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Træer og mennesker.  
 

Ude i haven, midt i hegnet ind til naboen, står der et træ. Der er 
flere træer, men dette træ er noget særligt.  
 
Det er en stor eg vel omkring 160 år. Træet er gammelt og knudret, 
det har skrammer, sår og ar efter de mange år. Somrene, der bragte 
vækst, blev afløst af efterårsstorme og barske vintre. Men træet har 
overlevet. En stor gren knækkede af forleden år, så stor og tyk som 
et ungt træ, og det tog til den gamle eg. Hidtil havde træet været 
rankt og smukt udviklet, nu hælder det noget til siden, men stadig 
holder det fast med rødder, der stikker dybt ned i jorden. Forårets 
lys og varme har endnu engang sat liv i grenene, og den store 
krones fine og grønne løv dækker atter den nøgne stamme.    
 
Der er flere træer i hegnet, men den gamle eg er noget særligt. Der 
er ikke noget andet træ, der ligner netop dette træ. Heller ikke i 
skoven finder vi to træer, der er ens, for de har ikke samme 
vækstbetingelser. De får ikke samme næring, det er solen og vinden 
der bestemmer, hvordan væksten skal ske.  
 
Træer – mennesker.  
 
Det er med mennesker, som det er med træer. Alle er vi forskellige. 
For ligesom træet har sin stamme og sine grene og sin historie, der 
strækker sig over mange vintre og somre, så har ethvert menneske 
sin egen livshistorie. Hvert menneske har sit eget ansigt, sin egen 
stemme, sit eget væsen; men på trods af forskelligheden har Gud 
skabt os på den måde, at vi alle har brug for nærhed og kærlighed, 
for pleje og næring.  
Dog kærligheden hænger ikke på træerne. Det er Benny Andersen, 
der indleder et digt på denne måde:  
 
  



 
 
Kærlighed  
hænger ikke på træerne  
men det er dem man ser på  
når man savner den  
hvordan mon de klarer sig  
så langt de står fra hinanden  
kan lige nå næste træ med en bladspids  
og så er det træ måske  
                    slet ikke det rigtige  
nærmest i vejen  
                    alligevel vokser de daglig  
og her går man rundt i skoven  
                    på sine bevægelige rødder  
man stikker sine bevægelige grene i lommen  
                   det er da det mindste  
og skynder sig tilbage til byen. 
 
Sådan ser Benny Andersen mange ligheder mellem træet og 
mennesket, men der er den store forskel, at vi mennesker kan flytte 
os. Vi kan gå fra et sted til det næste, når solen, blæsten og uvejret 
truer med at vælte os. Vi kan tale sammen Vi kan bevæge os og gå 
tættere til hinanden, vi kan røre ved hinanden. Vi kan beslutte os til 
at gå det andet menneske i møde, og i stedet for at stikke 
hænderne i lommen og gå hver til sit, så kan vi række hinanden 
hånden og slå følgeskab et stykke af vejen.  
 
Bodil V. Jølver 
 
 
 
 

  



 
 

Gildehal den 26. april 2018 i 1. gilde 
 
 

På en skøn forårsaften samledes 18 gildebrødre i det skønne Mølholm sognehus 
for sammen at fejre Sct. Georgsaften og sammen forny vores gildeløfte. 
 
Da vores gildemester Finn havde valgt at tage på opdagelsesrejse i det 
nordvestlige Afrika, var undertegnede vikar for ham. 
 
Årets Sct. Georgsbudskab , der var skrevet af Gjermund Austvik fra Sverige, som 
er fredslysets koordinator i Sverige og omhandlede en paragraf i den svenske 
spejderlov,  nemlig paragraf 2: ”En spejder er ærlig og pålidelig”,  samledes 
gildebrødrene omkring højbordet og sammen blev Sct. Georgsløftet fornyet. 
 
Musikken den aften var også med et nordisk islæt, idet vi lyttede til Sissel 
Kyrkjebø’s skønne stemme. 
 
Ved eftergildehallen nød vi den arrangerende gruppes dejlige gryderet, og nød 
hinandens selskab. 
 
Samtidig med sang vi et par af vores skønne forårssange, og  aftenen sluttede 
med at vi dannede kreds og sang; ” Ja, vi er danske spejdere”. 
 
P.V.H 
  



 
Sct. Georgs Aften i 2. Vejle - den 19. april 2018 
 
En dejlig forårsaften, hvor skoven var på spring med sine grønne blade 
lige udenfor vinduerne, var gildemestertalen meget passende til 
anledning for omtale af spejderløb, 
friluftsaktiviteter, forventninger og det gode 
samarbejde på tværs af gilderne. Bodil havde valgt 
H.C. Andersen, eventyret om Tepotten der handler om 
storhed, pænhed, blive vraget for til sidst at 
opdage glæden ved livet i svagheden. Det handler om 
at få et nyt syn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi sang Gildehallens lys er tændte og At række hinanden hånden. Vi 
lyttede til dejlig musik og sang med spejderrelationer som vi kender. 
Sct. Georgs budskabet er i år skrevet af Gjermund Austvik, Sveriges 
Fredslys koordinator og hed ”En spejder er ærlig og pålidelig” - også 
paragraf 2 i den svenske spejderlov. Budskabet handlede om hvad dette 
betyder for mig og for dig? Om fake news, Facebook, Twitter, hvad vi på 
de sociale medier ”liker” og deler - er det sandt eller skal vi have mere 
fokus på ”kildekritik” som vi lærte i skolen? Vi dannede broderkæde og på 
den måde gentog vi i fælleskab vort gildeløfte. 

 
I eftergildehallen serveredes dejlig mad. ”Farmors 
Kyllingesalat” med bacon og brød, brie med 
akaciehonning, nødder, brombær og salatpynt, kaffe og 
kager. Der var fremstillet et festligt sangblad særligt for 
Sct. Georgs Aften. 

Annelise Debois - gruppe 2 
  



 

Gildehal i 2. Vejle 17. maj 2018 

 
Bodil begyndte gildemestertalen med at læse digtet  

Kringsatt af fjender.                                                                        

Digtet blev skrevet af Nordahl Grieg i 1936.                                    

Han var meget optaget af Stalin og han overværede 

urolighederne i Moskva. Siden kæmpede han i Spanien, men 

uro og vold tog snart overhånd, og da Hitler og det tyske rige 

invaderede Norge, tog han hjem for at kæmpe for friheden og  

Freden. 

 

Bodil sammenlignede nu med uroen i 2018.  Her er jo også magtsyge 

 statsledere, der ødelægger livet for menneskeheden. Trump sidder sikkert 

derhjemme og opretter ambassade i Jerusalem, hvilket gør de voldelige 

 sammenstød med palæstinenserne ved grænsen værre.  Nu blev der atter  

sat ild til den ulmende ufred, selv om der ind imellem har været perioder, 

 hvor man kunne fornemme, at der måske var mulighed for at komme til en 

 fredelig forståelse. Bodil sluttede med at vi og millioner af andre mennesker 

 må indse og forstå, at der til stadighed må kæmpes for friheden og freden.  

   

Derefter sang vi ”Altid frejdig når du går, veje Gud tør kende”  
   

Birte holdt 5 minutters Sct. Georg og talte om, hvad latter gør ved os. Mange 

af os føler, vi lever i skyggen af alskens trusler mod vores tilværelse: 

arbejdsløshed, vold, krig og forurening. Men den, der kan le, har et overskud 

at tage af til kampen mod farerne.                                                                                             

Latteren gror frem af et fællesskab, og den har den herlige egenskab knyttet 

til sig, at den virker smittende. 
  
Emmy Reng 
  



Se, det summer af sol over engen 

 

Tekst: Holger Drachmann, 1897 

Melodi: Stephen C. Foster 

Se, det summer af sol over engen, 

honningbien vil fylde sin kurv, 

og der pusles ved bordet og sengen 

af den fattigste sisken og spurv: 

og der jubles hele dagen, 

men mod kvælden bli'r alting så tyst, 

våren synger sin sang, det er sagen, 

og mit hjerte bli'r voks i mit bryst. 

 

Der er sølvklang i majbækkens vove, 

gyldent skær gennem aftenen lang, 

hver en grøft bliver blomstrende skove 

langs den kornrige, bølgende vang: 

disse bølger, o, de stiger 

med min sjæl over solskyens rand, 

rundt i verden er dejlige riger, 

ingen vår som en maj i vort land! 

 
  



 

Årskalender 2018 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle 

 
 

Måned Dato Arrangement Gilde 

    

Januar 18.1. Nytårsgildehal 1.-2.-3. gilde 

 24.1. Gilderådsmøde 2. gilde 

 26.1. Ledelsesmøde 3. gilde 

    

Februar 8.2. Gildehal 2. gilde 

 13.2. Gildemøde 3. gilde 

 20.2. Gildehal 1.gilde 

Marts 8.3. Gildeting 2. gilde 

 14.3. Gildeting 3. gilde 

 1.3. Gruppeledermøde 1.gilde 

 20.3. Gildeting 1.gilde 

    

April 5.4. Vejle Gildeting 1.-2.-3. gilde 

 19.4. Sct. Georgs Aften 2.Gilde 

 21.4. Spejderløb 1.-2.-3. gilde 

 24.4. Tankuddeling 1.-2.-3.gilde 

 23.4. Sct. Georgs Aften 3. gilde 

 26.4. Sct. Georgs Aften 1.gilde 

    

Maj 17.5. Gildehal 2. Gilde 

 15.5. Gildemøde 3. gilde 

 16.5. Ridderhal Kolding 

 23.5. Distriktsgildeting Kolding 

 31.5. Friluftsgildehal 1.gilde 

Juni 10.6. Fællesudflugt 1.-2.-3. gilde 

 14.6. Friluftsgildehal 2.gilde 

 14.6. Friluftsarrangement 3. Gilde 

    

    

    

    
 

  



    

    

August 16.8. Gilderådsmøde 2.gilde 

 23.8. Friluftsgildehal 1.gilde 

 31.8.-2.9. Ø-tur 3. gilde 

    

    

September 13.9. Gildehal 2.gilde 

 2.9. Udflugt 1.gilde 

 20.9. Gildehal 1.gilde 

 12.9. Friluftsgildehal 3. gilde 

    

    

Oktober 25.10  

 

Fellowship  

Fredericia 

1.-2.-3. gilde 

 11.10. Gildehal 1.gilde 

    

    

    

November 8.11. Gildehal 2.gilde 

 1.11. Gruppeledermøde 1.gilde 

 15.11. Gildemøde 1.gilde 

 12.11. Gildemøde 3. gilde 

    

    

December 4.12 Sclerosefest 1.-2.-3.gilde 

 6.12. Julegildehal 2.gilde 

 13.12. Julegildehal 1.gilde 

 1.12. Julekomsammen 3. gilde 

    

    

Januar 2019 9.1.2019 Nytårsgildehal 1.-2.-3. gilde 

    

    

    
 

  



 

 

Spejderløb lørdag den 21. april 2018 

 
 

Klokken er 8. Spændte og  morgenfriske  gildebrødre er mødt på 

pladsen ved Haraldskær avlsgård klar til dagens opgave.  

 

Morgenmad i stuen. Briefing om løbet, og snart er vi på vej ud 

til posterne. Bakke op og bakke ned, men frem når vi, og det er 

tiden til at løbet går i gang.  

 

Omkring 50 spejdere i alderen 8- 11 år er klar til at gå turen 

rundt i det fine vejr. Emnet var Baden Powell, og de mange 

opgaver handlede om alt det, han som barn foretog sig.  

Oplevelsesture i skoven – kimsleg - korttegning – bål – knob – 

brobygning  – første hjælp.  

 

En dejlig dag, der sluttede på gårdspladsen ved avlsgården, hvor 

Hans og Verner stod for præmieoverrækkelsen og bravo-råbene.  

 

En god dag og tak til Merete, der var førstehjælper på løbet. Tak 

til deltagere og tak til gildebrødre, der stod på post denne dejlige 

forårsdag.  

 

Bodil J.  

  



  



 
 

Uddeling af hjælp til spejderne og humanitære formål i Vejle kommune 
 
Sct. Georgs Gilderne i Vejle har uddelt 50.000,00 kr. til spejderne og humanitære 

formål ved en lille højtidelighed. 

Pengene stammer fra Sct. Georgs Gildernes humanitære pengetank, der årligt 

uddeler renter og lidt af hovedstolen til gode formål. 

Pengene stammer fra forsikringssummen for det nedbrændte Gimle på Hvidbjerg 

samt overskuddet fra det nu nedlagte cykelløb, Trekantløbet, der igennem 16 år 

kørte penge ind til gode formål i Vejle kommune. 

Modtagerne i år er: 

Ødsted/Jerlev  spejdergruppe, der fik 6.000,oo kr. til hjælp til indkøb af et nyt telt. 

De grønne pigespejdere fik 2.060,00 kr. til hjælp til at indkøbe lejrudstyr. 

Vejle 1. Gruppe fik 7.000,00 kr. til hjælp til at få opført en bålhytte. 

FDF Vejle 3 fik 6.500,00 kr. til modernisering af køkkenet i deres kredshus. 

Bredsten Gruppen indenfor Det Danske Spejderkorps fik 4.000,00 kr. til hjælp til 

at camouflere en materialecontainer, der er placeret ude i skoven. 

Alzheimerforeningen fik 4.000,00 kr. til hjælp til deres gode sociale arbejde. 

Unge for Ligeværd fik 5.000,00 kr. til dækning af kursusudgifter til afholdelse af 

konfliktkursus for foreningens frivillige. 

Foreningen Sjove Børn i Vejle fik 5.000,00 kr. til leje af en bus. 

Scleroseforeningen fik 5.000,00 kr. til afholdelse af deres kommende julefest 

Spejderlauget under Sct.Georgs Gilderne fik 4.000,00 kr. til afholdelse af forårets 

spejderløb. 

 

 

 
  



Mærkedage 
 

    
 

1.Gilde 

 

Bruno Poulsen 75 år  26. maj 

Kurt Kramer  80 år  1. juli 

 

 

 

 

 
 

Alle  gildebrødre  ønskes  en  rigtig  

god sommer 

  



Hvis jeg skulle leve mit liv om 
Digt af Nadine Starr, 85 år 

 

Jeg ville turde gøre flere fejltagelser. 

Jeg ville slappe af, være mere smidig. 

Jeg ville være mere enfoldig. 

Jeg ville tage færre ting alvorligt. 

Jeg ville tage flere chancer. 

Jeg ville have flere oplevelser. 

Jeg ville bestige bjerge og svømme over flere floder. 

Jeg ville spise mere is og færre bønner. 

Jeg ville måske have flere vanskeligheder, 

men færre indbildte. 

 

Ser du, jeg er en af dem, der lever følsomt og sundt. 

Time efter time, dag efter dag. 

Åh, jeg har haft mine øjeblikke, 

og hvis jeg skulle leve om igen, 

ville jeg have flere af dem. 

Faktisk ville jeg prøve på ikke at have noget andet. 

Kun øjeblikke. 

Det ene efter det andet, i stedet for at leve så mange år 

med tanker på morgendagen. 

Jeg har været en af dem, som aldrig tager nogen steder uden 

et termometer, en varmedunk, en regnfrakke, en faldskærm. 

Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg rejse med mindre bagage. 

Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg begynde at 

gå barfodet tidligt om foråret, 

og blive ved længere hen på efteråret. 

Jeg ville danse mere. 

Jeg ville unde mig selv flere karruselture. 

Jeg ville plukke flere tusindfryd. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellowship Day 2018 
Torsdag den 25. oktober kl. 19.00 

 

Nu har du chancen for at se ”Spejderefterskolen”! 

 
Fellowship – Gildehal 

Præsentation af skolen ved forstander Ole Conrad Kondrup 
Traktement og under kaffen foredrag af  

Korshærspræst Mette Ørskov, der fortæller om  
humanitært arbejde i varmestuen i Fredericia 

 

Sæt X i kalenderen  

Nærmere program med tilmelding på et senere tidspunkt! 
 

Gildehilsen GIM’erne i Fredericia 
 
  



 

 

 

                                                          

1. Vejle 

10. juni  Fælles gildeudflugt 

2. Vejle 

 

10. juni  Fælles gildeudflugt 

14. juni  Friluftsgildehal Tinnetgr. 

 

3. Vejle 

 

10. juni  Fælles gildeudflugt 

14. juni  Friluftsarrangement 

 

 

 

 

 

Vadestedet udkommer igen primo august 2018 

Deadline: fredag 27. juli (bedes venligst respekteret!)  

Leder: 3. Vejle 

Redaktør: Agnes Jacobsen 

 Tyttebærvej 7, 7100 Vejle 

 Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104  

 Mail: agnes.jacobsen@mail.dk           

 

 
     

 

Det sker i Gilderne 2018  
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