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En forårshilsen til Ukraine fra min have – Lisbeth Malgaard
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Gnisten 2. kvartal 2022

Øksen

Indholdsfortegnelse

Jeg tror vi alle har haft tanken nu kan det ikke blive værre.
Det kan være i verden, i Danmark eller i ens eget liv, at det
virker uoverskueligt, håbløst og
uovervindeligt, man føler magtesløshed og bliver måske handlingslammet. Alligevel har mennesket
gennem generationer overvundet
krig, sygdom og store menneskelige kriser.
Hvordan?
Tja, vi er kloge, (nogle gange
måske for kloge ), vi har en
drivkraft, en overlevelsestrang.
Sandt nok, men hvad udløser
disse faktorer?
Jeg har gennem længere tid
gået og holdt øje med en lille
plante i min have. Alle havebøger
siger, den ikke tåler frost eller
kold og våd jord - den er på ingen
måde vinterhårdfør.
Alligevel står den der i min
have, midt i en solstråle. Den er
ikke blå men rød og kommer ikke
fra Lolland, men fra landene langs
Middelhavet - en lille rød fransk
anemone.
Anemone kommer af det græske
ord for vind og er bl.a. symbol på
god energi, forventninger, beskyttelse og kærlighed.
Om man tror på tegn og symboler eller ej, så får ankomsten af
den lille anemone i min have mig
til at tænke på Kaj Munk, der midt
i en fortvivlet tid sad og skrev
”Den blå anemone”.
En hel fantastisk beskrivelse af,
hvordan alverdens modgang gav
den lille blomst et større værd, så
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http://www.nordvestjyskdistrikt.dk

den selv i en fjendsk zone,
gennembrød den frosne jord.
Den gjorde ham fri og glad
igen, og vigtigst af alt, dens store
bedrift lod ham arve en evighed
af håb.
Så smukt og flot fik vi i 1943
svaret - HÅB.
For selvom det er svært, så gi´r
håbet os mod og energi til at se
uoverskueligheden, håbløsheden
og følelsen af magtesløshed i øjnene og se nye muligheder. Følelsen af håb gør, at vi vælger aldrig
at give op, men derimod altid at
tro på, at fremtiden vil være lys,
positiv og fuld af kærlighed.
Mange gildehilsner og godt forår
til alle
Hanne, 4. Gilde.
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2. Gilde
Gildeting

14. marts 2022
2. gilde afholdt den 14. marts
årets Gildeting. Det foregik for
første gang på Aktivitetscentret.
Hvordan mon deres gule ærter
smagte? Og kunne vi få en enkelt
snaps?
Alt var helt i orden – vi fik serveret nogle rigtig gode gule ærter
med kogt medister og svinebov
og en enkelt snaps. Desværre var
vi kun 10 gildebrødre tilstede. Der
var afbud på grund af sygdom/corona m.m. – men vi gennemførte
gildetinget på bedste vis.
Karen Marie blev valgt som dirigent og Lisbeth påtog sig opgaven at skrive referat idet kansleren var hjemme med Corona.
Lisbeth aflagde beretning fra
året der er gået. Selvfølgelig har
det været præget af den tid vi
har været i, men vi har alligevel
fået mange forskellige oplevelser
og har mødtes på forskellig vis.
Beretningen blev eenstemmigt
godkendt.
Herefter fremlagde
Bodil det reviderede
regnskab samt budget for det kommende
år. Regnskabet viste
et mindre underskud,
men vi havde jo også
kun betalt halvt kontingent i året. Næste
år kommer kontingentet igen på normal
nemlig 900 kr. Regnskab m.m. blev godkendt.
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3. Gilde
Karen Marie fremlagde regnskabet for spejderlauget.
Der var ikke indkommet forslag
til behandling, så dette punkt var
hurtig overstået.
De enkelte laug aflagde beretning for hver deres område.
Ligeledes aflagde gruppelederne
beretning fra deres grupper. I år
har vi været 3 grupper og alle
havde holdt regelmæssige møder
med forskelligt indhold. Ture ud i
det blå, hygge, middage, snak og
planlægning af arrangementer.
Der var genvalg på næsten alle
poster.
Valgt blev:
Gildemester Lisbeth Malgaard
Kansler Kim Karup
Skatmester Bodil Kristensen
”Chefkonsulent” Karen Marie
Pedersen
Øvrige valg vil kunne ses når
der i maj måned udsendes program og ny adresseliste.
Under eventuelt fik vi en snak
om gildets trivsel i almindelighed.
Alle var godt tilfredse med at vi
nu hører hjemme på Aktivitetscentret og ser frem
til et nyt år, hvor vi
forhåbentlig bliver fri
for at leve i skyggen
af Coronaen med hvad
deraf følger.
Arrangerende gruppe
havde dækket bordet
med forårets kanutter og servietter i blå
og gule farver som en
hilsen til Ukraine.

Nytårskur/møde
17. januar 2022

Egentlig skulle vi have været
på HAC, men indtil få dage før
datoen, var vi stadig i tvivl om
det kunne lade sig gøre. 3. gilde
prioriterede at vi gerne ville mødes og derfor blev mødet ændret
til selskabslokalerne hos ”Dres”
og Birte.

Vi startede med dejlig mad,
helstegt mørbrad, kartofler, sovs
samt broccolisalat og diverse
drikkevarer. Efter måltidet var der
underholdning af forskellig art.
Hanna fortalte om de forskellige
steder 3. gilde har holdt til. Man
startede først 1) på vandrehjemmet, senere 2) Odd Fellow logen,
spejderhytter, 4) Folkedanserhuset i 1985, 5) Nr. gade 48 og nu
er vi på HAC.
Lis Bonde læste en historie om
Ib og den voksne Alfred.
Kirsten havde en ”dobbeltdækker” gætteleg, ingen nåede op på
maximum points.

Kirsten Bj. læste op af Knud
Thomsens bog: Gensyn med en
by 1980.
Efter han havde været væk i 39
år var der en del der var forandret i byen. Morsomme betragtninger.
Vores gildeskrå indeholder en
del ungdomsfotos alt efter hvornår de forskellige var blevet
optaget. Nu havde vi 9 fotos der
skulle sættes navn ved, og det
afstedkom morsomme bemærkninger.
En dejlig hyggelig aften, tak til
gruppe 2.
Lisbeth Knudsen

Lisbeth Malgaard
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Gildemøde

21. februar 2022
Denne aften skulle vi have haft
besøg af en ansat på Gødstrup,
men han blev desværre forhindret pga corona, så arrangerende
gruppe var kvikke til at improvisere aftenen, som blev helt
fantastisk – ikke mindst pga Kaj
Helmuths skønne fortælling om
sit spændende liv. Utroligt hvad
Kaj har prøvet både i Danmark
og ikke mindst Grønland – for til
sidst at tage Afrika med.
Uddrag af Kej Helmuths spændende livshistorie:
Kaj er født i 1943 og flyttede i
1949 til Holstebro, hvor han efter
sin skoletid havde mange forskellige tekniske job både her og på
bl.a. Høvelte kaserne. Efter værnepligten arbejdede han hos Oluf
Svendsen i København – byens
største Opel forhandler med 213
ansatte.
Senere flyttede han til Grønland
– Sdr. Strømfjord på den amerikanske base, hvor han arbejdede
i 8 år med bl.a. de 4 stk. radarstationer DYE 1-2-3-4, som ligger
tværs over Grønland. I fire år
var han skipper på en turistbåd,
hvor han sejlede ca. 45 km ud af
fjorden for at fange laks, og var
i nogle år cargo-checker, når der
anløb amerikanske forsyningsskibe til basen.
Derefter forskellige perioder
som følger: 2,5 år for GTO i Julianehåb som lagerforvalter for at
lære de lokale folk om lagerstyring med Kardex-system. Senere
Elværket med ansvar for indkøb
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af materialer til de 7 elektrikere,
der var ansat.
1977 fik Kaj arbejde hos
Greenex A/S i Marmorilik som
shippingmand og avancerede til
lagerchef i 1986 indtil minen lukkede i efteråret 1990.
Efter de mange spændende år i
Grønland fik Kaj arbejde for Danida for firmaet Kampsax og Phil
& Søn, der lavede motorvej i Tanzania. Dette tog godt 4 år. Derefter arbejdede Kaj et år i Uganda,
hvor han var med til at renovere
Entebba Airport.
Kaj sluttede med at sige, at han
har oplevet mange skønne ting i
forbindelse med diverse arbejdsopgaver og været på jordomrejse,
selvom han ikke blev udlært som
mekaniker, som var hans højeste
ønske, da han forlod skolen i Holstebro i 1959.
Kaj Helmuth bevægede sig
hjemmevant rundt på det store
verdenskort, som heldigvis var i
vores mødelokale, og det var en
helt igennem enestående oplevelse som Kaj gav os alle sammen.
KÆMPETAK til Kaj Helmuths for
en formidabel fortælling, hvoraf
jeg kun har medtaget en brøkdel.
Hanna Viberg

Gildeting

21 marts 2022
Aftenen startede traditionen tro med dejlige gule ærter i lokale E 1.sal
som vi afprøvede ved samme lejlighed.
1.Valg af dirigent og referent.
a. Ole Stage blev valgt til dirigent.
b. Elisabeth Knudsen valgt som referent.
Dirigenten konstaterede tingets lovlige indvarsling, samt at forsamlingen var beslutningsdygtig. Herefter blev ordet givet til Gm. Jytte V.
Seelen
2. Gildemesteren aflægger beretning
Tillader mig at tage Sct. Georgs aften med i min beretning.
Vi havde ikke set hinanden længe men så var vi så heldige på en smuk
aften at kunne holde Sct. Georgs aften på bålpladsen på Skovlund.
Maj: Gildeåret startede helt fantastisk med en tur gennem det ny udpegede naturnationalpark Stråsø.
En dejlig tur gennem skoven til det spændende VW- og Retromuseet i
Ulfborg
Juni: Den 15.5 var det Valdemarsdag, det var et flot syn at se vores
fane ned igennem byen og i kirken.
Vi ville i forbindelse med vores program benytte os af Distriktets arrangementer, så den 22.6 var vi inviteret til Distriktsgildehal i Klosterheden. Lis og Lisbeth deltog.
August: Den 22 august holdt vi friluftsgildehal i Hannas have, lidt koldt
men et dejligt sted at holde gildehal
Sept.: var det 2. Gilde det stod for mødet, de havde inviteret sognepræst Søren Nielsen til at fortælle om kunst og sit arbejde som præst.
Okt.: Var til gildemøde i Aktivitetscentret, her havde vi været i gemmerne eller på loppemarked, tingene blev brugt på bankospil.
Vi havde 50 års jubilæum og fødselsdag i oktober, vi ventede med at
holde festen til nov.
Her havde vi en dejlig fest, startede hos Grethe Uhre – tak for det
Grethe, derefter gik vi til Storå´s spejderhus hvor vi hyggede os med
dejlig mad, rigeligt vin, taler sange m.m.
Nov.: Som noget nyt (skulle også havde været i 2021) er alle tre gilder
gået sammen for at holde et fælles arrangement. Vi mødtes i Aktivitetscentret til en forrygende aften med Willy Egmose, der spillede, men
også var god for en god historie m.m.
Der blev også i år julehike – det hører I nok nærmere om af udvalget
Dec.: Der havde vi julegildehal i Aktivitetscentret, som altid hyggeligt
at ønske hinanden god jul.
Selv om coronaen stadig var på spil blev der sunget julen ind på torvet
ved det gamle Rådhus. Fredslyset blev afleveret i kirken hvor Lisbeth
og Preben var med fanen.
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Derefter traditionen tro sammenkomst i Sognehuset.
I løbet af december havde Fredlyset været på forskellige besøg – det
hører I nok nærmere om af udvalget.
Så kom vi til 2022
Jan.: Aktivitetscentret var lukket, så Birte og Dress sørgede for at vi
havde mulighed for at mødes, de lånte et lokale i deres Fælleshus i
Mejdalparken.
Her havde vi en meget hyggelig Nytårskur med dejlig mad, vin, taler
og flere spændende indslag.
Det var en dejlig aften at starte 2022 på.
Febr.: Gødstrup blev det ikke til – men til gengæld fik vi et fantastisk
indblik i Kaj Helmuts spændende liv, utroligt hvad Kaj Helmut har prøvet både i Danmark og ikke mindst Grønland for til sidst at tage Afrika
med.
Distriktet skulle have holdt et Fellowship arrangement, det blev aflyst,
men i stedet blev det til Årets kulturelle arrangement.
Vi mødtes i Skive, først fik Paula overrakt kæden fra Jørgen, det var
et stykke tid siden hun blev valgt som Distriktspræsident, men det var
først nu der var mulighed for at få kæden overrakt.
Derefter fik Kurt Lomborg mulighed for at tale og vise film fra hans og
konens arrangement i Himalaya,
det var utroligt hvad de har skabt der. Det var en spændende aften.
Vi har holdt flere gildeledelsesmøder i løbet af året – Lisbeth, Lis, Preben og Dress nu afløst af Kaj Helmut.
Vil lige benytte lejligheden til at sige Dress tak for din tid som Herold.
Så havde jeg jubilæum i juni – Kirsten og jeg havde for lang tid siden
bestem at det ville vi holde sammen, så vi havde faktisk to jubilæer.
Nogle var til 2. gildes invitation på ”Slagteriet”, jeg var der ikke selv
Vi skulle have afholdt et fællesgildeledelsesmøde i febr., det blev aflyst
p.g.a coronaen.
I sep. var Lisbeth, Lis og jeg til landsgildestævne i Middelfart, det er
beskrevet i Sct. Georg.
Her fik vi overrakt førstepræmien for de frimærker Kaj Helmut havde
indsamlet. Flot af Kaj Helmut og et par hjælpere.
Bladet Sct. Georg kommer fremover pr. mail, håber I har bemærket
det.
Vi mistede Karin i sept. Karin havde det ikke godt til sidst, hun nåede
ikke sit gildejubilæum i oktober, men hun havde en dejlig fødselsdag i
juli måned hvor hunfyldte 80 år.
Ære være Karin´s minde
3. Gildeskatmester Lis B. Jensen var desværre syg, så Ole Stage
fremlagde det reviderede regnskab og det blev godkendt selv om der
blev budgetteret med et lille underskud, for at bruge af formuen.
Gildeledelsen foreslog uændret kontingent på 500 kr. halvårlig, godkendt. Nuværende bankgebyr 871 kr. i 2021.
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Spejderlaugets årsregnskab godkendt, dog var der usikkerhed omkring
bankgebyr i 2020 på 300 kr. men ingenting i 2021. ”Grisen” mangler
penge, der var et par løsningsforslag, men intet vedtaget. Hans Y. gav
udtryk for at det var et for dårligt resultat. Jane foreslog at gildet måske skulle donere 1000 kr. årligt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
5. Valg af gildeledelse:
Gildeledelsen er villig til genvalg
Gildemester Jytte V. Seelen
Skatmester. Lis B. Jensen
Kansler Lisbeth Knudsen
6. Valg af suppleanter til gildeledelsen.
For GM: Hans Yding godkendt
For skatmester Grethe Uhre, godkendt
For kansler: Kaj Helmuth Kr., godkendt
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Sonja og Kaj H. Kristensen: genvalgt
Andreas Holm A.: revisor suppleant
8. Beretning fra og valg til komiteer, laug og udvalg.
Svendeforberedelses udvalg er der ingen, gildeledelsen finder nogen
hvis der er behov.
Væbnerforberedelse, Jytte og Kirsten bliver siddende.
Gildets internationale medarbejder:
Jane P. Nørby og Lis B. Jensen bliver siddende.
Fredslyset: afventer fælles gildeledelsesmøde
Spejderlaug: Lis B. Jensen og Kirsten Bjerregaard fortsætter.
Drøftelse af deltagelse af medlemmer sommeren over til julehike. Vi
bliver jo ældre. Spejderdag 27 april.
Hjemmesiden:
Ole Stage fortsætter. 2. gilde har en anden hj.side, vi fortsætter med
den vi har. Gnisten kun på pc? Ole St. tager en snak med Bjarne (4.
gilde) ang. Gnisten og deres hjemmeside.
Fællesmøde for alle 3 gilder:
Arrangement sidst på året. Preben A. fortsætter.
Fødselsdag/fest - Gildeledelsen nedsætter et udvalg når vi har det endelige program.
Gnisten: Hanna V. fortsætter
Frimærker: Kaj H. Kr. fortsætter har indtil nu allerede 19,6 kg.
9. Eventuelt:
a. På vores telefon og mærkedage liste, står alle vores email adresser.
Forslag om Ole lægger fælles adr. liste på hj. siden og så kan man selv
printe ud med email, vi er jo en lukket gruppe.
b. Ide til arrangerende gruppe, betaling på forhånd via mobil pay?
9

c. Stoffer fra Karin B., måske kan vi sælge noget af det? Jytte har kontakt til familien og arrangerer.
d. Vi havde fået en mail fra kommunen ang. børneattester, det blev
debatteret og gav skvulp i vandkanten.
Gm takker for god ro og orden.
Referat godkendt af Gm Jytte V. Seelen, Gs. Lis B. Jensen og dirigent
Ole Stage.
Referent Lisbeth Knudsen

4. Gilde
Nytårsgildehal
24. januar 2022

Nytårssammenkomsten er et af
gildets højdepunkter.
I år ingen undtagelse, på trods
af, at vi grundet coronaen måtte
undvære både gildehallen og fællessangen.
Vi indledte aftenen med at ønske hinanden et godt nytår med
et champagneglas i den ene hånd
og med Doras forrygende kransekagekonfekt i den anden hånd.
Efterfølgende fik vi en dejlig
middag, bestående af skinke,
grønlangkål og brunede kartofler.
Drikkevarerne var sponsoreret af
Ulla og Ole i anledning af deres
guldbryllup.I ”eftergildehallen”
fortalte Knud Erling lidt om, hvorfor vi fejrer nytår.
- Man lægger det gamle år bag
sig, og et nyt og ubrugt ligger
foran én.
Det giver anledning til refleksion
og tanker om, hvad fremtiden vil
bringe, samt forsøg på at aflure,
hvad skæbnen har planlagt, eller
prøve at påvirke fremtiden i gunstig retning.
- Nytårsskyderiet kan oprindeligt have rummet ønsket om
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at jage ubehagelige væsner og
magter væk fra det nye år.
Knud Erling sluttede af med at
vores nytårsønsker må være: Lad
os få vores gamle normale tilværelse tilbage hurtigst muligt.
I skrivende stund tyder det på,
at vores ønske går i opfyldelse.
Gid vi kunne sige det samme
om Ukraines liv og fremtid.
Lisbeth Borum

Knud-Erling sluttede af med nytårsønsker

Fødselsdagsfest
26. februar 2022

Gruppe 4 havde været i det helt
kreative hjørne, da de lavede indbydelsen til gildets fødselsdagsfest 2022.
Vi modtog alle i vores postkasse
en god gammeldags postkuvert
med et frimærke i øverste højre
hjørne – behørigt poststemplet.
I kuverten befandt der sig en
god gammeldags invitation, som
vi kendte dem i de gode gamle
dage. Ikke noget med computer og printer her! Håndskrift! I
nederste højre hjørne stod der
”vend” og på den anden side
kunne vi se, at vi var inviteret til
en rigtig fødselsdagsfest, med kagemand og kone, sang og hygge.
Vel ankommet til Akela Hytten
fik vi det første signal om, at det
skulle blive en rigtig fødselsdagsfest, nemlig det skønneste vejr.
Så vi startede med at hygge os
på terrassen – så meget, at arrangerende gruppe dårligt kunne
få os ind i hytten til kaffe.
Snart var vi dog bænket ved
kaffebordet. Gruppen havde gjort
et stort arbejde ud af at gøre
bordene hyggelige, med fødselsdagsdug, blomster og pynt. Den
gode stemning blev understreget
ved, at en pianist ”Hanne” spillede rigtig god hyggemusik. Alle
fik vi et omfattende sanghæfte og
det gjorde vi god brug af – selvfølgelig med akkompagnement af
Hanne.
Der manglede absolut ikke noget ved kaffebordet. Dejlige boller
og både kagemand og -kone.

Kagemand og -kone

En dejlig overraskelse var det,
at Elli var med til kaffen. Elli har
vi jo ikke set så meget til på det
seneste, så hun har været savnet.
Snart var det tid til en lille konkurrence: ”flødebollekast”. Hver
gruppe fik udleveret 12 flødeboller og skulle kaste flest mulig i en
spand på gulvet. Gruppe 1 lagde
ud med 8 af 12 i spanden, og
vandt stort over gruppe 2 og 3.
Flødebollerne smagte godt bagefter.

Dora kaster flødebolle mod spanden

Efterfølgende fik alle udleveret
et lille dannebrogsflag med et
nummer på. Hvad flagene skulle
bruges til forblev en hemmelighed.
Ulla havde en flok vine med fra
vinlotteriet. Undertegnede samt
frue havde begge held i lotteriet.
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Invitation til Sct. Georgs Aften
i 4. Sct. Georgs Gilde, Holstebro

Mandag den 25. april 2022 kl.19.00
i Storå Spejderhytten

Ved 17 tiden åbnede den frie ad
libitum bar. 4 gode papvine samt
øl og vand. Knud Fisker var første
mand ved baren – han havde
vistnok tørstet længe.
Nu fik vi til opgave, selv at dække borde. To gildebrødre fordelte
nogle flag, mage til dem vi havde
fået udleveret, til de forskellige
pladser. Der var selvfølgelig også
et nummer på disse, og dermed
var vi fordelt ved bordene. Nu
måtte vi klare os uden musik, idet
Hanne var smuttet. I stedet ankom Tove, som hjalp i køkkenet.
Menuen bestod af varmrøget
laks på salatbund til forret, kyllingekød og oksekød med flødekar-

tofler samt salat til hovedret og
kage til dessert. Alt velsmagende
og godt.
Herefter gik snakken – som
den kan blandt gildebrødre – alt
imens vi forsynede os fra baren.
Sangheftet blev også flittigt
benyttet.
Vi sluttede med, at alle lavede
sig en hotdog.
Det var en rigtig hyggelig og
god fødselsdagsfest og arrangerende gruppe 4 fik derfor en
velfortjent tjikkerlikker.

Gildeting

sennep. Dertil fik vi øl og snaps
eller vin, som Lisbeth og Bjarne
på grund af 25 års jubilæum og
Susanne på grund af rund fødselsdag sponsorerede. Til dessert var der dejlig æblekage med
flødeskum m.m.
Gildeting foregik hastigt i god ro
og orden ledet af Ole, og med de
sædvanlige mange genvalg, dog
blev Knud Fisker valgt som ny
skatmester.

28. marts 2022
Mandag den 28. marts 2022 har
4. gilde på dagen for ordinære
gildeting, holdt gildeting, det
har vi ikke prøvet i 2 år, men nu
håber vi at være tilbage i vante
rammer.
Det var i hvert tilfælde på denne
måde årets gildeting forløb.
Før gildeting blev der serveret dejlige gule ærter med flæsk
og medisterpølse, rødbeder og
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Tak til gruppe 4.

I Gildehallen vil vi høre Sct.Georgs budskabet, forny vores
Gildeløfte og indsætte Knud som ny Gildeskatmester.

I Eftergildehallen vil vi fejre, at Sonja og Knud har 40 års
gildejubilæum den 28. april.

Bjarne

Gruppe 2 vil derfor servere en festlig og spændende anderledes
menu, som må forventes at være lidt dyrere end normalt. Gildet
er til gengæld sponsor på drikkevarerne.
Glæd dig til denne festaften, hvor vi gerne vil have gruppevis
tilmelding senest mandag den 18. april 2022 til Anne-Marie på
e-mail Anne-Marie.Hald@youmail.dk eller på tlf. 25523058.

Med gildehilsen
Gruppe 2

Hans
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Gildesiderne
Tredje gang er lykkens gang.

Med denne overskrift inviterede distriktet til møde i Landbo
Limfjord i Skive tirsdag den 22.
februar.
Vi var 33 gildebrødre der var
mødt op for at høre Kurt Lomborg
holde foredrag om Himalayan
projekt i Nepal.
Før foredraget fik Paula Mikkelsen overdraget DGM kæden,
hvorefter hun takkede Jørgen
Mikkelsen for alle de mange år,
han har varetaget jobbet.
Derefter begyndte Kurt Lomborg
sin meget spændende og gribende fortælling om begyndelsen
på det projekt han har arbejdet
hårdt for og brændt for i 28 år,
og om alle de ting han sammen
med befolkningen i Upper Solie i
Nepal, har lykkedes med at sætte
i gang.
Sideløbende med beretningen
viste han billeder af den meget
fattige befolkning, der lever i
bjergene med verdens smukkeste
udsigt til Mount Everest.
Vejen dertil foregår dels til fods
og dels mange kilometer ad meget dårlige veje, der i regntiden
er næsten ufremkommelig.
Kurt Lomborgs glæde over at
kunne vise os de mange skoler
han har stået bag opførelsen af
og de mange børn der har fået
en skolegang var tydelig. Nogle
af eleverne har efterfølgende fået
gode uddannelser, ja een er sågar
endt med at blive borgmester.
Desværre blev nogle af skolerne, sammen med mange huse i
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området, ødelagt af jordskælv der
efterfølgende krævede et stort
oprydnings- og genopbygnings
arbejde.
Efter pausen hvor vi blev beværtet med noget nær de største
rullepølse madder jeg har oplevet
samt med småkager og kaffe,
fortsatte foredragsholderen med
at fortælle om projekt The dyrkning, der startede med at mange
familier fik foræret the planter
samt hjælp til viden om dyrkning
og behandling af theen. Det lykkedes ikke for alle, men for dem
der har taget opgaven seriøst, er
der nu gang i produktionen af the
af høj kvalitet.
For nogle år siden fik projektet
gennem en anden dansk organisation kontakt til den gamle
danske the handel A.C.Perch i København, der nu forhandler theen
dernede fra og hvor overskuddet
går tilbage til projektet.
Vi fik senere mulighed for at
købe theen.
Der blev tid til at stille spørgsmål, og det var tydeligt, at mange
havde lyst til at høre mere om det
spændende danske projekt.
Om alt går vel skal Kurt Lomborg snart igen til Nepal for, som
han sagde, at holde dem i ørerne
. Han har pga corona pandemien
ikke kunnet komme derned i over
2 år.
Vi sluttede aftenen med at synge ”Nu er jord og himmel stille”,
Tak til DGL og Kurt Lomborg for
en dejlig aften.

Invitation til Spejderdag 2022

Kære spejdere, forældre, søskende og gildebrødre.
I inviteres hermed til Spejderdag Onsdag d. 27. april 2022 kl. 18.00 - 20.00
på Naturskolen, Nybo Bakke 10, Holstebro.

Program for aftenen:
Vi mødes på shelterpladsen ved Naturskolen
Velkomst og fanerne rulles ud
Fornyelse af spejderløftet
Oplæsning af Spejderdagens budskab
Fællessang (husk sangbøger)
Et lille løb med små poster/aktiviteter
Vi slutter omkring bålet med kage og saft – HUSK KRUS
og med en spejdersang eller flere
Arrangementet er gratis.
De voksne, der gerne vil have kaffe eller the, bedes selv medbringe det.
Gildehilsen fra Sct. Georgsgildernes spejderlaug

Gruppevis/grenvis tilmelding til Lisbeth Malgaard - lisbeth.malgaard@gmail.com
- senest torsdag den 21-4-2022
[Skriv her]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til din leder senest torsdag den 7. april 2022
Navn:__________________________________________
Forældre/søskende antal:__________________________

Hjørdis Madsen 4, Gilde.
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Fødselsdage

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

Juni
17. Monique Olesen/3.
20. Finn Svendsen/4.
Juli
3.
13.
15.
16.
21.
22.
25.

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

