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Brev til en ven
Blot et par linier, så du ved
at jeg endnu er til
trods mange tegn på alderdom,
som helst jeg glemme vil.

Jeg vandrer ind ved siden af
og ser mig godt omkring,
om hvadfor jeg nu gjorde det,
jeg husker ingenting.

Protesen er jeg vant til nu,
og gigten ligeså,
de dobbeltslebne tænker jeg
slet ikke mere på.

Men husk, jeg holder af dig, du,
og ønsker meget tit,
du bo’de nærmere herved,
så vi ku’ snakke lidt.

Men jeg er blevet helt utrolig
glemsom, kære ven,
min hjerne er vist skrumpet ind
Gud, hvor jeg savner den!

Nu må jeg hen på hjørnet
og poste det, jeg skrev.
Trods alt har jeg da ikke glemt,
At du sku’ ha’ et brev!

Jeg står på trappens sidste trin
og spekulerer på
om jeg skal op og hente no´et,
eller nedad gå ...

P.S.
Med røde ører står jeg her
og næsten hjerte stop,
for brevet, som du sku’ ha’ haft,
det har jeg sprættet op!

Jeg står ved køleskabets dør
med ubeslutsomt sind:
Sku’ jeg ha’ taget noget ud
eller sætte noget ind?

Len Hutchins
God sommer til jer alle.
Bodil Kristensen

www.sct-georgs-gilderne.dk

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

de tidligere præster. Præsten var
indtil nyere tid også den eneste
lærer på Venø. Per Mikkelsen er
en fantastisk sanger så sammen
sang vi salmen ”Det dufter lysegrønt af græs”.

Sct. Georgs aften
11. april 2022

Sct. Georgs aften var lagt i hænderne på gruppen med Karen
Marie, Annelise, Irma og Poul. En
dejlig udfordring, for denne aften
er vel en af Gildets mest højtidelige og når den så faldt mandag før
påske var det jo nærliggende at
pynte et flot påskebord i gult og
med masser af kyllinger og æg.
Aftenen startede med en gildehal, som denne aften blev ledet af
Karen Marie. Sct. Georgs Budskabet blev læst op af Lisbeth, og vi
dannede broderkæden og sang de
dertil hørende sange. Poul læste
gildeloven og Mogens afsluttede
gildehallen med musik af Louis
Armstrong.

Fødselsdagstur
3. maj 2022

Efter flere år er det blevet en tradition at vi fejrer gildets fødselsdag med en tur til et af de mange
dejlige steder i Danmark.
I år gik turen til Venø. Og selv
om Venø ikke er så langt væk, så
er det måske ikke hvert år man
besøger den skønne Limfjordsø.
16 gildebrødre og gaser startede fra Holstebro og første stop
var ved færgen, hvor vi mødtes
med Irma og Poul Thomsen, som
kom fra Hurup.
Solen skinnede og blæsten gik
frisk over Limfjordens vande. Vores første aftale på Venø var med
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Dejlig gildehal men desværre
var vi kun 12 der oplevede den.
Herefter gik vi ind til det fine
påskebord og apropos Sct. Georgs aften i geografilokalet med
det flotte verdenskort på væggen. Vi fik serveret grønærter
og karbonader, spiste en del af
bordpynten, drak kaffe, snakkede
og sang til vi ikke kunne mere. En
dejlig aften.
Tak for den.
Irma Thomsen
den tidligere præst Per Mikkelsen
- ved Venø kirke.
Per er en gudsbenådet fortæller
– nu er han jo også præst. Han
fortalte om Venø kirke –restaurering af kirken i 2016 og havde
mange små historier i den anledning. Venø er Danmarks mindste
folkekirke 12x6,2 m. Den næstmindste kirke i Danmark er Lodbjerg kirke i Thy der måler 17x7.2
m. Altertavlen i Venø kirke er malet af kunstmaler Knud Agger. Der
er kommet nye kirkebænke og ny
loftsbelysning tegnet af Johannes
Exner. Den gamle prædikestol og
døbefonten er bevaret. Og så fik
vi selvfølgelig også mange af de
gamle historier, der fortælles om

Nu var det tid til eftermiddagskaffe og det skulle nydes fra en
rigtig fin plads med udsigt over
Limfjorden. Nemlig på Venøborg,
som flere af os kendte fra tidligere besøg og sommerlejre. Her var
borde og bænke hvor vi startede
med en ”flyver” og fik ryddet op
i gildets beholdning af snaps. Det
smagte faktisk helt godt. Så var
der kaffe, kagemand og Annelises
gode småkager. Der var også tid
til at vi her midt i naturen sang et
par af sommerens fine sange.

Friluftsgildehal
13. juni 2022

Når vi skal afholde gildehal vil vi
gerne besøge en spejderhytte eller et skønt naturområde. Så Kim
og Lisbeth drog på tur for at finde
et godt sted i nærheden. Og valget faldt på Akelahytten i Idom.
Vi har tidligere afholdt friluftsgildehal her, men det er efterhånden
mange år siden. Kim kunne for-

Næste besøg var på et af Venøs
små gallerier – Venø galleri. Galleriet ejes af kunstner Lis Jensen, som anvender galleriet som
atelier og udstiller sine oliemalerier og grafiske tryk. Lis Jensen
fortalte om sin måde at fremstille
de smukke tryk. Det er en langsom proces alt afhængig af, hvor
mange farver, der skal indgå.
Spændende at høre om.
Herfra gik turen til Venø kro,
hvor vi sluttede aftenen med de
berømte ”Venøbøffer” og et godt
glas vin eller en god øl inden
turen gik tilbage til Holstebro.
Vejret var med os og vi havde en
rigtig hyggelig tur til Venø i gode
gildevenners lag.
Lisbeth Malgaard
tælle at han havde været spejder
med hjemsted i Akelahytten. Så
han kendte stedet og området fra
sin spejdertid.
Da vi kom til Akelahytten var
der gang i et spejderarrangement
med masser af spejdere – det var
meget hyggeligt – og da vi fortalte at vi skulle fejre en gildebror,
som havde været gildebror eller
”gammelspejder” i 65 år synes de
godt nok det var mange år.
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Vi startede aftenen med at spise
lækkert smørrebrød og Annelise
serverede øl og vand.
Herefter var der tid til gildehallen, som vi havde håbet kunne
foregå omkring bålet. Men desværre var der lidt blæst og køligt
vejr. Så alderen taget i betragtning besluttede vi at afholde
gildehallen indendørs. Det blev en
lidt alternativ og afslappet gildehal omkring langbordet.
Fanen blev rullet ud og gildemesteren bød velkommen specielt
til aftenens 65års jubilar Annelise
Nygaard. Det var første gang i
vores gilde at vi skulle have et
sådant jubilæum. Måske det også
er første gang i Holstebro. Det
var en rigtig gildebror vi skulle
fejre. Annelise har været spejder
i Ulfborg og her i Holstebro indenfor det danske spejderkorps. Der
er stadig nogle af hendes gamle
spejderpiger, som er med i Sct.
Georgsgildet her i Holstebro. Så
hun må jo have givet dem en rigtig spejderånd.
Gildemesteren fortsatte i sin
gildemestertale med hyldest til

Annelise. Lisbeth kunne ikke i sin
gildetid huske at have deltaget i
et gildemøde eller gildetur, hvor
Annelise ikke var med. Annelise har været en meget trofast
gildebror. Altid aktiv og positiv
og mange er de opgaver hun har
været involveret i. Lige nu er Annelise gruppeleder, med i Gnistens redaktion og med i gildets
festudvalg. Vi skal huske at leve
medens vi er her er et af Annelises mottoer.
Desværre kunne distriktsgildemesteren ikke være til stede for
at overrække 65 års nålen, så det
vil ske på distriktets friluftsgildehal senere.
Gildemesteren forsatte sin gildemestertale:
Jeg går ofte i min kirke, når jeg er
i mit hus i Haverslev. Og tit er vi
ikke ret mange – 8-12 mennesker
– jeg har dog aldrig oplevet messefald – men jeg tænker tit, hvor
er det trist for præsten som har
brugt megen tid på sin prædiken
og så er der så få der hører den.
Messefald er betegnelse for når
der kun er 2-3 personer udover
den kirkelige betjening. Præsten
ved dog aldrig hvor mange der
kommer. Så må præsten aflyse
gudstjenesten.
Nu skal jeg så i gang med min
gildemestertale og ved på forhånd at vi ud over faneherold,
dørherold, skatmester og kansler
kun er en håndfuld gildebrødre.
Præsten ved jo ikke hvor mange
hun kan forvente i kirken.
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Når man sidder og skal forberede
sin gildemestertale er man i sine
tanker vidt omkring. Hvad er det
for en aften? Er der noget specielt
ved en friluftsgildehal, Annelise
har jubilæum, flere gildebrødre er
ikke med – bl.a. fordi de var lidt
usikre på om de kunne begå sig
i en spejderhytte – sygdom mm.
Det er sådan det nu er og så må
vi prøve at få det bedste ud af
det.
Det var skønt at så mange
deltog i vores fødselsdagstur
til Venø. Festudvalget var selv
tilfredse med arrangementet og
så er det vel ikke helt ringe. Vi
havde simpelthen det fineste
sommervejr til en sådan tur. Sejlturen var tilpas kort i blæsten og
præsten var spændende at møde
i kirken. Og en fantastisk udsigt
fra Venøborg, hvor vi fik sjusser og kaffe og kage og en skøn
afslutning på Venøkro.
Vi var sammen på tur – med
nærvær og nydelse. Ofte har vi så
travlt – skal nå så meget på kortest mulig tid – og derfor er nærvær blevet en mangelvare i vor
tid. Nærhed i samtalen, nærvær
med en god ven, nærvær ved
møder, nærvær i tiden. Er man
sammen med mennesker, der er

nærværende og tilstede kan man
mærke glæden herved. Mærke
det helt ind i sjælen og så gør det
ikke så meget at der måske godt
kunne have været lidt mere kagemand. Men god tid havde vi. Så
det var en dejlig dag i gildet.
Men jeg kunne jo nu bare finde
et emne – der er nok at tage fat
på – Minksag – FE-sag, magtfuldkommenhed, krig i Ukraine
– Meetoo –
Hører vi ikke nok om det i radio,
fjernsyn, aviser og på nettet.
Eller skal vi aflyse gildemestertalen og så i stedet samtale med
hinanden – og lytte til hinanden–
om det, der lige nu ligger os på
sinde – samtale med et åbent
sind og til glæde for den enkelte.
Jo færre vi bliver jo vanskeligere
bliver det at skulle lægge kræfter
i en gildemestertale. Med frygt for
messefald.
Det må vi snakke om en anden
gang.
Jeg vil i stedet fortælle om et
par arrangementer der har været
i Sct. Georg gilderne her i Holstebro.
I 4. gilde har de planlagt 4 arrangementer for ukrainske børn.
Det foregår ude i skoven øst
for Skave ved shelterne og bålpladsen. Der har indtil nu været
afholdt 2 dage med forældre og
børn. Der er plads til 50 til hvert
arrangement. Det foregår i samarbejde med Skov og naturstyrelsen. Alle hjælper til med at
lave mad på bål – snobrød er en
stor succes. 4. gilde medbringer
deres madvogn og det foregår
efter samme princip som når de
har tur med børn og forældre fra
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familiecentret spiren. Det er Ole
Didriksen, Roar Søndergaard og
Finn Bonnichsen der har startet
projektet. Rigtig flot. Har spurgt
om de mangler hjælp til projektet. Men der er faktisk venteliste
på at være med.
Den 24. april afholdte vi 3 Holstebrogilder ”spejderdag” ude på
Skovlund. Her deltog ca. 60 børn
+ forældre. Desværre deltog kun
spejderlauget + enkelte gildebrødre. Det var en dejlig aften fra
kl. 18 – til kl.20.
Det kunne være en dejlig lille
aftentur for alle. Der var liv og
glade dage. Her er der ingen
konkurrencer – kun leg og sjov og
kage og saftevand. Og så starter
aftenen med faneudrulning og oplæsning af spejdernes Sct. Georg
budskab. Det er nemlig ikke det
samme som vores. I år synes jeg
det var vældig godt og aktuelt så
det vil jeg slutte min gildemestertale med.
Sagnet om Sct. Georg handler
om en ridder, der hed Sct. Georg.
Ham har du måske hørt om? Han
var en sand helt, som reddede
prinsessen og landsbyen fra en
ildsprudlende drage.
I dag findes både nye drager og
nye helte.
Nutidens drager har ikke længere
kæmpestore vinger, kroppen
fuld af skæl og massiv ild ud ad
munden. I dag antager dragerne
andre former, men de findes stadig. Nogle af dem angriber lande,
skaber krig og jager mennesker
på flugt fra alt det, de kender og
holder af.
Måske du de seneste uger har
mødt nogle nye børn, der ikke
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snakker dansk, og som ikke er
vokset op nær din by? De kommer højst sandsynligt fra Ukraine.
På en måde kan man sige, at
dragerne har startet en krig, så
de ukrainske børn ikke længere
har mulighed for at være i deres
eget land. Derfor er de nu hos os
i Danmark.
I starten kan det virke svært at
tale sammen, når vi møder nogen, vi ikke deler sprog med. Det
gælder også, hvis vi for eksempel
selv er på besøg i udlandet. Men
efter noget tid finder vi ofte ud af,
at der er meget andet, vi deler.
Måske du og de nye børn kan
dele ristede skumfiduser og
perfekt tilberedte snobrød over
bål? Måske I kan grine over den
samme video på Tik TOK eller
klatre sammen i et stort træ? Og
måske de nye børn også kan lide
at snitte eller lege i solen, når
den en gang imellem viser sig bag
skyerne?
Nogle gange betyder ord faktisk
ikke så meget. Handlinger betyder ofte mere. Smil smitter, og
smil betyder det samme på alle
sprog verden over.
Kender du det gamle ordsprog,
som siger, at en fremmed bare er
en ven, du endnu ikke har mødt?
Det næste stykke tid kan du komme til at møde børn på din egen
alder, som skal til at lære dansk
og til at lære Danmark at kende.
Her er det oplagt, at du er den
ven, de endnu ikke har mødt,
men som de vil være glade for
at lære at kende. Du kan handle
som en spejder ved at gøre plads
til de nye børn i din leg, i din ven-

negruppe, i alt det sjove og i din
hverdag.
Som spejdere har vi lovet at være
gode kammerater, og når du gør
plads til en ny ven, er du lige
præcis en god kammerat. Det kan
være hende, der er ny i klassen,
ham fra legepladsen, du ikke
kendte i forvejen, eller måske en,
der er helt ny i Danmark. De skal
alle sammen falde til.
At være en god kammerat er
noget af det vigtigste, man overhovedet kan være. Det gælder
uanset om man er voksen eller
barn.
Ligesom der stadig findes en
slags drager i dag, findes der
også helte. Og når du hjælper en

ny ven med ind i fællesskabet, så
er du en helt og lige så sej som
Sct. Georg.
Rigtig god spejderdag.
Med spejderhilsen,
Kristine & Mathias, spejderchefer
Inge Sindbæk holdt 5 minutter Sct. Georg og mindede os om
at nyde den dejlige tid vi er lige
midt i her i foråret og sommerens
komme. Annelise læste gildeloven.
Aftenen sluttede med kaffe og
kage og ønsket om en god sommer for alle.
Lisbeth Malgaard

65 år i gildet
65 år i gildet, det er mange år,
og når jeg ser tilbage har jeg det
som alle andre, hvor blev alle de
år af.
Men når jeg tænker efter har
jeg jo haft så mange skønne oplevelser, kendt så mange dejlige
gildebrødre, hvoraf mange blev
Kajs og mine gode venner.
Jeg kunne berette i timevis om
alt det der er sket i løbet af de 65
år.
Sct. Georgs gildet har været
med til at præge hele mit liv og
jeg er dybt taknemmelig over at
jeg var så heldig at komme med i
2. Sct. Georgs gilde.
Tusind tak for de mange hilsner
og opmærksomheden i anledningen af mit jubilæum.
Annelise Nygaard
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3. Gilde
Sct. Georgs aften
19. april 2022

Fra og med denne aften har vi
skiftet til lokaler på 1. sal i HAC.
Vi har faktisk nu rådighed over 3
lokaler ved siden af hinanden.
Vi var 13 deltagere og startede
i ”dagligstuen” med et glas rosevin. Her hyggede vi os, inden vi
gik ind i det næste værelse, hvor
vi fik en lækker meny med kylling samt diverse dejligt tilbehør.
Vi fik – selvfølgelig – også mere
vin til maden og hyggede os også
i dette lokale. Vi fik udleveret
oversigt over de to nye grupper,
som fandt ud af at vælge gruppeformænd: Gruppe 1 Grethe Uhre,
og Gruppe 2 Kirsten B.
Næste lokale var så der, hvor
vi afholdt selve gildehallen. Der
var meget flot pyntet op, og på
væggen bagved højsædet var et
dejligt billede med gildeloven,
som stammer fra Karin Boldsen.
Hendes døtre har givet det til os
ifm tømning af Karins hus. På
højsædet var også en vase med
gildesymbol, som ligeledes stammer fra Karins hus.
Jyttes gildemestertale var
dejligt positiv og indeholdt bl.a.
opfordring til at lytte til andre og
udvise tolerance i almindelighed,
og selve historien om Sct. Georg
fik vi også nogle nye sider af.
Vi afgav gildeløftet i kor og sang
”Sct. Georg På Vers.”
Lokale nr. 3: Her sluttede vi
aftenen med kaffe og hyggesnak
og Grethe Uhre – som jo er en
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blændende fortæller – beskrev et
mangeårigt venskab med udenlandske kolleger, som hun stadig
har kontakt med.
TAK til arrangerende gruppe for
en formidabel Sct. Georgs aften.
Hanna Viberg

Gildemøde
16. maj 2022

16/5 var 3. Gilde på besøg ved
Oddesundtårnet i den nordlige
ende. Det er bygget i cortenstål,
er 12,5 m. højt, har øverst buede
udsigtsvinduer, er en udstilling
om natur, historie og geologi og
er indgangsport til oplevelser i
hele Geopark Vestjylland. Det var
et positivt overraskende besøg.
Der er adgang for handicappede
i elevator helt op til toppen. En
skøn udsigt og hvis man er heldig kan det forekomme man ser
skestorke i de lave strandsøer.
Hvis man går ned ad trappen er
der en del info på væggene samt i
indgangen til tårnet.
Ved siden af tårnet står 2 kraftige jernstænger med 2 jernstænger på tværs. Det er sat op
udelukkende for at teste vind,
vejr og det salte miljøs påvirkning

på stålet. Der er kun få steder i
Danmark man tester det m.h.t.
korrosion.
Den medbragte kaffe, kage kan
nydes i Oddesund havn indendørs
hvis vejret er dårligt og man lige
får tilladelse af havnekontoret.
Vi fik heldigvis tilladelse til at
nyde vores medbragte kaffe med
kage der, og turen fortsatte med
flere stop både ved flotte udsigter samt specielle bygninger.
Et dejligt stop havde vi også i
Handbjerg Marina, hvor Kirsten
overraskede med flere lækkerier
fra bagagerummet. Det var en
superdejlig eftermiddag i vores
skønne forårslandskaber. Stor
tak til MEGET stedkendte Kirsten
Bjerregaard.
Lisbeth Knudsen

Gildemøde
20. juni 2022

Til 3. gildes sidste møde inden
sommerferien mødtes vi hos gildemester Jytte til et lille uformelt
”sommergildemøde”, hvor vi kunne
ønske hinanden en god sommer.
Vi var begunstiget af rigtig dejligt
solskinsvejr, så Jytte måtte hente
et passende udvalg af sine mange
hatte, så vi ikke blev generet af
solen, mens vi sad på terrassen
med et glas køligt vin, og forsynede os med en gang tapas, som
gildeledelsen havde anrettet til os.
Snakken gik, vi sang et par gildesommersange, og fik udvekslet
ferieplaner, inden vi - som sædvanligt – fandt kalenderne frem, så
vi kunne aftale kommende gruppemøder.
Kirsten Bjerregaard

Afsked med Hanna
Viberg

Når du læser dette nummer af
Gnisten – nummer 149 årgang 39
– er det sidste gang Hanna Viberg
fra 3. gilde har deltaget i Gnistens
redaktionsmøde.
Hanna afløses fremover af Kirsten Bjerregaard 3. gilde.
Hanna har været med i Gnistens
redaktion i rigtig mange år – hvor
mange år står lidt hen i det uvisse
– men Hanna har været med fra
først i 90erne.
Vi kommer til at savne Hanna
i Gnistens redaktion. Foruden at
Hanna altid har været en dygtig
skribent og har sørget for rigtig mange fine beretninger fra
3. gildets oplevelser, så er det
også Hanna, der er rigtig skarp
til at læse korrektur. Selv ikke
den mindste fejl går forbi Hannas
skarpe blik. Det kan være almindelige stavefejl, slåfejl, grammatiske fejl og kan man nu skrive
sådan.
Tak til dig Hanna for et godt
samarbejde. Vi glæder os til
fortsat at få nogle gode indlæg til
Gnisten.
Bjarne, Annelise og Lisbeth
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4. Gilde
Sct. Georgs Aften
25. april 2022

Vi mødtes i Storå Spejderhytte til
Sct. Georgs aften.
Vi startede med at hilse på
hinanden og gik derefter i gildehallen.
Gildehallen startede med dejlig
musik. Hanne holdt sin gildemestertale, hvor hun bl.a. fortalte
om, hvor glad hun er for sit liv og
sit lille hus i Naur.
Vi fik indsat Knud som gildekansler, og takkede Søren for lang
og tro tjeneste. Sonja læste gildeloven og vi fornyede alle vores
gildeløfte.

Til sidst fik vi kaffe og lidt sødt.
Snakken gik livligt, og der blev
sunget.
Stor tak til arrangerende gruppe
for en dejlig aften.
Dora Madsen

Anden sidste forårstur med Børne- og
Familiehusene
5. maj 2022

Et festligt musikvalg ”Ønsk mig
tillykke” blev spillet til ære for
Sonja og Knud, der kunne fejre
40 års jubilæum i gilderne.
De fik et lækkert bålfad fra gilderne, lidt blomster og gaver fra
grupperne. Der blev sagt pæne
ord til dem om tiden, de har været med i gilderne.
I dagens anledning var der lejet
en kok, der kom med sin lille
vogn og lavede lækker Thai mad.
Vi spiste, så vi næsten fik skæve
øjne.
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Denne gang gik turen til Hogager
Dam. Der har vi aldrig tidligere
været, så vi var lidt spændte på,
hvordan det ville blive. Der er
opsat borde og bænke og etableret et grillsted, så umiddelbart er
der, hvad vi skal bruge – indtil vi
fandt ud af, at der ikke var adgang til frisk vand, så en stafet
eller to blev sendt efter vand,
for det skal vi bruge, når vi laver
mad. Det var heller ikke muligt at
køre helt ned til bålpladsen, så et
par stærke mænd måtte skubbe
vores madvogn det sidste stykke.
De svedte lidt over opgaven, men
det lykkedes.
Alan fra skoven havde sørget for
at der var waders i flere størrelser, for meningen med valget af

dette sted var, at børnene skulle
undersøge, hvad der var af levende væsener i vandet.
På flere af turene har vi foruden de sædvanlige børn og Lars
også haft en praktikant med,
som hedder Jeppe, og han skulle
selvfølgelig også ud i søen og undersøge dyrelivet. Jo, der var bid
– men hvad? Det fandt vi aldrig
ud af.
Blandt børnene var der en
dreng, som er meget interesseret
i naturen, og han havde medbragt en kasse foret med græs
og strå. Heri blev lagt forskelligt
kryb, som han fandt bl.a. myrer. Han kunne også fortælle, at
myrer faktisk kan spises, så det
demonstrerede han for de andre
børn, og det lykkes ham også at
få nogle af dem til at spise en
myre. Jeg skal ikke udtale mig
om smagen. Jeg havde ikke lyst
til at prøve, men dejligt at se, at
børnene nyder turen.
Menuen denne dag var primimad. Mon ikke alle, der har været
spejder, har spist primimad mere
end én gang i deres spejdertid,
for det har altid været populært,
og tilmed nemt at lave. Denne
gang var det med bl.a. kartofler,
gulerødder, hvidkål og kyllingekød
kogt i en god bouillon. Så bliver
det ikke bedre.
Vi har jo en vis arbejdsfordeling
på sådan en tur, og det går ganske gnidningsløst!
Det primære formål er jo at
give nogle børn en god oplevelse
og hyggeligt samvær. Det tør jeg
godt påstå, vi lykkes med hver
gang.
Kirsten Nielsen

Udflugt

9. maj 2022
Efter overstået covid 19 epidemi,
hvor mange arrangementer blev
aflyst, havde gildeledelsen fundet,
at vi i 4. gilde trængte til en ”ryste sammen” aktivitet. Fra Landsgildet havde vi fået nogle penge
til formålet, og derudover gav gildekassen et tilskud til aktiviteten.
Der blev nedsat et ad hoc-udvalg,
med een fra hver gruppe samt
gildemesteren til at løse opgaven.
Efter mange overvejelser nåede
udvalget frem til at arrangere en
heldagsudflugt. Turen skulle gå til
Thy, Bulbjerg, Nationalpark Thy.
Pga. tilskuddene kunne udflugten
gennemføres for en beskeden pris
pr. gildebror.
Kl. 09.00 mødtes vi 29 gildebrødre på parkeringspladsen ved
Gråkjær Arena. Snart dukkede
en bus fra Skave Turistfart op, og
vores turguide var også fremme.

Afsted gik det nordpå igennem
vores skønne Vestjylland. Første
stop var en rasteplads ved ”Draget”. Her fik vi vores morgenkaffe
og smurt rundstykke. Festudvalget havde også sørget for en lille
skarp til ganen. Det krævede en
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god motorik, at holde både kaffe,
brød og den lille skarpe i hænderne på samme tid. Der var en skøn
udsigt over stranden og havet.
Videre gik det mod Bulbjerg.
Festudvalget havde forberedt et
sangblad, og det brugte vi lystigt
undervejs. Carsten – vores turguide – underholdt os med gode
historier fra Thy egnen. Blandt
andet om Thy Lejren, som vi også
passerede. Vi fik indtrykket af et
godt projekt, som i første omgang
blev budt velkommen på egnen.
Desværre lavede nogle af beboerne en besættelse af Hjardemål
kirke, hvilket fik ødelagt det gode
indtryk af lejren. Lejren eksisterer som bekendt endnu og alt er
ok derude. Vi blev anbefalet at
besøge lejren og snakke lidt med
beboerne ved lejlighed.
På den fortsatte færd passerede
vi testcenteret for vindmøller. Det
var godt nok nogle kæmpe møller, der stod her. I det hele taget
var det imponerende på turen, at
vi (næsten) aldrig kunne kigge ud
af bussens vinduer uden at kunne
se snesevis af vindmøller. De må
give en masse grøn strøm, sommen med de solenergiparker, der
bygges.

Lise, Lisbeth og Susanne nyder udsigten
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Snart nåede vi vores hovedmål:
Bulbjerg. På grund af Carstens
informationer og fortællinger om
stedet, var vi godt forberedte.
Alle gik vi rundt på ”Bjerget” ad
små stier og nød den fantastiske
udsigt over havet. Der var stadig
spor efter tyskerne fra krigen i
form af en observations-bunker.
Her kunne man – gennem en
smal sprække kigge ud over
havet. En enkelt gildebror gik
den lange stejle vej ned til havet
og op igen, resten nød bare det
skønne landskab og den skønne
udsigt.

et ark med billeder af forskellige
frugter. Susanne og Anne-Marie
kom rundt i bussen med smagsprøver og så skulle vi skrive på
arket, hvilken frugt det var. Det
var godt nok svært – sværere for
nogen end andre. Vinderen fik
selvfølgelig en præmie.
Næste ophold var Vestervig
Kirke. Her indtog vi vores kaffe
og kage. Igen var der basis for en
lille skarp. Desværre var kirken
aflåst, men vi kunne da nyde det
flotte område omkring kirken.
Turen sluttede hvor den startede – ved Gråkjær Arena. Tak til
festudvalget for en dejlig dag. Tak
til gildeledelsen for ideen. Tak til
Landsgildet for tilskud til arrangementet.
Udvalget fik selvfølgelig en velfortjent tjikkelikker.
Bjarne Olsen

Skovlund shelterplads for i fællesskab at tilberede og spise bålmad.
Temaet var ”VILDT”, så vi skulle
have vildtlaks til forret og vildtgryde til hovedret. Desserten
var knap så vild – det var nemlig
pandekager.
Tiden falder aldrig lang, og
snakken går livligt, medens vi i
fællesskab tilbereder maden. Vi
er jo også utrolig heldige, at vi
har en veludstyret trailer, hvor vi
kan medbringe stort set alt det,
vi skal bruge til sådan en aften undtagen maden.
Der er nu noget ved mad, som
vi selv har tilberedt over bål, og
som spises ude. Det smagte også
denne gang himmelsk, og så
skader det jo heller aldrig med et
godt glas vin til!
Kirsten Nielsen

Bålhygge

Friluftsgildehal

I 4. Gilde elsker vi at lave mad
over bål, så når ”Bålhyggegruppen” kalder til samling, så møder
vi talstærkt op. Ikke mindst efter
at det i 2 år næsten har været
umuligt at mødes. Så for 2. gang
i 2022 skulle vi i juni mødes på

Vi havde glædet os til en dejlig
sommeraften omkring bålet ved
Storås Hytte, men sådan skulle
det ikke være !
De højere magter var ikke i det
bedste humør, det havde regnet hele dagen, og det fortsatte
aftenen ud, så hele arrangementet blev rykket indendørs. Lidt
fornemmelse af naturen kom dog
med, for højbordet var pyntet
med bøgeblade.
Aftenens tema blev, at vi skal
tænke mere på dem, der har
det ringere end os, istedet for at
tænke på dem, der har det bedre
end os.

30. maj 2022
Nu gik turen til Klitmøller. Her
havde festudvalget arrangeret en
frokost, bestående af en dejlig
fiskebuffet. Restaurant Niels Juel
var flot og stemningsfuld udsmykket med rekvisitter fra havet og
var en god ramme om vores frokost. Igen kunne vi nyde en flot
udsigt – over Cold Hawaii. Efter
frokosten var der tid til en lille
gåtur i Klitmøller.
Nu gik turen hjemad gennem
den smukke Nationalpark Thy.
Sikke et landskab – det var ren
nydelse at kigge på. Undervejs
havde festudvalget arrangeret en
lille konkurrence. Vi fik udleveret

27. juni 2022
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Ole holdt 5 min Sct. Georg

Det gav sig udslag i både gildemesterens tale og 5 min Sct. Georg. og den efterfølgende debat.
Vi holdt et minuts stilhed for at
mindes Lilli, som desværre ikke er
hos os længere.
Efter gildehallen nød vi sandwich og kage, og Knud gav drikkevarerene, han er for nylig
blevet 70.

Bålhygge for
ukrainske flygtninge
Da Rusland gik ind i Ukraine og
dermed forårsagede en stor flygtningestrøm, berørte det de fleste
danskere. I 4. Sct georgs gilde
gjorde vi nogle overvejelser om,
om vi kunne gøre noget.
Vi har jo vores madtrailer og
er vant til at lave bålhygge sammenkomster, både for os selv og
Børne- og Familiehusene. Så ideen opstod, at vi kunne arrangere
bålhygge for disse flygtninge. Det
kunne måske give dem et pusterum fra deres situation.
Ideen blev forelagt gildebrødrene og opnåede stor opbakning.
Endvidere blev vores naturvejleder fra naturstyrelsen spurgt, om
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Finn Bonnichsen fortalte, at
Asylcentret har opfordret os til at
fortsætte med oplevelsesture for
ukrainere, og det er noget alle
gerne vil støtte. De af os, der har
været med på turene, har meget
positive oplevelser med hjem, det
er virkelig noget der åbner vores
øjne for, hvordan vilkårene er for
ukrainerne lige nu. Vi besluttede
at afsætte kr. 5.000 til af finansere turene, og man er selvfølgelig
velkommen til at finde eventuelle
sponsorer. Vi regner med at starte
turene 15. august.
Vi sang en del sange, ikke alle
lød lige smukt, men enhver synger med sit næb, og det er dejligt
at synge sammen.
Lise Søndergaard
han ville stå for aktiviteter. Det
ville han gerne.
Asylcentret på sygehuset var
med på ideen, og sponsorerede
bustransport.
Ved Rema 1000 i Ellebæk fik vi
rabat på indkøbene af mad.
Flygtningecentret sørgede for
info og invitationer til ukrainerne.
Vi har nu afholdt 4 bålhygge arrangementer med 30-40 voksne
og børn pr. gang.
Det var en meget positiv oplevelse at være sammen med disse
flygtninge. De var meget positive
men selvfølgelig præget af deres
situation. Meget hjælpsomme
med madlavningen. Der var som
regel een, der kunne oversætte
fra engelsk til ukrainsk og vi fik
også god hjælp af Google Oversæt.

Mindeord
Lilli Lund

Det var med stor sorg, 4. Gilde modtog beskeden, at Lilli efter kort
tids sygdom stille sov ind den 16. juni 2022.
Lilli har siden januar 1989 været en del af 4. Gilde Holstebro.
Men det startede allerede, da Birgitte begyndte sin spejdertid i DDS.
Her tog Lilli aktiv del i både bestyrelsesarbejdet, og hvor der ellers var
brug for en hjælpende hånd.
Senere påtog Lilli sig jobbet som kansler i 4. Gildes ledelse, og i
mange år var hun engageret i gildets internationale arbejde, hvor hun
med sit store hjerte gjorde en forskel omkring vores sponsorbørn, og
ikke mindst fredslyset og de ældre på byens plejehjem.
Det er sådan vi husker Lilli. Var der brug for hjælp, kunne man altid regne med hende, hendes positive livssyn gjorde, at hun altid så
det bedste i andre og havde stor omsorg for alle, der havde et særligt
behov.
Vore tanker går til Niels og Birgitte i denne svære tid.
Æret være Lillis minde, hun vil blive savnet i 4. Gilde
På 4. Gildes vegne
Hanne Mogensen
På billedet herunder ses eet af
holdene til Bålhygge.
Nu har Acylcentret spurgt, om
vi vil fortsætte med at lave disse

bålhygge arrangementer og det
har vi selvfølgelig sagt ja til.
Bjarne Olsen
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Gildesiderne

Dansker med ulve

Distriktsfriluftsgildehal
22. juni 2022

2. Gilde Struer havde arrangeret
dette års friluftsgildehal i distriktet. Det foregik i gildets hytte
-Råbjerghytten. Et meget naturskønt sted med skov og smuk
udsigt. På grunden er der også
bygget shelters – en finsk badstue og en hel ny flot bålhytte.
Vi startede aftenen med servering af en ”Stjernekaster” – stegt
rødspætte med rejer, rogn mm –
rigtig lækkert og desserten var en
stor lækker pølse fra grillen.
Vi blev opvartet af 4 ”unge”
gildebrødre fra Struer.
Herefter var der gildehal, hvor
distriktsgildmesteren Paula startede med at overrække 65 års
jubilæumsnålen til Annelise
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Nygaard fra 2. gilde i Holstebro.
Herefter holdt Paula gildemestertalen, Knud Hjarsbæk holdt 5

minutters Sct. Georg og Vagn fra
Thistedgildet læste gildeloven. Og
vi sang nogle af de dejlige sommersange.
Aftenen sluttede i hytten til
kage og kaffe og her fortalte 2
”unge” gildebrødre – Tom og
Esben – om, hvorfor de var kommet med i 2. Gilde i Struer. Det
var rigtig skønt at høre, hvordan
de var glade for at være sammen med de gamle gildebrødre
og hvordan de elskede at være
sammen om at vedligeholde dette
skønne område, hvor de holder
alle deres møder.
Tak til distriktet og 2. gilde i
Struer for en god aften.
Lisbeth Malgaard

På Holstebro Kulturhistoriske
museum vises i øjeblikket en flot
udstilling om ulven i Danmark.
Danmark blev atter ulveland i
2012, da en død ulv blev fundet
i Nationalpark Thy. Det er 200 år
siden der sidst har været ulve i
Danmark.
Ulven har skabt frygt og fascination, had og betagelse. Frygt
for tab af husdyr og at ulvekoblerne ville komme for tæt på vores villakvarterer og ikke mindst
vores børn.
Andre har hilst ulven velkommen og ønsker en fredelig sameksistens.
”Dansker med ulve” er Holstebro Museums aktuelle udstilling,
hvor du kan få en fantastisk indsigt i ulvens liv her i Vestjylland.
Du bliver udfordret på dine holdninger til ulven og til naturen.
Udstillingen henvender sig til
hele familien og der vil under udstillingen være forskellige aktiviteter.
Men du kan desværre ikke finde
nogle af spejderlivets ulveunger. Dem har vi jo kendt gennem
mange år. Her er historien om
spejdernes ulveunger:vakte den
de samme følelser hos os, som
da den forlod landet kun 200 år
tidligere. Følelser, der indebærer
både frygt og fascination, had og
betagelse.
Ulveflokken
Spejderarbejdet blev startet i
1907 af Robert Baden-Powell. Han
havde læst bogen ”Junglebogen”
og blev meget inspireret af den.
Det førte til at nogle af de yngste

spejdere blev kaldt for ulveunger,
hvilket er en tradition som stadig
opretholdes hos KFUM-spejderne
den dag i dag. Hver ulv får et
ulvenavn fra Junglebogen som
passer til deres personlighed efter
de har været spejdere et stykke
tid. Deres ulvenavne og mærker
de har taget, overgives fra førerulven (ulveflokkens leder) ved
en fuldmåneceremoni (et specielt
spejdermøde). Ulvenavnet man
får, kan man tage med sig videre
gennem hele sit spejderliv.
Ulvene bliver efterhånden delt
ind i bander. Banderne kan ses
som en slags familie, hvor man
skal have det rart og sjovt sammen, men også hjælpe hinanden
og holde sammen. Det er typisk
disse bander, som bliver omdannet til patruljer når ulvene rykker
op til juniorer.
At være ulvespejder er et perfekt sted at starte sit spejderliv,
idet der her både er plads til sjov
og ballade, men også seriøsitet
og rigtigt spejderarbejde. Man
kan virkelig rykke sig langt ved at
være ulv.
Tag dine børn eller børnebørn
med på besøg på museet her i
sommer.
Lisbeth Malgaard
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Fødselsdage

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.

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.
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.

