
 

 

 

Vadestedet 
Sct. Georgs Gilderne i 

Vejle 

 
Nr.1        Februar - Marts 2016  

 

 

  



Musen Frederik. 
 

 Jeg har læst en lille historie for mine elever om musen 

Frederik. 

 Jeg husker ikke forfatterens navn, og jeg kan ikke 

fremskaffe bogen igen. 

 

 Handlingen foregår i en lille musefamilie, som lever i 

stengærdet. 

  Alle har travlt med at samle forråd til den kommende 

vinter  - bare ikke Frederik. Han sidder og nyder solen og 

dens varme. Og da vinteren nærmer sig, har han stadig 

ikke fået samlet forråd. 

Musefamilien forbarmer sig over ham, da det bliver koldt 

og mørkt ude i musehullet, og de andre mus deler deres 

forråd med Frederik. Men inden vinteren er slut, slipper 

forrådet op. Alle er indstillet på, at nu må de sulte og 

fryse resten af vinteren.  

  Så begynder Frederik at fortælle historier, og nu sidder 

alle musene og lytter til Frederik. Han kan fortælle så 

levende om de dejlige dage, da solen skinnede og varmede 

dem. Han fortæller, så de kan mærke solens varme i deres 

krop og de glemmer næsten, at de er sultne.  

 Således varmede Frederiks historier, så hele 

musefamilien overlevede vinteren og inden længe 

skinnede solen igen. 

 

 Jeg tænker på denne lille historie, for nu, når vinteren og 

den mørke tid nærmer sig, så har vi også brug for at 

tænke tilbage på sommerens dejlige oplevelser og minder. 

 



 Jeg var i sommeren 2015 på en spændende udflugt  til 

Dannevirke, hvor vi oplevede en natur med mange 

smukke vilde blomster og flagrende sommerfugle. Vejret 

var usædvanlig varmt og solrigt. Et dejligt minde. 

 

 Turen til den blomstrende frugtplantage i Kivik i Sverige 

kan jeg også tænke tilbage på med glæde. 

 

 3. gilde var på en fantastisk week-end tur til Nissum. 

Vi var ude i en dejlig natur for at finde bæverspor, en helt 

utrolig oplevelse. 

 

 Jeg tror, I alle har mange dejlige ture og oplevelser at 

tænke tilbage på, så lad os glæde os over den svundne 

sommer og dens minder og håbe  sommeren 2016 bringer 

os ligeså mange gode, varme øjeblikke og oplevelser. 

 

Mange hilsner 

Lilian Nordstrøm 

 

 

   

 

  



 

Den årlige julefest for de scleroseramte blev igen denne gang afholdt på 

Ellehøj den 1. dec. og som sædvanlig var der stor tilslutning. 

Ialt ca.1oo deltagere og deres hjælpere. 

Det var i år 34. gang, at denne julefest afholdtes. 

Der er altid en god stemning, alle bidrager med godt humør 

trods svære handicaps og anden sygdom, og man mærker tydeligt, at 

alle har glædet sig til denne aften. 

Kl. 18. blev der budt velkommen, og man gik hurtigt i gang med 

maden, der som sædvanlig bestod af sild og hjemmelavet karrysalat, øl 

og snaps. To slagtere fra Bredballe stillede op med dejlig 

julekål og hamburgerryg, derefter var der ostebord + frugt, 

lidt senere kaffe og julesmåkager.  

Der blev sunget mange julesange, og på de nummererede  

sangblade, som også var en lodseddel, var der 35 fine gevinster, der 

vakte glæde hos de heldige. 

Også i år havde vi musikalsk underholdning af Arthur Connie og 

hans dygtige orkester, der både spillede til vore sange og også 

underholdt med julemusik og sange i løbet af aftenen. 

Tak til Arthur og orkester for deres bidrag til en festlig aften. 

 

Formanden takkede for en dejlig aften, og man glædede sig 

allerede til næste år til den traditionsrige fest, der gerne må  

foregå efter samme "opskrift".  

 

Og for os i udvalget er det en dejlig optakt til den kommende jul. 

 

 

         Lisbeth 

 

 



Julegildehal i 2. Vejle. 

 

Til musikken af ”Skyerne gråner” tog gæster og gildebrødre plads i 

gildehallen. 

 I sin gildemestertalen læste Bodil et digt af Nis Petersen (1897-1943), 

der i digtet fortæller om angsten og uroen        

der følger et menneske i tiden, der er mellem morgen og aften - mellem 

lys og mørke. 

Margaretha Melins salme, Advent er mörket og kyla.  

Salmen taler om tiden op til advent, om forventningen, 

og om lyset, de fire lys. Johannes Johansen har gendigtet 

salmen, og det er hans gendigtning der skal lyde her: 

 

1. Det er så mørkt omkring advent, med kulde og savn og krig. Man 

drømmer om fred og om venskab, alligevel høres der skrig. 

 

2. Der er så mørkt omkring advent, vi tænder et lys og bèr:  

Forbarm dig, o Gud over jorden og hele den nød, som du ser. 

 

3. Vi venter Kristus i advent. Du kommer på jorden ned. Vi 

beder dig, tag vore hænder og fyld dem med arbejd for fred. 

 

Knud holdt 5 min. Sct.Georg, og talte om thepotten af H.C. Andersen. 

Thepotten var stolt af sin lange tud, af den brede hank, den havde noget 

forud og bagud. Thepotten gik meget igennem, fik stød, mistede hanken 

og tuden, fik plantet et løg i sig, kom til at ligge som et gammelt skår, 

men den havde erindringen, den kan ikke mistes. 

 

I eftergildehallen blev der serveret en fin julefrokost, 

krydret med julesange og hyggelig snakken. Efter 

kaffen var der fornøjelig pakkeleg. Aftenen sluttede med 

spejdersangen. 

H.K. 

                                                                                   

 

 



 

 

Årskalender 2015/16 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle 

 
Måned Dato Arrangement Gilde 

December 1.12. Sclerosefest 1.-2.-3. gilde 

 6.12. Julearrangement 3. gilde 

 10.12. Julegildehal 1. gilde 

 10.12. Julegildehal 2. Gilde 

    

2016    

Januar 13.1. Nytårsgildehal 1.-2.-3. gilde 

 19.1.   OBS Gilderådsmøde 2. gilde 

    

Februar 11.2. Gildehal 1. gilde 

 24.2. Gildemøde 3. gilde 

 25.2. Gruppeledermøde 1. gilde 

 24.2.   OBS Gildehal 2. gilde 

    

Marts 3.3. Gildeting 2. gilde 

 17.3. Gildeting 1. gilde 

    

April 12.4. Vejle-gildeting 1.-2.-3. gilde 

 14.4. Sct. Georgs Aften 2. gilde 

 26.4. Tankuddeling 1.-2.-3. gilde 

 28.4. Sct. Georgs Aften 1. gilde 

 30.4. Spejderløb 1.-2.-3. gilde 

    

Maj 12.5. Friluftsgildehal 1. gilde 

 18.5. Ridderhal 

Koldinghus 

1.-2.-3. gilde 

 25.5.  Distriktsgildeting 

Kolding 

1.-2.-3. gilde 



 26.5. Friluftsgildehal 1. gilde 

    

 

  Måned Dato Arrangement Gilde 

Juni 9.6. Friluftsgildehal 2. Gilde 

 12.6. Fællesudflugt 1.-2.-3. gilde 

    

August 25.8. Friluftsgildehal 1. gilde 

 25.8. Gilderådsmøde 2. gilde 

    

September 4.9. Udflugt 1. gilde 

 22.9. Gildehal 1. gilde 

 22.9. Gildehal 2. gilde 

    

Oktober 26.10. Fellowship 

Kolding 

1.-2.-3. gilde 

 27.10. Gildehal 1. gilde 

    

November 3.11. Gildehal 2. gilde 

 8.11. Gruppeledermøde 1. gilde 

 17.11. Gildemøde 1. gilde 

    

December 1.12. Julegildehal 2. gilde 

 8.12. Julegildehal 1. gilde 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Mærkedage 
 

    
 

 

3. Gilde 

 

Gildejubilæum: 

Jørgen Worsøe 50 år 6. februar 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gildeting i 1. Vejle Gilde 
 

Husk Gildetinget i 1. Vejle Gilde den 17. mats kl. 19:00. Der er et 

fantastisk godt traktement. 



Eventuelle spørgsmål der ønskes behandlet på Gildetinget, skal 
være Gildeledelsen i hænde senest den 3. marts. 
 
Finn Hesselbjerg 
 
 

 

 



Nytårsgildehal d. 13/1-2016 
 

Dette års fælles nytårsgildehal for de 3. Vejle gilder blev denne gang afviklet 

af 3. gilde. Arrangementet fandt sted i Mølholm Sognehus, hvor der altid er 

dejligt at komme. 

Til forhallen blev der serveret bobler, en dejlig cremant, og her havde alle 

lejlighed til at ønske hinanden godt nytår. Herefter samledes man i 

gildehallen, hvor Yrsa holdt en tankevækkende gildemestertale over emnet 

alder, og hvordan man opfatter det at være gammel, afhængig af om man 

selv er ung eller gammel. Som helt ung betragtede man folk på den alder, 

som man selv har nu som ældgamle, og nu føler man sig bestemt ikke selv 

gammel. Det er nok noget, som vi alle sammen kan nikke genkendende til. 

I stedet for 5 minutters Sct. Georg havde man valgt at invitere Laura, spejder i 

KFUM’s Bredballe gruppe.  Med støtte fra diverse sponsorer og en donation 

fra Tanken havde hun deltaget i verdensjamboreen i Japan i 2015. 

Laura fortalte levende og engageret om sine oplevelser, dels med at møde en 

fremmed kultur, som også på nogle områder ligner den vestlige; men ikke 

mindst om glæden ved at være sammen med andres spejdere fra mange 

forskellige lande. Ligeledes berettede Laura om, at hun havde været i 

Hiroshima på 70-års dagen for nedkastningen af den første atombombe, og 

der havde deltaget i mindehøjtideligheden, hvilket havde gjort et stort 

indtryk på hende. Indlægget var suppleret med en række gode billeder, og for 

os, som selv har haft fornøjelsen af at besøge Japan, var det en dejlig 

oplevelse at gense nogle af de steder, hvor man selv har været. 

Herefter kunne man gå til bords for at indtage en lækker buffet. Ikke mindst 

antallet af forretter var imponerende, og var så godt, at det var lige før, at 

man havde kunnet nøjes med det.  Men steg og dessert var der også, og 

ligeså velsmagende som forretterne. 

Snakken gik livligt ved bordene; men underholdning var der også tid til. Den 

blev styret af Arthur, som altid er god til den slags. 

Opvasken blev klaret af Ruths barnebarn, så det var med til at gøre det lidt 

nemmere for den arrangerende gruppe. 

En vellykket aften sluttede med spejdersangen, hvorefter alle begav sig ud i 

snevejret.  

 

Marianne & Ole 3. Vejle 

 

 



 

 

 

 

 

 

24. februar gildemøde med 3. gilde til Danmarks 

Sportsfiskerforbunds Hus i Vingsted. 

 

Vi mødes kl. 19.30 på Skyttevej 5 – 7182 Bredsten, hvor  

 biolog Kaare Manniche Ebert vil vise os huset, fortælle 

  om livet i Vejle Ådal og om lystfiskeriet i ådalen. 

Undervejs bliver der et lettere traktement. 

Alle er velkomne. 

Evt. afbud fra medlemmer af 3. gilde og tilmeldinger fra de 

øvrige gilder samt tilløbende til 

Else Worsøe:  worsoe@aaganet.dk eller 21453089 
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Vejle-gildeting 
 

Der indkaldes herved til ordinært Vejle-gildeting 

tirsdag den 12. april 2016  kl. 19.30 

i Fælleshuset, Niels W. Gades Vej. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent og protokolfører 

2. Stadsgildemesteren aflægger beretning 

3. Stadsgildemesteren forelægger det reviderede regnskab 

    og budget til godkendelse 

4. Tankens formand aflægger beretning og orienterer 

    om dette års uddelinger 

5. Tankens kasserer forelægger det reviderede regnskab  

    til godkendelse 

6. Beretning fra laug og udvalg 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Valg af Stadsgildemester og suppleant 

     (stadsgildemesteren modtager ikke genvalg) 

9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 

10. Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes behandlet på Vejle-gildetinget, skal sendes  

skriftligt til Stadsgildemesteren senest 4 uger før Vejle-gildetinget. 

 

Stemmeret har alle gildebrødre fra de gilder, der er tilsluttet Sct. Georgs 

Gilderne i Vejle. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt eller brev. 

 

Vejle, den 24.januar 2016 

 

På vegne af Vejle-gilderådet 

 

Yrsa Eriksen 

 Stadsgildemester 

 



 

 

                                                          

 

 

1. Vejle 

 

11. februar  Gildehal  C + A 

25. februar  Gruppeledermøde 

17. marts  Gildeting  A + B 

 

2. Vejle 

 

24. februar  Gildehal  Gr.1 

3. marts  Gildeting  Ledelsen 

 

 

3. Vejle 

 

24. februar  Gildemøde 

15. marts  Gildeting  

 

Vadestedet udkommer igen primo april 2016 

Deadline: 23. marts 2016 (bedes venligst respekteret!)  

Leder: 1. Vejle 

Redaktør: Agnes Jacobsen 

 Tyttebærvej 7, Vejle 

 Tlf. 75-821419  

 Mail: agnes.jacobsen@mail.dk           

 

Det sker i Gilderne 2016 
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