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Tanker i en overgangstid 
 
 

1: Giv dem himlen tilbage, fugles og stjerners skrift, venlige torve, 
troskyldige veje og gader, landskaber uden lænker, skyer i drift, 
blomstrende mure og farver, som ikke hader. 
  
2: Giv dem sangen tilbage, vindens og regnens sang, børnenes 
latter og stilhedens lille klokke, sprogets kærtegn og kroppens, en 
solnedgang lovsunget af cikader og stæreflokke.  
 
3: Giv dem livet tilbage, altings mangfoldighed, sødme og bærme, 
vugget af samme kviste, dagenes frodige uro og svale fred --- Giv 
dem alting tilbage, alt hvad de har at miste.  

 
Digtet er skrevet af Halfdan Rasmussen i 1981 og tilegnet Amnesty 
International. Det er en appel til mennesker, der lever i frie lande, at 
vi skal tage ansvar overfor ofrene for autoritære regimers 
hensynsløse adfærd. Og en påmindelse om, at også vi kan miste 
retten til et frit liv – og med det tab mister vi alt.  
Coronatiden har været lang. Den har været træls og den har 
været/er en trussel mod friheden til at mødes – til frit at tale sammen 
– til at røre ved hinanden. Den har ændret på vores tillidsfulde 
forhold og væremåde, og kommer vi mon atter tilbage til den 
samme åbenhed og umiddelbarhed?  
God morgen, farvel, vi ses - er ord, vi hilser hinanden med. De 
indeholder et ønske – ønsket om en god morgen – ønsket om, at 
rejsen må gå godt – ønsket om at vi må ses igen. Før man hilser, 
før man tager afsked, ser man på hinanden, ser hinanden i øjnene, 
for det er pinefuldt at sige farvel til et menneske, der ikke møder ens 
blik. Måske er det en adskillelse, der strækker sig over flere dage og 
måneder.  
Man siger farvel med øjnene og med kroppen. I vores verden var 
det at møde hinanden med åben hånd tegn på, at man kom med 
fred og afskeden var en omfavnelse fulgt af vinken. 
  



 
Nu bruger man en anden form. Man sætter sine egne hænder mod 
sig selv, eller man lægger sin hånd mod sit hjerte. Måske rækker 
man albuen frem og vender samtidig blikket væk for at undgå 
eventuel smitte.  
Der er i den hilsen antydet en afstandtagen og ikke en nærhed, som 
den man viser, når man i sit goddag og farvel ser hinanden i øjnene 
og rører ved hinanden.   
At tage afsked. Et håndtryk, en omfavnelse, et kys, en berøring, der 
er som et kærtegn. Det er som om denne kærlige handling 
efterlader et usynligt aftryk. Med hænderne eller i omfavnelsen, med 
læberne giver vi bogstaveligt talt hinanden vores varme og 
kærlighed med på den videre færd.  
Afskeden bliver en berøring, der giver kraft. Det bliver en erindring, 
der kan gemmes i mindernes bank, hvor den kan vokse og siden 
trækkes frem, når alting ramler.  
Til afskeden hører, at man ser hinanden. For sådan som du ser mig 
lige nu i afskedens stund, sådan skal du huske mig, når vi ikke 
længere kan se hinanden. Sådan bærer du nu billedet af mit ansigt 
med dig i erindringen.   
Til afskeden hører ordene, der siges i adskillelsens stund.  
Et hej er ikke nok, for i de tre bogstaver ligger der ikke nogen 
betydning. Tak er et andet og meningsfyldt trebogstavsord. Deri 
rummes alt det, to mennesker indtil nu har levet sammen. Det være 
sig gode eller onde dage, store eller små oplevelser, alt kan 
rummes i et Tak.  
Men i adskillelsens stund er det andre ord, der lyder.  
En tak er for det forbigangne. Et hej rækker ikke, der hører mere til. 
I de dybe og stærke afskedsord: Farvel. God rejse.  Hav´ det godt. 
Der høres såvel afskeden som vore ønsker for det menneske, vi 
tager afsked med. Alt sammen ønsker, vi ikke selv kan opfylde, for 
netop nu i dette øjeblik, hvor vi giver slip på hinanden, giver vi også 
slip på vores indflydelse på det videre forløb. Fra det øjeblik er det 
en anden, der er herre over, om de gode ønsker skal blive til 
virkelighed.  
Farvel, god rejse, hav´ det godt, eller Gud i vold, hilsenen, som Kaj 
Munk brugte. Med de afskedsord sendte han menigheden 



ud i hverdagen, den hverdag der i besættelsesårene 1940-45 var 
fyldt med trusler og død.  
I afskedshilsenen høres vore ønsker for den anden, og i ordene 
gemmer sig en bøn. Når vi vender os mod et menneske og siger 
farvel eller ha´ det godt eller når vi bruger Kaj Munks hilsen: Gud i 
vold, er det en bøn til Gud om at tage vare på det  menneske, som 
vi nu ikke skal se mere. 
 
I en keltisk bøn lyder det: 
Må din vej gå dig i møde, 
og må vinden være dig en ven, 
og må solen varme blidt din kind, 
og må regnen vande mildt din jord,  
indtil vi ses igen,  
må Gud holde, holde dig i sin hånd.  
 
BVJ. 2.Vejle. 
 
 
 
 
 

 
  



Mærkedage 
 

    
 
1. gilde 
 
10. april  Bent Bergsøe  80 år 
3. juli  Elsebeth Svendsen 80 år 
4. august  Povl Hebsgaard 80 år 
 
25-års gildejubilæer: 
 
8.2.2021  Helle Vedel Rodding 
8.2.2021  Lise Tylvad 
 
 
2.gilde 
 
8.3.2021  Erik Jensen  90 år 
  



Gildehal i 2. Vejle 
 
 
Torsdag den 27. maj kunne vi endelig mødes til gildehal igen 
efter den lange coronapause. Gensynsglæden var stor, og det 
kunne mærkes på stemningen hele aftenen. 
 
I aftenens gildemestertale  talte Bodil om flytterod og besvær 
med at finde ting og nævnede, at hun undervejs med 
oprydningen havde fundet en lille digtsamling, der satte 
tankerne i gang. 
Fra digtsamlingen blev bl.a. nævnet:” Dagen i dag skal du 
bruge, den kommer ikke igen om en uge. 
Ord, som tales, kan gøre ondt, kan give skuffelser, kan gå til 
hjertet, kan trøste. 
To hænder, der mødes til hilsen, kan varme langt ind i sjælen og 
sige mere end ord. 
Ansvar for din handling. Ansvar for dit løfte. Ansvar for din 
tale. Ansvar for din tro. Ansvar for din næste. Ansvar for dig 
selv, for det er dit. 
Læg det ikke fra dig. Opgiv ikke, tvivl ikke, lad dig ikke kue, 
men tro på dig selv. Først når du tager ansvaret på dig. Først når 
du retter dig op. Først da er du på vej. Først da lever du”. 
Vi har et ansvar overfor hinanden i familien, i gildet, i 
samfundet, i verden. Vi har et ansvar for gennem vores 
eksempel og gennem samvær og samtaler med de unge og med 
magthaverne at formidle livsværdierne til de kommende 
generationer. 
Vi kan begynde i det små, i verden lige uden for vores dør – der 
kan vi stadig gøre en forskel. 
  



 
Under gildehallen blev Erik Jensen lykønsket med de 90 år og 
fik overrakt gildets gave. 
  
Leif Jensen holdt 5 min. Sct. Georg  og fortalte om sit 
engagement i Fair Trade Butik Salam i Grønnegade, der 
forsøger at leve op til FN´s verdensmål.  
I FN´s  verdensmål nr. 12 er der fokus på bæredygtig produktion 
af varer. Butikken drives udelukkende af frivillige 
medarbejdere. 
Butikken er medlem af Fair Trade Danmark, der er en 
paraplyorganisation for butikker og importører, der ønsker at 
promovere sig som Fair Trade butik eller importør. 
Fair Trade Danmark er medlem af WFTO, der er en 
verdensomspændende organisation, der forsøger at sikre Fair 
Trade principperne i alle led. 
Leif fortalte om varerne, der ofte er fremstillet af rester som f. 
eks. gamle olietønder, planterester, elefant møg, græs, hamp og 
genbrugsglas, og om sit besøg i Bangladesh. 
 
Efter gildehallen samledes vi om bordet, der i dagens anledning 
var pyntet med dannebrogsflag. 
Der blev serveret smørrebrød, kiks med ost og jordbærkage, og 
snakken om bordet gik lystigt, indtil vi sluttede med 
spejdersangen. 
                                                                                      G.C. 
 
 
 
  



 
  



TANKEN 
 
 
På grund af Corona Epidemien har vi ikke afholdt møde med modtagerne 
af penge fra Tanken.  
 
Der var 5 ansøgere, alle spejdere/FDF.  
Ansøgerne har alle fået støtte pr. brev og overførsel til deres konto. 
 
:Bredsten spejderne ansøgte om støtte til overdækning af terrasse, så de 
kunne bruge området i dårligt vejr:  
Ansøgt om 3.800 kr.  
 
FDF 3. kreds ansøgte om støtte til indkøb af telt 
Ansøgt om 5.500 kr. 
 
Grejs/Lindved KFUM ansøgte om støtte til etablering af bålhytte 
Ansøgt om 15.000 kr. 
 
FDF Mørkholt ansøgte om støtte til etablering af bålhytte. 
Ansøgt om 15.000 kr. 
 
Brejning Søspejdere ansøgte om støtte til indkøb af nyt sejl 
Ansøgt om 9.500 kr. 
 
På Tankens vegne 
Lejf 
 

                            
  



Årskalender 2021 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 10.5. Ridderhal Kolding 1.-2.-3. gilde 
    
 26.5. Friluftsgildehal 1.gilde 
    
 20.5. Gildemøde 3. gilde 
 27.5. Gildehal 2. gilde 
     
Juni Onsdag 16.6.  Friluftsgildehal 2. gilde 
 10.6. Friluftsarr. 3. gilde 
    
    
    
    
 

  



Juli    
    
August 18.8. Friluftsgildehal 1.gilde 
 12.8. Gilderådsmøde 2. gilde 
 8.8. Fællesudflugt 1.-2.-3.gilde 
    
    
September 5.9. Udflugt 1. gilde 1.gilde 
 22.9. Gildehal 1.gilde 
 16.9. Gildehal 2. gilde 
 5.9. Gildeudflugt 1.-2.-3.gilde 
Oktober 27.10. Gildehal 1.gilde 
  Fellowship  
    
    
    
    
    
    
November 3.11. Gruppeledermøde 1.gilde 
 17.11. Gildemøde 1.gilde 
 11.11. Gildehal 2.gilde 
    
    
    
    
    
December 8.12. Julegildehal 1.gilde 
 9.12 Julegildehal 2.gilde 
    
    
    
 

  



 
 
 
 
 
 

Bente Bistrup Hansen  
 

Bente var spejder i Sct.Norbert troppen i Vejle fra 1950-56.  
Hun blev optaget i gildet i Århus, var ridder og tidligere 
gildemester i 8. Århus.  
Bente blev genoptaget i 2. Vejle i november 2017. 
Bente døde 4. marts 2021  
 
 
 
 

 
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. 

 
 

                            
  



 

 
 
 
 
 
 
 

Ivar Holm Iversen  
 

Ivar var spejder i DDS 1. Vejle 1942-50  
Han blev optaget i Vejlegildet i 1959 og overført til 2. Vejle ved 
delingen af gildet i 1967.  
Ivar var ridder og var gildets kansler og skatmester, og han var 
gennem mange år 2. Vejles faneherold.  
Ivar døde 20.marts 2021.  
 
 
 
 

 
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. 

 
 

  



Natur- og solsikkegruppe på vandring i coronatiden 2021 

I årets coronatid hvor vi ikke kunne samles til gildearrangementer, 

fandt vi på at slå 2 grupper sammen, Naturgruppen og Solsikkerne for 

at gå tur sammen! Var vi flere end 5, sendte vi en fortrop og overholdt 

dermed corona-restriktionerne! Hver anden onsdag siden nytår mødtes 

vi kl 13.00 med kaffekurv, vandrestøvler og stave og så gik vi sammen 

på oplevelse! Det er dejligt at komme ud i naturen, selv i snevejr og 

med en dram i inderlommen, er det super! Vi får sludret, får motion, og 

bedst, vi holder sammen, til vi kan mødes i gildet igen! 

Altid er der noget nyt at opleve, en dejlig bænk, hvor vi kunne hvile os 

og nyde udsigten! På en tur ved kolonihaverne langs Rødkildevej, fandt 

vi en død musvåge, som vi selvfølgelig måtte se nærmere på! 

Fortællinger har vi fået undervejs, som da vi i Søndermarksskoven kom 

forbi Lille-og Store Helvedeshul, et Dødishul skabt under istiden og et 

af Danmarks stejleste og dybeste. Her græsser vilde heste til støtte for 

biodiversiteten i naturen og kaffebænken fandt vi på indianerpladsen. 

På den første forårsdag var vi på travetur ved Tirsbæk. Vi havde en rask 

spejder med, så vi lærte at lave skumfiduser over bål! Solen varmede 

og i skovbunden var de første anemoner sprunget ud! En uge gik turen 

til Østerstrand og Fredericia Vold i koldt, blæsende men flot 

solskinsvejr! Voldanlægget er Nordeuropas bedst bevarede voldanlæg 

og stammer tilbage fra 1650. Gennem årene udbygget med bastioner, 

voldgrave og byporte. Senest i 2020 er østvolden blevet renoveret, så 

det var spændende at se og det flotte vandtårn strålede i den dejlige 

forårssol! En vandretur til Træskohage Fyr ved Vejle Fjord Kurhotel. Vi 

var oppe i fyrtårnet fra 1904 og nød den flotte udsigt. I parken gik vi 

tur på ”Kurvejene” og især Far-i-magsvej, passer godt til gildebrødre 

der nemt klarer den lette stigning! Mølholm Ådal, hvor vi nød den 

nyudsprungne bøgeskov Det går her op og ned ad bakke langs en 

indhegning med vilde heste. Næste tur går til skrænterne ved Lillebælt. 

Jeg har lavet opslag om vores ture på Facebook Debatforum og der har 

været interesse fra andre gilder om at tage på ture sammen! 

Annelise Debois - 2. Vejle     
  



 
  



Søndag den 8. august 2021 er der udflugt for alle! 
 
Nu kan vi heldigvis igen holde fællesudflugt, og vi mødes alle på Bilka’s P-
plads kl. 08.00 præcis, hvor vi stiger på vores bus. 
Vi kører øst på og gør vort første stop ved????????. 

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 øst, ad landevejene mod Slagelse; vi gør stop ved 
”Vikingeborgen Trelleborg”, hvor vi ser lidt på området og lærer lidt om 
stedet og dets historie. 

 
Efter besøget her fortsætter turen til 
en meget vigtig post, nemlig  
Chr. VI Overdrevskro i Ringsted Her får vi serveret en dejlig middag. 
 

  



Godt mætte efter besøget på dette pragtfulde sted fortsætter vi vor rejse, 
denne gang lidt mod syd, hvor vi besøger Holmegaard Værk. 
 

 se mere på: 
https://www.museerne.dk/holmegaard-vaerk/ 

 
Eftermiddagskaffen og kage der indtages på hjemvejen. Her gør vi stop 
ved??????? 
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 18-07-2020 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! 
  
Vi ses på turen - hilsen fra turudvalget 
  

https://www.museerne.dk/holmegaard-vaerk/
file:///C:/Users/Agnes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/20KG11MS/hannakirstine49@gmail.com
mailto:annikris@hotmail.com


Zoom-skole og virtuelle møder 
Vi har nu i mere end et år hørt om virtuelle 
møder rundt omkring i samfundet. Møder 
bliver afholdt i store eller mindre forsamlinger, 
på arbejdspladser og i skoler. Børnene er 
blevet undervist virtuelt og man følte sig som 
pensionist mere og mere udenfor denne 
verden! Vi har også oplevet indkaldelser til 
generalforsamlinger i fjernvarmeværk, 
antenneforening, fritidsforeninger med flere! 
Tænk hvis man fik sådan en invitation, hvad 
skulle man så gøre? 
 

Vi var en lille gruppe i 2. Vejle, der fandt på, at det skulle vi bare finde ud 
af og så prøve at holde møder med hinanden, vi kunne da kun blive til 
grin i denne sluttede kreds! Vi blev så kloge, lærte at man skulle inviteres 
med et link, oprettet f.eks. i Zoom og ha’ et kamera på computer eller 
mobiltelefon og tænde for mikrofonen! Vi havde en lille succes! 
 
I mandags havde jeg så min debut, hvor jeg i et 2 timers møde, var 
samlet med DIS’er fra hele landet, gildemesteren fra Bruxelles-gildet, 
repræsentanter fra internationalt udvalg, alle inviteret af international 
koordinator IK Birthe Ømark. Det forløb rigtig godt og mange vigtige 
emner var på dagsordenen. Jeg var nu glad for at jeg havde øvet mig i 
den lille Zoom-skole, for jeg tror, det er noget vi kommer til at vænne os 
til i fremtiden, ikke af corona hensyn - men fordi det er muligt!! 
 

Annelise Debois - 2. Vejle    

  



3. Sct. Georgs Gilde 
 
 
 

Valg til ledelse, laug og udvalg på gildeting 2021   
 
 
Gildemester:  Arthur Conni 
Gildekansler:  Else Worsøe 
Gildeskatmester: Carsten Eriksen 
 
Dørherold:  Lillian Nordstrøm 
Faneherold:  Edvard Simonsen 
Revisorer:  Henny Simonsen 
  Inge Ølund 
Spejderlaug:  Verner Andersen 
  Jørgen Worsøe 
Scleroseudvalg: Lone Connie 
  Niels Henning Nordstrøm 
  Hanne Kaare 
GIM  Ruth Pedersen 
  Grete Qvist Andersen 
GUM:   
Optagelsesudvalg: Lone Conni 
  Arthur Conni 
TANKEN  Nils Henning Nordstrøm  
  



 

Det sker i Gilderne 2021        

       

 
 
 
 
 

 
                                                          

1. Vejle 
 
 
2. Vejle 
 
Onsdag den 16.6.  Friluftsgildehal Tinnetgr. 
 
3. Vejle 
 
10.6.  Friluftsarr. 
 
 
 
 
 
 
 
Vadestedet udkommer igen primo august 2021 
Deadline: 26. juli 2021 (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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