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Besøg i Vejle Fjordhave.
Her er lidt om ideen med Fjordhaven:
Fjordhavens overordnede formål er at skabe en større
forståelse for blå økosystemer og maritime ressourcer, og
dermed understøtte en mere bæredygtig udvikling. Det gør
Vejle Fjordhave ved gennem spiselighed at knytte flere
mennesker tættere til fjorden ved b.la. dyrkning af muslinger
og tang på en bæredygtig måde.
Fjordhaven er i virkeligheden nogle lange liner, der er spændt
ud i havoverfladen på åbent hav, så afgrøderne kan hænge ned
gennem vandet. Man skal bruge en båd og sejle ud til sin
havmark for at høste afgrøder og vedligeholde udstyr. Den
anden måde at dyrke på er dyrkning ved hjælp af en flydende
platform, der kan ligge tæt på land, så man kan gå direkte ud
på den og hive afgrøder op.
Uanset hvordan man griber det an, så er dyrkning som
udgangspunkt noget, der rigtig godt drives i et fællesskab med
andre.
Vi i 3. gilde mødtes en torsdag tidlig aften med formanden for
Vejle Fjordhave, Thomas Drivsholm på lystbådehavnen i
Brejning. Her fortalte Thomas levende og engageret om
foreningen ”Vejle Fjordhave” og om det at dyrke muslinger.

Efter et besøg på foreningens arbejdsbåd ”Mytilus”, som
bruges til at sejle ud til fjordhaven, der ligger på nordsiden af
fjorden, gik vi alle i gang med at rense muslinger, som skulle
bruges til aftenens gastronomiske indslag.
Vil I være med til at dyrke muslinger og
tang på en bæredygtig måde i Vejle Fjord?
Vil du lære at lave nye spændende, sunde
og velsmagende retter?
Har du lyst til at være med i et fællesskab
og få nogle gode oplevelser på og ved Vejle
Fjord så er foreningen ”Vejle Fjordhave” noget for dig.
Vil du være med – eller vide mere – kontakt Thomas
Drivsholm, formand, thdrivsholm@yahoo.dk
Jørgen

Friluftsgildehallen den 20. August 2020
Vi var mange, der havde set frem til denne gildehal, det var nemlig første
gang, vi skulle mødes siden februar måned.
Desværre artede vejret sig ikke, så vi kunne holde en friluftgildehal, så vi
trak indenfor i Mølholm Sognehus.
Vi sad med god afstand i gildehallen og kunne lytte til musikken, men der
blev ikke sunget.
Gildemesteren startede sin gildemestertale med den sætning, vi alle kender
så godt:
”Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere” –
Ja, det var Mette Frederiksens indledning til det pressemøde, der blev
afholdt den 11. marts.
At det fik store konsekvenser, måtte Finn Hesselbjerg erfare. Han fortalte,
hvordan han den 6. marts på en skiferie i Norge blev bedt om at rejse hjem.
Jytte og han fik også alvoren at føle, da de senere måtte ændre planer for
deres guldbryllup. Han sluttede af med at sige, at han tror, det varer længe,
inden verden bliver, som den var. Måske sker det aldrig.
Også Poul Hebsgaard, som holdt 5. min Sct. Georg fortalte om, hvordan
han havde oplevet tiden, da Danmark lukkede ned. Hverdagen skulle
fungere om end på en anden måde. Anna og han syntes, der skete for lidt.
Derfor besluttede de at finde alternative gøremål. De foretog små
udflugter ud i naturen, hvor de kunne opholde sig uden risiko for smitte.
Efter nogen tid kom Hannah, Svend Åge og Poul Erik til. En gang om ugen
har de sammen været på en lille udflugt med madpakke og kaffe. Poul
Hebsgaard gav udtryk for, at han syntes, det største afsavn for ham var
ikke at kunne give sine nærmeste et kram.
Han læste et digt skrevet af Carl Ludvig Aarestrup

Carl Ludvig Aarestrup

Hold fastere omkring mig
Med dine runde arme
Hold fast imens dit hjerte
Endnu har blod og varme

Eftergildehallen bød traditionen tro på en sildemad og forloren skildpadde.
Vi var en flok gildebrødre, der tilfredse og glade gik hjem efter vores første
gildehal i ½ år.
Kirsten

1.

Vejle

Udflugt 1. Vejle

6. september 2020

16 deltagere mødte op på
parkeringspladsen ved Skolegade /
Boulevarden klokken 0800. Vi fordelte
os i 5 biler og derefter gik turen
nordpå. Først gennem det skønne
Grejsdalen, videre ad små snørklede
veje til Den Forsvundne bro. Her blev
morgenmaden indtaget i strålende
solskin. Der var forskellige rundstykker
med dertil hørende ost og marmelade, lidt blød brød samt et par skarpe
til ganen.
Efter denne optankning gik vi de få hundrede meter ind til Broen. Det er
en meget flot konstruktion, som tidligere
blev brugt til at føre jernbanen over det
lille ”vandløb”. I dag er den gamle
jernbanestrækning lavet om til natursti
til glæde for både gående og cyklende
naturelskere.
Vi fortsatte den videre tur ad de små veje
langs med og over Gudenåen, indtil vi
nåede Bryrup, hvor vort næste stop var. Vi gik ned på stationen til den
gamle veteranbane, hvor vi snusede rundt i remiseområdet og fik set de var
ved at fyre op i det gamle damptog – det dufter helt specielt, når der er
gang i kulfyret – Vi fik talt lidt med
en af de ansatte, der fortalte, at det
tog 5 timer at fyre op under det
gamle tog. Vi kunne desværre ikke
tage med toget til Vrads, fordi vi så
ikke kunne få dagens tidsplan til at
hænge sammen.

Det kunne ellers være en dejlig oplevelse.
Videre gik turen så langs Mossø og det pragtfulde naturområde gennem
småbyer som Laven og Alken. Her var vi på et par rigtig små grusveje, hvor
ingen af os før havde været. Der var
både hårnålesving og nogle steder kun
2 hjulspor – godt vi ikke mødte nogen
modkørende – Vi fortsatte videre
nordpå til en lille flække ved navn
Svostrup. Her havde vi bestilt mad på
kroen. Svostrup kro er kendt for deres
Pramdragergryde og den skulle vi
prøve. Vi kan vist rolig sige det var en
stor succes, og der var i hvert tilfælde ingen der gik sulten derfra. Det var
for øvrigt her ved Svostrup kro vi så i foråret(marts), at kromanden stod i
gummistøvler på græsplænen da Gudenåen var gået over sine bredder i
det fugtige forår.
Turen fortsatte så mod syd igen, stadig
af små listige veje, hvor vi stoppede ved
Slaggård Banke for eftermiddagskaffen.
Vi smuttede lige en tur op på en af
gravhøjene, hvor der var udsigt til hele
9 gravhøje og 7 kirkesogne. Vi måtte
dog haste tilbage til bilerne fordi der
kom noget af en vandgang fra de høje
magter.
Vi fortsatte turen mod slutmålet der var samme sted som vi drog afsted
fra om morgenen. Vi landede ca. 1730 efter en dejlig dag, hvor vi rigtig fik
set moder natur.
Thorkild

Gildehal i 1. Vejle
Onsdag d. 23. september afholdtes gildehal i 1. Vejle. I den gyldne
aftensol, som gav løvet i træerne de første farver af det kommende
efterår, mødtes 17 gildebrødre til en aften med et righoldigt
program.
Der blev indledt med et stykke musik. Vi må grundet cowid-19 jo
ikke oplade vore skønne røster, så det blev digitalt.
Gildemesteren tog de indledende ord, hvorefter det blev
annonceret, at der denne aften var en ny gilde Søster/broder, der
gerne ville optages i vor kreds.
Ragnhild blev budt velkommen efter at alt det obligatoriske var
overstået, med tildeling af nål og optagelsesbevis.
Det næste punkt i aftenens program var, at der skulle finde
optagelse sted til væbner-status for Bent.
Efter at have afgivet væbnerløftet holdt Bent sin væbnertale, der
nedkogt til en Maggiterning, handlede om Fællesskab og Solidaritet.
Efter endnu et stykke musik sluttede selve gildehallen.
Der var dækket op til en virkelig kulinarisk menu, nemlig
rejemad. Derefter blev der serveret dyrekølle med alt hvad dertil
hører af bl.a. vine. Sluttelig var der kaffe med sødt.

Aftenen sluttede med diverse meddelelser og den obligatoriske ring.
Her brød vi loven: vi afsang Spejdersangen, dog holdt vi den
fornødne afstand til hinanden.
En virkelig spændende og oplevelsesrig aften, i lyset af det gyldne
efterår, der venter os.
Bent Bergsøe Nielsen

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.
19.3.
26.3. aflyst
12.3. aflyst
11.3.

Gruppeledermøde
Gildeting
Vejle Gildeting
Gildeting
Gildeting

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

April

2.4. Aflyst
15.4.
29.4.
22.4.
23.4.

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

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

Maj

13.5.
16.5.
26.5.
28.5.
11.5.

Ridderhal Kolding
Spejderløb
Friluftsgildehal
Gildehal
Gildemøde

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

Juni

14.6.
Ny dato i
aug.
17.6. onsdag
8.6.

Fælles
gildeudflugt

1.-2.-3. gilde

Friluftsgildehal
Friluftsarr.

2. gilde
3. gilde

Juli
August

20.8.
13.8.
2.8. aflyst

Friluftsgildehal
Gildeting
Fælles
gildeudflugt

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

September

6.9.
23.9.
17.9.
17.9.

Udflugt 1. gilde
Gildehal
Gildehal
Fjordhaverne
Brejning

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

Oktober

28.10.
Onsdag
21.10.
1.10. aflyst

Gildehal
Fellowship

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

November

12.11.
19.11.
12.11.
9.11.

Gruppeledermøde
Gildemøde
Gildehal
Gildemøde

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

December

3.12.
10.12.
6.12.

Julegildehal
Julegildehal
Julemøde

1.gilde
2. gilde
3. gilde

Virksomhedsbesøg 1.-2.-3. gilde

1. Gilde holder Gildemøde i november
1. Vejle Gilde holder Gildemøde den 19. november 2020, kl.
19.00 i Menighedshuset ved Mølholm Kirke.
Til Gildemødet har vi traditionen tro fundet en meget
spændende foredragsholder. Det drejer sig om Vigand
Rasmussen.
Vigand vil fortælle om besættelsestiden i Vejle.
Der serveres kaffe med "noget" til i pausen, og der er ligeledes
en øl eller vand med i prisen.
Gildebrødre med ægtefælle/partner fra 2. og 3 Gilde er meget
velkomne.
Der vil blive opkrævet kr. 50 til dækning af øl/vand, kaffe med
”noget” til samt udgifter til foredragsholderen. Gildebrødre fra
1. gilde betaler herudover det sædvanlige beløb til vores SOSbarn.
Tilmelding til Elsebeth Svendsen på els@aab-net.dk eller
75724440 eller 40315313 senest den 13. november.
Finn Hesselbjerg

Mærkedage

2.gilde
Gurli Christiansen
Keld Kirkeskov

85 år
75 år

27. oktober
9. november

Gildemøde med Virksomhedsbesøg
Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19.00

Food Innovation House

Kære Gildebrødre i Vejle gilderne!
Virksomhedsbesøget den 1. oktober er desværre aflyst grundet corona
situationen. Food Innovation House vil meget gerne at vi finder en ny dato
først i det nye år, når situationen forhåbentlig er bedret!
Vi glæder os til at få muligheden igen!
Aktivitetsudvalget i 2. Vejle
Annelise Debois

Gildehal den 17. september
Det var første gildehal efter sommerferien, og første
gildehal efter corona forår og sommer og nu ser det ud til
at vi starter forfra! Bodils gildemestertale handlede netop
om dette at stå sammen og passe godt på hinanden og
det er i gildet vi kan finde hjælp og nærhed når hverdagen ikke lige er så
let at klare med de mange bekymringer. Vi sang ”Sæt dig et mål”, som
hver gang giver mening i det nu vi lever i! Med 5 min. Sct Georg, fortalte
Annelise historien om Pramdragerstien fra Silkeborg til Randers, hvor man
siden 1400-tallet trak pramme på Gudenåen.
Annelise havde netop dagen forinden været på gåtur her ved Svostrup.
I eftergildehallen var bordet pyntet netop til årstiden med hyben og grene
med røde bær. Vi sang septembers himmel er så blå og det har den nu
været i mange dage og det glæder vi os over! Traktement var
smørrebrød, fransk brie med kiks, druer og chokolader. Emmy Reng havde
sin datter med som gæst denne aften og fik i anledning af 85 års
fødselsdagen overrakt 2 flasker rødvin som hilsen fra gildet.
Aftenen sluttede på vanlig vis med spejdersangen!
Annelise Debois 2. Vejle

På 3. Gildes årlige øtur, hvor vi overnattede på Vidtskøl Kloster, blev
der endelig mulighed for at holde en gildehal fredag aften.
Hvad gør man i en snæver vending, når fanen ligger hjemme, så er
det utroligt, hvad man kan få i en genbrugsbutik.
Uanset de små knubs har 3. Vejle nu en ny ledelse: GSM Carsten
Eriksen - GM Arthur Conni - GK Else Worsøe.
Da det nu var en øtur, var vi rundt på Thy om lørdagen: Thorup
Strand, Testcentret i Østerild, Vejlerne, Kirsten Kjærs museum,
tilbage over Vejlerne og retur til Vidtskøl.
Else Worsøe

1. Sct. Georgs Gilde Vejle.
Valgt til ledelse, laug og udvalg på gildeting 2019
Gildemester:
Gildekansler:
Gildeskatmester:
Spejderlaug:
Scleroseudvalg:

GIM:
GUM:
Optagelsesudvalg:
Væbnerudvalg:
Ridderudvalg:
Frimærkelaug:
Turudvalg:
Lydavis:
Tanken:
Webmaster:

Finn Hesselbjerg
Svend Aage Bak
Conny Kreilgaard.
Helle Parsberg
Annemarie Kramer
Kirsten Madsen
Poul Erik Bak
Elsebeth Svendsen
Hanna Bak
Ingerlise Poulsen
Poul Hebsgaard
Finn Hesselbjerg
Conny Kreilgaard
Kirsten Madsen
Helle Rodding
Poul Hebsgaard
Finn Hesselbjerg
Elsebeth Svendsen
Poul Erik Bak
Hanna Bak
Bent Bergsøe Nielsen
Poul Erik Bak.
Bestyrelsesmedlem Thorkild Kristensen
Suppleant Kirsten Madsen
Thorkild Kristensen.

Gildeting 2020 er på grund af corona-situationen udsat til
2021

2. Sct. Georgs Gilde
Valg til ledelse, laug og udvalg på Gildeting 13. august 2020
Gildemester:
Gildekansler:
Gildeskatmester:
GIM/International:
GUM:
Turudvalg:
IT medarbejder:
Lydavisen:
Optagelsesudvalg:
Væbnerudvalg:
Ridderudvalg:
Scleroseudvalg:
Spejderlaug:
Frimærkelaug:
TANKEN:
Vadestedet:
Revisorer:
Revisor-suppleanter:
Kælderlaug:

Bodil Jølver
Agnes Jacobsen
Palle Krag
Birte Jul Pedersen
Gurli Christiansen
Gurli Christiansen
Anni Kristensen
Asta Iversen
Annelise Debois
Annelise Debois,
Keld Kirkeskov, Gurli Christiansen
Gildeledelsen
Gildeledelsen
Asta Iversen, Ivar Iversen
Liss Mose Hansen,
Hanne og Palle Krag
Bodil Jølver
Palle Krag
Lejf V. Jensen, Suppl. Palle Krag
Agnes Jacobsen
Lejf V. Jensen, Keld Kirkeskov
Asta Iversen, Anni Kristensen
Asta Iversen, Agnes Jacobsen,
Tinnetgruppen

3. Sct. Georgs Gilde

Valg til ledelse, laug og udvalg på gildeting 2020
Gildemester:
Gildekansler:
Gildeskatmester:

Arthur Conni
Else Worsøe
Carsten Eriksen

Dørherold:
Faneherold:
Revisorer:

Lillian Nordstrøm
Edvard Simonsen
Henny Simonsen
Inge Ølund
Verner Andersen
Jørgen Worsøe
Lone Connie
Niels Henning Nordstrøm
Hanne Kaare
Ruth Pedersen
Grete Qvist Andersen

Spejderlaug:
Scleroseudvalg:
GIM
GUM:
Optagelsesudvalg:
TANKEN

Lone Conni
Arthur Conni
Nils Henning Nordstrøm

Fælles nytårsgildehal 2021
Det er 1. Vejle Gilde der står for den fælles nytårsgildehal 2021,
der løber af stablen den 13. januar 2021.
Der kommer mere om arrangementet i næste nummer at
Vadestedet, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Finn Hesselbjerg

Det sker i Gilderne 2020

1. Vejle
21. oktober
28. oktober
12. november
19. november
3. december

Fellowship
Gildehal
Gruppeledermøde
Gildemøde
Julegildehal

Arr. Vejle
C+A

Fellowship
Gildehal
Julegildehal

Arr. Vejle
Gr. 2
Gr. 3

A+B
B+C

2. Vejle
21. oktober
12. november
10. december
3. Vejle
9. november
6. december

Gildemøde
Julemøde

Vadestedet udkommer igen primo december 2020
Deadline: 25. november (bedes venligst respekteret!)
Leder:
1. Vejle
Redaktør: Agnes Jacobsen
Tyttebærvej 7, 7100 Vejle
Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104
Mail: agnes.jacobsen@mail.dk

