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 Vadestedet 

Sct. Georgs Gilderne i  

Vejle 



 

                              PINOCCHIO ?? 

 

Walt Disneys juleshow er kendt af rigtig mange. Her er der en scene med 

Pinocchio der synger sin sang ” der er ingen bånd der binder mig, medens 

han bliver styret af marionetholderen, som dog ender med at Pinocchio 

bliver viklet ind i de dansende pigers snore, og er nu fanget i et spin. 

Den russiske halvø Krim blev foræret til Ukraine af den daværende leder af 

USSR Nikita Khrusjtjov (17. april 1894 i Kalinovka – 11. september 1971 i 

Moskva). Ingen havde dengang tænkt at denne ”gave” skulle blive til en 

blodig slagmark mellem Rusland og Ukraine. 

 

 

Rusland annekterer i 

2014 Krim halvøen 

og indlemmer den i 

Rusland igen. 

 

 

 

 

 

 

Herover bliver lederen af den Ukrainske - ortodokse kirke der hørere under 

Moskva patriarkatet, metropolit Onufriy af Kyiv, som længe havde 

befundet sig i en loyalitetskrise, særdeles vred og gav en opsang til Moskva 

patriarkats leder patriark Kirill, der gennem mange år havde udviklet et 

nært forhold til præsident Putin og hans håndgangne mænd. 

 

Det er bemærkelses værdigt at, Onufriy den samme dag som det russiske 

angreb og i vendinger der var fuldstændig umisforståelige, appellerede til  

russerne om at stoppede denne ” broder moderlige krig”. Han henviste til 

at de to folk havde samme historie, og at det russiske og ukrainske folk er 

udgået fra samme ”døbefont”. 



78% af den ukrainske befolkning betegner sig, som tilhørende den 

ortodokse kristne kirke. Den store massedåb i Kyiv i år 988 under Vladimir 

den Store gjorde kristendommen til en statsreligion. 

Onufriy ønsker sig en kirke, der lever i fred, og som ikke bindes op på 

regimer og invasioners udfald.  

Dette er Onufriy’s budskab, som præster, også i Rusland bakker op om. 

Der er mange spørgsmål efter mordet på de ortodokse præster i Ukraine, 

udført af russiske soldater ved fastens start.  

Det helt store spørgsmål til patriark Kirill og Putin fra deres præster og 

venner må da være: ”Drikker du kristent blod? 

 

Den ortodokse kirke i Ukraine har siden 1886 hørt ind under Moskva - 

patriarkat. 

Siden Ukraines selvstændighed efter Sovjet unionens sammenbrud i 1991 

har der udover den russiske – ortodokse kirke, eksisteret to andre ortodokse 

kirke samfund i landet. 

Moskva patriarken regner ikke Ukraines ortodokse kirke som legitim, 

ligesom han ej anerkender den Ukrainske stats berettigelse. 

 

Her må man tænke på tavlebords duellen: Han vandt! --- tabte. 

Uden tilgivelse er der ingen fremtid 

Desmond Tutu 

 

 

Bent Bergsøe Nielsen 

1.Vejle 

  

 

  



1. Sct. Georgs Gilde Vejle 

Valgt til ledelse, laug, og udvalg på gildeting 16. marts 2022 

Post Navn

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

      - " - Kirsten Madsen

Revisor suppleant Poul Erik Bak

Spejderlaug Helle Parsberg

      - " - Annemarie Kramer

Scleroseudvalg Kirsten Madsen

      - " - Poul Erik Bak

      - " - Elsebeth Svendsen

      - " - Ingerlise Poulsen

      - " - Hanna Bak

GIM Poul Hebsgaard

GUM Finn Hesselbjerg

Væbnerudvalg Helle Rodding

Kirsten Madsen

Frimærkeudvalg Poul Erik Bak

Turudvalg Bent Bergsøe Nielsen

      - " - Hanna Bak

Dåse clips Bent Bergsøe Nielsen

Webmaster Thorkild Kristensen

Optagelsesudvalg Conny Kreilgaard

      - " - Kirsten Madsen

Ridderudvalg Finn Hesselbjerg

      - " - 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

  



2. Sct. Georgs Gilde Vejle 

Valgt til ledelse, laug, og udvalg på gildeting 10. marts 2022 

Post Navn

Gildemester Bodil Jølver

Gildekansler Gurli Christiansen

Gildeskatmester Palle Krag

Suppleant Gildemester Annelise Debois

Suppleant Gildeskatmester Keld Kirkeskov

Revisor Lejf V. Jensen

      - " - Keld Kirkeskov

Revisor suppleant Anni Kristensen

       -"- Asta Iversen

Spejderlaug Bodil Jølver

Scleroseudvalg Hanne Krag

      - " - Palle Krag

GIM Birte J. Pedersen

      - " -       - " -

Væbnerudvalg Gildeledelsen

Optagelsesudvalg Gildeledelsen

Frimærkeudvalg Palle Krag

Turudvalg Anni Kristenseen

      - " - Asta Iversen

IT Medarbejder Annelise Debois

Lydavisen Annelise Debois

      - " - Keld Kirkeskov

      - " - Gurli Christiansen

Ridderudvalg Asta Iversen

Tanken Lejf V. Jensen

Suppleant Tanken Palle Krag

Kælderlaug Asta Iversen

      - " - Anni Kristensen

  



En opfordring. 
Den 8. februar deltog Jytte og jeg i et gildemøde hos 3. Vejle gilde.  
Mødet blev afholdt i frimenighedens hus i Ågård. På mødet fortalte 
frimenighedspræst Henrik Jensen om Ghana og om sin tilknytning til 
Ghana. 
Jeg skal ikke her referere fra mødet, det er der sikkert andre, der gør, men 
jeg sad og ærgrede mig over, at Jytte og jeg var de eneste deltagere ud over 
3. gildes medlemmer. 
Det var et fantastisk spændende foredrag, og præsten var en glimrende 
fortæller. 
Jeg vil derfor komme med en hel generel opfordring til i større omfang at 
deltage i hinandens arrangementer, især gildemøder. Det er vi generelt ret 
dårlige til. 
The more we get together. The happier we'll be – hedder det i en sang, og 
det, tror jeg da, er rigtigt. 
Finn Hesselbjerg 

 

 
 

Tankuddeling 2022 
 

Sct. Georgs Gilderne i Vejle's humanitære Pengetank uddeler årets 
donationer mandag den 25. april kl. 19.30 i Fælleshuset, Engbakken 34 
i Skibet. 

 
Alle gildebrødre er meget velkomne til at deltage. 

 
På Tankens vegne 

Lejf Jensen 
  



 De bygger i Ekkodalen. 

Som det vil være en del bekendt, er vi 4 gildebrødre fra 1. Vejle gilde, der 

hjælper spejderne i Ekkodalen med lidt praktisk arbejde, især græsslåning, 

men også andre ting. Team Ekkodalen kalder vi os. 

I græsslåningssæsonen mødes vi derude 2 mand på skift hver fjortende dag. 

Ud over det praktiske arbejde, finder vi som regel tid til at drikke en kop 

kaffe eller en kold øl, og så kan vi lige ordne verdenssituationen. 

Spejderne i Ekkodalen har 2 huse. Det lille 

hvide hus, som vi kalder det, det er et lille 

enfamiliehus, der i sin tid blev testamenteret 

til spejderne, og så en gammel spejderhytte 

opført i træ. Begge huse var i meget dårlig 

forfatning. 

Spejderne har gennem mange år forsøgt at 

skaffe penge til at renovere det lille hvide hus og til at rive den gamle 

spejderhytte ned og bygge en ny. Det er nu lykkedes. 

Det lille hvide hus. Her har de revet overetagen ned, så der kun var 

kælderen tilbage. Oven på kælderen har de så bygget en etage i træ, som 

indeholder to store depotrum, et til hver af de to spejdergrupper, der holder 

til i Ekkodalen. 

Kælderen bliver også renoveret, og her indrettes mødelokale, køkken og 

depotrum. 

Den gamle træhytte er revet ned, den var heller ikke bedre værd, den var i 

en elendig stand. Håndværkerne er nu i 

gang med at opføre et nyt spejderhus, 

også i træ. Det nye spejderhus er mindre 

end det gamle, men til gengæld har 

spejderne nu plads til alt deres grej i det 

lille hvide hus, og så bliver det også nyt 

og lækkert. 

I den gamle hytte skete der af og til 

oversvømmelse, når bækken gik over 

sine bredder. Det har man nu løst ved at hæve gulvkoten i det nye hus. 

Finn Hesselbjerg  



Spejderlauget kalder atter alle gildebrødre! 
 

 

En reminder: 
Flere møder har været afholdt, og nu er årets spejderløb snart tilrettelagt 
Det bliver: 21.maj 2022 fra 09.30 til afslutningen kl.14.45 
Stedet er Æbleskoven, Daugaard – et spejdercenter med skov og strand i 
nærheden 
Årets emne er: Kaperne i Danmark fra 1807 – 14 – og der er brug for 
mandskab til at dække posterne, så meld jer til – der kommer ekstra 
opfordring på Vejle gildetinget i 4. april  
Vejret bliver maj-vejr, og det kan man ikke love noget om, men forhåbentlig 
bliver det fint 
 
På spejderlaugets vegne  
Bodil 
  



 
 

Ragnhild S. Christensen 
Der fylder 80 år 12. april 
 

Poul Erik Bak 
Der fylder 75 år 4. maj 
 

Thorkild Kristensen 
Der fylder 75 år 10. maj 
 

 

 

 
Den lille sjove! 
 
To ældre fiskere sad ved Vorupør og nød udsigten over havet og det gode 
vejr. 
En stor Mercedes på tyske nummerplader standsede, og en mand kom hen 
til dem og spurgte om noget, men de forstod ham ikke og rystede på hovedet. 
Han spurgte dem herefter på engelsk, men igen rystede de på hovedet. Igen 
spurgte han dem på et tredje sprog – men med samme resultat, hvorefter han 
kørte bort.  
Den ene fisker sagde: – Måske skulle man lære sprog? 
 
Den anden fisker svarede: – Hvorfor dog det? Han kunne tre, men det hjalp 
ham da ikke!!  



Flygtninge fra Ukraine. 

 

På vores gildeting i 1. Vejle gilde drøftede vi muligheden for at gøre noget 

for ukrainske flygtninge. I stedet for at sende et beløb til en af 

hjælpeorganisationerne, for eksempel SOS-Børnebyerne, besluttede vi at 

forsøge at gøre noget lokalt for flygtninge, som forventeligt kommer til 

Vejle kommune. Vi besluttede at afsætte kr. 5.000 til formålet. 

Vi besluttede samtidigt, at vi på det kommende Stadsgildeting vil foreslå, at 

såvel Stadsgildet som Tanken stiller et beløb til rådighed. Jeg kender ikke 

2. og 3. gildes økonomi, men hvis der skulle være økonomi til det, er de 

naturligvis også velkomne til at spytte i kassen. 

Vi kommer jo ikke langt med kr. 5.000, men hvis vi alle bidrager, burde vi 

kunne samle så stort et beløb, at vi kan gøre noget. Det kunne være en 

udflugt for flygtningebørn eller lignende. 

Finn Hesselbjerg 

 



Arrangementer 
Dato Gilde Arrangement Arrangør

04-04-2022 Alle StadsGildeting SGM

21-04-2022 2 Sct. Georgs aften 2

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

25-04-2022 Alle Tank uddeling  Fælleshuset Engbakken 34 Alle

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 Alle Fellowship - Fredericia

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 juni/juli udgaven er 2. Vejle 
 
Deadline for juni/juli udgaven er 25. maj 2022  
Materiale der skal med i denne udgave sendes til: 
TK@thorsol.dk 

 




