tid var mere omfattende
end i dag. Tak Lisbeth for en god
julefortælling.
Så blev det kaffetid med småkager, mere sang og ikke at
forglemme vin m.m. som blev
skænket af Kim og Bodil. Tak til
jer for det.
En dejlig aften var slut og vi
kunne ønske hinanden en glædelig jul og et godt nytår.
Annelise Nygaard
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3. Gilde
Gildemøde

11. oktober 2021
Invitationen lød på en hyggeaften, hvor vi havde tid til at snakke med hinanden, synge lidt sammen, måske en lille konkurrence,
og så skulle vi have et alternativt
Bankospil.
Vi var 14 deltagere og startede
med at spise: Kalvespidsbryst
med rodfrugter – meget spændende og lækkert. Vi nød maden
– samt et godt glas vin – inden vi
gik over til de forskellige konkurrencer.
Der var f.eks. hovedbrud med
forskellige sætninger, hvor det
samme ord blev brugt 2 gange
med forskellig betydning: ”Jeg
ville overtale min fars søster til at
spise frokost med mig, men det
lykkedes ikke, da …… for tiden
……”
”Birgitte har arbejdet meget med sin holdning, og nu står
hun virkelig … …” Det var tankevækkende og underholdende!
Kirsten havde medbragt nogle
sanghefter fra fødselsdagsfesten
i 2006. Der var mange dejlige
sange, men der var ingen af os
der kunne huske detaljer fra
denne fest (jeg har forgæves søgt
i mine gemmer).
Mange af os troede, at vi skulle
have ”normalt” pakkespil, og havde medbragt diverse flotte pakker, men det blev i stedet bankospil, hvor hver fyldt plade gav
vedkommende lov til at vælge
en pakke. Der var et par stykker,
som – fuldt fortjent – fik mange

pakker, og de var da også flinke
at dele ud af nogle af dem til dem
af os, som ikke var så heldige, så
ingen blev snydt!
Vi fik også lykønsket Kaj Helmuth med den flotte økse, han
har fået til låns i 2 år efter at han
i fin stil vandt Landsgildets konkurrence om indsamlede tal vedr.
frimærker, nemlig 81,7 kg. imponerende!!!
Dejligt at være sammen igen på
HAC.
Hanna Viberg

50 ÅRS JUBILÆUM
6. november 2021

Vores jubilæumsfest foregik i
Storå Gruppens spejderhytte,
men vi startede hos Grethe Uhre
kl. 16.30 til en velkomstdrink
samt hyggesnak med bl.a. Elsa
Yding, som også deltog her – dejligt at se, hvor godt hun har det.
Vi tilbragte en god times tid
i Grethes dejlige hus med den
store havestue, og begav os så
– i øsregn – over til Storå Hytten, som var meget smukt efterårspyntet i den dejlige stue med
mange gode spejderminder.
Vi var 17 deltagere, og startede
med at fanen blev udrullet og vi
sang ”Kongernes konge”. Herefter
satte vi os ved det dejlige bord,
pyntet med flotte efterårsranker samt lys. Her sang vi bl.a.
en spændende udgave af ”Vel
mødt frem spejdervenner” og fik
præsenteret de 3 bordformænd:
Gregers, Heini og Preben, som
ville sørge for at servicere os hele
aftenen! Det klarede de FLOT hele
aftenen!

Menuen var formidabel: Forret: Jordskokkesuppe med sprødt
og nødder – Hovedret: Kalvefilet
med pommes Anna, honningbagte rodfrugter m.m., og dessert
Kirsebærkage med hasselnødis.
De 3 bordformænd m.fl. sørgede
for, at vi fik al den dejlige mad
perfekt serveret! Hertil formidable og skønne vine (som vi kunne
købe senere).
Aftenen bød på et festligt jubilæumshæfte samt mange og
spændende opgaver f.eks. en
tipskupon om gildet med mulighed for 13 rigtige. Spørgsmålene
var både nemme (hvornår blev
gildet startet) samt ”Hvilket sted
startede gildet?” og ”Hvornår var
Preben A. ”præst” i Tydal. Jeg fik
selv 8 rigtige, så det var da helt
pænt!
Jytte holdt en dejlig og festlig
gildemestertale, og der var flere
skønne indslag, bl.a. Grethe Uhre,
der på festlig vis gennemgik de
forskellige aktiviteter, vi har gennemført gennem de mange år. Så
var der jo selvfølgelig også nogle
konkurrencer som ”National test
i matematik Multiplikation” – sjov
og ”lidt svær” (den sluttede med
SKÅL).
Gildeledelsen skal have et
KÆMPE TJIKKERLIKKER for denne
formidable jubilæumsaften, som
først sluttede ved 22.30-tiden,
hvor de fleste af os tog hjem,
men hvor der bestemt måtte
være et større oprydningsarbejde.
Hanna Viberg
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Julegildehal

13. december 2021
Vi var 18 deltagere incl. vores
”huspianist” Erling til denne dejlige julegildehal, og aftenen var
også en fejring af Ole Stages 75
års fødselsdag samme dag (Ole
havde inviteret os allesammen).
Vi satte os ved de 3 smukt julepyntede borde, og efter at have
sunget ”Sneflokke kommer vrimlende” startede vi med at nyde
lækkert fiskebord: Sild, karrysild
samt fiskefilet med remoulade,
og derefter sprød flæskesteg med
rødkål.
Herefter fordelte vi os i lokalet
så vi kunne gennemføre gildehallen, hvortil Lisbeth spillede dejlig
musik. Kaj har sagt ja til at være
ny herold – tak Kaj.
Vi startede med at synge ”Nu
tændes tusind julelys”, og under
hele gildehallen var der dejlig
musik styret af Lisbeth. Inden
gildemestertalen sang vi ”Sæt dig
et mål”. Jyttes gildemestertale
var ifølge hende lidt genbrug, idet
hun f.eks. citerede fra et medbragt nummer af ”Spejderjul” fra
1988 – og hun fortalte senere, at
hun faktisk har et helt skab med
gamle spejderblade (hun har jo
også lige haft 50-års gildejubilæum). Emnet for gildemestertalen var ”Tryghed” (noget som
man får givet og som man giver
videre og giver de fællesskaber,
man færdes i), en dejlig tankevækkende jule-gildemestertale. I
gildehallen brugte Jytte også den
flotte 4000 år gamle stenøkse,
som Kaj fik i forbindelse med

hans imponerende resultat ved
frimærkeindsamlingen.
Vi sang herefter ”Dejlig er jorden”, og Lis overbragte en hilsen
fra Monique, som desværre har
en del smerter, men alligevel er
optimistisk og følger med i gildearbejdet så godt hun kan.
Inden fanen blev rullet sammen,
sang vi ”Dejlige Dannebrog”.
Så fordelte vi os igen ved bordene og nød kaffe samt dejlig
dessert (Ris a la mande), hvor
Heini fik mandelgaven. Ole Stage
fik overrakt nogle flasker, idet vi
ønskede ham tillykke med fødselsdagen.
Så var der forskellige ”opgaver”
som f.eks. at folde den – eller
de – flotteste papirsbåde (der var
mange eksperter tilstede – og
emnet havde også, med succes
været brugt ved julehiken).
En nisse var gemt i lokalet, og
den fandt Ole i døren til den flotte
kirkemodel, der stod på nederste
bord. Der var en superdejlig og
hyggelig stemning hele aftenen,
og jeg var hjemme ved 22-tiden
efter nogle dejlige timer – TAK til
arrangerende gruppe samt gildeledelsen.
Hanna Viberg

4. Gilde
Gildemøde

25. oktober 2021
” Skrald er ikke bare skrald”
Det blev vi i 4. Gilde grundigt
informeret om, da vi mandag den
25. okt. var på besøg på Nomi 4s.
Vi blev budt velkommen af to
ansatte. Helle og Irene.
Irene startede med at fortælle
os om de 12 genbrugspladser i
vores område med 1 affaldscenter
i hver kommune. Området indbefatter 5 kommuner med i alt
150.000 indbyggere. Der samles
i alt 250.000 ton affald og målet
er at mindst 95% genanvendes,
da det er meget dyrt at komme af
med resten. Eksempelvis træ og
aluminium. Alt glas bliver sendt til
Holmegårds glasværk.
Efter en rundvisning, hvor Helle
med stor indsigt og begejstring,
fortalte om det veludviklede sorterings anlæg, hvor der bl.a. blev
benyttet robotter og store magneter, var vi blevet meget klogere
på hvor effektivt alt blev sorteret
og genanvendt og at anlægget i
Nomi 4s hele tiden bliver videre

udviklet og forbedret for at opnå
så stor genanvendelse af affaldet
som muligt.
Vi gik tilbage til mødelokalet
hvor vi blev budt på kaffe og
kager, mens Irene forklarede om
det kommende sorteringssystem,
som vi alle skal lære at bruge i
2023.
Hvorfor skal vi sortere mere ?
Det skal vi for at nedbringe affaldsmængden til forbrænding og
sikre mere affald til genanvendelse.
Nogle af os blev nok opmærksomme på, at vi allerede nu kan
blive bedre til at sortere.
Til slut fik vi overrakt 2 stofposer syet af genbrugsstof.
Alt ialt var det en lærerig og god
oplevelse, givet til os af to personer der brænder for deres job.
Vi takkede med et tjikkelikker
og en vingave.
Derefter gik turen til Storåhytten hvor arrangerende gruppe
serverede dejligt pålægsbord
kaffe og småkager. Stemningen
var god og de to stofposer blev
udloddet til heldige vindere.
Atter en dejlig aften som vi
afsluttede med at danne kæde og
synge ” skuld gammel venskab
rejn forgo”.
Ros og tak til gruppe 1.
Hjørdis

Gildebrødrene studerer affaldssortering
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Julestue

29. december 2021
Gruppe 2 havde inviteret til den
traditionelle julestue i december.
Spejderhuset var flot pyntet op,
så vi kom straks i god julestemning.
Hans Schmidt uddelte numre til
alle, som vi skulle matche med
tilsvarende numre ved bordene. Således kom vi til at sidde ”tilfældigt”
og ikke gruppevis eller parvis.
Gruppen serverede dejlig mad,
bestående af forskelligt julesul,
f.eks dejlig varm leverpostej, Marineret sild, flæskesteg og pålæg.
Til kaffen nød vi Hannes hjemmebagte småkager.
Ulla havde som sædvanlig flasker med fra vinlotteriet, til glæde
for mange gildebrødre - en god og
festlig tradition.
Snakken gik som sædvanlig godt,
men en overraskelse ventede.
Henad ”gå hjem” tid blev vi inviteret ind i det runde rum til gildehal.
Stemningen var sat fra starten med
dejlig julemusik fra Canadian Brass.
Hanne holdt en dejlig gildemestertale, der bestod af et juleeventyr. Eventyret tåler at gentages:
Langt ude i Klosterheden, mellem de gamle grantræer, langt fra
veje og stier, snor en dyreveksel
sig, og lige der 60 grader nord for
den store myretue, står en gamle
træstub. Den har en gang været et
stolt bøgetræ, som med sine lysegrønne blade i flere årtier varslede
foråret og solens kommen.
Men ak, nu står kun den halvrådne
stub tilbage i den mørke skovbund
og hvis det ikke er for den lille
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nissefamilie som har slået sig ned
i stubbens kælderlejlighed, ja, så
kan det næsten ikke blive mere
deprimerende, når novembers regn
pisker ned.
Den lille familie har boet i stubben
de sidste 100 år, de sover det meste af året, men vågner altid den 1.
december. Dvs. i år har nissefar allerede tændt sin pibe og sidder ved
ilden den 29. november. Han havde
sovet uroligt den sidste måned,
det er som om menneskene har
glemt, - Hvad det er, der er med
december. De har med deres nye
levevis rodet med klimaet, så den
beroligende sne, ikke længer daler
ned på den sorte jord. Stjernerne
kæmper med at lyse gennem den
forurenede luft, så der tændes ikke
1000 julelys, nej der tændes en
million elektriske lys og gerne i alle
regnbuens farver. Og så skal alt gå
så hurtigt nu om dage. De starter
allerede i oktober med at pynte,
købe gaver, bage og stresse rundt.
Hvad med forventningens glæde, Hvor er den blevet af?
En lille tåre triller ned ad nissefars
kind.
Han havde hørt menneskene sige;
At de helst skal være færdige med
julen inden julen, så de rigtig kan
slappe af og nyde det. Meen det
var ikke just det nissefar have set,
da han sneg sig op til det lille hus i
udkanten af skoven, - næ, der for
menneskene stadig rundt i juledagene, - de lavede mad i spandevis, de kørte land og rige rundt til
julefester.
Nej, der ER noget grueligt galt.
Det er som om de helt har glemt
hyggen og roen, ja, de glemmer
ganske enkelt at trække vejret.

Hans røde hue er jo netop tegn på
hygge og kærlige drillerier, - ja, det
er faktisk helt i orden at glæde sig
og blive som barn på ny.
Sidste jul havde nissefar mødt den
hvide engel ude på heden. Englen havde fortalt nissefar om den
smukke hvide rose, og om hvordan
de to munke julenat var draget ud
til troldene i de svenske skove, for
netop at se rosen skyde.
Den ene munk troede ikke på at
rosen fandtes og var sikker på
troldene ville gøre dem ondt. Så
da troldeungerne ville lege, skreg
han; Gå til helvede, hvorfra I er
kommet. Og med de ord blev det
mørkt, jorden frøs, og rosen overlevede kun fordi den anden munk,
som var fuldstændig overbevist om
troldenes godhed, nåede at gribe
fat om rosens rod inden den visnede væk.
Nu var englen bange for at menneskets hjerte var ved at fyldes
med mørke og mistro, så rosen vil
visne for altid. Det kræver nemlig,
at man tror på livet, på lyset og at
andre vil en det bedste, hvis den
smukke rose skal blive ved at skyde
op af den frosne jord,
Nissefar smilte i skæget, han havde
set den smukke rose. Der dybt inde
i skoven havde han set hvordan
den spredte mørket, da den skød
op mellem mos og visne blade, smuk og rank stod den der og lyste
skoven op, med dens smukke hvide
kronblade og gule støvfang.
Det var så fantastisk et syn, at han
aldrig vil glemme det. Så jo, han
tror stadig der er håb for menneskene. De skal bare hjælpes lidt, måske skulle han nedsætte sig som
julekonsulent? Menneskene tror jo

kun på konsulenter og eksperter nu
om dage.
Så kan han lære dem at trække
vejret dybt ned i maven, tegne
grafer og kurver, som viser hvornår de skal begynde. Englen kan
komme og fortælle legenden om
julerosen. Nisseungerne kan med
deres drillerier vække barnet i dem
allesammen, alt imens duften fra
nissemors julebage, vil vække alle
deres sanser.
Han må straks vække nissemor og
bagefter ud på heden for at snakke
med englen, der er ingen tid at spilde; Nu gælder det julens værdier.
Med hovedet fyldt af tro, håb og
kærlighed til livet, julen og menneskene, stikker nissefar fødderne
i træskoene, klar til at søsætte sit
projekt, men så stopper han brat,
- klukker hjerteligt og sætter sig
atter ved ilden, trækker vejret dybt
ned i maven og minder sig selv om,
- Vi jo kun har den 29. november
En højtidelig og stemningsfuld afslutning på julestuen.
Tak til gruppe 2 og gildeledelsen for
et super godt arrangement.
Bjarne, på basis af interview med
Kaj Ottow

Gildeledelsen til bords
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Overskriften var:
Julelækkerier
Det var den 20. december, klokken var 13.50 det var skyfrit,
solen skinnede og termometeret i
bilen viste -2, da vi rullede op ad
Gammel Landevej i Klosterheden.
Træerne var mange steder pyntet
med rim. Smukt var det. Målet
var nr. 47! Adressen for Lavuen.
Da vi kom frem var der tændt
bål udenfor og der var ild i pejsen
inde i Lavuen.
De ankomne gik rundt og småsnakkede, klappede i hænderne
og lynede jakken lidt længere
op og det duftede allerede lidt af
gløgg. Der var dømt:

Julehygge om bålet!
”Ud i det blå gruppen” havde i
indbydelsen afsløret menuen:
Gløgg og æbleskiver, ristede bananer med nødder og flødeskum,
fyldte dadler med marcipan og
chokolade, klejner og kakao med
flødeskum.
Medens vi nød et glas gløgg og
æbleskiver blev opgaverne fordelt. Hvem skulle riste bananer,
smelte chokolade, hakke nødder,

Æbleskiver varmes over bål
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piske flødeskum, koge klejner,
holde gang i bål og pejs osv.
Godt Torben havde ”Det Rullende Spejderkøkken” på krogen, så
havde vi alt hvad vi skulle bruge
lige med undtagelse af en grydesvamp!

Hygge

Snakken og hyggen ville ingen
ende tage medens vi nød lækkerierne – et sukkerchok! Som
stjernen på træet serverede gruppen et glas portvin og vi ønskede
hinanden en Glædelig Jul!
Det blev en skøn vinter eftermiddag i en flot natur. Det blev
Julehygge om bålet – måske en
tradition, hvem ved?
Tak til ”Gruppen”.
Ulla og Ole

Gildesiderne
JULEHIKEN 2021
Så lykkedes det endeligt igen
at lave Julehike for spejderne i
Holstebro. Coronaen satte som
bekendt en stopper for mange arrangementer i 2020, og den årlige
Julehike måtte aflyses.
I spejderlauget var vi spændte
på, om spejderne stadig var aktive, og ville deltage. Heldigvis blev
vores nervøsitet gjort til skamme.
Hiken, som i år var henlagt til
området omkring Tvis Mølle, blev
afholdt søndag den 21. november
2021, med overskriften: ”Livet
omkring Tvis Kloster”, og ca. 150
spejdere eller 27 patruljer var
tilmeldt. Desværre har vi nu for
2. gang i træk måttet aflyse Julehiken for de ældste 13-17 årige
på grund af for få tilmeldinger.
De starter normalt om lørdagen,
overnatter et eller andet ukendt
sted, og slutter sig så til Hiken
om søndagen. Det var Høgene fra
DDS, Holstebro dog ikke helt tilfredse med, så de valgte at overnatte i Shelterne på Skovlund, og
tage en rask spadsere tur søndag
morgen til Tvis, for at deltage i
søndagens opgaver. FRISK GJORT.
En anden bekymring, som vi
alle har for denne dag, er vejret.
Bortset fra nogle få dråber lige i
starten, så blev vejret det flotteste, man kunne ønske sig, så
Hiken kunne afvikles i dejligt vejr
i flotte omgivelser.
Der plejer at være 8 poster,
men på grund af de mange patruljer, valgte vi i spejderlauget
at lave en 9. post, som var en så-

kaldt ”død” post., hvor spejderne
ud fra nogle billeder skulle nævne
så mange planter og dyr, som de
kunne genkende.
På turen rundt var der meget
forskellige opgaver. Et sted skulle
der laves skibe af papir, som også
skulle søsættes i åen ved vandmøllen. Et sted skulle de lave
havregrød over bål og spise den.
Der var meget delte meninger om
den oplevelse.
I spejderlauget havde vi været så heldige at få hjælp til et
par opgaver af Bjarne Frandsen,
som til daglig er leder af naturhaverne ved Tvis Naturlaboratorium.
Bjarne er uddannet naturvejleder
og tidligere spejder, så han var
en rigtig god hjælp. Bjarne lærte
spejderne at lave pilefløjter. Det,
syntes de, var en rigtig sjov opgave. I naturhaverne har Bjarne
også nogle meget kloge ugler,
og de havde nogle rigtig gode
spørgsmål til spejderne.
I tidernes morgen blev der også
gravet mergel i området omkring
Tvis Koster, så spejderne fik udleveret en mursten, som de skulle
dekorere.
Alt i alt så var der nogle anderledes poster, end spejderne
tidligere har prøvet kræfter med,
men de gav udtryk for, at det
både havde været sjovt og spændende, og spejderlauget fik både
tak og ”roser” for en god dag.
Som sædvanlig uddeles der
pølser og saft til alle deltagerne,
medens der bliver optalt point, og
vinderne kan kåres.
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ALLE patruljer får en fin læderlap med et flot motiv til deres patruljestander som dokumentation
for, at de har deltaget i Julehiken.
Til 1. + 2. + 3. pladserne i hver
aldersgruppe er der en metalplade til at sætte på patruljestanderne.
Endelig er der en ægte minkhale (ikke fra de døde mink i Nr.
Felding) til vinderne i Turn Out i
de 3 kategorier 6-8 år, 8-10 år og
10-12 år.
Efter hver præmieoverrækkelse
er der forskellige råb til de vindende patruljer, og dem stod 4.
Gildes gildemester Hanne for i år.
Til slut fik spejderlauget også et
Tjikkerliker fra spejderne som tak
for arrangementet. Dejligt med
en anderkendelse for sit arbejde,
det giver lyst til at forsætte arbejdet, når man kan se, at det er til
glæde for deltagerne.
Spørgsmålet er dog: ”hvor
længe kan Sct. Georgs Gilderne
magte opgaven med at lave
Julehike”? Vi må jo erkende, at
vores gennemsnitsalder stiger,
at helbredet ikke længere er så
stabilt, og at vi for hvert år bliver
stadig færre medlemmer. Det kniber ganske enkelt med at skaffe
postdommere nok. Engang kunne
gilderne bemande hver post med
3 gildemedlemmer. Nu kan vi ikke
engang skaffe 2 til hver post, og
må satse på hjælp fra ledere. Så
sent som både lørdag og søndag
lykkes det os, at ”indfange” nogle
ledere til at hjælpe som postdommere, ellers havde der på nogle
poster kun været 1 dommer, og
det er alt for lidt.
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Der skal dog lyde en STOR TAK
fra spejderlauget til alle, som
hjalp, så spejderne fik en godt
dag. Så må vi se, om der bliver
Julehike i 2022, eller vi for fremtiden skal nøjes med at synger:
”Åh disse minder”.
Kirsten 4. Gilde

Stemningsbilleder
fra årets Julehike
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Fællesgildemøde

Fredslyset 2021

11. november 2021

Vi samledes i den hyggelige loftssal på Aktivitetscenteret en mørk
november aften, men jeg skal love
for, det blev en lys og munter aften.
Efter vi havde spist et dejligt
måltid mad, startede Willy Egmose
med at spille Alec Templetons :
Bach goes to town, og det var en
skøn begyndelse for et forrygende
foredrag.
Han fortalte om musikkens påvirkning af hans liv som komponist,
jazzpianist, organist og sin livsbane.
Willy Egmose har særlig evne,
kaldet absolut gehør, som kun et ud
af 10.000 mennesker har. Allerede
som 2 årig sang han rent.
Da han var 4 år fik hans far TB,
og moderen måtte sende den lille
fyr, der var blind fra fødslen, på
Blindeinstituttet i Refsnæs, senere
kom han på Børnehjemmet. I 1948
ved 50 års jubilæet fik instituttet
besøg af det daværende kongepar,
Frederik den IX og Dronning Ingrid, og den lille Willy sad på dronningens arm og sang med sin rene
stemme : I skovens dybe stille ro.
Fra 7 års alderen modtog han
undervisning i blindskrift, men blev
sendt tilbage til børnehjemmet, han
talte for meget og forstyrrede de
andre, men kom dog tilbage. Som
barn syntes han, at klaverspil var
noget tøsepjat, han ville hellere
være urmager !
Under organistuddannelsen udviste den unge Willy ikke nok koncentration og flid, så han var tæt på
at blive smidt ud, men så galt gik
det heldigvis ikke, og det lykkedes

16

ham at satse på kirkemusik i stedet
for jazz, som han også var meget
optaget af.
I august i år blev Willy Egmose
en af årets modtagere af tidligere
Kirkeminister Mette Madsens Fond
til støtte for kirkelige kunstnere.
Legatet var på 75.000 kr.
I aftenens løb spillede Willy Egmose mange dejlige musikstykker
for os:
Frantz Schubert: Impromptu i as
dur; Nærmere Gud til dig
Det var fantastisk at opleve hans
fingre løbe hen over tangenterne
så let og fint og høre hans smukke
stemme.
Willy Egmose har skrevet mange
melodier og salmer som findes i
både ”Salmer og sange for skole og
kirke ”og i ”Højskolesangbogen”.
Vi sang mange dejlige sange og
salmer bl. a.:
Menneske din egen magt; Du
skal elske din næste som dig selv;
Farvernes landskab
Vi afsluttede en utrolig givende
aften med at synge:
I skovens dybe stille ro, og jeg
forestillede mig den lille 2 årige
Willy siddende på Dronning Ingrids
arm og synge med sin rene barnestemme.
Lise Søndergaard 4. Gilde

På trods af Corona og diverse
restriktioner blev der også i 2021
sunget julen ind foran det gamle
rådhus. Og traditionen tro var alle
3 gilder mødt op med faner og
den vindende patrulje fra julehiken. Efter sangen på rådhuset
blev fredslyset sammen med
fanerne båret til Holstebro kirke.
Spejderne bar fredslyset ind i
kirken og alle lysene blev tændt
med flammen fra fredslyset. Her
blev der afholdt en kort andagt –
desværre slet ikke med samme
opbakning som tidligere. Ifølge
præsten var der kun ca. ¼ af det
normale antal gæster.
Efter kirken havde vores gimmer – som sædvanligt – inviteret
til gløgg og æbleskiver i meninghedshuset. Desværre var vi
kun femten. Vi formoder det for
manges vedkommende skylder
angsten for coronaen.
Det var 23. gang at vi har fejret
fredslyset her i Holstebro. Første
gang jeg finder noget om fredslyset på min computer er i året
1999. I år 2000 inviterede 2.
gilde de øvrige gilder til afhentning af fredslyset på banegården
med efterfølgende servering af
gløgg i smøgen til vores gamle
gildelokaler i Nørregade. Herefter
har vi hvert år mødtes til ”Syng
julen ind” og julegløgg i vores
gamle gildestuer i Nørregade. Da
disse blev nedlukket samledes vi
i menighedshuset ved Holstebro
Kirke. I 2001 skrev gildebror Bent
Olesen vores egen sang til fredslyset. Denne sang har vi hvert år

sunget til vores fredslysarrangementer.
Gimmerne har været rundt på
byens plejehjem og i varmestuen.
Og selvfølgelig har det også været lidt anderledes i år på grund
af coronaen.
Lisbeth Malgaard
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Gildebror modtager udsatterådsprisen

Kriterier for tildeling af Udsatterådsprisen
Prisen gives til frivillige, der som enkeltperson, forening eller organisation har medvirket til ét eller flere af følgende punkter:
• Styrket livskvalitet og trivsel for en gruppe af mennesker i særligt
vanskelige kår
• Skabt synlighed og opmærksomhed om en ellers overset problematik
• Synliggjort kvaliteten/værdierne ved frivilligt socialt arbejde
• Iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige
• Fremmet samarbejdet med den frivillige, sociale verden

Plukket fra Holstebro
kommunes hjemmeside

R

dergaard at dedikere så godt som
al hans pensionisttid på at gøre
en forskel for udsatte mennesker.
Specielt ved at gøre en forskel
for udsatte børn igennem Spiren.
Men også i Udsatterådet i Holstebro Kommune har vi siden rådets
opstart haft den store fornøjelse
at have Roar iblandt os. I alle 12
år har han været en stor del af
rygraden i rådet og været næstformand i adskillige år. Og det vel
at mærke også kun, fordi han aldrig har haft et ønske om at blive
formand.
I år foregik præmieoverrækkelsen ved et noget anderledes, men
desto ikke mindre festligt, arrangement på grund af COVID-19.
Præmieoverrækkelsen var planlagt til at finde sted ved et arrangement i Rådhussalen, men
i stedet tog Jens Kristian Hedegaard ud til vinderen og uddelte
chokolade, kransekage og diplom.
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Social- og Sundhedsudvalgets
formand Jens Kristian Hedegaard
uddelte prisen til Roar Søndergaard torsdag den 16. december
2021.
Roar Søndergaard stopper
som frivillig efter mange års tro
tjeneste. Gennem store dele af
sin pensionisttilværelse har han
arbejdet ustoppeligt for at hjælpe
udsatte mennesker, og han har
siddet som næstformand i Holstebros Udsatteråd. Denne særlige
indsats, som Roar Sørensen har
ydet i så mange år, er grunden til,
at han nu modtager udsatterådsprisen.
Udsatterådsprisen uddeles årligt
af byrådet i Holstebro Kommune
for at anerkende frivillige, der
yder en særlig indsats for socialt
udsatte. Alle borgere kan komme
med forslag til modtagere af
Udsatterådsprisen, og i år er Roar
Søndergaard blevet indstillet af
Holstebro Udsatteråd med denne
begrundelse:
- Efter at have været revisor i
næsten 40 år valgte Roar Søn18
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NB: Har I lagt mærke til,
at Gnisten hvert år skifter
farve. I 2022 vil overskrifter
m.m. være mørkegrønne!
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Fødselsdage

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

