
 
 

 

Vadestedet 
Sct. Georgs Gilderne i 

Vejle 

 
  
 

 

Nr. 4     August - september 2017  
 
 

 

 

 

 
  



 

 

Det er sommer 2017. Det er agurketid, siger man. Mange ting forbliver det 

samme – f.eks. vejret i Danmark, hvor man spejder længe efter stabilt 

varmt vejr. Andre steder i Europa er der voldsomme hedebølger og i 

Antarktis er der et isbjerg dobbelt så stort som Fyn, der nu flyder rundt i 

havet med kurs mod Sydamerika. 

 

I USA er der daglige skandaler med familien Trump (hvordan kunne de 

vælge ham som præsident?) Erdogan i Tyrkiet truer med at genindføre 

dødsstraf efter sidste års kupforsøg, Macron i Frankrig vinder 

præsidentvalget uden parti, og i Storbritannien hænger Theresa May fast i 

Brexit-regeringsmagten med det yderste af fingerneglene efter at have 

betalt bestikkelse til DUP i Nordirland for deres støtte. 

Jo, vi lever i en interessant tid. 

  

Herhjemme er der ikke så meget at rapportere – og gud ske lov for det. De 

mest markante politiske diskussioner går ud på, om det er en god ide eller 

ej at inkludere juice og saftflasker af plastik i returpantordningen.  

 

Og se, i forhold til resten af verden omkring os, der vakler fra den ene krise 

til den anden, er det ikke så lidt opsigtsvækkende. Jeg tror denne stabilitet, 

denne evne til at få tingene til at fungere når alt omkring ser kaotisk ud, er 

én af grundene til at Danmark ofte bliver betegnet som det gladeste land i 

verden. 

 

I den nyeste rapport med titlen Verdens Lykkelighedsrapport 2017 udgivet 

af Sustainable Development Solutions Network (SDSN), der kårer verdens 

lykkeligste folkefærd, indtager Danmark en anden plads. På førstepladsen 

finder man Norge. Men med prisen på agurker i Norge in mente, kan det 

kun være et spørgsmål om tid inden vi igen indtager ”vores” førsteplads! 

 

Arthur Connie 

3. Gilde 
 

  



 

 

1. Vejles udflugt til Hjerl Hede. 

 

Søndag d. 3. september er det tid for vores udflugt. 

Turen går til Hjerl Hede og Brande.  

 

Vi mødes senest kl. 8.00 på Bilkas parkeringsplads – bagest 

på pladsen. 

Så kører vi til morgenkaffen et eller andet sted. Og derefter 

videre til Hjerl Hede, som åbner kl. 10.00. 

På Hjerl Hede kan vi opleve ”gamle dage” m.v.  Frokosten 

spiser vi i Madpakkehuset.  

 

Eftermiddagskaffen indtager vi på Hotel Dalgas, Brande. Vi 

vil også i Brande se nogle af byens gavlmalerier. 

I 2018 er det 50 år siden, de første gavlmalerier blev til. Der 

kommer hele tiden nye til. 

 

Derefter går det hjem til Vejle.  

 

Medbring: Morgenkaffe, kaffekop og egne drikkevarer til 

frokosten. 

 

Pris pr. Person er kr. 125,00. 

 

Tilmelding senest den 24. august 2017 til Finn Hesselbjerg, 

tlf. 24286430 eller mail:fhnprivat@mail.dk.  

 

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage. 

Gruppe B. 

 
  



 

1. Sct. Georgs Gilde Vejle 

Friluftsgildehal den 8. juni 2017 

 

Som noget nyt blev friluftsgildehallen i år afholdt et nyt sted. 

Normalt har vi afholdt friluftsgildehallen i spejderhuset i 

Højen, men her i år ville vi prøve et nyt sted. 

Vi valgte at prøve Spejderhuset nedre på Skrædderbakken i 

det naturskønne Grejsdalen. Spejderhuset ligger flot placeret 

i skovområdet med gode muligheder for både udendørs og 

indendørs aktiviteter. 

Det blev nu mest til indendørs aktivitet fordi regnen silede 

ned det meste af tiden. 

 

Finn’s Gildemestertale var over emnet ”fake news” et nyt ord 

som er kommet ind i det danske sprog. 

”fake news” (falske eller urigtige nyheder) det danske sprog 

bliver mere og mere international både på godt og ondt. 

Det var især i forbindelse med præsidentvalget i USA at 

”fake news” blev kendt i Danmark. Det er nok de sociale 

medier der er den store skurk i forbindelse med nyheder af 

mere eller mindre rigtig observans, hvor der overhovedet 

intet filter er på nyheder, der plantes på disse medier. 

Men det med at plante urigtige nyheder er absolut ikke noget 

nyt, her kom Finn med adskillige eksempler på ”fake news” 

blandt andet i krigssituationer, men der kaldes ”fake news” 

blot propaganda. 

De sociale medier både Facebook, You tube og instagram har i 

flere omgange måttet rydde op i både konti og opslag. De har 

slettet i millionvis af opslag og der er 

  



 

 

sikkert mange der kan slettes endnu, så en god portion 

skepsis og eget filter for alle nyheder er nok en 

nødvendighed i dagens Danmark. 

 

5 minutters Sct. Georg blev fremlagt af Svend Aage, der tog 

udgangspunkt i en tv udsendelses række på DR K som 

omhandlede Danmarks ekspeditionen til Grønland. Svend 

Aage er meget interesseret i hvordan man først i 1900 tallet 

kunne foretage en ekspedition i så barskt område, og han 

afsluttede den interessante beretning med at sige at her kunne 

man tale om ”rigtige mænd”  

 

Efterfølgende var der dækket op til rigtig sommermad, der 

bestod af kartoffelsalat, små frikadeller og røde pølser. Der 

var mere end rigeligt med mad og der var bestemt ingen der 

gik fra bordet med sultfornemmelser. 

Snakken gik lystigt og bordformand Poul Erik styrede 

tropperne med hård hånd krydret med dejlige sange. 

 

Bare ærgerligt at vi ikke kunne være ude i guds fri natur på 

en varm solrig aften, men vejr og vind er vi ikke herre over 

så vi måtte tage til takke med regnvejr. 

Dog sluttede vi alle med at ønske hinanden en rigtig god 

sommer. 

 

Thorkild 

1. Sct. Georgs Gilde Vejle 
  



 

 

1. Gilde holder Gildemøde i november 
 

1. Vejle Gilde holder Gildemøde den 16. november 2017, kl. 19.00 i 

Kirkehuset ved Vor Frelsers Kirke. 

Til Gildemødet har vi traditionen tro fundet en meget spændende 

foredragsholder. Det drejer sig om en ung mand ved navn Aske Jonatan 

Kreilgaard, der har opholdt sig et år i flygtningelejren ”The Jungle” i Calais, 

hvor han specielt har taget sig af uledsagede børn. 

Der serveres kaffe med "noget" til i pausen. 

Gildebrødre med ægtefælle/partner fra 2. og 3 Gilde er velkomne.   

Der opkræves et mindre beløb til dækning af udgifter. 

Nærmere oplysninger og tilmelding kommer i Vadestedet i oktober, men sæt 

allerede nu krys i kalenderen. 

Finn Hesselbjerg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mærkedage 
 

    
 

 

2. Gilde 

 

Liss Mose Hansen 85 år  20. september 

 

Annelise Debois 25 års gildejubilæum 8. oktober 

 

 

 

 

 

 

Om dette at mødes 
 

Et møde er en sammenkomst 

af mennesker, som er samlede  

for at lære, hvordan man skal 

gøre ting, som de allerede  

ved, hvordan de skal gøre, 

men som de ikke har haft 

tid til at gøre, fordi de 

har haft for mange møder, 

de var nødt til at deltage i. 
  



Årskalender 2017 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle 

 
 

Måned Dato Arrangement Gilde 

    

Januar 5.1. Nytårsgildehal 1.-2.-3. gilde 

 19.1. Gilderådsmøde 2. gilde 

    

    

Februar 23.2. Jubilæumsgildehal 1.-2. gilde 

 7.2. Gildemøde 3. gilde 

    

Marts 2.3. Gruppeledermøde 1. gilde 

 23.3. Gildeting 1.gilde 

 9.3. Gildeting 2.gilde 

 23.3. Gildeting 3. gilde 

    

April 6.4. Vejle Gildeting 1.-2.-3. gilde 

 25.4. Tankuddeling 1.-2.-3. gilde 

 29.4. Spejderløb 1.-2.-3. gilde 

 27.4. Sct. Georgs Aften 1.gilde 

 20.4. Sct. Georgs Aften 2.gilde 

 24.4. Sct. Georgs Aften 3. gilde 

    

Maj 10.5. Ridderhal Kolding 

 24.5. Distriktsgildeting Kolding 

    

 18.5. Gildehal 2.gilde 

 16.5. Gildemøde 3. gilde 

Juni 8.6. Friluftsgildehal 1. gilde 

 11.6. Fællesudflugt 1.-2.-3. gilde 

 15.6. Friluftsgildehal 2.gilde 

 14.6. Friluftsgildehal 3. gilde 

    

    

    
 

  



    

August 24.8. Friluftsgildehal 1.gilde 

 24.8. Gilderådsmøde 2.gilde 

 25.-27. Gildeweekend 3. gilde 

    

    

September 3.9. Udflugt 1.gilde 

 21.9. Gildehal 1.gilde 

 21.9. Gildehal 2.gilde 

 13.9. Friluftsgildehal 3. gilde 

    

    

Oktober 26.10  

torsdag 

Fellowship Vejle 1.-2.-3. gilde 

 12.10. Gildehal 1.gilde 

    

    

    

November 2.11. Gruppeledermøde 1.gilde 

 16.11 Gildemøde 1.gilde 

 9.11. Gildehal 2.gilde 

 9.11. Gildemøde 3. gilde 

    

    

December 7.12 Julegildehal 1.gilde 

 7.12. Julegildehal 2.gilde 

 3.12. Julekomsammen 3. gilde 

    

    

    

    

    

    

    
 

  



 

 

Friluftsgildehal i 2. Gilde den 15. juni 2017 

 
Endnu engang var vejrguderne med os, da gildebrødre fra 2. gilde og 

gæster mødtes til friluftsgildehal på Skrædderbakken i den smukke 

Grejsdal. 

 

Traditionen tro mødtes vi kl. 18.00 medbringende madpakker og  

termokaffe. Tinnetgruppen, som arrangerer friluftsgildehallen, havde hejst 

flaget og tændt bålet, og vi nød den medbragte mad i den lune aftensol. 

 

Vi indledte gildehallen med sangen ”Ved 

Jyllands hjerte en kilde springer”…. , 

hvorefter Knud Hebsgaard holdt 

gildemestertalen, som fortalte om Baden-

Powell og hvordan spejderbevægelsen 

opstod og blev til en verdensbevægelse. 

BP havde en dyb bekymring for sit lands 

og sit folks fremtid, idet han syntes, at det, 

der foregik, mindede om det gamle romerriges forfaldsperiode. Det var dog 

ikke de voksne, men ungdommen han ønskede at påvirke, fordi: ”Ved at 

redde en mand, reddes kun en enkelt, men red en dreng, og man redder en 

hel multiplikationstabel”. Midlet var Scouting for Boys, og de unge 

mennesker tog med begejstring mod BP’s idéer om karakterdannelse. Den 

25. juli 1907 rejstes så den første spejderlejr, og som vi ved, har idéen 

siden spredt sig til den verdensbevægelse, vi kender i dag. 

 

Den 22. juli i år åbner i Sønderborg en landslejr med ca. 40.000 spejdere 

fra alle danske korps og med deltagelse af spejdere fra store dele af verden. 

 

Herefter holdt Annelise Debois båltalen, som hun indledte med et vers af 

Hans Hartvig Seedorf: 

 

 

:  
  



 

 

 Det er igen den fine lyse nat, 

 med drosselfløjt i vejens mørke krat. 

 Det er igen de store stjerners tid, 

 da verden bliver mild og månehvid. 

 

Forventningerne til sommeren, med solskin og haverne, der står i blomst, 

og snart begynder ferietiden. Annelise mindedes den stemning, vi som 

spejdere oplevede, når vi sad omkring bålet og som vi nu mærker ved vor 

friluftsgildehal. I flammernes skær skal vi huske altid at glædes over den 

mulighed, vi har for at sprede lys og varme omkring os – give kærlighed 

videre til vore medmennesker. 

 

Desværre bringer de daglige nyheder også dårlige nyheder med terror og 

mørke kræfter. En udvikling vi ikke kan ændre, og vi kan så vælge at 

fokusere på alt det positive, se lyset og kærligheden mellem mennesker. Vi 

lever trods alt trygt og godt i Danmark og er rige på muligheder.  

 

Annelise omtalte også landslejren i Sønderborg og Sct. Georgs Gildernes 

Hotelt, som er beskrevet i sidste nummer af bladet Sct. Georg. Her er 

masser af aktiviteter for spejderne, alt sammen ting vi kender fra vor egen 

spejdertid og spejderløb. Annelise sluttede af med at ønske os alle en rigtig 

god sommer. 

 

Efter gildehallen nød vi den medbragte 

kaffe, mens solen gik ned og det blev tid 

til at tage flaget ned. Herefter lød – som 

det er tradition – retræten fra skoven og 

vi sluttede aftenen med at synge 

spejdersangen. 

 

Tak for en dejlig aften. 

Agnes J. 

 

 
  



 
Fælles gildeudflugt søndag den 11. juni 2017  

 
I godt vejr steg vi på VB-fan bussen på Bilkas parkeringsplads og vi følte 
os rigtig godt tilpas i sofaer med caféborde og plads til en fadbamse, så 
man er klar til kamp, men vi var på gildeudflugt og turen gik rundt om 
Juelsminde halvøen, hvor der blev serveret kaffe, rundstykker, basser og 
en lille én på Rosenvold lystbådehavn. 
 
 Vi kørte gennem det bakkede landskab forbi Rohden Gods og gennem 
Barrit ad Barrit Langgade, Danmarks længste landsbygade og her var 
længden i km en gættekonkurrence, hvor vinderen fik en flaske rødvin!  
 
Herefter kørte vi til Glud Museum og gik rundt i husene, hvor der flere 
steder var nyt at se på. I hovedbygningen ”Hildesheim” er der en flot 
udstilling om Søren Knudsens liv og arbejde med at opbygge Glud 
Museum. Han beskrev sit museum som en miniaturelandsby og havde 
indtil sin død planer om at skabe en lille vandmølle, en høkerforretning og 
en skolestue på museet. Vi kan takke hans imponerende arbejdsindsats, 
hans blik for det svindende landbosamfund og hans kærlighed til fortiden, 
at museet har haft 100 års jubilæum. 
 
Så gik turen nord om Horsens Fjord til Alrø hvor der var bestilt de berømte 
tarteletter på ”Café Alrø”. Vi var informeret om at der kun var én til hver, 
men det var tilpas, da vi også fik dessert! Et sted der er meget besøgt og 
på gårdspladsen var udstillet en mængde såkaldt kunst, som man bare 
kunne more sig over! 
 
Men tarteletterne havde taget noget af vores tid, så besøget i Vær Kirke 
har vi til gode ligesom spejdercenteret blev byttet til et rigtig lille hyggeligt 
sted ”Kaffe Huset” i Åstrup syd for Glud, godt gemt men værd at vende 
tilbage til. Værten var bager og havde bagt den dejligste kringle til 
eftermiddagskaffen og han var så begejstret for VB- fan bussen, at han 
fulgte os ud i bussen og vinkede farvel! 
 
Herefter tilbage til Vejle og dermed sluttede udflugten med en stor tak til 
den arrangerende gruppe fra turudvalget. 
 
Annelise Debois 2. Vejle 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

INVITATION 

 

 

 
 
 

Trekantområdets Distrikt afholder i år Fellowship Day i Vejle. 
Det foregår på DOMUS, Ved Sønderåen 1, 7100 Vejle. 
Gode parkeringspladser lige udenfor indgangen til lokalerne! 
Torsdag den 26. oktober - Gæster er meget velkomne! 

 
 Kl. 19.00 Åben Gildehal, derefter spisning og underholdning 
Menu: Tapas, pølse, oste og kaffebord. Drikkevarer kan købes. 

 
GRØNLANDSAFTEN        

    Grønlandsk underholdning 
   med foredrag og sangkor 
 
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 deltager og fortæller om deres liv. 

Overskud fra aftenen går til Grønlandske børns adventsfest. 
 
Tilmelding og betaling: Senest torsdag den 12. oktober til 
Henny Simonsen, 20 65 38 95 info@simonsenejendomme.dk 
 
Pris 150,-kr betales på netbank reg.nr. 0759 kontonr. 3225884349 
eller mobilepay 20 65 38 95. Betaling på selve dagen 160,-kr 
 

   
   Gildehilsen GIM’erne i Vejle 
Poul, Birte, Ruth og Henny 

mailto:info@simonsenejendomme.dk


Besøg i Spejdernes Lejr 2017  
Mandag 24.juli besøgte jeg Landslejren i 
Sønderborg. Det var imponerende at skue ud 
over lejrområdet fra toppen af støvlen som er 
lejrens vartegn. Hvor er teltpladsen med 
barnebarnet, hvor er Sct. Georgs Gildernes 
Hotelt, festpladsen som vi hver aften kan se på 
TV? Det var ret uoverskueligt, men jeg kunne da 
ringe til Elsebet, der var jobber i Spejdersport og 
spørge: ”Hvor er du”? Vi havde et lejrkort, men 
man forestiller sig ikke hvor stort området er, 
før der er gået nogle timer og man er dus med 
udfordringen! Barnebarnet beroligede mig og 
sagde at ”det er bare som på Roskilde, og man skulle ikke tro du havde 
været spejder”! Men vi fandt Hotelt og blev godt modtaget af Rigmor og 
Georg der passede receptionen og lejede ”værelser” ud i de gule larver 
der var slået op på rækker med værelsesnumre på! Gildebrødrene havde 
haft travlt med aktiviteter på en velbesøgt dag. 
Vi fandt også Emilie og Ottos Skærbæk gruppe og fulgte madlavningen til 
de sultne glade spejdere. En fantastisk dag i en SUPER lejr! 
Annelise Debois 2. Vejle 

 

  



 

                                                          

1. Vejle 

1. Vejle 

24. august  Friluftsgildehal A + B 

3. september  Udflugt  B 

21. september Gildehal  C + A 

26. oktober  Fellowship  Vejle 

2. Vejle 

 

24. august  Gilderådsmøde Ledelsen 

21. september Gildehal  Gruppe 1 

26. oktober  Fellowship  Vejle 

3. Vejle 

13. september Friluftsgildehal 

26. oktober  Fellowship  Vejle 

 

Vadestedet udkommer igen primo oktober 2017 

Deadline: 26. september (bedes venligst respekteret!)  

Leder: 1. Vejle 

Redaktør: Agnes Jacobsen 

 Tyttebærvej 7, 7100 Vejle 

 Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104  

 Mail: agnes.jacobsen@mail.dk   

  

 

 

Det sker i Gilderne 2017  

       

mailto:agnes.jacobsen@mail.dk

