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Her ved årsskiftet gøres der ofte status over det år, vi netop har forladt.
2018 kan vi ikke ændre på, men vi kan måske lære noget af de ting, vi hver
især har foretaget os. Hvad gjorde vi godt og, hvad var måske ikke så
heldigt.
Nu har vi taget hul på 2019, og ved ikke, hvad der venter os. Måske kan vi
ændre vores normale reaktioner, når årets udfordringer rammer os.
Ifølge en indiansk historie består livet af kampen mellem to ulve.
Den ene er ond. Den er fyldt med vrede, misundelse, beklagelse,
begærlighed, arrogance, selvmedlidenhed, skyld, bitterhed, løgn, falskhed,
overlegenhed og selvoptagethed.
Den anden ulv er god. Den er fyldt med glæde, fred, kærlighed, håb, ro,
ydmyghed, venlighed, velvilje, medfølelse, sandhed og tro.
Så er det, man spørger: Hvilken ulv vinder så kampen?
-Og det er altid den, du fodrer. Så enkelt kan det siges.
Hvilken ulv fodrer du! Hvilke tanker giver du lov til at fylde i dit hoved din indre dialog?“
Gennem facebook kan vi hurtigt være med til at sprede fake-news. Det er
så let at trykke på en tast med ”send”. Vi kunne jo overveje kun at sende
positive nyheder videre!

Selv om det nu er ti år siden, jeg stoppede som lærer i Folkeskolen, så var
der allerede gang i den digitale kommunikation på det tidspunkt. Jeg
prøvede at lære mine elever, at det, de ikke kunne sige direkte til en
kammerat, skulle de heller ikke sende.
Vi bliver påvirket af de mennesker, der er omkring os, så brug tid med dem
der påvirker dig positivt. Vi er alle gennemsnittet af de fem personer, vi
bruger mest tid sammen med. Hvis dine nærmeste er glade, er du det
sandsynligvis også.
Taknemmelighed har positiv indflydelse på din glæde. Ved at blive bevidst
om, hvad du har at være glad for, kan du træne din hjerne til at lægge
mærke til de gode ting i livet.
Det var Mark Twain, der sagde, “Jeg har haft mange bekymringer i mit liv.
De fleste blev aldrig til noget.”
Prøv næste gang du kommer ind i et venteværelse at hilse, så det kan høres.
Hvis du er heldig, kan der komme en dialog i gang. Det kan også resultere
i en mumlen, så kan man jo prøve med en glad kommentar, måske ……
Se kassedamen i øjnene og giv hende/ham et smil, når du handler. Det
giver måske vedkommende en bedre dag. Husk smilet er den korteste vej
mellem mennesker.
Visdom er evnen til at følge sine egne råd, men det er ikke altid nemt, men
det er op til os selv, om vi vælger at fodre den gode eller den onde ulv.
Man kan også sige det med Robert Fulghums ord:
For mig ligger livets visdom ikke på universitetet, men henne i sandkassen
i børnehaven. For der lærte jeg nogle af de regler, der skal til for at begå
sig i tilværelsen:

Du skal dele med andre.
Du må ikke snyde.
Lad være med at slå.
Læg ting tilbage, hvor du tog dem.
Ryd op efter dig.
Tag ikke noget, der ikke er dit.
Sig undskyld, når du gør nogen ked af det.
Vask hænder før du spiser.
Hver dag skal du lære noget og tænke og tegne og synge og danse og lege
og arbejde.
Når du går ud i den store verden, så pas på trafikken, hold sidemanden i
hånden og pas på hinanden. Vær åben for livets undere. Husk karsefrøene i
vattet. Rødderne vokser nedad og karsen vokser opad – ingen ved faktisk
hvorfor, men sådan er det.
Og husk så billedbøgerne og børnehavepædagogen, der lærte os det det
største ord af dem alle: SE. I det ord ligger jo nøglen til alt andet.
Kærlighed og renlighed. Miljø og politik og et ordentligt liv.
Tænk engang, hvor meget bedre verden ville være, hvis vi alle sammen fik
frugt og mælk hver eftermiddag klokken to, når vi havde sovet til middag.
Eller hvis vores lands og andre landes politik gik ud på at lægge ting
tilbage, hvor vi tog dem, og selv rydde op efter os. Og denne regel gælder
stadig, uanset hvor gammel man er: Når I skal ud i den store verden, så
hold sidemanden i hånden og pas på hinanden.Og så slutbemærkningen: Vi
er alle født med en vinge, og hvis vi holder omkring hinanden, kan vi
flyve.

Fælles nytårsgildehal 2019
Vejlegildernes fælles nytårsgildehal blev igen afholdt i Mølholm sognehus
og i år med 3. gilde som arrangør. Selve gildehallen blev holdt i Mølholm
kirke, som vi meget venligt også havde fået lov at låne denne specielle
aften. En stor tak til menighedsrådet og kirken, men også til Bodil, 2.
Vejle, som nok stod som garant for vores brug af kirken. Det er meget
højtideligt at afholde gildehal i en kirke med flygelakkompagnement. Et
lille minus var det dog, at på grund af højbordets placering mellem koret
og skibet havde mange svært ved at høre gildemester Elses gildemestertale,
og talen vil derfor kunne læses andet sted her i Vadestedet.
Lilian tog højde for dette ved sine ”5 minutter”, hvor hun placerede sig
midt i skibet, så alle kunne høre om den spændende jagt på oprindelsen af
”Glade Jul”!
Efter vandregildehallen med ”champagne” i sognehuset fandt alle 43
gildebrødre og gæster (vi havde besøg af stadsgildemester Kaj og fru Inge
Wahlkvist fra Kolding 5. Gilde samt Annelises, 2. gilde, Steffen,
Keld Kirkeskov’s kone Bente og musiker Kåre) deres pladser ved de
festligt pyntede borde, hvorefter den dejlige mad og de gode vine kunne
nydes med god appetit. Der var travlhed i køkkenet for de 2
”køkkenhjælpere”!
Snakken gik lystigt, sange i ”Højskolesangbogen” blev sunget med stor
engagement og næsten alle blev børn igen, da vi skulle arbejde med
Arthurs ”6 bricks” – 6 Legoklodser, som på utrolig mange måder kan
indgå i børns (og voksnes!) indlæringsproces.
Tiden gik hurtigt, og pludselig var det tid for at sige tak for en rigtig god
aften med ”Ja, vi er danske spejdere”.

Og uden for referat: Et lille opråb fra arrangerende gruppe i 3. Gilde: Ved
planlægning af en fælles nytårsgildehal spiller økonomien en central rolle. Hvad
må det koste, hvor mange bliver vi, er der penge til ”køkkenhjælperne” m.m. Det
forløb fint i år takket være den fine deltagelse og den gratis husleje i sognehuset.
Men dejligt, hvis den fælles gildekasse eksempelvis ville yde et tilskud til
køkkenhjælpen.
Ja, tiden løb så hurtigt, at der ikke var tid til en lille konkurrence om
ordgætteri. Den kommer så her. Den første, der mailer de 15 rigtige ord til
yc.eriksen@gmail.com bliver vinder af konkurrencen (Agnes har så en lille
tidsmæssig fordel!). Præmien var oprindeligt en æske chokolade, men nu er alle
jo på kur, så vi nøjes med at kæmpe om æren!
NYTÅRSUDFORDRING
Hvilke ord gemmer sig i følgende rodeord? Ordene har alle relation til
nytår og nytårsgildehallen i aften.
1. HEGIVDALLARDNE
…………………………………………………….
2. KRYSTERTÅNA
………………………………………………………
3. FRYNSTRÆSÅTO
………………………………………………………
4. GANEKERASK
……………………………………………………..
5. PRENENESTIR
………………………………………………………
6. REDBOBMOB
……………………………………………………..
7. SNUSGEHOTE
……………………………………………………….
8. NÆRMEMDØMT
……………………………………………………
9. TRÅTALSYNE
……………………………………………………
10. TRABTEI
……………………………………………………
11. KLEISBHERLIRDSKER
…………………………………………………
12. KINDROSTMÆSTKRET
……………………………………………………
13. KÆRRIEVYRF
……………………………………………………..
14. HINTRYLÅGEDALS
……………………………………………………..
15. CANAHGALSGEMP
……………………………………………………….

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
Maj

Dato
23.5.
8.5.

Arrangement
Gildehal
Gildemøde

Gilde
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

Julegildehal den 13. december 2018
i 1. Vejle gilde
Der var mødt 18 gildebrødre og 4 gæster til julegildehallen i Mølholm
sognehus hvor gildemester Finn bød velkommen og oplyste om at det
nu var 1 år siden vi ”flyttede” til Mølholm sognehus og at alle synes
det er et rigtigt dejligt sted at være.
Musikken i gildehallen
afspejlede også at det snart er
juletid, det var ren julehygge
musik hele vejen igennem.
Conny holdt 5 minutters Sct.
Georg. Hun talte om julen og de forskellige traditioner der er knyttet til
den. Vi fejrer julen om aftenen den 24 december hvor stort set den
øvrige kristne verden fejrer julen den 25 december fra morgenstunden.
Juletræet er livets træ og at danskerne er næsten de eneste som danser
om træet.
I Sverige er en 13 meter høj juleged blevet placeret på
Gävles Slotstorv.
I Østrig er der et dæmonlignende væsen, som hærger
byens gader, skræmmer børn og straffer de uartige
af dem.
I Venezuela tager byens indbyggere i kirke tidligt
om morgenen, men af grunde, som fortaber sig i
det uvisse, gør de det på rulleskøjter.
Det var bare et par eksempler på de juletraditioner som Conny havde
fundet frem. Ganske interessant at høre om de forskellige landes
traditioner. Conny havde valgt at vi skulle synge ”Der er noget i luften”

Finns
gildemestertale
handlede om en rigtig
julenisse historie.
En beskrivelse af et nissesamfund med direkte relationer til det
samfund vi lever i lige nu. Det er både med fremstilling af
håndarbejder til julegaver henover økonomiske spekulationer over den
dyre jul til drømme om den gamle jul. En rigtig god og tankevækkende
historie.
Du kan læse hele gildemestertalen på hjemmesiden
https://www.1sctgeorgvejle.dk/jul.html

Eftergildehallens
kulinariske
højdepunkt var en dejlig julefrokost
menu bestående af små kartofler med
remouladesovs og marinerede sild,
derefter lun ribbensteg med rødkål og
leverpostej med bacon og rødbeder.
Selvfølgelig blev frokosten afsluttet
med risalamande, hvor Kurt løb med mandelgaven.
Så til kaffen med småkager hvor vi
også havde juletræs pakke-banko-spil.
Hold da op hvor et måltid og så endda
til en uhørt lav pris.

Alle var mere end mætte og en fin
aften sluttede med, at vi dannede kreds og sang ” ja, vi er danske
spejdere”.
Thorkild Kristensen

2. Vejles julegildehal den 6. december 2018
Det var en stemningsfuld start på julegildehallen, idet Birte tændte lysene
på højbordet med flammen fra Fødselskirken i Betlehem.
Bodil’s gildemestertale begyndte med sangen ”Skyerne gråner”, så blev
der talt om englen, der går gennem stuen og spreder ro og tryghed. I et digt
af Jens Rosendal skriver han om engle. Digtet kalder han: ”Skal vi vove at
kalde dem engle”. Han beskriver at engle kan meget, måske en
vintermorgen mellem klokken syv og otte, måske midt om eftermiddagen,
måske en ganske almindelig aften, hvor vi snakker og ser TV, disse glimt
af kæmpende herlighed som manifesterer sig åbenlyst midt i denne verden.
Derefter sang vi sidste halvdel af sangen ”Skyene gråner”.
I eftergildehallen havde gruppe 3 sørget for en dejlig julefrokost med sild,
fiskefilet, varm leverpostej og ribbensteg. Derefter fik vi ris á lá mande
med mandelgave. Kaffen bød på småkager og det traditionsrige bankospil,
der altid udvikler sig som en munter leg om de mange pakker, der har en
tendens til at ophobe sig hos enkelte medspillere.
En god aften sluttede med ”Vi er danske spejdere”. Tak til gruppe 3.
Hanne Krag

Julekomsammen i 3. vejle
Lørdag den 1. december 2018
Vi mødtes kl. 11.00 ved stationsbygningen i Dybvadbro, Egtvedvej 132,
6000 Kolding.

Først så vi udstillingen om Troldhedebanen, hvorefter vi tog en rask
travetur til genopretningen af Vester Nebel Å/Alminde Å. Da alt gik vel,
tog vi færgen tilbage og mødtes igen ved bilerne, der fragtede os til
”Løvehulen” (KFUM Spejdernes hytte i Vester Nebel).
I hytten blev vi budt velkommen til et veldækket julebord og fik et brag af
en julefrokost.
Grete Qvist Andersen

Januar 2019

Spejderløb 2019
Så er spejderlauget i arbejde igen.
Vi har til nu haft to formiddagsmøder, hvor vi har drøftet årets
kommende spejderløb og påbegyndt forberedelsen af løbet.
Datoen for løbet bliver lørdag 11. maj 2019 – og stedet bliver
Tirsbæk skov, strand og bakker.
Der er der gode p-muligheder og nemt at anbringe poster på fladt
område. Godt for det kommende postmandskab.
For lauget håber på, at der atter er mange gildebrødre, der vil stå
post – og endnu flere, der vil komme ud og følge løbet.
Der er sendt indbydelser ud til grupperne, og nu håber vi på positive
tilbagemeldinger til løbet, der kommer til at handle om Tirsbæks
historie (evt. med lidt fantasihistorie) og om stedets natur og miljøet
omkring godset.
Men kryds endelig datoen af, så kommer der flere oplysninger
senere.
Bodil

Årets Sclerose fest.
Traditionen tro afholdt de tre Sct. Georgs Gilder i Vejle fest for Sclerose
foreningens lokalafdelinger i Vejle og Billund den første tirsdag i
december. Alle sclerose ramte, var inviteret med ledsagere og hjælpere. Et
stort antal frivillige fra Sct. Georgs Gilderne havde fra sidst på
eftermiddagen haft travlt med at dække borde på Ellehøj og lave alle
forberedelserne til festen.
Kirsten Madsen bød alle 95 tilstedeværende sclerose ramte, familie,
hjælpere og gildebrødre velkommen til dette års sammenkomst, der var
nummer 37 i rækken. Menuen bestod som vanligt af to slags marineret sild
derefter hamburgerryg og skinke, afsluttende med ost, kiks og kaffe eller
the.
Aftenen indledtes med en julesang fra det omdelte sanghefte, Arthur Conni
der er forsanger i bandet ”LEGO Party Band” spillede både til
fællessangene og gav numre under festen.
Et særligt spændende indslag var en speciel form for banko spil. Alle
sanghefter var nummererede, fra 1 til 90, og der blev så trukket lod om en
lille julegave mellem alle sanghæfterne. Der var en god stemning gennem
hele aftenen, som vekslede mellem sange og snakken blandt deltagerne.
Sclerose foreningens formand Kristian Hansen sluttede aftenen af med at
takke Sct. Gilderne i Vejle og musikerne for en dejlig traditionsrig aften,
og glædede sig allerede til næste år.
Hanne Krag
.

Det sker i Gilderne 2019

1. Vejle
7.2.
28.2.
21.3.
4.4.

Gildehal
Gruppeledermøde
Gildeting
Vejle Gildeting

B+C

Gildehal
Gildeting
Vejle Gildeting

Gruppe 1
Ledelsen

C+A

2. Vejle
21.2.
14.3.
4.4.
3. Vejle
14.2.
12.3.
4.4.

Gildemøde
Gildeting
Vejle Gildeting

Vadestedet udkommer igen primo april 2019
Deadline: tirsdag 26. marts (bedes venligst respekteret!)
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1. Vejle
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