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Vadestedet 

Sct. Georgs Gilderne i  

Vejle 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer 



Sct. Georgsaften 2022. 
 

Det har været nogle strenge år. 

Strenge på grund af sygdommen, Coronaen, der truede med at lukke for alt 

fællesskab – for frihed – for muligheder – for håb – og det fortsætter med 

Ruslands ubarmhjertige angreb på Ukraine.  

Hvad er det dog der er sket med os – med menneskene? Hvorfor kan vi 

ikke komme overens – der er dog rum og muligheder for os alle – men 

alligevel slås vi med våben og ødelæggelser 

Har vi mistet troen på livet – har vi helt mistet håbet?  

I 1922 – få år efter den første verdenskrig oprettedes Folkekirkens 

Nødhjælp og nu i anledning af de først 100 år hvor et stort og nødvendigt 

hjælpearbejde i samarbejde med andre hjælpeorganisationer er blevet 

udført, udskrev man en konkurrence.  

Skriv tekst og musik til en fællessang som vi kan bruge, når vi er sammen i 

kirken – i arbejdet – i sorgen – i håbet sådan lød opgaven.  

Præsten og salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen skrev teksten – og 

komponisten Mads Granum stod for musikken.  

1: Du spør mig om håbet hvad er det - En længsel en stemning en storm? 

En lysstribe ud over havet - en skygge, der søger sin form, men bedst som 

du tænker der ingenting er - Så findes det håbet, så findes det dér 

2: Det sættes på altre i kirker og står med sin sitrende glød på bordet og 

her, hvor vi samles og deler det daglige brød, og bedst som du tænker, der 

ingenting er, så lyser det håbet – så lyser det dér 

3: Det skinner i mørket, vil gribes og blive til hjælp, der når frem til 

steder hvor mennesker håber, at nogen vil håbe for dem, og bedst som du 

tænker der ingenting, er så vokser det håbet – så vokser det dér 

 

For LSA og for mange andre er håbet og troen på, at man kan gøre en 

forskel en vigtig drivkraft i den ydre verden. Men håbet og troen er også et 

essentielt element i vores indre liv.  

 

Uden håbet kommer ligegyldighed til at dominere. Så bliver livet som en 

nedadgående spiral, hvor vi lader alt stå til og gå til grunde. Med håbet og 

troen er livet som en opadgående spiral, hvor vi rækker ud mod hinanden 

og bliver den bedste udgave af os selv.  



For LSA er det essentielt, at nødhjælp har sin rod i kirken, for det er her, 

håbet er symboliseret. Men vigtigt er det også for hende og for os, at håbet 

findes i samværet med dem, vi elsker, og i de sammenhænge, hvor vi 

færdes -  og her kommer vores fællesskab i Sct. Georgs gildet ind.   

Håbet er en evig længsel, der lever dybt i os alle. Håbet er til stede fra den 

allerførste begyndelse, men vi kan jo miste det. Så sker det forunderlige, at 

når vi er sammen i familien – i gildet – i kirken – når vi er i fællesskabet 

med andre, så kan vi atter finde frem til håbet. For når nogen har et håb for 

dem, der har mistet deres, så kan vi sammen finde kræfter – så kan vi 

sammen finde håbet.  

Kærlighed er en handling, et håb, der vil ud. Næstekærligheden er omsorg, 

og omsorg er den handling, der viderebringer det nødvendigt håb.  

Det er det, hun skriver om i sangen om håbet, hvordan det uhåndgribelige 

håb er symboliseret ved alterlyset i kirken og i lysene vi samles om ved 

spisebordet og i de fællesskaber, vi færdes i.  

Vigtigst er dog, at håbet bliver konkret, at der er nogen, der handler konkret 

på det – som Folkekirkens Nødhjælp – Røde Kors – Sct. Georgs gilderne, 

og som alle de familier, der tager imod ulykkelige flygtninge.  

4: Så mættes de sultne, så rejses der huse, så bygges der bro, så grønnes 

de stenede marker og skove begynder at gro. Og bedst som du tænker, der 

ingenting er så lever det håbet – så lever det dér 

5: Du spør mig om håbet – hvad ved jeg? Fra Gud er det kommet engang 

en længsel i solmørke hjerter mod handling og tale og sang, og bedst som 

du tænker, der ingenting er, så synger det håbet – så synger det her.  

  

Bodil. 2.Vejle 

 

  



Så kan vi endelig tage på fællesudflugt igen! 

 

Vi skal afsted søndag den 7 august 2022 

Vi mødes alle som sædvanlig på Bilka’s P-plads kl. 08.00 præcis, hvor vi 

med godt morgenhumør stiger på bussen. 

Husk lige selv at tage kaffe/the samt en kop/krus med på turen. 

Turudvalget sørger for rundstykker, smør, ost og marmelade. 

Så kører vi med 

bussen mod Uhre, 

hvor vi indtager den 

medbragte ”morgen 

komplet”. Velforsynet 

og godt mætte får vi 

en rundvisning i Uhre 

Kirke 

(”farveladekirken”) 

hvor vores guide 

fortæller om stedet. 

Uhre Kirke 

Herefter fortsætter vi turen mod vest, til 

Stauning havn, der ligger i den østlige del 

af Ringkøbing fjord. Her skal vi bespises 

på Restaurant Stauning Havn. 

Restauranten 

 

  

 Havnen 

  



Efter vi har indtaget måltidet går turen videre med bussen til Søndervig, 

hvor vi skal besøge en af de største attraktioner på vestkysten, nemlig 

Sandskulptur festivalen i Søndervig, der i år har temaet Middelalderen. 

Her vil en guide fortælle os om baggrunden for festivalen og hvordan de 

prægtige figurer frembringes og om hvordan figurerne også kan modstå 

regnvejr. Vi hører også lidt om de kunstnere, der arbejder på figurerne. 

Efter besøget i sandskulptur 

parken går turen videre mod 

Hvide Sande, hvor vi finder et 

sted til ”KAFFE & KAGE” i 

forhåbentlig godt vejr. 

Til slut går turen ”nedenom” 

Ringkøbing Fjord og retur til Bilka’s P plads, hvor vi lander ca. kl. 18.30  

Prisen er 300 kr. pr. person 

Bindende tilmelding senest den 24-07-2022 til  
Hanna Bak               eller                       Anni Kristensen  
Mail: 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 søndag den 7 august !  



Naturgruppe tur i 2. Vejle  

Tekst Palle Krag 
 

Under Corona pandemien begyndte en lille flok af 2. Sct. Georgs Gildets 

medlemmer at gå en tur i Vejles omegn. Et par gange om måneden mødes 

vi på forskellige steder, og traver en tur. Vi medbringer hver især selv en 

termokande med kaffe, og på et passende sted nydes så kaffen, og måske 

med en lille ”en” mod eventuel kulde eller blæst. Vi har også været heldige, 

at en tur gik så tæt forbi et af deltagernes hjem, at vi blev inviteret ind i den 

lune stue. Selv om vinteren ikke har været streng, har det alligevel 

indimellem været koldt at sidde stille udendørs med kaffen. 

Den 2. maj 2022 gik turen ned af Hørmøllevej til den gamle spejderhytte, 

hvor nogle af deltagerne kunne berette om oplevelser med spejderne. 

Hytten er nu væk, der findes kun hvad vi mener, kunne være den gamle 

sokkel. Til gengæld er der bygget en meget flot bålhytte med bord, bænke 

og masser af tørt træ. En forhindringsbane tilbyder sig op af de stejle 

skrænter, så der er noget for alle. 

Resterne af den gamle spejderhytte ligger i skoven tæt ved den faldne 

Frihedskæmper Arnold Jørgensens mindesten. På denne maj eftermiddag, i 

den lysegrønne bøgeskov, lagde vi en lille buket til minde om en ung mand, 

der mistede liver for et frit Danmark 

Mindesmærket og området omkring stenen er blevet flot renoveret, og en 

oplysningstavle er på vej til at blive opstillet. Besøget her dagen efter 

Arnold Jørgensens dødsdag, bragte nok tanker frem hos hver især om en 

anden krig der racer i dag. 

Citat fra artiklen på nettet om 

Arnold Jørgensen: 

Den sten, hvori Arnold 

Jørgensens navn er 

indhugget, skal minde om 

kampen i den ellers så 

fredfyldte skovkløft. Arnold 

Jørgensen var en tapper og 

modig mand, der satte sit liv 

ind for Danmarks frihed. 

Ære være hans minde.  

Gruppen forsamler ved Mindesmærket for frihedskæmperen Arnold 

Jørgensen, efter blomster nedlæggelsen.                 Foto Annelise Debois. 



Gildemøde 9. juni kl. 18.00 i Æbleskoven 

Strandvejen 51, Daugaard Strand, 8721 Daugaard 

Det er dog ikke hytten her, vi 

har lejet, men bålhytten til højre 

for center-hytten.  

I tilfælde af vådt vejr, kan vi 

rykke ind i deres partytelt. 

Alle bedes medbringe: 

tallerkener, bestik, glas/krus. 

Niels Henning sørger for noget 

spiseligt til grillen, og resten af 

gruppen har tilbehøret med – 

samt kaffe og kage. Hvis der 

skulle være en enkelt tedrikker blandt os, ville det være fint, hvis man selv 

tog te med. 
 

Så nu kommer vi til det: 

”Er der stadig krudt i de gamle spejdere”? 

Ja, det skal aftenen vise. I skal ikke gå ret langt, men I bliver udfordret 

undervejs. 
 

Er der nogen, der har lyst til en tur i bølgen den blå, så medbring badetøj, 

men det er ikke et krav! 

På gensyn i et flot vejr over Vejle Fjord. 

Til- og afmelding til Niels Henning tlf. 2046 4893  -  Gruppe 3 

 

 

 

 

Tilbageblik på 85 års Gildeliv i Vejle 
 

På vor Sct. Georgs aften kunne vi samtidig fejre Vejle Gildets 85-års 

jubilæum, hvor vi hørte om den spæde begyndelse af Sct. Georgs Gildet i 

Vejle, og nogle af de mange frivillige projekter gildet har deltaget i. 

De gamle spejdere ønskede at videreføre og udbrede de tanker og ideer, 

hvorpå spejderbevægelsen var bygget. En af de ting som binder os sammen 



er, at vi har tilbragt en stor del af vores barndom og ungdom i 

spejderbevægelsen, og har haft rigtig stor glæde af det. 
 

Det har haft stor indflydelse på vores væremåde og livsanskuelse. Det var 

derfor naturligt at søge sammen, for at genoplive det kammeratskab og 

venskab, vi dengang fandt i patruljen, troppen eller kredsen, og samtidig 

styrke de livsværdier, vi fandt som spejdere eller FDF’er. 

De af jer, der begyndte som ulveunger, husker selvfølgelig også ulve-loven, 

der siger “en ulv giver aldrig op” Hvis de mænd, der startede Sct. Georgs 

gildet i Vejle, gav op for de første hindringer, ville gildet ikke havde 

eksisteret og levet i dag. 
 

I november 1936 blev 4 gildebrødre enige om at prøve at starte et Sct. 

Georgs gilde i Vejle. Der blev sendt indbydelser ud til et møde omkring 

dette, til en hel del gamle spejdere. Til mødet kom 5 i alt, inklusive de 4 

indbydere. Men man gav ikke op, og ved et møde på Grand den 29 januar 

1937 med i alt 9 deltagere blev det vedtaget at oprette et Sct. Georgs gilde i 

Vejle. 
 

I den første tid voksede gildet hurtigt. Der var optagelse af nye gilde-brødre 

ved hver eneste gildehal, og gildet begyndte sit liv. Blandt andet blev der 

efter en gildehal den 7 oktober vedtaget følgende bødesystem. 

Udeblivelse fra gildehal, uden afbud 1kr 50 øre, forsinkelse af hallens 

åbning, pr. ledelsesmedlem 10 øre, Forsinket ankomst til gildehallen 50 

øre, manglende gildetegn 25 øre og banden 10 øre. 

Jo, dengang var der system og disciplin og foretagendet. Det er måske 

noget vi skal prøve at overveje at genindføre i dag?  
 

I 1942 var der stor uenighed i gildebevægelsen med voldsomme og 

skriftlige og mundtlige meningstilkendegivelser i anledning af et forslag 

om at optage kvinder i gilderne. Heldigvis blev forslaget vedtaget, og 

pigerne har siden i vid udstrækning gjort sig gældende. Vi har dog stadig 

bevaret betegnelsen gildebrødre for begge køn.  

Som en lille kuriositet, kan da lige nævnes at pigerne i starten, de var med, 

fik og havde det søde og specielle navn Georginer, et rigtigt godt og fint 

navn. 

 

Som noget af det første gildet foretog sig efter starten, var at medvirke til 

oprettelsen af Vejle Bloddonorkorps, der i årenes løb voksede sig stærk, og 

har hjulpet mange mennesker. 



I trediverne og fyrrerne var den offentlig sociale hjælp ikke særlig stor og 

velorganiseret. Det kneb for mange at klare sig. Hjælpen ved arbejdsløshed, 

sygdom, og ikke mindst ved invaliditet var ringe.  

 

Sct. Georgs gildet i Vejle har fra de første år arrangeret og deltaget i en 

masse projekter, der skulle skabe lys og glæde for mennesker som havde 

det svært, dengang kaldte man dem for fattige mennesker, et begreb som vi 

ikke rigtig kender i dag. 

Man foranstaltede koncerter forårsmarkeder, sæbekassebilløb, lotterier, og 

meget andet for at skaffe midler. 

I tidens løb har vi bl.a. arrangeret feriekolonier for børn, udflugter og 

julefrokoster for Sclerose ramte og meget andet, og selvfølgelig også det 

store cykelløb. Trekant Løbet. 

I 1967 var gildet så stort at man besluttede at dele det i to gilder. Samtidig 

oprettes Vejle stadsgilde der forvalter den fælles formuen og formidler 

samarbejdet mellem de nu tre gilder i Vejle, f.eks. spejderløbet, Sclerose 

julefrokosten og ikke mindst den årlige fælles udflugt, så det går jo stadig 

rigtig godt. 

 

Ind imellem har gildet gjort sig bemærket i byens liv, og til andre tider, 

bl.a. i de senere år, har det levet en mere ubemærket tilværelse. Desværre 

ser man da også lige nu en tilbagegang af antallet af gildebrødre, og det er 

mere end svært at, få tilgang af nye gildebrødre, vi kan jo bare håbe på at 

interessen en dag vil vende tilbage, for at være med i gildet. 

To foretagender har dog overskygget de andre i gildets historie. 

Det ene er Sct. Georgs hjemmets børnehave som blev oprettet af gilde-

brødre i 1948, og drevet af gildet i 15 år til 1963. Hvor det vederlagsfrit, 

blev overdraget til Red barnet. 

Det andet er Gimle. Gildet havde ved stor interesse og indsats, samlet så 

mange penge sammen, at man kunne købe en grund, og bygge et hus ved 

Mørkholt i 1947. Gimle var rammen om ferielejre for handicappede, og 

børn som havde det svært, og kom fra familier, som ikke havde mange 

penge at gøre godt med i perioden fra 1948 til 1966.  

 

Svend Aage 

1 Sct. Georg Vejle 



Gildehal i 2. Vejle den 10. februar 2022 

2. Vejle holdt Gildehal den 10. februar som en lille fastelavnsfest! 

Referatet nåede ikke med i sidste Vadested, men det var en lidt anderledes 

aften, som vi sikkert finder på at lave flere af, for det er godt at komme lidt 

”Ud at se”!  

Efter en god gildehal, hyggede vi os 

i eftergildehallen ved et bord, 

pyntet med forårets første 

forsytiagrene pyntet med 

fastelavnskatte. Vi har før prøvet at 

lave et lille billedforedrag om et 

emne der kan interessere alle og det 

ville vi prøve igen! 
 

Til denne aften havde jeg forberedt 

at fortælle om ”Skjulte skatte i 

Andalusien” Flamingoerne i 

Laguna de Fuente de Pietra. 

(stenspringvands lagunen). Vi har i 

2020 besøgt højlandet i Andalusien 

ca. 75 km fra Malaga, nær grænsen 

til provinsen Sevilla. Her ligger 

Laguna Fuente de Piedra, 459 m 

over havets overflade, et beskyttet 

naturområde, som har et rekordstort 

antal flamingoer på grund af rigelig 

nedbør og saltsøer. Her ligger et flot besøgscenter grundlagt af José 

Antonio Valverde (1926-2003), berømt biolog og naturforsker fra WWF. 

Saltsøen er hjemsted for den største koloni af flamingoer, der findes på Den 

Iberiske Halvø og det er 50 år siden kolonien af flamingoer blev beskrevet 

for første gang. Der er ca. 80.000 i området. Flamingoen har reder i 

saltsøens mudder bygget som et tårn. 

I august måned er ungerne flyvefærdige og rejsen sydpå kan begynde. Det 

er spændende at tage gode rejseoplevelser med hjem og fortælle om.  

Især interessant at kombinere en rejseoplevelse med vigtig viden om vores 

natur og samtidig bevare information om kulturelle værdier. 

 Annelise Debois - 2. Vejle 



  



Kapergasterne ved Vejle Fjord….. 

Ja, det var overskriften for Sct. Georgs gildernes spejderløb 2022.  

Endelig efter to års pause kunne vi gennemføre løbet, der fandt sted 

omkring hytten ved Æbleskoven, Daugård strand. 

Vi var heldige, at det holdt tørvejr under hele løbet – regnen kom ½ time 

efter vi kom hjem. 

Der var otte bemandede poster, som de 52 spejdere skulle rundt til. 

Opgaverne bestod af: 

- Signalering med flag 

- Æbleskive bagning på 

stegepande over bål 

- Båltænding med ildstål 

- Kompasopgave 

- kast med redningsreb 

- søge mønter ved hjælp 

af metaldetektor 

- knob binding 

- førstehjælp 

Alle opgaverne blev relateret til kapervirksomhed, som fandt sted under 

Napoleons krigen i begyndelsen af 1800-tallet. Inden starten blev spejderne 

introduceret for historien. 

Alle så ud til, at de havde en god dag, og en enkelt spejderleder syntes, det 

var fantastisk, at vi ville bruge en lørdag på arrangementet, hvor de bare 

kunne tage imod. 

Så var der flødeboller og juice til alle, før resultatet blev offentliggjort.  

Det vindende holdt var en patrulje fra Ørnebjerggruppen. Patruljelederen 

var ikke til at skyde igennem, for sidst Sct. Georgs gilderne afviklede et 

løb, blev hendes storebrors patrulje nummer to!!! 

Slut på en god dag. 

Else 



  



 

 

 
 Hanne Kaare 

Der fylder 80 år 4. juni 

 

Palle Krag fra 2. gilde 

Der fylder 80 år 18. juli 

 

Ruth Pedersen 

Fyldte 80 år 19. maj 

 

 

John Kaare 

Havde 50-års Gildejubilæum 9. maj 

 

 

 

Lillian & Niels Henning Nordstrøm 

Havde Guldbryllup den 21. maj 



85-års jubilæum i Gildet  

Der var dækket op til 18 gildebrødre, 

og et fint bord med bøgegrene og 

påskeliljer. 

 

Gildemesteren holdt en flot tale om 85-års jubilæet og om hvad der var sket 

i de mange år.  

Det var gruppe B der serverede den dejlige mad, som var bestilt hos Cafe 

Willy. Maden bestod af store wienerschnitzler med alt tilbehør. Desserten 

var hjemmelavet citronfromage og sluttelig kaffe med kransekager.  

 

Det var en dejlig 

aften hvor alle 

var i godt humør. 

Hanna Bak  

1. Vejle 

  



 

Sct. Georgs aften i 2. Vejle. 
  

Hvem kan ikke huske tilbage for mange år siden, da vi som spejdere stod i 
korte bukser, nyvasket, strøget spejderskjorte og skulle aflægge vort årlige 
spejderløfte. Sommerfuglene rumsterede i maven (i hvert fald på mig), det 
var småkoldt, og kunne man nu huske løftet og får det sagt uden fejl? Jeg 
kan huske det, og jeg kom til at tænke på det da vi i torsdag den 21. april 
havde Gildehal med Sct. Georgs budskabet i Mølholm Sognehus. Nu kunne 
vi nøjes med at gentage det oplæste. 

Efter den sædvanlige indledning, sang vi Alle gode spejderidealer, og For 
spejdere findes der ikke grænser på jord.  

I sin Gildemestertale omtalte Bodil Jølver hvor strengt det havde været i 
de seneste år. Strengt på grund af Coronaen, der lukkede os inde, og ude 
fra fællesskabet, for friheden, for muligheder, for håb, og det fortsætter 
med Ruslands ubarmhjertige angreb på Ukraine. 

Vi hørte Sct. Georgs budskabet der i år er skrevet af Landsgildemesteren i 
Finland Juha Kosonen. Sct. Georgs budskabet 2022 kan eventuelt 
genlæses i Sct. Georg 2. udgave maj 2022. 

Der var udskiftning i ledelsen på pladsen som Kansler, efter at vi sidste år 
mistede Agnes Jacobsen. Hanne Krag som har suppleret på pladsen bliv 
afløst af nyvalgte Gurli Christiansen. Bodil takkede Hanne, og ønskede 
Gurli velkommen til arbejdet i ledelsen, samt tak for indsatsen som 
dørherold. Ved Gurlis indtræden i ledelsen blev pladsen dermed som 
dørherold ubesat. 

I eftergildehallen havde Liss Mose Hansen (Høne) været i køkkenet og 
lavet ”bøf i svøb”, med stort held, hvortil der var flødekartoflen og 
mormor salat. Ansvaret for desserten der bestod af æblekage, var også 
lagt i hænderne på Høne, til alles tilfredshed. På denne særlige aften blev 
der serveret rød og hvid vin til.  

Vi afsluttede denne minderige aften som vanligt med at synge Spejderbror 
her er min hånd. 

Hanne og Palle Krag. 



 



   Maj-gildehal i 2. Vejle 

Den 19. maj samledes vi for at 

holde gildehal, og aftenen kom til 

at stå i forårets og en fødselsdags 

tegn. 

Gildehallen blev indledt med, at 

Asta blev indsat som herold og Ars Novas ”Årstidernes sange”. 

Gildemesterens tale handlede om forårets konfirmationer og en vandring 

tilbage i erindringen. Om den store forskel der er på salmevalget i kirken 

dengang og nu - og talerne og sangene til festen hjemme. Om dengang 

konfirmationen var en markant overgang til voksenlivet, hvor man måtte ud 

for at arbejde og tjene penge for at hjælpe med til familiens økonomi, og 

nutidens unge, der også ofte har job, men nok mest for at tjene til noget 

godt og spændende for sig selv. 

Undervejs blev der spillet sange: ”Ud går du nu på livets vej”, ”Kære 

linedanser” og Kim Larsens ”De smukke unge mennesker” og vi kunne 

synge med på alle sangene, da der var uddelt sangark med teksterne. 

Leif holdt 5 min. Sct. Georg og fortalte meget levende om et yngre 

ukrainsk par, som han og hans kone mødte på en udenlandsrejse. De har 

senere besøgt parret i Kiev, og parret har besøgt dem her i Danmark.  Nu 

følger de spændt parret. Hun er flygtet til udlandet med sin mor, han bor i 

en undergrundsstation sammen med sin mor. 

 I eftergildehallen fejrede vi Annelise, som nys er 

fyldt 75 år. Bodil overrakte gildets gave, og 

senere kvitterede Annelise ved at servere 

chokolade og et glas portvin til kaffen. Snakken 

gik lystigt omkring bordet, og der blev tid til et 

par sange fra gildesangbogen, ligesom vi fik et 

indslag om Solsikkernes tur til Skamlingsbanken 

og fik et sangark med fortælling om 

folkemøderne på Skamling, og naturligvis sang vi 

Grundtvigs ”Velkommen i den grønne lund”, som 

netop er skrevet til det første folkemøde. 

En dejlig forårsgildehal sluttede med 

Spejdersangen. 

G.C. 



 

Arrangementer 
Dato Gilde Arrangement Arrangør

09-06-2022 3 Friluftsarrangement Grp.2

15-06-2022 2 Friluftshal 2

07-08-2022 Alle Fællesudflugt udvalg

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

12-10-2022 1 Gildehal A+B

26-10-2022 Alle Fellowship - Fredericia

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

10-05-2023 Alle Ridderhal Kolding

24-05-2023 Alle Distriktsgildeting  Kolding

 
Rød skrift betyder at arrangementet ligger indenfor bladets tidsramme. 



 
Leder for august/september udgaven er 3. Vejle 

 

Deadline for august/september udgaven er 25. juli 2022  
Materiale der skal med i denne udgave sendes til: 

TK@thorsol.dk 

 


