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”Danske” værdier til debat.
Kulturministeriet har siden sommer arbejdet med en Danmarkskanon med
10 samfundsværdier.
Danskerne har kunnet give deres bud på de 10 vigtigste danske værdier.
Først indløb 2425 forslag til bærende værdier fra befolkningen, som et hold
kuratorer barberede ned til 20 værdier, der kunne stemmes om.
Disse 20 værdier har været drøftet rundt omkring i landet og vi har i vores
gruppe været på Børkop bibliotek, hvor vi kom med vort syn på disse
forslag.
Det var en spændende aften, hvor vi fik oplæg til drøftelse og kunne
herefter komme med vore ideer. Den efterfølgende uge skulle det drøftes
på Vejle bibliotek.
Resultatet af de 20 værdier som var sat til debat, er der stemt om, og de 10
værdier, som udgør den nye Danmarkskanon, er valgt.
Den blev kort før jul præsenteret af tidligere kultur- og kirkeminister Bertel
Haarder på Københavns banegård.
Her er de 10 danske værdier:
1. Frisind, 2. Kønsligestilling 3. Velfærdssamfundet 4. Tillid
5. Det
danske sprog 6. Foreningsliv og frivillighed 7. Hygge
8. Den
kristne kulturarv 9. Frihed 10. Lighed for loven.
Frisind, kønsligestilling, velfærdssamfundet, lighed for loven og hygge er
blandt de 10 værdier som flest borgere har peget på, som være det vigtigste
i samfundet.

De fleste af værdierne i Danmarkskanonen er, hvad man kan kalde vestlige
værdier, og det omfatter jo også os, men hvis man vil ind i, hvad det vil
sige, at være danske er det måske et andet sted man skal søge.
Vi har et meget sigende citat af Grundtvig, der hedder ” Den, der føler sig
dansk, er dansk”
Diskussionen om danskhed er dog langt fra ny. I 1800-tallet, hvor
danskhed var under pres i en dansk-tysk stat, og hvor man frygtede at blive
slugt af Tyskland, var danskhed også et emne, der blev diskuteret.
Ifølge adjunkt i historie ved Syddansk Universitet Rasmus Glenthøj vil
man muligvis ikke tidligere have haft samme behov for at gentage frihed.
Ordet går igen i kanonen, som både frisind, frihed, ligestilling og lighed for
loven. Vi føler os mere presset, og har derfor behov for, at understrege
frihed så mange gang, som vi gør.
Det er vigtigt at vi respekterer hinanden på trods af vores forskellighed.
I Danmarkskanonens 10 værdier kan jeg finde mange lighedspunkter til
vores gildelov og løfte.
Godt Nytår
John Kaare

Julegildehal
1. gilde 8. december 2016

Selvom der var lunt udenfor og ingen sne, kom vi hurtigt i julehumør, da vi
kom til det pænt julepyntede sognehus i Vor Frelser Kirke.
Gildemester Finn tog i sin gildemestertale
udgangspunkt i Santa Lucia dag den 13.
december. Han fortalte legenden om Lucia,
som boede på Sicilien. Lucia havde et stort
hjerte og ville gerne hjælpe alle, som var i
nød. Den kristne tro betød meget for hende,
men på hendes tid var de kristne forfulgte,
så ingen måtte vide noget om hendes
arbejde. Hun blev forelsket og skulle giftes,
men hendes kæreste var imod hendes
arbejde og hendes gudsforhold. Han gik til
Kejserens politi og angav hende. De kom
for at anholde hende, men det var ikke
muligt for dem at få hende ud af stedet. Hun stod fast som en sten.
Forskellige forsøg mislykkedes, og til sidst slog de hende ihjel Lucia blev
martyr, det var den 13. december i år 304.
Santa Lucia skal minde os om, at vi snart går mod lysere tider, for for
mange år siden var kalenderen lidt anderledes, end den er nu, da faldt den
længste nat mellem den 12. og 13. december.

Åse holdt 5 minutter Sct. Georg. Hun mindedes sin barndom, hvor der altid
var sne ved juletid. Julegaverne var kælk, ski og skøjter.

Men da hun selv fik børn, var der anderledes gaver, for der var ingen sne.
Hun læste en artikel op fra julen 1915. I Nordjylland havde de det år store
problemer med sne. Sneen lå helt op til telefontrådene. Hun havde valgt, at
vi skulle synge ”Sneflokke kommer vrimlende”.
Efter gildehallen tog vi plads
ved de fint pyntede borde og
fik serveret en traditionel
julefrokost afsluttet med en
dejlig ris á l’amande.

Der blev sunget julesange
inden fordelingen af julepakker.
Vi ønskede hinanden en god jul og sluttede af med at synge
”Ja, vi er danske spejdere”.

Kirsten Madsen

Julegildehal 2. Vejle, 1. december.
Efter at gæster og gildebrødre havde indtaget deres pladser,
tændte Birte Jul Pedersen lysene på højbordet med flammen fra
Betlehem.
Derefter sang vi: Ind under jul, hvor er det trist.
Gildemester Bodil Jølver, talte om de korte dage, travlheden ind under Jul,
men at vi burde give os tid og ro til stilhed og langsomheden i
forventningen i ugerne frem mod jul og især mod dagen og livet.
Talte om lysene på adventskransen. Det første lys er freden, det andet lys
troen, det tredje kærligheden, det fjerde er håbet.
Bodil sluttede med et digt af Holger Lissner, der klart, men med få ord,
fortæller om håbet, og glæden, der kommer til os, og følger os, gennem
hele den mørke tid.
Leif Jensen holdt 5 min. Sct. Georg og fortalte om indvandrernes
vanskeligheder, og om de 40 spørgsmål der skal besvares, med 32 rigtige
for at få Dansk statsborgerskab. Lejf stillede et par af spørgsmål fra
statsborgerskabstesten 2017 til gildebrødrene, og det kunne ses på
forsamlingen, at enkelte af spørgsmålene ikke lige var paratviden, men
krævede lidt mere eftertænksomhed.
Derefter sang vi: Jeg elsker den brogede verden.
I eftergildehallen blev der serveret julemad, krydret med gode
Julesange, og hyggeligt samvær. Under kaffen var der som vanlig
pakkespil. Aftenen sluttede med ”Ja vi er Danske spejdere”.
Hanne

Mærkedage

1. Gilde
Conny Kreilgaard

25 års gildejubilæum 12.2.2017

3. Gilde
Arthur Connie
Lone Connie

25 års gildejubilæum 21.1.2017
25 års gildejubilæum 21.1.2017

Gildeting i 1. Vejle
1. Vejle Gilde afholder ordinært Gildeting torsdag den 23. marts
2017 kl. 19.00 i Kirkehuset ved Vor Frelser Kirke.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet, skal fremsendes til undertegnede
senest 14 dage før gildetinget.
Finn Hesselbjerg

Årskalender 2017 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle

Måned

Dato

Arrangement

Gilde

Januar

5.1.
19.1.

Nytårsgildehal
Gilderådsmøde

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

Februar

23.2.
7.2.

Jubilæumsgildehal 1.-2. gilde
Gildemøde
3. gilde

Marts

2.3.
23.3.
9.3.
23.3.

Gruppeledermøde
Gildeting
Gildeting
Gildeting

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

April

6.4.
25.4.
29.4.
27.4.
20.4.
24.4.

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

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

Maj

10.5.
24.5.
18.5.
18.5.
16.5.

Ridderhal
Distriktsgildeting
Friluftsgildehal
Gildehal
Gildemøde

Kolding
Kolding
1.gilde
2.gilde
3. gilde

Juni

11.6.
15.6.
14.6.

Fællesudflugt
Friluftsgildehal
Friluftsgildehal

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

August

24.8.
24.8.

Friluftsgildehal
Gilderådsmøde

1.gilde
2.gilde

September

3.9.
21.9.
21.9.

Udflugt
Gildehal
Gildehal

1.gilde
1.gilde
2.gilde

Oktober

25.10?
12.10.

Fellowship Vejle
Gildehal

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

November

2.11.
16.11
9.11.

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

December

7.12
7.12.

Julegildehal
Julegildehal

1.gilde
2.gilde

Traditionsrig julefest for scleroseramte
Den 6. december 2016
For 35. gang mødte scleroseramte samt hjælpere op til den
årlige julefest arrangeret af Sct. Georgs Gilderne i Vejle, og som
sædvanlig blev festen afholdt på Ellehøj. Der er altid stor
tilslutning og man kan mærke, at alle glæder sig til denne aften.
I år deltog 85 inkl. hjælpere.
Kirsten Gam Madsen bød velkommen kl. 18.00 – og vi sang
nogle julesange, inden vi gik i gang med traktementet.
Der blev serveret sild og hjemmelavet karrysalat, og snakken
gik godt ved bordene. Derefter var der julekål og hamburgerryg,
leveret af to slagtere. Det er fast ritual at de kommer i fineste
slagtertøj og skærer kødet for, og vi i udvalget serverer så rundt
ved bordene. Ingen skulle mangle noget. Ostebord og frugt
hører også med til det faste traktement.

Ind imellem retterne synger vi efter vore sanghæfter, der er
forsynet med nummer. Ved kaffebordet bliver der så udtrukket

ca. 40 numre, og det er dejligt at se de ”heldige”, når de vinder
en lille, fint indpakket gave.
Hele aftenen er der dejlig underholdning og musik leveret af
Arthur Connie og hans orkester. Stor tak til dem for deres
medvirken til en festlig aften.

Formanden takkede for en dejlig aften og sagde, at man allerede
glædede sig til næste år, som gerne måtte være efter samme
”opskrift”.
Udvalget havde også en dejlig aften. Det er en glæde at se de
glade og taknemmelige mennesker, der trods sygdom og
handicaps kan nyde at være med til dette arrangement. Det er
også en god optakt til den kommende jul.
Lisbeth Trap

Nytårsgildehal 5. januar 2017
Torsdag den 5. januar mødte 40 glade, festklædte gildebrødre og enkelte
ægtefæller op i Mølholm Sognehus til fælles nytårsgildehal.
Vi mødtes i vandrehallen og til tonerne af Niels-Henning Ørsted Pedersen
gik vi ind i gildehallen.
Bodil indledte sin gildemestertale med at spørge, hvad man forventer af en
nytårstale? Skal den være alvorlig, men aktuel og fremadskuende? Skal
den handle om den spændte, politiske situation verden for tiden befinder
sig i med terrortruslen og klimaforandringer, eller om den hjemlige politik?
Når man sidder blandt festklædte gildebrødre kunne man jo også lade talen
være et tilbageblik på den tid, der var engang med erindring om
ungdommens drømme og håb, om lejrbålet og det fællesskab, som dér
udviklede sig mellem unge mennesker, bl.a. illustreret af Æsops fabel om
det sande venskab. Fællesskabet omkring bålet hører ikke blot spejdertiden
til; det sker også nu hvor vi mødes i fællesskabet i gildet, hvor vi stadig
synger: ”Gildeløftet, gildeloven…..”, og hvor det gode sammenhold er
betinget af, at enhver af os har ansvar og forpligtelse over for fællesskabet.
Eftergildehallen indledtes med ”fyrværkeri” og champagne inden vi gik til
de festligt pyntede borde. Der blev serveret en dejlig nytårsbuffet, og
underholdningen var en ny udgave af ”Hvem vil være millionær”
udarbejdet af Gurli og Annelise. To fra hvert bord skulle forsøge at besvare
de svære spørgsmål og gevinsten blev udbetalt i chokolademønter.
En rigtig festlig aften sluttede med Godt Nytår og spejdersangen.
Lisbeth Trap

Jubilæumsgildehal
I anledning af at det i 2017 er 80 år siden Vejle Gilderne blev
oprettet, afholder 1. og 2. Gilde en fælles jubilæumsgildehal

Torsdag den 23. februar 2017
i Kirkehuset ved Vor Frelsers Kirke
Kl. 18.30-19.00
Kl. 19.00

Vandrehal
Gildehal

Efter gildehallen vil der blive serveret en lækker buffet med
drikkevarer og efterfølgende kaffe, og måske lidt underholdning
undervejs.
Prisen for arrangementet inkl. drikkevarer er Kr. 225,00 pr.
kuvert.
Tilmelding senest mandag den 13. februar 2017 gruppevis til
Agnes Jacobsen på mail: agnes.jacobsen@mail.dk eller på
telefon 75-821419 eller 23374104. Husk at oplyse navn på
deltagerne. Og ægtefæller er naturligvis velkomne.

Med gildehilsen den arrangerende gruppe

Indkaldelse til Vejlegildeting
Det ordinære Vejlegildeting afholdes den 6. april 2017 kl. 19.00 i
fælleshuset Niels W. Gades Vej.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Stadsgildemesteren aflægger beretning
3. Stadsgildemesteren forelægger det reviderede regnskab og budget
til godkendelse
4. Tankens formand aflægger beretning og orienterer om dette års
uddeling
5. Tankens kasserer forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse
6. Beretning fra laug og udvalg
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af Stadsgildemester og suppleant
9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Forslag der ønskes behandlet på Vejlegildeting skal fremsendes til
stadsgildemesteren senet 4 uger før Vejlegildetinget.
Finn Hesselbjerg

Det sker i Gilderne 2017

1. Vejle
23. februar
2. marts
23. marts
6. april

Jubilæumsgildehal
Gruppeledermøde
Gildeting

C+A
A+B

Vejle Gildeting

2. Vejle
19. januar
23. februar
9. marts
6. april

Gilderådsmøde
Jubilæumsgildehal
Gildeting
Vejle Gildeting

3. Vejle
7. februar
23. marts

Gildemøde
Gildeting

Vadestedet udkommer igen primo april 2017
Deadline: 27. marts (bedes venligst respekteret!)
Leder:
1. Vejle
Redaktør: Agnes Jacobsen
Tyttebærvej 7, 7100 Vejle
Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104
Mail: agnes.jacobsen@mail.dk

Ledelsen
Ledelsen

