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Der sker så mange voldsomme ting i verden for tiden. Antallet af store
katastrofer stiger, og krise følger efter krise og de bliver mere og mere
alvorlige. Det er nærliggende, derfor, at disse kriser skulle danne
udgangspunkt for min gildemestertale. Men nej, det bliver det ikke. I stedet
har jeg tænkte mig at tale om INGENTING.
Hvad er ingenting? En sønderjysk småkage, vil nogle mene. Og
Shakespeares ”Stor Ståhej om Ingenting” må siges at være en rammende
beskrivelse af komedien. Sådan synes jeg da jeg måtte læse den i skolen.
Begrebet ”ingenting” er svært at definere, når det kommer til stykket. Det er
det modsat af noget, men noget kan være mange ting, mens ingenting er det
samme hver gang. Så hvordan kan det være det modsat af tusindvis af
forskellige ting?
“When nothing is going right, go left”, som de siger I Trussland.
Men ingenting er nyttig. Hvis man har svært ved at falde i søvn skal man
prøve at tænke på ingenting. Tankemylderet kan være svært at slukke for.
Når det lykkes, er man væk i et øjeblik – bogstaveligt.
Uden at være helt sikker tror jeg, at mange meditationsøvelser prøver at
hjælpe én til at tænke på ingenting. Nogle af vores politikker ser ud til at
have mestret denne kunst.
Apropos politikere – det blev sagt om den britiske Premier Minister
Clement Attlee (1945 til 1951) at han havde absolut ingen personlighed
overhovedet. En tom taxa kom en dag kørende og gjorde holdt ved 10
Downing Street – og ud steg Clement Attlee.
Mit yndlingscirkus er Zirkus Nemo – Cirkus Ingenting. Jeg er topunderholdt når Søren Østergaard går i ringen uden rekvisitter og snakker om
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ingenting. Målermanden, der måler – tja, ingenting, født i 1945 mens faren
kom hjem fra krigen i 1947 efter at være vej bom på Gendarmstien i
Sønderjylland… herlig sludder om ingenting!
I talsystemet er ingenting beskrevet ved tallet nul. Det var vist egypterne der
opfandt et symbol for tallet for et par tusind år siden. Nå, men tænk; før den
tid havde de ikke et tegn for nullet, den tomme mængde. Nu har vi googol –
det er et ét tal efterfulgt af hundrede nuller. Og som har givet navnet til
Google.
Vagn Lundsgaard Hansen er professor i matematik ved DTU og har en del
tanker om ingenting. Han skriver:
»Kan du se forskel på 0 og 1? Det ene tal kan du lænke op til noget, men det
andet er abstrakt. Hvor finder du 0? Den tomme mængde? Den kan man
ikke finde.«
Han mener, at matematikkens svar på ingenting er den tomme mængde eller
tallet 0. Men hvorfor?
»Tallet 0 har en helt bestemt egenskab. Fem køer er ikke det samme som
fem æbler, men 0 køer er det samme som 0 æbler.«
Ligesom ingenting er svært at forstå, så er tallet 0 også et svært begreb.
En af vores sønner har beskrevet et familiemedlem som en nitte. Ingenting
bevendt. Er du mon en nitte for dit samfund, gade eller familie?
Og et citat fra Peter Plys, som altid har noget enkelt, men dybsindigt at sige
om det meste: ” Folk siger, at ingenting er umuligt, men jeg laver ingenting
hver dag.”
Og én til: ” Gode venner kan lave alting sammen – men kun de bedste
venner er i stand til at lave ingenting sammen.”
Jeg kender godt nullet fra de utallige konkurrencer jeg har deltaget i. Det er
nemlig det jeg oftest ender med at vinde. Og dog, en dag kunne jeg godt
tænke mig at vinde en hel masse nuller med et lille bitte bitte ettal foran!
1000000000000000000000000000000000000000000000000
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Gimle grunden
Fortællingen om Gimle grunden starter da der bliver bygget en ferielejr for
dårligt stillede børn. Sidenhen blev bygningen omdannet til restaurant, som
på tragisk vis nedbrændte. På trods af planer om at opføre en ny restaurant,
så blev det aldrig til noget.

Gimle - ferielejren
Ferielejren Gimle blev opført i 1948 af Sct. Georgs Gilderne i Vejle, som
ferielejr for dårligt stillede børn.

Foto fra Børkop Lokalarkiv
Inden Gimle blev bygget havde Gilderne allerede år inden sendt børn på lejr
i Mørkholt. F.eks. i 1943 sendte Gilderne 24 børn til V.A.G.'s lejr ved
Mørkholt. I 1944 sendte man 46 drenge i 10 dage til Mørkholt. Gildebrødrene og deres koner stod for at passe lejren, hvor udgifterne beløb sig til
1.660 kr.
I 1945 enedes man om at købe en grund ved Hvidbjerg for 18.000 kr.
Finansieringen sket bl.a. ved, at man tegnede aktier à 100kr. I øvrigt sendte
man denne sommer 2 hold à 25 drenge til Mørkholt Hage. Gilderne afholdt i
1946 en forårsfest, og i den anledning fik man overrakt en håndskåret
navneplade til "Gimle". Så nu havde man en grund og et navneskilt.
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I 1948 var der så grundstensnedlæggelse på Gimle. Der nedmuredes et
dokument samt mønter. Stiftamtmandens repræsentant murede den første
sten, borgmester Willy Sørensen den anden, fabrikant V. Christiansen fra
De Danske Bomuldspinderier den tredje og endelig gildemester Black den
fjerde sten.
Senere i 1948 var der så indvielse af Gimle. Bl.a. borgmester Willy
Sørensen holdt tale, hvor han indrømmede, at ingen oprindeligt havde troet,
at Gilderne kunne klare denne opgave da de startede den.
Fra De Danske Bomuldspinderier's side lod man sin begejstring give udslag
i, at det lån på 20.000 kr., som gildet havde modtaget fra spinderierne, fra da
af kunne betragtes som en gave. Blandt andre gaver kan nævnes, at
Kolding-gildet overrakte en klokke fra en sænket tysk undervandsbåd.
Udgifterne med opførelsen af Gimle lejren beløb sig til:
Grund: 18.159 kr. Bygninger: 70.506 kr. Inventar: 8.313 kr. I alt 96.978 kr.
I 1955 blev der fremsat forslag om at afhænde Gimle samtidigt med at
Gimle gennemgik en grundig istandsættelse. Det var blevet vanskeligt at
skaffe gilder til at passe lejren, og der var heller ikke så stort et behov for at
give børneferieophold mere.
I sommeren 1955 opholdt 24 pædagoger og studerende fra 13 lande sig
nogle uger på Gimle for at lære flygtningeproblemet at kende til bunds ved
at passe 30 børn fra europæiske flygtningelejre.
I 1956 bliver der på et gildeting aflagt beretning om Gimle og planerne om
et salg. I regnskabet fremgår der lejeindtægt på 3.785 kr. og restaurering
8.630 kr.
I sommeren 1958 er der for første gang invalide-lejr på Gimle, hvor 9
mandlige og 7 kvindelige invalider er gildernes gæster i en uge. Da det var
første gang man prøvede det, turde man ikke tage mod flere. Forud var der
gået et stort arbejde med besøg hos de pågældende. På Gimle blev der
fjernet håndvaske på toilettet, lavet ramper ved dørtrin osv. Et par af de
sværest invaliderede blev kørt til Gimle med ambulance.
I årene 1959 til 1965 gentog man succesen med at holde sommerlejr for
invalider. Gilderne ønskede stadigt at sælge Gimle, og derfor blev der i
1966 ikke afholdt sommerlejr for invalider. I 1967 blev Gimle så endeligt
solgt til en privatmand, som efter en modernisering omdannede Gimle til en
restaurant.

Side 5

Faktaboks om Sct. Georgs Gilderne. Kilde: www.1sctgeorgvejle.dk
Der var engang en ferielejr
og Gimle blev den kaldt,
på Hvidbjergvej nær havets bred,
ja, det er kort fortalt.
Den havde kønne skodder på
og taget var af strå,
her mange børn der sundhed fik.
Med leg det meste dagen gik,
nu findes Gimle ikke mer,
nær ved den gule klit af ler.
E. R.

Gimle - restauranten
Frem til starten af 70'erne kunne man besøge restaurant Gimle og nyde et
måltid mad. Restauranten lå i de mest naturskønne omgivelser med
betagende udsigt ud over Vejle fjord, og på dage med klart vejr med udsigt
til Æbelø. På tragisk vis gik Gimle op i flammer under en eksplosionsagtig
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brand fredag d. 6. juli 1973. Branden blev næret af, at bygningen havde
stråtag. Efter branden stod kun de nøgne vægge tilbage.

Foto fra Børkop Lokalarkiv, avisudklip fra Fredericia Dagblad
Ægteparret Kristensen havde de sidste år inden branden udbygget Gimle
med to længer ud mod vandet. I den ene var der vinterhave og terrasse,
medens den anden var privat bolig.
Efter branden havde familien Kristensen ønske om at få bygget Gimle op
igen så snart det var muligt. Den plan blev dog aldrig til noget.

Fakta om navnet Gimle. Kilde: www.denstoredanske.lex.dk
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Planer om en ny restaurant
Efter restaurant Gimle nedbrændt i 1973 købte Børkop Kommune i 1974
grunden, som blev omdannet til et grønt opholdsareal for rekreative formål i
Mørkholt- og Hvidbjerg-området. Sådan lå grunden så hen, indtil der i
sommeren 2003 dukkede nye tanker op. Kommunen fik henvendelse fra en
person der ønskede at købe en del af grunden med henblik på at opføre en
restaurant.
Da der kun var tale om at sælge en del af grunden, og der dermed var
mulighed for stadigt at have et rekreativt område samtidigt med en
restaurant var Børkop Kommune positive overfor idéen. Man ville dog ikke
uden videre sælge til den interesserede person, men ønskede at sætte et salg
i udbud.
I starten af 2005 besluttede et enigt økonomiudvalg i Børkop Kommune at
sende en del af Gimle grunden i udbud. Men samtidig med det meldte der
sig flere potentielle spillere på restaurantmarkedet. Den daværende forpagter
af Sommercaféen, Peter Have, havde planer om at drive en eksklusiv
restaurant i Hvidbjerghus.
Dermed var der pludseligt hele tre restaurantløsninger i spil: Gimle,
Hvidbjerghus og Sommercaféen.
I sommeren 2005 meddelte Teknisk Udvalg i Børkop Kommune, at de ikke
ville give tilladelse til, at der blev indrettet en restaurant i Hvidbjerghus.
I slutningen af 2005 opgiver Børkop Kommune at finde nogen der, med de
givne betingelser og restriktioner, var interesseret i at byde på Gimle
grunden. Dermed blev der også sat punktum for opførelse af en ny
restaurant på Gimle grund

Gimle - det rekreative område
Gimle grunden byder på det smukkeste grønne rekreative område, direkte
ned til flot sandstrand og med udsigt over Vejle fjord og over til Æbelø. På
Gimle grunden er der et offentligt toilet, samt et område med bord/bænke
sæt, som både står ude i det åbne samt nogle der står i en åben hytte med
overdække og læ.
Foto: Gårslev Lokalråd
På Gimle grunden er der også en lang række
af legemuligheder. Der er gynger,
klatrestativer, balancebroer og andet, så
børnene kan hygge og boltre sig.
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Foto: Gårslev Lokalråd

Sommerkoncert
Hver sommer omdannes Gimle grunden
til en koncertplads. Der afholdes
"Sommerkoncert på Hvidbjerg". Der er
tale om en éndags festival, med
underholdning af live-orkestre og
fællesspisning.

Foto: Gårslev Lokalråd
Koncerten arrangeres af et underudvalg til Gårslev Lokalråd og Gårslev
Kulturklub, som får stor støtte af lokalbefolkningen med afvikling af
festivalen. Der deltager typisk omkring 400 glade gæster, som oftest
kommer fra lokalområdet samt det store sommerhusområde.
Efterhånden har der været mange orkestre på scenen. Af nogle kan nævnes
Rattle Snakes (2015), Klaus & Servants (2016), Rockability (2018),
Gasoglim (2018), The Works (2019), Gas-Bi-Dua (2019), Four Snacks
(2022), Abba Revival Band (2022).
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Finn Hesselbjerg
Der fylder 80 år 9. november
Den 08.10
08.10. 2022 har Annelise Debois 30
30-års
års gildejubilæum
Den 13.10. 2022 har Katrine Martens 50-års gildejubilæum

Sommerudflugt - 1. Vejles gl. gruppe B.
Den 28. august 2022 mødtes den gamle gruppe B på Ejer Bavnehøj til den
årlige gruppeudflugt. Den var egentlig planlagt til sidst i juni, men den båd,
vi skulle sejle med, var på land til reparation, og den kom ikke i vandet før
senere på sommeren.
Vi startede som sædvanlig med
formiddagskaffe med rundstykker
og en lille skarp til hvert ben. Efter
kaffen gik vi rundt og kikkede på
det fine anlæg omkring det gamle
tårn på Danmarks næsthøjeste
punkt.

Jytte kunne fortælle om den gamle
restaurant Ejer Bavnehøj, som for
mange år siden var ejet af hendes fars
kusine og hendes mand. Det er et sted,
hvor hun er kommet rigtigt meget som
barn, og så blev vores bryllup i øvrigt
fejret her for 52 år siden.
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Herefter kørte vi til byparken i Skanderborg ved Skanderborg sø, hvor vi gik
ombord i det gode skib
Dagmar. Vi fik
halvanden times sejltur
rundt på søen.
Undervejs fortalte
styrmanden om
forskellige ting relateret
til Skanderborg, blandt
andet den drabelige
historie om Niels
Ebbesen og den kullede greve.
Kirsten og Ragnhild havde smurt lækre sandwich, som vi spiste under
sejlturen.
Dagen sluttede ved Vester Mølle, der
ligger ned til Skanderborg sø. Vester
Mølle ejes af Skanderborg kommune.
I de renoverede bygninger holder
forskellige foreninger til, heriblandt
spejderne i Skanderborg.

Mørke skyer trak op i horisonten,
men vi var så heldige at finde borde
og bænke ved en lille hytte, som nok
tilhører spejderne. I forbindelse med
hytten var der noget overdækning, så
vi kunne komme i tørvejr, hvis
regnen kom. Det gjorde den
heldigvis ikke.
Vi havde en dejlig tur, det var en god afslutning på 2 år i ”gamle ”gruppe B.
Finn Hesselbjerg
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FRILUFTSGILDEHAL DEN 17. August 2022
Endelig – efter 4 år lykkedes det os at holde RIGTIG
FRILUFTSGILDEHAL I DET Fri, efter både dårligt vejr og Corona havde
sat en stopper for det, men denne gang lykkedes det og ikke en vind rørte
sig, så bålet brændte rigtig
flot.
Gildehallen blev åbnet med
visen: Barndommens Land
lavet af Poul Dissing, der
døde for nylig – 84 år
gammel. Elsket af nogen og –
hadet – af andre, men ingen
tvivl om at han har sat et
”aftryk” i musikverdenen.
Efter det sædvanlige ritual
indledte Helle Rodding sine 5
min. Sct. Georg med en meget rørende og stærk personlig oplevelse hun
havde haft for år tilbage – over temaet ”TABU” – noget man IKKE taler
om: --- Noget der virkelig berørte hende dybt.
Det er desværre sådan at HVIS nogen på en eller anden måde kommer ud
for meget sørgelige eller dårlige oplevelser i livet – så har mange en vis
berøringsangst for at sige eller gøre noget forkert overfor vedkommende, det er som om der bliver lagt et ”filter” over, - hvad man tør sige eller gøre.
Hvordan vil det blive opfattet --- og ikke mindst ”hvad siger andre” – hvor i
mange tilfælde et trøstende klap eller et trøstende ord ville kunne gøre en
rigtig stor forskel.
Det er her ordet” TABU” kommer ind, for i mange situationer ville man
have virkelig brug for støtte og opbakning, hvor mange viger udenom og
undgår at tale om det, –– og så kan det ofte blive til ssh- ssh det taler man
ikke om.
Efter Helle’s fortælling måtte vi alle lige sunde os lidt, inden vi kunne
fortsætte med Gildemestertalen fra Svend Aage.
Talen tog udgangspunkt i deres gruppeudflugt til FDF’ historiske samling
på Sletten.
Der blev fortalt om områdets funktioner hvor FDF-landslejre bliver afholdt.
Der er også et museum som viser hvordan beklædning og udstyr har set ud
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op gennem tiderne.
Sletten er et 238 tdr.
land stort område
langs Julsø mellem
Himmelbjerget og
Svejbæk. Citat:
”Vi oplever i disse
år en stærkt
stigende interesse
for historien set
under et.
Der udsendes bøger og film i store oplag som aldrig før, og interessen
samler sig ikke kun om "de gamle dage", men også om den nyere
historie.
Vi kan lære noget og få inspiration fra vores fælles fortid.
Eller sagt på en anden måde: "Hvem er vi egentlig - og hvor kommer vi
fra?"
Det hele drejer sig om at kunne give historierne videre. Om at formidle
de gode fortællinger gennem ord og billeder.
Med de digitale mediers rivende udvikling har mulighederne aldrig
været større.
Som det er blevet sagt: "Al historieskrivning er forkortelseskunst!"
Derfor ligger der en stadig opgave i at kunne videregive de utallige
historier i et passende omfang.”
Svend Aage kunne absolut anbefale stedet, det er et besøg værd.
Friluftsgildehallen sluttede og vi gik ind til ”I skovens dybe stille ro” –
hvilket vi virkelig følte sådan en dejlig aften midt i skoven.
Bent bød velkommen til Eftergildehallen, hvor vi sædvane tro startede med
en god sildemad – med et par snapse – (sponseret af Anne Marie og Kurt ) -- Efterfølgende den sædvanlige Forloren Skildpadde, som de fleste af os
nød, ind imellem et par dejlige sange. – Derefter kaffe med småkager En helt igennem hyggelig aften, som vi sluttede af med den sædvanlige ” Vi
er Danske spejdere”
--- GODNAT – TAK FOR I AFTEN OG KOM GODT HJEM
Solveig
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Sommerudflugt 1. Vejle Gilde.
Søndag den 4. september 2022 mødtes 14 gildebrødre og en enkelt gæst på
Boulevarden i Vejle. Efter at have fordelt os i 4 biler kørte vi til Kirstinelyst
i Randbøl hede/Frederikshåb
plantage. I disse dejlige
omgivelser indtog vi den
medbragte formiddagskaffe
”med det hele”.
Vi var nået frem til
Kirstinelyst ad kringlede
småveje, og efter
formiddagskaffen
”kringlede” vi videre mod
Esbjerg. ”Kringleriet” gør jo,
at vi kom igennem en masse
smukke landskaber og kørte
på små veje, hvor vi med
garanti ikke havde været før.
Det første mål i Esbjerg var
Fiskeri- og søfartsmuseet, som
vi nåede så betids, at vi kunne
se sælerne blive fodret.
Efterfølgende var der god tid til
at gå rundt og se på fisk og
andre havdyr samt alt det andet,
der er på museet.
Frokosten blev indtaget i Cafe
M/S Smag på museet. Nu er
Esbjerg jo en gammel
fiskeriby, og selv om der vist
ikke er flere kuttere tilbage,
skulle vi naturligvis have fisk,
så vi fik Fish and Chips på
den helt traditionelle måde.
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Vi fortsatte nu mod Sædden kirke, men undervejs gjorde vi holdt ved de fire
store hvide mænd, der skuer ud over Ho bugt.
I Sædden kirke blev vi modtaget af et
medlem af menighedsrådet, der
meget engageret fortalte om kirken
og det tilstødende kirkehus. Kirken er
tegnet af arkitektægteparret Exner.
Kirkerummet er fantastisk smukt,
ikke mindst belysningen, der består af
803 små led-pærer, gjorde et stort
indtryk.
Kirken er bestemt et
besøg værd, men man
skal have en til at
tænde lyset, for det er
først, når lyset bliver
tændt, at det bliver
helt imponerende.

Sidste stop var Esbjerg-gildernes hus, hvor
vi havde fået lov til at drikke vores
medbragte eftermiddagskaffe. Vi blev
modtaget af distriktsgildemester Erik Brik
Jessen, der fortalte om gildet og gildehuset
i Esbjerg.
Efter eftermiddagskaffen satte vi kursen
mod Vejle, denne gang benyttede vi dog
mere direkte veje.
Udflugten var arrangeret af ”gamle” gruppe B, og de havde gjort det godt
, og det var så samtidig ”gamle” gruppe B’s absolut sidste opgave.
Finn Hesselbjerg
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1.Vejle Gildehal 22. september 2022

Vi gik i gildehallen til tonerne af dejlig musik. Gildemester Svend Aage
talte om emnet VÆR BEREDT og hvad ordene betød i praksis.
Gildebror Conny fortalte om sin ungdom i garden i Sønderborg, det var en
rigtig god tid - også rigtig sjovt til tider, så sjovt at Conny tissede i
bukserne af grin.
Så var det tid at starte eftergildehallen.
Vi gik til et flot pyntet bord, bordpynten var halm, både efterår og høst
fornemmede man.
Køkkenholdet havde stor succes med menuen som bestod af en kylling ret
med ris og grøntsager som var meget delikat - til dessert en lækker
æblekage.
Som sædvanlig var der ingen problemer med Kommunikationen og ingen
pinlige pauser.
God mad - godt selskab - dejlig aften.
Lise 1.Vejle

Den lille sjove

En præst og en taxichauffør døde og kom begge i Himlen. Sankt Peter stod
ved perleporten og ventede på dem.
– Kom med mig, sagde han til taxichaufføren.
Taxichaufføren gjorde, som han fik besked på, og Sankt Peter førte ham til
et smukt beliggende landsted. Der var alt hvad hjertet kunne begære – lige
fra svømmepøl, havudsigt og golfbane og engle der serverede læskende
drikke og delikate retter.
- Wauuv, tusind tak, sagde taxichaufføren.
Dernæst vendte Sankt Peter tilbage til præsten, som havde observeret, hvad
der overgik taxichaufføren.
– Kom med mig, sagde Sankt Peter og førte dernæst præsten hen til en
faldefærdig hytte med en smal træseng og et gammelt, sort/hvidt fjernsyn.
Vent lidt, sagde præsten. Jeg tror der er sket en fejl. Var det ikke mig, der
skulle have været på landstedet? Når alt kommer til alt er jeg præst og har
uge efter uge prædiket Guds Ord.
Sandt nok, svarede Peter. Men når du prædikede, faldt folk i søvn. Når
taxichaufføren derimod kørte bil, så bad folk!!
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1.Vejle gilde holder Gildemøde
den 16 november 2022 kl. 19.00
i Menighedshuset, ved Mølholm Kirke.
Til mødet har vi fundet en meget spændende foredragsholder. Vi har været
så heldige at vi har fået Karen Klint til at komme og fortælle om sin tid hvor
hun har siddet i Folketinget.
Hun kalder sit foredrag Livet på borgen.
Karen Klint har siddet i Folketinget i
mange år, og har set og oplevet, og mødt
mange interessante mennesker derinde,
det vel hun fortælle om den aften. I
øvrigt er der snart et folketingsvalg på
vej, så det jo også på mange måde et
aktuelt emne.
Der serveres kaffe, og franskbrød med pålæg, og der er ligeledes under
foredraget en øl eller vand med i prisen.
Gildebrødre med ægtefælle/ partner, og venner fra de øvrige gilder er meget
velkomne.
Der vil blive opkrævet kr. 50, til dækning af øl, vand og brød, og samt
udgifter til foredragsholderen.
Gildebrødre fra 1. gilde betaler herudover det sædvanlige beløb til vores
SOS-barn.
Tilmelding til Finn Hesselbjerg på mail. fhnprivat@mail.dk tlf. 2428 6430.
Senest den 9 november.
Svend Aage Bak.
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Gildehal i 2. Vejle den 15. september 2022
Torsdag den 15. september havde vi i 2. Vejle en festlig gildehal, hvor vi i
eftergildehallen fejrede ”Hønes” 90-års fødselsdag!
Septembers himmel er så blå må man bare synge i september, men den kan
også være grå med tid til stilhed og eftertanke, som gildemestertalen tog
udgangspunkt i. Krigen i Ukraine som vi alle er påvirket af på forskellig vis.
Afsked med den engelske Dronning Elizabeth som har været et forbillede
for mange, gav også vores fejring af Dronning Margrethes en nedtoning,
men det blev dog festligt fejret alligevel. De mange politiske problemer
netop nu tynger, og man undrer sig over den situation vort land befinder sig
i, respekten for mennesker synes at være sat i baggrunden!
Man kan glæde sig over den farverige efterårstid, hvor spisekammeret
fyldes med havens frugter og ude i naturen følge farveskiftet der nu er på
vej! Bodil havde læst et essay om mødet mellem mennesker:
” Ord er vort møde med menneskene, ansigtets tale om varme eller kulde, om
respekt eller foragt. Øjne som ser medmennesket eller haster ligegyldigt forbi,
smilet som viser tillid og giver glæde, ansigtsudtrykket som sårer – eller
dræber det sidste håb. Den fremstrakte – eller den afvisende hånd. Ord er
tavshedens tale om hvem du er, mens du lever på jorden. ” (Jo Bradley)
I gildet er der nogen der har brug for dig, vi har tillid til hinanden og det
skaber en fast grobund! Brug for os har de mange der er ramt af sygdom
eller handicap der hæmmer dem. Nogen har brug for dig – lyder et digt:
Nogen har brug for dig. Jorden er fuld af mennesker. - Nogle er stille og har
brug for en at tale med. - Nogle er kede af det, og har brug for en, der
trøster. - Nogle er generte og har brug for hjælp til at turde. - Nogle er
ensomme og har brug for en at lege med. - Nogle er bange og har brug for
en hånd at holde i. - Nogle er stærke og har brug for en, som kan få dem til
at tænke på, hvad de skal anvende deres styrke på. - Nogle er dygtige og har
brug for en, der kan få dem til at tænke på, hvad de skal anvende deres
dygtighed til. - Nogle synes, at de ikke kan noget som helst. De har brug for
en, som kan hjælpe dem til at finde det, de faktisk kan. - Nogle har travlt og
har brug for en, der kan vise dem alt det, de springer over. - Nogle er
tankeløse og har brug for en, som kan hjælpe dem til ikke at gøre andre
ondt. - Nogle er udenfor og har brug for en, som vise dem vejen ind. - Nogle
siger, at de ikke gider noget. De har brug for en, som kan hjælpe dem til at
forstå, hvor vigtigt det er, at de også er med. -- De har brug for én – måske
er det dig. (Leif Kristiansson)
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Annelise holdt 5 min. Sct. Georg og talte om de stærke kvinder, hvor har de
magt! I forbindelse med at vi sang ”Hvor smiler fager den danske kyst”.
Netop nu oplever vi afskeden med Dronning Elizabeth og fejringen af vores
dronnings 50 års regeringsjubilæum. Sorrig og glæde de vandrer til hobe og
præstens prædiken om magt ved festgudstjenesten!
Jeg er lige kommet hjem fra Frankrig og oplevede en anden magtfuld
kvinde, Jeanne d’Arc, fra byen Orléans, som vi besøgte. Hun reddede
Frankrig fra englændernes besættelse, men blev dømt for blasfemi og for at
gå iklædt mandetøj! Som 19-årrig brændt på bålet, men senere benådet og er
i dag Frankrigs skytshelgen.
I eftergildehallen blev serveret Mørbrad Provence med Château Haux salat,
estragon dressing og flutes. Asta havde lavet 2 lagkager så vi rigtig kunne
fejre Hønes Fødselsdag med et stort TILLYKKE
Annelise Debois 2. Vejle
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Gildernes fælles sommerudflugt 2022
Søndag den 7. august 2022, var vi på den årlige fællesgildetur til Søndervig
med et flot program for dagen. Gildebrødre fra 1. og 2. Vejle samt gæster
mødtes ved bussen på Bilkas parkeringsplads. første stop på turen var ”Den
gamle Købmandsgård” i Uhre. Her blev vi budt hjerteligt velkommen
indenfor af ”købmandskonen” som var museumsleder for denne sjove gamle
butik, hvor alt står som da butikken lukkede for en del år siden! Vi fik
foredrag mens vi spiste rundstykker og den medbragte kaffe og derefter
mulighed for at handle.
Derefter på besøg i Uhre Kirke ”farveladekirken” hvor en guide fra
menighedsrådet, fortalte om kirken og den restaurering i 1993 af kunstneren
Helle Scharling-Todd, der havde ændret så meget på kirkerummet, at
menigheden var lidt spændt på at komme i kirke igen, men de muntre farver
og nye glasmosaik var blevet godt modtaget.
Herefter kørte vi til Stauning havn, der ligger i den østlige del af
Ringkøbing fjord. Her spiste vi på Restaurant Stauning Havn. Nationalretten
Stegt flæsk med stiv persillesovs! Det smagte godt og vi fik rigeligt!
Regnen var stilnet af da vi kørte videre op langs Ringkøbing Fjord, gennem
Ringkøbing op ud til Søndervig. Vi kørte forbi det netop åbnede Lalandia
med det nye badeland der har en noget skæmmende rutchebane som hele
byen taler om!
Vi besøgte en af de største attraktioner på vestkysten, nemlig Sandskulptur
festivalen i Søndervig, der i år havde temaet Middelalderen. En guide
fortalte os om baggrunden for festivalen og hvordan de prægtige figurer
frembringes og lidt om de kunstnere, der arbejder på figurerne. Vi gik rundt
og så på mesterværkerne og Harald Blåtand havde fået en blå tand som
symbol på Bluetooth systemets logo der er skabt af H og B skrevet i i de
nordiske runer.
Efter besøget i sandskulpturparken kørte vi til Hvide Sande og ved
Nymindegab gik turen østpå og hjemad, men med et stop til
eftermiddagskaffen. Ved 18.30 tiden var vi tilbage i Vejle og der skal lyde
en stor tak til turudvalget for en rigtig dejlig dag sammen med gildebrødre
og gæster i godt humør!
Annelise Debois 2. Vejle
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Onsdag den 26. oktober kl. 18.30
Trinitatis Kirkes Sognegård, Danmarksgade 61, 7000 Fredericia
Kl. 18.30 Vandrehal i Sognegården
Kl. 19.00 Gildehal
Kl. 19.30 Velkomst og spisning
Kl. 20.45 Kaffe og foredrag
af Marie Autzen, spejder i Olaf Rye Gruppe i Fredericia
Vi forventer at slutte kl 22.00 og glæder os til at se rigtig mange.
Tilmelding;
Birthe Egelund Rasmussen
mail: amber@rasmussen.mail.dk
eller mobil 2611 4800
SENEST DEN 14. OKT
Vigtigt!
Oplys deltagernavne og dit gilde.
Pris 175 kr. eksl. drikkevarer der kan købes KONTANT på stedet.
Betaling via MobilePay på 2611 4800 eller
bank reg. 0757 kontonr. 7575619997
(husk at skrive navn på overførslen)
MAN ER FØRST TILMELDT
NÅR MAN HAR BETALT
Gildehilsen
GIM gruppen i Fredericia
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Arrangementer
Dato
Gilde
12-10-2022
1
26-10-2022 Alle
02-11-2022
1
08-11-2022
3
10-11-2022
2
16-11-2022
1
04-12-2022
3
06-12-2022 Alle
07-12-2022
1
08-12-2022
2
2023
05-01-2023
2
11-01-2023
1
07-02-2023
3
08-02-2023
1
16-02-2023
2
08-03-2023
3
09-03-2023
2
01-03-2023
1
15-03-2023
1

20-04-2023
24-04-2023
26-04-2023
10-05-2023
11-05-2023
11-05-2023
24-05-2023

2
3
1
2
3
DGT

Arrangement
Gildehal
Fellowship - Fredericia
Gruppeledermøde
Gildemøde
Gildehal
Gildemøde
Julemøde
Sclerose julefrokost
Julegildehal
Julegildehal

Arrangør
C+A
GIM
GM
Grp. 2
2
A+B
Grp. 3
Udvalg
B+C
2

Gilderådsmøde
Nytårsgildehal
Gildemøde
Gildehal
Gildehal
Gildeting
Gildeting
Gruppeledermøde
Gildeting
Vejle Gildeting
Tankuddeling
Sct. Georgs aften
Sct. Georgs Aften Gildehal
Sct. Georgs aften
Ridderhal Kolding
Gildehal
Gildemøde
Distriktsgildeting Kolding

Ledelsen
C+A
Grp. 1
A+B
Grp. 1
Ledelsen
Ledelsen
GM
B+C

Grp. 2
Grp. 2
C+A
Grp. 3
Grp. 3

Rød skrift betyder at arrangementet ligger indenfor bladets tidsramme.
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Leder for december/januar udgaven er 2. Vejle
Deadline for december/januar udgaven er 25. november 2022
Materiale der skal med i denne udgave sendes til:
TK@thorsol.dk

