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Handlingernes tid er kommet
Dette var overskriften til min artikel i Sct. Georg nr. 6 i 2018.
Baggrunden var de alarmerende udmeldinger, vi modtog på
Gildemesterstævnet i Horsens i september 2018 med hensyn til Sct. Georgs
Gildernes fremtid. Det drejede sig både om Landsgildets økonomi og det
faldende medlemstal.
Handlingernes tid er jo begyndt, kan vi se. Vi har da modtaget udkast til
reviderede vedtægter fra Landsgildeledelsen, både før og efter
Distriktsforum i januar.
Odense Gilderne har også fremsendt forslag.
Det, vi nu venter spændt på, er et udspil fra Landsgildeledelsen om
Landgildets økonomi. Det er da helt fint, at Odense Gilderne har et forslag
til budget, men jeg mener nu, at det i sidste ende må være
Landsgildeledelsen, der kommer med et udspil.
Det hele skal så behandles på det kommende Landsgildeting til september i
Vejen. Jeg er sikker på, at det bliver spændende. Jeg kan forestille mig en
heftig debat og en masse kæpheste, der skal rides.
Set fra min stol, så synes jeg, at det mest bekymrende er det faldende
medlemstal. I de godt 20 år, jeg har været med i 1. Gilde, har
medlemstallet været konstant faldende. Der har været talt meget om, hvad
vi skulle gøre ved det, og der har været adskillige forslag på bordet fra
Landsgildet, men lige lidt hjalp det.
Det kunne være interessant at tegne en kurve over medlemstallet for de
seneste 20 år og så prøve at forlænge kurven og se, hvornår sidste mand
lukker og slukker, men det er der nok ingen, der tør.
Økonomien er naturligvis også et problem, men det betragter jeg mere som
en opgave gående ud på at foretage de tilpasninger, der er nødvendige, så
vi ikke lukker på grund af konkurs.
Der er naturligvis det problem, at de tilpasninger, der er nødvendige,
måske bliver så drastiske, at vi får et Sct. Georgs Gilde i Danmark, som vi
næsten ikke kan genkende.

Når jeg ser i min krystalkugle, sådan en har jeg nemlig, så ser det ikke
godt ud. Det, jeg ser, er, at om 10 år så er der ikke noget, der hedder Sct.
Georgs Gilderne i Vejle. Der er måske ikke noget, der hedder Sct. Georgs
Gilderne i Danmark.
På Gildemesterstævnet i september sidste år sagde vores Landsgildemester,
at vi skulle holde op med at fokusere på det faldende medlemstal, vi kunne
lige så godt se i øjnene, at vi aldrig kommer op på tidligere tiders styrke.
Vi skulle derimod fokusere på at pleje de Gildebrødre, vi har, og få
Gilderne til at fungere bedst muligt. Der blæser nye vinde.
I Sct. Georg nr. 1 i 2019 skriver en Gildebror fra Holbæk om sin tid i Sct.
Georgs Gildet, hun har været med i 54 år. Det er på sin vis positiv læsning,
og helt i tråd med Landsgildemesteren skriver hun blandt andet ”Det er det
allervigtigste: Lad os, så længe vi kan, give hinanden nogle gode og
givende oplevelser”.
Det kan jeg godt tilslutte mig, et både positivt og realistisk syn på
forholdene, som de er.
Hun skriver til sidst ”En skønne dag, om kortere eller længere tid, tror jeg,
at gildeideen vil få en renæssance, måske i en helt ændret form. Men, ideen
med Sct. Georgs Gilderne er så god, at den må komme til at leve videre før
eller siden”.
Tjah – jeg ved ikke, om jeg er pessimist eller realist. Jeg ville egentlig
hellere være optimist ligesom gildebroderen fra Holbæk, men hun har
måske en krystalkugle, der er bedre end min.
Hvis Gildebevægelsen skal overleve på længere sigt, skal der et lille
mirakel til, eller i hvert fald en helt ny generation af Gildebrødre, og det
kan jeg ikke få øje på i min krystalkugle.
Finn Hesselbjerg
GM 1. Vejle

Gildehal den 7. februar 2019 i 1.gilde
Poul startede med at byde os velkommen til gildehallen. Han var
denne aften afløser for gildemester Finn, som måtte melde
afbud.
I gildemestertalen kom Poul ind på, hvordan vort sprog hele
tiden ændrer sig, der kommer hvert år nye ord til, som forandrer
sproget, især ord som fedt, megafedt, som jo snart bruges til
enhver festlig anledning. Fedt er jo ikke noget nyt ord. Men fedt
brugt som erstatning for plusord som dejligt, gribende, festligt
o.s.v. dukker først op i 1969. Det var en meget tankevækkende
gildemestertale.
I fem minutters Sct. Georg fortalte Poul Erik om, hvordan
sæbekassefeberen rasede i Vejle i 1951. Det var en rigtig god
beretning, som vi jo prøvede at genoplive sidste år. Desværre
ser det ikke ud til, at det på nuværende tidspunkt kan lade sig
gøre.
Efter gildehallen var der dejlig mad, kylling i abrikossauce. Der
var en fantastisk god stemning under middagen, så god at det til
tider var vanskeligt for bordformand Thorkild at få ro i
forsamlingen, han måtte flere gange ringe ekstra med klokken
og slå i bordet for at få bare lidt ørenlyd.
Aftenen sluttede med at vi sang ” Ja, vi er danske Spejdere”.
Svend Åge Bak

Februar måneds Gildehal i 2. gilde
Efter velkomsten i gildehallen tog gildemester Bodil Jølver i sin tale
udgangspunkt i sin ”evighedskalender”, hvor der for februar måned stod vær aktiv til det sidste. Det bragte Bodils tanker hen på den franske maler
Auguste Renoir, der efter en hjerneblødning som 60 årig, der delvist
lammede ham, uagtet fortsatte med at male, i kørestol og med en pensel
bundet til hånden, indtil han døde 18 år senere. Det var endda i denne
svære periode af sit liv at Renoir, efter sin egen mening, malede sit
hovedværk af to badende kvinder.
Fra en avisklumme omtales ”Fru Magnussen rydder op”, kunsten i at få
orden i et helt livs ting. Vi gemmer alle på alt for meget og intet tror vi
man kan undvære, og med ”oversprings” handlinger formår vi at udsætte
oprydningen i de mange gemmer og hyldemeter. Men det skal jo gøres en
dag.
Fem minutters Sct. Georg var lagt i hænderne på Hanne Krag, der havde
været til koncert med ”Fangekoret” i Sct. Johannes Kirken. Det havde
været en fin oplevelse. De indsatte havde selv ordet og fortalte om deres
tanker, og om de sange, de selv havde skrevet, inden de som forsanger
sang for. Et af Bo´s vers lyder:
Vi synger os til håb, om den dag der vil komme
Hvor tremmerne er væk, efter vores lange domme.
At synge det er guld, vi føler vi bli´r rige
Og bag de høje mure, synger vi os nærmest frie.
Flere af medlemmerne i koret var i oplægget til sangene inde på, at deres
fremtid skulle ændres totalt, når tremmerne en dag blev fjernet.
I eftergildehallen blev der budt på vintermad i form af varm suppe, og i
anledningen af Fastelavn havde bageren leveret boller. Bordet var flot
pyntet men nyudsprungne vintergækker fra Gurlis have, og ellers i
fastelavns stil.
Højbordsbuketten gik til Lisbeth, der inden for få dage havde fødselsdag.
Som vanligt sluttede en god aften med spejdersangen.
Palle Krag

Spejderlauget er i fuld gang. Vi har haft det fjerde møde, der foregik
ved Tirsbæk, i løbsområdet. Turen gik langs stranden, langs
Tirsbæk-bækken, op gennem skoven og tilbage til bålpladsen og Ppladsen.

Løbet er LØRDAG 29.APRIL og invitationerne er sendt ud.

Atter i år er der brug for gildebrødre til at varetage posterne, og vi
beder jer melde jer til senest på stadsgildetinget i april.
Alle får nærmere instruktion om opgaven og tid og endeligt
mødested.

Bodil
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Årskalender 2018/19 for Sct. Georgs Gilderne i
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Måned
December
2018

Dato
4.12

Arrangement
Sclerosefest

Gilde
1.-2.-3.gilde

13.12
6.12
1.12

Julegildehal
Julegildehal
Julekomsammen

1.gilde
2.gilde
3.gilde

9.1.

1.-2.-3.gilde

23.1.

Fælles
nytårsgildehal
Gilderådsmøde

Februar

7.2.
28.2.
21.2.
14.2.

Gildehal
Gruppeledermøde
Gildehal
Gildemøde

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

Marts

21.3.
14.3.
12.3.

Gildeting
Gildeting
Gildeting

1.gilde
2.gilde
3.gilde

April

4.4.
9.4.
30.4.
25.4.
23.4.

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

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

Maj

11.5.

Spejderløb

1.-2.-3.gilde

22.5.
21.5.

Distrikts gildeting
Friluftsgildehal

Kolding
1.gilde

2019
Januar

2.gilde

Måned
Maj

Dato
23.5.
8.5.

Arrangement
Gildehal
Gildemøde

Gilde
2.gilde
3.gilde

Juni

16.6.
13.6.
2.6.

Fællesudflugt
1.-2.-3.gilde
Friluftsgildehal
2.gilde
Friluftsarrangement 3.gilde

August

22.8.
8.8.
30.8-1.9.

Friluftsgildehal
Gilderådsmøde
Ø-tur

1.gilde
2.gilde
3.gilde

September

1.9.
19.9.
12.9.

Udflugt
Gildehal
Gildehal

1.gilde
1.gilde
2.gilde

Oktober

10.10.
Onsd. 23.10.

Gildehal
Fellowship

1.gilde
Kolding

November

7.11.
21.11.
14.11.

Gruppeledermøde
Gildemøde
Gildehal

1.gilde
1.gilde
2.gilde

December

12.12.
5.12.

Julegildehal
Julegildehal

1.gilde
2.gilde

Mærkedage

2. Gilde
40-års gildejubilæum:
Gurli Christiansen
Ivar Iversen

19.4.2019
85 år

21.4.2019

Gruk: Om at leve i nuet
At leve i nuet er livets teknik –
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.
Og det forrige nu og det kommende nu
bliver aldrig i livet præsente,
og alle folks levetid går sågu
med bare at mindes og vente.
For det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste bliver aldrig det rette.
Næ, sørg for at nuet, du lever i,
éngang for altid er dette.
Piet Hein

Kære Gildebrødre
Den 9. april kl. 19.00 i Fælleshuset, Engbakken i Skibet
uddeler vi penge fra Den Humanitære
Pengetank til dette års ansøgere.

Vi håber at mange af jer vil deltage i arrangementet.
Tankens Bestyrelse
Lejf Jensen

Søndag den 16. juni 2019 er der udflugt for alle!
Vanen tro holder vi fællesudflugt og vi mødes alle som sædvanlig på
Bilka’s P-plads kl. 08.00 præcis og boarder Papuga’s luksusbus.
Vi kører stille og roligt mod Fyn’s land
som
også kaldes Danmark’s blomster- og
frugthave, hvor vort første stop er
”Røjle Klint”.
Her indtages ”jeres” medbragte
Kaffe/The. Vi har sørget for lidt spiseligt; nemlig rundstykker, ost og
marmelade, smør, knive, køkkenruller samt plastic poser, så affaldet ikke
skal efterlades i naturen.
Så går turen videre til HUMLEMAGASINET I HARNDRUP, som
netop har åbent hus denne dag.
Af berømte personligheder fra
Fyn kan nævnes:
H.C. ANDERSEN
CARL NIELSEN
JOHANNES LARSEN
FRITZ SYBERG

Efter besøget på Humlemagasinet kører vi til Oure som er en lille by på
den sydøstlige del af Fyn. Her finder vi MAJORGAARDEN,

hvor vi skal indtage middagsmaden. Efter at have nydt den gode menu,
må vi atter indtage vore pladser i bussen og vi kører til næste stop som er:

HORNE RUNDKIRKE.
Hvis vejret og tiden
tillader det vil vi indtage
eftermiddagskaffen på
molen i Bøjden, vi har
kage
med til kaffen.
Når indtrykket af at nyde
udsigten over Fynshav til
Als,
har sat sig på øjets
nethinde, begiver vi os
atter
ud på de smukke og bedårende sydfynske landeveje og vender atter
næsen hjemad i ”Middelfart” ☺.
Vi lander så igen på Bilka´s P- plads, efter at vi har fået masser af både
kultur, natur og oplevelser.

Husk nu det er søndag den 16. juni 2019.
Prisen er kun kr. 250,00 pr. person

Tilmeld dig/jer inden den 02-06-2019 til
Hanna Bak
eller
Anni Kristensen
Mail:
Mail:
hannakirstine49@gmail.com
annikris@hotmail.com
Tlf: 29885326
Tlf: 60712413
Betaling sker kontant ved bussen.
OBS: Inviter gerne familie, venner og bekendte med
Der er plads til alle!
VIGTIGT!
Husk: kniv, kaffe/The og en kop

Distriktsgildemester Karsten Barfoed har sendt følgende til
optagelse i Vadestedet:

Fredslyset var væk!
Under denne lidt kryptiske overskrift, gemmer der sig naturligvis en
forklaring.
Medio december ringede en spejderleder fra Kolding og forespurgte hvor
FREDSLYSET var henne på Fynsvej!? Det skulle bruges i en kirke og han
havde også ringet til STGM med det samme spørgsmål, og han kunne heller
ikke svare.
Som bekendt er det et lokalt arrangement, men jeg kan naturligvis godt
forstå,
at når vi laver lidt reklame for det i Kolding, så skal FREDSLYSET også være
på sin plads ved hoveddøren!?
Der må så nødvendigvis være en GB, der har ansvaret for FREDSLYSET jf.
reklamen i dagspressen. Spejderlederen fik senere FREDSLYSET i Haderslev
–
EFTER MEGEN MØJE OG BESVÆR!

Ridderhallen den 15. maj er aflyst!
Sagen er den enkle, at der var ingen VÆBNERE – der havde tid og lyst til
denne uddannelse her i 2019, hverken i Vejle, Fredericia eller Kolding.
Derfor afholdes der heller ikke RIDDERUDVALGSMØDE den 24. april.

SÅ DISTRIKTET BRUGER TID, KRÆFTER
OG PENGE PÅ FELLOWSHIPDAGEN den 23.
oktober - I STEDET FOR!

Sct. Georg kan nu bestilles til ELEKTRONISK
fremvisning!
Som bekendt bruger Gildebevægelsen MANGE penge på vores ”fagblad”!
Derfor kan det nu lade sig gøre, at få Sct. Georg elektronisk i stedet for! SE
NYHEDSBREV.

SIG DET TIL DIN KANSLER – så sætter
denne et ”flueben” på dit stamkort – og vi
sparer mange penge!

Så er der GILDETING igen!!
Vi tror det næppe, men året er bare fløjet af sted.
Dagen er tiltaget med ca. 3 timer og forårs blomsterne ”pibler” op –
heldigvis!!
Så uanset om man er GM, STGM, DGM eller har en anden ledelsesfunktion, så
har livet lært os ”AT DET MÅSKE ER REGNSKABETS TIME”!?
Men når vi så ved, at vi ofte sidder på ”ØRE TÆVERNES HOLDEPLADS” – så
håber og tror jeg på, at den enkelte GB ”KAN FÅ RENSET LUFTEN” og tage
den dialog. som man måske ikke har taget i den travle hverdag!?
Altså at ”TAVLEN ER VASKET REN - IGEN”!?
Husk lige – ”GID KLARE TANKER, EN FAST VILJE OG ET ÆDELT SIND”!?
Mange hilsner fra Karsten Barfoed/DGM

Kloge ord
Det store er ikke at være enten det ene eller det andet men at være sig selv - og det formår hvert eneste menneske,
hvis det vil.
At vove, er at miste fodfæstet et øjeblik - ikke at vove er at
miste sig selv.
Det man siger skal man mene og ikke sige andet end det man
mener.
Så bliver man ikke misforstået.
Det man gør, skal man ville og ikke mere eller mindre.
Så bliver der ingen fortrydelse. (Ukendt)
Et mødes længde forlænges med kvadratet på det antal
mennesker, der deltager
PENGE:
For penge kan man købe:...
Pynt, men ikke skønhed.
Medicin, men ikke helbred.
En seng, men ikke søvn.
Mad, men ikke appetit.
Luksus, men ikke kultur.
Bøger men ikke kløgt.
Et hus, men ikke et hjem.
Fornøjelser, men ikke lykke.

Brug ikke tiden til at ærgre dig over ting du alligevel ikke har
magt til at ændre...

Tag aldrig et menneske for givet.
Tag aldrig livet for givet.
Tag aldrig let på en andens hjerte.
Tag ikke dig selv så højtideligt - men ALTID alvorligt.....
Når du mærker mørket så husk
Mørke er intet - Intet i sig selv
Kun fravær af lys
Dermed får mørket aldrig magt eller agt
Og så mærker vi livet.....

Tiden river i kalenderbladene mens de lyse timer rykker frem i køen.
En vigtig lussing til det omsiggribende vintermørke der gør det svært
at se, om januar ER blevet til februar.
Men det ER det. Marts er allerede ved at pudse formen af.
Alt godt kommer til den tålmodige.
Mørke er intet - blot fravær af lys

Der er to typer mennesker i denne verden - de gode og de onde.
De gode sover bedre om natten, men de onde ser ud til at nyde
de vågne timer mere...
Woody Allen

Det sker i Gilderne 2019

1. Vejle

4.4.

Vejle Gildeting

9.4.

Tankuddeling

30.4.

Sct. Georgs Aften

11.5.

Spejderløb

22.5.

Distriktsgildeting

Kolding

21.5.

Friluftsgildehal

B+C

A+B

2. Vejle
4.4.
Vejle Gildeting
9.4.
Tankuddeling
25.4.
Sct. Georgs Aften
Gruppe 2
11.5.
Spejderløb
22.5.
Distriktsgildeting
Kolding
23.5.
Gildehal
Gruppe 3
3. Vejle
4.4.
Vejle Gildeting
9.4.
Tankuddeling
23.4.
Sct. Georgs Aften
11.5.
Spejderløb
22.5.
Distriktsgildeting
Kolding
8.5.
Gildemøde
Vadestedet udkommer igen primo juni 2019
Deadline: Mandag 27. maj (bedes venligst respekteret!)
Leder:
2. Vejle
Redaktør: Agnes Jacobsen
Tyttebærvej 7, 7100 Vejle
Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104
Mail: agnes.jacobsen@mail.dk

