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Alle gildebrødre ønskes en glædelig jul og godt nytår

Strøtanker i november og december
November igen og vinter på vej
mørket stjæler af dagens minutter
Og skyggerne - skyggerne rækker hænderne ud
sætter høstens stjerneklare himle på stand-by.
Nu hviler naturen, dyr går i hi
fingre griber i vindharpens strenge
og tonerne danner en egen vild melodi
Stille! Tidens mørke engel går din dør forbi
Versene er fra en af salme af Lisbeth Smedegaard Andersen,
teolog, forfatter og salmedigter.
Gennem årene har Lisbeth Smedegaard Andersen udgivet en lang
række bøger om kunst og kristendom, men som hun selv bemærker
det, så er det salmerne, der er hendes hjertebørn. Dem vender hun
hele tiden tilbage til, og det er igennem salmerne, hun formår at
fange opmærksomheden og læseglæden, og gennem de malende
tekster skaber hun en sammenhæng i menneskers liv.
Det er salmer, og salmerne er skrevet med den bestemte hensigt, at
de skal synges. Der er komponeret sangbare melodier, men
teksterne griber også én, når man sidder i enrum, hvor der er tid og
ro til læsning og eftertanke.
Ofte indleder forfatteren sin salme med at beskrive noget kendt. En
park, en have eller byens gader. Vejret er skiftende og med få ord
formår hun at give én fornemmelsen af at være til stede lige dér og
mærke regnen – disen – solen – vinden. Man genkender de
forskellige årstider og blikket og tanken åbner sig for en større
verden end den, der ligger lige foran.
Lyset er ikke kun sollys.
Mørket er noget andet og mere end årstidens mangel på lys.
Fuglene er velkendte, de synger eller de tier, de sætter spor, de
bringer bud om andre og nye tider.

Mørket er årstidens mørke, der er et billede på menneskets
sindstilstand i november og december, hvor sindet er så sårbart, at
kun julehåbet formår at skabe en sprække, hvor lyset kan trænge
ind.
Vandringen gennem de regnvåde gader, der spejler himlen, bliver
da en vandring mod ”Guds rige svøbt i lys og stjernetegn. ” Den
vandring skriver Lisbeth Smedegaard Andersen om i en af de
nyere salmer:
1: langsomt stjæler mørket magten fra den korte dag
tungt igennem vej og gade
dunker byens hjerteslag
2: lysreklamer mod december-himlen tung af sne
skønhedsdrømme falmer skuffes
druknes på en natcafé.
3: håb der smerter som en flænge i dit vintersind
åben sårbar kun en sprække
hvor Guds lys kan trænge ind.
4: tøve lidt i regnens dråber i alleens træ’r
spejle sig i matte øjne
så de skinner ved dets skær.
5: lyse op i vore hjerter byde mørket trods
og forkynde fred på jorden
hvor Gud selv vil bo hos os.
6: våde gader spejler himlen blå bag dis og regn
sammen går vi mod Guds rige
svøbt i lys og stjernetegn.
Bvj

Gildemøde 16. november 2017 i Kirkehuset ved
Vor Frelsers Kirke 1. Gilde
Aske fortæller, at han i 2016 afhændede alle sine ejendele og sagde
lejligheden op. Fri af alle forpligtelser, kun med en stor rygsæk, begyndte
hans liv som backpacker på tommelfingeren ned gennem Tyskland. Hvem
tog ham så op i deres biler? Alle slags mennesker med interesse i at tale
med en ung. Kvinder med egne børn tilbød husly og lidt mad. Chauffører i
store lastbiler, der kører på de store autostradaer vil gerne tale med nogen
for at bryde monotonien og have selskab.
Aske kom ud for pudsige situationer. En stor, mandhaftig type viste sig at
foretrække kvindetøj på sit private domicil. Aske fortalte meget om den
venlighed, han mødte blandt folk, mente at som man selv er, således bliver
man mødt!
Aske ankommer til flygtningelejren ”The Jungle i Calais”. Dette er en
ikke-officiel flygtningelejr. Det vil sige telte og affald har bredt sig på et
stort og barsk, sandet område udenfor Calais tæt på Euro-tunnellen, hvor
lastbiler og jernbaner går til England.
Selvom der stadig er krig i Syrien og en del flygtninge fra Mellemøsten, er
der rigtig mange migranter fra Vestafrika, der har taget turen over
Middelhavet. Flygtningene har som mål at komme illegalt til England – om
natten forsøger de at springe på lastbiler og tog. Dette er blevet meget
vanskeligt. Derfor prøver nogle at gemme sig i kølebokse, hvor der er fare
for kvælning. Ofte sker der uheld, når nogen forfejler et spring, og der er
stor risiko for død og lemlæstelse.
Da Frankrig ikke anerkender lejren, er der ikke hjælpeorganisationer som
Røde Kors o.lign. Der er derimod private, der forsøger at give tøj og mad
til lejrens beboere. Aske kommer i kontakt med NGO-organisationen
Salam, der forsøger at hjælpe det de kan, private donerer mad og tøj, der
fordeles og byttes.

Lejren bebos af et bredt udsnit af verdens befolkning. Afrika og
Mellemøsten er rigt repræsenteret. Der tales mange sprog, alene i
Afganistan tales der 6 forskellige sprog. Fransk og engelsk er der dog
mange der behersker på grund af tidligere kolonial tilknytning. Der er
mange uledsagede flygtningebørn, alle har behov for mad, tøj og ly over
hovedet. Aske beskæftiger sig med at hjælpe denne gruppe sammen med
NGO’erne.
Inden længe begynder Aske selv at sove sammen med flygtningene. I små
telte ligger de op til 6 personer helt tæt sammen for at holde varmen mod
vinteren. De fortæller ham deres livshistorier, om flugt gennem ørkenen,
frygten for at blive taget som slave i Afrika, deres liv som flygtninge, der
er en lang kamp for overlevelse og en bedre eksistens.
Lejren er internt styret af nogle klanledere, der har hver sine tilhængere.
Disse ledere går man igennem, når man vil have kontakt, finder Aske ud
af. Det lykkes at få en fodboldbane og arrangere fodboldkampe for børnene
og de unge. Der er også succes med kunstprojekter, male, tegne og udfolde
sig kunstnerisk. Det forstås på alle sprog. På et tidspunkt får lejren leveret
byggematerialer og der bliver bygget nogle barakker til de unges
fritidsaktiviteter. Man begynder at registrere flygtningene, hvilket de er
uvillige til. De vil ikke bindes til et bestemt land eller oplyse deres alder.
Aske bliver i Calais samlet set i et år.
Det er meget hårdt at være blandt flygtningene. Aske giver meget af sig
selv under de ekstreme forhold i en uorganiseret flygtningelejr, hvor
jungleloven gælder.
Han møder den økologiske bonde, der giver afgrøder til lejren. Hun
inviterer ham hjem til sig for at hvile ud og male – hans store interesse.
Franskmændene vil ikke acceptere den ulovlige lejr og bulldozerne
kommer og rydder lejren i foråret 2017.

De uledsagede flygtningebørn fordeles i flere lande efter aftale mellem
Frankrig og England. De er nu sikret undervisning. Deres store ønske er
hermed opfyldt og en bedre fremtid er i sigte.
Aske følger dem til dørs, idet han senere har besøgt børn i både England og
Frankrig. Sidste besøg var i sommer. Nu har han dog cuttet forbindelsen til
børnene. Aske giver udtryk for, at hans rejse er endt, han er mange
erfaringer rigere og er nu i gang med sit eget kunstneriske liv.

Anne-Marie Kramer

1. Sct. Georgs Gilde Vejle
Gildehal den 12. oktober 2017
Som blev afholdt i Vor Frelsers Kirkes sognehus.
Finn startede med at byde alle velkommen til gildehallen, hvor en ny
gildebror blev optaget.
Vi sagde velkommen til Bent Bergsøe Nielsen, hvorefter Finn fortalte
om Sct. George’s formål og historie. Derefter sang vi ”Gildebroder er
du blevet”.
I gildemestertalen fortalte Finn om et godt landsgildeting og refererede
fra Bodil Jølver’s andagt (han havde fået lov), der blandt andet
indeholdt flere digte, som gav meget til eftertanke.
Efter dejlig mad i eftergildehallen viste Finn billeder fra en ferie på
Caminoen, en pilgrimsrejse i Spanien.
Aftenen sluttede med at vi sang ” Ja, vi er danske spejdere ”.
Elsebeth

En spændende dag i Vejle
Otte medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Vejle havde en spændende og hyggelig dag i
forbindelse med VM i sæbekasseløb den 29. september i området ved Nørretorv og
Latinerkvarteret.
En af arrangørerne fra Vejle Kommune havde fundet ud af, Sct. Georgs Gilderne i Vejle
havde arrangeret sæbekasseløb i Vejle i 1950-erne.
Han kontaktede os og spurgte, om vi havde lyst til at være med i arrangementet, og efter
en nærmere drøftelse med løbsarrangørerne sagde vi – ja!
Vi blev udnævnt til ”baneansvarlige”. Vores opgaver bestod i at dirigere sæbekassebilerne
rundt på banen og samtidig forsøge at holde fodgængere på afstand, når sæbekassebilerne
kom racende. Det sidste var det sværeste.
Endvidere havde vi en lille bod, hvor vi udleverede hjemmebagt kage og saftevand til
børnene.
Ved kageboden havde vi opstillet Beach flag, og vi udleverede brochurer. Desværre var
der ikke den store interesse for brochurerne, så vi fik ingen nye medlemmer den dag.
Det var en fornøjelse at se den iver og entusiasme, som børnene lagde for dagen, det gjaldt
jo om at vinde.
Et helt igennem godt og veltilrettelagt arrangement, som Vejle Kommune skal have ros
for.
De otte medlemmer fra 1. Sct. Georgs Gilde i Vejle havde også en god og fornøjelig dag.

Vores kagebod.

En af de flotte biler, det var nu ikke den, der vandt.
Finn Hesselbjerg
1. Vejle

Vejle gildeting 2018
Vejle gildeting 2018 afholdes torsdag den 5. april 2018, kl.19.00 i fælleshuset på Niels W.
Gades Vej.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Finn Hesselbjerg
Stadsgildemester

LGT 2017 er vel overstået
Landsgildeting 2017 er nu forlængst overstået.
Der var 218 gildebrødre, der deltog i landsgildetinget, heraf 143 med
stemmeret.
Landsgildetinget blev afviklet i god ro og orden, uden de helt store
sværdslag.
Lørdag aften havde vi en meget vellykket festaften med 204 deltagere.
Landsgildetinget blev som bekendt afholdt på Hotel og Konferencecenter
Trinity i Snoghøj. Rammerne og ikke mindst forplejningen var helt i top,
så den gode stemning var sat fra start.
Jeg var jo med i styregruppen sammen med 3 gildebrødre fra Fredericia, 2
gildebrødre fra Kolding og Keld fra 2. gilde i Vejle. Vi havde et glimrende
samarbejde, selv om vi naturligvis ikke altid var helt enige.
Jeg må indrømme, at arbejdsindsatsen var større, end jeg havde forventet,
men jeg synes, at det var spændende at være med til at arrangere et
landsgildeting.
Som eksempel på arbejdsomfanget kan jeg oplyse, at jeg i forbindelse med
LGT 2017 modtog 997 mails, og jeg sendte 860 mails.
Jeg er nok også den i styregruppen, der har haft det største omfang af
kommunikation, fordi jeg havde ansvaret for tilmelding, og kontakt til
konferencecentret.
Jeg mener, at styregruppen kan tillade sig at betegne arrangementet som en
succes, og vi har faktisk modtaget en del ros, blandt andet fra
landsgildeledelsen, som sendte os denne hilsen.
Kære Styregruppe, kære øvrige hjælpere.
Hele landsgildeledelsen vil gerne takke jer allesammen for en fantastisk weekend.
En weekend, som foregik i et dejligt miljø og i en dejlig stemning.
Landsgildeledelsen kan nu tage fat på de mange opgaver, som vi glæder os til at løse.
Jeres opgave er løst (bortset fra alt det, der nu skal afsluttes), og vi er glade og stolte
over, at opgaven på Trinity blev løst til UG af jer alle fra Trekantområdets Distrikt.
Vi håber også for jer alle, at I nu får tid til at hellige jer det lokale gildearbejde. Det må
være blevet lidt forsømt her i de sidste par måneder.
Så endnu engang en stor tak til alle.

Med gildehilsen
Landsgildeledelsen
Ved LGK Kirsten Christensen

Den nye landsgildeledelse. International sekretær Georg Lauritsen og
uddannelsessekretær Bente Christensen er nyvalgte, den øvrige
landsgildeledelse blev genvalgt.
Finn Hesselbjerg
Styregruppen LGT 2017

Årskalender 2018 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle
Måned

Dato

Arrangement

Gilde

Januar

18.1.
24.1.
26.1.

Nytårsgildehal
Gilderådsmøde
Ledelsesmøde

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

Februar

8.2.
13.2.
20.2.
8.3.
14.3.
1.3.
20.3.

Gildehal
Gildemøde
Gildehal
Gildeting
Gildeting
Gruppeledermøde
Gildeting

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

April

5.4.
19.4.
21.4.
24.4.
23.4.
26.4.

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

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

Maj

17.5.
15.5.
16.5.
23.5.
31.5.
10.6.
14.6.
14.6.

Gildehal
Gildemøde
Ridderhal
Distriktsgildeting
Friluftsgildehal
Fællesudflugt
Friluftsgildehal
Friluftsarrangement

2. Gilde
3. gilde
Kolding
Kolding
1.gilde
1.-2.-3. gilde
2.gilde
3. Gilde

Marts

Juni

August

16.8.
23.8.

Gilderådsmøde
Friluftsgildehal

2.gilde
1.gilde

September

13.9.
2.9.
20.9.

Gildehal
Udflugt
Gildehal

2.gilde
1.gilde
1.gilde

Oktober

25.10

1.-2.-3. gilde

11.10.

Fellowship
Fredericia
Gildehal

November

8.11.
1.11.
15.11.

Gildehal
Gruppeledermøde
Gildemøde

2.gilde
1.gilde
1.gilde

December

5.12
6.12.
13.12.

Sclerosefest
Julegildehal
Julegildehal

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

1.gilde

Fellowship Day 2017
Trekantområdets Distrikt fejrede Fellowship Day 26. oktober 2017 i Vejle.
Distriktsledelsen med Karsten Barfoed i højsædet, afholdt gildehal og
Fellowship budskabet, der i år var skrevet af den nyudnævnte formand for
verdenskomitéen ISGF Mathius Lukwago fra Uganda, blev oplæst af DIS
Annelise Debois.
70 deltog i denne festlige aften, hvoraf gæster fra Det Grønlandske Hus i
Vejle bidrog til eftergildehallens indslag. På Domus har vi den udfordring
at der ikke er køkken, så traktement var som tidligere buffet med tapas
og ostebord.
Grønlændere mødes ugentlig i Vejle til fælles gode oplevelser og støtter
hinanden i udfordringen ved at bo i Danmark som grønlænder.
Kontaktpersonen til foreningen, Pauline Lennert, havde nogle dejlige fotos
fra Grønland og fortalte lidt om de smukke naturbilleder fra forskellige
byer; hun havde også nogle ting med vi kunne se på, ligesom hun fortalte
lidt om hvordan det er at være grønlænder og bo i Danmark. Salomon, en
af de unge fra foreningen, viste film fra Grønland. Fra Vejle Kommune
fortalte Morten Skovlund om sit job som vejleder for unge grønlændere,
et område der er kommet fokus på i kommunen, med særlig indsats for
denne gruppe borgere.
Der blev underholdt af det grønlandske sangkor ”Mi Erinaq” og
foreningens formand Pauline Lennert takkede for invitationen på de
grønlandske gæsters vegne. Aftenen sluttede med at vi sang den
grønlandske nationalmelodi:
Nunarput utoqqarsunngoravit – på dansk, og det var stemningsfuldt!

Vort ældgamle land under isblinkens bavn,
med lysende snehår om dit hoved!
Vi overrakte som tak aftenens overskud på 2.500,- kr. til den grønlandske
forenings julearrangement for familier og deres børn.
Annelise Debois – DIS

Mærkedage

1.Gilde
Conny Kreilgaard

70 år

8. december

70 år

13. januar

2. Gilde
Anni Kristensen
3.Gilde
25-års gildejubilæum:
Lilian Nordstrøm
Nils Henning Nordstrøm

11. februar
11. februar

Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder.
Storm P.

Glæden er som et lys - tænder du det for andre, falder
dets skin tilbage på dig selv.

Knud Hebsgaard døde den 21. oktober 2017, uventet og pludseligt. Det
kom som et chok og det er ikke til at forstå, at han ikke er mere.
Knud var gildebror gennem 31. år. Han var aktiv i gruppe- og
laugsarbejde, og aktiv i så mange sammenhænge i 2. Vejle og i
samarbejdet med de to andre Vejlegilder.
Knud var vores dørherold, og dermed altid trofast på vagt ved gildehallens
dør, så onde tanker ikke kunne få adgang til hallen og til gildebrødrenes
sind.
Æret være Knud’s minde.
Bodil Jølver

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.

Gildehal i 2. Vejle den 9. november 2017
Gildemester Bodil indledte gildehallen med mindeord om Knud
Hebsgaard, som døde den 21. oktober. Knud var gildebror gennem 31 år
og vil blive savnet i vort gilde.
Bodil bød herefter velkommen til gæster og gildebrødre og især til Bente
Bidstrup, som denne aften havde ønsket genoptagelse i Sct. Georgs Gildet.
Bente har været gildebror i Århus fra 1969-2011, og efter at have aflagt
gildeløftet på ny, bød vi hende velkommen i 2. Vejle.

I sin
gildemestertale tog
Bodil udgangspunkt i et digt af Benny Andersen, som lyder:
Skil dig fra mørket og tag dit parti
du er det lys, du kan sprede.
Vis mig dit ansigt, før alt er forbi,
så er vi begge til stede.
I forholdet mellem mennesker har vi altid en mulighed for at vælge lyset
frem for mørket, og ikke med alderen henfalde til passivitet og
selvmedlidenhed. Bodil refererede en tale af en 90-årig englænder, der talte
om alderdommen, som han ser som en gave. Vi lever i en tid, hvor vi i
modsætning til tidligere generationer vil leve længe nok til at få hvidt hår,
og med godt helbred at kunne opleve, rejse og dyrke omgang med familie
og venner.

Husk at livet er en gave, som bliver mere værd, jo mere man bruger af den.
Husk at glædes over den hver dag og at dele glæden med andre.
Annelise holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun bl.a. fortalte om det nyligt
afholdte Fellowship-arrangement, hvor vi havde besøg af en gruppe fra
Grønlandsk Forening, som underholdt os med korsang og viste flotte
billeder fra Grønland. Sammen med koret sang vi den grønlandske
nationalsang (som vist de færreste kendte?). Overskuddet fra aftenen blev
doneret til foreningen til afholdelse af julefest.
Bente læste gildeloven for os, hvorefter hallen blev lukket.

I eftergildehallen blev serveret kyllingetærter med salat og osteanretning,
og der var rigtig god stemning om bordet. Keld Kirkeskov havde
fødselsdag og blev selvfølgelig fejret med fødselsdagssang.
En rigtig festlig aften sluttede på vanlig vis med ”Vi er danske spejdere”.
Agnes

Julegildehal i 2. Vejle

Torsdag den 7. december afholder 2. gilde den traditionelle julegildehal i
Mølholm Sognehus. Gildehallen er åben, og familie og venner er meget
velkomne.
I eftergildehallen vil vi som sædvanlig spille pakkespil, så husk at
medbringe en gave til ca. 30,- kr.

Tilmelding gruppevis til gruppe 3 senest mandag den 4. december.

Gildehilsen Gruppe 3

Århundredets Juleafslutning
3. Sct Georgs Gilde Vejle
Vel mødt til årets julemøde på

Roberthus (det gamle rådhus) Tybovej 2 6040 Egtved

Program
11:00 Vi mødes ved Landskabsskulptur Parken Tørskind Grusgrav i
den skønne Vejle Ådal.
Vi vil være udendørs i godt en times tid, så husk fornuftige sko og
overtøj
12:00 – 16:00 er der dømt julehygge!
Gruppe 3 sørger for mad og drikke – I skal bare huske penge!! (ca. 100
kr.)
Afbud meldes senest til Kansler mandag den 27. november

Kære Styregruppen, kære øvrige hjælpere.
Hele landsgildeledelsen vil gerne takke jer alle sammen for en fantastisk
weekend.
En weekend som foregik i et dejligt miljø, og i en dejlig stemning.
Landsgildeledelsen kan nu tage fat på de mange opgaver, som vi glæder os til at
løse. Jeres opgave er løst (bortset fra alt der nu skal afsluttes), og vi er glade og
stolte over, at opgaven på Trinity blev løst til UG af jer alle fra Trekantområdets
Distrikt.
Vi håber også for jer alle, at I nu får tid til at hellige jer det lokale gildearbejde.
Det må være blevet lidt forsømt her i de sidste par måneder.
Så endnu en gang en stor tak tilmeldt alle.
Med gildehilsen
Landsgildeledelsen
Ved LGK Kirsten Christensen

Nytårsgildehal
Torsdag den 18. januar 2018
Mølholm Sognehus
Kl. 18.30 Vandregildehal
Kl. 18.45 Gildehal

Mød op
og tag del i
vort
fællesskab

Alle
Gildebrødre
i vejle med
gæster er
velkomne

Eftergildehal med udsøgt nytårsmenu mm.
Pris med all-inklusive kun kr. 250,- pr. kuvert
Bindende tilmelding senest 8. januar 2018 til
Thorkild Kristensen tlf. 60882121 mail: tk@ thorsol.dk

Med gildehilsen 1. Vejle

Det sker i Gilderne 2017/
2018

1. Vejle
5. december
Sclerosefest
7. december
Julegildehal
18. januar 2018 Fælles nytårsgildehal

1. Gilde

2. Vejle
5. december
7. december
18. januar 2018
24. januar (onsdag)
8. februar 2018

Sclerosefest
Julegildehal
Fælles nytårsgildehal
Gilderådsmøde
Gildehal

3. Vejle
3. december
5. december
18. januar 2018
26. januar

Julekomsammen
Sclerosefest
Fælles nytårsgildehal
Gruppeledermøde

Gruppe 3
1. Gilde
Ledelsen
Gruppe 1

1. Gilde

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

