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Det gamle Vejle
Og et par originaler
Jeg har valgt at fortælle jer lidt om gamle dage i Vejle. Der er skrevet en
del om vejlensernes liv både på arbejdspladsen, i hjemmet, fritiden og til
hverdag og fest gennem de sidste 100 år. Derved stødte jeg på oplysninger
omkring øgenavne på bestemte personer, der har hørt til – bybilledet – i
Vejle fra dengang.
Navne, der af og til endnu dukker op.
Da jeg ved en del af jer er født og opvokset i eller omkring Vejle vil nogle
kunne genkende benævnelserne på både visse steder (eller bygninger) samt
personer fra gamle dage.
Jeg selv er ”tilflytter” fra Langeland, men var 10 år da vi ”emigrerede” fra
det lille ø-samfund på Langeland og jeg syntes det var sjovt at høre
forskellige historier omkring personer, hvortil der var knyttet sjove
øgenavne.
Denne brug af øgenavne i Vejle startede oprindelig da byen begyndte at
vokse med flere indbyggere omkring år 1900 hvoraf der bl.a. var mange
efternavne, der endte på ”SEN” og mange fornavne var ligeledes de
samme. Derved mener man de forskellige øgenavne er opstået. For at
kunne skelne dem fra hinanden fik deres navn ofte en betegnelse der
fortalte om deres fag:
Nogle kan bl.a. sikkert huske: ”Carl Finbutik”, der var slagtermester i
Nørregade. Han startede forretning i det gamle enetages hus på hjørnet af
Vissingsgade, men flyttede ind i en finere butik, da Vissinghus blev
bygget.
Så var der en – urmager – i Grønnegade, der ”gik” under navnet
”Permedik” der fulgte forretningen i mange år.
Af bygninger kender flere nok betegnelsen ”Strygejernet” hvilket er huset i
det spidse hjørne mellem Kiddesvej og Koldingvej. Der har

jeg selv lidt nostalgi fra idet min bror og svigerinde boede på 2 små
loftsrum, før de blev gift for 52 år siden.
”LUMSKEBUGTEN” var også et kæle/øgenavn, der stadig hænger ved,
selvom det flere gange er forsøgt at give stedet et andet navn, f.eks.:
TURISTCAFEEN.
Kolonihavehusene i Vest byen blev kaldt ”KORTHUSENE” hvor folk i
sommermånederne samledes for at spille kort og de havde forskellige
navne som:
Kasinoet – Spar to og færdig med fyrre.
Her kommer noget rigtig gammelt som de færreste nok ikke er bekendt
med, men det
var: LOPPETEATRET: alias Søndergades Kosmorama, der var først med
de polstrede sæder som man sagde lopperne trivedes vældig godt i.
På samme tid lå: SPYTBAKKEN som var Kino i Orla Lehmanns gade –
det senere MOULIN ROUGE. Her var i modsætning til andre biografer
balkon, hvorfra gadedrengene kunne spytte ned på biografgængerne.
Der var også en anden betegnelse for SPYTBAKKEN, hvilket var navnet
på beplantningen midt i Nyboesgade’s Skolegård, hvor de for sent
ankomne elever skulle rende en omgang rundt for hvert minut, de kom for
sent. Det blev ved indtil en vaks elev gjorde opmærksom på, at så kom de
jo endnu mere for sent. Måske har nogen af jer kendskab til dette.
Jeg vil lige vælge et par personer ud med øgenavne, nogle af jer måske
genkender.
Der var: KRISTIAN KOLDCIGAR, som var gas- og vandmester. Han var
kendetegnet ved den kolde cigar, som han ikke røg mere end halvdelen af,
resten blev tygget op.
En del af jer må også have hørt om: ”SØREN SOVER ALDRIG” . Han var
lillebil-vognmand på Vardevej og annoncerede selv med ”TITLEN”
Der var: ”FISKE-CLAUS” Han boede i Tønnesgade, hvor han havde en
lille fiskeforretning, som supplement til vognen. Samme mand blev også
kaldt” KLOKKE-CLAUS”, fordi han om vinteren gik

rundt med en klokke for at ringe sneen af gaden, når politiet mente, den
havde ligget længe nok
Man kan blive ved med øgenavne, men jeg vil slutte af med
”NATMÆNDENE” og ”LORTE_HANS” som der gik mange historier om.
Han syntes ikke hans arbejde var ulækkert, hvilket han beviste ved engang
han havde tabt sin madpakke ned i ”læsset” hvorpå han tog den op igen –
og spiste den efter det værste skidt var fjernet. Han tog det ikke så nøje
med renligheden, men familien gjorde – så til hverdag stod hans seng ude i
et udhus så han ikke behøvede at vaske sig.
På et tidspunkt prøvede han at få sin søn (kaldet BÆ-GUNNAR) med på
vognen, men det var IKKE noget for ham.
Hans modsætning til renlighed var hans makker: ”SKIDE-KRISTIAN” –
han sørgede altid for at blive vasket og skifte tøj før han gik hjem.
Solveig
1. Vejle

Gildehal 1. gilde d.20-2-2018
For første gang, var 1.gilde samlet i vores nye lokaler i Mølholm
Sognehus.
Vi var 16 gildebrødre samlet.
Finn fortalte i sin gildemestertale om fuglelivet og den daglige
rutine om vinteren i sin have, og om den flotte udsigt over Vejle
fjord.
Helle Parsberg holdt 5 min. Sct. Georg.
Efter gildehallen fik vi dejlig mad og en fastelavnsbolle til
kaffen.
Vi sang et par sange, og snakken gik lystig omkring bordet .
Aftenen sluttede med at vi i samlet kreds sang ”Ja vi er danske
spejdere.
Hanna Bak

Vejle gildeting 2018
Husk at Vejle gildeting 2018 afholdes torsdag den 5. april 2018 kl. 19.00 i
fælleshuset på Niels W. Gades Vej.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på Vejle gildeting 2018, skal sendes
skriftligt til stadsgildemesteren senest 4 uger før gildetinget.
Finn Hesselbjerg
Stadsgildemester

Tankuddeling 2018
Den humanitære tank uddeler årets støtte tirsdag den 24. april
kl. 19.30 i Fælleshuset, Engbakken 34 i Skibet.
Alle gildebrødre er meget velkomne til at deltage.
På Tankens vegne
Lejf Jensen

Mærkedage

1.Gilde
Lise Tylvad
Kurt Kramer

80 år
80 år

29. april
1. juli

70 år
70 år

27. april
18. maj

50 år

16. maj

2. Gilde

3.Gilde
John Kaare
Hans Jespersen
Gildejubilæum
Else Worsøe

Årskalender 2018 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle
Måned

Dato

Arrangement

Gilde

Januar

18.1.
24.1.
26.1.

Nytårsgildehal
Gilderådsmøde
Ledelsesmøde

1.-2.-3. gilde
2. gilde
3. gilde

Februar

8.2.
13.2.
20.2.
8.3.
14.3.
1.3.
20.3.

Gildehal
Gildemøde
Gildehal
Gildeting
Gildeting
Gruppeledermøde
Gildeting

2. gilde
3. gilde
1.gilde
2. gilde
3. gilde
1.gilde
1.gilde

April

5.4.
19.4.
21.4.
24.4.
23.4.
26.4.

Vejle Gildeting
Sct. Georgs Aften
Spejderløb
Tankuddeling
Sct. Georgs Aften
Sct. Georgs Aften

1.-2.-3. gilde
2.Gilde
1.-2.-3. gilde
1.-2.-3.gilde
3. gilde
1.gilde

Maj

17.5.
15.5.
16.5.
23.5.
31.5.
10.6.
14.6.
14.6.

Gildehal
Gildemøde
Ridderhal
Distriktsgildeting
Friluftsgildehal
Fællesudflugt
Friluftsgildehal
Friluftsarrangement

2. Gilde
3. gilde
Kolding
Kolding
1.gilde
1.-2.-3. gilde
2.gilde
3. Gilde

Marts

Juni

August

16.8.
23.8.

Gilderådsmøde
Friluftsgildehal

2.gilde
1.gilde

September

13.9.
2.9.
20.9.

Gildehal
Udflugt
Gildehal

2.gilde
1.gilde
1.gilde

Oktober

25.10

1.-2.-3. gilde

11.10.

Fellowship
Fredericia
Gildehal

November

8.11.
1.11.
15.11.

Gildehal
Gruppeledermøde
Gildemøde

2.gilde
1.gilde
1.gilde

December

4.12
6.12.
13.12.

Sclerosefest
Julegildehal
Julegildehal

1.-2.-3.gilde
2.gilde
1.gilde

1.gilde

Gildehal i 2. Vejle den 8. februar 2018.
Vi har netop passeret Kyndelmisse, og derfor bar aftenens sange og tekster
præg af vinter og ønsket om et snarligt forår.
Bodil indledte sin gildemestertale med et digt af Johs. Johansen: ”Tænk
erantis, at du gider her i disse ulvetider”. Senere fortalte Bodil om billedet
af et stort, gammelt træ, hvorunder alle mennesker kan leve livet trods
store forskelle, og sluttede med et digt af Halfdan Rasmussen. Digtet
handler om en gammel kone, hvis livserfaring er, at livet kan klares, når
blot kærligheden til andre er til stede. Vi mennesker lever af lyset og solen.
Og solen er i dybeste forstand, at et andet menneskes øjne lyser på os, ser
på os med forståelse og accept.
Hanne holdt 5 min. Sct. Georg og fortalte om ”Dagens tekst” fra en rejse.
Slutordene lød: ”Fortid er fortid – lær af den. Fremtid er her ikke endnu.
Planlæg den gerne, men spild ikke tid med at bekymre dig om den.
Bekymring er ikke noget værd. Når du holder op med at bekymre dig over
ting, som måske aldrig vil ske, vil du være til stede i nuet, og så vil du
begynde at opleve glæden ved livet.”
I eftergildehallen nød vi Hønes gode mad og Katrines hjemmebag. Der
blev sunget mange vinter-, forårs- og gildesange, og snakken gik livligt.
Undervejs læste Gurli nogle af P. Sørensen-Fugholms finurlige digte,
blandt andet ”Velkommen til Vaaren”.
Aftenen sluttede med ”Nu er jord og himmel stille”, inden vi dannede
kreds og sang ”Ja, vi er danske spejdere”.
Gurli C

1. Sct. Georgs Gilde Vejle.
Valgt til ledelse, laug og udvalg på gildeting 2018
Gildemester:
Gildekansler:
Gildeskatmester:
Spejderlaug:
Scleroseudvalg:

GIM:
GUM:
Optagelsesudvalg:
Væbnerudvalg:
Ridderudvalg:
Frimærkelaug:
Turudvalg:
Lydavis:
Tanken:
Webmaster:

Finn Hesselbjerg
Svend Aage Bak
Conny Kreilgaard.
Helle Parsberg
Annemarie Kramer
Kirsten Madsen
Poul Erik Bak
Elsebeth Svendsen
Ingerlise Poulsen
Poul Hebsgaard
Finn Hesselbjerg
Conny Kreilgaard
Kirsten Madsen
Helle Rodding
Poul Hebsgaard
Finn Hesselbjerg
Elsebeth Svendsen
Poul Erik Bak
Hanna Bak
Bent Bergsøe Nielsen
Poul Erik Bak.
Bestyrelsesmedlem Thorkil Kristensen
Suppleant Kirsten Madsen
Thorkild Kristensen.

2. Sct. Georgs Gilde
Valg til ledelse, laug og udvalg på Gildeting 8. marts 2018
Gildemester:
Gildekansler:
Gildeskatmester:
GIM/International:
GUM:
Turudvalg:
IT medarbejder:
Lydavisen:
Optagelsesudvalg:
Væbnerudvalg:
Ridderudvalg:
Scleroseudvalg:
Spejderlaug:
Frimærkelaug:
TANKEN:
Vadestedet:
Aktivitetsudvalget:
Revisorer:
Revisor-suppleanter:
Kælderlaug:

Bodil Jølver
Agnes Jacobsen
Palle Krag
Birte Jul Pedersen
Gurli Christiansen
Gurli Christiansen
Anni Kristensen
Asta Iversen
Annelise Debois
Annelise Debois,
Keld Kirkeskov, Gurli Christiansen
Gildeledelsen
Gildeledelsen
Asta Iversen, Ivar Iversen
Emmy Reng, Liss Mose Hansen,
Hanne og Palle Krag
Bodil Jølver
Palle Krag
Lejf V. Jensen, Ivar Iversen
Agnes Jacobsen
Annelise Debois, Gurli Christiansen
Lejf V. Jensen, Keld Kirkeskov
Lisbeth Trap-Hansen og Asta Iversen
Asta Iversen, Agnes Jacobsen,
Tinnetgruppen

3. Sct. Georgs Gilde

Valg til ledelse, laug og udvalg på gildeting 2018

Gildemester:
Gildekansler:
Gildeskatmester:

Else Worsøe
Grethe Qvist Andersen
Kristian Uhre Pedersen

Dørherold:
Faneherold:
Revisorer:

Hanne Kaare
Hans Jespersen
Jørgen Worsøe
Carsten Eriksen
Verner Andersen
Hans Jespersen
Lone Connie
Hans Jespersen
Hanne Kaare
Henny Simonsen
Ruth Pedersen
Kristian Uhre Pedersen
John Kaare
Else Worsøe
Nils Henning Nordstrøm

Spejderlaug:
Scleroseudvalg:

GIM
GUM:
Optagelsesudvalg:
TANKEN

Fælles gildeudflugt for de 3 gilder i Vejle
Søndag den 10. juni 2018

Vi starter på Bilka’s P-plads kl. 08.00 og kører mod Randers, hvor vi skal
besøge Elvis Presley Museet. Men inden da har vi gjort holdt for at
indtage vores formiddagskaffe.
Når vi har set museet, går turen til Hvidsten Kro, hvor vi skal have den
berømte æggekage.
Derefter kører vi mod Århus og Spejdermuseet, hvor vi får en
rundvisning. Museet vil gerne have gamle spejderting, så hvis I har noget, I
vil af med, så tag det med. I forbindelse med museet er der en
genbrugsbutik.
Vi slutter af med eftermiddagskaffe og kage, inden turen går hjem til Vejle.
Prisen er kr. 250,00 pr. person
OBS: Inviter gerne familie, venner og bekendte med.
VIGTIGT! Husk kaffe og kop til formiddagskaffen.
Tilmelding senest den 27. maj 2018 til:
Anni
: mail annikris@hotmail.com tlf. 60712413
Asta
: mail ahi@post.com
tlf. 22903147
Bruno
: mail bruno@gsaf.dk
tlf. 29425786
Hanna
: mail hannakirstine49@gmail.com
tlf. 29885326

Trekantområdets Distrikt
indbyder til

Ridderhal
på

Koldinghus.
Onsdag den 16. maj 2018 kl. 19.30
Følgende Væbnere ønsker optagelse:
Bent Christensen, Ebbe Holst og Arnth Vallentin, alle 1.
Kolding,
Efter Ridderhallen er der kammeratligt samvær på Fynsvej i
Kolding.
Pris for dette traktement er 100 kr. ekskl. drikkevarer.

Tilmelding senest den 10. maj til DGK
eller DGM - kabar@profibermail.dk

Det sker i Gilderne 2018

1. Vejle
5. april
21. april
24. april
26. april
16. maj
31. maj

Vejle Gildeting
Spejderløb
Tankuddeling
Sct. Georgs Aften
Ridderhal i Kolding
Friluftsgildehal

2. Vejle
5. april
19. april
21. april
24. april
16. maj
17. maj

Vejle Gildeting
Sct. Georgs Aften
Spejderløb
Tankuddeling
Ridderhal i Kolding
Gildehal

3. Vejle
5. april
21. april
24. april
16. maj

Vejle Gildeting
Spejderløb
Tankuddeling
Ridderhal i Kolding

Vadestedet udkommer igen primo juni 2018
Deadline: 25. maj (bedes venligst respekteret!)
Leder:
2. Vejle
Redaktør: Agnes Jacobsen
Tyttebærvej 7, 7100 Vejle
Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104
Mail: agnes.jacobsen@mail.dk
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