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 Vadestedet 

Sct. Georgs Gilderne i  

Vejle 



 

GODT NYTÅR! 
 

Alle Vadestedets læsere er forhåbentlig kommet godt ind i det nye år, med 

de håb og de forventninger der knytter sig til et årsskifte. 

Samtidig med, at vi gik ind i 2022 gik vi også ind i det 3. ”Corona år”. Set i 

lyset heraf knytter der sig sikkert særlige håb og forventninger til det nye 

år. Dette gælder ikke mindst medlemmerne i landets mange foreninger, 

herunder Sct. Georgs Gilderne, som har været hårdt ramt af pandemien 

med hensyn til aktiviteter, gøremål 

og drift. 

Siden vi i december måned 2019 

første gang hørte om ”Corona” er 

der sket meget – ja verden er ikke 

den samme som den gang, og det 

bliver den nok heller ikke igen. 

Virussen har sat sit præg på alt. Først og fremmest har den kostet over 5 

millioner mennesker livet, og et ukendt – men meget stort - antal 

sygdomstilfælde af varierende sværhedsgrad. Økonomisk har det ligeledes 

været et meget dyrt bekendtskab, ikke alene i udgifter til sundhedsvæsen, 

men også omkostningerne til langvarige nedlukninger af hele samfund i det 

meste af verden. 

På det menneskelige plan har omkostningerne også været meget store. Vi 

har måttet ændre den måde vi omgås hinanden på, vi har mistet noget af 

vor frihed til f.eks. at rejse, det har påvirket arbejdslivet og skolegangen for 

børn og unge. På flere måder en forandret levevis som ikke ændres tilbage 

til før ”Corona”. Vi må i stor udstrækning tage disse forandringer til os, - 

og leve med dem. 

Der er virkelig vendt op og ned på mange ting! 

På positivsiden har det vist sig, at når videnskaben arbejder sammen på 

tværs af landene, kan der udvikles vacciner på rekordtid, ligesom nye 

behandlingsmuligheder kan udvikles og indføres over hele jorden. 

Disse år har også lært os, at meget arbejde i det moderne samfund kan laves 

hjemmefra. Møder med mange deltagere, også fra flere lande, kan afholdes 

”på nettet” så der ikke skal rejses. Børnene kan i nogen udstrækning 

undervises i hjemmet ved hjælp af teknologiske løsninger. Nogle 



virksomheder og brancher er blevet hårdt ramt og har måtte lukke, nogle 
har ændret måden at drive deres virksomhed på og nye forretningstyper er 
kommet til. Nogle mennesker har benyttet rejseforbuddet til at lære deres 
eget land bedre at kende. 

Disse ændringer og 
forandringer viser noget 
om den menneskelige 
tilpasningsevne og 
kreativitet, - tingene kan 
bringes til at fungere 
også under omskiftelige 
forhold. 
Vi må alle tilpasse os 
udviklingen og 
ændringer i samfundet 
selv om disse ændringer 

er påtvunget os af en virus. Hvis vi sidder og venter på at tiden fra før 
”Corona” kommer tilbage, kommer vi til at vente længe og forgæves. 
Dette gælder også livet i Sct. Georgs Gilderne som så sandelig også har 
været og stadig er påvirket af ”Corona”. I lange perioder har møder og 

andre aktiviteter været aflyst, og det generelle aktivitetsniveau har været 
tæt på nul.  
Ligesom vi på andre områder i samfundet har lært at leve med restriktioner 
og fundet ud af at leve med denne virus, så må vi også i Sct. Georg 
Gilderne finde ud af, at 
få gang i aktiviteterne 
igen, selvfølgelig med 
respekt for de 
forandringer som har 
ramt os og resten af 
verden. 
 
Nils Henning 
3. Gilde 

  
  



Fellowship Day 2021 i Trekantområdets Distrikt 
 

Fellowship Day blev afholdt i Vejle i Mølholm Kirke og Mølholm Sognehus. 

Det blev en spændende aften og 52 gildebrødre fra Kolding, Fredericia og 

Vejle var mødt til gildehal i Mølholm Kirke.  

Distriktsgildemester Karsten Barfoed var på ferie denne uge, så DIS, 

distriktets internationale sekretær, Annelise Debois havde påtaget sig 

gildemesteropgaven. Musikken til gildehallen var Kolding Kammerkor, med 

gildesange, der lød smukt i kirkerummet. Gildemestertalen omhandlede 

vigtigheden af venskaber, som man møder på rejser og her finder 

spejdervenner med samme baggrund, målsætning og glæde ved at række 

hinanden hånden!  

Fellowship budskabet var i år skrevet af den norske landsgildemester Gry 

Walderhaug Grimsrud og blev oplæst af GIM, Gurli Christiansen. 

Afslutningsmusikken ” What a Wonderful World ” kunne minde os om de 

mange muligheder vi har, når vi knytter venskabsbånd! 

I eftergildehallen blev serveret dejlig efterårsbuffet og bagt æblekage. 

Foredrag efter middagen med Redaktionschef Kristian Pahus fra Vejle Amts 

Folkeblad, der levende fortalte om arbejdet på en avisredaktion og det gav 

livlig debat. GIM’erne i distriktet havde haft travlt med planlægning, 

borddækning og mange andre opgaver, der gjorde aftenen venskabelig og 

hyggelig. Selvfølgelig sang vi – Imellem venner falder tiden aldrig lang… 

for sådan er det jo når gildebrødre mødes! 

Fellowship Day 2022 bliver afholdt i Fredericia. 

Annelise Debois – DIS 

 

 



 

 

 



3.Vejle gildemøde den 8. 2. 2022 
 

8. februar 2022 hvor vi mødes i Brückerstuen, Skolebakken i Ågård kl. 

18.30. 

Efter en lettere spisning vil frimenighedspræst Henrik Jensen fortælle om 

Ghana, landet han har besøgt mange gange, og som han har et helt særligt 

forhold til, og hvor 

han er udnævnt til 

æreshøvding! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ghana  

-  det gamle danske slaveområde 

-  olielandet 

-  en del af Afrika 

-  de mange kulturer 

-  kontrasterne 

 



Vi forventer alle mand af hus til en spændende aften, men skulle der være 
et afbud, så giv Niels Henning besked senest 5/2.  
Det er også her du tilmelder evt. gæster! 

Vel mødt!  Gruppe 2 

 
 

 

 
 

Gildeting i 1. Vejle  
  
1. Vejle Gilde afholder ordinært Gildeting torsdag den 16. marts 2022 kl. 
19.00 i Mølholm Sognehus.  
Dagsorden ifølge vedtægterne.  
Forslag der ønskes behandlet, skal fremsendes til undertegnede senest 14 
dage før gildetinget.  

 
Svend Aage Bak 
 
  



1. Vejles julegildehal den 8. december 2021 

 

Den 8. december samledes 22 gildebrødre og gæster til 1. Vejles 

julegildehal i Mølholm sognehus. 

Bent talte i 5 minutters Sct. Georg om ensomhed og om julehjælp til 

personer, der har behov for hjælp i forbindelse med julen. Herunder også 

personlige oplevelser. 

Svend Åge havde skiftet gildemestertalen ud med en julehistorie.  

Pia Kærsgaard har i nogle år redigeret en lille bog, der hedder ”Jul på 

Borgen”. Det foregår på den måde, at Pia får nogle politikere til at skrive 

en lille julehistorie, ofte om egne oplevelser. Så samler og redigerer Pia 

dem, og de bliver til en sjov lille bog. 

Forfatternes honorarer går ubeskåret til ”Hus forbi”. 

Den historie, Svend Åge læste, var skrevet af Lars Lykke Rasmussen. Den 

handlede om en noget speciel jul, som familien havde tilbragt på Tenerife. 

Lars Lykke var taget til Tenerife i forvejen, og resten af familien ankom 

lige før juleaften. Lars Lykke havde gjort det hele klar, og han skulle 

tilberede julemiddagen i den lejlighed, som familien havde lejet. 

Så startede problemerne. 

Kufferten med alle julegaverne var ikke med flyet. Lars Lykke skulle som 

sagt tilberede julemiddagen, men han måtte sande, at det ikke er let at stege 

en and i et tekøkken med 2 små gasblus og ingen ovn. Han fandt også ud 

af, at kartofler fra Gran Canaria ikke egner sig til at lave brunede kartofler. 

Så middagen blev serveret omkring kl. 23, og han fik ikke mange 

kokkehuer for den. Julegaverne måtte de tænke sig til. 

Men som han skrev, selv om den juleaften var en total fiasko, så er det den 

juleaften, de har talt mest om lige siden. 

Under gildehallen blev der spillet hyggelige julesange sunget af Stig 

Rossen. 

I Eftergildehallen serverede gruppe A en lækker julefrokost bestående af 

sild med karrysalat, fiskefilet med remoulade, leverpostej med bacon og 



champignon, flæskesteg med rødkål og til slut risalamande. Gruppen havde 

glemt mandlerne til mandelgaven, så mandelgaverne blev elegant fordelt 

ved lodtrækning. 

Der var flere hyggelige 

”hjemmelavede” julesange, som der 

efterhånden er tradition for, at vi 

synger i 1. Vejles julegildehal. 

I løbet af aftenen nåde vi også at 

ønske Conny tillykke med 

fødselsdagen. 

Vi sluttede med det traditionelle 

pakkespil. Efterfulgt af ”Ja, vi er 

danske spejdere”. 

Alt i alt en fin og hyggelig aften. 

 

Finn Hesselbjerg 

 

  



                           Julegildehal i 2. Vejle Gilde 

 
Den 9. december samledes vi til julegildehal og indledte med den 
traditionelle gildehal. 

I sin gildemestertale brugte Bodil en tekst om advent skrevet af Lisbeth 
Smedegaard Andersen, og undervejs sang vi julesalmer, der passede ind i 
teksten. 

I afsnittet om adventstidens fire lys blev det første lys omtalt som troens lys, 
det andet lys som håbets lys, det tredje som kærlighedens lys og det fjerde 
som taknemmelighedens lys. Sidste afsnit i teksten handler om budskabet, 
der kom julenat til de folk, der følte sig mest forladte, og skænkede julefred. 

Gurli holdt 5 min. Sct. Georg og gengav essensen af et folkeeventyr, hvor en 
konge spørger: Hvad er det hurtigste i verden, det tungeste i verden, det 
vigtigste i verden? Og svaret er, at det vigtigste i verden er jorden, der bærer 
din fod, når tanken og ilden fortærer dit mod. 

Aftenen fortsatte med en traditionel julefrokost og ris a la mande med 
mandel. 

Bagefter spillede vi banko, og præmierne var de julepakker, som deltagerne 
havde medbragt. 

I aftenens løb gav vi os tid til at skrive julehilsener til de gildebrødre, der var 
forhindret i at deltage. 

Vi sluttede aftenen med at synge ”Digterjul” og ønske hinanden glædelig jul, 
inden vi dannede kæde og sang spejdersangen. 

                                                                                                         G.C. 

  

  



  

 

 

  



 

Er vi tilfredse?? 
 
En lille sød historie om hvor forskellige meninger vi har. 
 
 
En far og hans søn kom trækkende med deres æsel. ”Hvorfor rider I ikke på 
æslet? Det er da meget nemmere, sagde folk langs vejen.  
Så satte den trætte far sig op på æslet. Men snart hørte han folk sige: ”Se den 
far! Han skulle skamme sig at lade den stakkels dreng gå på sine trætte små 
fødder.”  
Faderen skyndte sig af skifte plads med sønnen. Men snart hørte de nogen 
sige: ”Ja, sådan er nutidens ungdom!”  
Nu satte de sig begge to op på æslet, men så beklagede folk sig over det 
stakkels lille æsel, der skulle bære to…!  
Faderen og sønnen steg straks af æslet og bar det tunge dyr på deres skuldre. 
”Se der! Der er nok nogen, ser skal prale af deres foretagsomhed og godhed 
mod dyret. De må være skrupskøre!”  
Udmattede snublede de to bærere kort efter, og alle tre faldt i en dyb grøft. 
”Ha! De ligger, som de selv har redt! Lad dem bare selv komme op!” sagde 
folk.  
 

Sådan går det, når man lider 
af frygt for, hvad mennesker 
mener. 
  

Thorkild 

1 Vejle  



Historien om Sct. Georg 

Georgius blev født i Kappadokien i Lilleasien på Kejser Diokletians tid. 

Da han fyldte 17 år, blev han soldat i kavaleriet, og der gik snart ry om 

hans dygtighed i våbenbrug og mandig idræt, og han blev berømt for sin 

tapperhed, uforfærdet hed og gode dyder. 

På sin færden kom han langt omkring. Således kom han en dag til en lille 

by Salem i Lykien, helt ude ved Middelhavets kyst. Ved Salem huserede et 

skrækkeligt uhyre, en grådig drage. Mange mænd havde prøvet at fælde 

den, men uden held, og man havde derfor sluttet en overenskomst med 

dragen, således at den skulle vogte landet mod til gengæld hver dag at få to 

får. 

Imidlertid slap fårene op, og dragen forlangte nu et menneske i stedet. Også 

dette måtte man gå med til, og hver dag måtte –efter lodtrækning –en af 

beboerne gå til dragen. 

Den dag Georgius kom til Salem, havde loddet truffet kongens datter. Der 

var stor fortvivlelse i landet, og kongen kundgjorde da, at den, der ville 

kæmpe med dragen og dræbe den, skulle få prinsessen og det halve 

kongerige. 

Men ingen havde lyst. 

Prinsessen sad allerede ved søen nær en sump uden for byen, som var 

dragens tilholdssted, da ridder Georgius kom ridende forbi. Han fik øje på 

den unge kvinde og spurgte, hvorfor hun så så bedrøvet ud. Hun fortalte 

hvilken skæbne, der ventede hende, og han besluttede at kæmpe mod 

dragen. 

Efter en voldsom kamp, hvorunder dragen udsendte ild og pest-ånde 

gennem næsebor og mund, og som næsten havde kostet Georgius livet, 

fældede han dragen; men da kongen tilbød ham den udlovede belønning, 

afslog han. Gud alene havde æren, sagde han, og uden Guds hjælp havde 

han ikke magtet at dræbe dyret. Derfor endte det med, at han red væk uden 

prinsessen, og uden det halve kongerige. 

 Hentet fra spejder.dk 



Naturgruppen i 2. Vejle på tur i Sundhedsskoven

Naturgruppen i 2. Vejle var igen på vandring og i denne uge noget 
udfordrende. Vi besøgte ”Sundhedsskoven” som Vejle kommune har 

indrettet i nærheden af Vejle Sygehus. Med 63 hektar Store Grundet Skov, 
er det Danmarks største sundhedsskov. 
Det skal være et naturligt åndehul for alle borgere, som vil have sundheds- 
og trivselsmæssig gavn af ophold her i skoven. Her er stejle skrænter, 
bålpladser indrettet som vi gamle spejdere er kendt med! Så er der 
udfordringer, ikke just linedans, men balance kan vi da godt træne og grine 
lidt sammen. Vi bliver jo som en patrulje på tur, når vi er sammen og ingen 
alder begrænser os! Stifinding får vi også brug for, når vi kommer på afveje 
og som altid, slutter vi turen med kaffe, kage og en bitter!  
 
Jeg har lavet en del opslag om vores ture på Facebook Debatforum og der 
har været interesse fra andre gilder om at tage på ture sammen! 

 
Hvis andre har lyst til en 
tur i Sundhedsskoven, så 
er det nemt at køre dertil 
og man kan parkere på P-
pladser langs skovvejen. 
Adressen er Store 
Grundet Skovvej og man 
skal køre helt ud hvor 
kolonihaverne ligger 
langs vejen! 
 

På Vejle Kommunes hjemmeside er der en fin beskrivelse af området.  
Ligesom der i skoven er flere orienteringstavler. 
 
https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/aktiv-i-naturen/skove/store-grundet-
sundhedsskov/ 
 
Annelise Debois - 2. Vejle     

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/aktiv-i-naturen/skove/store-grundet-sundhedsskov/
https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/aktiv-i-naturen/skove/store-grundet-sundhedsskov/


 

 



 

Vejle Lydavis har 18-års fødselsdag den 11. februar 2022   
 
Det er en dejlig dag at kunne fejre lydavisen, som 29 frivillige nu har været 
med til at producere gennem 18 år. En del har været med fra starten i 2004. 
Vi er gildebrødre, Stedsegrønne gamle spejdere, medarbejdere fra Vejle 
Bibliotek, kolleger fra Vejle Amt og venner fra sangkor m.m. Vi mødes 2 
gange om ugen, mandag og torsdag og laver redaktion, Vejle Amts 
Folkeblad, indlæsning, kopiering af ca. 40 cd’er og sender dem ud til vores 

abonnenter i hele Vejle Kommune. Det er gået ned i antal abonnenter, men 
det ligger i tiden! 
De første år havde vi lydstudie i Vejle Handicapcenter i Grønnegade men i 
2015 flyttede vi ind i Foreningernes Hus i Vissingsgade i den store røde 
bygning på Volmers Plads. 
Gennem alle årene har vi afholdt sommermøder og julemøder, hvor alle 
medarbejderne mødes og drøfter vores opgave. 
Vejle Lydavis er også med i Fællessekretariatet for frivillige private 
lydaviser og her mødes vi til det årlige Symposium rundt i landet. 
 
 
TILLYKKE og TAK til jer alle for et godt samarbejde  
og det altid gode humør! En rigtig dejlig gildeopgave! 
 
Annelise Debois 



 
 

 
 

Henny Simonsen  
Der fylder 70 år 1. marts 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Lone og Arthur Conni  
Havde 30-års jubilæum 21. januar 
 

  



Februar er afledt af det latinske februa, 

der betyder renselse 
 

I det gamle Rom fejrede romerne en vigtig religiøs fest 15. februar kaldet 

lupercaliafesten. Festen, der også er en af de allerældste i Rom, begyndte 

ved en grotte på Palatin, hvor unge præster ofrede nogle geder og en hund. 

To af de unge præster fik smurt blod fra de ofrede geder i panden, og de 

iklædte sig kun gedeskindet om lænden. Derpå fulgte et rituelt måltid med 

masser af mad og drikke. 

Efter måltidet løb de unge mænd rundt om Palatinerhøjen med 

gedeskindsstrimler i hænderne, som de slog mod romerske kvinder, der 

ønskede at få børn. 

»Lupercaliafesten kan tolkes på flere måder, men der er ingen tvivl om, at 

de unge præsters løb omkring Palatinerhøjen repræsenterer et typisk 

renselsesritual, hvormed man renser og beskytter det område, der afgrænses 

– i dette tilfælde ved løb.« 

»Festen er dermed en årlig markering og beskyttelse af det sted, hvor den 

romerske kultur tog sin begyndelse. Samtidig er den rituelle piskning af de 

romerske kvinder et frugtbarhedsfremmende ritual, der skal sikre 

fremtidens romerske afkom og samfundets fortsatte beståen,« forklarer 

Susanne William Rasmussen. 

I det fjerde århundrede overtog kirken den julianske kalender og ændrede 

den på flere måder for netop at undgå de vilde, hedenske festligheder, der 

var forbundne med den traditionelle romerske religion og kalender. 

 

Februar er årets koldeste 

måned. 

Men det nye forår spirer selv 

under sne og frost. 

Vi er på vej mod lysere og 

varmere tider. 

 

 



Arrangementer 
Dato Gilde Arrangement Arrangør

08-02-2022 3 Gildemøde: Ghana Grp.2

09-02-2022 1 Gildehal C+A

10-02-2022 2 Gildehal 2

02-03-2022 1 Gruppeledermøde GM

09-03-2022 3 Gildeting Ledelsen

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

25-04-2022 3 Sct. Georgs Aften Grp.3

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

04-05-2022 Alle Ridderhal Kolding DGM

17-05-2022 3 Gildemøde Grp.1

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

09-06-2022 3 Friluftsarrangement Grp.2

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 april/maj udgaven er 1. Vejle 
 
Deadline for april/maj udgaven er 26. marts 2022  
Materiale der skal med i denne udgave sendes til: 
TK@thorsol.dk 

 




