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Mælkebøtten  

 

Hvorfor mælkebøtten er blevet fandens, er der vist ingen, der kan 
give et entydigt svar på. Men mælkebøtten er og bliver trodsig. Den 
vil ikke være fandens. Den vil fortælle om frihed og livsmod 

Blomster er ikke bare blomster. Der er de smukke, de elskede og de 
elegante. Valmuer, roser og liljer. Og der er dem, vi betragter som 
uønskede. Snerlerne, skvalderkålen – og mælkebøtterne. 
Mælkebøtten har ligefrem indoptaget sin foragtede status i navnet, 
fandens mælkebøtte. Det hedder den faktisk på dansk, mens man 
på andre sprog er mere venlig over for den trodsige, gule blomst. 
Franskmændene og englænderne kalder den løvetand og så er vi jo 
straks ovre i noget, der lyder heroisk. 

Hvorfor mælkebøtten er blevet fandens, er der vist ingen, der kan 
give et entydigt svar på. Måske dens fligede grønne blade, måske 
den dybe stængel, der gør den svær at få has på, måske dens evne 
til at sprede sine frø og omdanne en plæne eller et bed til vild natur? 
’De skal hades væk’, som jeg engang hørte en ivrig havemand sige. 
Over for mælkebøtten må man som havemand mobilisere stærke 
følelser og vedholdenhed. Det er som med forsagelsen af djævelen, 
alle hans gerninger og alt hans væsen. Det er heller ikke gjort en 
gang for alle, men kræver gentagelse, vedholdenhed. Måske er det 
den indsigt, der har smittet af på mælkebøtten. 

I hvert fald er mælkebøtten et eksempel på natur, der tillægges en 
negativ religiøs betydning. Her deler mælkebøtten skæbne 
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med slangen, som jo siden med slangen skabelsens morgen har 
haft ry som både løgnagtig, svigefuld og tvetunget. Selvom slangen 
er en del af Guds skaberværk, har den fået det blakkede ry som 
dén, der bragte mennesket til fald. 

Også mælkebøtten er en del af skaberværket. Og når man står i 
sommersolen og ser ud over en eng, der er dækket af gule 
mælkebøtter, glemmer man både fanden, lugejernet og 
havemandens had. Og frydes over det gule tæppe. For slet ikke at 
tale om den mælkebøtte, der pludselig dukker op uventede steder, 
bryder gennem asfalten og smalle sprækker i byens panser. Her 
bliver den ikke symbol på det onde, der skal forsages, men på livet, 
der sætter sig igennem og kalder på vores taknemmelighed over 
det uventede, det generøse. 

Det minder faktisk om den rolle, mælkebøtten har i den bibelske 
tradition. Selvom mælkebøtten ikke som sådan optræder i Bibelen, 
så vokser den i fugtige bjergegne i Israel. Når årets vigtigste fest, 
påskemåltidet, fejres med bl.a. bitre urter, er mælkebøtterne en af 
de muligheder, man har. De bitre urter, der jo skal minde om 
slavetilværelsen under farao, fortæller samtidig historien om den 
frihed, som blev en realitet mod alle odds. 

Mælkebøtten er og bliver trodsig. Den vil ikke være fandens. Den vil 
fortælle om frihed og livsmod. 

Peter Birch er provst i Gentofte Provsti og sognepræst ved Hellerup 
Kirke.  

En tekst jeg har brugt til ”5 minutters Sct. Georg” En tekst jeg synes 
er meget sigende. 

Grete 3. Vejle 

  



Valdemarsdag 
 

 

Valdemarsdag i år var noget helt særligt!  
Dannebrog havde rund fødselsdag 800 år. Det blev selvfølgelig fejret 
mange steder rundt i landet.  
 
Her i Vejle blev det fejret med et stort optog gennem Vejles hovedstrøg, 
helt ned til Bryggen, og tilbage til rådhuset igen.  

 
 
Det var trods det dårlige vejr, (regnen styrtede ned, og alle blev våde) en 
fantastisk flot og god oplevelse.  
 
Først gik politihjemmeværnet, derefter 
fulgte byens vægtere, så kom 6. juli garden 
fra Fredericia, og så kom alle fanerne 40 
stykker i alt; det var et meget flot syn! Sct. 
Georgs Gilderne i Vejle var også 
repræsenteret med 2 faner og vi syntes 
alle at det var god oplevelse at være med 
til.  
  



Da vi så ankom til rådhuset, blev alle 
fanerne sat foran trappen til rådhuset, 
og der blev uddelt nogle nye faner til 
forskellige foreninger. Derefter blev 
der holdt taler og sunget et par 
fædrelandssange.  
 
 

Det var så afslutningen på 
arrangementet, og alle gik hver til sit, 
efter en rigtig god dag.  
 
Svend Aage Bak 
1.Sct. Georgsgilde Vejle  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Valdemarsdag  
Valdemarsdag blev lanceret i 1912 for at fejre, da Dannebrog faldt ned fra 
himlen. 
Dannebrog ifølge fortællingen faldt ned fra himlen i Estland og hjalp de 
danske kristne til en sejr over de hedenske estere. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 13. juni holdt vi friluftsgildehal på Spejderbakken, men i år var det lidt køligt, så vi 
hyggede os med madkurven inden døre og ild i brændeovnen. Tinnetgruppen afholdt 
gildehal med Lejf Jensens tale om det at være glad og taknemmelig i hverdagen med gode 
oplevelser sammen i familien og ønskede herefter en god sommer! 
Båltalen holdt Gurli Christiansen og da det netop var lige før Valdemarsdag, handlede den 
om Dannebrog. Det var så god en tale, at jeg vil bringe den her i sin fulde ordlyd! 
 
 - Forleden faldt mit blik på en avisoverskrift, der sagde: ”De unges begejstring for 
Dannebrog er mindre end de ældres” Det var lidt trist at læse her lige før Valdemarsdag, 
hvor vi kan fejre 800-året for Dannebrog.  
Ved at læse nærmere i avisen fandt jeg ud af, at det trods alt kun er 14 % af de unge, der 
ser Dannebrog som et negativt symbol på nationalisme, når de får stillet spørgsmålet: Er 
Dannebrog et positivt symbol, som alle danskere kan samles om. Men det skyl- 
  



 
des nok især, at ét politisk parti har taget flaget til sig i sin agitation for danske værdier og 
en stram udlændingepolitik. 
Opmuntrende var det også i samme avis at læse fire artikler om unge mennesker, der 
sætter Dannebrog meget højt. Den ene artikel handlede om Rap gruppen Suspekt, der 
løftede Dannebrog for at genskabe stoltheden over et Danmark, de mente var blevet 
sværtet til. De slutter med at sige: ”For os er Dannebrog både fællesskab og stolthed. 
Stolthed over, hvem vi er, og hvor vi kommer fra, og det, vi som land har skabt”. 
Dannebrog betyder danernes fane eller rødfarvet fane.  
I vikingetiden brugte danske konger en ravnefane med Odins ravn broderet i sort på en 
rød bund, når de drog i krig.  
I middelalderen dukker korsflag op i flere forskellige farvekombinationer. Vi kender f. eks. 
Det engelske flag, som har en hvid dug med et rødt kors. I middelalderen var der stor 
symbolværdi i farverne rød og hvid, fordi de symboliserede blod og renhed og dermed var 
knyttet til den bibelske fortælling om Jesus. Op gennem tiden dukker korsflag op mange 
steder, bl.a. på Bayeux-tapetet, så flagets design var velkendt og ofte brugt allerede inden 
den første dokumenterede brug i Danmark i 1300-tallet.  
Legenden fortæller jo, at Dannebrog faldt ned fra himlen ved slaget ved Lyndanise i 
Estland den 15. juni 1219, hvor Valdemar Sejr vandt herredømmet over det nordlige 
Estland. 
Legenden beretter, at esterne overfaldt den danske lejr, og selv om danskerne var hårdt 
pressede, kunne nederlaget undgås, fordi ærkebiskop Anders Sunesen under slaget rakte 
sine arme op mod Gud for at bede om sejr. Så længe han kunne holde sine arme oppe, 
havde danskerne fremgang, men hver gang han blev træt og lod armene synke, gik 
esterne til modangreb, og det så en overgang ud til, at de ville løbe af med sejren. I dette 
øjeblik skal et rødt korsbanner, Dannebrog, være kommet til syne på himlen og være dalet 
mod jorden. Kong Valdemar greb det og viste flaget til sine tropper, som derpå fik nyt mod 
og besejrede esterne. 
Det er uvist, hvornår Dannebrog først bliver anvendt af de danske konger. Man ved, at 
Valdemar Atterdag anvendte det i sin regeringstid i 1300-tallet, men man har også mønter 
slået i Danmark allerede i 1100-tallet, som viser et korsbanner. 
Siden 1500-tallet har Dannebrog angivet danske skibes nationalitet, i 1600- og 1700-tallet 
indgik Dannebrog i hærens faner. Indtil 1743 brugte man et sort-hvidt korsflag som 
sørgeflag, derefter blev det besluttet at flage på halv i stedet for. Men vi skal frem til 1854 
før almindelige borgere fik ret til at hejse Dannebrog. 
Dannebrog er et af de ældste nationalflag i verden. Andre lande begyndte først i midten af 
1800-tallet at have et nationalflag. 
Jeg er glad for, at jeg som spejder lærte at have respekt for Dannebrog, og at vi også i Sct. 
Georgs Gildet sætter en ære i at behandle fanen med stor respekt. Lad os håbe at 
Dannebrog fortsat kan være alle danskeres symbol.    God Valdemarsdag! 
 
Aftenen sluttede med nedtagning af flaget og Retræten blev spillet i skovens krat!  
 



Årskalender 2018/19 for Sct. Georgs Gilderne i 

Vejle 

 

 

 

Måned Dato Arrangement Gilde 

December 

2018  

4.12 Sclerosefest 1.-2.-3.gilde 

 13.12 Julegildehal 1.gilde 

 6.12 Julegildehal 2.gilde 

 1.12 Julekomsammen 3.gilde 

2019    

Januar 9.1. Fælles 

nytårsgildehal 

1.-2.-3.gilde 

 23.1. Gilderådsmøde 2.gilde 

    

    

Februar 7.2. Gildehal 1.gilde 

 28.2. Gruppeledermøde 1.gilde 

 21.2. Gildehal 2.gilde 

 14.2. Gildemøde 3.gilde 

    

Marts 21.3. Gildeting 1.gilde 

 14.3. Gildeting 2.gilde 

 12.3. Gildeting 3.gilde 

    

April 4.4. Vejle Gildeting 1.-2.-3.gilde 

 9.4. Tankuddeling 1.-2.-3.gilde 

 30.4. Sct.Georgs Aften 1.gilde 

 25.4. Sct.Georgs Aften 2.gilde 

 23.4. Sct.Georgs Aften 3.gilde 

    

Maj 11.5. Spejderløb 1.-2.-3.gilde 

    

 22.5. Distrikts gildeting Kolding 

 21.5. Friluftsgildehal 1.gilde 
 

  



Måned Dato Arrangement Gilde 

Maj 23.5. Gildehal 2.gilde 

 8.5. Gildemøde 3.gilde 

    

Juni 16.6. Fællesudflugt 1.-2.-3.gilde 

 13.6. Friluftsgildehal 2.gilde 

 2.6. Friluftsarrangement 3.gilde 

    

August 22.8. Friluftsgildehal 1.gilde 

 8.8. Gilderådsmøde 2.gilde 

 30.8-1.9. Ø-tur 3.gilde 

    

September 1.9. Udflugt 1.gilde 

 19.9. Gildehal 1.gilde 

 12.9. Gildehal 2.gilde 

    

    

Oktober 10.10. Gildehal 1.gilde 

 Onsd. 23.10. Fellowship Kolding 

    

    

November 7.11. Gruppeledermøde 1.gilde 

 21.11. Gildemøde 1.gilde 

 14.11. Gildehal 2.gilde 

 26.11. Sclerosefest 1.-2.-3.gilde 

    

December 12.12. Julegildehal 1.gilde 

 5.12. Julegildehal 2.gilde 

    

Januar 2020 8. januar 

2020 

Nytårsgildehal 1.-2.-3. gilde 

Arr. 2. gilde 

    

    

    

    
 

  



Mærkedage 
 

    
 

1.gilde 

 

Gildejubilæum: 

 

Aase Ørjan  50-års gildejubilæum 7. august   

 

2.gilde 

 

Katrine Martens 90 år  22. august 

 

3.gilde 

 

Inge Øelund  70 år  31. juli 

 

 

Nytårsgildehal 2020 

 

Der er reserveret lokaler i Mølholm Sognehus til nytårsgildehallen 2020. 

Datoen bliver: Onsdag den 8. januar 2020. 

Arrangør: 2. gilde 

 

Sclerosefest 2019  

 

Bemærk: Sclerosefesten, der normalt afholdes første tirsdag i december, er 

i år flyttet til tirsdag den 26. november. 
  



Fælles Gildeudflugt søndag den 16. juni 2019 
 

 
I et dejligt dansk sommervejr drog gilderne i Vejle på en fælles udflugt til 
Fyn. Påstigning som sædvanligt på Bilkas P-plads og den flotte Papuga 
luksusbus med Bent Bergsøe Nielsen som vores guide, sørgede for vi fik 
en rigtig dejlig dag! I invitationen stod at vi skulle til Fyns land som også 
kaldes Danmarks blomster-og frugthave og det fik vi set var sandt på 
turens første programpunkt, nemlig Humlemagasinet! Først gjorde vi dog 
holdt ved Røjle Klint for at drikke vores medbragte kaffe til dejlige friske 
rundstykker. Der var lidt stærk vind på klinten, så det var godt at finde læ 
bag træer og buske! 
 
Så gik turen videre til Humlemagasinet i Harndrup, som netop denne 
søndag havde ”Åben have” med en masse boder stillet op i parken! De 
seneste år har der været over 60 stadeholdere med mange spændende 
planter og andet i relation til haver, så der er mulighed for at gøre mange 
gode køb. Vi gik tur gennem parken og så på de opstillede boder- hvad 
der var af spændende planter, husflid som kurveflet og slebne sten. Også 
snapseurter og øl bryg kunne man smage på!  
Der er en meget stor og smuk park omkring selve det gamle 
Humlemagasin og et haveanlæg på 10 tdr. land med over 20 temahaver. 
Hvert år kan man i hovedbygningen opleve en ny kulturhistorisk udstilling, 
der i år er en Frederik VII og Grevinde Danner samling, samt 
Juleudstilling, Historisk Dukkemuseum, Sigfred Pedersen Museet og 
Humlemuseet (ølmuseum) 

 
 
 
 

  



 Efter besøget på Humlemagasinet kørte vi til Oure som er en lille by på 
den sydøstlige del af Fyn. Her fandt vi ”MAJORGAARDEN”. I den 
hyggelige krostue fik vi serveret en dejlig middag, gammeldaws oksesteg 
med waldorfsalat, tyttebær, kartofler og masser af brun sovs! Vi var så 
sultne!  Rigelig citronfromage til dessert! Vi skulle spise i en fart for bussen 
ventede på at køre os til næste programpunkt! Vi havde det ellers lige så 
hyggeligt ved bordene med dejlig mad, vin og øl!  
 

Videre sydover gennem Svendborg, forbi Ollerup hvor vi blev mindet om 
skolens karismatiske grundlægger, Niels Bukh (1880-1950), der skabte 
historie med verdens første gymnastikhøjskole. Det var ikke fordi vi skulle 
føle trang til lidt gymnastik, for jeg tror de fleste tog en lille middagslur på 
det tidspunkt! Herefter nåede vi til Fåborg, og på vejen mod Assens gjorde 
vi holdt ved Horne Kirke. Her ventede en guide på os som på bedste vis 
fortalte om kirkens historie og viste os rundt på kirkegården, hvor der var 
kunstneriske kors lavet af konfirmander og lidt usædvanligt, også bygget 
et Mausoleum. 
 
  



Horne Kirke er Fyns største landsby- og Fyns eneste rundkirke, som kan 
ses i det temmelig blandede byggeri. Interiøret er af stor historisk værdi, 
idet Eckersberg er repræsenteret i kirken. Ligeledes er kirkens indretning 
med Greveloge og Nadversal af sjælden karakter.  Den verdensberømte 
succesfilm "Adams Æbler" blev indspillet i Horne Kirke 2004. På 
kirkegården er etableret en labyrint med inspirationen fra labyrinten i 
Chartres, domkirken syd for Paris, og tanken med labyrinten er at skabe 
en kort pilgrimsvandring for dem, der ikke kan tage en lang 
pilgrimsvandring. Det var vi flere der prøvede! 

 
Efter besøget i kirken var det tid til eftermiddagskaffen og helt praktisk, var 
der ved kirken et lille anlæg med borde og bænke. Så gik turen hjem til 
Vejle efter en rigtig dejlig dag, hvor vi fik masser af både kultur, natur og 
oplevelser, som det var blevet os lovet i invitationen! 
   
Jeg vil gerne slutte med på vegne af alle deltagerne at sige tak til den 
arrangerende gruppe for en interessant og velplanlagt fællestur! 
 
Annelise Debois, 2. Vejle 
  



 
Invitation til Fellowship Day 2019 

 

Onsdag den 23. oktober kl. 18.00 
Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding 

 
Traditionen tro festligholder Trekantområdets Distrikt denne dag! 

 

Kl. 18.00  Rundvisning i den spændende bygning  
Kl. 19.00  Åben gildehal i universitetets auditorium 
Kl. 19.45  Spisning i universitets kantine 
Kl. 20.45  Kaffe i foredragssalen  
 
Under kaffen vil Lise von Selen fra Etisk Råd give et indblik i, hvilke udfordringer 
rådet har, og fortælle om nogle af de sager, hun har været involveret i. Til 
information flytter Etisk Råds Kontor i 2019 til Kolding! 
 
Vi forventer at slutte senest kl. 22.00 og glæder os til at se rigtig mange! 
 
Tilmelding og betaling: Anne-Mette Skræ fra 5. Kolding mette@skrae.dk   
 
Pris 150 kr. eksl. drikkevarer der kan købes på stedet.  
Betaling via netbank inden 6. okt. (husk at skrive navn på overførslen) 
Reg.nr. 7040 kontonr. 7412165 
Gæster er meget velkomne! 

 
Gildehilsen  
GIM gruppen i Kolding 
  

mailto:mette@skrae.dk


 

Broager Kirke 

 
Under et ophold på Benniksgård i pinsedagene besøgte vi bl.a. Broager 

Kirke, som er opført af munkesten i sidste del af 1100-tallet. Sagnet 

fortæller, at kirkens tårn blev bygget af to søstre, og til minde om de to, der 

var siamesiske tvillinger, står tårnet sammenvokset til ”lænden”, men med 

to spir. 

 

Også indvendig er kirken speciel, idet alteret ikke som normalt er hævet i 

niveau. Prædikestolen er anbragt i venstre side og døbefonten til højre. 

Under restaurering er afdækket nogle spændende kalkmalerier, og hele 

rummet fremstår meget lyst. 

 

I nordre korsarm ses en stor figurgruppe af Sankt Jørgen og dragekampen. 

Fortællingen om dragekampen lyder således: ”Sankt Georg, ”Vor Herres 

første ridder” kom til et land, hvor en frygtelig drage skræmte folk fra vid 

og sans med sin forgiftede ånde. Hver dag blev der ofret to får til dragen. 

Men fårene slap op og loddet faldt på prinsessen, Kleodelinde. Som en 

brud gik hun ud til dragens hule. Sankt Georg gik til angreb og med sin 

lanse spiddede han dragen. De bandt den med Kleodelindes livbånd, førte 

dragen ind til byen, hvor den i offentlighed blev halshugget. For sin dåd 

afslog Sankt Georg at modtage gaver. Han havde viet sit liv til Jomfru 

Maria, Guds moder, og kunne ikke gifte sig. Men han bad kongen vise de 

fattige medfølelse.” 

Figurgruppen er fra 1490’erne. 

 

Agnes 
  



 

Det sker i Gilderne 2019        

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

1. Vejle 

 

22. august  Friluftsgildehal C + A 

1. september  Udflugt  A 

19. september Gildehal  B + C 

 

2. Vejle 

 

8. august  Gilderådsmøde Ledelsen 

12. september Gildehal  Gruppe 1 

 

3. Vejle 

 

30/8 – 1/9  Ø-tur 

 

 

 

 

 

 

Vadestedet udkommer igen primo oktober 2019 

Deadline: Fredag 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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