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SANG, SANGGLÆDE & HØJSKOLESANG
Søndag 12. januar tændte Carsten & jeg for fjernsynet kl 10 i Husby ude
ved Vesterhavet …. Og sikke en fantastisk dag det blev i SANGEN’s
tegn. På 12 ½ time skulle 175 SANGE fra højskolesangbogen afsynges
som fællessang dels på opfordring p.gr.a. et tilsvarende arrangement i
2018, hvor over en halv million seere var forbi DR K, og dels for at
markere at DR2 & DR K nu er én fælles samfunds- og kulturkanal DR2.
De 175 sange skulle synges på 4 forskellige steder i det ganske land: på
biblioteket i Kolding, på Roskilde Festival’s Højskole, i Det Otte-kantede
Forsamlingshus på Mors og i Brorson Kirken i København; som værter var
udvalgt 2 fra musikkens verden nemlig Mathias Hammer & Philip Faber
(chef for DR Pigekoret) og 3 af DR’s populære TV-værter: Silja Okking,
Ane Cortzen & Tine Gøtzsche. Det blev et brag af en søndag med masser
af fantastiske indslag & det væsentligste Danmark’s store SANG-skat blev
virkelig brugt.
Og vi danskere synger jo alle mulige steder, vi synger til jul & på livet’s
mærkedage, vi synger til Sct. Hans og i Sct. Georgs Gildet, vi synger på
højskoler & i DGI-huset, vi synger i kirken & til landskampe, vi synger
under bruseren & når vores børn skal sove
…. vi elsker simpelthen at
synge.
Alle - det være sig kunstnere, videnskabsfolk, læger, terapeuter og du &
jeg - er enige om, at vi skal synge af hjertens lyst & af ”karsken bælg”.
SANG er livsglæde & frihed, SANG er menneskelig medicin, SANGEN
får mennesket til at trække vejret mere hensigtsmæssigt, samtidig med at
der frisættes hormoner, der er tilknyttet hjernens belønningscenter dvs vi
bliver gladere og stresshormoner sænkes. Den helt store gevinst er, der er
overhovedet ingen bivirkninger til SANG.
SANG er menneskelig medicin, der kan helbrede dyb sorg &
ensomhedsfølelse. Alle mennesker kan synge uanset baggrund, alder og
køn. Mange går rundt med musikalske mindreværdskomplekser, fordi

de engang har fået at vide, at de ikke kan synge. Det giver et kæmpe boost
til selvværdet, når de finder ud af, at det kan de godt. Det er bare at hoppe
ud og oplade sin røst.
Demente kan under SANG i glimt huske minder fra deres liv og udstråle
glæde. Kol-patienter trænes i korsang, og deres lungekapacitet bedres. På
flere arbejspladser starter man dagen med en sang. På hospice’er rundt i
landet synger personalet. Sangen bruges helbredende & lindrende.
Jakob Bonderup & Roland Christensen er verdensberømte i hvert tilfælde i
det SANG-glade Vejle. I 2010 tog DGI huset’s leder Roland Christensen
initiativ til SANG-aftener med den blå højskolesangbog i centrum med
håbet om 80-100 deltagere. Det antal er støt vokset og til jule-SANGaftenen var vi ca 1400 SANG-glade publikummer under kyndig vejledning
af højskoleforstander fra Engelsholm Jakob Bonderup, hans kone Katrine
Bonderup & trompetist Jesper Riis, sikke en trio & ih hvor vi SANG.
Vores gruppe i 3. Sct. Georgs Gilde deltog, havde en fantastisk aften, og
skal helt sikkert derned igen. Har du endnu ikke prøvet en SANG-aften i
DGI huset, så er det anbefalelsesværdigt … meen det er lidt vanedannende.
”Syng, spis & snak” … er et fælles-SANG-projekt støttet af Nordeafonden. Højskoler over hele Danmark inviterer os ind til fælles-SANG,
fællesspisning & gode samtaler. 10 km nord for Vejle inviterer
Brandbjerg Højskole 3-4 gange om året til en ”Syng, spis & snak”-aften.
Højskolens forstander Simon Lægsgård leder disse aftener på en yderst
inspirerende måde, og så er han også en anerkendt SANG-skriver. I den
nye højskole sangbog, som udkommer i år, vil han sandsynligvis være
repræsenteret. Så også Brandbjerg Højskole vil jeg varmt anbefale.
Den første ”Folkehøjskole sangbog” udkom i 1894, netop 50 år efter at den
første højskole var blevet etableret i Rødding. Højskolesangbogen, der
synges efter i dag er fra 2006, og i år udkommer den 19. udgave. Et udvalg
på 6 personer, 3 kvinder & 3 mænd, er blevet valgt til dette med Jørgen
Carlsen som formand. Carlsen var i 30 år forstander på Testrup Højskole
og har i en årrække været medlem af Etisk Råd. Og hvorfor så en ny
højskolesangbog? …

Tiderne skifter og historien udvikler sig, og det skal højskolesangbogen
selvfølgelig også; for at den kan være aktuel, skal den svare til dagens
Danmark & vi danskere. Der bliver omkring 600 sange / salmer i den nye
udgave.
I gildet har der siden 1984 med års mellemrum været tale om en ny
udgave.
Og så er det, at jeg tænker, når der findes så fantastisk en sangskat i
højskolesangbogen, skulle Sct. Georgs Gilderne måske overveje at bruge
højskolesangbogen kombineret med et sangbogstillæg med rene gilde-&
spejdersange. Det ville virkelig være en fornyelse; og spørgsmålet om
fornyelse & nytænkning tales der jo meget ofte om i gildesammenhænge.
Højskolesangbogen koster mellem 200 – 250,-kr, og at udarbejde et
sangbogstillæg kunne gøres relativt let.
Alt dette blot til kreative/innovative tanker her i det stadig næsten nye
2020.
Hermed vil jeg ønske alle gildebrødre i Vejle et Dejligt & Spændende
Nytår 2020 og husk SANGEN forløser.
Yrsa Eriksen

Julegildehal 1. Gilde den 12 -12 - 2019.
Til den hyggelige julemusik satte gæster og gildebrødre sig på
plads i Gildehallen.
Finn’s gildemestertale denne gang var en oplæsning af en
historie, som var skrevet af Kristian Thulesen Dahl, om hans
barndoms jul. Han ønskede sig brændende en radio med
båndoptager i julegave. Og var sikker på at han også fik den, for
han havde nemlig lyttet ved køkkendøren og mente, at han der
havde hørt at mor og far havde snakket om, at han da også
skulle få den. Stor var dog skuffelsen, da hans pakke viste sig at
være et par fodboldstøvler, da han pakkede den op. Alligevel
blev det dog en god og dejlig juleaften.
Solveig fortalte i 5 minutters Sct. Georgs om, hvordan hendes
mor, i et kladdehæfte fra 1929, fortalte om hvordan julen
foregik i hendes hjem dengang. Det viste sig stort set at være på
samme måde som i dag, med julegodter, småkager, flæskesteg
juleaften, kål, risengrød og mandelgave, og selvfølgelig juletræ
med lys og pynt. Som man danser og synger omkring, og
selvfølgelig også gaver til alle.
Efter gildehallen var der hygge og dejlig mad, inspireret af en
julefrokostmenu, med sild og anden fisk, ribbensteg osv. og
sluttede så af med risalamande med mandelgave. Derefter var
der så et sjovt bankospil/ pakkeleg, hvor alle fik en pakke med
hjem. Snakken gik godt omkring bordet, og alle hyggede sig og
havde det rart. Vi sluttede aftenen af med i kreds at synge ”Ja, vi
er danske spejdere”.
Svend Åge Bak

Julegildehal i 2. Vejle den 5. december 2019
Til julegildehallen var 16 feststemte gildebrødre mødt frem, og traditionen
tro tændte Birte Jul lysene på højbordet med flammen fra fredslyset.
Ved indgangen til gildehallen blev der spillet: ”Spurven sidder stum bag
kvist”.
Bodil indledte sin gildemestertale med at tale om den mørke tid, hvor vi
tænder lys, både det elektriske og stearinlys. Dog ved vi, at det kun er en
overgang, så vender lyset tilbage og vi får fornyede kræfter. I den mørke
tid søger vi sammen med familie og venner og dyrker fællesskabet og det
gode kammeratskab, som vi har i gildet.
Sang.: ”Vær velkommen herrens år”.
Gildemestertalen fortsatte med en fortælling af Selma Lagerlöf. Historien
handler om Josef, som går ud for at bede om ild til at tænde et bål for at
varme sin hustru, Maria, og deres nyfødte søn.
Efter gildemestertalen hørte vi ”Julebudet til dem, der bygge”.
Gruppe 3 havde til eftergildehallen dækket et festligt bord og trakterede
med traditionel julemad og ris à la mande. Under kaffen med Birte’s
hjemmebagte småkager var der, som traditionen byder, pakkespil, og vi fik
også i løbet af aftenen rørt stemmerne med de kendte julesange.
En hyggelig julesammenkomst sluttede som sædvanlig med ”Vi er danske
spejdere”. Tak til gruppe 3 for en festlig aften.
Birte Jul

Sclerosefest.
Tirsdag den 26. november mødtes gildebrødre fra de tre gilder kl. 16,00 på
Ellehøj. Det var julefrokosten som skulle forberedes til de indbudte gæster,
et arrangement for scleroseramte og partner plus eventuelt hjælpere.
Ved 17,30 tiden dukkede de første gæster op, og alt var klar, jule sildene i
skåle, ligeså den hjemmelavede karrysalat pyntet med æg, osten på fad
sammen med druer, appelsiner og dadler. Julebordene stod fint pyntet med
røde foldede servietter og appelsiner, kristtjørn og gran.
Kl. 18,00 bød Kirsten Madsen fra 1. gilde alle tilstedeværende velkommen,
og kort efter indledtes aftenen med en julesang fra det omdelte hefte.
LEGO Party Band spillede både til fællessangen, og til festen sluttede med
stemningsfyldte julemelodier.
Kl. 19,00 ankom slagteren med julekålen og skinken, fadene blev hurtigt
fyldte, og båret rundt til gæsterne, og snapsen blev skænket op.
Aftenen sluttede med kaffe og småkager samt bankospil med mange fine
gevinster. Der var en fin stemning hele aftenen, som vekslede med sange
og snakken blandt deltagerne.
Sclerose foreningens formand Kristian Hansen sluttede aftenen med at
takke de tre Sct. Georgs gilder og musikerne for en fin aften, og de
glædede sig allerede til næste år.
Hanne.

Årskalender 2020 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle
Måned
Januar

Dato
8.1.

Arrangement
Nytårsgildehal

23.1.
15.1.

Gilderådsmøde
Ledelsesmøde

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

Februar

6.2.
13.2.
13.2.

Gildehal
Gildehal
Gildemøde

1.gilde
2.gilde
3. gilde

Marts

4.3.
19.3.
26.3.

Gruppeledermøde
Gildeting
Vejle Gildeting

12.3.
11.3.

Gildeting
Gildeting

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

2.4.

Tankuddeling

15.4.
29.4.

Sct. Georgs Aften
Distr.gildeting

22.4.
23.4.

Sct. Georgs Aften
Sct. Georgs Aften

13.5.

Ridderhal Kolding

16.5.

Spejderløb

26.5.
28.5.
11.5.

Friluftsgildehal
Gildehal
Gildemøde

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

Dato?

Fælles
gildeudflugt
Friluftsgildehal
Friluftsarr.

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

April

Maj

Juni

18.6.
8.6.

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

Juli
20.8.
13.8.

Friluftsgildehal
Gilderådsmøde

1.gilde
2. gilde

September 6.9.
23.9.
17.9.

Udflugt 1. gilde
Gildehal
Gildehal

1.gilde
1.gilde
2. gilde

August

Oktober

28.10.
Dato?
1.10.

Gildehal
Fellowship

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

November

12.11.
19.11.
12.11.

Gruppeledermøde
Gildehal
Gildehal

1.gilde
1.gilde
2. gilde

December

3.12.
10.12.

Julegildehal
Julegildehal

1.gilde
2. gilde

Fredslyset i Vejle 2019

Som tidligere år kom Fredslyset til Vejle den 27. november på turen rundt i
landet! Birte Jul modtog i den kendte blå transportspand med
flagermuslygten, da gildebrødre gjorde holdt på Fredericiavej som aftalt.
Tidligere år har der været besøg på plejehjem, men det er slut efter man
ikke må medbringe levende lys. Så fandt vi på at sende skrivelse til Vejle
Provsti, om det havde interesse i forbindelse med 1. søndag i advent at
anvende fredslyset. Karsten Petersen er præst i Sankt Nikolai Sogn og
ville gerne sige tak for den mulighed, at få fredslysflammen med i
minikonfirmandernes rollespil om julens budskab.
Gurli og jeg mødte efter aftale ved kirkedøren og konfirmanderne var klar
til rollespil. Der var hyrder på marken, Josef og Maria, De hellige tre
konger, vise mænd og det lille Jesusbarn i krybben! Den røde tråd
gennem rollespillet, var jo lyset med dets budskab om fred på jorden eller
”Mod til Fred” som var dette års tema. Vi prøver igen i 2020!
Birte, Gurli og Annelise - 2. Vejle

Fredslyset i Danmark
En flamme bliver til et hav af lys

Gurli havde mulighed for at fotografere processionen med
minikonfirmanderne og Annelise med fredlyset foran, op forbi de mange
små får med lam ”på marken” og både alterlys og adventskrans blev
tændt med fredslysflammen dog med lidt faretruende situation da præsten
stod op på skamlen! Kirkens kulturmedarbejder læste Fredslysbudskabet.

Nytårsgildehal 2020.
Nytårsgildehallen den 8. januar foregik i Mølholm kirke, hvor 37
gildebrødre fra de tre Vejle-gilder mødtes kl.18. Netop det, at gildehallen
foregik i kirken, gav en ekstra festlig stemning.
I gildemestertalen talte Bodil om tidligere overrabbiner Bent Melchior,
som sidste år fyldte 90 år. I et interview bliver han spurgt: ”Hvad er
meningen med livet?” Og han svarer: ”Meningen med livet er, at vi skal
reparere verden. Det er inden for ethvert menneskes rækkevidde at være
med til at gøre verden lidt bedre, så der fortsat er livsmuligheder for de
kommende generationer”. Selv er Bent Melchior til trods for sin høje alder
formand for organisationen Brobyggerne, som har til formål at gøre
relationerne mellem mennesker bedre..
Her fortalte Bodil om statuen Brobyggeren, skabt af Kunstneren Henrik
Busk Andersen som gave til udsatte mennesker i Vejle og nu opstillet på
lystbådehavnen.
Talen sluttede med Steen Kaaløs kendte vers om at gå ud i livet – det er
aldrig for sent at gå i gang!
Efter gildehallen gik vi over i sognehuset til vandrehal og velkomstdrink,
og snart efter sad vi fordelt ved de fem ”musikborde” og kunne nyde en
tre-retters middag med tilhørende vine.
Undervejs sang vi fra det til lejligheden trykte sanghæfte, og da desserten
var spist og kaffen serveret, startede en musikquiz.
De fem musikborde kæmpede hårdt for at komme først med svarene på de
spørgsmål, der blev stillet til de 20 musikstykker, som blev spillet. Men det
blev ”Dolly Parton-bordet”, der vandt tæt fulgt af ”Frank Sinatra-bordet.”
En fornøjelig aften sluttede med: Nu flyver mørkets fugle ud og
Spejdersangen
G.C.

Nytårsgildehal 2020

2. Spejderlaugsmøde Januar 2020

Spejderlauget er atter i gang.
Verner og Hans har været på langtur for at undersøge muligheder
og har fundet frem til, at Kulsø er det bedst egnede.
Den gode beliggenhed, godt terræn og mulighed for at låne
materialer.
I februar tager lauget på tur til Kulsø for at lære området at kende –
postanbringelser og hvad der skal ske på posterne.
Men vi er i gang og I kan stadig glæde jer til en dejlig tur derude ved
spejdercenteret Kulsø, og datoen ligger stadig fast.
Datoen er: Lørdag 16. maj 2020 – og I kan glæde jer.
På laugets vegne
Bodil

Gildemøde med Virksomhedsbesøg
Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19.00

Food Innovation House
Dandy Business Park
Lysholt Allé 3, 7100 Vejle

Virksomhedsbesøg med rundvisning i det spændende Innovation
House, hvor vi bliver vist rundt i huset og får en indsigt i det nye
testcenter. Efter rundvisning serveres der et let traktement.
Nærmere invitation med tilmelding på et senere tidspunkt.
Men sæt allerede nu et X i kalenderen!
Invitationen gælder alle 3 gilder i Vejle
Aktivitetsudvalget i 2. Vejle
Annelise Debois

www.foodinnovationhouse.dk

Det sker i Gilderne 2020

1. Vejle
6. februar
4. marts
19. marts

Gildehal
Gruppeledermøde
Gildeting

C+A

Gildehal
Gildeting

Gruppe 1
Ledelsen

13. februar
11. marts

Gildemøde
Gildeting

Gruppe 3
Ledelsen

26. marts

Vejle Gildeting

1.-2.-3. gilde

2. april

Tankuddeling

A+B

2. Vejle
13. februar
12. marts
3. Vejle

Vadestedet udkommer igen primo april 2020
Deadline: Mandag den 25. marts (bedes venligst respekteret!)
Leder:
1. Vejle
Redaktør: Agnes Jacobsen
Tyttebærvej 7, 7100 Vejle
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