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I sne står urt og busk i skjul 

 

  

 Vadestedet 

Sct. Georgs Gilderne i  

Vejle 



“Du skal elske din fjende” 

 

Noget af et udsagn at forholde sig til !! 

 

Alligevel er det titlen på Bjørn Nørgaards store alterudsmykning i 

Christianskirken i Fredericia.  

På et tidspunkt var vi i 3. Gilde på tur til Fredericia med besøg i 

Christianskirken. Vi fik en omfattende rundvisning af præsten, der belyste 

de tanker, som Bjørn Nørgaard havde gjort sig i forbindelse med det værk, 

der i dag pryder kirkens altervæg. De mange glasmosaikker som er udført 

at Per Hebsgaard, hvor motiverne i venstre side relaterer til den gamle pagt, 

mens højre side fortæller om det nye testamente, smykker altervæggen med 

stærke farver, som forstærkes i lyset. 

 

Foran stråler det gyldne alter med nadveren som tema, der virkeliggøres 

med bæger til ægte vin og fremstrakt hånd til ægte brød. 

 

På alterbordet står 2 høje sølvstager der løfter lysene op mod den gyldne 

nadver, hvor Bjørn Nørgaard har fundet plads til både kvinder og mænd 

som disciple. 

 

Du skal elske din fjende kan være en direkte opfordring til at høre, hvad 

naboen mener, ikke fordi vedkommende er din fjende, men samtalen kan 

åbne ens opfattelse af den verden, vi lever i.  

 

Du skal elske din fjende, er langt at gå. 

 

Med at vise respekt for det, som har værdi for andre, kan man nå langt.  

 

Godt Nytår  

 

Hanne Kaare 3. Vejle 

  



Sclerosefesten december 2022. 

 

Det var jo lidt med bange anelser Sct. Georgs Gilderne planlagde årets fest 

for Vejle - Billund lokalafdelingen for Sclerose ramte i Ellehøjs festsal i 

Vejle. Men tidligere års Corona holdt sig borte, og det blev et tilløbsstykke 

med ca. 110 personer, der kunne nyde en dejlig aften.   

 ”Arbejdsholdet” mødtes kl. 16,30, medbringende hele julefrokosten, og 

sivede ind, og fordelte sig som små myrer, der alle kendte deres 

arbejdsplads fra sidst. Lidt senere mødte det fem mands store ”The LEGO 

Party Band” orkester ledet af Arthur Conni frem med instrumenter, og snart 

blev der spillet diverse opvarmningsnumre. 

 

Det var med særlig stor glæde at Kirsten Madsen, som repræsentant for Sct. 

Georgs Gilderne kunne byde alle velkommen tilbage på Ellehøj, efter 

Corona pausen. Menuen bestod som sædvanligt på to slags marineret sild, 

dertil hjemmelavet karrysalat, derefter hvidkål og skinke, afsluttende med 

ost, kiks og sidst kaffe eller te med småkager. 

 

Da selskabet var nået til kaffen, osten og en ”lille en” at skylle efter med, 

var vi også nået til det særlige højdepunkt, bestående af bankospil efter 

julesanghefternes numre. Det er en oplevelse, at høre deltagernes 

glædestrålende ”banko” når Deres nummer bliver udtrukket. Mange glade 

ansigter kunne ses ved bordene. 

 

Afslutningsvis to Sclerose foreningens formand Kristian Hansen ordet og 

takkede gilderne for en dejlig aften med spisning, musik og gaver. Han 

håbede på et gensyn til næste år. 

 

Hanne og Palle Krag 

  



JULEGILDEHAL DEN 7. DECEMBER 2022 
 

Det blev december alt for hurtigt – tiden flyver afsted – det synes som om 

tiden går hurtigere og hurtigere – jo ældre vi bliver – (men så er der jo 

kortere tid til forår og lysere tider.)  

Der var flot fremmøde til Julegildehallen af ”gildebrødre og enkelte 

gæster” 

Efter: Dejlig julemusik med: Det kimer nu til julefest med Lars Lilholt, 

indledte Gildemesteren sin tale med en julehistorie fra en af bøgerne fra Jul 

På Borgen. Bøger der bliver solgt til fordel for ”De Hjemløse”, hvor salget 

af bøgerne går til at gøre deres tilværelse lidt lysere. Faktisk fik man ved 

salg af denne bog i 2018 en indtægt på 70.000 kr. der bl.a. blev brugt på at 

give de ca. 2.200 sælgere nyt tøj.  

Men den første historie, vi hørte var skrevet af et folketingsmedlem, der 

skrev om hvordan det var at holde jul i en af de nordligste bygder i 

Nordgrønland – der hvor der om vinteren næsten ingen dagslys er. Aleqa 

Hammond skriver om sin bedstefar, der tog ud på fisketur juleaftensdag, 

men da han fik motorstop og drev til havs, troede han sit liv havde ende. 

Han bad til Gud og takkede for det gode liv, han havde haft – parat til at dø, 

men pludselig hørte han en melodi ved siden af båden, der viste sig at være 

en flok narhvaler, der svømmede ved siden af ham. --- Det gav ham energi 

og uanede kræfter til at finde vej hjem – forfrossen og forkommen, og der 

blev selvsagt GLÆDE i det lille hjem. 

En anden historie var skrevet af Cristian Langballe, om en anden 

”smadremand” end ham vi kender fra TV. Det her var om Christians far, 

der skulle køre hjem fra en juleaften hos sin bror. På vej hjem kørte han 

desværre lige ind i en skrænt – hvor bilen væltede om på hovedet – 

(heldigvis uden personskade). Faderen ringede til sønnen og fortalte han 

sad på hovedet i sin bil og røg pibe og gerne ville hjælpes. Det blev nævnt 

at faderen aldrig havde været særlig ”god” til at køre bil, så fra den dag 

blev han kaldt ”Smadremanden. – 

Efter Gildemestertalen fortalte Kirsten i sin ”5. minutters Sct. Georg”   om 

kvinders forskellige forhold rundt om i verden. Hun udtrykte sin glæde 

over at hun var kvinde i Danmark og lod tankerne gå til Iran og 

Afghanistan, hvor kvinderne har helt forfærdelige forhold. 

Derefter omtalte hun bogen: Lilly’s Danmarkshistorie, skrevet af Pia Fris 

Laneth. Her hører man om 4 generationer af kvinder i Danmark, hvor 



oldemødrenes største opgave var arbejde i hjemmet – kun få kvinder havde 

mulighed for at få en uddannelse.  

I 1915 fik kvinderne valgret i Danmark og i 1924 fik Danmark sin første 

kvindelige minister: Nina Bang. Hun blev også verdens første kvindelige 

minister.   

Gildehallen blev 

herefter lukket med 

instrumental musik 

leveret af Per 

Nielsen på trompet 

med: Der er noget i 

luften.  

Derefter var det tid 

til det kulinariske – 

med en lækker gang 

Julefrokost – med 

alt hvad dertil hører, hvor der ind imellem blev sunget dejlige julesange. 

Risalamande med kirsebærsovs var også på ”programmet”, med tilhørende 

mandler. Desværre blev ”kun” en ud af to mandler fundet – og selvom der 

blev gjort ihærdige forsøg på at finde den anden, lykkedes det ikke. (Vi 

blev enige om at en nok havde slugt 

den) 

Da Conny fyldte 75 år dagen efter 

sponserede hun alle drikkevarer – og vi 

sang ”FØDSELSDAGSSANG” for 

hende.  

Derefter var der traditionen tro – 

PAKKELEG – hvor Hanna var opråber 

så ingen hverken burde eller kunne 

være i tvivl om, hvilke numre, der blev 

råbt op.  

Senere nød vi en kop kaffe med 

småkager – inden vi på vanlig vis 

stillede os i rundkreds og sang: ”Ja, vi er danske spejdere ”  

En helt igennem vellykket og hyggelig julegildehal.                        

 Solveig  



Julegildehal i 2. gilde. 

Torsdag den 8. december mødtes vi for at holde julegildehal ifølge de 

gamle traditioner med julemad, Ris a la ’mande med mandel og 

mandelgave og pakkespil, men naturligvis med gildehal som det første 

punkt. 

I gildehallen talte gildemester Bodil om december mørket, som kan trænge 

sig ind i mennesker. Det er ikke meningen, at det skal være sådan, 

mennesker trives bedst i fællesskaber, og dernæst genfortalte Bodil Selma 

Lagerlöfs legende ”Den hellige nat” om manden, der gik ud for at låne ild, 

så han kunne tænde bål og varme sin kone og deres nyfødte barn. Han 

møder en gammel, uvenlig og hård hyrde, der lader ham få ild, da han ser 

mærkelige ting ske omkring sig. Hyrden følger efter manden for at se, hvad 

det er for en mærkelig nat, og da han i en klippehule ser kvinden og barnet, 

forbarmer han sig og giver barnet et blødt fåreskind. I samme øjeblik åbnes 

hans øjne, og han forstår, at Frelseren er født.  

I de fem minutters Sct. Georg fortalte Gurli om bogen ”Hovedet i himlen 

og fødderne på jorden” af Carolyne Kaduu Rasmussen. I løbet af 

gildehallen hørte vi musik fra CD’en ”Ind under jul” med Pia Raug og 

Steve Dobrogosz. 

 Aftenens traktement bestod af grønlangkål med hamburgerryg og brunede 

kartofler, og bagefter Ris a la ‘mande. Vi fik næsten tømt skålene, for 

mandlen skulle jo findes, mandelgaven tilfaldt Erik. 

Nu blev der serveret kaffe, og så gik pakkespillet i gang. Der blev slået 

mange seksere, og pakkerne skiftede hurtigt ejere, indtil dirigenten sagde 

stop, og de heldige ejere af pakker på det tidspunkt, kunne åbne og se 

indholdet af de fint indpakkede gaver. 

Der blev naturligvis 

også sunget julesange 

fra gildets julesanghæfte 

i aftenens løb. 

En hyggelig julegildehal 

sluttede med at vi 

dannede kæde og sang 

Spejdersangen.     
G.C. 



                

Anni Kristensen 
Der fyldte 75 år 13. januar 
 
Yrsa Eriksen 
Som fylder 70 år 2. februar 
 

 

 

Lillian & Niels Henning Nordstrøm 
Har 30-års Gildejubilæum 11. februar 

 
 
 

 
Lidt at tænke over: 
 

• Det er jo sådan med alder at mænd får karaktertræk medens 
kvinder får rynker. 
– Vilma Degischer 



 Fem minutters Sct. Georg 

 De fem minutters Sct. Georg handlede om en bog, som jeg for nyligt har 

læst og blev ret optaget af. 

Bogen hedder ”Hovedet i himlen og fødderne på jorden” og er skrevet af 

Carolyne Kaddu Rasmussen. Måske har 

I set forfatteren på tv-skærmen, hvor hun 

sidder sammen med sønnen Melvin, de 

taler om hans udsendelser ”Helt sort” og 

ler meget.  

 På bogens bagside kan man læse, at det 

er en barsk og humoristisk fortælling om 

at være på flugt og komme til Danmark 

som 21-årig med to små børn. Om at 

begynde forfra og kæmpe indædt for at 

lære sproget og de danske traditioner at 

kende. Carolyne Kaddu Rasmussen er 

født i Uganda og flytter med sin familie 

til Kenya, hvor hun vokser op. Hun 

forelsker sig i en politiker, som må 

flygte og får politisk asyl i Danmark. Da 

Carolyne et år senere følger efter, finder hun sin mand nedbrudt, syg af 

flugten og tabet af sin identitet.  

Bogen fortæller om et liv fuldt af kontraster. Fra et velhaverliv i Kenya 

med stuepige og fint porcelæn til en tilværelse i Ugandas bush hos farmor 

og hendes høns. Fra et liv på flugt til spotlight og tv-priser. Fra sorger, der 

kunne have overskygget alt, til en tilværelse rundet af livsglæde og humor. 

 Noget af det, der fangede mig i bogen, var beskrivelsen af vores 

integrationssystem. På jobcenteret bliver Carolyne foreslået at tage en 

social– og sundhedshjælperuddannelse for den kræver nemlig ikke nogen 

gymnasial uddannelse. Jobkonsulenten siger: I er jo vant til at passe jeres 

ældre, så du vil passe rigtig godt som social-og sundhedshjælper. Det 

undrer Carolyne, at ingen spørger til hendes uddannelse - hun har gået på 

Kenya High School, en af de bedste i landet, der udklækkede kommende 

forskere ingen spørger til hendes baggrund, eller hvad hun kan bidrage 

med. Der var ligesom kun én vej, hun kunne gå, så hun følte sig låst fast. 

Carolyne tager den foreslåede uddannelse og arbejder også som social– og 



sundhedshjælper i en periode, men det er ikke udfordring nok for hende, så 

en dag tager hun bilen og kører til Vejle for at tale med 

viceskoleforstanderen på sygeplejeskolen. Her bliver hun foreslået at tage 

den lidt længere SOSU-uddannelse og blive social– og sundhedsassistent, 

men Carolyne fastholder, at hun vil være sygeplejerske, og selv om 

forstanderen ikke mener, at det kan lade sig gøre uden en dansk gymnasial 

uddannelse, får hun lov til at tage optagelsesprøven og scorer toppoint, og 

så bliver hun sygeplejerske. En uddannelse, som hun anvender i sine senere 

job. Senere tager hun også en kandidatuddannelse i Sygeplejevidenskab på 

Aarhus universitet. 

 I slutningen af bogen skriver Carolyne: ”Nogle gange føler jeg mig som 

baobabtræet 

I Afrika vokser baobabtræet, 

som tilhører en af verdens 

ældste træslægter, det ældste 

af slagsen er 6.000 år 

gammelt. Træet er meget 

hårdført, i perioder ser det 

fuldstændig udgået ud, men 

næste år blomstrer det op 

igen. 

I slutningen af bogen skriver 

Carolyne, at hun nogle gange 

føler sig som baobabtræet. 

Selvom hun trods alt kun er 51 år, føles det indimellem, som om hun havde 

levet flere liv end bare det ene. Hun har oplevet velstand og eliteskoler, hun 

har oplevet livet i bushen og livet som flygtning, hun har færdedes i 

magtfulde kredse, og hun har skuret gulve og tømt fyldte bækkenspande. 

Hun har bedt for sit liv sammen med sin lille datter, mens hun hørte sin 

svoger blive skudt, og hun har siddet på tv og grinet af sin søn, der dansede 

mavedans i Thy, og hun har grædt ved hans sygeseng. Der har været 

tidspunkter i livet, hvor hun har følt sig helt forladt, uden nogen blade, sølle 

og tæt på at visne. Men hun blev stående alligevel. Også da stormen kom 

og væltede alt andet omkring hende, for hun vidste, at en dag ville de små 

knopper dukke op igen og begynde at spire. Hvis bare rødderne er dybe 

nok, kan selv den værste storm ikke vælte træet. 

Med hovedet i himlen og fødderne på jorden.        G.C.                                               



Fælles Nytårsgildehal 2023. 
Onsdag den 11. januar samledes 35 gildebrødre og gæster til Nytårsgildehal 

i Mølholm kirke. 

Gildemester Svend Åge fra 1. gilde talte i sin gildemestertale både om det 

forgangne år og om forventningerne til 2023. Han talte også om, hvad 

livskvalitet er, og til sidst gav han os ”opskriften” på, hvordan vi alle kan 

gøre 2023 til et godt 

år. 

I 5 minutters Sct. 

Georg fortalte Finn, at 

da han var fyldt 80, 

havde det givet stof til 

eftertanke, nu stod der 

pludselig 8 foran 

alderen. Han talte i 

den forbindelse om 

”tid”. Meget om, hvad 

tid er for en størrelse, 

og han benyttede i den 

forbindelse adskillige 

gruk skrevet af Piet Hein. 

Efter den meget 

højtidelige gildehal i 

kirken gik vi over i 

kirkehuset. Her 

startede vi med et glas 

champagne.  

Så satte vi os til de 

festligt dækkede borde 

og nød en lækker 

middag. Middagen 

bestod af kold laks 

med hjemmebagt brød 

til forret. Hovedretten 

bestod af 3 slags kød, 3 slags salat og 2 slags kartofler.  



 Disse 2 retter var 

leverer fra Café Willy, 

hvor mester selv stod 

og skar kødet ud. 

Afslutningsvis var der 

islagkager til dessert, 

og så naturligvis kaffe 

og te. 

Hele aftenen var der 

underholdning af 

bandet ”Move on”. De 

gjorde det rigtig godt, 

vekslede med at spille 

for os og 

akkompagnere os til en række festlige sange. 

Et andet 

underholdende indslag 

var, da Arthur fra 3. 

gilde sang ”Anna var i 

Anders kær”. 

Omkring 22.30 sluttede 

vi af med at synge 

”Skuld gammel 

venskab rejn forgo”. 

Stor ros til gruppe B fra 

1. gilde for en meget 

vellykket nytårsgildehal, 

og ikke mindst stor ros 

til Thorkild for de flotte 

sanghæfter, både i kirken 

og til eftergildehallen. 

 

Finn Hesselbjerg 



 



Våben i kirken  
Jens C. Rothmanns Prædiken Trinitatis søndag, hvor lyskloden blev indviet 

i Ejby Kirkes Våbenhus. ”Jeg har lagt mine våben for dig – både mit skjold 

og mit sværd – jeg vil ikke bære våben mere – men kun åbne mit hjerte for 

dig”. Se, sådan lyder omkvædet i sangerinden Anne Dorthe Michelsen solo 

debut sang fra 1983, som sidenhen er gået lidt i glemmebogen, hvilket i 

bund og grund er lidt en skam. For den handler jo om noget, som er vigtigt 

at have for øje for som menneske.  

Noget som vi desværre til tider kan have svært ved, eller bare sådan kan 

glemme i forbifarten, for sådan er det nu engang, eller sådan har det nu 

altid været: Så hvorfor nu lave om på det? Jeg tænker selvfølgelig på det, 

som omkvædet handler om at sænke paraderne, tage hænderne ned, kaste 

sine våben fra sig, og så bare overgive sig betingelsesløst til en situation – 

en tanke - eller som i Anne Dorthe Michelsens tilfælde til et andet 

menneske.  

Bare lægge våbnene fra sig - og så overgive sig 100 %. Og det er godt at 

blive mindet om, at vi kan sænke paraderne og aflægge vores våben. Og det 

er godt engang imellem også at blive tvunget til det samme. At aflægge 

våbnene og så overgive sig betingelsesløst. For hvor ville verden dog være 

et trist sted, om vi altid kun holdt på vores, og aldrig gav plads til nye 

tanker, til nye ideer og nye mennesker.  

 Her i kirken som bygning er det så meget lettere, det med at kaste våbnene 

fra sig. For vi har jo en hel bygning til det. Et våbenhus hvor vi kan 

aflægge alt harniskrelateret udstyr, så vi bogstaveligt aflægger vores våben, 

så vi ikke forstyrrer freden, fordybelsen og stilheden inde i kirkens 

allerhelligste.  

Kirkerummet skal være våbenfrit. Og kun i situationer hvor et våben ikke 

er nogen trussel mod rummets fred, må det medbringes i kirken som 

parade. Ved bryllup f.eks. når politimanden eller officeren skal modtage sin 

brud. Eller som hyldest til en afdød. Eller som dengang for mange år siden, 

da min far skulle begraves, og hvor gamle officers kollegaer hævede deres 

sabel foran min fars kiste, når de gik forbi den, som en sidste hilsen til en 

gammel soldaterkammerat de nu havde mistet.  

I sådanne situationer er det på sin plads med våben i en kirke. For det er 

parade – og ikke paraderne oppe. Og i sådanne situationer er våbnene ikke 

nogen trussel, for de er i bund og grund allerede kastet, og aflagt i ens 

hjertes dybe afgrund. Men ellers så aflægger vi alt andet i våbenhuset inden 

vi træder ind i Vor Herres og vores hus.  Svend Aage  



Vejle den 19. januar 2023 
 

Der indkaldes til gildeting i Sct. Georgs Gilderne i 
Vejle.  
 
Det finder sted 
Mandag den 17. april 2023 kl. 19:00 i Fælleshuset, H.C. Lumbyes Vej 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent og protokolfører 
2. Stadsgildemesteren aflægger beretning 
3. Regnskabsføreren forelægger det reviderede regnskab og budget til 

godkendelse 
4. Tankens formand aflægger beretning og orienterer om dette års 

uddelinger 
5. Tankens kasserer forelægger det reviderede regnskab til 

godkendelse 
6. beretning fra laug og udvalg 

a. Spejderlauget 
b. Sclerose udvalget 
c. Turudvalget 
d. Lydavisen 
e. Vadestedet 
f. GIM 

7. Behandling af indkomne forslag (skal være ledelsen i hænde 4 uger 
før tinget) 

8. Valg af stadsgildemester og suppleant 
9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter 
10. Eventuelt 

Med gildehilsen 
f. Stadsgildeledelsen 
Arthur Connie 

                                                                                                                                                                                            



Arrangementer
Dato Gilde Arrangement Arrangør

07-02-2023 3 Gildemøde Grp. 1

08-02-2023 1 Gildehal A + B

16-02-2023 2 Gildehal Grp. 1

01-03-2023 1 Gruppeledermøde GM

08-03-2023 3 Gildeting Ledelsen

09-03-2023 2 Gildeting Ledelsen

15-03-2023 1 Gildeting B + C

12-04-2023 DGT Distriktsgildeting Kolding DGL

13-04-2023 SG Tankuddeling Udvalg

17-04-2023 SGT StadsGildeting SGM

24-04-2023 3 Sct. Georgs Aften Gildehal Grp. 2

26-04-2023 1 Sct. Georgs aften C + A

29-04-2023 Alle Spejderløb Udvalg

11-05-2023 2 Gildehal Grp. 3

11-05-2023 3 Gildemøde Grp. 3

10-05-2023 DG Ridderhal Kolding DGL

31-05-2023 1 Friluftsgildehal A + B

08-06-2023 3 Frilufts arrangement

14-06-2023 2 Friluftsgildehal Tinnetgrp.

Alle Fællesudflugt Udvalg

10-08-2023 2 Gilderådsmøde 2

16-08-2023 1 Friluftsgildehal B + C

02-09-2023 1 Udflugt 1. gilde C

14-09-2023 2 Gildehal Grp. 1

20-09-2023 1 Gildehal A + B

11-10-2023 1 Gildehal B + C

Fellowship alle

01-11-2023 1 Gruppeledermøde GM

15-11-2023 1 Gildemøde C + A  
Rød skrift betyder at arrangementet ligger indenfor bladets tidsramme. 



  
Leder for april / maj 2023 udgaven er 1. Vejle 

 
Deadline for april / maj udgaven er 25. marts 2023   
Materiale der skal med i denne udgave sendes til:TK@thorsol.dk 

 




