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Alle gildebrødre ønskes hermed en glædelig jul og 

alt godt i det nye år 

  



 
 

Corona.  En personlig beretning. 
 

Det var en underlig dag, den 11 marts 2020. Det var, som vi alle ved, den 
dag Danmark blev lukket ned. Godt nok havde vi da hørt lidt om den nye 
coronavirus, men det var jo langt væk fra os. Kina og andre fjerne steder. 
Men lige pludselig var den også over os herhjemme, og noget måtte gøres. 
Derfor blev det meste af det danske samfund lukket ned, og alt blev sat på 
stand by. 
 
 For mit eget vedkommende seniordans, motion, spinning, lydavis, og 
noget amatørteater, som jeg var med i. Alt blev pludselig meget stille og 
roligt. Gik man en tur med hunden og mødte andre, gik man i en lang bue 
udenom hinanden og skyndte sig videre. Man blev mest hjemme hos sig 
selv, og var begrænset af besøg og andre aktiviteter. Sådan var det hele 
foråret og sommeren. Ud at rejse kunne man ikke komme, så sommerferien 
blev holdt herhjemme. Det var nu heller ikke så dårligt, der er mange 
skønne steder her i Danmark. 
 
 Det var nu heller ikke så dårligt det hele. Man fandt ud af, at livet kunne 
være helt fint selv om man måtte savne en del. Man fandt på nye og andre 
ting at foretage sig: puslespil og forskellige brætspil som ludo, og matador, 
og kortspil. Man fandt ud af at hygge sig sammen alligevel. Vi var nogen 
stykker, som ca. en gang om ugen kørte en tur ud i naturen. Vi havde så en 
madpakke, øl og en lille én, samt noget kaffe og kage med. Så fandt vi et 
sted hvor vi kunne sidde og hygge os et par timer, sommetider gik vi en 
tur, og andre gange fik vi en is, og kørte så videre. Det var meget 
hyggeligt, og vi fandt ud af, at man ikke behøver at rejse ud og langt væk 
for at opleve noget. Der er mange oplevelser, der ligger lige uden for vores 
dør. Det er bare med at komme afsted. 
 
 Mange fandt også nye interesser, for mit eget vedkommende lystfiskeri. 
Jeg har ikke haft en fiskestang i hånden, siden jeg var dreng, nu kom med 
tiden interessen igen, og vi er et par stykker som tager af sted, som regel en 
gang om ugen ud til forskellige put- and- take søer her i området for at 
fiske. Så hygger vi os der  
  



 
 
 
 
med snøren i vandet, lidt kaffe og pølsehorn, så går der lige en formiddag 
med det. Vi har dog endnu ikke fanget noget, vi håber det kommer. Det 
kunne da være sjovt, bare at fange en enkelt fisk. 
 
Nå, men vi kom alle over sommeren, og nåede frem til efteråret, og 
samfundet lukkede ganske langsomt op igen, og smittetallet fald, så vi 
forberedte os på, at det hele snart ville være normalt igen. Men pludselig 
begyndte smittetallene at stige igen, og man måtte igen til at lave 
forskellige tiltag for at få smitten ned og lukke flere ting igen.  
 
I foråret da samfundet blev lukket ned, stod vi alle sammen om at hjælpe 
og passe på hinanden. Virksomheder, rejseselskaber, og andre, som måtte 
lide økonomisk tab, fik hjælp til at komme over det, og til at starte forfra 
igen. Det samme her i efteråret. Men nu er der kommet en helt anden 
stemning og tone i debatten. Især på Christiansborg. Det er endt med en 
ordentlig gang politisk fnidder- fnadder, hvor tonen er rå, og til tider 
modbydelig, og hvor det for nogen kun drejer sig om at blive hørt og få så 
meget politisk magt som muligt, og i øvrigt svine sine politiske kollegaer 
så meget til, og i en sådan grad, som for vi andre er både grimt og 
uhyggeligt at høre på. 
 
 Det er jo ikke lige det, vi har mest brug for at høre på, når vi alle står i en 
verdensomspændende pandemi, som vi alle burde stå sammen om at 
komme igennem, og få det bedste ud af for alle.                 
 
 Sven Åge Bak 
  



Gildehal i 2. Vejle den 21. oktober som ”Skovtur”! 
2. Vejle holdt en alternativ gildehal i oktober, som en gildeskovtur med 
madkurv, i vores sædvanlige lokaler i Mølholm Sognehus. Corona sikret 
med eget service og mad og vi var 10 og sad ved 2 borde! Der blev 
sunget efterårssange og vi havde medbragt grønne grene og efterårs-løv 
til at binde kranse. De blev flotte og hænger nu hjemme på vores 
indgangsdør! Få opskriften her: Bind med tråd og saml til en krans! 
 

 
 
I forbindelse med kaffen læste Annelise Fellowship budskabet, skrevet af 
Karen Hækkerup, Generalsekretær for Unicef Danmark, som netop har 
indgået partnerskabsaftale med spejderne! En rigtig hyggelig aften! Det 
skulle have været en stor og festlig afholdelse af Fellowship Day, men 
som alle ved, blev den aflyst på grund af corona forsamlingsforbud og 
restriktioner i Mølholm og dertil ganske få tilmeldte fra de 3 byer. 
Annelise Debois - 2. Vejle 



Naturgruppen i 2. Vejle på historisk tur til Sønderjylland 
 
Fredag den 20. november var naturgruppen på juletur til Sønderborg, for 
at se 100 års udstillingen i anledning af Genforeningen 1920, hvor Kong 
Christian X den 11. juli red over den gamle grænse ved Christiansfeld. 
Vejret var et fantastisk strålende solskin, så Sønderborg Slot så flot ud ved 
indsejlingen til byen og havnen. Udstillingen på slottet var spændende 
med mange ting der kendetegnede tiden fra 1920 til i dag- meget som 
vores generation kan genkende. Det dansk-tyske forhold er en naturlig del 
af udstillingen og 2020 er også udpeget som dansk-tysk Kulturelt 
Venskabsår. I hele feståret har der været afholdt arrangementer, for at 
markere de særlige forhold, der har været og stadig ses i dette gamle 
grænseland.  
 

  
 



Der er mange traditioner som stadig holdes ved lige og som vi kender.  
Det sønderjyske kaffebord med de mange forskellige kager stammer fra 
tiden efter 1864, hvor de dansksindede mødtes i forsamlingshusene. Her 
var ikke spiritusbevilling, så i stedet for at afslutte møderne med en 
kaffepunch, sang man danske sange og holdt taler henover det 
veldækkede kaffebord. Man havde ofte selv kagerne med og derfor de 
mange forskellige slags! 
 
Den sønderjyske dialekt kan være svær at forstå og i udstillingen er opsat 
et digitalt sønderjysk kaffebord, som man sidder ved. Der er 14 forskellige 
kager på bordet og på sønderjysk bliver du budt og skal tage den rigtige 
kage over på din tallerken! Det var virkelig svært, kun brødtort kunne vi 
genkende! Det var blot en leg, så vi beholdt appetitten til frokosten i den 
julepyntede restaurant Torve Hallen på havnekajen. 
 
I stadig strålende sol kørte vi turen langs Flensborg Fjord forbi historiske 
Dybbøl i flot modlys, Rinkenæs, Sønderhav, Kollund helt til Kruså- flere 
steder langs Gendarmstien, der går fra Sønderborg til Padborg. 
 

 
 
Inden juleindkøb i Fleggaard, skulle vi selvfølgelig se den gamle 
grænsebro ved Krusåen. Den er lidt svær at finde, men ved Den Danske 
Skole i Kobbermølle, tæt på Fleggaard, kører du ned ad Dammweg, går 
de sidste 100 m på skovstien og kommer til broen ved Skomagerhus, med 
en skøn udsigt over fjorden ind til Flensborg.  
Der er i alt 280 grænsesten tværs over Sønderjylland. De er 
nummererede, skabt af granit og bærer den indhuggede tekst D for 
Danmark og DRP for Deutsches Reich Preussen. Der er 2 grænsesten ved 
broen. Grænsesten nr. 1. står her med indhugget D. samt 15. 6. 1920. På 
den tyske side af broen en sten med tekst DRP 15.6.1920 samt nr. 1. 
  



Det var ikke let at trække den nøjagtige grænse mellem Danmark og 
Tyskland, da den nordlige del af Sønderjylland atter blev dansk. En 
international kommission med deltagere fra England, Frankrig, Japan, 
Italien, Tyskland og Danmark drog ud i grænselandet for at bestemme 
den nøjagtige grænse og løste problemer for landmænd om jordfordeling 
og andre udfordringer! Resultatet blev som vi kender det i dag! 
 
En ny grænsespærring er sat op i 2018, for at forhindre Vildsvin i at 
komme ind i Danmark! Vildsvinehegnet ses nu i landskabet langs den 
dansk-tyske grænse, hvor der er ca. 68 km. Især ved den gamle 
grænsebro over Krusåen, er der skilte opsat, hvor tyskerne protesterer 
mod denne spærring! Selvom det er et seriøst emne var det morsomt at 
læse de opfindsomme protester! Mrs. Frederiksen var også nævnt! 
 

 
 
Efter juleindkøb og bagagen godt fyldt op, gik turen hjem til Vejle. Det var 
en rigtig dejlig tur og vi klarede Corona restriktionerne med mundbind og 
skærme, så udfordringen med brillestel, dug og høreapparater har vi 
vænnet os til!  

 
Det er så berigende at være sammen på oplevelse i 
naturen, opsøge de spændende steder og genopfriske 
Danmarkshistorien! Det er gildebrødre rigtig gode til! 
Med glædelig jul fra naturgruppen!  
 
Annelise Debois - 2. Vejle 
 
 

 
 



 
Årskalender 2020-21 for Sct. Georgs Gilderne i Vejle 
 
Måned Dato Arrangement Gilde 
Januar 13.1. aflyst Nytårsgildehal 1.-2.-3. gilde 
 21.1. Gilderådsmøde 2. gilde 
    
    
Februar 10.2. Gildehal 1.gilde 
 11.2. Gildehal 2.gilde 
 9.2. Gildemøde 3. gilde 
    
Marts 3.3. Gruppeledermøde 1.gilde 
 17.3. Gildeting 1.gilde 
 ? Vejle Gildeting 1.-2.-3. gilde 
 11.3.  Gildeting 2. gilde 
 10.3. Gildeting 3. gilde 
    
April ? Tankuddeling 1.-2.-3. gilde 
 21.4. Sct. Georgs Aften 1.gilde 
 28.4. Distr.gildeting 1.-2.-3. gilde 
 22.4. Sct. Georgs Aften 2. gilde 
 23.4. Sct. Georgs Aften 3. gilde 
    
Maj 5.5. Ridderhal Kolding 1.-2.-3. gilde 
 ? Spejderløb 1.-2.-3. gilde 
 26.5. Friluftsgildehal 1.gilde 
 ? Fællesudflugt 1.-2.-3. gilde 
 20.5. Gildemøde 3. gilde 
 27.5. Gildehal 2. gilde 
     
Juni 17.6.  Friluftsgildehal 2. gilde 
 10.6. Friluftsarr. 3. gilde 
    
    
    
    
 

  



 
 
Juli 

   

    
August 18.8. Friluftsgildehal 1.gilde 
 12.8. Gilderådsmøde 2. gilde 
    
    
    
September 5.9. Udflugt 1. gilde 1.gilde 
 22.9. Gildehal 1.gilde 
 16.9. Gildehal 2. gilde 
    
2020:    
Oktober 28.10.2020 Gildehal 1.gilde 
 21.10.2020 Fellowship aflyst 1.-2.-3. gilde 
 1.10.2020 Virksomhedsbesøg  1.-2.-3. gilde 
    
    
November 12.11.2020 Gruppeledermøde 1.gilde 
 19.11.2020 Gildemøde 1.gilde 
 12.11.2020 Gildehal 2. gilde 
 9.11.2020 Gildemøde 3. gilde 
    
    
December 3.12.2020 Julegildehal 1.gilde 
 10.12.2020 Julegildehal 2. gilde 
 6.12.2020 Julemøde 3. gilde 
    
    
    
    
    
    
 

 
 
 
 



 
 
 

 

Fælles nytårsgildehal 2021 

 
Gildeledelsen i 1. Vejle gilde har besluttet at aflyse den fælles 
nytårsgildehal 2021.  
Forsamlingsforbuddet på max. 10 personer er jo forlænget indtil 
videre til 13. december, og vi kan ikke vide, hvad der sker 
fremover. 
 
Selv om forsamlingsforbuddet efter denne dato skulle blive 
forhøjet, mener vi ikke, at det vil være forsvarligt at samle 40 – 
50 gildebrødre til et fælles arrangement.  
 
Vores forventning er i øvrigt også, at selv om 
forsamlingsforbuddet bliver hævet, vil der fortsat være krav om 
mundbind og et afstandskrav, som vil være svært at overholde 
med så mange mennesker i sognehuset. 
 
Det er selvfølgelig ærgerligt at vi må aflyse, for den fælles 
nytårsgildehal plejer jo at være et godt og hyggeligt 
arrangement. 
 
1. Vejle gilde vil til gengæld stå for den fælles nytårsgildehal 
2022. 
 
Hilsen og ønsket om en god jul til alle. 
Finn Hesselbjerg 
 
  



 

Fredslyset i Danmark 

En flamme bliver til et hav af lys 

Temaet for Fredslyset 2020 »Fred overvinder grænser« 

De fælles Fredslysarrangementer i hhv. Roskilde og Aarhus er aflyst, men 
på et privat initiativ blev den første distributionsrute med dette års 
Fredslys etableret fra Aarhus sydpå til Bevtoft, og gilder på ruten kunne 
koble sig på og få Fredslyset undervejs – eller starte sidegrene på ruten 
fra et af Fredslysets “holdepladser” undervejs til sønderjyske Bevtoft. 
I Vejle mødte vi på den Benzintanken ved motorvej afkørsel Vejle C, 
Ingrid Danstrup og hendes mand Peter, der kom med Fredslyset og vi 
tændte flammen i flagermuslygten og med lygten i den medbragte blå 
spand, kunne vi sikkert køre tilbage til Bredballe. Der er sendt tilbud ud til 
præsterne i Vejle provsti om at modtage flammen til advent 
arrangementer. 
Med gildehilsen 
GIM’erne Birte og Gurli samt Annelise, 2. Vejle 

 



 
 
 
 

Spejderløb 2021 

 

Igen i 2021 er der spejderløb.  

Løbet finder sted i Kulsø-lejren - og det løber af stabelen 8. maj 2021 

med start kl.10.00 og slut på posterne kl. 14.00 

Løbet er bygget over temaet: IL LU VA JO – ( ild, luft ,vand, jord).  

Spejderlauget er i gang med planlægningen - og vi håber på godt vejr 

og at mange spejdere vil tage imod invitationen. Og vi håber at mange 
gildebrødre har lyst og mod på igen at være med på posterne.  

I hører nærmere.  

På laugets vegne 

Bodil        

                        

 
  



 

 

  
Glædelig julehilsen  
fra alle på Vejle Lydavis!  
Vi holder julemøde i 
Foreningernes Hus, mandag 
den 7. december for de frivillige 
medarbejdere! 
Grundet corona 
forsamlingsforbud, holder vi 
julemøde i 3 hold med 10 på 
hvert hold! 
 
Det skal nok blive hyggeligt 
med kaffe, kage, julesang, 
godteposer og en julegave! 
 
Julehilsen fra Annelise  

 
 

 
 
 
Aflyst 
 

Julefrokosten for de scleroseramte den 1. december er på grund af 
coronasituationen aflyst. Vi håber at kunne afholde den 7. december 2021. 
 
Kirsten Madsen 
                            

 
 
 
 

 
 

 



 

 

                                  

                    

                   

                  

                 Kære gildebror. 
               6.oktober 2020 

Frivilligt arbejde forlænger livet …… 
OG MED FÆRRE SKAVANKER - ”forklaringen” kunne vi læse i Jyske 

Vestkysten den 3. oktober og her skriver professor og læge Bente 

Klarlund – nogle gode råd; 

 

1. Drop tobakken. 

2. Dyrk motion i mindst 30 min. hver dag - gerne mere. 

3. Spis først, når du er sulten og varieret – gerne grønt. 

4. Drik evt. vin i moderate mængder – fordelt på hele ugen. 

5. Minimér din udsættelse for støj og forurening! 

6. Tag vare på din mentale sundhed. Vær optimistisk og 

undgå bekymring! 

7. Sov rigeligt – mindst 7 timer i døgnet! 

8. Tro på noget – oplev ærefrygt! 

9. Gør noget meningsfyldt for dig selv og andre! 

10. Dyrk familie og venner – og sæt dem gerne i 

kalenderen!? 

 
 
                           

     
 



 

 

                           

 

 

 

På det grundlag, vil jeg gerne opfordre GM de enkelte GL/ gilder, til 

at UNDGÅ GENERELLE AFLYSNINGER AF ARRANGEMENTER – men 

lade det være op til den enkelte GB at melde fra. 

 

De enkelte gildeledelser skal naturligvis tage deres ledelsesansvar 

dybt alvorligt, som HELE gildets ledelse og ikke ”BARE” drosle ned! 

 

   "Jeg vil ikke bare overleve – MEN LEVE og tage del i ansvaret for 

SGG". 

 

   ”lad os passe godt på hinanden og ikke mindst os selv”! 

 

Mange gildehilsener 

Karsten Barfoed 

Distriktsgildemester. 
  



 

Det sker i Gilderne 

2020/2021        

       

 

 

 

                                                          

1. Vejle 

3. december  Julegildehal  B + C 

13. januar  Nytårsgildehal 1. Gilde  

2. Vejle 
 
10. december  Julegildehal  Gr. 3 
13. januar  Nytårsgildehal 
21. januar  Gilderådsmøde Ledelsen 
 
3. Vejle 
 
9. november  Gildemøde 
6. december  Julemøde 
13. januar  Nytårsgildehal 
 
 
Vadestedet udkommer igen primo februar 2021 
Deadline: 25. januar 2021 (bedes venligst respekteret!) Leder:
 2. Vejle 
Redaktør: Agnes Jacobsen 
 Tyttebærvej 7, 7100 Vejle 
 Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104  
 Mail: agnes.jacobsen@mail.dk           
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