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Alle gildebrødre ønskes en glædelig jul og godt nytår
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Slut på 20 års hjælpearbejde i Jelgava i Letland
I begyndelsen af 90-erne havde Sct. G.G. i Vejle arrangeret
ophold for børn fra børnehjemmet i Jelgava, Letland i Vejle
til stor fornøjelse for børnene selvom de skulle køre i bus
den lange vej. (1800 km hver vej). De oplevede en uge med
hygge, lege, udflugter god mad og ikke mindst menneskelig
varme..
I 1994 var der en gruppe voksne på besøg i Vejle fra Jelgava og de blev privatindkvarteret. Vi blev orienteret om
Raina og Aspazijas fond der er en humanitær fond der støtter ubemidlede og familier med mange børn samt handicappede i hele Letland. De har lokalforeninger i alle større
byer. Det resulterede i, da de var rejst hjem, at der blev
dannet en forening i Vejle (Hjælp Jelgava, Vejles venskabsby). Vi samlede forskellige effekter i form af tøj, handicapudstyr, møbler og meget mere. Der blev lagt hoveder i
blød for at skaffe penge til at få det transporteret til Jelgava.
Gennem donationer og et kuvertlotteri blev der indsamlet
nok til at vi kunne sende en stor container af sted i 1995.
Samtidig med at vi kunne låne nogle lastbiler fra Beredskabet i Vejle. 12 personer drog af sted uden stor viden hvad og
hvordan man skulle løse toldproblemer undervejs. Men alt
gik, dog med lange ventetider ved de forskellige grænser.
Alle papirer skulle oversættes til det lokale sprog. Vi har nu
kørt hvert år i 20 år. Ud over fonden har vi i samme periode
støttet børnehjemmet og en børnehave samt flere skoler. Det
er med stort vemod at måtte konstatere at det nu er slut.
Økonomien kan ikke mere hænge sammen da det bliver
sværere og sværere at få tilskud. Vi kan ikke mere trække på
venskabsbykontoen i Vejle kommune. Tipsmidlerne
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bliver mindre og mindre og de seneste år har ansøgere kun
kunnet forvente 20 % af det ansøgte beløb.
For 10 år siden startede vi en sommerlejr for børnehjems
børnene i Jelgava. Lejren blev afholdt i Letland og blev en
stor succes. Denne aktivitet er det også slut med. Vores
sidste lejr i 2015 blev udover en stor succes også underlig.
At skulle fortælle børnene at det var slut var meget svært og
mange af dem kunne ikke forstå det. Det blev en tårevædet
afsked da de skulle med bussen hjem.
Vi afholdt som afslutning på hele aktiviteten en
sammenkomst i Jelgava for alle vore samarbejdspartnere,
som en markering af afslutningen på det gode samarbejde vi
har haft i de mange år. En kæmpe tak skulle vi tage med
hjem til alle der har støttet op om hjælpen.
Lidt statistik:
42 transporter med 140 køretøjer og 240 tons materiel. Og
ca. 160 personer involveret.
10 dejlige sommerlejre med 310 børn og ledere samt 120
danskere har deltaget i lejren. Både transport og lejr har
heldigvis haft mange gengangere.
Lejf
2. gilde
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1. Vejles gildehal d. 29. oktober 2015.
Vi samledes til gildehal i Kirkehuset. I sin gildemestertale fortalte
Finn om professoren, der medbragte et stort mayonnaiseglas
(amerikansk størrelse) til sin undervisning. Han fyldte glasset med
golfbolde og spurgte studenterne, om glasset var fyldt. Ja, svarede
de. Så kom han småsten i glasset, rystede glasset. Spurgte om det
nu var fyldt, ja svarende de studerende. Så fandt han fint sand
frem og hældte i glasset, så det fordelte sig mellem golfboldene og
småstenene. Han spurgte igen, om glasset var fyldt. Ja, svarede de
studerende. Så tog han 2 kopper kaffe og hældte i glasset.
Herefter fortalte han, at golfboldene repræsenterede de vigtigste
ting i livet, nemlig familie, børn, kærester, helbred og venner.
Småstenene er de andre ting, der betyder noget, såsom job, bil,
hus osv. Sandet er alle de andre ting.
Husk at putte tingene i glasset – livet – i den rigtige rækkefølge.
Starter du med det fine sand, bliver der ikke plads til de vigtigste.
Hvad med kaffen, spurgte de studerende. Jo, sagde professoren,
der skal altid være plads til et par kopper kaffe!!
En fin historie, der giver meget stof til eftertanke.
I eftergildehallen fik vi dejlig mad, en indonesisk kylling-risret.
Under kaffen fortalte jeg om en udsendelse, jeg havde set, om det
amerikanske sundhedsvæsen. Har man ikke de rigtige
forsikringer derovre, så er man meget dårligt stillet. Man skal
have pengepungen frem, hver gang man skal til læge eller
behandles, have større operationer. I udsendelsen fortaltes det
også, at det kunne betale sig at rejse til Bangkok til et
superhospital, og få sundhedstjek, større operationer m.v. Det var
væsentlige billigere selv med flyrejse, ophold osv.
Hospitalet havde ca. 500.000 turister om året.
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Så man bliver glad for, at man bor i et land, hvor man ikke skal
tænke på, om man har den rigtige forsikring, når man bliver syg.
Det er jo derfor, vi betaler så meget i skat.
Vi sluttede en dejlig aften på sædvanlig vis med ”Ja, vi er danske
spejdere”.
Hedvig B. Jensen
1. Vejle

Julegildehal – 1. Vejle d. 10. december.
HUSK en lille pakke til ca. 25- 30 kr. til vores julebanko.
Vi starter som sædvanlig kl. 19.00
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Team Ringe.
På gildemødet den 19. november fortalte Frede Pedersen om Team
Ringe, hvordan det var blevet en betydelig del af hans liv.
Frede Pedersen – tidligere kollega til Svend Aage – fortalte om sin
passion for at cykle allerede som barn. Men det at få en cykel
dengang, var ikke let. Da han nærmede sig de 16 år, sagde han til sin
far, at han hellere ville have en cykel i stedet for en knallert. Og
håbede så på et ja, men svaret var nej.
Men efter ophold på en efterskole, fik han sin første cykel. Og
begyndte så at cykle.
Men de lange etaper fik han først smag for , da Svend Aage spurgte
om han ville være med til at køre Sjælland rundt. Det ville Frede
Pedersen gerne, men det skulle vente, til han gik på efterløn. Det blev
til flere ture Sjælland rundt.
På et tidspunkt fandt Frede Pedersen ud af, at der fandtes et Team
Rynkeby, som cyklede til Paris hvert år, for at se afslutningen på Tour
de France og rejse penge til Børnecancerfonden. Han kontaktede
teamet og forespurgte, om der var plads på holdet. Men det var meget
svært at komme på dette hold.
I stedet blev det Team Ringe, Frede Pedersen kom til at køre sammen
med. Han fortalte om betingelserne for at deltage, bl.a., at man selv
skulle skaffe sponsorater for 5.000 kr. Og betingelserne for at
Rynkeby Most ville sponsorere drikkevarer under turen, juice saft
m.v, var, at de samlede penge ind til Børnecancerfonden.
Børnecancerfonden er en privat organisation, og derfor meget
afhængig af støtte. Ghita Nørby er protektor for fonden.
I år havde Team Rynkeby afleveret ca. 48 mill. kr. til fonden. Team
Rynkeby er nu en meget stor gruppe ca. 1100 ryttere.
Team Ringe, der består af 16 ryttere, afleverede i år ca. 212.000 kr. til
fonden.
Vi hørte om, hvordan det er cykle så mange kilometre, om cykelruter
m.v. Også om hvor stort det er, når de kører ind på Place de la
Concorde i Paris og kan sige, Vi gjorde det igen!.
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Det giver en stor personlig tilfredsstillelse, at kunne gøre dette og
samtidig giver det også stærke oplevelser og venskaber under sådan en
tur.
Der er 4 kvinder på holdet, og Frede Pedersen fortalte, hvordan man
hjælper kvinderne på turen. Bl.a. ved at lade dem køre i midten,
således at de forreste kørere tager vinden.
Efter kaffepausen kunne vi stille spørgsmål til Frede Pedersen, og vi
så også billeder fra turen, herunder ankomsten til Paris. Desuden
fortalte han om, hvad Børnecancerfonden brugte pengene til. Bl.a.
forkælelser af de syge børn, feriehuse for familier med et sygt barn
m.v.
Han havde indtil nu kørt med 8 gange, og næste år blev sidste tur
sagde han. Frede Pedersen er 70 år.
En spændende aften.
Hedvig B. Jensen
1. Vejle gilde
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Årskalender 2015/16 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle

Måned
December

Dato
1.12.
6.12.
10.12.
10.12.

Arrangement
Sclerosefest
Julearrangement
Julegildehal
Julegildehal

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

13.1.
28.1.

Nytårsgildehal
Gilderådsmøde

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

Februar

11.2.
24.2.
25.2.
25.2.

Gildehal
Gildemøde
Gruppeledermøde
Gildehal

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

Marts

3.3.
17.3.

Gildeting
Gildeting

2. gilde
1. gilde

April

12.4.
14.4.
26.4.
28.4.
30.4.

Vejle-gildeting
Sct. Georgs Aften
Tankuddeling
Sct. Georgs Aften
Spejderløb

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

Maj

12.5.
18.5.

Friluftsgildehal
Ridderhal
Koldinghus
Distriktsgildeting
Kolding
Friluftsgildehal

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

2016
Januar

25.5.
26.5.
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1.-2.-3. gilde
1. gilde

Måned
Juni

Dato
?
12.6.

Arrangement
Friluftsgildehal
Fællesudflugt

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

August

25.8.
25.8.

Friluftsgildehal
Gilderådsmøde

1. gilde
2. gilde

September

4.9.
22.9.
22.9.

Udflugt
Gildehal
Gildehal

1. gilde
1. gilde
2. gilde

Oktober

?

1.-2.-3. gilde

27.10.

Fellowship
Kolding
Gildehal

November

3.11.
8.11.
17.11.

Gildehal
2. gilde
Gruppeledermøde 1. gilde
Gildemøde
1. gilde

December

1.12.
8.12.

Julegildehal
Julegildehal

SIDE 9

1. gilde

2. gilde
1. gilde

Gildehal i 2. Vejle - en hyggelig novemberaften
Det er nu blevet efterår, bladene er ved at falde, dog lidt sent i år, men i
gildehallen kan vi hygge os sammen inden døre med lys og varme! I
gildehallen hørte vi dejlig musik og gildemestertalen var rigtig morsom, kan
man vist godt sige!
Bodil havde fundet sin gamle poesibog fra 1947 - fra tiden da Bodil gik i 2.
klasse hjemme i Frederiksværk. Vi er mange der husker vores poesibog og
det var tydeligt at flere stadig havde den i gemmerne, for vi trak på
smilebåndet når der blev læst de små hilsener som:
Kære Bodil. Når engang du bliver stor og skal bort fra far og mor.
Husk dem godt, forglem dem ej. Husk hvad de har gjort for dig.
For hvert lille vers børnene sirligt havde skrevet, fortalte Bodil om deres
familieforhold og om livet i efterkrigsårene, som hun huskede fra skoletiden.
Gem på hver et kærligt Ord! Slip hvert bittert Minde. Kun i kærlighedens spor er der
fred at finde. Og der var flere hilsener:
Hvor du i verden kommer, venner kan du sagtens få, men af venner, sande venner
findes vist kun såre få. Samt: Højt fra syd og højt fra nord, Bodil kom med storkemor.
Versene i bogen skifter efterhånden indhold og handler mere og mere om den
fremtid, der var pigernes. Nemlig køkken og kødgryder, ægteskab, børn og
blevask i en stor gryde på komfuret, eller i gruekedlen i vaskehuset. Det var
indledningen til de år, der endnu ikke hed teenageårene.
Jeg ønsker dig et hus, en mand der bruger snus og tretten små gutter, der bestandig
råber mutter. Vi morede os og gildemestertalen fortsatte:
Når du bliver gammel – og ingen vil have dig. Så sæt dig på taget og lad kragerne
tage dig. Og endnu et godt vers: Vokser du fra børnekår, glem da ej dit fadervor!
Sådan fortsatte de mange hilsener i Poesibogen ad ”Memory Lane” og det
var ganske sjovt og interessant hvad børn i den periode tænkte på. Efter
gildemestertalen hørte vi ”Stardust” som passende musik til tidsperioden.
Katrine holdt 5 min. Sct. Georg og fortalte om ”glæde”, og hvad man forstår
ved det. Gildehallen sluttede med ”Für Elise”. (fra en Poesibog?)
I eftergildehallen fik vi dejlig karrysuppe,
derefter kaffe med skøn kringle. Katrine
underholdt os med at læse op fra en
bog med vers skrevet - på sønderjysk.
Det var selv for en sønderjyde svært at
læse, men vi forstod det meste og
dejligt at vi har disse dialekter og at de
bevares! En hyggelig aften sluttede
med spejdersangen.
Annelise
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Julegildehal i 2. Vejle
Torsdag den 10. december 2015
Den traditionelle julegildehal i 2. Vejle er en åben gildehal,
og familie og venner er meget velkomne.
Husk at medbringe en pakke til ca. 30,- kr. til pakkespillet i
eftergildehallen.
Tilmelding gruppevis til gruppe 3 v/Hanne Krag senest
mandag den 7. december på telefon 75834009 eller på mail
hannekrag@ofir.dk
Gildehilsen
Gruppe 3
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Nytårsgildehal
Det nye gildeår starter festligt
med en fælles nytårsgildehal for
alle 3 Vejlegilder.
Gildebrødre er velkomne til at
invitere gæster med.
Vi mødes i Mølholm Sognehus onsdag den 13. januar
Kl. 18.30 Velkomst og vandrehal
Kl. 18.45 Gildehal, hvor Laura fra Bredballe vil fortælle
om sin deltagelse i Verdensjamboreen 2015 i Japan.
I eftergildehallen samles vi om et festligt måltid, sang, underholdning
og hyggeligt samvær.
Pris for nytårsmenu incl. drikkevarer: 250 kr.
Tilmeldning senest den 6. januar til Gerda Vest Hansen 3. gilde på
tlf. nr. 28120639 eller gerda@sankelmarkvej18.dk.
Betaling senest den 6. januar 2016. Beløbet overføres til reg.nr. 3618
konto nr. 3288020108.Husk at oplyse navnene på de betalende
deltagere.
Vær opmærksom på, at ved betaling efter d. 6. januar er prisen 260
kr.Har du ikke adgang til netbank, så betal en gildebror, der kan
tilmelde dig. Eller ring til Gerda.

Med gildehilsen 3. Vejle
Else, Henny, Gerda,
Hans, Carsten og Ruth
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DGM talen til Fellowship Dag den 22/10-15.

DAGEN I DAG ER EN MARKERING OG FESTLIGHOLDELSE AF GILDERNES
INTERNATIONALE FØDSELSDAG OVER HELE VERDENEN.
DET STARTEDE I 1965 OG MÅ DERFOR I SAGENS NATUR VÆRE EN 50 ÅRS
FØDSELSDAG VI FEJRER.
I MIN DGM -TALE HER I AFTEN, VIL JEG FØRST STARTE MED VORES EGEN
LILLE ANDEGÅRD. VI ER GODT 30 GB DER HAR VÆRET AKTØRER PÅ
KOLDINGHUS ”TIL KONGENS STORE FEST” I EFTERÅRSFERIEN.
HELE DENNE TRADITION GÅR CA. 10 ÅR TILBAGE, HVOR MAN FEJRER CHR.
DEN 4. OG HANS SOMMERBESØG PÅ KOLDINGHUS SLOT. EN BEGIVENHED
SOM OPRINDELIGT GÅR TILBAGE I BEGYNDELSEN AF 1600 -TALLET.
DETTE LILLE SKUESPIL BLIVER YDERLIGERE FORSTÆRKET AF GODT 30 FRA
DR. DORTHEA TEATERET OGSÅ FRA KOLDING.
ALT I ALT EN SPÆNDENDE OPGAVE FOR BÅDE BØRN, UNGE OG OS ÆLDRE
INKL. MIG, SOM VAR DER HELE UGEN!
NU TIL DET INTERNATIONALE ARBEJDE, HVOR EN ARTIKEL I JP OM EN
BØRNEBRUD FORLEDEN, GJORDE MIG SORGFULD OG IKKE MINDST RYSTET
PÅ MENNESKEHEDENS VEGNE!?
I BANGLADESH ER BØRNEÆGTESKABER NEMLIG OFFICIELT FORBUDT. MEN
DESUDAGTET BLIVER KNAP HVER TREDJE PIGE/BARN GIFT INDEN HUN
BLIVER 15 ÅR OG MANGE ER KUN 13 ÅR OG 65 % ER GIFT INDEN DE FYLDER
18 ÅR!
BRUDGOMMEN VAR 32 ÅR I DETTE HER TILFÆLDE OG HVIS EN PIGE/KVINDE
IKKE ER GIFT FØR SIT 18 ÅR – MENER SAMFUNDET ”DER ER NOGET GALT”
OG DE KORRUPTE EMBEDSMÆND SKRIVER GERNE FALSKE
FØDSELSATTESTER MOD BEHØRIG BESTIKKELSE.
BRUDENS LILLESØSTER BLEV GIFT SOM 13 ÅRIG OG DET VAR SIDSTE ÅR.
OG TIL DENNE BRYLLUPSFEST VAR DER 2000 PERSONER – SIKKE EN FEST
PÅ GODT OG ONDT!?
DETTE ER OPLEVET AF EN AMERIKANSK JOURNALIST OG FOTOGRAF, SOM
EFTERFØLGENDE SAGDE – ”ALDRIG HAR JEG OPLEVET EN SÅ TRIST BRUD”!
SYRIEN OG UHYRLIGHEDERNE DER, JØDERNES KAMP MOD HAMAS OG DET
PALÆSTINA SOM PRØVER AT OVERLEVE PÅ EGNE PRÆMISSER - FYLDER
OGSÅ GODT I MEDIEBILLEDET. MEN PÅ HELHEDENS ALTER - SÅ MÅ DER
VÆRE ET HÅB.
ET HÅB OM EN STØRRE FÆLLES FORSTÅELSE MELLEM LANDE ELLER
MENNESKER SOM DET JO RETTELIGT ER.
DEN DEMOKRATISKE PROCES HAR VI SOM DANSKERE VIET VORES LIV TIL,
OG DEN SKAL SELVFØLGELIG FORMIDLES VIDERE TIL DE NYE OG
SKRØBELIGE DEMOKRATIER.
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ALTSÅ DE LANDE SOM ØNSKER EN PLADS I VORES UNIVERS, EUROPA OG
IKKE MINDST DEN STORE VERDEN.
DER HVOR KRIGE OG UFRED HERSKER – SKAL VI NATURLIGVIS HJÆLPE
NÅR OG HVIS VI KAN!?
MEN JEG KAN GODT FORSTÅ, AT ANGELA MERKEL SER TRÆT UD ENGANG I
MELLEM?!
HER SIDDER VI SÅ IGEN SOM TILSKUERE TIL EN TV-SERIE DER DESVÆRRE
ALDRIG VIL ENDE. VI SIDDER I VORES SOFA OG DRIKKER KAFFE OG
OPLEVER DEN ENE GYSER EFTER DEN ANDEN - HVOR DISSE TVREPORTAGER OFTE OVERGÅES AF ”SÆBEOPERAENS” KULØRTE VERDEN.
JEG TROR IKKE PÅ, AT VI KAN ÆNDRE VERDEN FRA DAG TIL DAG, MEN
OPLYSNING ER OG HAR ALTID VÆRET EN KILDE TIL INSPIRATION FOR
UNDERTRYKTE MENNESKER.
KAN I HUSKE HVORDAN MUREN ”VÆLTEDE” I 1989!?
JEG HAR FORSTÅET PÅ GIMMERNE HER I FREDERICIA, AT VORES
FOREDRAGSHOLDER SENERE VIL FORTÆLLE NOGET OM DE OPLEVELSER
SOM HUN SELV HAR SET I DEN STORE VERDEN!?
DET GLÆDER JEG MIG TIL OG TAKKER VOR HERRE FOR, AT JEG ER FØDT
HER I DANMARK!
OG UANSET OM MAN KAN LI DET ELLER EJ – SÅ ER DEMOKRATI DEN
MILDSTE FORM FOR DIKTATUR DER FINDES!?
JEG VIL GERNE SLUTTE DENNE TALE MED ET CITAT AF INGRID BERGMAN:
ALDER ER SOM AT BESTIGE ET BJERG. MAN BLIVER NOK LIDT FORPUSTET,
MEN FÅR EN LANGT BEDRE UDSIGT!
TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED!

Karsten Barfoed/DGM
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Det sker i Gilderne 2015/
2016

1. Vejle
1. december
10. december
13. januar

Sclerosefest
Julegildehal
Nytårsgildehal

De 3 gilder
B+C
De 3 gilder

Sclerosefest
Julegildehal
Nytårsgildehal
Gilderådsmøde

De 3 gilder
Gr. 3
De 3 gilder
Ledelsen

Sclerosefest
Julearrangement
Nytårsgildehal

De 3 gilder

2. Vejle
1. december
10. december
13. januar
28. januar
3. Vejle
1. december
6. december
13. januar

De 3 gilder

Vadestedet udkommer igen primo februar 2016
Deadline: 25. januar 2016 (bedes venligst respekteret!)
Leder:
3. Vejle
Redaktør: Agnes Jacobsen
Tyttebærvej 7, Vejle
Tlf. 75-821419
Mail: agnes.jacobsen@mail.dk
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