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Lykke
Lykke er en følelse af stor glæde og tilfredshed. Lykke er ikke at gøre det,
man har lyst til. Men at have lyst til det, man gør.
Lykke for mig er glæden ved min dejlige familie, der trives med hinanden.
Lykke for mig er 10 raske og sunde oldebørn.
Lykke for mig er at være gildebror og have gode gildevenner.
Benny Andersen skriver i digtet: Lykken
Der er noget særligt ved lykken
man kan blive helt glad, når man møder den
men også beklemt, står stille lidt
lister sig så varsomt frem, som i et minefelt
og hver gang man sætter foden ned, uden at ryge i luften,
glemmer man enten at nyde lykken
eller bli’r sur over ikke at vide, hvor længe den varer,
så når modgangen endelig melder sig, er det en lettelse
som om man er kommet i sikkerhed
det er nu skammeligt for der er noget særligt ved lykken,
som man ellers ikke møder,
måske ligger fejlen dér
man kender for lidt til den
burde sætte sig mere ind i den
jeg tror det er en træningssag.
Katrine Martens

Sct. Georgs aften i 1. gilde.
Den 27. april 2017, samledes vi 17 gildebrødre til gildehal i
kirkehuset ved Vor Frelsers Kirke. Gildehallen indledtes med en
dejlig forårssang ”Nu lakker det af tiden småt”.
I sin gildemestertale fortalte Finn om Sct. Georg og om
legenden, og hvordan dette har udbredt sig og har ført
kristendommen med sig.
Der var ikke nogen 5 minutters Sct. Georg, da Sct. Georgs
budskabet blev læst op.
Vi fejrede også to jubilæer denne aften, nemlig Conny som
havde 25 års jubilæum, og Åse med 40 års jubilæum. De fik
begge en flot nål, som de kan prale med.
Efter gildehallen fik vi dejlig forårsmad, nemlig hamburgerryg
med kartofler og grønt, efterfulgt af islagkage. Som sædvanligt
blev der sunget og hygget og snakket ved bordene.
Vi sluttede aftenen af med at slutte kreds og synge
”Spejderbror, her er min hånd”
Svend Åge Bak

Udflugten til Kellers Minde den 2. maj 2017
Det var strålende solskin da vi mødtes i Brejning kl. 13.50 på
parkeringspladsen ved Kellers Minde. Vi var 13 personer der skulle have
en rundvisning i museet Kellers Minde.
Museet er helt drevet på frivillig basis og det giver et godt indblik i
hvordan de udviklingshæmmede levede den gang De Kellerske
institutioner var toppen af poppen indenfor åndsvageforsorgen.

Guiden fortalte om stedets oprindelse og funktion op gennem tiderne.
Derefter så vi en videofilm med originale optagelser fra livets gang på
institutionen op gennem tiderne.
Efter filmen kunne vi så frit gå omkring i museet og se på alle de
forskellige effekter. Der spændte lige fra et komplet sæt tandlægeudstyr til
et lille kapel.
Institutionen var i store træk selvforsynende med alt
lige fra grøntsager til begravelse, ja der var endda
egen lille kirkegård tilknyttet til institutionen.
Der var også en del effekter som beboerne havde
fremstillet.
En helt igennem interessant gennemgang af Kellers
minde museet.

Efter et par timer var kaffetørsten så ved at melde sig og i det gode vejr
kørte vi til Holser Hage, hvor der blev dækket op til kaffe og kage i de
naturskønne omgivelser.

Selvom det blæste voldsomt var der fuldstændigt læ i ”gryden” og der var
endda mulighed for et lille hvil i de shelters der også er på arealet.
Et par skridt derfra var der et storslået kik ud over Vejle fjord hvor vi
kunne se helt til Vejlefjord broen og”Bølgen” på Vejle havn.
Efter godt og vel en times
tid
var vi så klar til at køre
mod
Vejle igen.
Turen tilbage gik forbi
Andkær Vig, Munkebjerg
hotel
og via Ibæk strandvej
tilbage til staden.
En rigtig god og
interessant mini udflugt.

Thorkild
1. Vejle grp. A

1.Vejles udflugt d. 3. september 2017.
Har du/I husket at sætte kryds i kalenderen søndag d.
3. september. Det er dagen for vores udflugt.
Turen går i år til Hjerl Hede.
Nærmere informationer følger i næste nr. af
Vadestedet.
Hedvig B. Jensen
1. Vejle

Mærkedage

2. Gilde
Palle Krag

75 år

18.7.2017

Hvis folk er glade, er det deres egen skyld. Der er nok at være
ked af.

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.

Ridderhal
Distriktsgildeting

Kolding
Kolding

18.5.
16.5.
8.6.
11.6.
15.6.
14.6.

Gildehal
Gildemøde
Friluftsgildehal
Fællesudflugt
Friluftsgildehal
Friluftsgildehal

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

Juni

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

26.10
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

Sct Georgsaften i 2. Gilde 20.april 2017
13 gildebrødre var mødt op til en hyggelig aften.
I gildehallen begyndte Bodil med at beklage, at årets spejderløb
måtte udsættes til næste år. Dette er ærgerligt, fordi der er lagt et
stort arbejde i forberedelsen fra laugets side. Bodil nævnte også
at Merete, der er spejderleder i Øster Starup, har deltaget i
forberedelserne. Det blev et meget inspirerende og godt
samarbejde mellem den aktive spejderleder og laugets noget
ældre medlemmer.
I sin gildemestertale gik Bodil ud fra Baden Powell’s ord om
at Vi er som stene i en stor mur, hvor hver enkelt sten ikke ser
ud af ret meget og dog udfylder sin plads. Hvis en sten
smuldrer og falder ud får de andre stene mere at bære på der opstår revner og muren vakler.
Dette billede af en mur kan overføres på gildebevægelsen hvor
hver enkelt gildebror har sin plads og et medansvar for at holde
gildemuren sund.
Sct. Georgs Budskabet 2017
er skrevet af Bjørn Wallen fra Finland
Bjørn Wallen beskriver nutidens drage, der viser sig i skikkelse
af vold – krige – fjendskab mod fremmede – eller racisme selv i
demokratier.
Som spejdere og gildebrødre bør vi modarbejde disse drager
med det lidt, vi kan.
Emmy Reng

Jubilæumsgildehal hvor 50 året fejres i 2. Vejle

2. Vejles 50 års jubilæumsfest
Den 20. maj 2017 kunne 2. Sct. Georgs Gilde i Vejle fejre sin 50 års
fødselsdag. For præcis 50 år siden blev det dengang værende Vejle Gilde
delt i to nye gilder, på hver sin side af åen i Vejle, derved opstod 1. og 2.
Sct. Georgs gilde i Vejle.
Festgildehallen i Mølholm Sognehus tog sin begyndelse på en meget lun
og smuk 18. maj aften, med sol i de nyudsprungne bøgetræer, der
omslutter både Mølholm Kirke og sognehuset så smukt.
Efter at herold Knud Hebsgaard havde ført gæster og gildebrødre på plads i
hallen, bød gildemester Bodil Jølver velkommen til denne helt specielle
festaften med deltagelse af både Distriktsgildemester Karsten Barfoed med
frue, og Stadsgildemester Finn Hesselbjerg, og samtlige gildets
medlemmer samt et par ægtefæller. Bodil omtalte i sin tale forholdet til dig
selv, familien og det omkringværende samfund, hvordan vi kan føle os
trygge og udfolde os i gildet, på trods af vores forskelligheder. Citat:
Glem aldrig at du er den eneste i hele verden, der er som du.
Du er sjælden, ingen har dine egenskaber.
Derfor tag vare på dine gode sider. Prøv at forbedre dine dårlige.
Du har værdi, fordi kun DU er DU.
Vi er ikke ens, vi har overhovedet ikke de samme meninger, men vi har
gildeloven og gildeløftet til fælles, og det borger for, at vi i gildet er
sammen med mennesker, der har samme mål, og som har samme grundlag
for tilværelsen. Citat slut.
Karsten Barfoed indledte 5 minutters Sct. Georg med et stort tillykke med
2. Gildes 50 års jubilæum, og stillede det kryptiske spørgsmål, citat:
Kommer tiden – eller går den? Vi kan formentlig alle blive enige om, at
tiden går, - og den gik, - men den kommer heldigvis også, og så er det jo
fremtiden vi snakker om! For os alle i gildebevægelsen vil den aldrig stå
stille eller gå i stå. Vi vil altid give os tid til at tage udfordringerne op, og
være i gang med at løse de stillede opgaver med ansvarsbevidsthed og
glæde - vi kan simpelthen ikke lade være! Citat slut.

Afslutningsvis overbragte Karsten en gave fra Landsgildet, bestående af et
meget flot messing gildetegn til fanens top, som erstatning for vort
tidligere fanespyd.
Eftergildehallen indledtes med en let omskrevet fødselsdags sang, forfattet
af afdøde medlem af 2. Vejle, Oluf Rasmussen. Her citeres blot det
afsluttende vers:
Se starten den var vældig god,
for alle vil det samme:
At føre gildet værdigt frem
i gildeåndens ramme.
Halvtredsindstyve år randt hen,
alt ordnet blev med snilde.
Velkommen derfor her til fest
i 2. Vejle gilde.
Agnes Jacobsen havde kreeret en fantastisk menu, bestående af en
kyllingesalat, og folie bagte bøf med tilhørende salat og flute. Hertil blev
der serveret en liflig hvid- og rødvin ad libitum. Vi sang Minderne står i
erindringens billede, på melodien ”Blæsten går frisk over Limfjordens
vande”. Det fik minderne frem hos Annelise Debois, der kom til Vejle fra
Lemvig, og følte trang til at ønske tillykke, og takke for mere end 25
dejlige år blandt gildebrødrene i Vejle.
Finn Hesselbjerg lykønskede 2. Vejle med festdagen og håbede, at det
gode samarbejde i 1. og 2. gilde måtte fortsætte i årene fremover.
Karsten Barfoed takkede for indbydelsen, og motiverede et hurra for
jubilaren 2. Vejle gilde.
Efter at 50 års jubilæumsskriftet var omdelt, havde Ivar Iversen ordet. Ivar
var med ved delingen af ”det gamle” Vejle gilde i 1. og 2. Vejle, og
ønskede gildet tillykke, takkede medlemmerne af Tinnet gruppen for Deres
indsats med jubilæumsskriftet, da hans sygdom havde forhindret en større
aktiv indsats fra hans side. Vi afsluttede som vanligt med spejdersangen.
Palle Krag.

Sct. Georgs Gildernes humanitære hjælpefond
Hvert år i april uddeler Sct. Georgs Gilderne i Vejle midler til spejdere og
humanitære organisationer. Denne uddeling fandt i år sted tirsdag den 25.
april, hvor modtagerne af støttemidlerne var inviteret til et lille traktement.
Følgende grupper var i år udvalgt:
KFUM Gårslev modtog 13.390,- kr. til køb af telte
1. Vejle Gruppe modtog 7.000 kr. til etablering af bålhytte
Gildernes Scleroseudvalg modtog 5.000,- kr. til julearrangement for
scleroseramte
FDF Vejle 5 modtog 10.000,- kr. til køb af værktøj
FDF Vejle 3 modtog 6.500,- kr. til etablering af belysning ved
spejderhytten
KFUM Givskud modtog 3.000,- kr. til Spejdernes Lejr
Nørremarkskirken modtog 4.000,- kr. til Familiegruppen
Gæster og gildebrødre, i alt 30 personer, havde en rigtig hyggelig aften.

Sæt

X i kalenderen torsdag den 26. oktober 2017
Vi

afholder Fellowship Day på Domus i Vejle.
Det Grønlandske Hus i Vejle holder til i Foreningernes Hus og her
mødes grønlændere ugentlig til fælles gode oplevelser og støtter
hinanden i udfordringen ved at bo i Danmark som grønlænder.
Medlemmer af Det Grønlandske Hus vil deltage i Fellowship Day
og fortælle om deres hverdag.
Du kan invitere gæster med til denne aften!
Nærmere invitation og tilmelding i næste Vadested
Med gildehilsen
GIM’erne i Vejlegilderne

Det sker i Gilderne 2017

1. Vejle
8. juni
11. juni

Friluftsgildehal
på Spejderbakken Nedre
Fællesudflugt

C+A

2. Vejle
11. juni
15. juni

Fællesudflugt
Friluftsgildehal

3. Vejle
11. juni
14. juni

Fællesudflugt
Friluftsgildehal

Vadestedet udkommer igen primo august 2017
Deadline: 26. juli (bedes venligst respekteret!)
Leder:
3. Vejle
Redaktør: Agnes Jacobsen
Tyttebærvej 7, 7100 Vejle
Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104
Mail: agnes.jacobsen@mail.dk
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