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Jubilæumsgildehal 23.2.2017
Vi var en fyldt sal om højbordet. 1. og 2. gilde samt en
repræsentant fra 3. gilde var mødt op. Landsgildemester
Helmuth Werth samt distriktsgildemester Karsten Barfoed
var ligeledes mødt frem. Fra højbordet blev gildernes historie
gennemgået.
Der var mange gildebrødre, og gilderne blev derfor delt i 1.
og 2. gilde. I min gildetid blev 3. gilde oprettet i 1982.
Gildebevægelsen har været meget aktiv med et stort socialt
engagement. Børnehjælpsdagene var en stor begivenhed med
optog gennem byen. For nogen af de midler, man fik rejst,
byggede gilderne Vejle Gildets ferielejr Gimle. Her kunne 50
børn komme ud i natur og lys og få en tiltrængt ferie.
Der var et stort behov for børnepasning efter krigen. Sct.
Georgs Gildets børnehave og vuggestue opførtes tæt på
Bomuldsspinderierne og bærer i dag stadig navnet, om end
det nu er en kommunal institution,
Senere har jeg haft den glæde at være med i arbejdet omkring
de lettiske børn.
Vi er blevet færre gildebrødre, men vi vil, med de ressourcer
vi har, stadigvæk gerne finde opgaver, vi fortsat kan løse
sammen.
Anne-Marie Kramer, 1. gilde

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 senest 4 uger før Vejlegildetinget.
Finn Hesselbjerg

Jubilæumsgildehal
Torsdag den 23. februar 2017, Kirkehuset ved Vor Frelser Kirke

Det var en rigtig festlig aften da 1. og 2. Vejle fejrede, at det
var 80 år siden Sct. Georgs Gilderne startede i Vejle!
Der var gæster med fra nær og fjern, Landsgildemester Helmuth Werth,
Distriktegildemester Karsten Barfoed, gildebrødre fra Fredericia, Fåborg
samt fra 3. Vejle og fra begge gilder med ledsagere.
Gildehallen var højtidelig med musik fra gilde-cd’en Kolding Kammerkor:
En gammel spejder, Sæt dig et mål og Så kom den tid….
Finn Hesselbjerg og Bodil Jølver deltes om gildemestertalen på god vis,
hvor Finn berettede om opstarten af Sct. Georgs Gilderne i Vejle den 26.
februar 1937, hvordan man samlede interessen med 10 mand men
måtte hente gildemesteren udenbys fra! Gildet voksede efterhånden og
deltes i 1967 ved Vejle Sønderå. Bodil fortalte om de mange grupper og
laug der gennem tiderne har lavet et godt gildearbejde. Gildebrødrene
kom hos hinanden og knyttede tætte bånd. Det er tanken, at vi her skal
huske hinanden på, hvor vigtigt og nødvendigt det er at arbejde sammen
om at løse og løfte opgaverne

Alene magter vi ikke så meget – står vi sammen, da er det endnu muligt
at gøre en indsats og skabe en forskel, sluttede Bodil.
Landsgildemester Helmuth Werth talte i de 5 minutters Sct. Georg om
glæderne og bekymringerne i forhold til arbejdet i landsgildet og i
gildebevægelsen som sådan. Han talte om oplevelser og glæden ved at
komme på Tydal og fortalte som et lille eventyr, om den lille spejderpige
der havde en lyserød pose og Helmuth en sort. Glæderne skulle gemmes
i den lyserøde og den sorte til ærgrelserne, men skulle ikke fyldes for
meget! Glæderne var dog flest og de fandt genlyd i sangen om
”Livstræet” som Helmuth havde medbragt.
Karsten Barfoed læste gildeloven inden vi sluttede med Kongernes
Konge og fanen blev rullet sammen.
Eftergildehallen bød på et velkomstglas inden vi gik til bords ved de
veldækkede borde i forårsgrønt. Vi sad efter trækning af plads nr. med
gildelogo og så er det jo herligt når snakken går ved de små borde!
Middagen var en festlig buffet med flere retter afsluttende med flotte
jubilæumsislagkager.
Gurli Christiansen var bordleder og styrede taler og sange. Vi indledte
med at synge ”Vintergækken” på melodien: Dit sind flyver altid…
Karsten Barfoed holdt en lykønskningstale og jubilaren fik overrakt en
flot dirigentklokke! Hans Jespersen fra 3. Vejle ønskede tillykke og
udtrykte hvor meget han satte pris på fællesskabet i gilderne!
Der var en overraskende optræden af
”Frelsens Hær” som sang en til lejligheden
skrevet sang på melodien: Tak for gode som
for onde år, sølvstænk i dit gyldne hår… som
vi alle efterfølgende fik mulighed for at synge
med på mens raslebøsserne gik rundt vist nok
til SOS barn!
Festaftenen sluttede med at vi dannede kæde
og sang – ”Ja vi er danske spejdere”!
En rigtig flot festaften de to gilder havde arrangeret i fællesskab!
Annelise Debois 2. Vejle

1. Sct. Georgs Gilde Vejle.
Valgt til ledelse, laug og udvalg på gildeting 2017

Gildemester:
Gildekansler:
Gildeskatmester:

Finn Hesselbjerg
Svend Aage Bak
Conny Kreilgaard.

Spejderlaug:

Helle Parsberg, Anne Marie Kramer.

Scleroseudvalg:

Kirsten Madsen, Poul Erik Bak, Elsebeth
Svendsen, Ingerlise Poulsen

GIM:
GU:
Optagelsesudvalg:
Væbnerudvalg:
Ridderudvalg:

Poul Hebsgaard
Finn Hesselbjerg
Conny Kreilgaard, Kirsten Madsen.
Hedvig B. Jensen, Helle Rodding.
Elsebeth Svendsen, Finn Hesselbjerg

Frimærkelaug:
Turudvalg:
Lydavis:
Tanken:

Poul Erik Bak
Hanna Bak, Bruno Poulsen.
Poul Erik Bak.
Bestyrelsesmedlem Thorkil Kristensen
Suppleant Kirsten Madsen
Thorkil Kristensen. Svend Åge Bak.
Thorkild Kristensen.
Hedvig B. Jensen

Idéudvalg:
Webmaster:
Skriver:

2. Sct. Georgs Gilde
Valg til ledelse, laug og udvalg på Gildeting 9. marts 2017
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
Knud Hebsgård,
Anni Kristensen
Annelise Debois
Annelise Debois,
Keld Kirkeskov, Gurli Christiansen
Gildeledelsen
Gildeledelsen
Asta Iversen, Ivar Iversen
Emmy Reng, Anni Kristensen, og
Hanne Krag
Bodil Jølver
Palle Krag
Lejf V. Jensen, Ivar Iversen
Agnes Jacobsen
Annelise Debois, Gurli Christiansen
Lejf V. Jensen, Keld Kirkeskov
Birte Jul Pedersen, Lisbeth Trap-Hansen
Asta Iversen, Agnes Jacobsen,
Tinnetgruppen

3. Sct. Georgs Gilde

Valg til ledelse, laug og udvalg på gildeting 2017

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

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

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

Tankuddeling 2017
Den humanitære tank uddeler årets støtte
på 43.000 kr. fordelt på 7 ansøgninger
Tirsdag den 25. april kl. 1930 i
Fælleshuset, Engbakken 34
Gildebrødrene er meget velkomne.
På tankens vegne
Lejf Jensen

Spejderlauget kalder atter alle gildebrødre!

Spejderlauget er nu oppe i omdrejningerne. Vi nærmer os foråret
og løbsdatoen, der er
LØRDAG 29.APRIL
Snart er alle planer klar.
Blot mangler vi endnu tilmeldingerne fra spejderne.
Løbet i år foregår med udgangspunkt fra Haraldskær avlsgård,
og vi kan love jer en smuk tur i et varieret terræn.
Atter i år er der brug for gildebrødre til at varetage posterne, og vi
beder jer melde jer til jeres spejderlaugsmedlem, så vi kan få alle
posterne dækket.
Alle får nærmere instruktion om opgaven og tid og endeligt
mødested.
Bodil

Mærkedage

1.Vejle
Poul Erik Bak
Thorkild Kristensen

70 år
70 år

4. maj 2017
10. maj 2017

70 år

8. maj 2017

2.Vejle
Annelise Debois

Distriktet
Ved kommende distriktsgildeting i Kolding den 24. maj skal der findes
en afløser for DIS Mette Skræ, som ønsker af fratræde posten.
Er du interesseret, så kan du kontakte Mette og få oplysning om, hvad
posten indebærer. DIS er bl.a. ”tovholder” ved planlægning af
Fellowshipday, som jo afholdes på skift mellem Kolding, Fredericia og
Vejle.
Agnes

Gildebror Pia Andreasen døde den 13. januar 2017, 96 år
gammel. Pia blev optaget i gildet d. 7. maj 1986. Pia var
før sin optagelse en aktiv spejder. Hun var meget
engageret i gildet og deltog aktivt i gildets aktiviteter. Hun
var også meget interesseret i samfundet, fulgte med i,
hvad der rørte sig i Vejle. Trods sit svigtende syn og til
sidst et svigtende helbred, kom hun så ofte som muligt til
vore arrangementer.
Vi vil savne Pia og hendes humør og glæde ved livet.
Æret være Pias minde.
Hedvig B. Jensen
1. Vejle
Et led i vor kæde er bristet,
En bror, en ven har vi mistet.
Vi samler vor tanke om broderens minde,
Som vi vil bevare, mens dagene rinde.
Ærbødigt vort hoved for døden vi bøjer
og stille vor kæde vi sammenføjer.

Gildeudflugt søndag den 11. juni 2017
I år går turen rundt på Juelsminde halvøen.
Vi starter på Bilka’s P-plads kl. 08.00 og kører gennem det bakkede og
naturskønne landskab på nordsiden af Vejle Fjord, passerer
Rohden Gods, Fakkegrav, Rosenvold og kører gennem Danmarks
længste landsby til Juelsminde. Og derefter besøger vi Glud Museum.
Herfra kører vi om på den nordlige side af Horsens Fjord og ud på Alrø,
hvor vi skal spise frokost på et specielt spisested.
Senere besøger vi Vær Kirke og slutter med eftermiddagskaffe på et
spejdercenter i Horsens.
Prisen er 225,00 kr. pr. person, og venner og bekendte må gerne
inviteres med.
Husk kaffen til vor formiddagssamling.
Tilmelding senest 15. maj til Knud Hebsgaard på tlf. 75835356 eller
20275758.
Vel mødt til en flot tur i solskin.
Turudvalget

Naturgruppen i 2. Vejle på Nordeuropas største
Spejdercenter – Houens Odde
Naturgruppen var 22. marts en tur på
Houens Odde. Her viste Knud Hebsgaard
os rundt på området, hvor han er godt
kendt! Det var den dejligste solskinsdag
og sikkert at foråret er på vej! De mange
bygninger bliver godt brugt af spejderne til mødeaktivitet og kursuscenter. I
1947 købte KFUM-spejderne de yderste 45 tønder land og siden har korpset af
flere omgange erhvervet sig landområder på tangen. I 1953 indviede man
Gilwellhytten, stedets første blivende bebyggelse Siden er flere spændende
bygninger kommet til, primitive hytter, hyggelige spisesale og imødekommende
faciliteter til overnatning og konferencer.
Kommer man en sommerdag er der altid spejdere på lejr og der er gode
muligheder for at boltre sig på den dejlige Kolding Fjord eller Eltang Vig.

Madpakken blev nydt ved borde og
bænke og som altid med rigelig kaffe
på kanden og en lille dram som er
brygget af naturens egne produkter!
Gildesnakken gik lifligt!

Annelise Debois 2. Vejle

Trekantområdets Distrikt
indbyder til

Ridderhal
på

Koldinghus.
Onsdag den 10. maj 2017 kl. 19.30
Følgende væbnere ønsker optagelse:
Bruno Poulsen 1. Vejle,
Erik Sandholt + Kaj-Henning Sørensen 3. Kolding.
Efter Ridderhallen er der kammeratligt samvær på Fynsvej i
Kolding.
Pris for dette traktement er 100 kr. ekskl. drikkevarer.

Tilmelding senest den 3. maj til DGK
eller DGM - kabar@profibermail.dk

De Dansk Vestindiske Øer
Den 31. marts i år er det netop 100 år siden, Danmark solgte De
Vestindiske Øer til USA. Dette markeres for tiden overalt, på TV og i
medierne. I Vejle er der i øjeblikket en udstilling i Spinderihallerne, idet
der i Vejle er flere efterkommere af danskere, der søgte eventyret på
den anden side af kloden. De har søgt
tilbage i slægten og stiller nu billeder og
fysiske genstande til rådighed for
udstillingen, og fortæller samtidig, hvad
de har kunnet finde frem i arkiverne.
For tre år siden besøgte jeg øerne.
Selvfølgelig vidste jeg godt på forhånd
noget om, hvad der var foregået, men blev alligevel meget klogere på
den lidet glorværdige historie, som Danmark er en del af.

Det gule fort på Sct. Croix
Danskerne var dog ikke de eneste, der drev slavehandel, men vi var de
første, der ved guvernør Von Scholten gav slaverne deres frihed.

Agnes J.

Det sker i Gilderne 2017

1. Vejle
6. april
25. april
27. april
29. april
10. maj
2. Vejle
6. april
20. april
25. april
29. april
10. maj
18. maj
3. Vejle
6. april
24. april
25. april
29. april
10. maj
16. maj
Distriktet
24. maj

Vejle Gildeting
Tankuddeling
Sct. Georgs Aften
B+C
Spejderløb
Ridderhal på Koldinghus
Vejle Gildeting
Sct. Georgs Aften
Gr. 3
Tankuddeling
Spejderløb
Ridderhal på Koldinghus
Gildehal
Gr. 1
Vejle Gildeting
Sct. Georgs Aften
Tankuddeling
Spejderløb
Ridderhal på Koldinghus
Gildemøde
Distriktsgildeting i Kolding

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

