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Alle gildebrødre og familier ønskes en glædelig jul

Veteranhaven.
Om Vejen fra krig
til fred i sindet.
” Vi har brug for at være sammen, støtte og hjælpe hinanden og
være en del af et sted, hvor man kan føle sig tryg, forstået og med
masser af tid og plads til bare at være. ”
Det handler om Veteranhaven, der er plantet og bygget af
tilskadekomne veteraner fra Forsvaret, Beredskabsstyrelsen,
Politiet og humanitære organisationer, der har været udsendt i
internationalt arbejde for Danmark.
Veteranhaven er startet på initiativ af en enkelt mand, René
Pamperin, der fortæller sin historie, der er baggrunden for
oprettelsen af haven.
René Pamperin er tidligere officer i hæren og chef i Helmand i
Afghanistan.I et år i træk var han i krig. Var uden ophør i højeste
alarmberedskab og udsat for vedvarende stress, der sled på krop
og sjæl. Opgaverne, der skulle løses, var svære, og det var hver
dag med livet som indsats. Meget død og ødelæggelse har han
set og han har oplevet forfærdelige ting, som mennesker ikke
skulle opleve. Han blev slidt op og måtte til sidst opgive sit
arbejde.
Han har søgt behandling hos læger, psykologer, psykiater, men
der var ingen hjælp at finde. Han var igennem opslidende
arbejdsprøvninger, men følte sig mere og mere isoleret og
mistænkeliggjort af systemet. En dag sad han modløs i sin have
og overvejede sin situation – og da så han endelig løsningen.
Løsningen for René Pamperin var og er naturen og haven. At gå
derud betyder, at han hver morgen har noget at stå op til. Han får
brugt sin krop og sine fysiske kræfter under arbejdet i haven. Det
kræver kreativitet at udbygge haven så også hjernecellerne
kommer i gang. I haven er han tryg og afslappet og kan selv
bestemme, hvad han vil lave, og hvordan han vil løse den
udfordring, der er i arbejdet. Det hele sker i hans eget tempo,
uden fast arbejdstid og uden deadlines. At være i naturen og i
haven skaber den rummelighed og ro, han har brug for. De
destruktive tanker svinder, han har lagt medicinen på hylden, og
sover godt om natten og kan glæde sig over at være sammen
med sin familie.

Det der i baghaven startede som hjælp for ham selv har nu
givet ham overskud til at gå i gang med at hjælpe andre. Det
er det, projektet Veteranhaven handler om.
Haven er en 35.000 kvm stor sanse- og oplevelseshave, en
have der mætter sanserne, giver ro til fordybelse og danner
ramme for aktiviteter og samvær med andre. Haven
opbygges og drives af frivillige deltagere, hvor det er
skabelsesprocessen, der er i centrum. Haven er blot midlet og
metoden, og i arbejdet er det fællesskabet og samværet med
andre, der er det grundlæggende.
Veteranhaven har mange rum. Der er en flagplads, der
betyder meget for de hjemsendte. Hver dag er der
samling,
og flaget hejses. Der er bålplads, shelter,
orangeri, høns, ænder og bier. Der er køkkenhave og
vandhave, dufthaver – der er haverum, hvor der er fred og
ro til at være alene og haverum til sociale aktiviteter med
andre, eller med familien, med børnene. Der er steder, der er
åbne med udsigt og lukkede rum med hække og træer. Rum
med duft og rislende vand, andre med dyr og afgrøder.
Der er vild natur og områder med orden.
Veteranhaven er ikke et færdigtegnet projekt – det er et
projekt, der er i bevægelse, og der arbejdes hele tiden med
mange delprojekter. Det vigtigste for arbejdet og for
deltagerne er, at det hele sker uden deadlines og helt i det
tempo, der passer den enkelte bedst.
NB: Veteranhaven har adresse på Brovejen i Slots
Bjergby udenfor Slagelse, og den er åben for besøg.

Bodil Jølver

Gildemøde 1. Vejle.
En flok gildebrødre fra 1. Vejle samt gæster fra 2. Vejle
samledes i Kirkehuset d. 17. november til gildemøde.
Aftenens foredragsholder var Wigand Rasmussen, der
fortalte om det gamle Vejle.
Han fortalte bl.a. om politikeren Christiansen, der blev
valgt i det daværende byråd for mange mange år siden.
Han betegnedes som en lovende og driftig ung mand. Han
var dog lidt for driftig viste det sig. Flere anklager om
bedragerie m.v. medførte, at han flygtede ud af landet.
Han kom dog senere tilbage og blev idømt fængselsstraf.
Vi hørte om opførelsen af det nu gamle Rådhus, om
oprettelsen af den kirkegaard, der i dag kaldes den gamle
kirkegård ved Langelinie. Befolkningen voksede også, så
behovet for en ny skole kom, og Langelinie skole blev
opført. Eleverne vandrede på rad og række med deres
bøger og tavler fra den gamle til den nye i skole i silende
regn.
Trafikken i Vejle var allerede for mange mange år siden et
problem. På et tidspunkt var der forslag til at bygge broer
for at lette presset i byen. Vi så en meget fornem tegning
med en bro, formet som de romerske akvædukter med
buer op til 60 m højde. Politikerne dengang mente, at
sådan en bro ville trække mange turister til. Det blev dog
ikke til noget. Men disse tegninger blev en egentlig
forløber for vore motorveje.
Vi hørte om de game bybusruter gennem den nuværende
gågade. Vor Frelser Kirkes opførelse. De flydende
fiskebutikker ved havnen hørte vi også om. Deres
placering var ikke den bedste, når vandet blev presset ind i

fjorden. Det var også en sådan storm/vandstand der fik
fiskehytterne til at synke. Wigand fortalte, at en
fiskehandler hoppede i vandet til sin hytte, der ved at
synke. For de havde glemt pengekassen. Han blev reddet
op, efter sigende med sin uundværlige snadde i munden.
En meget spændende beretning var også den om
flygtningelejrene i vestbyen lige efter krigen.
Wigand Rasmussen fortalte levende og meget spændende
om netop disse udvalgte emner. Han krydrede også
historierne med sine små personlige kommentarer.
En meget spændende og hyggelig aften.
Hedvig B. Jensen
1. Vejle

Turen til sort sol den 12-10-2016
Der var rigtig stor tilslutning til udflugten til sort sol. Der var tilmeldt
næsten halvdelen af 1. Vejle Gilde, i alt 11 personer, til turen.
Vi samledes kl. 15.00 på Nøddevænget hos Solveig og Thorkild og der
var mønstret 3 biler til
transporten. Det var Bruno,
Svend Åge og Thorkild der var
piloter.
Turen til Aventoft lige syd for
den Dansk Tyske grænse blev
kørt af de gamle landeveje hvor der også var
rig mulighed for at se alle efterårets gyldne
farver. Efter ankomsten til Aventoft var der
afsat en time til at gøre de uundværlige
indkøb i grænsebutikkerne. Vi nåede det
næsten indenfor den afsatte tid . Tungt
læsset kørte vi så videre til Haasberger see
som efter intense studier
skulle være det bedste sted og med størst chance for at se sort sol.
Men vejret var absolut ikke med os, der
blæste en kraftig østenvind med
regnbyger, men vi trodsede vejrliget og
stod standhaftigt og ventede på nogle
fugle, mens vi fordrev lidt af tiden med
en kop medbragt kaffe og en småkage –
temmelig vådt og koldt, det til trods for
at alle havde fundet vintertøjet frem.

Efter lang og en nærmest opgivende ventetid
begyndte der så at ske noget. Det startede
med nogle små flokke der ligesom afsøgte
terrænet. Derefter blev flokkene større og
større, og vi så i tusindvis af fugle i de
vildeste formationer. Efterhånden som
mørket faldt på slog de store flokke sig ned i
sivene og så var det fantastiske show forbi.
Lidt trætte, godt våde og forblæste
fortsatte turen til næste og ikke
mindst vigtige destination som var
Grenskrug Aventoft, hvor der var
bestilt bord til 11 og Jägersnitsel med
tilbehør samt en øl/vand. Det var
noget alle deltagere syntes var en
rigtig god ide, og alle spiste med god
appetit og ingen gik sultne derfra.
Efter den gode mad var det tid at vende
næsen hjemad og da det var blevet helt
mørkt tog vi hjemturen af den korteste vej,
og motorvej det sidste stykke. Vi landede
igen på Nøddevænget kl. 22.00 hvor
bilerne blev pakket om og alle tog hjem
efter en oplevelsesrig og vellykket tur.
Thorkild

Referat, fra Gildehal, den 27. Oktober 2016
Efter en meget smuk efterårsdag, samledes vi 20 gildebrødre i Vor
Frelsers Kirke’s Menighedshus.
Efter Gildemesterens velkomst, indledte vi Gildehallen med at synge "Nu
falmer skoven trindt om land".
I 5 minutter Sct. Georg, fortalte Kirsten, meget tankevækkende, om
børns Opvækst og vilkår. Kirsten havde ønsket at vi skulle synge
"Barndommens land" af Benny Andersen, og havde sørget et eksemplar
til alle. Et dejligt indlæg og sang.
Gildemesterens fortalte om den nyligt overståede "Fellowshipday". Han
oplæste "Fellowship budskabet", som omhandlede opfordring til at
udbrede større viden om Sct. Georg Gilderne.
Næste års "Fellowshipday" skal afholdes i Vejle. Det betyder samarbejde
om opgaven i de 3 Vejle gilder, som skal stå for arrangementet.
Traktementet i efter Gildehallen bød på hamburgerryg i fad og æblekage.
Dertil havde Anne Marie og Kurt skænket drikkevarer i anledning af
deres nyligt overståede guldbryllup.
Vi sang et par gode sange, fik nogle meddelelser og oplysninger.
Snakken gik som sædvanlig lystigt
Aftenen sluttede ca. 22.30 med at vi sluttede kreds og sang "Ja, vi er
Danske spejdere", og takkede for en dejlig aften.
Med Gildehilsner
Tove

Julegildehal i 1. Vejle Gilde
Julen nærmer sig med hastige skridt, og den 8. december
afholder vi vores traditionelle Julegildehal i 1. Gilde.
Gildehallen afholdes som en åben Gildehal, og
ægtefæller/partnere er velkomne.
Husk at medbringe en pakke til ca. kr. 30, og husk tilmelding
på sædvanlig vis.
Finn Hesselbjerg
Gildemester 1. Vejle Gilde

Årskalender 2017 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle

Måned

Dato

Arrangement

Gilde

Januar

5.1.
19.1.

Nytårsgildehal
Gilderådsmøde

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

Februar

23.2.

Jubilæumsgildehal 1.-2. gilde

Marts

2.3.
23.3.
9.3.

Gruppeledermøde
Gildeting
Gildeting

1. gilde
1.gilde
2.gilde

April

6.4.
25.4.
29.4.
27.4.
20.4.

Vejle Gildeting
Tankuddeling
Spejderløb
Sct. Georgs Aften
Sct. Georgs Aften

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

Maj

10.5.
24.5.
18.5.
18.5.

Ridderhal
Distriktsgildeting
Friluftsgildehal
Gildehal

Kolding
Kolding
1.gilde
2.gilde

Juni

Søndag ?
Dato ?

Fællesudflugt
Friluftsgildehal

1.gilde
2.gilde

August

24.8.
24.8.

Friluftsgildehal
Gilderådsmøde

1.gilde
2.gilde

September

3.9.
21.9.
21.9.

Udflugt
Gildehal
Gildehal

1.gilde
1.gilde
2.gilde

Oktober

25.10?
12.10.

Fellowship Vejle
Gildehal

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

November

2.11.
16.11
9.11.

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

December

7.12
7.12.

Julegildehal
Julegildehal

1.gilde
2.gilde

Mærkedage

2. Gilde
Asta Iversen

70 år

11. januar 2017

1. Gilde
Conny Kreilgaard

25 års gildejubilæum 12.2.2017

Jubilæumsgildehal
I 2017 kan Sct. Georgs gilderne i Vejle fejre 80-års jubilæum. I den
forbindelse vil 1. og 2. Gilde afholde fælles gildehal den 23. februar
2017.
Gildehallen finder sted i Sognehuset ved Vor Frelser’s Kirke, og
ægtefæller er meget velkomne.
Sæt derfor allerede nu X i kalenderen.
Nærmere invitation følger i næste nummer af Vadestedet.
Gildehilsen
Arrangerende gruppe

Gildehal 2. Gilde 9.november 2016
Vi gik i gildehallen uden musik og det skabte stemningen til
Gildemesterens tale om november måned med de grå morgener, de lange
mørke aftener og korte dage, hvor man ikke nåede meget af det man
ville.
November er trist og grå, og dog skinner solen ind imellem, hvor himlen
er blå og fyldt med lyse skyer
Thorkild Bjørnvig skrev digtet om november:
Mørk er november og løvfaldet slut, vandet begynder at fryse.
Lyset fra solen og blomsterne brudt, da vort hjerte selv gyse.
Synge vil vi, legen er magt, mer` end beregning, forstand og foragt.
Værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødelig dræ
Vil vi dog elske og plante et træ
Frugter kan uspået komme.
På sidebordet lå 12 smukke træsnit - et for hver måned.
Katrine holdt 5 min. Sct. Georg og læste et digt af Benny Andersen om
ordet fred. Dette viser os, hvordan vi i vort sprog bruger ord, som
kommer af Krig – Fred.
Som eksempel:
En politiker kan rette skytset mod – eller lide nederlagSætninger fyres af – Elever går i krig med lektier osv
I eftergildehallen nød vi en god og varm gulerodssuppe med lækkert brød
og senere æbletærte til kaffen
.
Annelise bad os om vi i grupperne ville prøve at finde aktiviteter,
som kan fange andres interesse for Sct. Georg for eksempel spejdernes
bedsteforældre.
Emmy

Julegildehal i 2. Vejle
Torsdag den 1. december 2016
Traditionen tro afholder 2. Gilde en åben julegildehal, hvor
familie og venner er meget velkomne.
I eftergildehallen vil vi som sædvanlig spille pakkespil, så
husk derfor at medbringe en julepakke til ca. 30,- kr.

Tilmelding gruppevis til gruppe 3 ved Hanne Krag senest
mandag den 28. november på telefon 75834009 eller på mail
hannekrag@ofir.dk

Gildehilsen
Gruppe 3

Nytårsgildehal 2017

Det nye år starter festligt med en Nytårsgildehal hvor
2. Vejle står som arrangør af det fælles arrangement.

Torsdag den 5. januar 2017
Lokalerne i Mølholm Sognehus
Kl. 18.30 Vandrehal
Kl. 18.45 Nytårsgildehal
Herefter festlig nytårschampagne
Eftergildehal med nytårsmenu og nytårshalløj
Pris for arrangement inkl. drikkevarer 200,- kr. pr. kuvert
Tilmelding senest torsdag den 29. december 2016 til
Gurli Christiansen 75 82 06 89
Mail: gurli@pedersholm.dk

- Alle gildebrødre i Vejle med gæster er velkomne -

Med gildehilsen fra 2. Vejle

Til Grupperne i
Sct. Georgs Gilderne i Vejle
Vi har i aktivitetsudvalget talt om at vores mission nok havde ændret sig
en del i forhold til de tidligere målsætninger for udvalget.
De aktiviteter vi i udvalget nu primært skal fokusere på er aktiviteter der
kan skabe en tilgang af nye gildebrødre.
Derfor beder vi om jeres bistand, til at gøre dette på den bedste måde.
Vi har lige været igennem et samtalespil fra landsgildet og vi kunne godt
tænke os at gøre en tilsvarende øvelse for Gilderne her i Vejle.
Vi beder derfor de enkelte grupper tage stilling til følgende punkter:
Hvad kan gøre folk interesseret i Gildet og gilde arbejdet?
Hvad kan vi gøre for at få flere gildebrødre?
Kan medierne hjælpe os og hvordan?
Hvad kan vi gøre for at få kontakt til forældre/bedsteforældre til alle
spejdere i Vejle, deriblandt kunne være potentielle fremtidige
gildebrødre?
Vi håber I kommer med rigtig mange gode forslag og ideer til aktiviteter
der kan bidrage til at få flere med i vor ellers lidt skrumpende skare.
Send jeres forslag og ideer til e-mail: tk@thorsol.dk og helst inden
udgangen af januar 2017.
Thorkild Kristensen

Nyt fra spejderlauget.
Arbejdet i spejderlauget er nu i fuld gang.
Datoen 29.april 2017 er fastlagt og sendes snarest ud til de
forskellige spejdergrupper.

Stedet for løbet bliver ude ved Haraldskær og i skovene
deromkring. Stedet er booket, så det er klar.
Løbets tema er endnu en hemmelighed, som ikke skal røbes før
senere.
Som vanlig beder vi gildebrødrene om hjælp som poster – så
hvis I vil krydse datoen af, så tak for det.

Som en bibemærkning skal tilføjes, at det er dejligt og
inspirerende at arbejde sammen på tværs af gilderne.
Bodil

Det sker i Gilderne
2016/2017
1. Vejle
6. december
8. december
5. januar

Sclerosefest
Julegildehal
Fælles nytårsgildehal

1.-2.-3.gilde
B+C
1.-2.-3. gilde

Julegildehal
Sclerosefest
Fælles nytårsgildehal
Gilderådsmøde

Gr. 3
1.-2.-3.gilde
1.-2.-3. gilde
Ledelsen

Julekomsammen
Sclerosefest

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

2. Vejle
1. december
6. december
5. januar
19. januar
3. Vejle
4. december
6. december

Vadestedet udkommer igen primo februar 2017
Deadline: 25.januar 2017 (bedes venligst respekteret!)
Leder:
3. Vejle
Redaktør: Agnes Jacobsen
Tyttebærvej 7, 7100 Vejle
Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104
Mail: agnes.jacobsen@mail.dk

