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Jeg er bekymret
Jeg er normalt et optimistisk menneske, der helst ser det gode i tilværelsen,
men lige nu er jeg bekymret, meget bekymret.
For det første er jeg bekymret over den igangværende Corona-epidemi, der er
ved at lamme hele verden. Det er skræmmende, at en lille tingest, der kun kan
ses i et mikroskop, kan lave så stor ravage.
Det er mærkeligt at tænke sig, at alt det, vi normalt tager som en selvfølge, det
kan eller må vi pludseligt ikke længere.
Må vi få besøg af vores børnebørn, må vi invitere et par venner på en kop
kaffe eller en bid brød. Ja – Mette Frederiksen har jo ikke forbudt det, men når
man lytter til hendes pressekonference den 17. marts, lægger hun da helt
tydeligt op til, at vi bør lade være. Det samme budskab bliver gentaget næsten
dagligt i fjernsynet.
Nå - skulle det ikke gå værre end det, så går det jo nok.
I starten tænkte jeg – klap lige hesten – I siger jo, at det blot er en svær
influenza, så der er vel ingen grund til at tage sådan på vej.
Men som tiden nu er gået, er jeg da blevet klogere. Det er jo chokerende,
hvordan det udvikler sig, ikke mindst i Italien, men også i det hele taget med
over 10.000 døde på verdensplan. Det er vel fortsat blot en ”svær influenza”,
men den har da fået helt uoverskuelige konsekvenser. Verden lukker jo
nærmest ned. Det mest tragiske er naturligvis de mange dødsfald, men jeg er
også meget bekymret for vores allesammens økonomiske fremtid. Jeg har på
fornemmelsen, at ingen rigtigt ved, hvor dette ender.
Jeg vil håbe, at vi allesammen slipper godt igennem den kommende tid, og så
må vi se, hvornår vi får mulighed for at mødes igen.
Den anden ting, der bekymrer mig, er gildernes fremtid. Det har jeg før været
inde på.
Jeg har været Gildebror siden 1998, de seneste 15 år har jeg siddet i 1. Vejles
gildeledelse og har derfor deltaget i mange Landsgildeting. I alle årene har der
været talt om medlemstilbagegang. Man har forsøgt mange ting - nye stier i
Gildeskoven – åbne vinduerne og meget andet, men det har desværre ikke
kunnet vende udviklingen.

Jeg synes også, at der altid har været en del ævl og kævl i vores organisation.
På det seneste Gildemesterstævne og seneste Landsgildeting har piben fået en
lidt anden lyd. Vores Landsgildemester opfordrer til, at vi ikke skal bekymre
os så meget om manglende medlemstilgang, men i stedet koncentrere os om at
få et godt gildeliv (for egen regning tilføjer jeg her – så længe det varer). Han
ser dog fortsat helst en medlemsfremgang.
På det seneste Landsgildeting forsøgte blandt andet Odense-gilderne at indføre
nogle radikale ændringer. Jeg synes, at forslaget blev udsat for en meget
hårdhændet og udemokratisk behandling, og den siddende Landsgildeledelse
fik sin vilje.
Personligt var jeg ikke enig med Odense-gilderne, men jeg synes, at
Landsgildeledelsen opførte sig udemokratisk.
Det seneste, vi så har oplevet, er, at vi har modtaget indlæg fra 3 gilder, der
omhandler Landsgildeledelsens udemokratiske opførsel. Indlæg som disse
gilder ønskede at få bragt i Sct. Georg, men som Landsgildeledelsen fandt
upassende og derfor henviste til ”Blandede bolcher” på hjemmesiden.
Jeg har haft mulighed for at læse referatet fra Distriktsforum i Horsens i
januar, hvor de famøse indlæg blev drøftet. Her kan jeg læse, at det blev
besluttet at henvise indlæggene til ”Blandede bolcher”. Jeg kender jo af gode
grunde ikke diskussionen, men jeg synes, at det er lidt problematisk.
På den ene side kan jeg jo godt se, at det i forhold til omverdenen ikke ser
pænt ud, hvis vi skilter alt for tydeligt med uenighed i Sct. Georgs Gilderne i
Danmark. På de anden side mener jeg, at man skal være forsigtig med at feje
det hele ind under gulvtæppet.
Jeg tror bestemt ikke, at en sådan udemokratisk fremgangsmåde er
befordrende for opbakning til Landsgildeledelsen, ej heller for Gildernes
fremtid i det hele taget.
Omvendt finder jeg det lidt mærkeligt, at de tre gilder rundsender disse
indlæg, når/hvis man på distriktsforum har besluttet, at den type indlæg ikke
skal bringes i Sct. Georg. Det kan da kun medføre mere splid.
Finn Hesselbjerg, GM 1. Vejle
PS. Jeg håber ikke at jeg lyder alt for negativ, men jeg er meget bekymret.

Gildehal i 2. Vejle den 13.02.2020.
Inden aftenens gildemestertale sang vi Erik Lindebjergs sang ”Livstræet”. I sin
gildemestertale spurgte Bodil: Har du tabt modet? Og fortsatte: Da må vi i gang
med at tælle solskinstimerne, og der er lyse timer at tælle.
Bodil citerede en børnesang, hvor sidste vers lyder ” For når kulden svøber sig om
træer og kviste, og når vintermørket gør os grå og triste. Da bryder lyset atter frem
– for håbet må du ikke miste”. Den sang står ikke i Højskolesangbogen, det gør
den sang, der blev sunget ved Kristian Uhres begravelse heller ikke. Den handler
om at slukke for videoen og sammen gå ud og se på verden, som den virkelig er.
En sang, der sætter tanker i gang om at have en positiv livsholdning og være aktiv
og at være taknemmelig over at få endnu en dag med mange muligheder givet.
En livskunstner foreslår at starte dagen med at sige tak for den nye dag. Så
begynder man dagen med modet i behold, og så sker det forunderlige, at dagen
bringer noget at takke for, så man kan synge ”Tak for dagen som er omme, for en
lang og dejlig dag. Tak for dage, som skal komme og for dem, der ligger bag. I
det høje lyse fjerne mødes sangen lys og klar med den første aftenstjerne, som et
kærligt smil til svar”. Og den sang står i Højskolesangbogen.
Hannes 5 min. Sct. Georg faldt fint i tråd med gildemestertalen. Den handlede om
at være trist til mode men så opdage solens stråler ramme vindmøllens vinger. Det
giver tro på forårets komme og ønsket om at være solkastende vindmølle i andres
liv.
Eftergildehallen var præget af fastelavn. Bordet var festligt pyntet med hatte og
fastelavnsris, og menuen bød på Ristaffel med et righoldigt tilbehør og en
pæredessert.
Under kaffen fortalte Katrine i anledning af 100-året for Genforeningen om nogle
af sin families oplevelser under det tyske styre. Bagefter sang vi ”Det haver så
nyligne regnet”, naturligvis på sønderjysk manér, hvor man rejer sig op under
gentagelse af sangens sidste linier.
En fornøjelig eftergildehal med sange og hyggelig snak sluttede på vanlig vis med
spejdersangen.
G.C.

Den 26. januar 2020 afgik Kristian Uhre Pedersen ved døden.
Kristian blev optaget i 3. gilde den 22. april 2004, og blev væbner den 26.
april 2006.
Kristian sad i spejderlauget fra 2005 – 2015, og var GUM fra 2009.
Desuden blev han valgt til gildeskatmester i 2014, en post han beholdt,
indtil han afgik ved døden.
Æret være Kristians minde.

Et led i vor kæde er bristet,
en bror, en ven har vi mistet.
Vi samler vor tanke om broderens minde,
som vi vil bevare, mens dagene rinde.
Ærbødigt vort hoved for døden vi bøjer
og stille vor kæde vi sammenføjer.

Den Humanitære Pengetank
På grund af Coronavirus og hermed forbuddet mod at samles i
større grupper har Tankens bestyrelse i samråd med de 3
gildemestre besluttet, at uddeling af støtte ikke vil blive
gennemført den 2. april som tidligere meddelt.
Alle ansøgere, der har fået bevilget støtte, har fået brev om dette
og bedt om at opgive et kontonummer.
De ansøgere der er bevilget penge er:
1.Vejle Gruppe
KFUM Bredballe
FDF Vejle 1
Bredsten Spejderne
FDF 3 Skibet
KFUM
KFUM Øster Starup/Vester Nebel Gruppe
KFUM Smidstrup
Sclerose Udvalget
Spejderlauget
Sjove Børn i Vejle
Plejecenter Ågården
På vegne af Tankens bestyrelse
Lejf

Årskalender 2020 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle
Måned
Januar

Dato
8.1.
23.1.
15.1.

Arrangement
Nytårsgildehal
Gilderådsmøde
Ledelsesmøde

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

Februar

6.2.
13.2.
13.2.

Gildehal
Gildehal
Gildemøde

1.gilde
2.gilde
3. gilde

Marts

4.3.

Gruppelederm
øde
Gildeting
Vejle
Gildeting
Gildeting
Gildeting

1.gilde

Tankuddeling
Sct. Georgs
Aften
Distr.gildeting
Sct. Georgs
Aften
Sct. Georgs
Aften

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

1.-2.-3. gilde

16.5.
26.5.
28.5.
11.5.

Ridderhal
Kolding
Spejderløb
Friluftsgildehal
Gildehal
Gildemøde

8.6.

Frilutsarr.

3. gilde

17.6.

Friluftsgildehal 2. gilde

19.3.
26.3. aflyst
12.3. aflyst
11.3.
April

2.4. Aflyst
15.4.
29.4.
22.4.
23.4.

Maj

Juni

13.5.

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

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

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

Juli
August

20.8.
13.8.
2.8.

Friluftsgildehal 1.gilde
Gildeting
2. gilde
Fælles
1.-2.-3. gilde
gildeudflugt

September

6.9.

Udflugt 1.
gilde
Gildehal
Gildehal

1.gilde

23.9.
17.9.

1.gilde
2. gilde

Oktober

28.10.
Dato?
1.10.

Gildehal
Fellowship
Virksomhedsb
esøg

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

November

12.11.

1.gilde

19.11.
12.11.

Gruppelederm
øde
Gildehal
Gildehal

3.12.
10.12.

Julegildehal
Julegildehal

1.gilde
2. gilde

December

1.gilde
2. gilde

Mærkedage

1.Gilde
40 års gildejubilæum:
24. april
24. april

Anne Marie Kramer
Kurt Kramer

Vejle Gildeting den 26. marts er aflyst på grund af corona-krisen. Ny
dato vil blive meldt ud snarest.
Vejle Lydavis udgiver en nødavis!
Siden coronakrisen startede i midten af marts, har Vejle Lydavis haft den
udfordring at vi ikke kan udgive den sædvanlige lydavis 2 gange om ugen!
Som andre steder, er alle medarbejderne sendt hjem og kun 2 medarbejdere
laver en nødudgave om mandagen, som aftales fra uge til uge med hensyntagen
til den øjeblikkelige situation. Redaktionen laves på en hjemmearbejdsplads (nyt
begreb på lydavisen), indlæsning og kopiering i studiet!
Vi synes det er vigtigt at kunne bringe lokale nyheder og vigtige meddelelser til
vores blinde og svagtseende medborgere, der som mange andre er frataget
muligheden for at komme ud sammen med andre! Vi starter igen med normal
lydavis når der igen er coronafrit og vi alle kan mødes i Foreningernes Hus.

Spejderlaugmøde. Marts 2020
Spejderlauget nåede endnu et arbejdsmøde inden Corona satte
stop for alle aktiviteter.
Der blev bestemt tema og overskrift på løbet:
Skattejagt ved Kulsø.
Løbet har naturen som sin basis. Der bliver 7 evt. 8 poster der
lægges ud i terrænet.
Posterne, opgaver mv. blev fordelt, og det forberedende arbejde
kan gå i gang.
Der er sendt indbydelse til spejdergrupperne, der tilbagemelder
senest 20. april.
Den endelige planlægning af løbet finder sted på næste møde,
Men vi er i gang og I kan stadig glæde jer til en dejlig tur derude ved
spejdercenteret Kulsø, og datoen ligger stadig fast.
Datoen er: Lørdag 16. maj 2020 – I kan glæde jer.
På laugets vegne
Bodil

Søndag den 2. august 2020 er der udflugt for alle!
Vanen tro holder vi fællesudflugt, og vi mødes alle som sædvanlig på
Bilka’s P-plads kl. 08.00 præcis, hvor vi stiger på vores bus.
Vi kører sydvest på og gør første stop ved Jels Voldsted.
Her indtages ”jeres”
medbragte Kaffe/The. Vi
har sørget for lidt spiseligt;
nemlig rundstykker, ost og
marmelade, smør, knive,
køkkenruller samt plastic
poser så affaldet ikke skal
efterlades i naturen.
Efter ”kaffepausen”
fortsætter vi turen mod
sydvest, ad landevejene ned forbi Tønder over grænsen, og frem til Roter
Haubarg, hvor vi først beser museet og hører lidt om stedet og dets
historie
Her får vi serveret en dejlig middag med efterfølgende lækker dessert.

Godt mætte efter besøget på dette
pragtfulde sted fortsætter vi vor rejse,
denne gang lidt mod øst hvor vi besøger
den historiske by

Friedrichstadt, der ligger ved floden ”Eidern”.
Byen er også kaldt ”Lille Amsterdam”.
Her i denne by skal vi på en lille ekstra udflugt, vi skal på en Grachtenfahrt
der tager ca. en time.
Grachtenfahrt er en form for ”sejler op ad åen” en dejlig tur, hvor vi får rig
mulighed for at se det
naturskønne område som Friedrichstadt byder på.
Såfremt tiden tillader det vil der måske blive en lille byvandring og/eller
et kort indkøbsstop, inden vi krydser grænsen. Så begynder hjemturen ad
de små landskabs hyggelige veje. Vi håber at kunne
være fremme ved vort udgangspunkt kl. ca. 18.00.

Prisen for alt dette er kun kr.300,00 pr. person
Tilmeld dig/jer inden den 25-07-2020 til:
Hanna Bak
eller
Anni Kristensen
hannakirstine49@gmail.com
annikris@hotmail.com
Tlf: 29885326
Tlf: 60712413
Betaling sker kontant ved bussen.
OBS: Inviter gerne familie, venner og bekendte med
Der er plads til alle!

VIGTIGT! Husk: kniv, kaffe/The, en kop, Pas og lidt Euro
Vi ses på turen - hilsen fra turudvalget

Trekantområdets Distrikt
indbyder til

Ridderhal
på

Koldinghus.
Onsdag den 13. maj 2020 kl. 19.30
Følgende Væbnere ønsker optagelse:
Hanna Bak, Helle Parsberg og Conny Kreilgaard, alle 1. Vejle
og Lis Flodgård 2. Kolding
Efter Ridderhallen er der kammeratligt samvær på Fynsvej i
Kolding.
Pris for dette traktement er 100 kr. ekskl. drikkevarer.
Tilmelding senest den 8. maj til DGK
eller DGM - kabar@profibermail.dk
Våbentilladelse i disse Corona-tider!

Det er ikke en aprilsnar. Men her til morgen fik jeg brev fra Rigspolitiet med afslag
på fornyelsen af våbentilladelsen til vores ceremonisværd! Inden 4 uger skal jeg
aflevere gildets blankvåben til den lokale politistation!
Det er almindelig lov at man skal ha’ en våbentilladelse til sværdet vi bruger ved
højbordet i gildehallen, så da jeg fik besked fra Rigspolitiets Administrative
Center, Holstebro, i starten af året om at det var tid til en fornyelse af tilladelsen
gik jeg i gang! Det foregår i dag digitalt og gør det kun mere kompliceret!
Da jeg havde drukket morgenkaffen og sundet mig over denne aprilsnar, var der
åbningstid for telefonisk henvendelse på Politiets Administrative Center afd. for
våben i Holstebro. En venlig telefonsvarer fortalte, at der er lukket grundet
travlhed med Corona! Man kunne skrive til afdelingen på en oplyst hjemmeside
www.politi.dk/pac (Coronafri)!
Jeg fandt et link vedr. våben og tilladelser, men deres link virkede ikke - der var
fejl! Jeg prøvede flere gange med Nem Id og nøglekort, det plejer da at virke? Det
hedder døde link og har ikke noget med vores sværd eller Corona at gøre! Det
har jeg så klaget over! Igen på e-boks og en webmaster ville se på det!
Vedkommende har senere i dag spurgt mig, hvor i sagsgangen fejlen opstod! Så
har jeg linket igen og igen! Det er godt vi har mange numre på nøglekortet!
Herudover har jeg sendt en svarklage over afslaget på min e-boks og håber det
virker! Jeg skulle også dokumentere at jeg var medlem af en forening, der
benytter sværdet og hvor dette våben er en del
af et kostume!!!
Jeg vil bare fortælle at jeg sidder her ved
computeren og griner højt! Til næste gildehal,
vil vi gerne se vores gildemester iklæde sig sit
kostume med sværd i hånd!
Jeg overvejede på et tidspunkt om jeg skulle
købe et plastiksværd i Fætter BR og aflevere
det til politiet inden 4 ugers fristen, men
butikken er desværre lukket! 

Med festlig gildehilsen
Annelise Debois - 2. Vejle

Men bare rolig – det skal nok gå alt sammen!
Og I hører nyt herom, når tilladelsen er i hus!
Dette er til nyttig information for andre
gildeledelser der skal have fornyet den
lovpligtige våbentilladelse!

Det sker i Gilderne 2020

1. Vejle
15. april

Sct. Georgs Aften

29. april

Distriktsgildeting

Kolding

13. maj

Ridderhal

Kolding

16. maj

Spejderløb

1.-2.-3. gilde

26. maj

Friluftsgildehal

2. Vejle
22. april

Sct. Georgs Aften

29. april

Distriktsgildeting

Kolding

13. maj

Ridderhal

Kolding

16. maj

Spejderløb

1.-2.-3. gilde

28. maj

Gildehal

3. Vejle
23. april

Sct. Georgs Aften

29. april

Distriktsgildeting

11. maj

Gildemøde

13. maj

Ridderhal

Kolding

16. maj

Spejderløb

1.-2.-3. gilde

Kolding

Vadestedet udkommer igen primo juni 2020
Deadline:

Tirsdag den 26. maj (bedes venligst respekteret!)

Leder:

2. Vejle
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