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Alle gildebrødre ønskes en rigtig
glædelig jul og godt nytår

Strøtanker i november og december.

Det er en skæv tegning. Den er sær, den er tragikomisk. Den er farveløs,
men den er ikke uden bid.
En brovtende mand. Han er tyk og velnæret, har skæg og briller. Han står
foran et bord, som han læner sig op ad. Han peger på de umage dyr, der
som rekrutter står foran ham.
Der er en kat, en elefant, en sæl, en snegl og en guldfisk, der svømmer i sin
glasskål. Og der er en abe, en fugl og en frø, og i baggrunden er der et stort
træ, som er involveret i den opgave, kommandøren stiller.
” for at sikre en retfærdig udvælgelse, får I alle den samme
eksamensopgave. I skal klatre op i træet ! ”
Tegningen har jeg fået af Lone. Hun er lærer og ansat på et bosted, hvor
der bor en flok børn, der er hårdt ramt af vold og svigt og misbrug.
Børnene bor i et stort hus. De har hver sit værelse og går i skole der, men
det er svært at få undervisningen til at fungere, når eleverne

hver især har mange problemer at slås med. Det er de voksne, der hver dag
og nat kommer på stedet, der skal hjælpe børnene videre i livet. Børnene
skal lære at omgås hinanden og tage hensyn til hinandens forskelligheder.
De skal forstå, at ikke alle er ens, at de ikke alle har de samme evner. De
skal acceptere, at forudsætningen for at udnytte de muligheder, der ligger
foran dem, kan være begrænset af det liv, de indtil nu har haft. De skal
forstå, at de voksne vil deres bedste. De skal mærke, at de er elskede, og de
skal vide, at i det hus, hvor de nu bor, vil de møde kærlighed og tryghed og
stabilitet.
Og hvor er det godt, at der er huse og mennesker, der magter at hjælpe
børnene, der så tidligt møder voksnes svigt og tabet af den omsorg, der er
barnets ret. Hvor er det godt, at der i vores samfund er mange, der tager sig
af de problemer, der møder både børn og voksne, når de mærkes af livet.
Og så var der en artikel i avisen, også den ramte. Artiklen var om en ung
mand, der var kørt galt. Det var en voldsom ulykke. Han havde kørt for
stærkt, og skaderne han havde pådraget sig, var mange. Følgen var, at han
ikke kunne fuldføre den uddannelse, han havde været i gang med. Men den
unge mand havde mod, og han havde fået nyt håb, for speciallægerne
mente og anbefalede optræning på
Vejlefjord. Men hjemkommunen var klogere. De fandt, at den unge mand
skulle flytte ind på et bosted og så affinde sig med forholdene der. Det var
det nemmeste og også det billigste. Det tog håbet og modet fra den unge
mand, der havde set en lysning i sin ulykkelige situation, men kommunen
skulle spare og var ikke til at rokke. Så trådte familien til. Deres dreng
skulle have muligheden, og forleden kunne man læse, at han nu er på
Vejlefjord – ikke med den kommunale velsignelse og betaling – men på
familiens foranledning. Og de første tilbagemeldinger er positive.
Og der var artiklen om de små plejehjem, der må lukke, fordi der skal
spares på ældreområdet. Mennesker, der har haft deres bolig på hjemmet i
flere år, skal rives op med rode og flyttes til store centrale plejehjem, der
ligger i bykommunen mange kilometer fra hjemmet, langt fra venner og
familie, der før boede lige i nærheden og som lige kom forbi til en snak.

Og der var artiklen om flygtningen. Han var en ung familiefar, der var
spærret inde i en fangelejr i ørkenen. Der var sand, og der var sol. Der var
mørke og der var blæst. Der var usikkerhed og angst for livet og fremtiden.
Ingen i hans familie anede, hvor han var. Ingen, der kendte ham, vidste, om
han levede. Han havde ingen kontakt med livet uden for lejren. Han var så
bange, at han måtte græde – måtte skrige sin angst ud.
Der er så mange, der beder om hjælp i det store og i det små. Og hjælpen
handler ikke altid om medlidenhed og medynk, ofte drejer det sig om
økonomisk støtte, som den hjælp der bedes om, når dansk flygtningehjælp
er ude for at samle ind.
Og nu er det, man lige kan se tilbage på den lille tegning.
For hvordan er det lige vi gildebrødre kommer ind i billedet.
For vel er vi ikke som deltagerne i dyreparaden, der tydeligvis ikke har
sammen forudsætninger for at klatre i træer. Men der er begrænsninger i
vore kræfter og muligheder. Jeg har i al fald ikke kræfter og lyst til at gå på
trapper og gader for at rasle med indsamlingsbøsserne, men der er også
andre veje at gå.
Der er brug for voksne. Der er brug for bedsteforældre, og der er brug for
besøgsvenner. Det er overkommeligt, og det kan der komme mange gode
samtaler ud af. Og selv om kræfterne med alderen er
blevet begrænset, så er der stadig brug for mennesker, der har kræfter og
vilje til at bruge sig selv, til at lytte og til at fatte. Måske er vi klogere på
nogle områder, men for ret at blive brugt af sine medmennesker, må man
ydmygt gå dem i møde og lytte til det, de fortæller. Prøver man at komme
med gode råd og anvisninger, prøver man at agere klogere og
bedrevidende, sker der intet hverken med det menneske, der har brug for
én – eller med den person, der vil lade sig bruge.
Godt er det at vågne om morgenen med bevidstheden: Der er brug for dig –
og godt er det at slutte dagen med at føle og mærke, at man har kunnet
bruges af andre.
Bodil Jølver

Nytårsgildehal
Tirsdag den 9. januar 2019
Kl. 18:00 Nytårsgildehal i Mølholm Kirke
Kl 18:45 Vandregildehal i Mølholm Sognehus

Alle gildebrødre i Vejle og gæster er velkomne!
Eftergildehal med en festmiddag - et sandt
overflødighedshorn af lækkerier - til den uhørte
sum af kun 250 kr. per person – incl. drikkevarer!
Tilmelding og betaling til Carsten Eriksen senest
den 3. januar på tel. nr. 21686711 eller pr. e-mail til
yc.eriksen@gmail.com.
Betaling med MobilePay på 21686711 eller til konto
nr. 7030-120733.
Med gildehilsen 3.Vejle

1. gildes gildehal 11. oktober 2018
i Mølholm sognehus
Vi gik ind til et stykke musik af Kim Larsen.
Finn bød velkommen til gildehallen, og takkede Poul for vikariatet ved
sidste gildehal.
I gildemestertalen fortalte Finn om nyligt overstået gildemesterstævne, som han syntes godt om. Det lyder til at der er flere nye tiltag på
vej fra landsgildeledelsen. Hvor der blandt andet skal være fokus på det
stærkt faldende medlemstal. Der er selvfølgelig en naturlig aldersbetonet
afgang af gildebrødre, men også direkte udmeldinger, der slet ikke står mål
med tilgangen af nye gildebrødre.
Poul Hebsgaard holdt 5 min.
Sct. Georg, der handlede om,
hvordan vi opfører os i trafikken f.eks. giver
fingeren, dytter af hinanden, kører for stærkt,
og ikke overholder, når der er gult
eller rødt lys.

I eftergildehallen fik vi dejlig mad og
snakken gik og vi hyggede os med en lille
solbærsnaps fra Jelgava.

Vi sluttede aftenen med ”Ja, vi er danske spejdere.
Elsebeth

GILDEMØDE I 1. VEJLE DEN 15. NOVEMBER.

Til Gildemødet skulle vi møde Find Møller, der
gennem sit arbejde for Folkekirkens Nødhjælp
har været i Nepal. Formålet var, at følge op på
forskellige projekter, sat igang efter jordskælvet i 2015.
Det var hjælp til selvhjælp (D.C.A.), skoler var
blevet opført, næsten alle børn lærer Engelsk.
"Drivhuse" og vanding, hvor man kunne dyrke
økologiske grøntsager. Der dannes Cooperativer.
Der er stor forskel mellem rig/fattig, samt mellem mænd/kvinder. Den fattigste folkegruppe
er Dalitter, der ikke ejer noget jord, de er også
kasteløse.
Gildemødet var virkelig en oplevelse til eftertanke, mange Gildebrødre, ægtefæller samt gæster
fra 1. og 2. Vejle var mødt frem.
Tak for en dejlig aften!
Helle Vedel Rodding

Årskalender 2018/19 for Sct. Georgs Gilderne i
Vejle

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.
24.4.

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.
15.5.
22.5.

Spejderløb
Ridderhal
Distrikts
gildeting
Friluftsgildehal

1.-2.-3.gilde
Kolding
Kolding

2019
Januar

21.5.

2.gilde

1.gilde

Måned

Dato

Arrangement

Gilde

Maj

23.5.
8.5.

Gildehal
Gildemøde

2.gilde
3.gilde

Juni

9.6.
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.
??

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

Vejle Gildeting 2019
Vejle Gildeting afholdes torsdag den 4. april 2019 kl. 19,00 i
Mølholm Sognehus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på Vejle Gildeting 2019, skal være
Stadsgildemesteren i hænde senest 4 uger før Gildetinget.
Finn Hesselbjerg

Julegildehal i 1. Vejle Gilde
1. Vejle Gilde afholder julegildehal torsdag den 13. december i
Mølholm Sognehus.
Husk at vi starter kl. 18.00, og husk at medbringe en pakke til en
værdi af ca. kr. 30,
Finn Hesselbjerg

Gildehal i 2. gilde den 8. november 2019
Vi holdt – som sædvanlig – gildehal i Mølholm Sognehus. Bodil holdt en
gildemestertale, som gav lidt at tænke over. Den står som lederen i dette
nummer af Vadestedet, så I kan selv læse den.
Eftergildehallen var en ”Fransk aften”.
Annelise og Keld med ægtefæller har aktier i et danskejet, fransk vinslot,
Chateau de Haux i Bordeaux-området. De fremstiller nogle dejlige vine, og
Annelise havde sørget for at vi alle fik et glas rødvin derfra, medens hun
fortalte om vinslottet, dets historie tilbage til 1100-tallet, og om hvordan
man i dag kan komme og holde ferie på slottet. Det har de prøvet alle fire.
Vi hørte også om produktionen i dag. Foredraget blev ledsaget af de
dejligste billeder fra slottet og de omkringliggende vinmarker.
Efter foredraget nød vi et dejligt måltid med franske specialiteter, bl.a.
patéer og diverse oste m.m., og så sluttede vi måltidet af med Agnes’s
dejlige hjemmebag til kaffen. ”En dejlig fransk aften”.
Ivar

Julegildehal i 2. Vejle

Torsdag den 6. december kl. 19.00 afholder 2. gilde vor
traditionelle julegildehal i Mølholm Sognehus. Gildehallen er åben
og familie og venner er meget velkomne til at deltage.
I eftergildehallen vil vi som sædvanlig spille pakkespil, så husk
at medbringe en gave til ca. 30,00 kr.
Tilmelding gruppevis til gruppe 3 senest mandag den 3. december.
Gildehilsen Gruppe 3

Mærkedage

3. Gilde
10-års gildejubilæum;

Henny Simonsen
Edvard Simonsen

29.01.2019
29.01.2019

Fellowship Day den 25. oktober på Brejning Efterskole
Det var en rigtig flot og spændende aften GIM’erne i Fredericia gilderne
havde arrangeret på ”Spejderefterskolen”, hvor 75 gildebrødre mødtes i
Vandrehallen. Her var det sjovt at se de mange billeder, præmier og
spejderting, der prydede væggene.
Gildehallen blev afholdt i skolens foredragssal, Yggdrasil, som i nordisk
mytologi betyder ”Livets træ”. Distriktsgildemester Karsten Barfoed holdt
gildemestertalen og i forbindelse hermed fik Jens Nørgaard overrakt sin
40 års jubilæumsnål. Jens Nørgaard var Distriktets første
distriktsgildemester. Herefter oplæste Annelise Debois Fellowship
budskabet, der var skrevet af Gunilla Engvall fra Västerås, Sverige, samt
overbragte en hilsen fra Mathius Lukwago, Formand ISGF World
Committee. Der blev sunget, Vel mødt frem gildebror samt fanesangene.
Inden gildehallen sluttede, fik Brejning Efterskoles nye forstander Lone
Frankel Goul ordet og fortalte om skolens virke og formål, som den ene af
de 2 spejderefterskoler i Danmark.
Eftergildehallen bød på traktement i Valhal, som er skolens spisesal. Her
var der dækket festligt op, og spejdere fra skolen hjalp med servering.
Drikkevarerne var tilpasset skolens retningslinjer, så der var rigeligt af
danskvand med hyldeblomst og jordbær. Hyggelig og god stemning ved
alle borde, hvor gildebrødrene var blandet fra de 3 byer i distriktet. Dejlig
mad samt kaffe og kager som skolens økonoma Karin Jørgensen havde
sammensat.
Der blev sunget en sang, som aftenens foredragsholder havde ønsket
”Skyerne gråne, og løvet falder”. Korshærspræst Merete Ørskov holdt
herefter et foredrag om hendes arbejde med Kirkens Korshærs Varmestue
i Fredericia. Vi sad igen i foredragssalen Yggdrasil og fokus var rettet mod
Meretes gribende fortælling om de skæbner, der er hendes hverdag, og
som hun har et stort hjerte der banker for!
Slut på en fantastisk aften med Skuld gammel venskab … . og det var en
stor glæde at aftenens overskud kunne gå til gavebreve med beløb til
både Spejderefterskolen og arbejdet ved Varmestuen.
På gensyn i Kolding 2019!
Annelise Debois
DIS – Distriktets internationale sekretær

Det sker i Gilderne
2018/2019

1. Vejle
4. december
13. december
9. januar

Sclerosefest
Julegildehal
Nytårsgildehal

A+B
Arr.3.gilde

2. Vejle
4. december

Sclerosefest

6. december

Julegildehal

9. januar

Nytårsgildehal Arr.3.gilde

23. januar

Gilderådsmøde Ledelsen

Gr. 3

3. Vejle
1. december

Julekomsammen

4. december

Sclerosefest

9. januar

Fælles nytårsgildehal

Arr. 3.gilde

Vadestedet udkommer igen primo februar 2019
Deadline:

tirsdag 25. januar (bedes venligst respekteret!)

Leder:

3. Vejle
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