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BROKBROKBROK

Er vi ved at være en nation af brokkehoveder?
Er vi så fejlfokuserede i vores hoveder, at vi ikke ser andet end det forkerte?
Allerede i skolen fik vi røde streger under alle fejlene. Det var måske en idè at
sætte grønne streger under alt det rigtige, så stilene, børnene får retur, ikke
kommer til at ligne Det Stockholmske Blodbad, men en dejlig grøn forårseng, der
er fuld af forventning.
Aviserne er fyldt med problemer – men meget sjældent løsninger. Fjernsynet
flimrer til stadighed med programmer om producenter, der prøver at snyde os, og
om mennesker der har fået en dårlig behandling af kommunen, konen eller
kassedamen.
Hvis man begynder dagen med at høre radioavis, lægger man ud med fem
minutters dårligdomme spulet i hovedet hver halve time. Gad vide om det
egentlig er sundt for vores livssyn?
I Georgien har de en tradition, hvor man ved festlige lejligheder skiftes til at stille
sig op og sige noget pænt om en af de andre. Det er forbudt at sige noget negativt.
Jeg synes faktisk radioavisen skulle skiftes ud med sådan en tradition, så vi i
stedet for fem minutters fejlfokusering fik et skud positiv livsindstilling. Jeg tror
det vil gøre underværker – ikke mindst ved vores trang til at brokke os.
Vi hører om de elendige forhold på skoler, sygehuse og plejehjem, men når vi så
selv kommer i nærheden af disse systemer, oplever vi som oftest et engageret
personale, der står klar med hjælp og omsorg. Da min svigermor i en alder af 96
skulle på plejehjem, frygtede jeg det værste, men her mødte vi et smilende,
empatisk personale, der tog sig venligt (kærligt) af svigermor.
Hvis vi nu prøver at tage de positive briller på og kigger på verden igen, kunne
den måske se helt anderledes ud? For hvem siger, at de nedadvendte mundvige
nødvendigvis har ret, bare fordi vi har fået det skovlet ind med modermælken.
Skulle vi ikke love hinanden, at vi i 2018 vil skrue ned for de negative historier og
i stedet sprede de positive, så de kan blomstre, ikke blot til glæde for os selv, men
hele samfundet.
Else 3. Vejle

JULEGILDEHAL. 1. Vejle.
7. dec. 2017
18 gildebrødre og 3 gæster var mødt op til en festlig aften.
Kurt holdt 5 min. Sct. Georg, hvor han fortalte om, hvor julen
stammede fra.
Finn's gildemestertale var 2 sjove og hyggelige
julehistorier, som han læste op, så julestemningen var i
top lige fra starten af.
Efter gildehallen gik vi til bords, til en dejlig
julefrokost hvor alt var hjemmelavet. Uhm !, hvor det
smagte, tak til madgruppen.
Der blev sunget fødselsdagssang for både Finn og undertegnede, både klassiske
og sjove julesange blev det også til, pakkespil, øl, snaps og kaffe mm blev også
nydt. Stemningen var høj, en rigtig hyggelig og dejlig aften.
Vi sluttede som vanlig med at synge "ja vi er danske spejdere" , ønskede
hinanden en god jul og et godt nytår, inden vi gik hver til sit.
Conny 1. Vejle

Julegildehal i 2. Gilde 7. december 2017
17gildebrødre + 2 gæster var mødt op til en hyggelig aften.
I gildehallen startede Birte med at tænde lysene på højbordet med
fredslyset.
Bodil’s gildemestertale var en intro i nogle af Lisbeth Smedegård
Andersens digte og ind imellem sang vi nogle salmer, der berørte det
samme emne.

Vi begyndte med at synge : ”Skyerne gråne”, hvorefter Bodil læste
LSA´s digt om den samme oplevelse, indtil hvor lysene blev tændt ved
adventstid. Her sang vi: ”Det første lys”.
LSA skriver også om den første julenat og om Josefs og Marias rejse frem
til Bethlehem, hvor de fik logi i stalden. Senere lyder det i digtet:
Josef og Maria lo og sukked’ lettet begge to: ”Hotelplads kan vi ikke få,
men vi ta`r glad imod stald og strå!”
Og barnet fødtes, og stjernen brød gennem nattens ravnsorte mørke. Alt
blev med et lyst, og fårenes bjælder klang som klokker. Englene sang, og
hyrderne kom og var de første, der så, at det var julenat, og de forstod, at et
nyt evangelium, et glædeligt budskab, var kommet til verden.
Til slut sang vi: ”Julebudet til dem, der bygge.”

Gildeloven blev læst af Gurli og
Annelise læste et indlæg og havde som aftalt de blindes julehæfter med til
os.

I eftergildehallen var bordet dækket med julefarver og vores
julesanghæfter.
Maden blev serveret i mange små og større skåle, så man selv bestemte,
hvad man ville have på sin tallerken. Alle blev mætte.
Som sædvanlig havde vi også pakkelegen.
Vi sluttede som altid med at synge: ”Ja, vi er danske spejdere”.
Emmy Reng

Sclerosefesten 2017.
21 medlemmer fra Sct. Georgs Gilderne i Vejle, stod sidst på eftermiddagen klar
til, med højt humør og friske kræfter, at arrangere Sclerosefest nummer 36 i
rækken, for Scleroseforeningerne i Vejle og Billund. Som altid var det den første
tirsdag i december. I år en regnfuld og mørk dag, der nok kunne trænge til en
opmuntrende fest, inden de afsluttende juleforberedelser.
Der var i år tilmeldt ca. 80 scleroseramte og hjælpere, så det var en stor
forsamling Kirsten Madsen kunne byde velkommen til den traditionsrige
julekomsammen i Ellehøjs lokale. Menuen var som traditionen byder, sild, kål og
ost med diverse drikkevarer, samt afsluttende med kaffe. Efter spisningen var der
ikke at forglemme ”gavelotteri”, hvor der blandt de indbudte gæster blev trukket
lod om gaver med forskelligt indhold.
Arthur Connie og hans orkester spillede til fællessangen af de velkendte
julesalmer, og indimellem spillede orkestret gode gamle evergreens, som virkelig
faldt i gæsternes smag, hvilket også kunne høres på bifaldet.
Inden afslutningen takkede Scleroseforeningens formand Kristian Hansen, Sct.
Georgs Gilderne for deres store arbejde med at etablere endnu en dejlig aften.
Hanne Krag

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

Gildeting i 1. Vejle gilde
1. Vejle gilde afholder gildeting tirsdag den 20. marts.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på 1. Vejles gildeting 2018, skal
sendes skriftligt til gildemesteren senest 4 uger før gildetinget.
Finn Hesselbjerg
Gildemester

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

Fælles nytårsgildehal 2018
Den 18. januar 2018 samledes 32 festklædte gildebrødre og
gæster til fælles nytårsgildehal i Mølholm kirkes sognehus.
I år var det 1. gildes tur til at stå for arrangementet.
Efter at have nydt et glas ”bobler” kaldte dørherollen ind til
gildehallen.
Gildemester Finn fortalte, at 1. Vejle nu er flyttet ind i Mølholm
kirkes sognehus, her vil vi fremover holde de fleste af vore
møder.
I sin gildemestertale talte Finn blandt andet om bekymringer
eller måske snarere om, at man ikke skal bekymre sig unødigt.
Han citerede blandt andet Mark Twain ”Jeg har haft masser af
bekymringer, men der var ikke mange, der blev til noget”. Så –
at bekymre sig unødigt er det rene tidsspilde.
Helle Rodding fortalte i 5 minutters Sct. Georg om, at hun en
dag så en yngre mand, der væltede med sin cykel på fortovet.
Hun undrede sig over, at der ikke
var nogen af de forbipasserende, der hjalp manden op. Hun
vendte derfor rolatoren og fik manden stablet på benene.
Under gildehallen blev der spillet Wienermusik udført af André
Rieu og hans Johan Strauss orkester.
I eftergildehallen, der var arrangeret af 1. Vejles gruppe A, fik
vi en lækker buffet og hertil dejlig vin.

I løbet af aftenen var der er par sjove konkurrencer. På et tidspunkt
dukkede Tove Rasmussens søn op. Han kunne både læse Storm P historier
og synge, det var et fint indslag.
Det var et rigtigt fint arrangement.

På grund af stort ”mandefald” i 1. gilde måtte vi ”låne” en kansler hos 2.
gilde.

Finn Hesselbjerg

Ved nytårsgildehallen den 18. januar havde vi lavet en lille
gættekonkurrence som i al sin enkelhed gik ud på at se en stregfigur på
bagsiden af bordkortet og gætte hvor lang stregen var hvis det var en lige
linje.
Se eks.
Den rigtige længde på stregen er: 24,77 cm
Vi har nu gennemgået stemmeboksen ”lige til
stregen” og der er besvarelser lige fra 17,90 cm til
35,75 cm så spredning var noget stor.
Der var dog ingen der ramte den helt rigtige
længde, men en gildebror må have et temmelig
skarpt øjemål for der var kun 10 millimeter fra den
rigtige værdi tillykke med det.
Den heldige/dygtige gildebror var:

Asta Holm Iversen

Der havde skrevet at stregen var 24,67 cm rigtig
flot.
Præmien bestående af 2 flasker rødvin og en
chokoladeæske med cognac bønner er når
Vadestedet kommer på gaden allerede afleveret til
heldige vinder.
Vi håber at alle deltagerne i nytårsgildehallen
syntes om denne lille harmløse og sjove
konkurrence.
Den arrangerende gruppe fra 1. Vejle
Tove, Helle, Conny, Ingerlise, Solveig, Bruno og Thorkild

den

Mærkedage

1.Gilde
Solveig Kristensen

70 år

25. marts 2018

90 år

26. februar 2018

2. Gilde
Lisbeth Trap Hansen
3.Gilde
25-års gildejubilæum:
Lilian Nordstrøm
Nils Henning Nordstrøm

11. februar
11. februar

Bekymringer trækker en negativ rente,
de vokser sig små,
hvis man kan la’ dem vente.
Piet Hein

HUSK

HUSK

HUSK

Søndag den 10. juni er dagen, hvor gildebrødre fra alle tre Vejle gilder
tager på fælles gildeudflugt.
Det endelige program kommer i næste nummer af Vadestedet i
begyndelsen af april, så sæt allerede nu X i kalenderen den 10. juni 2018.
Vi håber på stort fremmøde.
Gildehilsen
Turudvalget

Blomsten
Den norske forfatter Arne Garborg (1851-1924) fortæller:
Min bror var her med en potteblomst, et lille, fint, ungt træ. Det har
allerede knopper og springer snart ud.
”Dette,” siger han, ”har jeg tigget mig til, og du skal have det at se på nu,
da det begynder at blive forår. Men du skal se nøje på det.
Ved du, hvad mystik er? Når du ser på sådan en blomst og ser, at den
vokser, så ser du det mystiske.
Ser du? I den lille krukke er der en håndfuld sort jord. Af den håndfuld
sort jord laver denne plante det, du her ser: Rod, stamme, grene, kviste;
derefter blade og knopper, så blomster og frugter. Men det hele og hver
enkelt ting så forunderlig gennemtænkt og gennemført. Det hele og hver
enkelt ting i former så fine, at ingen kunstner kunne finde på sådant, og
med farver så udsøgte, at vore største malere med al deres teknik og alle
deres farver ikke kan gøre det efter.
Alt dette får sådan en plante frem af en håndfuld muld. Af denne
muldklump rent ud strømmer der frem former og farver og utænkt
skønhed. Det er, som om blomsten havde sine rødder i Evigheden, inde i
Guds skaberdrøm, således vælder og strømmer det med liv og skønhed.”

G.C.

Det sker i Gilderne 2018

1. Vejle
20. februar
1. marts
20. marts
5. april

Gildehal
Gruppeledermøde
Gildeting
Vejle Gildeting

2. Vejle
8. februar 2018
8. marts
5. april

Gildehal
Gildeting
Vejle Gildeting

3. Vejle
13. februar
14. marts
5. april

Gildemøde
Gildeting
Vejle Gildeting

Vadestedet udkommer igen primo april 2018
Deadline: 23. marts (bedes venligst respekteret!)
Leder:
1. Vejle
Redaktør: Agnes Jacobsen
Tyttebærvej 7, 7100 Vejle
Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104
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