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Båltale. Friluftsgildehal 17.06.2020 

i Knabberup FDF hytten 
 

Hver morgen i lange tider har  der været morgengymnastik og  
morgensang med Phillip Faber. Han har guidet os med øvelser 
for både krop og ånd og med træning af ansigtsmuskulaturen og 
stemmebåndene. Det har været en god begyndelse på dagen – 
men knap så sjovt, når man er alene. Heldigvis har jeg en god 
genbo, som jeg deler avis med, og snart fandt vi ud af, at vi 
kunne være sammen om at synge og drikke kaffe og samtale om 
den kommende dag.  
Alene, men sammen, og sammen har vi talt om de forgangne 3 
måneder og om det, der skete med mennesker i forbindelse med 
coronaen.  
 
Frihed og Fællesskab er overskriften i et af afsnittene i 
Højskolesangbogen, og her står en sang, der er skrevet af Biskop 
Thomas af Strängnäs i 1443.  
Sangen er gammel – men den er sprængaktuel.  
 
1: Frihed er det bedste guld,  
som sol bestråler over muld  
lad den dit smykke være.  
Ja dersom du dig selv har kær,  
da hold den mer end livet værd!  
Thi frihed følger ære.  
 
Og hvorfor nu lige den sang – og hvorfor dette første vers ? Jo. De 
tre måneders indelukning har givet tid til overvejelser og tid til 
gammeldags avislæsning. De mange og lange nyhedsudsendelser 
på TV og i Radio bliver der ikke lukket op for i øjeblikket. Der er en 
højtråbende gentagelse på gentagelse, så jeg greb til avisen og så 
radioavisen kl. 12. Det måtte være nok.  
  



 
 
Så var det jeg faldt over følgende i Kristeligt Dagblad:: 
”Statsministeren og Dronningen taler til os, som var vi børn – og vi 
labber det i os. ” 
Artiklen handler om os alle – om dig og om mig – og om hvordan vi 
bare har gjort, hvad der blev sagt og lukket øjnene, medens 
situationen har udviklet sig mere og mere surrealistisk. Vi er gået 
med på præmissen om, at vi er i en alvorlig situation, og undrende 
og lidt forargede har vi set på Sverige, der ikke har forstået, at det 
er en tragedie, når syge og gamle dør.  
Der er flere, politikere og almindelige borgere, der tidligt har sagt: ” 
vi håber, de ved hvad de gør” og nu er der flere og flere, der undrer 
sig over, hvad det egentlig er, der foregår. Men – måske er det 
alene den tidligere statsminister, der siger det højt, for vi andre har 
underlagt os den stærke sociale kontrol, der udøves. Vi er bange for 
ikke at være en del af det lydige samfund.  
 
Alle de hastelove, der er lavet. Det, at helt almindelige borgere er 
blevet kriminaliseret – helt ned til moren, der i storbyen gik med sine 
småbørn på en øde legeplads og fik en bøde. Retssikkerheden er 
sat over styr. Virksomheder er blevet udskammet, og vi er blevet 
reguleret helt ind til kernen af privatlivet.  
Hvad er der sket med os ?  
Der blev talt til os fra højeste sted. Talt til os, som var vi børn, der 
burde opføre sig ordentligt – og vi har labbet det i os. Vi har fået 
regler, vi har rettet os efter, og træder vi ved siden af, bliver vi 
straffet og skammet ud. Vi har mistet familie og venner, vi har mistet 
kunder, og mange har mistet arbejde. Velfærdssamfundet er i fare 
og vore børns og børnebørns fremtid er på spil. I stedet for at sige 
STOP bad og beder vi om flere regler.  
En kort stund var det godt og nødvendigt, men nu må vi genfinde og 
genvinde vor frihed og vort ansvar og ikke bare overlade det til 
magthaverne at udstede ordrer om, hvad vi må og ikke må. 
Nu må det være nok.  
  



 
 
Men det er ikke nok, for det er som om verden er gået ganske af 
lave. Frihed og lighed skal der være for alle – derom er alle vel 
enige, men hvordan vinder man den ?  
Her tænker jeg på den ulykkelige begivenhed der indtraf, da den 
afroamerikanske George Floyd blev dræbt – og det var et grusomt 
drab. Protester har rejst sig verden over. Tusinder af vrede 
mennesker har samlet sig. Der er brugt vold, både verbalt og fysisk. 
Der er talt og skreget mod racismen, som gennem århundreder har 
præget den vestlige verden i kampen for at opnå mere magt og 
rigdom.  
Nu skal det hævnes, og prisen er, at alt, hvad der minder om 
krænkelser skal destrueres og fjernes. Dvs statuer – billeder – 
tekster – film. Alt lige fra Borte med blæsten til Halløj på 
badehotellet. Pippi Langstrømpe og hendes far, negerkongen. Lille 
Sorte Sambo – og negerkyssene, som slet ikke hedder negerkys 
mere, men boller med kokos og stænk af kaffe. Og til at vi ikke 
længere må synge: Den danske sang er en ung blond pige.  
Så er det, vi må spørge os selv:” er vi ikke lidt dumme, hvis vi tror vi 
ved at eliminere fortiden kan fjerne og ophæve krænkelserne. Gør vi 
det, så fjerner vi historien. Vi slår den ihjel, ligesom når de totalitære 
regimer visker de kapitler og minder væk, som nogle mennesker 
ikke bryder sig om. Det er som om, de aldrig har eksisteret og som 
om verden altid har været god. 
  
Men vi gør dem, der føler sig krænkede en bjørnetjeneste, for når vi 
ikke til stadighed bliver mindet om, hvordan det var engang, kan vi 
heller ikke undervise i det; og vi kan ikke lære at tage afstand til 
meget af det og dermed drage omsorg for, at det ikke bliver sådan 
igen.  
Så langt – så godt – men nu kommer det, der for os spejdere er det 
groveste.   
Også Verdensspejderchefen Lord Robert Baden-Powell (B-P), hans 
liv og færden og livsværk er blevet lagt for had.  I byen Pool i 
England er der en bronzestatue af Baden-Powell, der i 1907 
grundlagde spejderbevægelsen. I mange år har han siddet 
  



 
 
dèr, støttet sig til sin stok og set ud over verden, men nu er han 
pakket ind, spærret inde bag træværk for at undgå, at statuen 
rammes af hærværk. Alt sammen fordi kritikerne og de krænkede 
hævder, at Baden-Powell var racist og dertil også nazist. Dertil skal 
føjes, at bystyret vil drøfte sagen om verdensspejderchefens 
eftermæle og statuens fremtid; men endnu han fået lov at blive.  
 
Men hvad er nu det for en snak ?  
 
Lars Kolind der er bestyrelsesmedlem i The World Scout 
Foundation, forfatter til bogen om spejderarbejde og formand for 
den internationale komité der (1980-90) arbejdede på at reformulere 
Robert Baden-Powells ideologi, svarer på et spørgsmål, hvor man 
beder om hans syn på fjernelsen af B-P statuen:  
”At fjerne statuen af Robert Baden Powell vil være udtryk for 
historieløshed. At fjerne ham er, at man ikke anerkender hans 
mangeårige historiske indsats mod racisme og for demokrati, 
fredelig sameksistens, udvikling og uddannelse af unge mennesker. 
En indsats, der er blandt de største i det 20. århundrede. ” 
Et andet spørgsmål til Lars Kolind handler om beskyldningerne mod 
BP.  Det drejer sig om, at B-P under Boerkrigene sultede 
lokalbefolkningen, så han kunne bespise sine tropper, ligesom han i 
sin dagbog i 1939 skulle have givet udtryk for, at Hitlers Mein Kampf 
var en ”vidunderlig bog” med gode ideer om uddannelse, 
propaganda osv.. 
Alt dette ændrer det slet ikke på din holdning til Robert Baden 
Powell ??  lyder spørgsmålet og Lars Kolind svarer:  ”Nej, absolut 
ikke. Om B-P måske i sin dagbog i løsrevne øjeblikke har skrevet 
eller gjort noget i Boerkrigen, som man i dag mener, han ikke skulle 
havde gjort, ændrer ikke på den positive effekt og betydning, han 
har haft på verden. Alt det, han gjorde af godt gennem 34 år, er 
tusinde gange vigtigere end det, nogen påstår, han har gjort på 
isolerede tidspunkter af sit liv. ” 
  



 
 
Og hør lige det sidste spørgsmål: ”Kan spejderbevægelsen stadig 
bruge Robert Baden-.Powell som idol ?”  
 
”Ja” , lyder Lars Kolinds klare svar. ”Det her får ingen betydning for 
spejderbevægelsens syn på B-P som stifter. Idol. B-P er på ingen 
måde en person man i spejderbevægelsen dyrker og tilbeder, men 
nærmere en del af vores arv og historie. B-P har i høj grad haft 
betydning for mellemfolkelig forståelse og i kampen mod racisme. 
Det er historieløshed og uden for al sund fornuft at forestille sig, at 
spejderbevægelsen skulle lægge mindre vægt på B-Ps positive 
bedrifter. ”  
Så inden vi begynder at brænde bøger og at lukke Tivoli fordi der 
engang blev udstillet sorte mennesker, og inden vi vælter alle 
kongestatuer og statuer af Ludvig Holberg og Baden-Powell og 
Churchill – skal vi som samfund huske på at:  
Ingen har ret til ikke at føle sig krænkede. Til gengæld har de ret til 
at argumentere imod og krænke tilbage. Det kaldes 
YTRINGSFRIHED, og uden den er vort samfund intet værd.  
 
Mister vi den, da mister vi os selv – vor frihed – vor historie 
– vort land – vor fremtid.   
 
Bodil Jølver 
  



 
 

 
OBS     OBS     OBS 

 
 

Som tidligere meddelt har turudvalget på grund af corona- 
situationen besluttet at aflyse fællesudflugten: 
 
 
 

Søndag den 2. august 2020 er der udflugt for alle! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turen vil i stedet blive gennemført i 2021. Nærmere herom, når 
tiden nærmer sig. 
 
Hilsen 
Turudvalget 
  



 
 
Årskalender 2020 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle 
 
Måned Dato Arrangement Gilde 
Januar 8.1. Nytårsgildehal 1.-2.-3. gilde 
 23.1. Gilderådsmøde 2. gilde 
 15.1. Ledelsesmøde 3. gilde 
    
Februar 6.2. Gildehal 1.gilde 
 13.2. Gildehal 2.gilde 
 13.2. Gildemøde 3. gilde 
    
Marts 4.3. Gruppeledermøde 1.gilde 
 19.3. Gildeting 1.gilde 
 26.3. aflyst Vejle Gildeting 1.-2.-3. gilde 
 12.3. aflyst Gildeting 2. gilde 
 11.3. Gildeting 3. gilde 
    
April 2.4. Aflyst Tankuddeling 1.-2.-3. gilde 
 15.4. Sct. Georgs Aften 1.gilde 
 29.4. Distr.gildeting 1.-2.-3. gilde 
 22.4. Sct. Georgs Aften 2. gilde 
 23.4. Sct. Georgs Aften 3. gilde 
    
Maj 13.5. Ridderhal Kolding 1.-2.-3. gilde 
 16.5. Spejderløb 1.-2.-3. gilde 
 26.5. Friluftsgildehal 1.gilde 
 28.5. Gildehal 2. gilde 
 11.5. Gildemøde 3. gilde 
    
Juni 14.6.  

Ny dato i 
aug. 

Fælles 
gildeudflugt 

1.-2.-3. gilde 

 17.6. onsdag Friluftsgildehal 2. gilde 
 8.6. Friluftsarr. 3. gilde 
 

  



 
 
 

   

Juli    
    
August 20.8. Friluftsgildehal 1.gilde 
 13.8. Gildeting 2. gilde 
 2.8. aflyst Fælles 

gildeudflugt 
1.-2.-3. gilde 

    
    
September 6.9. Udflugt 1. gilde 1.gilde 
 23.9. Gildehal 1.gilde 
 17.9. Gildehal 2. gilde 
    
    
Oktober 28.10. Gildehal 1.gilde 
 Onsdag 

21.10. 
Fellowship 1.-2.-3. gilde 

 1.10. Virksomhedsbesøg  1.-2.-3. gilde 
    
    
November 12.11. Gruppeledermøde 1.gilde 
 19.11. Gildehal 1.gilde 
 12.11. Gildehal 2. gilde 
    
    
    
December 3.12. Julegildehal 1.gilde 
 10.12. Julegildehal 2. gilde 
    
    
  



Friluftsgilde 2. Vejle den 17. juni i Skibet  

Det var en rigtig dejlig aften den 17. juni, hvor vi dette år holdt 
Friluftsgildehal i den dejlige FDF/FPF hytten i Skibet, på Knabberupvej. Vi 
mødtes med madkurv på gårdspladsen og det var jo første gang i 
coronakrisen vi kunne mødes. Det var også sommerens sidste møde, så 
det var en særlig aften! Efter spisningen blev vi kaldt til gildehal i den flotte 
bålhytte, hvor Tinnetgruppen havde planlagt en stemningsfuld gildehal 
omkring bålet. Der er en skøn udsigt til Ådalens skovklædte bakker og 
man kommer nemt i den velkendte stemning omkring bålet og nyder at 
synge med på gildesangene! 
Bodil Jølver holdt båltalen som er at læse i dette Vadested som leder. Det 
var jo et meget aktuelt emne om de krænkelser som gør, at selv Baden 
Powell statuer er i fare verden rundt! 
Efter gildehallen samledes vi igen på gårdspladsen og drak kaffen ved de 
blomsterpyntede borde, inden vi sluttede med spejdersangen og ønskede 
hinanden en god sommer! 

 
Det var en rigtig flot hytte med spændende ting på 
væggene og mon ikke denne er Sct. Georgs dragen
som vi kender i ny forklædning? 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Referent og fotograf: Annelise Debois 2. Vejle 
  



 
Gildemøde med Virksomhedsbesøg 

Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19.00 
 

Food Innovation House 
Dandy Business Park 

Lysholt Allé 3, 7100 Vejle 
 

 
 
Virksomhedsbesøg med rundvisning i det spændende Innovation 

House, hvor vi bliver vist rundt i huset og får en indsigt i det nye 

testcenter. Efter rundvisning serveres der et let traktement. 

 

Nærmere invitation med tilmelding på et senere tidspunkt. 

Men sæt allerede nu et X i kalenderen! 

Invitationen gælder alle 3 gilder i Vejle 

 

Aktivitetsudvalget i 2. Vejle 

Annelise Debois 
 
 

  www.foodinnovationhouse.dk 
 

 
  
  

http://www.foodinnovationhouse.dk/


 
  



Mærkedage 
 
 

    
 
1.gilde 
 
 
 
 
 
 
2.gilde 
 
Bodil Jølver  80 år 31. juli 2020  
Emmy Reng  85 år 19. september 
2020  
 
 
 
 
 
3.gilde 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
Knud Isager afgik ved døden den 21. marts efter lang tids sygdom. Knud 
blev optaget i 1. Vejle gilde den 24. september 1998, og han blev væbner 
den 19. oktober 2000. 
 
Vi så ikke ret meget til Knud, blandt fordi han var meget interesseret i 
sejlsport, hvor han i mange år sad i dommerbåden hver torsdag, hvilket jo 
som oftest ramlede sammen med arrangementer i gildet. Knud blev ikke 
desto mindre ved med at være medlem og støttede dermed vores 
organisation, helt frem til sin død. 
 
Ære være Knuds minde. 
 
Finn Hesselbjerg 
 
 

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. 

 
  



 

Det sker i Gilderne 2020        

       

 

 

 

 

                                                        

1. Vejle 

20. august  Friluftsgildehal A + B 

6. september  udflugt 1. gilde Gl. Gr. B 

23. september gildehal   B + C  

2. Vejle 
 
13. august  gildeting  ledelsen 
17. september gildehal  Gr. 1 
 
3. Vejle 
 
 
 
 
Vadestedet udkommer igen primo oktober 2020 
Deadline: Fredag den 25. sept. (bedes venligst respekteret!)  
Leder: 3. Vejle 
Redaktør: Agnes Jacobsen 
 Tyttebærvej 7, 7100 Vejle 
 Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104  
 Mail: agnes.jacobsen@mail.dk           
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