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For et par måneder siden mødte jeg en gammel bekendt. Hun havde haft et
langt og godt liv, men nu var hun træt, og hun syntes ikke, at hun var til så
megen hjælp mere.
Det fik mig til at tænke på en gammel fortælling om to krukker.
”En kinesisk kvinde havde to lerkrukker, som hun hver dag bar på et åg til
bækken for at hente vand.
Den ene krukke var hel og fin og var fuld af vand, når hun nåede hjem.
Den anden var revnet og dryppede hele vejen, og var derfor kun halvfuld,
når hun nåede hjem med den.
Da det havde stået på et par år, beklagede den skårede krukke sig til
kvinden:” Jeg føler mig gammel og unyttig.
Når jeg kommer hjem, er der kun halvdelen af vandet tilbage. Jeg skammer
mig over, at jeg ikke længere kan være til fuld nytte.”
Kvinden smilede og sagde:” Har du ikke lagt mærke til de fine blomster,
der vokser på din side af stien? Jeg har kendt til din revne i lang tid og har
sået blomsterfrø på den side, som bliver vandet hver dag. I to år har jeg
glædet mig over de smukke blomster og har plukket af dem til at pynte op i
mit hus. Hvis ikke du havde været præcis som du er, kunne disse smukke
blomster slet ikke vokse her.”
Jeg er sikker på, at historien fortæller os, at det er netop de revner og
sprækker, som vi har, der er med til at give os et interessant og givende liv.
Ingelise Møller

1. Gilde holder Gildemøde i november
1. Vejle Gilde holder Gildemøde den 15. november 2018, kl. 19.00 i
Menighedshuset ved Mølholm Kirke.
Til Gildemødet har vi traditionen tro fundet en meget spændende
foredragsholder. Det drejer sig om en ung mand ved navn Finn Møller.
Finn Møller vil fortælle om et besøg i Nepal i 2017. Besøgets formål var at
følge op på forskellige projekter, der blev sat i værk efter det store
jordskælv i 2015.
Gå ind på vores hjemmeside www.1sctgeorgvejle.dk under aktiviteter, her
finder du en lille artikel om besøget.
Der serveres kaffe med "noget" til i pausen.
Gildebrødre med ægtefælle/partner fra 2. og 3 Gilde er meget velkomne.
Der vil blive opkrævet et mindre beløb til dækning af vore udgifter.
Gildebrødre fra 1. gilde betaler herudover det sædvanlige beløb til vores
SOS-barn.
Tilmelding til Svend Åge Bak på svendagebak@gmail.dk eller 4051 7614
senest den 12. november.
Finn Hesselbjerg

FRILUFTSGILDEHAL 1. GILDE.
Den 31.maj holdt vi årets første friluftsgildehal. Denne gang på
Mølholm Sognehusets dejlige bålplads. Tilkørselsvejen hertil er
meget kortere og faciliteterne til eftergildehallen mere
komfortable, end i de forskellige spejderhytter, vi brugte førhen.
Da vi 18 gildebrødre blev kaldt ud til gildehallen med
forventningen om et buldrende, bragende bål – ja, så var der
ikke noget bål. Kommunen havde nedlagt forbud mod åben ild.
Det forhindrede dog ikke en god gildehal. Finns gildemestertale
handlede om vores SOS-barn i Etiopien. Vores SOS-barn
hedder Hurkum Aden Haji og er en dreng på 16 år. Han bor i
SOS-børnebyen i Gode. Gode er et af de mest tørkeramte
områder i Etiopien. Fattigdommen er særlig udbredt her og
børnedødeligheden er stor. Underernæring og sygdom påvirker
titusinder af små børn. Kun hvert tiende barn modtager basal
undervisning. Vi modtager 2 breve om året fra skoleledelsen
omhandlende barnets udvikling, det ene brev midt på sommeren
og det andet lige før jul. Og Mr.Hakum, den lokale leder,
beretter at Hurkum har bestået den regionale eksamen og er
startet i gymnasiet. Endvidere fortæller Mr. Hailu, at Hurkum
trives vel og studerer flittigt, er meget ordentlig, rydder altid op
inden han går i seng, og lægger stor vægt på at se præsentabel
ud. Jeg tager mig selv i at tænke, om mine børns opvækst kan
beskrives med så mange superlativer. Nå hvad - med enkelte
kiksere kan de næsten. Elsebeth holdt 5 min. Sct. Georg om at
rejse og hvor dejligt det er at have rejsekammerater. En virkelig
fin og ærlig 5 min, Sct. Georgs tale.

Eftergildehallen foregik, som nævnt i starten, under mere
komfortable forhold. Maden bestod af en lille sildemad og
dejligt, højtbelagt smørrebrød med de dertil hørende væsker,
såsom ”ildvand”, øl og sodavand og muligvis vin, Jeg har glemt
om der var vin, idet jeg kun fik førstnævnte til smørrebrød.
Under eftergildehallen agiterede Conny for vores deltagelse i
”Løb for Livet”. Da mange af vores gildebrødre allerede
deltager i løbet gennem Idræt i Dagtimerne, blev det besluttet at
spørge 2. og 3.gilde, om de ville være med til at starte et større
”Gå-Løbehold” op til næste år. Finn fortalte om en forespørgsel
fra Ørnebjerg om hjælp til vedligeholdelse af deres spejderhus
og læste op af en liste, der omfattede de arbejder, man ønskede
hjælp til. Denne liste så bestemt overkommelig ud. Også her
besluttede man at spørge de to andre gilder om at være med til at
danne et hold, der kunne påtage sig opgaven.
Jeg vil slutte med det rituelle - vi sluttede med at synge ”Ja vi er
danske spejdere”.
Kurt

1. Vejles udflugt 2018.
Søndag d. 2. september er det igen tid til vores årlige
udflugt. Turen går til vest Danmark nærmere betegnet
Blåvand og museet Tirpitz.

Vi mødes senest kl. 8.00 på Bilkas parkeringsplads – bagest på
pladsen.
Så kører vi til morgenkaffen et eller andet sted i Frederikshåb
plantage hvor der er rundstykker, ost mm. Og en lille en til
hvert ”ben”.
Og derefter videre til bunkermuseet Tirpitz, som åbner kl.
10.00.
Tirpitz-bunkeren
Den gamle kanonstilling
ligger som en kolos i
sandet og gemmer på
historier fra Atlantvolden,
Hitlers enorme bunkersprojekt. Indgangen til
bunkeren er gennem en underjordisk udstillings-tunnel fra
Tirpitz. Tag en god ven i hånden og

gå på opdagelse i den mørke kanonbunker fra Anden
Verdenskrig.
Efter et par
timers oplevelse
på museet har
sulten meldt sig
og vi kører en
kort tur til
Kærgård plantage hvor frokosten indtages i dejlige omgivelser.
Vi begynder herefter så småt hjemturen, men tager et enkelt
pitstop, hvor vi indtager eftermiddagskaffen med tilbehør.
Så går turen videre til Vejle hvor vi afslutter en forhåbentlig
dejlig dag omkring kl. 1800.
Det eneste du skal medbringe er: Morgenkaffe, en kaffekop
samt 1 sæt bestik (kniv & gaffel) til frokosten og masser af
godt humør.
Pris pr. Person er kun kr. 200,00.*
*Obs. Prisen dækker al mad og drikkevarer, eftermiddagskaffen med
kringle og småkager samt transporten (all inklusive ☺)

Tilmelding senest den 26. august 2018 til Thorkild
Kristensen, tlf. 60882121 eller mail:tk@thorsol.dk.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.
Hilsen
Den gamle Gruppe A.

Fælles gildeudflugt
Søndag den 10. juni 2018
Kl. 08.00 mødtes en flok gildebrødre fra de tre Vejle-gilder på P-pladsen
ved Bilka, og satte kursen mod Randers. Målet var Elvis Presley Museet,
men undervejs var der stop ved en rasteplads, hvor vi nød en kop kaffe
med rundstykker og en ”lille én til halsen”.

Jeg ved egentlig ikke, hvad vi havde forventet, men udstillingen om Elvis
Presley’s liv og karriere var omfattende og ret imponerende, og i hvert fald
fik vi meget at vide om manden, som måske de færreste vidste i forvejen.
Bl.a. at han var meget religiøs og altid medbragte sin personlige bibel, når
han rejste. En anden ting, som var nyt – i hvert fald for mig – var, at han
gennem sin karriere donerede en meget stor del af sine indtægter til
godgørende formål. Udstillingen viste desuden en film, som bl.a. fortalte
om ham som familiemenneske.

Fra Randers kørte vi til den historiske Hvidsten Kro, hvor vi fik serveret
deres berømte æggekage. Desværre havde himlen under frokosten ”åbnet
sine sluser”, så det var ikke muligt at gå rundt i haven og se de mange
mindesmærker om Marius Fiil og Hvidsten Gruppen, som spillede en
vigtig rolle under 2. verdenskrig.

Efter frokosten kørte vi videre til Århus, hvor vi skulle besøge Spejder
Museet. Museet er flyttet fra Århus midtby til Viby, hvor der er indrettet et
flot museum om spejderbevægelsen og Sct. Georg. To lokale gildebrødre
havde stillet sig til rådighed for en rundvisning, og enkelte gildebrødre fra
Vejle havde medbragt effekter, som blev givet til museet.

Efter rundvisningen blev der serveret kaffe (kagen til kaffen havde vi selv
medbragt), og der var herefter mulighed for at besøge en genbrugsbutik,
som også var tilknyttet museet. Her blev der vistnok også handlet en del,
inden vi forlod stedet!
Vi var efter en vellykket tur tilbage i Vejle ved aftenstid.
Agnes Jacobsen

Mærkedage

1.Gilde

2. Gilde
Keld Kirkeskov

40-års gildejubilæum

25. september

3. Gilde

Tal i vrede, og du kommer til at holde den bedste tale, du
nogensinde har fortrudt.
Winston Churchill

2. Gildes Friluftsgildehal 14. juni
11 gildebrødre og gæster mødtes på Spejderbakken kl. 18.00.
Vejret var strålende, men det var ikke solen der strålede, men
regnen, så der var ikke nogen tvivl, om vi skulle spise ude
eller inde.
Det var en dejlig hytte at komme ind i, for den er blevet
renoveret indvendig, siden sidst vi var der.
Vi lavede et stort bord, så vi kunne sidde samlet.
Palle havde tændt op i brændeovnen. Det var en anderledes
gildehal . Vi spiste vores medbragte mad. Der var en rigtig
god stemning . Efter spisningen havde vi gildehal og Agnes
holdt båltalen. Og så var der kaffe og kager .
Aftenen sluttede med spejdersangen, og til sidst hørte vi
retræten.
Keld

Naturgruppen i 2. Vejle har været på tur til Lille Vildmose for at besøge
Vildmosecentret - et levende formidlingscenter, der giver indblik i mosens
natur- og kulturværdier. Vi kørte med Tørvetoget ud til Birkesø hvor
guiden fortalte om det rige fugleliv. Det er netop her i Dokkedal i samme
uge der har været voldsom brand i tørvemosen. Herefter køre vi til Egense
og sejlede med den lille færge over Limfjorden til Hals og videre til
Dronninglund Hotel hvor vi boede i 2 nætter.
Næste dag var der besøg med guide på Voergaard Slot. Ingen af os
havde været der før, men sikke en fantastisk oplevelse at høre om stedets
spændende historie. Der har gennem tiden været mange ejere, bla.
Stygge Krumpen, Skipper Clement, Frederik den 2. Ingeborg Skeel (hun
er nu spøgelse på stedet)samt Erik Scavenius, men i 1955 købte den
dansk-franske greve Ejnar Oberbech-Clausen Voergaard. Han giftede sig
i Frankrig med den rige enke efter Lafitte familien, og da hun døde arvede
han vinslotte, palæer og store kunstskatte, som han bragte til Voergaard.
Efter hans død i 1963 overgik slottet til en fond. Tak fordi det er muligt at
se Voergaard med dets enestående kuntsamling, - en rigdom der virkelig
er et besøg værd!
Turen gik videre med et besøg på Lindholm Høje. Gravpladsen er et af
Danmarks smukkeste fortidsminder fra yngre jernalder og vikingetid. Den
var i brug i perioden fra omkring år 400 efter Kr. til cirka år 1000, og de
mange stensætninger på højen markerer næsten 700 grave. Selvfølgelig
var vi sultne da vi sad på Dronninglund til middagen, men også mætte af
de mange indtryk!
På hjemturen besøgte vi Utzon Center i Aalborg og det var en fantastisk
oplevelse. Det er bygget i 2008 og ligger flot på den nye havnefront. Utzon
Center blev Jørn Utzons sidste værk og bygget hvor Jørn Utzon boede i
sin ungdom. Her ved Limfjorden var han optaget af at bygge skibe med
sejl og var ivrig søspejder. Særudstillingen om Utzons design, kunst og
arkitektur i anledning af 100 året her i 2018 vises senere i København og
Sidney, Australien.

En bytur forbi det nye Musikhus, Nordkraft teater og kultursted, gågade,
Budolfi Kirke og så var vi jo tæt på Jomfru Anegade, men vi spiste dog
frokost et pænt sted! Et lille besøg på det Maritime Museum, hvor ubåden
”Springeren” var at se, mens pigerne fik kaffe og is i sommervarmen!! En
rigtig dejlig tur og vi fandt hjem til Vejle fyldt med oplevelser og dejligt
samvær!
Annelise Debois

Invitation

Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 19.00
Vejle Lydavis inviterer hermed alle gildebrødre med gæster til en
spændende aften i Foreningernes Hus.
Daglig leder af Foreningernes Hus, Else Marie Schmidt indleder
med at fortælle om ”huset” og de mange foreninger der holder til.
Herefter vil Annelise fortælle om arbejdet i lydstudiet, og man kan
prøve at producere en lydavis med indhold fra denne aften.
Man kan få yderligere information om arbejdet på Vejle Lydavis!
Det er 15 år siden Vejle Lydavis startede med at producere en
Lydavis til blinde og svagtseende for Vejle kommune.
Kom og vær med denne aften og der serveres kaffe med brød! Det
er gratis at deltage men tilmelding af hensyn til traktement
senest fredag den 28.08
Til: Annelise Debois annelisedebois@get2net.dk 75816286
Med hilsen og vi glæder os til at se rigtig mange!

Invitation til Fellowship Day
Torsdag den 25. oktober 2018

Møllegårdsvej 1, 7080 Børkop
Vandrehal kl. 18.30 – gæster er meget velkomne!
Åben gildehal kl. 19.00
Præsentation af skolen
Traktement og under kaffen foredrag af
Korshærspræst Merete Ørskov, der fortæller om
humanitært arbejde i varmestuen i Fredericia
Tilmelding og betaling: Senest torsdag den 11. oktober
til Iver Malmgart, skatmester i 3. gilde Fredericia.
Pris 150,-kr betales til konto reg.nr. 7248, kontonr. 1281144 Husk
navn på indbetaler der betragtes som tilmelding!
Spørgsmål vedrørende arrangement til Marianne Fischer
mobil: 61 42 17 96 mail: mkf@post.tele.dk
Gildehilsen GIM’erne i Fredericia

Det sker i Gilderne 2018

1. Vejle
23. august

Friluftsgildehal på
Spejderbakken Nedre

C+A

2. september

Udflugt (Gammel gruppe)

A

20. september

Gildehal

A+B

Gilderådsmøde
Gildehal

Ledelsen
Gr. 1

2. Vejle
16. august
13. september
3. Vejle
31. aug.- 2. sept.
12. september

Ø-tur
Friluftsgildehal

Vadestedet udkommer igen primo oktober 2018
Deadline: tirsdag 25. september (bedes venligst respekteret!)
Leder:
1. Vejle
Redaktør: Agnes Jacobsen
Tyttebærvej 7, 7100 Vejle
Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104
Mail: agnes.jacobsen@mail.dk

