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Gildehal d. 11. februar 2016 i 1. Vejle.

Vi mødtes som sædvanlig kl. 19., og gik i gildehallen. Svend Aage havde 5
min Sct. Georg, og han havde valgt at fortælle om, hvordan det er at få
hund i huset. Det giver mange udfordringer, men det giver også mange
sjove og gode oplevelser.
I sin gildemester tale fortalte Finn om Baden Powells privatliv, før han
blev engageret i spejderbevægelsen. Han havde en lang militærkarriere
med ophold i både Indien og Afrika. Det var under et ophold i Afrika, han
blev inspireret til det, som skulle ende med at blive spejderbevægelsen. I
første omgang var det alene for drenge, men da der på en lejr dukkede et
hold piger op, fik han sin søster Agnes til at tage sig af disse. Så nu var der
både drenge- og pigespejdere. Baden Powell forlod militæret, og
koncentrerede sig helt om spejderbevægelser. Efter Baden Powells død,
fortsatte hans kone i spejderbevægelsen.
Til kaffen var der dejlig lagkage, og mens vi nød lagkagen, fortalte
Thorkild om 1. Vejles nye hjemmeside. Han viste hjemmesiden frem,
gennemgik indholdet m.v. Han forklarede, at der en side, som alle kunne
gå ind og se, hvad gildebevægelsen er. Og så var der en side, som alene
gildebrødrene har adgang til. Meget flot arbejde og let at navigere rundt på.
Thorkild sagde også, at en hjemmeside kræver, at man hele tiden opdaterer
den, ellers bliver man træt af at besøge den.
Han opfordrede alle til at gå ind på hjemmesiden, og gav os forklaring om,
hvordan vi skulle gøre.
Vi sluttede aftenen på sædvanlig vis med ”Ja, vi er danske spejdere”.
Hedvig B. Jensen
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Ny Hjemmeside
Vi lever i en tid, og verden hvor teknologien gør fantastiske
fremskridt, ikke mindst, måden vi kommer i forbindelse med
hinanden. Mobiltelefoner, computere Ipads osv, har efterhånden
overtaget det hele, netbank, Eboks , skat, alle breve fra det
offentlige er efterhånden gået over til at være digitalt. De fleste
syntes efterhånden at det er blevet meget nemmere og billigere
på den måde, og hvis man ikke kan eller vil være med på det,
findes der mange kurser hvor man kan lære hvordan man klarer
opgaverne digitalt. Hvis man ikke har en computer kan man da
også blive helt fritaget fra det.
Vi er nu også i 1. gilde blevet klar over at det er noget vi vil
satse mere på fremover. Den 11. februar på vores eftergildehal
blev vores nye hjemmeside præsenteret, og efter godkendelse af
alle gildebrødre gik vi dagen efter i luften med vores nye
hjemmeside. Forud var gået nogen tid med forarbejdet til,
hvordan den nye hjemmeside skulle se ud, og vi synes selv at
det er blevet rigtig godt. Vi vil gerne præsentere os selv og Sct,
Georgs gilderne i øvrigt, så helt udenforstående, kan se hvad vi
er for nogen, og det skulle så også gerne være en appetitvækker
til at man selv fik lyst til at være med i gilderne, vi har jo brug
for at der kommer nye medlemmer i vores kreds.
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Foruden præsentationen er der også Vadestedet, både den helt
nye udgave og også ældre numre som man kan bladre i, vi synes
at Vadestedet er en god ting at have på hjemmesiden, da den jo
fortæller meget om hvad vi laver og hvem vi er.
Så er der også en del praktiske oplysninger ang. kontingent,
ledelsen, love og vedtægter og lidt om formål, personlig
udvikling , fælleskab, gildeloven og så er der noget om Sct.
Georgs gildernes historie.
Endelig er der en hel afdeling af hjemmesiden, som kun er for
medlemmer af 1. gilde. Grupperne, mødekalender, poster i
gildet, mærkedage, adresselister samt internt info. Det er kun
medlemmer af 1.gilde som kan se det og man skal bruge
brugernavn og kode for at se dette indhold. Endelig er der lidt
om hvordan man kommer i forbindelse med os og får kontakt.
For at en sådan hjemmeside skal fungere rigtigt, er det vigtigt at
den hele tiden bliver opdateret og vedligeholdt. Til dette har
gildebror Thorkil Kristensen påtaget sig opgaven som
webmaster. Det er i øvrigt også Thorkil der har været primus
motor i opgaven med den nye hjemmeside, det siger vi mange
tak for.
Jeg synes I selv skulle gå ind på hjemmesiden og ved selvsyn se
den. Adressen er http:www.1sctgeorgvejle.dk
Svend Åge Bak
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2. Gildes gildehal den 24. februar
Vi var 19 gildebrødre samlet til gildehal i Mølholm Sognehus.
Bodil kom i gildemestertalen ind på indholdet i en evighedskalender, som
hun har haft hængende i snart 25 år. Der findes meget forskelligt på en
sådan kalender, og det giver stof til eftertanke. Der er gamle og nye
malerier, der er gode råd om hudpleje, om spisevaner og fællesskab, der
forenes, når man spiser sammen.
Under februar står der "Gode venskaber er skrøbelige sager og behøver
lige så megen omsorg som en hvilken som helst anden skrøbelig ting".
Hun sluttede med et langt
digt af Benny Andersen fra 1964, da vi alle var meget yngre, stærkere og
hurtigere.
I 5 min. Sct. Georg talte Ivar om at arbejde som frivillig ud fra lignelsen
om de betroede talenter.
Efter gildehallen hyggede vi os om bordet med stjerneskud og senere kaffe
med hjemmebag. Herunder fortalte Annelise om Tænkedagen den 22.
februar, hvor pigespejderne tænker positivt om spejdersagen. Hun fortalte
også om Brownies, der er en engelsk organisation for piger - på linje med
pigespejderne – og hun havde endda et Brownie skærf med.
En god og givtig aften!
Asta
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2. Gilde holder åben frilufts-gildehal
på Spejderbakken - Nedre.
Skrædderbakken
7100 Vejle
torsdag den 9. juni 2016

Fra kl. 17.30 ankomst.
Kl. 18.00
spiser vi vor medbragte mad
Kl. 19.00
GILDEHAL
Efter gildehallen drikker vi vor medbragte kaffe og brød.
-

derfor ingen tilmelding!

Husk at medbringe borde, stole og et varmt tæppe.
( I tilfælde af regn går vi indendørs!)
TINNET-GRUPPEN
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Nyt fra spejderlauget.
Til nu har der i spejderlauget været 5 forberedende møder.
Dertil kommer en udflugt til Vingsted, hvor området blev beset, og Jan
Ipsen, der er museumsleder derude gav en god beskrivelse af, hvordan vi
bedst kunne få glæde af området.
Den røde tråd bliver ”en dag i Jernalderen”. Der skal oprettes poster, og til
hver post skal der knyttes en historie, der taler ind i tiden og som passer til
opgaverne.
Der skal bages, støbes, arbejdes i ler, snittes og kæmpes og konkurreres.
Dertil skal spejderne finde frem til offerpladsen og måske sker der noget
uventet undervejs.
Der skal bruges hjælpere til løbet, der løber af stabelen d. 30 april, og det
er dejligt, så mange allerede har skrevet sig på listen. Men vi vil da gerne,
om der er flere, der kan komme.
Der er sendt invitationer til spejderne, der er i alderen 8/9 til 12 år, dvs at
de er i stand til at komme fra sted til sted uden ledsagelse – der er kort
afstand, ingen trafik, og vi kan følge dem fra sted til sted.
Tilmeldingsfristen er rykket til senere i marts, så vi må stadig vente et par
dage med at se, hvor mange, der kommer.
Men meld jer, og I vil få besked.
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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
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Årskalender 2015/16 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle

Måned
December

Dato
1.12.
6.12.
10.12.
10.12.

Arrangement
Sclerosefest
Julearrangement
Julegildehal
Julegildehal

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

13.1.
19.1. OBS

Nytårsgildehal
Gilderådsmøde

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

Februar

11.2.
24.2.
25.2.
24.2. OBS

Gildehal
Gildemøde
Gruppeledermøde
Gildehal

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

Marts

3.3.
17.3.

Gildeting
Gildeting

2. gilde
1. gilde

April

12.4.
14.4.
26.4.
28.4.
30.4.
11.4.
26.5.
18.5.

Vejle-gildeting
Sct. Georgs Aften
Tankuddeling
Sct. Georgs Aften
Spejderløb
Sct. Georgs aften
Friluftsgildehal
Ridderhal
Koldinghus
Distriktsgildeting
Kolding
Gildehal
Gildemøde

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

2016
Januar

Maj

25.5.
12.5.
26.5.

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

26.5.
18.5.

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

12.5.
26.5.
Dato
9.6.
12.6.

Friluftsgildehal
Ridderhal
Koldinghus
Distriktsgildeting
Kolding
Gildehal
Gildemøde
Arrangement
Friluftsgildehal
Fællesudflugt

August

25.8.
25.8.

Friluftsgildehal
Gilderådsmøde

1. gilde
2. gilde

September

4.9.
22.9.
22.9.

Udflugt
Gildehal
Gildehal

1. gilde
1. gilde
2. gilde

Oktober

26.10.

1.-2.-3. gilde

27.10.

Fellowship
Kolding
Gildehal

November

3.11.
8.11.
17.11.

Gildehal
2. gilde
Gruppeledermøde 1. gilde
Gildemøde
1. gilde

December

1.12.
8.12.

Julegildehal
Julegildehal

25.5.

Måned
Juni

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

1. gilde

2. gilde
1. gilde

Side 11

1. Sct. Georgs Gilde
Valg til ledelse, laug og udvalg på gildeting 2016

Gildemester:
Gildekansler:
Gildeskatmester:

Finn Hesselbjerg
Svend Aage Bak
Conny Kreilgaard.

Spejderlaug:

Helle Parsberg, Anne Marie Kramer.

Scleroseudvalg:

Kirsten Madsen, Poul Erik Bak, Elsebeth
Svendsen,
Poul Hebsgaard
Finn Hesselbjerg
Conny Kreilgaard, Kirsten Madsen.
Hedvig B. Jensen, Helle Rodding.
Elsebeth Svendsen, Finn Hesselbjerg

GIM:
GU:
Optagelsesudvalg:
Væbnerudvalg:
Ridderudvalg:
Frimærkelaug:
Turudvalg:
Lydavis:
Tanken:
Idéudvalg:
Webmaster:
PR-medarbejder:

Poul Erik Bak
Hanna Bak, Bruno Poulsen.
Poul Erik Bak.
Bestyrelsesmedlem Kirsten Madsen
Suppleant Kurt Kramer
Thorkil Kristensen. Svend Åge Bak.
Thorkild Kristensen.
Hedvig B. Jensen
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2. Sct. Georgs Gilde
Valg til ledelse, laug og udvalg på Gildeting 3. marts 2016
Gildemester:
Gildekansler:
Gildeskatmester:
GIM/International:
GUM:
Turudvalg:
IT medarbejder:
Lydavisen:
Optagelsesudvalg:
Væbnerudvalg:
Ridderudvalg:
Scleroseudvalg:
Spejderlaug:
Frimærkelaug:
TANKEN:
Vadestedet:
Aktivitetsudvalget:
Revisorer:
Revisor-suppleanter:
Kælderlaug:

Bodil Jølver
Agnes Jacobsen
Hanne Krag
Birte Jul Pedersen
Gurli Christiansen
Gurli Christiansen
Knud Hebsgård,
Anni Kristensen
Annelise Debois
Annelise Debois,
Keld Kirkeskov, Gurli Christiansen
Gildeledelsen
Gildeledelsen
Asta Iversen, Ivar Iversen
Liss Mose Hansen, Emmy Reng
Lisbeth Trap
Bodil Jølver, Marianne Kruse
Palle Krag
Lejf V. Jensen, Ivar Iversen
Agnes Jacobsen
Annelise Debois, Gurli Christiansen
Lejf V. Jensen, Keld Kirkeskov
Birte Jul Pedersen, Lisbeth Trap-Hansen
Asta Iversen, Agnes Jacobsen,
Tinnetgruppen
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3. Sct. Georgs Gilde

Valg til ledelse, laug og udvalg på gildeting 2016

Gildemester:
Gildekansler:
Gildeskatmester:

Yrsa Eriksen
Grethe Andersen
Kristian Uhre Pedersen

Dørherold:
Faneherold:
Revisorer:

Hanne Kaare
Hans Jespersen
Marianne Sørensen og
Grethe Qvist Andersen
Hans Jespersen og
Verner Andersen
Lone Connie, Hans Jespersen
og Hanne Kaare
Gerda Vest Hansen
Kristian Uhre Pedersen
John Kaare og
Ole Sørensen
Nils Henning Nordstrøm

Spejderlaug:
Scleroseudvalg:
GIM
GUM:
Optagelsesudvalg:
TANKEN

Side 14

Tankuddeling 2016
Den humanitære tank uddeler årets støtte
på 43.000 kr. fordelt på 7 ansøgninger
mandag den 25. april kl. 19.30 i
Fælleshuset, Engbakken 34
Gildebrødrene er meget velkommen.
På Tankens vegne
Lejf Jensen

En af sidste års modtagere fortæller på nytårsgildehallen
om sin tur til Verdensjamboréen i Japan
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Gildeudflugt, søndag den 12. juni 2016:
Der venter en spændende tur til Samsø!
Vi starter kl. 7.45 fra den bagerste del af Bilkas parkeringsplads. Turen går
over Odder mod Sælvig, hvor vi kl. 9.30 går ombord på færgen ”Samsø”.
Efter ankomsten kører vi mod Tranebjerg, hvor vi skal se museet. Herefter
kører vi til Permelille og kigger på en velassorteret gårdbutik.
Så går turen mod Vestborg fyr, hvor vi nyder den fantastiske udsigt, og
derefter videre til Brundby Hotel.
Nu er det tid til at spise på ”Dokken” ved Ballen havn. Turen går så nordpå
til Langør og herefter mod Nordby.
Kaffen drikkes ved Mårup havn, før vi vender næsen hjemad. Hjemkomst
ca. 20.15.
Prisen er 225 kr. pr. person. Venner og bekendte må gerne inviteres med.
Tilmelding senest den 27. maj til Knud Hebsgaard, 75835356 / 20275738
Vel mødt!
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Trekantområdets Distrikt
indbyder til

Ridderhal
på

Koldinghus.
Onsdag den 18. maj 2016 kl. 19.30
Følgende væbnere ønsker optagelse:
Otto Bjerregaard 1. Kolding,
Anne Marie Kramer + Svend Aage Bak 1. Vejle,
Erik Jørgensen 1. Fredericia
Efter Ridderhallen er der kammeratligt samvær på Fynsvej i
Kolding.
Pris for dette traktement er 100 kr. ekskl. drikkevarer.

Tilmelding senest den 11. maj til DGK
eller DGM - kabar@profibermail.dk
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Halfdan Rasmussen
Noget om lige og skæve
Vor jord består af jord i småpartier,
som kaldes stater eller kolonier.
De første har kultur og kultiverer
de sidste til de ikke eksisterer.
Hver stat består af folk delt op i klasser:
De rige folk og folkets brede masser,
civilfolk, kvindfolk, fodfolk og soldater,
samt mandfolk, fattigfolk og demokrater.

I Danmark lever flere millioner
af verdens bedste mænd og børn og koner,
så resten af den store runde jord, som
de andre folk bebor, er knap så morsom.
I Tyskland f.eks. bor de tyske,
som slår på tromme og er meget bryske.
De drikker øl og spiller Kejservalsen,
så alle får en bismarcksklump i halsen.
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I Frankrig bor de ekvivokke kvinder
samt deres mænd og mændenes veninder,
som frekventerer franske småhoteller,
hvor de benævnes mademoiseller.
I England har man tåge, kul og porter,
kaminer, miner, gentlemen og lorder.
Man spiser Bacon , (han var lord bl.a.)
så folk er kannibalske der i landet.

I Rusland lever russiske kosakker,
som ofte taler russisk, når de snakker,
og sejler rundt på floderne i pramme,
Som russerne har bygget til det samme.

I U.S.A. er alle lige gæve
og lige lige, bortset fra de skæve,
der siger uh til alt det supermanske
og derfor kaldes uhamerikanske.
Her slutter digtet. Er det så mærkværdigt
at digtet slutter nu hvor det er færdigt?
Var andre lande også værd at gæste?
Hvorfor? Vi ved jo dog vi er de bedste!
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Det sker i Gilderne 2016

1. Vejle
12. april
26. april
28. april
30. april
18. maj
25. maj
26. maj

Vejle-gildeting
Tank-uddeling
Sct. Georgs Aften
B+C
Spejderløb
Ridderhal Koldinghus
Distriktsgildeting Kolding
Friluftsgildehal
C+A

2. Vejle
12. april
14. april
26. april
30. april
12. maj
18. maj
25. maj

Vejle-gildeting
Sct. Georgs Aften
Gruppe 2
Tank-uddeling
Spejderløb
Gildehal
Gruppe 3
Ridderhal Koldinghus
Distriktsgildeting Kolding

3. Vejle
11. april
12. april
26. april
30. april
26. maj

Sct. Georgs gildehal
Vejle-gildeting
Tank-uddeling
Spejderløb
gildemøde

Vadestedet udkommer igen primo juni 2016
Deadline: 26. maj 2016 (bedes venligst respekteret!)
Leder:
2. Vejle
Redaktør: Agnes Jacobsen
Tyttebærvej 7, Vejle
Tlf. 75-821419 – Mobil 23374101
Mail: agnes.jacobsen@mail.dk
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