
 

 

 

 

Vadestedet 
Sct. Georgs Gilderne i 

Vejle 

 
  
 

 

Nr. 4           August-September 2021  
 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

På trods af covid19 m.m. sprang studenterne ud, og mange forlod også 

folkeskolen med eksamensbeviset i hånden. I forbindelse med alle disse 

afslutninger bliver der holdt dimissionsfest, hvor rektor holder tale. En 

sådan tale kunne lyde sådan: 

 

"Kære Brian, Kurt og Benny. I får ingen flidspræmier her ved skoleårets 

afslutning. I ved godt, at I altid har været fremme i skoene på en anden 

måde! men I skal nævnes alligevel, for I har sat jeres stærke præg på 

skolearbejdet. 

I har ikke spildt tiden, men udnyttet den til at gøre nyttige erfaringer. Og I 

har været med til at skabe bedre lærere, fordi de hele tiden har haft brug for 

deres fantasi og kreativitet for at klare de situationer, som I skabte. 

I accepterede ikke uden videre reglerne, men afprøvede dem i praksis, for 

at se, hvor langt I kunne gå. 

Det vil komme jer til gode, når I skal prøve kræfter med skattevæsenet. I 

vil kunne finde huller i lovgivningen, og I vil hurtigt kunne omstille jer og 

finde nye huller. 

Den hjælp I har fået af de kammerater, der lod jer skrive deres opgaver af, 

viser hvordan I med en lille arbejdsindsats, forstår at udnytte andres 

arbejde til egen fordel. I bliver nogle gode arbejdsgivere! 

Jeres daglige kamp mod autoriteterne har givet jer øvelse i at vælge og 

vrage, så I også ved, hvornår det kan betale sig at rette ind. 

I har også lært en vis selvdiciplin, som I kan få nytte af. I får jo brug for 

hjælp fra nogen, der er stærkere end jer, hvis I vil nå toppen. Men I har kun 

brug for dem, indtil I er de stærkeste. 

I har ikke spildt tiden, men har i høj grad udviklet jeres personlighed - på 

måder som den tavse flok kunne lære noget af. For jeres virksomhed er jo 

kun mulig, fordi der er den store, tavse flok. 

 

(frit efter kronik i Politikken 15/6-86) 

 

Else 

3. gilde 
  



 

 

 

Valgt på gildeting 1. Vejle den 2.6.2021 
 
Gildemester   Svend Aage Bak 

Gildekansler   Thorkild Kristensen 

Gildeskatmester  Conny Kreilgaard 

Suppleant gildemester  Finn Hesselbjerg 

Suppleant gildekansler  Elsebeth Svendsen 

Suppleant gildeskatmester  Kirsten Madsen 

Revisor   Helle Rodding 

Revisor   Kirsten Madsen 

Revisor-suppleant  Poul Erik Bak 

Spejderlaug   Helle Parsberg 

Spejderlaug   Annemarie Kramer 

Scleroseudvalg  Kirsten Madsen 

Scleroseudvalg  Poul Erik Bak 

Scleroseudvalg  Elsebeth Svendsen 

Scleroseudvalg  Ingerlise Poulsen 

Scleroseudvalg  Hanna Bak 

GIM   Poul Hebsgaard 

GUM   Finn Hesselbjerg 

Væbnerudvalg   Helle Rodding 

Væbnerudvalg   Kirsten Madsen 

Frimærkeudvalg  Poul Erik Bak 

Turudvalg   Ben t Bergsøe Nielsen 

Turudvalg   Hanna Bak 

Dåse clips   Bent Bergsøe Nielsen 

Webmaster   Thorkild Kristensen 

Optagelsesudvalg  Conny Kreilgaard 

Optagelsesudvalg  Kirsten Madsen 

Ridderudvalg   Finn Hesselbjerg 

Ridderudvalg   Elsebeth Svendsen 

Tanken   Thorkild Kristensen 

Suppleant Tanken  Kirsten Madsen 

Dørherold (udnævnes)  Solveig Kristensen 

Flagherold (udnævnes)  Bruno Poulsen 

Suppleant dørherold (udnævnes) Helle Rodding 

Suppleant flagherold (udnævnes) Poul Hebsgaard 
  



 

 

1. Vejle Gildehal den 2. juni 2021  

 
Endelig, Endelig !! kunne vi igen mødes i en Gildehal. Vi har ikke 

afholdt en Gildehal siden 23 september sidste år. Så alle var spændte 

og glade da gildemester Finn åbnede Gildehallen. 

 

Der var rigtig mange ting på programmet for denne 

aften. 

Vi skulle oprindeligt havde afholdt Sct. 

Georgsaften den 21 april, men også dette satte 

Corona en stopper for, så derfor læste Finn 

Sct. Georgs-budskabet op hvorefter vi alle 

bekræftede gildeløftet. 

Sct. Georgs-budskabet for 2021 er skrevet af 

Ivan Chetwynd fra Sct. Georgs gilderne i 

Norge. 

 

Vi skulle også lidt forsinket fejre vore to 25 års jubilarer, som er Lise 

Tylvad og Helle Rodding. Begge 

blev optaget i 1. Vejle den 8. februar 

1996, og begge møder flittigt op til 

vore arrangementer. 

De fik begge overrakt 25 års nålen. 

 

Vi havde også en forsinket 80 års 

fødselsdagshilsen til Bent, som 

fyldte 80 år den 10 april 2021. TILLYKKE 

 

Finn kom i sin gildemestertale med et lille tilbageblik på sin tid som 

gildemester og om at han nok ville savne det når han nu som ”menigt” 

medlem ikke skulle sidde ved højbordet længere, som han havde gjort 

de sidste mange år. 

Vi havde afholdt gildeting den 26. maj, hvor vi besluttede hvem der 

skulle bestride de forskellige poster det næste år.  
  



 

 

 

Her ved Gildehallen skulle vi indsætte nye gildebrødre på nogle enkelte 

poster. 

Solveig afløste Hanna som ny Dør Herold.  

Thorkild blev indsat som ny Gildekansler i stedet for Svend Aage som 

blev vor nye Gildemester. 

 

Svend Aage takkede Finn for den store indsats og bad derpå Anne 

Marie læse gildeloven. Efterfølgende lukkede Svend Aage Gildehallen. 

 

Så meldte sulten sig, og vi blev trakteret med sildemadder og velpyntet 

smørrebrød med snaps til silden og diverse 

drikkevarer ad libitum. 

  

De flydende varer var sponsoreret af Bent (80 

års fødselaren). 

Super aften som blev afsluttet på vanlig vis med, 

at vi dannede kreds og sang ” ja, vi er danske 

spejdere”. 

 

En skam vi først skal ses igen den 18. august til friluftsgildehal. Håber 

alle gildebrødre får en god sommer. 

 

Thorkild 

 
  



 

 

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 

    

    

    

September 5.9. Udflugt 1. gilde 1.gilde 

 22.9. Gildehal 1.gilde 

 16.9. Gildehal 2. gilde 

    

 

 

3.-6. 

 

16.9. 

Øtur med 

overnatning i 

Svendborg 

Friluftsgildehal 

3.gilde 

 

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 

 10.11. Gildemøde 3.gilde 

    

    

    

    

December 8.12. Julegildehal 1.gilde 

 9.12 Julegildehal 2.gilde 

 5.12. Julemøde 3.gilde 

    

    
 

  



 

 

Referat af gildemødet 20. maj: 

 
Vi mødtes ved Christianskirken i Fredericia, hvor en af kirkens præster tog 

imod os. 

Hun fortalte meget levende og engageret om deres kirkekunst, der var lavet 

af Bjørn Nørgaard. Når man skal til det, kan man ligeså godt stræbe opad, 

og det har deres kunstudvalg sandelig gjort. 

Først stod vi ved den store indgangsport i bronze fyldt med reliefffer fra 

gamle og nye testamente. Som præsten, Eva Jarg udtrykte det: "Sådan en 

port er også for dem, der går forbi kirken, og ikke kun for dem, der går 

ind.. Det gjorde vi så. Her blev vi klogere på, hvordan man får samlet 

pengene sammen til projektet. 

I det flotte kirkerum bliver blikket fanget af altertavlen i forgyldt bronze. 

Umiddelbart er det et relief over den sidste nadver, mennn... 

Bag altertavlen har Bjørn Nørgaard lavet 23 glasmosaikker - igen fra det 

gamle og det nye testamente. Glasmosaikker der også viser hans store 

spændvidde.  

Måske er vi nogen, der skal til Fredericia nogle gange til 17.17 i december! 

Efter 1½ times flot underholdning tog vi afsked med Eva Jarg, og rundede 

den store gravplads for tyske soldater og flygtninge, inden vi vendte næsen 

mod Mørkholt, hvor Ruth gav os husly i hendes dejlige sommerhus med 

flot udsigt ud over Vejle Fjord, som viste sig fra sin flotteste side. 

Af bare glæde over, at vi endelig kunne mødes, havde ledelsen besluttet, at 

traktementet skulle være gratis. 

 

Else 

3. Gilde 
  



 

3. gilde på besøg på Vejle Spildevand 

 

10. juni var 3. gilde på besøg på Vejle Spildevand. Her hørte vi om 

problematikken omkring spildevand, og hvilke planer man har om de 

forskellige små bysamfund omkring Vejle. SPILDEVAND - Det som vi 

alle tager som en selvfølge. 

 Efterfølgende var vi rundt på området, så nu var appetitten skærpet til 

maden!  

Aftenen sluttede ved Tirsbæk Strand, hvor vi fik kaffen. På trods af det 

flotte vejr, blev det lidt småkoldt, da solen forsvandt, men smukt var det. 

 

Else 

 

 

 

 
  



 

Trekantområdets Distrikt 
(Vejle - Kolding – Fredericia) 

 

 

På vej mod Landsgildetinget i Middelfart lørdag/søndag den 

25-26 september 2021 !! 

 

HVEM, HVAD, HVOR OG HVORDAN. ?? 

Onsdag den 19. maj var ledelserne i de ovennævnte byer 

indkaldt til det årlige Distriktsgildeting i Kolding. 

En god anledning til at udveksle synspunkter og sammen sætte 

kursen for arbejdet i distriktet. 

 

Men hvad er kursen for distriktet. ?? 

Det blev klart på mødet, at der ikke var enighed blandt de 

deltagende om hvilken vej vi skulle gå. 

 

Jeg citerer her fra referatet: (DGM beretning): 

” Hvis DGM ønsker at udtale sig fra talerstolen på 

Landsgildetinget, skal han fremadrettet give udtryk for, at hans 

meninger alene står for egen regning, hvis ikke der er afholdt 

møder om en fælles strategi. 

Det blev efterlyst, at distriktsgildeledelsen arrangerer en 

møderække, hvor der kan udarbejdes fælles udtalelse samt et 

fælles udspil fra hele distriktet, og ikke hvad DGM har på 

sinde.” 

 

Landsgildeledelsen har i Nyhedsbreve meddelt, at de alle går af 

på Landsgildetinget.    En meget speciel situation. 

 
  



 

 

Hvad ligger der bag denne beslutning. ?? 

Det er nok forventeligt, at der foregår ting og sager i kulissen. 

 

Vi kan vel også forvente mere materiale frem til LGT, og igen 

vil min opfordring være at vi i distriktet sætter os sammen og 

har en holdning til tingene. 

 

Karsten har ordet i sin magt – ingen tvivl om det.  

Men skal vi igen til et Landsgildeting, hvor vi blot måbende kan 

konstatere, at den talerstol har en magisk tiltrækning for 

Karsten. Vi skal i stedet alle stå sammen og finde retningen. 

 

Jeg håber afslutningsvis at vi, så snart der foreligger materiale til 

Landsgildetinget, vil blive indkaldt til et eller flere møder, 

således at der måske kan laves et fælles udspil fra 

Trekantområdets Distrikt. 

 

Vi løfter bedst i flok. 

Også i distriktet 

3. Sct. Georgs Gilde, Fredericia 
Gildekansler Bent Rask Thomsen 

  



 

Det sker i Gilderne 2021        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

1. Vejle 
 

18.8.  Friluftsgildehal B + C 

5.9.  Udflugt 1. gilde C 

22.9.  Gildehal  A + B 

 

2. Vejle 

 

12.8.  Gildeting  Ledelsen 

16.9.  Gildehal  Gr. 2 

 

3. Vejle 

 

3.-6. sept.  Ø-tur  Ø-tur udvalget 

16.9.  Friluftsgildehal Gruppe 2 

 

 

 

 

Vadestedet udkommer igen primo oktober 2021 

Deadline: 27. september 2021 (bedes venligst respekteret!)  

Leder: 1. Vejle 

Redaktør: Agnes Jacobsen 

 Tyttebærvej 7, 7100 Vejle 

 Tlf. 75-821419 – Mobil 23374104  

 Mail: agnes.jacobsen@mail.dk           
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