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Et Smil
Et smil koster ingenting, men giver meget.
Det beriger den som modtager, uden at gøre den fattigere, som
giver.
Det tager kun et øjeblik, men mindet om det varer sommetider
evigt.
Ingen er så rig eller mægtig, at han kan klare sig foruden, og
ingen er så fattig, at han ikke kan blive beriget af det.
Et smil skaber lykke i hjemmet, fremmer god vilje i
forretninger, og er kvitteringen for venskab.
Det bringer hvile til den trætte, opmuntring til den mismodige,
solskin til den bedrøvede, og er naturens bedste medicin mod al
besvær.
Og dog kan det ikke købes, tigges, lånes eller stjæles,
for det er noget som er uden værdi for nogen, indtil det bliver
givet bort.
Nogle mennesker er for trætte til at give dig et smil; Giv dem et
af dine, for ingen behøver et smil så meget, som den der ikke
har mere at give.
Hanne Krag

1. Gilde’s friluftsgildehal den 21. maj 2019
1.Gilde’s udendørs gildehal blev til indendørs på grund af vejret.
I gildemestertalen fortalte Finn om vores nye SOS- barn, en lille dreng på
ca.5 år. Han var meget ked af at skulle hjemmefra, men er faldet godt til og
trives godt.
Solveig holdt 5min. Sct. Georg. Hun læste en klumme af Jørgen Flindt (I
Flindts fodspor), der starter med ”Solen er så rød mor”. Han er på vej hjem
fra Fredericia til Vejle, solen står
rød på himlen, han kører på motortrafikvejen. Hver gang han kører forbi en
sidevej, tænker han på en ny linje i sangen. Da han når Vejle, sluttes
sangen ” Hør nu synger stjernerne, de synger mig til ro,
og nu er solen gået ned”. Herefter sang vi ”Solen er så rød mor”.
I eftergildehallen stod den på kartoffelsalat og dyre pølser, det vil sige:
Poul havde skudt et dyr og en ven havde lavet pølserne.
Endnu en hyggelig aften som sluttede med ”Ja, vi er danske spejdere”.
GOD SOMMER
Elsebeth 1. Gilde

Sct. Georgs Aften i 2. Vejle afholdes festligt med 40 års jubilar!

Særlig festlig blev vores Sct Georgs Aften 25. april i år med en højtidelig
gildehal, hvor Bodil Jølver efter sin gildemestertale oplæste Sct. Georgs
budskab og både musik og sange i gildehallen passede til denne aften.
Gildemestertalens indhold handlede om at finde forældres gamle bøger,
der har været gemt i en kasse og lige kaste et blik på dem inden de går
videre! En bog får ny værdi, den kommer på hylden igen! Bodils far var
loge broder i Odd-Fellow og her var der også flere gamle spejdere. I en af
de gamle bøger var skrevet et vers som kunne være indledning til en
gildehal:
Når lyset dæmpes herinde,
og freden slår rod i dit sind,
da tændes en gnist i dit hjerte
bag tankernes tågede spind,
men gnisten skal vokse til flamme,
thi meget endnu skal du lære,
mens skridt for skridt du skal vandre
mod det som kan styrke og bære.

I bogen stilles der spørgsmål der er aktuelle også for gildernes
vedkommende i dag, om vores bevægelse passer til vores tid? Det
kommer an på hvad hver enkelt bringer med sig og om han/hun forstår at
lære og at dele med andre. Unge i dag kommer fra en tid fuld af splittelse
og fortvivlelse og menneskene er i dag gennemgående rodløse. Tankerne
faldt pludselig til de forfærdelige hændelser i Sri Lanka, på de uskyldige
mennesker, de ulykkelige der har lidt tab, mistet 3 børn, hvordan er det
muligt at komme videre med livet? Vi bliver alle involveret og med en
mulig frygt for de fremmede. Tilbage til bogen og spørgsmålet om vores
bevægelse passer til vores tid? Her taler gildet til dig med sin ro og
enkelhed og hjælper dig til selv at finde vej og rækker sin beroligende
hånd frem og lægger på dit hjerte til trøst. At være gildebror i et fællesskab
kan give dig glæde og herved finde venner for livet, ved at deltage og yde
sit og sammen har kræfterne til at kæmpe mod det forfærdelige og stadig
se glæden og skønheden i livet!
Et digt om og til mennesker:
Der vokser tre blomster i verden, en blå, en rød og en hvid,
de gror beskedent langs hverdagens vej og blomstrer til evig tid.
Den blå tog fra himlen sin farve, den røde fra solen sit skin,
den hvide fra jorden ved vintertid, når sneen har hyllet den ind.
Den blå for venskab man kaldte, den røde for kærlighed,
den snehvide blomst fik sandhedens navn –
den lyste et stille Guds fred.
Hun søgte den blå at finde på bjergenes højeste top.
Hun fandt den i dalen – hun hjalp en ven fra mørket mod lyset op.
Hun søgte den røde at finde på haves fjerneste kyst.
Hun fandt den en dag – hun mætted’ et barn – den lå på den lilles bryst.
Vi søger så tit i det fjerne de mål, der er os så nær,
og glemmer vor gerning skal gøres i livets daglige færd.
I eftergildehallen kunne vi fejre Gurli Christiansens 40 års jubilæum, Ivar
Iversen, der netop havde haft sin 85 års fødselsdag samt yderligere en
fødselar selve denne aften 25. april. Det blev en fin aften med dejlig mad
og vin, kaffe og kager og den ny udsprungne bøgeskov pyntede på
bordene. Sangblad med særlige gildesange gav en rigtig god stemning!
Billeder fra gildehal, Bodil overrækker vingave til Gurli og tidligere 40 års
jubilar Keld Kirkeskov, overrækker jubilæumsskærf til Gurli.

Annelise Debois, 2. Vejle

Maj måneds Gildehal i 2. Gilde.
Efter den formelle indledning af gildehallen trådte jubilar Gurli frem for
højsædet for at aflevere det røde skærf med navnene på alle tidligere 40 års
jubilarer påsyet, og først derefter fortsatte gildehallen på vanlig vis. GM
talen bar overskriften: Frihed og Fællesskab og indledtes med at citere
Ebbe Kløvedal Reich, der i 1994 skrev følgende sang, hvor han stiller en
række spørgsmål:
1: Danskerne findes i mange modeller
og stadig kommer der nye til.
Er vi et folk, når det virkelig gælder ?
Og hvem kan bestemme, hvad folket vil ?
2: Hvad er det fjerne, og hvad er det nære.
Når verden ikke er det, den var ?
Hvor er det ansvar, som alle må bære,
og hvor er den uskyld, som ingen har?
3: Vel kan vi strides om guder og penge
og dømme hinanden til ensomhed.
Sammen forbliver vi stadig så længe,
vi lever og bor på det sammen sted.
4: Hvad skal vi styrke, og hvad skal forandres,
og hvordan gøres der ret og skel ?
Hvad er mit eget – og hvad er de andres ?
Og hvor begynder og ender vi selv ?
5: Hvor er den glæde, der smitter og fylder,
når dagen ellers er trist og tom ?
Hvor er den frihed, vi siger, vi hylder
og hvor er den tro, vi er fælles om ?

Med udgangspunkt i sangen handlede talen om os, om det danske folk, og
det gennemgående spørgsmål kan opsummeret til: Kan vi være vores
modtagelse og behandling af de fremmede bekendt ?
Det korte svar lyder: Nej. Vi må erkende, at vores måde at være på overfor
de fremmede og asylansøgerne er uværdigt for et gammelt kristent land.
6: Danskerne findes i mange modeller,
for livet kræver mangfoldighed.
Levende er kun de ord, der fortæller
om fællesskabet, hvor alle er med.
7: Langt imod vest under vældige himle
beg fjordens fejende fugletræk
skimtes i skyerne nutidens gimle,
der rejser sig, nu da det gamle er væk
og hvert vers – og gildemestertalen afsluttes med omkvædet:
-- Lad os tale om det frit,
Lære hvor vi står,
Blive tvivl og kulde kvit
Skabe gyldenår.
Og derefter gik vi over til eftergildehallen, hvor der blev budt på
smørrebrød, ost og småkager, samt forårssange og god samtale, inden vi
sluttede med at danne kreds og synge spejdersangen.
Bodil Jølver

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.
23.4.

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.

Spejderløb

1.-2.-3.gilde

22.5.
21.5.

Distrikts gildeting
Friluftsgildehal

Kolding
1.gilde

2019
Januar

2.gilde

Måned
Maj

Dato
23.5.
8.5.

Arrangement
Gildehal
Gildemøde

Gilde
2.gilde
3.gilde

Juni

16.6.
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.
Onsd. 23.10.

Gildehal
Fellowship

1.gilde
Kolding

November

7.11.
21.11.
14.11.
26.11.

Gruppeledermøde
Gildemøde
Gildehal
Sclerosefest

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

December

12.12.
5.12.

Julegildehal
Julegildehal

1.gilde
2.gilde

Januar 2020

8. januar
2020

Nytårsgildehal

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

Sct. Georgs Gildernes spejderløb
Lørdag den 11. maj 2019
Som vanen tro afholdt Sct. Georgs Gilderne i Vejle det årlige spejderløb,
hvor deltagerne er 8 til 12-årige spejdere. Der var mødt over 60 spejdere
som var fordelt på 11 grupper.
Vejret var helt perfekt og solen skinnede fra en næsten skyfri himmel
under hele løbet og skoven viste sig fra den flotteste side med alle
tænkelige lysegrønne nuancer.
Dette års spejderløb
fandt sted ved Tirsbæk
strand og skov, området
ved Tirsbæk er et
enestående smukt
beliggende og
interessant istidsområde
i Danmark – såvel
naturmæssigt, geologisk
og historisk – med den
store fordel, at det er let tilgængeligt for kommunens indbyggere og
tilrejsende turister.
Men selvom området åbenbarer sine æstetiske værdier året rundt, fortæller
det ikke selv sine historier. Her må vi hjælpe lidt på vej med de temaer og
opgaver, som er på de enkelte poster. Løbet bestod af i alt 8 poster, med
postmandskab fra Sct. Georgs Gilderne i Vejle.
Spejderløbet var arrangeret som en rejse i naturen,
hvor der formidles og fortælles historier på de
enkelte poster – og her må postmandskabet gerne øse
af egne oplevelser og erfaringer. Temaerne på de
fleste poster fortæller om områdets dyr og planter fra
fjord og skov, men vi kom også forbi Tirsbæk Gods,
hvorfra der fortaltes om tidligere beboeres liv,
levned og om gengangeri.

Vi fik stor hjælp af naturvejleder Finn Lillethorup fra Vejle kommune
Økolariet. Han deltog selv på nogle af posterne hvor han begejstret fortalte
spejderne om naturen og dyrene omkring Vejle fjord.
Spejderne skulle i løbet af dagen prøve kræfter med forskellige opgaver,
hvor de blandt andet skulle fange krabber, samle forskellige
muslingeskaller, bygge raftebro over Tirsbækken, høste og koge tangskud
som de kunne spise.
Der var også en post hvor der livagtigt blev fortalt historien om ”den grå
dame” på Tirsbæk, ligeledes var en udfordring med at skyde med bue og
pil og finde forskellige ”kryb” i skovbunden.
Efter at alle spejdergrupperne var nået gennem alle poster blev der serveret
en krabbesuppe, der var tilberedt
med de krabber som spejderne selv
havde fanget i fjorden. Suppen
blev tilberedt over bålet og der var
rigtig god afsætning alle spejdere
og ledere var enige om at suppen
smagte fortrinligt, og der var flere
der gerne ville have ekstra
portioner.
Spejderløbet sluttede med uddeling af præmier
til de 3 bedste grupper der blev hyldet for deres
indsats og så var der juice og flødeboller til alle.
Til sidst blev alle takket for deltagelsen og fik en
opfordring til også at komme til næste års
spejderløb, som sædvanlig afholdes i april / maj.
Jeg tror at alle kørte glade hjem efter en god dag
og en oplevelse rigere.
Thorkild

Mærkedage

1.gilde
Hanna Bak
Aase Ørjan
Ingelise Poulsen

70 år
90 år
75 år

18. maj 2019
21. juni 2019
27. juni 2019

50-års gildejubilæum

7. august 2019

Gildejubilæum:
Aase Ørjan

Nytårsgildehal 2020
Der er reserveret lokaler i Mølholm Sognehus til nytårsgildehallen 2020.
Datoen bliver: Onsdag den 8. januar 2020.
Arrangør: 2. gilde

Sclerosefest 2019
Bemærk: Sclerosefesten, der normalt afholdes første tirsdag i december, er
i år flyttet til tirsdag den 26. november.

1. Vejle’s Gildeudflugt
Så er det nu 1. Vejle proklamerer vores udflugt.
Den vil foregå 1.9.2019. Så vidt så godt. Turen starter ved
at vi mødes på Vindinggårds parkeringsplads kl. 8.00.
Vi fordeler os i egnede biler, og kører sydpå!.
Vi finder en egnet plads til vores dejlige formiddags-kaffe,
selvfølgelig med brød, smør, ost, syltetøj - og en lille
"morgenvækker". Turen går mod Syd til Als, hvor vi skal se
forskellige spændende ting, for senere at indtage middag
( Confittis livret ).
På hjemvejen, nyder vi en kop kaffe og en mundfuld kage.
Prisen for udflugten er 250 kr.
Familie, venner og børn er selvfølgelig meget velkomne.
Tilmelding:
Senest 15/8-19 til Helle Rodding tlf. 27 67 30 29.
Nærmere beskrivelse af turen fås til Friluftsgildehallen den
22/8-19.
Med Spejderhilsen.
Gruppe A

Sct Georgs Gilderne i Vejle har netop på den årlige Tankuddeling i april, uddelt 50.000,00
kr. fra vores ”Humanitære Pengetank” til foreninger og til kommunens spejderkorps og
FDF. Donationerne er givet til nyanskaffelser og projekter til 13 ansøgere i år. KFUMspejderne i Gårslev, Ødsted/Jerlev-spejderne, Kulsø Spejdercenter, KFUM – spejderne i
Givskud, FDF Vejle 3, Bredsten Spejdergruppe, 2 spejdere fra KFUM i Højen, Det danske
spejderkorps DDS 1. Vejle fik donation. Beløb til lige fra et broprojekt, spejderudstyr,
industriopvaskemaskine, nyt komfur, patruljetelte, overdækket terrasse på spejderhus til
deltagelse i Verdensjamboreen i USA 2019. Men også Alzheimerforeningen, Plejecenter
Ågården, Scleroseudvalget og spejderlauget v/Sct. Georgs Gilderne i Vejle fik økonomisk
støtte! I forbindelse med aftenen var der et lille traktement og snakken gik godt ved
bordene mellem gildebrødrene og beløbsmodtagerne!
En hyggelig og god aften i Vejle!

Invitation til Fellowship Day 2019
Onsdag den 23. oktober kl. 18.00
Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
Traditionen tro festligholder Trekantområdets Distrikt denne dag!

Kl. 18.00 Rundvisning i den spændende bygning
Kl. 19.00 Åben gildehal i universitetets auditorium
Kl. 19.45 Spisning i universitets kantine
Kl. 20.45 Kaffe i foredragssalen
Under kaffen vil Lise von Selen fra Etisk Råd give et indblik i, hvilke udfordringer
rådet har, og fortælle om nogle af de sager, hun har været involveret i. Til
information flytter Etisk Råds Kontor i 2019 til Kolding!
Vi forventer at slutte senest kl. 22.00 og glæder os til at se rigtig mange!
Tilmelding og betaling: Anne-Mette Skræ fra 5. Kolding mette@skrae.dk
Pris 150 kr. eksl. drikkevarer der kan købes på stedet.
Betaling via netbank inden 6. okt. (husk at skrive navn på overførslen)
Reg.nr. 7040 kontonr. 7412165
Gæster er meget velkomne!

Gildehilsen
GIM gruppen i Kolding

Det sker i Gilderne 2019

1. Vejle
16.6.

Fællesudflugt

2. Vejle
13.6.

Friluftsgildehal

16.6.

Fællesudflugt

Tinnetgruppen

3. Vejle
2.6.

Friluftsarrangement

16.6.

Fællesudflugt

Vadestedet udkommer igen primo august 2019
Deadline:

Mandag 26. juli (bedes venligst respekteret!)

Leder:

3. Vejle
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