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Alle gildebrødre ønskes en rigtig glædelig jul 
samt et godt og indholdsrigt nytår! 

 

Vadestedet 

Sct. Georgs Gilderne i  

Vejle 



Hvornår er man gammel? 

 

Det skriver Halfdan Rasmussen om i et digt om en gammel kone, der levede 

et ganske almindelig menneskeliv, som dit og mit:  

Mange børn og mange år bar jeg ved mit hjerte.  

Trygt at bære. Trygt især, når man har sin byrde kær  

Ingenting at bære på: ingenting at favne.  

Hvem har båret før du bar? Spørg den blinde sne om svar.  

Aldrig var det mer end mørkt. Aldrig mørkt alene.  

Altid bar vi i os selv lys fra større himmelhvælv. 

Våren smelter is og sne. Fjeldets sider grønnes.  

Liv blir skabt og liv forgår. Hvem kan fatte?  Hvem forstår?   

Furet er mit ansigt nu. Trætte mine hænder.  

Lys i mørket kan jeg se. Er det stjerner eller sne….?  

 

Men hvornår? Forleden læste jeg om et møde mellem en yngre journalist, 

Christian, og en ældre kvinde. Hun var 74 år gammel og fortalte med stor 

begejstring om alle de rejser, oplevelser og møder med fremmede 

mennesker. 49 lande havde de besøgt og hendes øjne lyste af begejstring, da 

hun fortalte.  

”Så skal du vel besøge nr.50 sammen med ham” lød Christians bemærkning. 

Da blev hun trist til mode og fortalte, at hendes ægtefælle var død – men så 

lyste hendes øjne atter op – og hun fik glød i kinderne, idet hun sagde:” jeg 

har fået en ny ven – og vi skal besøge Canada om 14 dage!” 

”Jeg kan mærke på dig, at han er lidt mere end en ven – det er vel ikke sådan, 

at du er blevet forelsket?” lød Christians bemærkning, og med et lille smil 

svarede hun glad:” jow, det er a!” 

Christian siger optimistisk og medlevende til hende:” Jamen, hold da op, 

solopgangen, bølgeslaget, poesien og musikken og blomsterduften og alt et 

skønne – det er jo det samme, som dengang, du var 17 år. Det er det vel også 

med at blive forelsket som 74-årig?”  

Med et begejstret og vel også triumferende smil siger hun da:” Nej, det er 

møj værre!”  



Sikke en foræring af en bemærkning – det er da værd at fortælle videre til 

andre.  

Nemlig at livet godt kan folde sig stærkt og smukt ud, selvom man er 

kommet op i årene.  

Den 74-årige får hver dag det sammen som den 40-årige og den 17-årige – 

nemlig 24 timer som vi kan bruge eller misbruge.  

Selvfølgelig er der forskel på, hvordan man har det fysisk og psykisk, når 

man får lov til at blive ældre. Sygdom og skavanker kan forhindre en i, at 

glæden findes i skoven, ved stranden, i byen, på rejser og i selskab, så man 

måske bare ønsker at have fred.  

Hvis du har helbredet med dig op i årene er det et stort privilegium. Og 

Christian fortsætter med endnu en lille historie.  

Et ældre ægtepar tog i anledning af deres guldbryllup op til det hotel, hvor 

de havde tilbragt deres bryllupsnat.  

Da de var gået i seng, lød det fra den romantiske guldbrud:” Kan du huske, 

hvordan du kyssede mig så inderligt på bryllupsnatten?” Han kyssede hende 

inderligt!  

”Kan du huske, hvordan du strøg mit lange rødbrune hår?”  og han strøg 

hende blidt over håret.  

”Kan du huske, hvordan du hviskede søde og kærlige ord til mig?” og han 

hviskede søde og kærlige ord til hende  

”Kan du huske hvordan du forsigtigt nippede mig i øreflippen med dine 

tænder?”  

Da rejste manden sig resolut fra sengen – han sagde ikke et ord, men 

forsvandt ud af soveværelset. Fortvivlet siger hun da til ham:” hvor skal du 

hen? Hvad er der i galt?”  

Og manden svarede:” jeg er ude på badeværelset for at hente mine tænder!” 

Altså når du ikke længere sover sammen med dine tænder, så ved du nu, at 

du er gammel.  

Men derfor er livet jo ikke forbi endnu.  

 

Bodil 2. Vejle  



 

 

Julegildehal 1.Vejle Gilde 
 

Julen nærmer sig med hastige skridt, og den 8.december afholder vi vores 

traditionelle Julegildehal i 1. Vejle Gilde. 

Gildehallen afholdes som en åben gildehal, hvor ægtefæller / partnere er 

meget velkomne.  
 

Vi starter kl. 1800 med gildehal og efterfølgende eftergildehal, som består 

af en rigtig ”julefrokost”. 
 

Prisen er kr. 150,- all inclusive.  

Gildebrødrene betaler yderligere kr. 25,- til ”barnet”. 
 

Alle medbringer en pakke til ca. kr. 30,- til bankospil. 

Tilmelding senest fredag den 3-12-2021 kl. 1200 
 

Gildehilsen fra gruppe A 

Conny Kreilgaard  
  

Glædelog Jul 



2. Vejles Gildehal 11. november 2021. 
 

Efter vores sædvanlige åbning, hvor vi udruller fanen og hilser Dronningen, 

kom vi til det triste punkt, at skulle mindes Agnes Jacobsens pludselige død 

i oktober  

Agnes kom med i gildet i 1987, og har gennem alle årene været et meget 

aktivt medlem, og påtaget sig mange forskellige opgaver i gildet. Der skal 

således blandt andet nu vælges både ny kansler og redaktør til Vadestedet. 

Vi sang derefter ”Altid frejdig når du går”. 

Gildemester Bodil Jølver talte i sin gildemester tale ud fra sangen, ”Jeg 

elsker den brogede verden” af H. V. Kaalund, der også blev sunget ved 

Agnes bisættelse.  

Et salmedigt af Lisbeth Smedegaard Andersen, der handler om liv, tro og 

kombineret med kærlighed til verden, en tekst der også i uge 45 blev brugt 

som mandagens ord i lydavisen.  Det gode råd i lydavisen lød i al sin korthed; 

nu skal talen jo ikke være alt for trist – og min opfordring til jer lyder da; sæt 

dig tilrette – sæt dig i digterens sted – og tag med. 

I 5 minutters Sct. Georg læste Hanne Krag digtet ”Den vilde vin” af Johannes 

Jørgensen. Vinen der ville være sig selv, og får efterårets flotteste farve, var 

årsagen til at vildvinen ikke kunne bære frugt. Derefter sang vi ”Her vil ties, 

her vil bies”. 

I efter gildehallen inviterede Liss Mose Hansen og Asta Iversen på vin, 

hjemmelavet fiskeret og ”forloren skildpadde” fra Koldingvejens slagter, alt 

sammen som tak, fordi De mente at gildebrødrene havde været der for Dem 

i den seneste tid. 

Efter at have sunget ”Nu falmer skoven trindt om land”, fik Annelise Debois 

ordet.  Hun var 2. Vejles repræsentant ved Landsgildetinget i Middelfart, og 

gav et fyldigt referat fra mødet, ledsaget af billeder i forskellige situationer, 

både den afgående og nyvalgte Landsgilde ledelse tonede også frem på det 

store lærred.  

Vi sluttede en helt speciel gildeaften med at synge, ”Ja vi er danske 

spejdere”. 

Hanne og Palle Krag. 



1.Vejle gilde mødet d.17. 11. -2021 
 

Gildemesteren bør velkommen til Gildemødet, samt til aftenens gæst Hans 

Erbs. 

"Jeg elsker den brogede verden" blev sangen der sunget. Dette var den rette 

titel til aftenens program, der handlede om 8 mdr. Afghanistan 

Ved hjælp af billeder fra sit arbejde i Kabul fik vi et meget godt indblik i 

livet som udsendt til et uroligt område i verden. 

 

Hans Erbs. fortalte om sit liv før end han kom til at arbejde som ansat ved 

beredskabsstyrelsen, Hans Erbs er uddannet som maskinmester. I kraft af 

sin uddannelse blev han valgt til at rejse til Afghanistan som maskinmester 

på det danske 

nødhospital, 

som egentligt 

blot var et 

midlertidigt 

hospital der var 

ved at blive 

bygget for 

Italienske 

penge. 

Livet på 

hospitalet var ikke kedeligt, der skete noget hele tiden, hvordan undgår man 

at dieselmotorerne ikke stopper på grund af støv i filtrene? 

Hvorledes kommer man ind på kvinde afd. når man er en mand? der skal 

reparere noget? disse og mange andre spørgsmål var der hverdag. 

 

Fritiden, her blev nok mange af os overrasket over at de ansatte kunne 

bevæge sig ret frit rundt i området, så vi fik set nogle fantastiske flotte 

landskaber fra Kabul og omegn. 

 



Børnedødeligheden er enorm stor i Afghanistan, men når en fødende 

kvinde kom til hospitalet og når hun gik derfra så var der blot tale om ca. 

een time, tænk på danske forhold til sammenligning. Der blev født 3200 

børn i den periode på otte mdr. som Erbs var der. 

 

Vejsidebomber var storleverandør af meget hårdt kvæstede, som blev 

indbragt til hospitalet. Der var også solstrålehistorier at berette om fra 

hospitalet, dem fik vi en af. 

Skulle de danske veterinærmyndigheder komme forbi hospitalets køkken, 

så ville de omgående lukke det og løbe skrigende bort, her blev vi 

taknemmelig for dansk standard. 

 

Det danske ord "hygge" var der brug for, her måtte der rettes en stor tak til 

det kvindelige personale for at dette ord kom til sin rette. Juleaften med 

kalkun og risalamande og Juletræ ikke at forglemme, det var så dansk som 

det kunne blive under de givne forhold. 

 

En indholdsrig aften, og måske det fik sat tankerne i gang, og at de der ikke 

fik denne oplevelse med blev snydt for en fantastisk oplevelse. 

 

Kollektivt referat fra grp. A  

  



 

 
Alle gildebrødre og gæster er velkomne! 

 

KL. 18.00 Nytårsgildehal i Mølholm Kirke 

KL. 18.45 Vandrehal i Mølholm Sognehus 
 

     
Eftergildehallen starter vi med lidt bobler. 

Vi finder derefter vor plads ved bordet, hvor vi skal 

nyde en superdejlig festmenu med alle drikkevarer 

inkluderet. 

Der er sørget for lidt underholdning, hvor vi også får 

mulighed for at bruge sangstemmen lidt. 

Til slut lidt kaffe med en småkage og masser af hyggesnak. 

 



 

Hele herligheden koster kun:  

250 kr. ALL INCLUSIVE 

 

Tilmelding til dette superarrangement skal ske senest den  

19. december til: 

Finn Hesselbjerg 

på telefon 24286430 eller på mail fhprivat@mail.dk  
Betaling med MobilePay på 24286430 eller på konto 7244 1085775  
Husk navn!!! 

 

mailto:fhprivat@mail.dk


Kære gildebror og læser. 

Farvel og tak - til LGL … 

og TAK til Middelfart, for et flot LGT 2021 i 

et ”mærkeligt” år - med de op og nedture, som 

nu tilværelsen har beriget os med. 

I medlems antal er vi næsten 253 gildebrødre her i Trekantområdet, som 

p.t. fordeles med 143 i Kolding, 56 i Vejle og 54 i Fredericia. MEN på 

landsplan er vi cirka 3.400 GB tilbage!? 

 

Nu taler vi ofte om tidligere ”oplevelser” og jeg savnede også i år 

oplysninger fra Sct. Georgs Fonden, om dens godt 20 millioner kr. og andre 

”små fonde”!? 

Og der var heller INGEN GB til stede fra den – mærkeligt og beklageligt! 

Men der blev brugt meget taletid på Grønlands sagen og de udfordringer 

LGL har haft der – både fysisk og psykisk. 

Enkelte LOKALE GILDELDELSER har også været fremme med, at DIST 

IKKE har været ude med interne drøftelser om de forslag – som forskellige 

DGM og GM har fremsendt!? 

En FORVRØVLET OG URIGTIG opfattelse – når min dør var åben her i 

V.- Nebel den 20/9 og den oplysning blev sendt ud den 15/9 til alle GM og 

der kom 2 GM fra Kolding!? 

 

Det er DEJLIGT, at den nye LGS er her fra DIST – en udfordring og 

opgave jeg havde fra 2005 – 2007.  

MEN den daværende LGM (Hanne Borgstrøm) ønskede mig ikke på 

holdet!? 

  

Jeg tænker ofte på det gamle motto og jeg er sikker på, at det kan DU også 

få glæde af - så VÆRSGO til fri afbenyttelse: 

  "Trivsel er et resultat af, hvordan vi behandler hinanden. 

           Motivation er, hvordan vi bruger hinanden".        

          

K- ærlig hilsen  

Karsten Barfoed 

Distriktsgildemester.  

 



  

1. Vejle gildehal den 22. september 2021 

 

Den 22. september samledes 1. Vejle igen til gildehal, 16 veloplagte 

gildebrødre var mødt op. 

Bent fortalte i 5 minutters Sct. Georg om et børnehjem i ghettoen i 

Warszawa under 2. verdenskrig. Bent tog udgangspunkt i en gammel bog 

ved navn Warszawa Rapsodi, Bent læste uddrag af bogen og 

kommenterede også på indholdet. 

Det handlede om en ikke jødisk læge ved navn Korszak, der drev et 

børnehjem i Warszawa for jødiske børn. Da tyskerne oprettede ghettoen, 

måtte han flytte børnehjemmet ind i ghettoen. 

På et tidspunkt kom tyske soldater og hentede børnene for at transportere 

dem til udryddelseslejren Treblinka. Korszak nægtede at forlade børnene 

og fulgte dem til Treblinka. Til sidst fulgte han børnene ind i gaskammeret 

og omkom. 

Der står en sten med Korszaks navn i Treblinka, og han blev mindet i 

forbindelse med oprettelsen af UNISEF efter krigen. 

I sin gildemestertale fortalte Svend Åge om Berlinmuren. Han startede med 

delingen af Berlin efter 2. verdenskrig og den efterfølgende uenighed 

mellem stormagterne, der lagde grunden til den kolde krig. Han nævnte 

også luftbroen, der holdt Berlin i live trods Sovjetunionens blokade. 

Pludselig dukkede Berlinmuren op. Svend Åge fortalte om konsekvenserne 

og til sidst om Murens fald, og hvad der efterfølgende skete i 

Sovjetunionen og i Østeuropa i det hele taget. 

Efter gildemestertalen blev der vist en lille video fra en koncert ved 

Brandenburger Tor, hvor gruppen Scorpions sang Wind of Change. 

Koncerten var en form for hyldest til Berlinmurens fald.  

I eftergildehallen hyggede vi os med lidt sange. Snakken gik som 

sædvanlig godt, og der blev serveret ”Stjernekaster” og hjemmebagte 

makron muffins – mums!! 

 

Finn Hesselbjerg 



Spejderlauget kalder atter alle gildebrødre! 
 

 

 

 

 

 

 Sct. Georgs Gilderne i Vejle 

 

11.november 2021 - så er spejderlauget gået i gang igen med et første 

møde, hvor vi dels spiste, snakkede og så tilbage - dels begyndte 

planlægningen af løbet i 2022.  

 

Datoen bliver: 21.maj 2022  

 

Stedet er valgt: Spejdercenter Æble skoven Daugaard - et spejdercenter med 

dejlige omgivelser der strækker sig ned mod fjorden.  

 

Emnet er endnu ikke fastlagt  

Spejdergrupperne bliver orienteret om tid og sted af hensyn til deres 

kalender.  

 

Og så beder vi gildebrødrene om at plotte dagen ind, der bliver brug for os 

alle til posterne. 

  

Nærmere følger om mødetid og opgave  

 

På spejderlaugets vegne Bodil  
  



 

 

 

 

Agnes Marie Jacobsen 

Agnes var spejder i Hammershøj i nogle år, siden blev hun leder i Vejle, 

inden hun i april 1987 blev optaget i 2.Vejle.  

Agnes var med til at arrangerer cykelløb og spejderløb og så var hun 

gennem mange år gildets kansler.  

Dertil kom det store arbejde med at redigere Vadestedet.  

 

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 rinder. 

Ærbødigt vort hoved for døden vi bøjer, 

og stille vor kæde vi sammenføjer. 

 

  



1.Vejle Sct. Georg gilde. 
 

Gildehal den 20 okt. I Mølholm sognehus. 

 

Gildemester talen var et resume af Landsgilde mødet, hvor det var rart at 

høre, hvad der sker. Der blev jo udskiftet hele Landsgilde ledelsen, så det 

var rigtig godt at høre lidt om hvem de nu er. 

 

Kirsten holdt 5min. Sct. Georg over at 

være alene og sove dårligt om natten. 

Hun refererede til en bog ”Vores sjæle 

om natten”. Den omhandler en kvinde 

der bliver alene og ikke kan sove om 

natten. Hun opsøger en enlig mand om 

de ikke kan sove hos hinanden om 

natten. Det hjalp til en bedre nattesøvn. 

De blev gode venner efterhånden, i 

starten var børnene ikke helt med på den. En god bog der er værd at læse. 

 

I eftergildehallen fik vi en rigtig 

gammeldags hakkebøf med kartofler, 

brun sovs og bløde løg. 

 

 

 

 

 

Vi sluttede en hyggelig aften med Ja vi er danske spejdere. 

 

Elsebeth. 

 

  



Arrangementer 
Dato Gilde Arrangement Arrangør

08-12-2021 1 Julegildehal A+B

12-01-2022 Alle Nytårsgildehal 1=B+C

20-01-2022 2 Gilderådsmøde 2

09-02-2022 1 Gildehal C+A

10-02-2022 2 Gildehal 2

02-03-2022 1 Gruppeledermøde GM

10-03-2022 2 Gildeting 2

16-03-2022 1 Gildeting A+B

04-04-2022 Alle StadsGildeting SGM

21-04-2022 2 Sct. Georgs aften 2

27-04-2022 1 Sct. Georgs aften B+C

04-05-2022 Alle Ridderhal Kolding DGM

18-05-2022 Alle Distriktsgildeting  Kolding DGM

19-05-2022 2 Gildehal 2

21-05-2022 Alle Spejderløb Alle

25-05-2022 1 Friluftsgildehal C+A

15-06-2022 2 Friluftshal 2

11-08-2022 2 Gilderådsmøde 2

17-08-2022 1 Friluftegildehal A+B

04-09-2022 1 Udflugt B

15-09-2022 2 Gildehal 2

21-09-2022 1 Gildehal C+A

26-10-2022 1 Gildehal A+B

02-11-2022 1 Gruppeledermøde GM

10-11-2022 2 Gildehal 2

16-11-2022 1 Gildemøde B+C

07-12-2022 1 Julegildehal C+A

08-12-2022 2 Julegildehal 2

 
Rød skrift betyder at arrangementet ligger indenfor bladets tidsramme. 



  

 

 

Leder for februar/marts udgaven er 3. Vejle 

 

Deadline for februar/marts udgaven er 26. januar 2022  

Materiale der skal med i denne udgave sendes til: 

TK@thorsol.dk 

 


