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Forord. 
 

I efteråret 2002 talte jeg med gildeledelsen om 
det uheldige i, at 3. Gildes protokol fra Gildets 
start i 1964 til 1983 var forsvundet. Vi blev 
enige om, at medens der stadig var gildebrødre i 
3. Gilde, der havde været med fra starten var det 
tiden at få samlet op på, hvad der skete i de 
første mange år.  
3. Gilde fylder 40 år i 2004 og vi blev enige om, 
at det kunne være passende i den anledning af få 
skrevet gildets historie for de forløbne år, og jeg  

var så heldig at få opgaven overdraget.  
Jeg har med 1. Gildes gildemester, Jørgen Pørksens tilladelse samlet 
oplysninger om 3. Gildets start i vores modergildes korrespondance 
og blade.  
Jeg har fundet materiale ved gennemlæsning af 40 års ”Information 
og Debat” samt i vores Gildes korrespondance. Gildebrødre har givet 
mig svar på mange spørgsmål, ligesom flere også har skrevet indlæg 
om et aktuelt emne.  
3. Gilde er et gilde med traditioner, hvor der ikke sker de store æn-
dringer i gildehaller og i årets program. Afsnittene, der fortæller om 
hver enkel gildemester, kan derfor forekomme ret ens. Jeg håber dog, 
det giver nogen oplysning om, hvad den enkelte gildemester har stået 
for, og hvem der har været med til at præge gildet. 
Der kan sikkert fortælles meget mere om Gildet i de 40 år, der er 
gået. Jeg har skrevet, hvad jeg har kunnet finde og syntes var 
relevant at tage med. 
Tak til Erik Jørgensen og John Hansen for gennemlæsning og 
rettelser samt en stor tak til min hustru Lis for tålmodig korrek-
turlæsning og kommasætning. 
 
Verner Thomsen 
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Forord af gildemester 
 

40 år er gået, siden 3. Gilde blev startet. Mange 
forskellige opgaver er blevet løst, og meget 
arbejde er blevet udført. Det, der har 
kendetegnet 3. Gilde er, at det altid er foregået i 
den rette gildeånd. Det at kunne mødes med 
gildebrødre, der har den samme indstilling til 
mange af livets store spørgsmål, og hvor 
aktivitet er tegn på et sundt Gilde, gør, at 3. 
Gilde i dag et godt Gilde, hvor kammeratskabet 
trives.  
De 40  år, der  er  gået,  siden  Gildet  startede  i  

1964, er beskrevet i denne jubilæumsbog, og selv om gennemsnits-
alderen i Gildet er betydelig højere end ved Gildets start, ser jeg 
fremtiden lyst i møde for 3. Gilde, hvor medlemmerne lever op til 
vort motto ”VÆR BEREDT”. 
 
Paul Petersen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsiden: Sct. Georg og dragen udført af 
Preben Kanstrup. Se side 91. 
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Vores modergilde. 
 
3. Gildes modergilde er 1. Sct. Georgs Gilde i Kolding, der er landets 
tredje ældste gilde.  
Efter at Erik Sjøqvist i 1933 fik ideen til at samle gamle spejdere i en 
stor sammenslutning, hvis formål skulle være at føre spejdertankerne 
og spejderidealerne ud i livet, og havde fået Heiberg-Jürgensen og 
Erik Dahl med på ideen, afholdt de det første møde den 24. april 
1933, og hermed var starten af landets første gilde en kendsgerning. 
Også i Provinsen var der stor interesse for at samle gamle spejdere i 
en organisation. Den 12. december 1933 blev der afholdt et møde i 
Aabenraa, hvor landets næste gilde så dagens lys, og Viggo Rosent 
blev valgt til gildemester. 
I begyndelsen af 1934 mente man, at tiden var inde til at starte et 
samlende landsorgan ”Sct. Georgs Storgildet i Danmark” og den 30. 
marts 1934 blev det første storgildeting afholdt. 
I ”Kongeaa Divisionens” forårsturnering 1934 i Aabenraa var Halvor 
Riis og Svend G. Knudsen fra Kolding på besøg. Her mødte Halvor 
Riis en gammel spejderkammerat, som fortalte om det nystartede 
Sct. Georgs Gilde i Aabenraa. De syntes så godt om ideen, at de 
sammenkaldte gamle spejdere i Kolding til et møde, hvor man 
besluttede at starte et gilde i Kolding. 
Den 26. maj 1934 blev Johan Frederik Peter Hjort-Lorentzen, Halvor 
Riis, Svend G. Knudsen og Ole Eff optaget som svende i Aabenraa 
Gildet.  
Den 1. august 1934 ansøgte den kommende gildeledelse Sct. Georgs 
Storgildet om tilladelse til at oprette et gilde i Kolding. Den 3. august 
forelå Storgildets anerkendelse, og den 17. august afholdtes den 
første gildehal på Hotel Royal, det nuværende Hotel Saxildhus, med 
følgende gildeledelse: Gildemester J. Hjort-Lorentzen, gildekansler 
H. W. Riis, gildeskatmester S. G. Knudsen og Ole Eff blev herold. 
Samme aften blev der optaget syv gamle spejdere som svende. 
Betingelserne for optagelse var, at man skulle være mindst 2. kl. 
spejder og kende spejderloven og roverloven. Ved optagelsen skulle 
man med et ubrydeligt tavshedsløfte på sin ære forpligte sig til ikke 
at omtale de ritualer og former, hvorunder gildets handlinger i 
gildehallen fandt sted. Dannebrog blev ikke, som i dag, sænket for 
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vort kongehus, men ”vort danske flag her i gildet er symbol på det 
land og folk, hvori vi har rod”. 
Kolding Gildet var meget aktivt, og den 14. februar 1935 får man ros 
for, at der for første gang i gildehistorien blev arrangeret et fælles 
arrangement for flere gilder, nemlig en gåtur for gilderne i Kolding, 
Fredericia og Odense. 
Begyndelsen har været noget famlende, og optagelseskravene var 
noget strammere end i dag. Den 21. november 1935 skriver 
gildemester J. Hjort Lorenzen til Sct. Georgs Storgildet i Danmark: 
”Kan optagelse nægtes en spejder, der i øvrigt opfylder 
optagelsesbetingelserne, alene på grund af en hæftestraf på 14 dage 
på grund af at have kørt motorkøretøj i spirituspåvirket tilstand”. 
Samme dag bliver der også spurgt, om man kan omgå vedtægterne 
og optage en person, der har været spejder i 6 år, men aldrig har 
aflagt 2. kl. prøven.  
Breve var som regel håndskrevet, og breve til storgildemesteren 
begyndte altid med Høje Storgildemester og blev underskrevet  
”Med Højagtelse”. 
Bladet ”Sct. Georg” var gratis og blev fra starten udgivet af gildet i 
København. I efteråret 1934 er man dog kommet i økonomiske 
vanskeligheder og beder gildebrødre tegne annoncer til bladet, ellers 
vil bladet stoppe på grund af dårlig økonomi. Økonomien må være 
bragt i orden, for i februar 1935 har Halvor Riis åbenbart klaget over, 
at hans referat er blevet forkortet, hvorimod Københavns er kommet 
med i fuld længde. Han bliver belært om, at Københavnergildet har 
69% af medlemmerne og fået 72% af pladsen i bladet, det er godt 
nok 3% for meget. Kolding tæller 8% af medlemmerne og har fået 
13% af spaltepladsen. Københavnerne har betalt kr.15,27 for bladet 
og kr. 25,00 i tilskud i alt kr. 40,27, medens Kolding kun har betalt 
kr. 1,86, så der er ingen grund til at føle sin forfordelt. 
Der har åbenbart været problemer med stifterne af gildebevægelsen, 
for i et brev fra Københavnergildet 14.02.1935 til gildekansler 
Halvor Riis forsøgte man at kuppe på det forestående storgildeting. 
De skriver, at Sjøquist og Heiberg-Jürgensen ikke var egnede til at 
sidde i storgildeledelsen, og blev de valgt, kunne Københavnergildet 
ikke arbejde sammen med Storgildet. 
Fra den spæde start voksede 1. Gilde sig stor og har været 
modergilde til mange gilder. 2. Gilde i Kolding blev oprettet i 1948 
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og var for både kvinder og mænd altså et såkaldt blandet Gilde. Da 
det blev besluttet at starte 3. Sct. Georgs Gilde i Kolding som 
mandsgilde, kunne gildemesteren på 1. Gildes gildeting den 9. april 
1964 fortælle, at der var 119 medlemmer i gildet og samtidig 
ønskede han alt muligt godt for det nye 3. Gilde hvor Thomas 
Kristensen skulle være gildemester, Bent Rasmussen gildekansler og 
Aage Jakobsen gildeskatmester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ved 1. Gildes 10 års jubilæum blev der sendt en hilsen til kong                   
Christian d. X, som samme aften sendte en tak tilbage. 
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3. Gildes start. 
 
3. Gildes to første gildemestre Thomas Kristensen og Aage Jakobsen 
fortæller hvorfor og hvordan optakten til 3. Gilde foregik. 
 

Der havde ofte i 1. Gilde været tale om, at der skulle 
være en bedre forberedelse af svendene, da der ofte 
blev afleveret nogle væbnersvar, der ikke var særlig 
fyldestgørende, hvilket skyldes, at der fra gildets side 
ikke var blevet arbejdet særligt meget med svendene. 
Hans Jakob Damkjær ringede til Aage Jakobsen og 
spurgte, om han kunne tænke sig at være leder af en 
svendegruppe, hvilket han  indvilgede i, hvor der 
skulle være en bedre forberedelse til væbnertiden. 

Aage gik 100% ind for at lede svendegruppen, hvor deltagerne var 
meget opmærksomme og aktive. Svendenes deltagelse i gruppen 
betød, at de væbnersvar, der nu blev givet, var mere fyldestgørende 
end dem, man tidligere havde fået. Med den aktive svendegruppe 
kom der mere gang i gildet med det resultat, at mødeprocenten i 1. 
Gilde steg. 
Der var blandt nogle af gildebrødrene utilfredshed med forholdene i 
1. Gilde, og der var ofte tale om, at der skulle startes noget nyt, uden 
at det blev til noget. 
Allerede i 1962 blev Aage kontaktet af stadsgilde-
mester Poul Stisgaard og Peter Bjerg Ravn, om ikke 
han kunne arbejde på en deling af gildet, da de 
syntes, at gildet var blevet for stort med ca. 120 
medlemmer. Der var mange, der var imod en deling 
og nogle få, der var for. 
Aage fortæller, at det var på hans gruppes initiativ, 
at 3. Gilde  blev  startet, da  der i gruppen blev arbej- 
det meget med at få et nyt gilde op at stå. Der kom mange forslag og 
ideer, og alle i gruppen arbejdede meget aktivt med opgaven. 
I februar 1964 holdt svendegruppen møde hos Aage, og her blev det 
besluttet, at nu skulle der startes et 3. Gilde. Selv om klokken var 
over 22,00, ringede Kesse Juhl efter Thomas Kristensen og bad ham 
komme, så han kunne være med til den endelige beslutning, da 
Thomas tidligere havde givet udtryk for, at han var med på tanken 

 
Thomas 

Kristensen 

Aage 
Jakobsen 
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om, at der skulle startes et nyt gilde. Thomas dementerer dog 
skrønen om, at han var gået i seng og stillede med skjorte og bukser 
uden på nattøjet. Thomas indvilgede i at blive gildemester i det nye 
gilde, Bent Rasmussen skulle være gildekansler og Aage Jakobsen 
gildeskatmester. Det blev sent, inden man var færdige med plan-
lægningen, og inden man skiltes, tog man hinanden i hånden og sang 
”Ja, vi er danske spejdere”. 

Thomas kørte en svendegrup-
pe parallelt med Aages. Enkel-
te gildebrødre fra 1. Gilde 
samt de fleste af deltagerne i 
de to svendegrupper beslut-
tede at følge med i det nye 
gilde. 
Aage Jakobsen kunne på 1. 
Gildes gildeting i marts 1964 
meddele, at det var en realitet, 
at der nu blev dannet et nyt 
gilde. Det medførte en debat, 
hvor  synspunkter for og imod  

blev trukket frem. Da der kom et forslag om, at det nye gilde skulle 
have kr. 3.000,00 med af gildets kapital, blev diskussionen meget 
kraftig, og efterfølgende var der et meget skarpt indlæg i Information 
og Debat om grunden til, at forslaget var fuldstændig uhørt. Det 
medførte da også, at 3. Gilde startede uden startkapital og kunne 
holde stiftende gildehal, hvor følgende gildebrødre blev overført i 
den første gildehal, der blev afholdt den 22. august 1964: 

arkitekt Erik Hermansen 
repræsentant Aage Jakobsen 
salgschef E. Ankjær Jensen 
underdirektør William Søndergaard 
salgskonsulent Preben Kanstrup Poulsen 
grosserer Kristian ”Kesse” Juhl 
repræsentant Hans Bøge 
kriminalbetjent H. O. Hansen 
materialeforvalter Andreas Andersen 
fuldmægtig Bent Rasmussen 

Det var her hos Aage Jakobsen Nellikevej 
40, 3. Gilde blev startet. Aage siger dog, at 
sofaen er blevet udskiftet siden. 
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prokurist Thomas Kristensen 
viceskoleinspektør Hans Koldsø 
lagerforvalter Bent Jensen 
arkitekt Ejnar Billing     
kommis Egon Lundsgaard Rasmussen 
bogholder Holger Jørgensen 
slagtermester Frode Lauritsen 
revisor Knud Korsgaard Schmidt 
ingeniør Erik Jørgensen 
værkfører Terje Holm 
Svend Rosgaard Meier 
Der blev samme aften optaget 2 nye gildebrødre nemlig: 
bestyrer Hans Roager Lauritsen 
kriminalbetjent Mads Chr. Larsen. 
Der var fra gildets start således 23 medlemmer. 
 
Som følge deraf skrev Aage Jakobsen i april 1964 i 1. Gildes 
medlemsblad Gildeposten: 
H v o r f o r  g i l d e d e l i n g  ? 
Der har nu snart mange gange været talt om dette emne af såvel 
gildemesteren som af mig, at min gruppe støttet af svendegruppen 
agtede at udtræde af 1. Sct. Georgs Gilde for at starte et 3. Gilde. Det 
er jo også et emne, som er blevet diskuteret, om det var rigtig eller 
forkert. Der er delte meninger herom, men det er nu blevet en 
realitet. 
Vi er i min gruppe og flere andre af den opfattelse, at det er rigtigt, 
og at det virkelig vil komme til at betyde noget for gildearbejdet, så 
det kan blive til gavn og glæde for vort arbejde. 
Vi er ikke utilfredse, og vi tager mange gode minder med os fra 1. 
Gilde over i det nye. 
Det skridt, som her er taget, håber vi må betyde en fornyelse, og at 
begge gilder må komme til at bestå af to stærke gilder, som kan blive 
til gavn og glæde for gildearbejdet i Kolding.  
Sker det, hvad vi har grund til at tro, har denne gildedeling tjent sit 
formål, så ordet HVORFOR bliver til DERFOR. 
Lad os så alle, både gamle og nye brødre, blive aktive og målbe-
vidste, så kan vi trygt se fremtiden i møde. 
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1964/65 GM Thomas Kristensen 
1964/65 GK Bent Rasmussen 
1964/65 GS Aage Jakobsen 

 
 
 
 
Om indvielsen af 3. Sct. Georgs Gilde i Kolding skriver gildets 1. 
kansler Bent Rasmussen: 
For mange gildebrødre i Kolding vil datoen den 22. august 1964 
sikkert blive en af dem, man husker længe. Endelig efter mange års 
snak, frem og tilbage, blev 3. Kolding en realitet. 21 gildebrødre fra 
1. Kolding blev denne aften overført, og det nye gilde indviet. 
Det blev en af de helt store aftener med landsgildemesteren ved 
højbordet og landsgildekansleren blandt de talrige gæster fra de 
fleste gilder i provincialet, foruden mange gildebrødre fra Kolding. 
Til ledelsen af 3. Kolding indsatte landsgildemester Kaj Korup 
gildemester Thomas Kristensen, gildekansler Bent Rasmussen og 
gildeskatmester Aage Jakobsen. Erik Jørgensen blev skriver, Egon 
Lundsgaard faneherold og Andreas Andersen dørherold. 
I gildehallen var der endvidere optagelse af to nye gildebrødre, 
nemlig bestyrer Hans Roager Lauritsen og kriminalbetjent Mads 
Larsen, samt indvielse af 3. Koldings nye fane, som er modtaget fra 
Danmarkssamfundet, og der blev talt af landsgildemesteren, stads-
gildemesteren og 3. Koldings gildemester. 
Det efterfølgende kammeratlige samvær blev ikke mindre festligt, 
hvor det nye gilde fik overbragt mange hilsener og gaver blandt 
andet gildemesterkæde – økse – heroldkæder – duge – sangbøger – 
fanefod – gæstebog – penge – blomster – telegrammer samt – som 
toppen af kransekagen – 2 sølvlysestager fra det nye gildes 
georginer. 
Det blev sent, inden gildemester Thomas Kristensen på 3. Koldings 
vegne kunne takke for en uforglemmelig aften, hvor han blandt andet 
sagde: Ja, så er 3. Kolding en realitet, og vi i ledelsen skal til at prøve 
kræfter, idet vi håber, det vil lykkes os at skabe et gilde, som vil 
blive til glæde og gavn for alle. Jeg vil samtidig herigennem benytte 
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lejligheden til at takke alle gildebrødre, som var med til at gøre vor 
indvielsesaften så festlig. 
 
Efter indvielsen fortsatte gildearbejdet. I september var der gildehal 
på Hotel Kolding, hvor de fleste gildehaller og møder foregik, denne 
aften overrakte Svend Rosgaard Meier en heroldstav til det nye gilde. 
I oktober var der gildemøde med damer, og hvor der var en pæn 
tilslutning. Grb. Aksel Bové fra Vejle gildet underholdt med klaver-
spil og et muntert foredrag om kendte musikklassikere. Grb. Svend 
Rosgaard Meier underholdt med munter oplæsning samt seriøs 
recitation. 
I december var der julegildehal på Grand Hotel, hvor overpoliti-
betjent Johs. Ladegaard holdt foredrag om politiets arbejde på 
Cypern. Der var også en juletræstur, hvor hele familier samledes og 
kørte i bus til Hovborg plantage, hvor der blev købt billige juletræer. 
På hjemturen blev der drukket kaffe på Hvilested kro. Trods det, at 
det var regnvejr, var det en hyggelig tur, der havde samlet ca. 30 
deltagere. 
Februar 1965 blev der for første gang i gildets historie holdt gilde-
ting. Der var mødt 20 gildebrødre. GM aflagde beretning og fortalte, 
at der var 23 medlemmer i gildet, hvilket var det samme som ved 
gildets start den 22. august 1964. Mødeprocenten havde i gildeåret 
været noget svingende, idet der til møderne havde været mellem 50% 
og 100%  fremmøde. GM syntes, at brødrene havde svigtet lidt ved 
hjælpearbejdet. Kontingentet blev uforandret kr. 100,00 pr. år. Den 
siddende ledelse bestående af GM Thomas Kristensen, GK Bent 
Rasmussen og GS Aage Jakobsen blev genvalgt. Under eventuelt var 
der en livlig diskussion om køb af eget gildehus. 
Ægtefællerne mødtes også til hyggeligt samvær. Hos fru Ankjær 
Jensen blev der holdt møde, hvor man hver skulle medbringe 2 
stykker smørrebrød samt eventuelt drikkevarer, og hos Pulle Laurit-
sen fortalte Inger Jakobsen om hudens daglige pleje og om, hvordan 
man lægger en make-up. 
I gildehallen den 11. marts var der gæster fra Vojens, Odense og 
Koldings gilder. Bent Christensen og Svend Aage Skovgaard blev 
optaget som svende. Gildemesteren kom i sin tale ind på ritualets 
betydning og klarlagde for de nye brødre, at vi bare ønsker i al 
stilfærdighed, men på en højtidelig og værdig måde, at minde om 
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den dag for måske mange år siden, da spejderløftet blev aflagt. 
Enhver bevægelse, der startes af idealister, får som regel straks 
begejstrede tilhængere, hvis begejstring igen smitter og river andre 
med. Det er som en flod, der starter på et højt bjerg. I begyndelsen 
går det stærkt, men efterhånden som den kommer ned i lavvandet, 
løber den langsommere og breder sig mere og mere ud. Tænk jer, 
sagde GM videre, spejderbevægelsen og gildebevægelsen, som er en 
sådan flod, hvor hvert medlem er en dråbe, hver kilde, der løber til, 
en flod, der vil det samme, der har det samme mål. 
Sct. Georgs aften blev Jens Hinnerup genoptaget og Svend Anker og 
Peter Møller-Hansen optaget. 
I maj måtte en planlagt tur til Frydenborg aflyses på grund af for 
dårlig tilslutning. 
Siden 1947 har gilderne i Kolding påtaget sig at afholde 
børnehjælpsdage. I 1965 gav det ca. kr. 80.000,- der kan fordeles til 
støtte for børne- og ungdomsarbejdet og til socialt arbejde i Kolding, 
hvor offentlige midler ikke ydes eller ikke strækker til. 
Oktober gildehallen afholdtes på Hotel Kolding, hvor Johs. Lade-
gaard blev optaget, og i november var gildet med damer på besøg 
hos Vanføreforeningen, hvor der var foredrag med efterfølgende 
kaffebord. 
Damerne var igen med til gildemøde på Grand Hotel, hvor gamle 
spejdere var inviteret, og en afdelingsleder fra Mellemfolkelig Sam-
virke fortalte om ulandshjælp. Før jul var der igen i 1965 bustur til 
Hovborg efter juletræer, hvor 45 deltog. 
 

Frydenborg 1995: På billedet ses fra venstre Inger Marie 
og Thomas Kristensen, Ruth og stående Kesse Juhl. 

 



 14 

                                                
 
1966 GM Aage Jakobsen 
1966 GK Bent Rasmussen 
1966 GS Erik Jørgensen 
 
 
 
 

På gildetinget den 10. marts 1966 valgtes Aage Jakobsen til gilde-
mester, Bent Rasmussen fortsatte som gildekansler og Erik Jørgen-
sen blev gildeskatmester. Gildet har nu 31 medlemmer. 
Den 14. april var der gildemøde på Hotel Kolding, hvor rejsesekretær 
Erik Knudsen fra vanføreforeningen skulle holde foredrag. På grund 
af et frygteligt snevejr meldte foredragsholderen afbud samme dag. I 
hast blev der arrangeret en spørgsmål og svar aften, der foregik under 
hyggelige former og blev så vellykket, at den bestemt fortjener en 
gentagelse. Især spørgsmålet ”Vi antager, at en pige har søgt optagel-
se i vort gilde”, fik samtlige gildebrødre op af stolen, og debatten var 
både lang og interessant. 
I eftergildehallen i maj fremkom Thomas Kristensen med et oplæg til 
en diskussion om, hvorvidt ridderbevægelsen indenfor gilderne er 
tidssvarende. Han mente hermed, at det at være ridderlig betød, at 
man var hævet lidt over andre, men at det ikke måtte være sådan, at 
man ved at gøre en god gerning, måtte føle sig mere betydningsfuld 
end andre. Oplægget gav anledning til mange tanker, og der kom 
mange meninger på en god og saglig måde, så det blev en virkelig 
god diskussionsaften. 
Den 9. juni blev der afholdt gildemøde med damer i KFUMs fører-
center på Houens Odde. Der var næsten 100% fremmøde. Efter at 
alle havde gået en tur i de smukke omgivelser, samledes man om et 
veldækket og hyggeligt bord. Efter spisningen var der nogle muntre 
timer i selskab med gildebror Svend Rosgaard Meier, der fortalte om 
oplevelser under en rejse sydpå. Som slutning på aftenen samledes 
man i den skønne sommernat på plænen udenfor hytten, hvor gbr. 
Svend Anker holdt en smuk afslutning. 
8. september var der gildehal i nyistandsatte lokaler på Hotel Kol-
ding. Til istandsættelse af lokalerne havde hver enkelt gildebror i alle 
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Kolding gilderne betalt kr. 10,00. I gildehallen var der gæster fra 1. 
og 2. gilde samt stadsgildeskatmesteren. Ingeniør Niels Ladegaard og 
repræsentant Jørgen Kanstrup blev optaget. 
I december nummeret af Information og Debat opfordrer de fire 
Kolding gilder gildebrødre til ad frivillighedens vej, og hvis man 
sympatiserer med tanken om at give et beløb til gildernes sædvanlige 
juleuddeling til fortrinsvis enlige gamle i Kolding – og fortrinsvis til 
de mennesker, der gennem mange år har fået en julehilsen fra 
gilderne. Gennem årene er erfaringen, at der stadig er behov for 
hjælp, og at netop gildernes lille hilsen har skabt den juleglæde i 
hjemmene, som vi alle ønsker for os selv og også ønsker for vore 
medmennesker. 
8.december var der julemøde på Grand Hotel med deltagelse af 50 
personer, der fik lidt julemad til en pris af kr. 10,00. Skoleleder 
Almose fra Koldingfjordskolen fortalte om skolens arbejde og bad 
gildebrødre om at møde evnesvage med et åbent sind og venlighed. 
12. december afholdtes den sædvanlige juletur. Turen gik igen i år i 
bus til Hovborg, hvor der blev hentet flotte juletræer. Det var denne 
dag det helt rigtige julevejr med sne i landskabet, så deltagerne kom 
rigtig i julestemning. 
Gildehallen i januar var på Hotel Kolding. Hjemmeværnskonsulent 
Vogg Ramming talte om emnet ”Nato indtil 1969 og hvad så”. Et 
meget interessant og tankevækkende indlæg som efterfølgende gav 
anledning til mange spørgsmål. 
9. februar. Poul Møller blev optaget i gildet. I eftergildehallen  
fortalte gildebror Trap Hansen fra Vejle om en aktion med at skaffe 
plejeforældre til grønlænderbørn, der skulle opholde sig i Danmark i 
1 år og gå i skole her for at lære det danske sprog, så de senere kunne 
følge danskundervisningen i skoler på Grønland. Trap Hansen bad 
gildebrødre i Kolding være behjælpelig med at skaffe plejeforældre. 
Søndag den 5. marts afholdt gildet fest med damer. Ledelsesgruppen 
havde forvandlet Hotel Koldings store sal om til en sommer-
restaurant. Der var træer, blomster, parasoller, danseestrada med 
kulørte lamper, jo, der var gjort et virkeligt stykke arbejde. Det satte 
selvfølgelig også præg på aftenen, hvor dans, sang og små konkur-
rencer afløste hinanden. Serveringen bestod selvfølgelig af lækker 
forårsmad med tilbehør, så det blev sent, inden klaverbokseren kunne 
annoncere den sidste dans.  
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                 1967/68 GM Bent Rasmussen 
                  1967/68 GK Preben Kanstrup 
                  1967      GS Erik Jørgensen 
                  1968      GS Hans Bøge 
 
 
 
Gildetinget i 1967 blev afholdt den 9. marts, hvor Bent Rasmussen 
blev valgt til gildemester, Preben Kanstrup blev kansler og Erik 
Jørgensen fortsatte som skatmester. 
På gildemødet i april, hvor damerne var med, var der også gæster fra 
1. og 4. Gilde. Pastor Sv. Aa. Olsen fra Vonsild holdt et foredrag om 
sit arbejde i radiohuset, hvorefter han viste en film om det arbejde, 
der går forud for udsendelse af et TV-teaterstykke. 
Den 23. april mødtes 3. Gilde på Hotel Kolding, hvor den nye 
gildeledelse blev indsat. Herefter begav man sig til fællesgildehallen 
på Koldinghus for at høre Sct. Georgs budskabet, som Hendes 
Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte havde skrevet. 
Juni måned var en travl måned. Den 8. juni var der gildemøde på 
Frydenborg, den 15. juni orienteringsløb med damer og den 23. juni 
var 3. Gilde med familie inviteret til Sct. Hansaften på Stenbjerg, 
hvor en trop fra DDS underholdt, og senere på aftenen var der være 
Sct. Hansbål. 
I august var der tur til Assenbæk Mølle spejdercenter. Det, man fik at 
se, var så fantastisk, at det næsten ikke kunne beskrives, vel 
istandsatte bygninger, og 48 tdr. land i et pragtfuldt afvekslende 
terræn med skov, sø og lyngbakker, hvor alt tog sig strålende ud i det 
dejlige sommervejr. Efter rundturen viste gbr. Poul Erik Johansen, 
Julianehåb lysbilleder og fortalte om forholdene på Grønland, 
specielt set med en gildebrors øjne.  
Den 14. september skulle der være gildehal med tre optagelser, men 
det utrolige skete, at alle tre sendte afbud, hvilket stillede ledelsen i 
en kedelig situation, men på trods af dette var det en god aften, hvor 
ledelsen fortalte om de opgaver, som gildet havde fået i forbindelse 
med Koldinghus’ 700 års jubilæum. 
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12. december mødtes gildebrødre med damer i Bramdrup Skovkro til 
julemøde. Der var stort fremmøde, og der blev serveret en gang 
julesul. Svend Søgaard underholdt med små og store vittigheder og 
Storm P. historier. Mogens Skøde Knudsen arrangerede en gang FUP 
og FAKTA, hvor vi fik lov til at konkurrere med vore egne damer. I 
december var der også den sædvanlige juletræstur til Hovborg kro 
med hele familien. Tilslutningen til turen var det år desværre ikke så 
god.  
I december var der en fællesgildehal for alle gilder i Kolding, hvor 
rabbiner Bent Melchior talte om ”Israel i brændpunkt”. Damerne var 
ikke inviteret med, hvilket afstedkom et skarpt indlæg i Information 
og Debat fra en at damerne, der var meget forarget over ikke at have 
fået  invitation til denne aften. 
I 3. Gilde blev der startet et GOOD-TURN laug, som havde til 
formål at yde hjælp og økonomisk støtte, hvor der måtte være behov. 
Alt havde interesse. Der efterlystes gamle flasker, bøger, bildæk, 
aviser, metaller og meget mere. Initiativtagerne var Hans Bøge, Hans 
Lauritsen, Sv. Aa. Skovgaard og Frode Lauritsen. 
Provincialet holdt i januar ridderhal i Vejle, hvor Erik Jørgensen og 
Hans Bøge blev slået til riddere 
I gildehallen i marts blev Henning Rohde Nielsen og Kaj Munk 
Johansen overført til 3. Gilde. I eftergildehallen fortalte Kesse Juhl 
om sin rejse til Amerika på en så inspirerende og medrivende måde, 
at klokken blev 24, inden GM kunne slutte aftenen. 
14. marts afholdtes gildehal med efterfølgende gildeting. På gilde-
tinget kunne GM berette, at der ved gildeårets start var 37 gilde-
brødre og i dag 42. Han fortalte yderligere, at der i det forløbne år 
havde været stor tilslutning til de afholdte arrangementer. Det var 
også glædeligt, at gildebrødre efterhånden havde lært at sende afbud, 
når de ikke kunne komme. GM fremkom med ønske om, at 
gildebrødre skulle komme med nye ideer til arbejdet i det kommende 
år. Under eventuelt blev især gruppearbejdet og dets organisation 
diskuteret. Der opstod en livlig diskussion om anvendelsen af 
Frydenborg lejren samt om det arbejde med mulighed for at tjene en 
bunke penge, som ”Good Turn-lauget” var ved at påtage sig. 
På Sct. Georgsaften 1968 blev der holdt en kort gildehal for at 
indsætte den nye ledelse. GM takkede brødrene for indsatsen i det 
forløbne år og pointerede, at vi i 3. Gilde ikke er arveligt belastede, 
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hvorfor vi kan prøve nye veje og ideer. Efter gildehalen begav brød-
rene sig til riddersalen på Koldinghus for at høre Sct. Georgs bud-
skabet, som var skrevet af Islands præsident.  
I maj måneds gildehal blev Bjarne Nielsen optaget i gildet. I sin tale 
sagde GM, at vi i dag lever i velfærd. Det at have det godt, kan også 
være farligt, fordi det sløver, og det med at vise hensyn til andre, er 
der mange, der glemmer i vor fortravlede tid. Derefter takkede GM 
good-turn lauget specielt Frode Lauritsen for den arbejdsiver, der 
blev lagt for dagen. Trods pessimisternes udsagn har lauget betalt en 
150 m lang bølgebryder på Houens Odde, og laugets kasse rummer 
kr. 3000,00. I eftergildehallen holdt Mogens Mathiesen et interessant 
foredrag om skrald og problemerne med at få det af vejen. 
Ellen Løvert fra 2. Gilde takkede gildebrødre for hjælpen til den 10. 
svagførelejr på Frydenborg, specielt rettede hun en tak til 3. Gildes 
Good-Turn laug, der havde sørget for en tur rundt i omegnen med 
kaffe på Peter Åge gården. 
24. august var gildet med damer en tur til Stevninghus, hvor DDS har 
spejdercenter. Her så man, hvordan spejderne flækker træ til planker 
og bygger kopier af vikingehuse for at rekonstruere det gamle 
Hedeby. 
Julemødet i december blev holdt som én julefest på Hotel Kolding, 
hvor damerne naturligvis var inviteret med. Der blev sunget og læst 
op af Peters Jul, ligesom der var lottospil, konkurrencer og dans. I alt 
60 deltog i denne hyggelige aften. 
Den årlige juletræstur foregik traditionen tro til Hovborg, hvor kaffen 
blev nydt på kroen. 
 
 

Frydenborg 1993 
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1969/70 GM Henning Rohde Nielsen 
1969      GK Egon Lundsgaard 
1970      GK Jørgen Kanstrup 
1969      GS Hans Bøge 
1970      GS Frode Lauritsen 
 

 
 
13. marts 1969 var der gildehal med efterfølgende gildeting. Efter at 
Kesse var valgt til dirigent, aflagde GM Bent Rasmussen beretning. 
GM udtalte sin utilfredshed med, at der gennemgående var for lille 
tilslutning, man var efter GMs mening nogle sløsehoveder, og alle 
fik en lille røffel om at være mere aktive. Regnskabet udviste et 
overskud på kr. 503,27, kontingent uforandret pr. 110,00 årligt. 
Good-Turn lauget fortalte, at deres kassebeholdning var kr. 2.456,92. 
Henning Rohde Nielsen blev valgt til gildemester, Egon Lundsgaard 
til kansler og Hans Bøge blev skatmester. Under eventuelt foreslog 
Thomas Kristensen, at vi fik nogle aftener, hvor man bare dumpede 
ind for blot at få en sludder, dog skulle der ske et eller andet.  
I maj gildehallen blev Erik Lauritsen og Mogens Thrane optaget i 
gildet. 
I juni var brødre med damer med til et orienteringsløb, som endte på 
Frydenborg, hvor der blev serveret stegt ål. Efter spisning spillede 
Wagner and his backfisches op til dans.  
16. august blev der holdt spejderløb for alle F.D.F., F.P.F. og 
spejdere  i Kolding. Løbet var et byløb, og holdene var sammensat 
med deltagere fra hvert korps. 
23. august afholdt gildet med damer 5 års fødselsdagsfest. Festen var 
arrangeret som en skovtur. Damerne havde lavet nogle festligt 
pyntede madkurve. Efter spisningen var der dans til gildets eget 
husorkester, Clarup & Co. Kun 16 par var mødt op til denne festlige 
aften. 
I december blev der holdt julefest med damer. Festen stod i 
vikingernes tegn, og startede med spisning af kyllingelår til et 
svingende krus mjød. Der var i lighed med tidligere år også en 
juletur til Hovborg efter juletræer. 
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Vejret var dårligt, men aftenen var god, da damerne var inviteret med 
til en aften, hvor Henning og Jørgen fortalte og viste film om, 
henholdsvis hvordan et tæppe bliver til, og et moderne kamera ser 
dagens lys. 
Det kniber med mødeprocenten, kun 12 gildebrødre var mødt op til 
februar gildehallen. 
På gildetinget i marts genvalgtes Henning Rohde Nielsen som 
gildemester, Jørgen Kanstrup blev kansler og Frode Lauritsen 
skatmester. GM kunne fortælle, at der var 40 medlemmer i gildet. 
Under eventuelt fremkom forslag om oprettelse af en is- og pølsebod 
på rastepladsen ved Skamlingvejen, forslaget blev lagt ud til 
grupperne for nærmere diskussion.  
I gildehallen i maj blev Per Petersen optaget i gildet. 
Turen til Frydenborg i juni, hvor damerne var med, stod i rumfartens 
tegn, alt mindede om en rumtur til månen. Rumledelsen havde 
udsendt befaling om at give møde med rumfartøj i rumcentret på 
Staldgården. Forskellige poster skulle løses på vej til Frydenborg, 
hvor der var en hyggelig aften, der sluttede med dans til gildets 
husorkester under ledelse af Wagner Clarup. 
I september startede gildet en ny serie i eftergildehallen ”manden på 
jobbet”, hvor Niels Bollerup fra 1. Gilde fortalte om blomster og 
planter og viste nogle dejlige forårsbilleder. 
November gildehallen startede med optagelse af Svend Bruhn. GM 
talte om respekten for andre mennesker og kom derved ind på 
ungdommen og dens forhold til den ældre generation. I eftergilde-
hallen var det Bent Rasmussen, der i serien ”manden på jobbet” for-
talte om forsikringsbranchen. 
Med udsendelse af en køn lille julekalender var optakten gjort til en 
hyggelig julestue. Ved indgangen fik man en julekurv med småkager 
og dertil dampende Gløgg. Dernæst fortsatte programmet i juleka-
lenderens tegn, idet man havde lavet en kæmpe julekalender, hvor 8 
børn en for en kom frem i datohullerne og fremsagde et vers af 
”Peters Jul”. Juletræet var tændt. Man sang ”Juletræet med sin pynt” 
og mester fortalte julehistorier. Så var tiden inde til at gå til det 
bugnende julebord, hvor man mæskede sig, hvorefter der var 
lotterispil med meget fine gevinster. Der blev også tid til en dans ind 
imellem. Til slut samledes alle med levende lys på dansegulvet, hvor 
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mester sluttede en hyggelig og vellykket aften, og man sang ”Tak for 
alt i det gamle år”. 
Igen i år havde var der en vellykket tur til Hovborg efter juletræer 
med efterfølgende kaffebord på Hovborg kro. 
Den årlige juleuddeling, som alle gilder i Kolding står bag til enlige 
gamle i Kolding, er afgået ved en stille død. Beløbet, der kom ind 
dette år, var meget beskedent, nemlig kun kr. 640,- hvoraf 3. Gilde 
havde ydet kr. 150,-. Det er beklageligt, at gilderne efter ca. 30 år må 
opgive dette traditionelle jule-good-turn arbejde. 
Gildemøde i januar havde samlet i alt 25 gildebrødre, hvoraf 7 var 
gæster fra Vejle, Haderslev og Vojens. Bent Rasmussen indledte og 
var ordstyrer ved en diskussion om gruppearbejdet i gildet. Der var 
mange interessante indlæg, som udmøntede sig i en vældig 
diskussion. Det var en hyggelig aften, som dog ikke gav det helt 
store udbytte. 

 

Billedet er fra julefesten i 1969. Siddende er det Henning Rohde Nielsen og bag ham 
står Jørgen Kanstrup. De to ved siden af Jørgen er det ikke lykkedes at genkende. 
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  1971/72 GM Erik Jørgensen 
  1971      GK Jørgen Kanstrup 
  1972      GK Kaj Munk Johansen 
  1971/72 GS Frode Lauritsen 
 
 
 
I marts 1971 blev der holdt gildehal på Hotel Kolding, hvor GM 
Henning Rohde Nielsen talte om ansvar inden- og udenfor gildet. 
Efter gildehallen var der gildeting. GM kunne i sin beretning fortæl-
le, at der var 41 gildebrødre i 3. Gilde, så det var lidt skuffende, at 
der kun var mødt 15 til gildetinget. Erik Jørgensen blev valgt til gil-
demester, Jørgen Kanstrup og Frode Lauritsen genvalgtes som kan-
sler og skatmester. 
GM mindede i maj gildehallen om at hjælpe andre ikke bare er en 
fritidsbeskæftigelse. Han omtalte gildefællesskabet, og det at arbejde 
med  sig selv, ansvaret i fællesskabet, at holde spejderånden levende, 
respekten for andre og frem for alt at være aktiv. 
Gildebrødre med ægtefæller i alt 50 havde en fin aften på Fryden-
borg. Aftenen stod i søens tegn, og et ”meget hårdt orienteringsløb” 
blev afholdt. Der blev sunget mange sange, og en lille svingom blev 
der også tid til. 
26. august var der friluftsgildehal på Houens Odde sammen med 2. 
Fredericia, hvor man oplevede en af sommerens skønneste aftener. 
Bedre forhold end at sidde ved lejrbålet og de rammer det gav, kunne 
gildemester ikke få til at byde to nye gildebrødre Kaj Johansen og 
Viktor Simonsen velkommen. 
Efter veloverstået landsgildeting, hvor gildebevægelsens tre stiftere, 
F. Heiberg-Jürgensen, Erik Dahl og Erik Sjøquist under øredøvende 
bifald, blev udnævnt til æresmedlemmer, blev der den 16. september 
holdt gildehal med damer på Bøgelund. I eftergildehallen talte lærer 
og erhvervsleder E. Høllsberg over emnet ”Skolen og erhvervslivet”.  
7. oktober blev der holdt fællesgildehal i Frimurerlogens lokaler, 
hvor stadsgildemester Bent Rasmussens gildemestertale drejede sig 
om materialisme og idealisme, hvor han kom ind på, at ingen kan 
leve på en af delene, der må være en portion materialisme i idealerne 
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og omvendt. Erik Jørgensen holdt 5. minutters Sct. Georg om sym-
boler – statussymboler contra gildernes symboler. Aftenens fore-
dragsholder, forstander A. Hill-Madsen, Esbjerg talte om kultur – 
masker – humanisme og kristendom. 
Årets julestue havde samlet 32 gildebrødre med ægtefæller. Aftenen 
var en mosaik omkring julen og årsskiftet. Hans Koldsø lagde for 
med temaet ”jul før og nu”. Jens Hinnerup fortalte om en familietur 
til U.S.A., og Grethe Thrane viste nogle flotte juledekorationer, som 
senere på aftenen blev uddelt som præmier i forbindelse med en 
musikquiz. Johs. Ladegaard berettede om en juleaften i 1944 i Tysk-
land. 
Den 14. december blev der holdt ekstraordinært stadsgildeting, hvor 
eneste punkt på dagsordenen var leje af lokaler i Katrinegade 25. 
Istandsætning af lokalerne anslås at ville koste kr. 32.300,00, hvoraf 
inventar udgjorde kr. 18.500,00. Efter gildetinget var der mulighed 
for at se lokalerne, og der var almindelig enighed om, at lokalerne 
var særdeles velegnede til gildernes formål. 
Den 28. december holdt Kolding gilderne fælles juletræsfest på 
Jydekroen, hvor gildebrødre med familie og slægtninge kunne delta-
ge mod betaling af kr. 5,00 for børn og 2,50 for voksne. 
Den 24. februar 1972 var en stor dag i Koldinggildernes historie. 
Indvielse af egne lokaler i Katrinegade 25. 
Gildetinget 1972 startede med en kort gildehal i de nye lokaler. 
Gildemester takkede lokaleudvalget for veludført arbejde, og Tho-
mas Kristensen overrakte på Johs. Ladegaards vegne et smukt træ-
snit, som senere blev hængt op. På gildetinget fastsattes kontingentet 
til kr. 168,00 pr. år, og det blev besluttet at købe et gavebrev i huset 
på kr. 3.000,00. Erik Jørgensen blev genvalgt til gildemester, Kaj 
Munk Johansen blev kansler og Frode Lauritsen skatmester. Der 
arbejdes også på Frydenborg, hvor 3. Gilde står for istandsættelse af 
pejsestue og spiselokale. 
Til april gildehallen var damerne inviteret med. Gildemester Erik 
Jørgensen takkede damerne for den tid og kræfter, gildebrødrene 
havde fået lov at bruge ved at være med i arbejdet med istandsættelse 
at de nye lokaler i Katrinegade 25. 
Ved gildehallen i maj blev der optaget 2 nye gildebrødre Carl 
Kristian Hanke og John Jacobsen. Gildemestertalen omhandlede 
tolerance og det at lytte til andres meninger og have respekt for disse. 
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Årets tur til Frydenborg skulle være på grundlovsdag, hvor der skulle 
være gildehal med båltale, men efter mange forviklinger og 
telefonsamtaler blev arrangementet aflyst på grund af for dårlig 
tilslutning. 
En sensommeraften på Houens Odde sammen med damerne, der 
havde sørget for en god madkurv. Aftenen var en hyggeaften med en 
kort travetur i skoven, lidt fiskeri langs stranden eller rettere på en 
tørlagt strand med de underligste fangster, og efter et lejrbål uden ret 
meget bål var der en god appetit og en hyggelig pejsesnak. 
I september var der gildehal med damer, d.v.s. medens der var 
gildehal var damerne beskæftiget med bordpyntning. I eftergilde-
hallen talte politiassistent Lumholdt om sit arbejde på Vesterbro i 
København, og det kom tydelig frem, at Lumholdt ikke var enig i 
mange af de love, som politikerne vedtog. 
I gildehallen i november blev Frode Munk, Ib Bie og Peter Dich 
optaget som nye svende.  
Den 14. december var der julefest, hvor det nye system med, at det 
var grupperne, der stod for arrangementet virkede meget fint. Huset i 
Katrinegade var lavet om til en sømandsstue, og ved ankomsten blev 
man tildelt en romration. Der var skafning på mellemste dæk, hvor 
der også var konkurrencer i sømandsskab. Det kneb lidt, da man sidst 
på aftenen skulle ”gå planken ud”. Henning, der dirigerede aftenen 
med sin skibsklokke, fik som sædvanlig på sin hyggelige måde rystet 
deltagerne sammen. Aftenen sluttede med, at GM ønskede god jul og 
man sang ”Nu tak for alt i det gamle år”. 
I januar gildehallen ønskede GM godt nytår og fortsatte med ønsket 
om, at vi sluttede op om 3. Gilde for at gøre det levende og værdigt, 
så vi i det daglige arbejde lever op til de idealer, vi har som mål. I 
eftergildehallen var der mange sjove indslag, især ”På med pilen 
Palle” var populært. 
7. februar var damerne med til gildemøde, hvor aftenens taler var 
spejderchef Robert Madsen, som selv er gildebroder. Emnet han talte 
om, var fremtidens spejderarbejde og gildebevægelsens muligheder 
fremover. 
 



 25 

                                                         
 

1973/74 GM Svend Anker 
1973      GK Kaj Munk Johansen/ 
                     Jørgen Kanstrup 
1974      GK Viktor Simonsen 
1973/74 GS Poul Møller 

 
 
Ved gildetinget den 8. marts 1973 oplyste GM Erik Jørgensen i sin 
beretning, at der i 3. Gilde er 41 gildebrødre fordelt med 7 riddere, 
29 væbnere og 5 svende. Det blev oplyst, at en istandsættelse af 
Frydenborg havde kostet kr. 99.000,- og at lejren var sat til 75.000,- i 
den offentlige vurdering. Svend Anker valgtes til gildemester, Kaj 
Munk Johansen til gildekansler og Poul Møller til gildeskatmester.  
I april gildehallen blev Poul Erik Rasmussen optaget og Cart Thousig 
Carlsen overflyttet til gildet. 
I gildehallen i maj rettede gildemesteren en varm tak til gildekansler 
Kaj Munk Johansen for hans arbejde i ledelsen, nu hvor han forlader 
byen af arbejdsmæssige hensyn. Jørgen Kanstrup indtog herefter 
pladsen efter Kaj. 
Traditionen tro sluttede sæsonen med en tur til Frydenborg. Arrange-
mentet foregik som en guldgraverfærd. Efter et par spændende kon-
kurrencer på stranden med guld til alle, gik man til det festlige 
utraditionelt dækkede bord. Efter dans m.m. til lidt før midnat slut-
tede GM på vanlig vis den vellykkede aften.  
Gildebrødre med damer 54 i alt var mødt op til gildeaften i august på 
Houens Odde. GM Svend Anker kom i sin gildemestertale ind på 
naturens indvirkning på vort sind og ikke mindst den fred og ro, vi 
får ved at lytte til naturen. Johs. Ladegaard holdt 5. minutter Sct. 
Georg, hvor han spurgte, om vi lod os styre af fjernsynet i stedet for 
at tage del i tilværelsen. I eftergildehallen holdt korpssekretær Kjeld 
Søllested et foredrag om familiemønstret nu og i fremtiden. 
I september blev Bent Spatzeck optaget som gildebror. 
Samme aften som Erhard Jacobsen i november kørte tør for benzin 
på Harreskovvejen, var der kun mødt få op til gildehal i 3. Gilde. Om 
det var tilfældigt vides ikke, men GM nævnte, at samfundet er i 
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bevægelse, og at vi må være på vagt mod en passiv tilværelse, kun en 
aktiv indsats skaber værdier og tilfredshed. 
Lørdag den 8. december var gildehuset lavet om til ”Kjøbmands-
gården”, hvor der var indbudt til fest. Høkeren Bjarne Nielsen kunne 
byde på alt, hvad der kunne tænkes at høre til et gammeldags 
sulebord. 40 af Kjøbmandsgårdens venner havde taget imod indby-
delsen og var mødt op til en festlig aften. 
I januar blev Thorvald Simonsen genoptaget. Det kammeratlige 
samvær i eftergildehallen var henlagt til sparetiden på grund af olie-
krisen, hvor levende lys var alt, hvad der lyste op. Kaffen blev lavet 
på primus. I den hyggelige belysning fik Hans Koldsøs oplæsning af 
Anton Berntsens digte tanken hen på ”æ Bindstow”. 
Kun ca. halvdelen af gildets medlemmer var mødt op til gildehallen i 
februar, hvor provincialmester Aage Jensen holdt et inspirerende 
indlæg om ridderarbejde og ridderforberedelse.  
Ved gildetinget i marts kunne GM fortælle, at 3. Gilde havde 43 
medlemmer, og mødeprocenten havde været ca. 65. Uddeling af tele-
fonbøger havde sidst givet gilderne i Kolding kr. 10.962,83, og hele 
beløbet var indgået i lokalefonden og var stærkt medvirkende til at 
nedbringe gildernes banklån. Svend Anker og Poul Møller blev gen-
valgt til h.h.v. gildemester og gildeskatmester og Viktor Simonsen 
nyvalgtes som gildekansler. 
Efter indsættelse af den nye kansler i april gildehallen talte GM om 
trivsel og idealer og over gildebroderens udvikling fra svend til 
ridder. Efter gildehallen talte forstander Aksel Ravn fra skole-
hjemmet i Genner om skolehjem, og der blev givet et indblik i livet 
på et sådant hjem, hvorfor børnene kommer der, og hvad der kan 
gøres for at tilpasse adfærdsvanskelige børn til samfundet. 
I maj gildehallen talte GM om trivsel, økonomi og religion, og som 
et nyt indslag i gildehallen havde GM på forhånd fremsendt fire 
forskellige avisartikler over de samme emner til Peter Dich, Mogens 
Thrane, Erik Vive og Frode Munk, som hver især læste sin artikel op 
og fremkom med personlige kommentarer til artiklen. I eftergilde-
hallen blev der debatteret videre om de valgte emner. 
Sæsonafslutningen på Frydenborg havde samlet 25, der sammen nød 
den dejlige sommeraften med madkurv og en lille svingom. 
Damerne var inviteret med til september gildehallen for sammen 
med gildebrødrene at opleve fællesskabet og gildehallen. GM talte 



 27 

om den travle tid, vi lever i, og at det er af stor værdi at kunne koble 
fra, at være sammen i fællesskabet om de idealer og den målsætning, 
vi gennem lov og løfte har sat os og om de forpligtigelser vi har over 
for det samfund, vi lever i. Bjarne Nielsen holdt 5 min. Sct. Georg 
over emnet, hvorfor er vi ikke flere gildebrødre her i aften. Vi 
kommer for få til vore gildehaller, er det stadigvæk interessant for os, 
eller har vi fået andre interesser, skal vi måske lave noget om på vor 
gildehal. Vi må se at komme op af starthullerne, lad os diskutere 
dette og lad der være mødepligt næste gang, således at vi kan tale om 
det alle sammen. 
Den 7. december var der arrangeret en festlig julestue i gildehuset. 
Man startede med en kort gildehal, hvor GM rettede blikket tilbage 
over de 10 år, der var gået siden 3. Gildes start og omtalte de gilde-
mestre, der i denne periode havde været med til at skabe traditioner i 
3. Gilde, som vi bygger videre på. Preben Kanstrup havde sammen-
klippet et bånd med de væsentligste ting fra 3. Gildes start, hvilket 
gav et godt indtryk af den højtidelige indvielse i 1964.  
I februar gildehallen blev Ejvin Langkjær optaget, og GM talte om 
det broderskab, der binder gildebrødrene sammen. I eftergildehallen 
var Kesse Juhl bordleder til en debat om demokratiet, og der var 
enighed om, at der stort set er ved at være noget råddent i Danmark, 
hvor man sidder fast til halsen i organisationsvælde og statslig umyn-
diggørelse af den enkelte borger. 
Søndag den 9. marts var der tur til Vesterhavet. Der var ikke mødt 
mange gildebrødre, men med koner, børn og bedsteforældre lykkedes  

det at fylde bussen. Me-
teorologerne havde lovet 
regn, men i stedet skin-
nede solen under hele 
turen. Turen gik over 
Korskroen til Nyminde-
gab, hvor der var arran-
geret rundtur i lejren. 
Derefter gik turen til 
Hvide Sande, hvor der 
blev travet og leget på 
stranden.  

 
Inga Anker, Frank Bredvig, Pulle Lauritsen og John 
Hansen ved nytårsfesten 1977. 
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1975/76 GM Frode Munk 
1975      GK Viktor Simonsen 
1976      GK Svend Bruhn 
1975/76 GS Poul Møller 
 
 

 
På gildetinget den 13. marts 1975 blev Frode Munk valgt til gilde-
mester, Viktor Simonsen fortsatte som gildekansler og Poul Møller 
som gildeskatmester. 
I maj optog gildemesteren Frank Bredvig og Bruno Schmidt i gildet. 
Årets Frydenborgtur startede med et orienteringsløb, som Peter Dich 
vandt. De medbragte madpakker gled ned med hygge, godt humør og 
aftenen sluttede med en svingom. 
Den årlige tur til Houens Odde i august havde samlet ca. 50 deltagere 
og startede med, at korpssekretær Søllested viste rundt og fortalte om 
det store arbejde med modernisering af centret. 
Ved gildemødet i oktober orienterede Vagn Dybkjær og frue om 
UFOer og viste mange billeder af rumskibe og sågar marsmænd. 
Bordene var festligt dækket med flyvende tallerkener og flotte 
blomsterdekorationer a’ la rumskibe. 
30. oktober blev der holdt gildehal, hvor korpssekretær Kjeld Søl-
lested blev overført til gildet, og Sv. Åge Nørgaard blev optaget som 
svend. Er vi kun aktive i vort arbejde? Spurgte gildemester i sin tale, 
hvad med familielivet? Har vi tid til kone og børn, når vi kommer 
hjem? Lad os også engang imellem give familielivet en sjat Substral, 
en gang gødning, så det kan folde sig ud og trives. I eftergildehallen 
kunne GM fortælle, at de i september afholdte børnehjælpsdage 
havde givet et overskud på kr. 123.033,24. 
På grund af GMs sygdom trådte Viktor Simonsen til med kort varsel 
og klarede det flot. Han talte om frihed med dens mange fortolk-
ninger, hvor der er mulighed for den enkelte til at tænke, tale og 
handle frit.  
I januar gildehallen blev en af medstifterne af 3. Gilde, Hans Ove 
Hansen, genoptaget. GM udtrykte glæde over, at Hans igen ønsker at 
indtræde i 3. Gilde. Stadsgildemester Kaj Zoega Jørgensen var på 
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besøg, og efter at gildemester havde budt velkommen overtog 
stadsgildemesteren højsædet. Efter gildehallen var bilinspektør 
Børge Møller på besøg og fortalte om vigtigheden af at bruge 
sikkerhedssele, som jo er noget forholdsvis nyt i bilerne. 
Februar gildemødet havde Afrika som emne. Skatteinspektør Børge 
Nellemann og hustru var aftenens gæster og fortalte levende om en 
rejse til Zambia og Tanzania. 
På gildetinget den 25. marts kunne gildemester bl.a. fortælle, at der i 
alt er 241 gildebrødre i Kolding. Frode Munk blev genvalgt til 
gildemester og Poul Møller til skatmester og ny kansler blev Svend 
Bruhn. 
GM sammenlignede i april måneds gildehal i sin tale træerne og 
menneskerne igennem hele deres opvækst. Frøene i planteskolen og 
børnene i vuggestuen, hvor de hver for sig bliver puslet og plejet, 
barndom og ungdom er lig med forår. Midalder med sommeren med 
den jævne grokraft, stabilitet og ydeevne. Alderdom og efterår med 
deres pludselige frafald eller gradvis nedsættelse af aktiviteterne. 
Vinteren med dens kulde er døden, men også en ny gærende 
forventning om genfødsel.  
Gildemødet på Frydenborg havde samlet 35 personer, der efter Erik 
Jørgensens korte, men velvalgte båltale, nød den medbragte mad. 
Lokalet var festligt pyntet og den vellykkede aften sluttede med dans 
til den medbragte båndoptager. 
I septembers gildehal afløste Svend Anker gildemester Frode Munk, 
der var blevet indlagt på sygehuset.  
På et stadsgilderådsmøde blev linieføringen af den nye Vestre 
Ringvej diskuteret. Stadsgildemesteren mente ikke, det ville få nogen 
betydning for gildehuset bortset fra nogle støjgener. Årets Sct. 
Georgs March, hvor der var 550 deltagere, var blevet afviklet af 
gilderne i fællesskab på fineste vis. 3. Gilde kunne fortælle, at man 
så sig om efter et mindre plejehjem, for hvis beboere man kunne 
tænke sig at arrangere en aften. 
Pigerne var igen med på Houens Odde, hvor Kolding Brassband 
underholdt, og GM holdt båltalen, hvor han kom ind på tidens stress 
og jag. 
I oktober gildehallen blev Poul Erik Christensen genoptaget. Der 
skulle også have været optagelse af en ny gildeborder John Hansen, 
men han havde sendt afbud, da han skulle til Ungarn på forret-



 30 

ningsrejse. GM sagde i sin gildemestertale, at det burde være en 
selvfølge at møde op til gildehaller af to grunde: 
1) Et gilde er en samhørighed, og den, der ikke møder op, er savnet, 
hjulene kører ikke så godt, når der mangler en tand i tandhjulet. 
2) Det må være sådan, at den enkelte virkelig kan hente noget med 
hjem, en bid af fællesskabet. 
På gildemødet i november skulle der have været besøg af Claus 
Jacobsen fra Danmarks Radios Provinsafdeling, som skulle holde 
foredrag. Klokken 16.30 kom der afbud med den begrundelse, at der 
blev holdt fagligt møde. Til alt held havde man i GM en fremragende 
foredragsholder, der med et så interessant emne som taleteknik 
gennemførte emnet på en vittig og saglig måde. 
GM fortalte, at i forbindelse med det landsdækkende arrangement 
Flygtning 76, havde gilderne i fællesskab afholdt bankospil med ca. 
700 deltagere, ligesom der blev arrangeret gallaaften i Industri-
foreningens lokaler. De to arrangementer gav overskud på i alt kr. 
16.270,- 
Den 9. december blev John Hansen optaget i gildet, hvor han gav et 
enestående godt svar på de stillede spørgsmål, og GM gav udtryk for, 
at han var sikker på, at med Johns optagelse har gildet fået et aktivt 
og initiativrigt medlem. I sin tale kom GM ind på julen, som han 
mente havde trange kår, og at den havde udviklet sig til en 
”plastikfest”. Julekort skrives på samlebånd og julemaden købes i 
hast i supermarkedet. GM mente, at de fleste glemmer, at julen er 
den smukkeste og mest livsbekræftende højtid. 
For første gang i flere år blev der afholdt nytårsfest, hvor 55 
festklædte gildebrødre med damer deltog. Der blev dykket ned på 
”Havets bund”, hvor man fandt alt det gode, som havet kunne byde 
på.  
I et inlæg i ”Information og Debat” gik GM i rette med dem, der vil 
sælge Frydenborg nu. GM mente, Kolding gilderne først skal finde 
en egnet grund, hvor vi kan bygge vor egen Gildeborg, hvor 
startkapitalen så kan være salg af Frydenborg og telefonbogspen-
gene, som i alt vil andrage ca. kr. 450.000,- 
I februar gildehallen kunne GM fortælle, at klaveret, der nu står i 
gildehallen, er en gave fra C. C. Knudsen 1. Gilde. I eftergildehallen 
viste Erik Jørgensen lysbilleder fra en tur til de Vestindiske øer, som 
medførte en del tilråb fra de fotokyndige brødrene Kanstrup. 
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1977/78 GM Poul Møller 

  1977/78 GK Svend Bruhn 
  1977/78 GS Svend Aage Nørgaard
  
 
 
 
Poul Møller blev på gildetinget i 1977 valgt til gildemester. Svend 
Bruhn fortsatte som gildekansler, og Sv. Åge Nørgaard valgtes som 
gildeskatmester. Det blev på gildetinget vedtaget at fremsende 
forslag til stadsgildetinget om salg af Frydenborg og bruge pengene 
fra salget til køb af en gildeborg i Kolding. Under eventuelt blev 
gruppernes størrelse diskuteret, uden at man kom frem til noget 
konkret. 
I april gildehallen blev Poul Møller indsat, og hans første tale fra 
højbordet omhandlede tillid, hvor han håbede, at der os alle imellem 
måtte være et solidt og seriøst tillidsforhold, når man i en eller anden 
anledning måtte have brug for støtte, råd eller vejledning.  
På stadsgilderådsmødet i maj blev det pålagt lejrudvalget at 
udarbejde et 3 års budget for investeringer på Frydenborg, ligesom 
der blev nedsat et udvalg til at fremkomme med alternativ løsning 
med hensyn til Frydenborg og evt. køb af eget hus. 
GM talte i maj gildehallen om tolerance, og Hans Koldsø holdt 5. 
min. Sct. Georg, hvor han læste to digte ”Sorte Øjne” og ”Lyset” 
samt et selvgjort prosastykke, som virkelig gjorde indtryk. 
Tværgruppen havde i september inviteret til høstfest med damer på 
Houens Odde, hvor Frode Munk, der holdt båltalen, lunede sig op ad 
pejsen, da vejret ikke tillod udendørsaktiviteter. I løbet af aftenen 
optrådte flere gildebrødre i skuespillets ædle kunst. 
Stadsgildet havde inviteret til gallaaften i Logen i Bramdrupdam og 
havde indkøbt 50 orkideer til de fremmødte damer. Desværre blev de 
ikke delt ud da kun 9 par havde tilmeldt sig, og arrangementet derfor 
blev aflyst.  
I oktober gildehallen blev Werner Fleth optaget i gildet, og hans 
besvarelser på de stillede spørgsmål var fremragende; han kom ind 
på sin spejdertid i Sydslesvig under Hitler-regimet. 
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På gildemødet i november dirigerede Kesse alle til at lave en 
borddekoration, og Hans Koldsø fortalte om den økonomiske 
udvikling i Uruguay og ville gerne have haft en diskussion om 
emnet, hvilket ikke rigtig lykkedes, måske fordi ingen rigtig vidste 
noget om forholdene i landet. 
Stadsgildets høring om Frydenborg havde samlet 68 gildebrødre. Et 
budget siger, at det vil koste ca. kr. 170.000,- at gøre lejren i stand. 
Opfattelsen på møder var, at Frydenborg skal bibeholdes. 
GMs tale i december var meget skarp og havde adresse til et inlæg i 
”Information og Debat” fra gildebrødre i 3. Gilde om det at miste sit 
arbejde. I eftergildehallen var der stor enighed om, at 3. Gilde i 
januar skulle have en debat om det forslag om salg af Frydenborg, 
som gildet var fremkommet med på sidste stadsgildeting. 
Nytårsfesten ”Parasolskinsfesten” havde samlet 17 sommerklædte 
brødre med hver sin let påklædte skjoldmø. Hvert bord repræsen-
terede et land, og i løbet af aftenen var der forskellige former for 
konkurrencer mellem landene, og Hans Koldsø optrådte som slange-
tæmmer. 
I januar købte gilderne Katrinegade 25 og Zahnsgade 21 for en 
samlet pris på kr. 210.000,- 
Henning Foged Hansen blev optaget som svend i gildehallen i 
februar. 
På gildetinget i marts 1978 var der genvalg til den samlede ledelse. 
GM nævnte i sin beretning, at der var 45 gildebrødre i 3. Gilde. Han 
kom også ind på det anstødelige i, at det forslag, som 3. Gilde havde 
stillet om salg af Frydenborg, som på stadsgildetinget sidste år var 
vedtaget på demokratisk vis ved det næste stadsgildeting, ville blive 
taget af bordet. Der var stor harme på gildetinget over, at en 
demokratisk vedtagelse blev negligeret. Skatmester fik sit forslag om 
en forhøjelse af gildeskatten til kr. 280,- pr. år godkendt. 
På stadsgildetinget i 1978 kunne stadsgildemester Erik Jørgensen 
fortælle, at der er 247 gildebrødre i Kolding. Et forslag fra 3. gilde 
om salg af Frydenborg til fordel for en fond blev nedstemt.  
I april gildehallen talte GM om personen Sct. Georg og hans 
udbredelse over det meste af Europa. John Hansen holdt 5. min. Sct. 
Georg over emnet, at der ikke findes onde mennesker, men at 
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ondskaben fremprovokeres af det pres, mennesker udsættes for i 
dagligdagen. 
GMs tale i maj var formet som et brev til en ven om, hvorledes han 
havde ændret sig i de 25 år, der var gået siden, de var unge. Vagner 
Clarups 5. min. Sct. Georg drejede sig om, at arbejdstiden nu var 
blevet kortere, hvilket forhåbentlig medførte, at flere kunne afse tid 
til at deltage i gildehallerne.    
Sidste arrangement før sommerferien, der var dårligt besøgt, startede 
med, at alle biler ”røg i” et rigtigt § 77 syn. Efter kontrollen gik turen 
til Skovridergården med opgaver undervejs. Senere var der oriente-
ringsløb, og den gemytlige dag sluttede med sang.  
På Houens Odde, hvor der var fint fremmøde, i alt 38, kunne GM 
fortælle, at de nyligt overståede Børnehjælpsdage, som blev holdt i 
Staldgården og på Slottets område, havde givet kr. 140.000,- i 
overskud. Grethe Thrane og Bent Spatzeck viste lidt fiduser fra deres 
respektive fag, Bent som hårsnedker og Grethe med fremstilling af 
blomsterdekorationer. 
Gilderne i Kolding uddeler 17.536 telefonbøger to gange om året, og 
det indbringer gilderne ca. kr. 25.000,- pr. gang; det kunne GM 
fortælle i gildehallen i oktober, hvor hans tale drejede sig om de 
mennesker, der gennem nålestik i dagligdagen blev drevet ud i 
misbrug af alkohol eller piller. Frank Bredvigs 5. min. Sct. Georg var 
et oplæg til diskussion i eftergildehallen om Ego-mennesket.  
I forbindelse med Fellowship-arrangementet efterlyste stadsgilde-
mesteren et initiativ til oprettelsen af et musiklaug i gilderne. 
Stadsgildemesteren har fået udarbejdet en folder, der fortæller om 
aktiviteterne indenfor gilderne i Kolding. 
Gildemødet i november var med damer, hvor der blev vist en film 
om Sønderjylland, som var særdeles interessant og en overraskende 
oplevelse om de mange skønne steder, der findes i denne landsdel. 
I jule gildehallen blev Finn Mortensen overflyttet fra Hammel Gildet 
til 3. Kolding. 
I Seest Forsamlingshus’s lokaler holdt 3. Gilde nytårsfest den 27. 
januar 1979. Ib Bie optrådte som Dave Allan med ”saftige historier”. 
Der blev danset til et 3-mands betjent diskotek, og Tove og Peter 
Dich blev valgt til aftenens suveræne dansemestre. 
Thomas Peter Grave blev optaget som svend i februar gildehallen. 
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  1979      GM Hans Koldsø 
  1980      GM Hans Koldsø/ 
                        Poul Møller 
  1979      GK  Svend Bruhn 
  1980      GK  Bruno Schmidt 
  1979/80 GS  Svend Åge Nørgaard 
 
 
7. marts 1979 var der gildeting. På tinget var der en livlig debat om 
stigningen i gildeskatten, som var over 100%, en debat, der havde 
tendens til at være mindre saglig end godt er. Der var også en heftig 
debat om Frydenborg, som mundede ud i, at der ikke på nuværende 
tidspunkt var mere 3. Gilde kunne gøre for at få Frydenborg solgt. 
Hans Koldsø blev valgt som gildemester, og Svend Bruhn og Sv. 
Åge Nørgaard fortsatte som h.h.v. gildekansler og gildeskatmester. 
I april blev Hans Koldsø indsat som GM. Hans første gildemestertale 
spændte bredt med citater af Karen Blixen over Baden-Powell til 
Gandhi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gildemestertalen i maj var en hyldest til Dannebrog, hvor GM talte 
om det flag, som ikke måtte vaje i Sønderjylland i årene 1864 – 
1920. GM kom også ind på, hvordan frihedssangen ”En lærke 
letted”,  som er skrevet af Kolding digteren, apoteker Mads Nielsen, 
blev til. For eller imod atomkraft var emnet i Finn Mortensens 5. 

 

 
Ledelsen 1979: Bagerst fra venstre herold Ejnar Schack, skriver 
John Hansen herold Peter Dich. Forrest GK Svend Bruhn, GM 
Hans Koldsø, GS Sv. Å. Nørgaard. 
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min. Sct. Georg, hvor han mente, at det var uforsvarligt at være imod 
denne udvikling. Efter gildehallen sang Kolding Mandskor til stor 
fornøjelse for gildebrødrene. 
Hans Koldsø, Frode Munk, Peter Dich og Werner Fleth besøgte i 
dagene 7.-10. juni for første gang vores norske vendskabsgilde i 
Drammen. Turen gik til Det norske Spejderkorps hytte på Sverveli. 
Kolding gilderne har gennemført den årlige Sct. Georgs-march for 8. 
gang uden problemer. Der blev gået distancer på 10, 30, 65 og 100 
km.  
3. Gildes 15 års fødselsdagsfest blev afholdt på Houens Odde. 
Omkring bålet med truende skyer holdt GM Hans Koldsø tale om det 
at blive 15 år, og han sammenlignede gildet med et træ på samme 
alder. Det er endnu i puberteten, træets rødder har fået fat, træets 
krone er ved at vokse sig stor, men kun tiden kan vise om rødderne 
kan give tilstrækkelig næring til træet, så det kan vokse sig stort og 
stærkt. 
I oktober gildehallen blev Gunnar Jepsen optaget i 3. Gilde. GM 
nævnte, at Gunnar blev optaget i en bevægelse, der tæller ca. 8.000 
brødre fordelt i ca. 200 gilder. Jørgen Kanstrup holdt 5. min. Sct. 
Georg om den nye beslutning om at ændre i grupperne. Nu gik det jo 
lige så godt, men efter at han og andre havde fordøjet ændringerne, 
var han overbevist om, at beslutningen var rigtig. 
Gildemødet i november startede med, at Kolding Mandskor under-
holdt med sange. Werner Fleth viste billeder fra turen i juni måned, 
hvor han og 3 andre gildebrødre besøgte venskabsgildet i Norge. 
Werner, der havde været med på turen, og Kesse, der ikke havde 
været med, kommenterede ofte samtidig billederne. 
I julegildehallen talte GM om 2 drenge, der kom i en situation, som 
de ikke kunne overskue, men da deres far kom og hjalp dem, var de 
frelst, ligesom hyrderne på marken for 2000 år siden var det, da de 
fik budskabet ”frygt ikke” et budskab til hele menneskeheden, som 
stadig gælder. Erik Jørgensen efterlyste i sin 5. min. Sct. Georg en 
mere forstående og positiv holdning, for et glad menneske i balance 
med sig selv smitter. 
16. december blev der holdt julefest for 45 vietnamesere. Både de og 
brødrene hyggede og morede sig. Stor var jubelen, da julemanden 
trådte ind, sådan en fyr havde de ikke set før i levende live. Til slut 
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underholdt vietnameserne med sang og mundharmonikaspil. En 
meget stor aften. 
John Nørgaard blev optaget som svend i februar gildehallen,  hvor 
GM talte om jantelovens 1. bud: Du skal ikke tro, du er noget. Men 
det er jo ikke rigtig, forsatte GM, men man risikerer, at den 
foretagsomme, den der vil noget, får prædikatet hæftet på sig.  
3. Gilde havde indkaldt til møde, hvor emnet var Frydenborg contra 
Katrinegade. Salen var propfuldt, og Frank Bredvig og Erik Olsson 
redegjorde for planerne vedr. ombygningen af Katrinegade, som 
medførte en lang debat. 
På gildetinget sagde GM i sin beretning, at 1979 havde været et godt 
gildeår med mange interessante møder og aktiviteter. Der var 
genvalg til gildemester Hans Koldsø og gildeskatmester Sv. Åge 
Nørgaard, hvorimod gildekansler Svend Bruhn ikke ønskede 
genvalg, i stedet blev Bruno Schmidt valgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter at GM, i april gildehallen,  havde indsat Bruno Schmidt som 
GK, overdrog han højsædet til Frode Munk, der holdt gildemester-
talen, hvor han mindedes 40-års dagen for besættelsen i 1940 og 
tegnede et billede af mennesket, der enten ønsker magten eller 
ønsker at skjule sig i flokken. Johs. Ladegaard holdt 5. min. Sct. 
Georg, hvor han talte om, at vi skal være på vagt for at opretholde 
livsværdierne, idet der er et  stort skel mellem frihed og ansvar.  
Erik Meng blev optaget som svend i forårsgildehallen i maj.  

 
GM Hans Koldsø takker den afgående GK Svend Bruhn for et 
godt samarbejde 
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Hele sommeren har 3. Gilde arbejdet i gildehallen i Katrinegade, 
hvor loftet nu er blevet fornyet, ligesom tagetagen overalt er 
gennemisoleret.  
Alle var blevet spurgt, hvordan, hvorhen og hvorledes skal gildets 
forårstur forløbe. Kun få tilmeldte sig, så 4 dage før turen indbød 
man bådflygtninge fra Vietnam med. Over 90% sagde ja tak med det 
resultat, at der var ca. 75 deltagere, så der måtte en ekstra bus til. 
Turen gik til Årø, hvor alle også et lille spædbarn i en kasse, bl.a. 
besøgte kirken, og der blev badet i Lillebælt. En meget fin tur som 
Werner Fleth havde arrangeret.  
John Hansen efterlyste gildebrødre, der vil hjælpe spejderne i 
Herculesgruppen, hvor man mangler ledere.  
42 brødre og damer deltog i gildehallen på Houens Odde, hvor Poul 
Møller sad i højsædet, da GM Hans Koldsø var syg. Poul talte om 
glæden ved at deltage i et stykke frivilligt arbejde som f.eks. 
opsætningen at det nye loft i gildehallen. I Svend Ankers 5. min. Sct. 
Georg omtalte han den store tilknytning, der var mellem 3. Gilde og 
Houens Odde, som gjorde, at vi hvert år kunne holde vores første 
gildehal efter sommerferien på stedet. Bent Jensen fra 2. Gilde var 
gæst og læste digte og anekdoter af Anton Berntsen. 
Poul Møller genindtrådte som gildemester i gildehallen den 13. 
november og indledte med at udtale smukke mindeord om den 
afdøde gildemester Hans Koldsø, der var respekteret og afholdt af 
alle. Paul Petersen blev denne aften optaget i gildet. GM talte denne 
aften om glæden, selv om det til tider kan være svært, f.eks. når man 
har mistet en god ven, som man har sat stor pris på, så er der langt til 
glæden. 
På julemødet fortalte fhv. sognepræst Nørgård om Kaj Munk, hvor 
han især på baggrund af dennes forfatterskab belyste modsæt-
ningsforholdet mellem det store og det små.  
Ved nytårsfesten 1981 var der gæster fra 1. Gilde. Bordleder var 
Poul Møller, men ud over at byde velkommen kom han ikke mere til 
orde, da deltagerne morede sig strålende på en hyggelig måde. 
I februar gildehallen var der besøg af 10 gildebrødre fra Fredericia 
samt stadsgildemesteren. Du har to ører, men kun én mund, derfor lyt 
dobbelt så meget, som du taler, var udgangspunktet for GM’s tale. 
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  1981/82 GM Svend Åge Nørgaard 
  1981/82 GK  Bruno Schmidt 
  1981/82 GS   Werner Fleth 
   
 
 
 
På gildetinget i marts konkluderede GM Poul Møller, at det havde 
været et rimeligt godt år for gildet; han mente, at der i det nye gildeår 
gerne skulle finde en vis tilgang sted, så der blev 45 medlemmer. Sv. 
Åge Nørgaard blev valgt til gildemester, da Poul Møller ikke 
ønskede genvalg. Werner Fleth blev valgt som gildeskatmester, 
medens Bruno Schmidt fortsatte som gildekansler. 
På stadsgildetinget den 8. april blev Frode Munk fra 3. Gilde valgt til 
stadsgildemester.  
I april kom Sv. Åge Nørgaard i sin første tale som GM ind på , at når 
vi er glade, har vi det godt. Der findes mange måder at være/blive 
glad på, og som gildebrødre har vi pligt til at glæde andre. Peter 
Dichs 5 min. Sct. Georg handlede om livets korthed.  
GM talte i maj gildehallen om den dejlige maj måned, som man 
oplever netop nu, hvor alt i naturen er skøn og dejlig og udstråler 
optimisme. I eftergildehallen fortalte GM, at 3. Gilde var blevet 
sponsor for et Ulands barn 
Til 3. Gildes forårstur i juni var kun 5 brødre med hustruer og børn 
mødt op. Det var en meget fin tur, der gik til det nyindrettede 
museum for Egtvedpigen. Herefter fortsatte man til Bindeballe gamle 
Købmandsgård. Turen sluttede på Rodbjerggård, hvor Peter Dich og 
Erik Jørgensen blev sluppet løs i en ustyrlig farce, som ikke lod 
Barberen i Sevilla noget efter. 
En lejr for bådflygtninge fra Viborg, som Kolding gilderne skulle 
afholde på Frydenborg, måtte aflyses, da man ved en fejl havde lejet 
lejren ud til anden side. John Hansen gjorde et stort arbejde for at 
redde situationen og fik lejet en nedlagt sygeplejerskebolig og arran-
gerede udflugter derfra for flygtningene.  
De nylig afholdte Børnehjælpsdage havde givet et overskud på ca. 
kr. 167.000,-. 
3. Gilde har i sommer rejst en portal på Houens Odde.  
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September gildehallen på 
Houens Odde havde samlet et 
stort antal gæster, brødre og 
hustruer. I den lune sensom-
meraften ved det blussende bål 
lyttede alle med stor interesse 
til GM’s tale, der drejede sig 
om kommunikation. Bent Spat-
zeck holdt 5 min. Sct. Georg. 
Da han fik opfordringen, mente 
han ikke, det var noget for ham, 
men så kom han i tanke om, at han jo var blandt venner, så var det jo 
ingen problem; talen var da også om venskab. 
I et pragtfuldt vejr var der arbejdsweekend på Houens Odde. For 
første gang var der besøg fra gildets norske venskabsgilde i Dram-
men, og det gjorde ikke disse pragtfulde dage med højt humør, 
masser af arbejde i den frie natur og godt samvær mindre værdifuldt. 
Der blev optaget 5 nye gildebrødre i november gildehallen nemlig 
Kurt Pedersen, Ole Petersen, John Komar, Jørn Kristensen og Bent 
Johansen. I sin gildemestertale kom Svend Åge ind på gildernes 
grundpiller, nemlig spejder- og gildeloven. 
3. Gilde var den 10. december til adventsgudstjeneste i Seest kirke 
med efterfølgende arrangement i gildehuset med Kesse som en 
veloplagt bordleder. 
Nytårsfesten 1982 blev som altid en livlig og festlig aften med god 
mad, lotteri og konkurrencer og til slut gik dansen til lystige toner. 
GMs tale i februar drejede sig om forholdene ude i verden, der både 
direkte og indirekte berører os, og det efterlader ofte en usikkerhed 
for fremtiden.  
Som det har været sædvane i det forløbne år, var gildetinget i marts 
også med stor deltagelse. Kontingentet blev forhøjet med kr. 80,00 
pr. år. Gildeledelsen fortsatte uændret. Der er nu 237 gildebrødre i 
Kolding gilderne. 
GM kom i sin tale i april ind på spørgsmålet: Hvad betyder gildet for 
dig, og du for gildet. Ejvin Langkjær holdt 5. min. Sct. Georg om 2 
emner: Et spørgsmål og en følelse. Spørgsmålet var, hvad skal jeg 
sige under 5. min. Sct. Georg og følelsen, angsten. Angsten for at 
tale til sine gildebrødre i 5 min., eller hvor lang tid, man nu kan sætte 

Houens Odde 1981. Der laves indgangsportal. 
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noget sammen. I eftergildehallen var der livlig debat, bl.a. om den 
forestående tur til gildebrødrene i Drammen. Der var også stor debat, 
om grupperne skal fortsætte i den struktur, de har nu; der bliver 
noget for ledelsen at få afgjort. 
I maj gildehallen talte GM om, at det var blevet forår, hvor vi skal 
opleve alt det dejlige, der sker i naturen netop på denne årstid. I 
eftergildehallen var Jørgen Kanstrup bordleder, og han sørgede for, 
at der blev holdt en god tone, da der blev en kraftig diskussion med 
mange indlæg om, hvorledes den nye gruppeinddeling skal føres ud i 
livet. 
8 gildebrødre besøgte i begyndelsen af juni Gildets venskabsgilde i 
Norge. Turen gik som tidligere til Det norske Spejderkorps fører-
træningslejr på Sverveli. 
På den årlige tur med damer til Frydenborg blev alle deltagerne sendt 
ud for at finde naturgenstande, som så senere skulle bruges til at lave 
dekorationer af, der skulle bruges til bordpynt. Under spisningen var 
der konkurrencer i stil med fjernsynets ”Hvad er det?” som der kom 
meget fornøjelse ud af. 
Til gildehallen på Houens Odde var der samlet 44 personer. I den 
lune sommeraften ved bålet talte GM Sv. Åge Nørgaard om årets 
gang. 
I oktober gildehallen var der gæster fra Haderslev, men i alt kun 22; 
brødrene kan godt være mere flittige til at møde op. GM talte om 
miljøet på arbejdspladsen, hvad gøres der for miljøet? Gøres der nok, 
og hvilken betydning har det. Erik Jørgensens 5. min. Sct. Georg 
drejede sig om vedligeholdelse, vi maler og reparerer på vort hus, vi 
plejer og passer bil og have og vil gerne have, at alt er i orden. Erik 
mener, at vi også bør videreføre dette i gilderne. 
Til gildehallen i november var det en glæde at se, at så mange brødre 
var mødt frem. GM talte om begrebet harmoni. I eftergildehallen 
viste Preben Kanstrup en film fra pigespejdernes korpslejr i 1970. 
Julemødet med damer startede i Immanuelskirken,  hvor pastor Harry 
Sørensen holdt en lille adventsgudtjeneste. Aftenen fortsatte i 
gildehuset, hvor Johs. Ladegaard fortalte meget gribende om en 
juleaften, som han oplevede i en tysk koncentrationslejr i 1944, en 
beretning, som gjorde et meget dybt indtryk på alle. Frode Munk 
læste en moderne fortælling om, at julen nok ikke er så ringe endda. 
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Til nytårsfesten var fremmødet ikke så stort, som arrangørerne kunne 
tænke sig, men dem, der kom, havde en dejlig aften. 
I gildehallen i februar var der 12 gæster fra andre gilder, så der var i 
alt 33 deltagere. Bent Hoberg blev optaget som ny gildebror. GM 
talte om det i forskellige situationer at have en maske på for ligesom 
at skjule sig selv, men i gilderne kan vi kaste denne maske. Her tør vi 
vise åbenhed og oprigtighed, for her mødes vi på lige fod, og vi 
kommer ikke for at overgå hinanden. Peter Dich holdt 5. min. Sct. 
Georg, hvor han kom ind på de 10 år, han havde været med i gildet. 
Han gav udtryk for, at han til overmål har fundet, hvad han søgte i 
gildet, nemlig kammeratskab og sammenhold. Indsamlingen til 
gildets lille afrikanske adoptivpige gav lidt ekstra i kassen, hvilket 
var meget glædeligt. 
 
 
 
 
 
 
 

Billeder fra turen med bådflygtninge i 1981- og fra julen 1979 hvor Kesse 
var julemand, sådan en havde de vist ikke set før. 
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  1983/84 GM Bent Spatzeck 
  1983/84 GK Svend Bruhn 
  1983      GS  Peter Dich 
  1984      GS  Kesse Juhl 
 
 
 
På gildetinget 1983 fremlagde GS et regnskab, der udviste et 
underskud på kr. 500,00, hvilket skyldtes tab på restancer. GS 
foreslog, at kontingentet for det kommende år blev sat op til kr. 145,- 
pr. kvartal, hvilket dog efter nogen debat blev nedstemt. Det blev 
vedtaget, at GS for eftertiden er 3. Gildes repræsentant i broder-
fonden. Det blev også vedtaget, at en gildebror højst må stå i restance 
i et halvt år, hvorefter gildeledelsen skal tage affære. Bent Spatzeck 
blev valgt til gildemester, Peter Dich til gildeskatmester og Svend 
Bruhn blev gildekansler. 
De 5 Kolding gilder holdt den 26. marts åbent hus i gildehuset, hvor 
ca. 100 interesserede, tidligere spejdere, spejderforældre og andre 
besøgte huset, hvor de blev vist rundt. I stueetagen var opstillet 
plancher med billeder og oplysninger om gildernes aktiviteter. Stor 
var interessen, og 23 udfyldte de fremlagte kort og blev senere 
inviteret til et orienteringsmøde, hvor der deltog 40, og flere blev 
senere på året optaget i gilderne. 
På stadsgildetinget kunne stadsgildemester Frode Munk fortælle, at 
gildelivet var inde i en god udvikling med mange aktiviteter, men 
han mente, at for få trak det store læs, og at det var vigtigt, at nye 
gildebrødre blev trukket mere ind i arbejdet. 
Inden Sv. Aage Nørgaard i april gildehallen overlod højsædet til den 
nye GM, Bent Spatzeck, så han med glæde tilbage på 6 år i højsædet, 
først 4 år som GS og derefter 2 år som GM. 
Til gildebevægelsens 50 års jubilæum var der den 23. april mødt ca. 
200 festklædte gildebrødre med ægtefæller op på slottet, hvor Hans 
Mathiesen indtog højsædet i stedet for Frode Munk, som var blevet 
syg. Hans talte om, at dette 50 års jubilæum var en mærkedag for en 
verdensbevægelse, der er blevet til på dansk initiativ. Efter forsvars-
brødrenes kor havde sunget, blev Sct. Georgs budskabet, der var 
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skrevet af Prinsesse Benedikte, læst op. Da festgildehallen var slut, 
gik man mellem fakler og faner til Industrien, hvor festmiddagen 
blev holdt. 
I gildehallen i maj kunne GM optage 2 nye gildebrødre, Arne Vang 
Møller og Poul Anker Andersen. GM gennemgik vore symboler og 
gav en fyldig forklaring om deres oprindelse og anvendelse i gilder-
ne, hvorefter han forsatte sin tale, som var bygget op over udtrykket: 
En gang spejder, altid spejder. 
38 deltog i gildemødet på Frydenborg. Efter en vandretur langs 
stranden, holdt GM båltalen over temaet: Hvad ros og venlighed 
betyder for vort velbefindende og for vor arbejdsindsats. Efter 
indtagelse af de medbragte klemmer, optrådte Werner Fleth på slap 
line med bl.a. gruk af Piet Hein og mere eller mindre skøre 
konkurrencer. 
I august var 15 gildebrødre for første gang i gildets historie på  
kanotur på Skjern Å. 
Til den åbne gildehal på Houens Odde var der 70 deltagere, hvilket 
er det største antal deltagere, 3. Gilde har mønstret. Efter at centrets 
leder, fru Marie Krath havde vist rundt, gik man til gildehallen, der 
på grund af vejret, blev holdt i kælderen i den nye bygning. GM talte 
om lykken for det nygifte par, men som tiden går kan sølvtøjet løbe 
lidt an og lykken forsvinde. Jørgen Kanstrup holdt 5. min. Sct. Georg 
over emnet egoisme. I eftergildehallen viste Erik Jørgensen lysbil-
leder og fortalte om kanoturen, som havde været en succes, som 
absolut måtte gentages i årene fremover. 
16.-18. september havde gildet sin årlige arbejdsweekend på Houens 
Odde. Der var besøg af Thor, Arild, Odd og Halvor fra venskabsgil-
det i Drammen. Der blev arbejdet med udvidelse af parkeringsplads, 
flytning af jernbanesveller, maling at sovehus og dræning af vej. 
Lørdag aften blev der drukket rødvin og linieakvavit til den glim-
rende mad, og aftenen og natten gik med fortælling af historier, 
oplæsning, musik, solosange og talen. En weekend, hvor der blev 
arbejdet, men også hygget. 
I oktober gildehallen blev 4 nye gildebrødre optaget nemlig 
Raymund McAneny, Peter Thrane Jacobsen, Hans Bækmark og 
Vagn Frede Hansen. GM talte om ”pligt”, hvilket der jo tales om i 
det af de nye gildebrødre aflagte gildeløfte. Frode Munk holdt 5. 
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min. Sct. Georg, hvor han talte om Grundtvig og hans store 
påvirkning af folkekirken og det danske folk. 
Den 19. november blev der på Frydenborg plantet 600 træer, som 
revisor Kjærsgaard Nielsen havde doneret. 
29 gildebrødre var mødt op til november gildehallen, hvor GM optog 
3 nye svende Erik Nyholm, Jens Wittendorff og Verner Thomsen. 
GM gennemgik gildets symboler og ritualer for de nye gildebrødre, 
hvorefter han hædrede Preben Kanstrup, som havde 25 års jubilæum 
i gildet. I 5 min. Sct. Georg behandlede John Hansen emnet ”velfærd 
contra velstand”. 
Julemødet med damer startede i Simon Peters Kirke, hvor pastor Erik 
Bærenholdt holdt en smuk andagt. I det efterfølgende arrangement i 
gildehuset blev der sunget bravt og spillet banko med et væld af gode 
gevinster. 
38 var mødt op til nytårsfesten, hvor der efter spisningen var dans og 
godt humør. 
Til februar gildehallen havde man inviteret sognepræst Frede Han-
sen, Dalby til at berette om Grønland og hans tid i Sirius patruljen. 
På gildetinget den 8. marts blev Bent Spatzeck genvalgt som 
gildemester og Svend Bruhn som gildekansler. Kristian Nørup Juhl, i 
daglig tale kaldet ”Kesse”,  blev valgt som gildeskatmester. Det blev 
vedtaget, at der lægges kr. 80,- pr. år på kontingentet. Kr. 40,- til 
dækning af gildets fadderskab af Priscilla Mukiri i Kenya, så gildet 
er fri for indsamling ved møder og kr. 40,-, der skal reducere kuvert-
prisen i eftergildehallen. Det blev også vedtaget, at en gildebror kun 
kan sidde i ét udvalg. 
Efter Kesse var blevet indsat som GS, serverede han, i anledning af, 
at gildet i løbet af året kan fejre sin 20 års fødselsdag, kagemand med 
20 lys, hvorefter han demonstrerede, at han ville blive gildet en god 
skatmester ved at sælge ½ kg. kaffe for over kr. 100,-. 
37 gildebrødre var mødt op til gildehal i maj. GM talte om en ting, 
som lå ham meget på hjerte, nemlig gildelovens paragraffer om at 
være med i arbejdet for at gøre livet gladere og lysere for andre. Finn 
Mortensens 5 min. Sct. Georg havde emnet: Hvad er formålet med 
livet. Skriver Poul Møller var fortørnet over, at han fra stadsgildet 
har fået besked på, at hans indlæg i ”Information og Debat” var for 
lange, og han meddelte, at han derfor ikke ønsker at være skriver 
efter næste gildeting. 
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Til gildehallen på Houens Odde den 30. august var 71 mødt op til et 
vellykket arrangement. Det var en slags jubilæumsgildehal, da det 
var 20 år siden, 3. Gilde blev startet. Gildehallen startede med at 
sangen, der blev skrevet af Hans Koldsø til gildets start i 1964, blev 
sunget hvorefter GM talte om ilden i lejrbålet og ildens betydning for 
mennesker gennem tusinder af år. Frode Munk holdt 5. min Sct. 
Georg over emnet, som han kaldte ”Jordnære lomme filosofiske 
tanker i 3. kartoffelrække” hvor han kom ind på den overproduktion 
af fødevarer, der var i EF contra den hungersnød, der eksisterer i 
andre verdensdele. 
Der blev arbejdet hårdt på årets arbejdsweekend på Houens med at 
bore huller i træstammer og lave portal til parkeringspladsen. 
Erik Nyholm annoncerede i information og debat efter gildebrødre, 
der vae interesseret i at oprette et jagtlaug. 
I november gildehallen var der optagelse at 7 nye gildebrødre, nem-
lig John Thomsen, Erling F. Jacobsen, Gunner Kjær Hansen, Bent 
Dam Petersen, Hans Bjerg, Kurt Bierrings og Axel Hansen. I sin 
gildemestertale opfordrede GM de nye gildebrødre til at bruge 
gildebevægelsen, idet de kun  derved kan opnå det fulde udbytte af 
deres medlemskab. Peter Dich berørte det samme emne i sine 5. min. 
Sct. Georg, hvor han stillede spørgsmålet ”Bruger vi gildebevægel-
sen rigtig?”. 
Aktivbanken i Jernbanegade skulle have nyt inventar, og gildet hav-
de fået det gamle foræret mod, at gildebrødrene selv pillede det ned. 
Inventaret var af palisandertræ,  og  det var meningen, at træet senere  
bl.a. skulle bruges til et 
nyt højbord. Julemødet 
1984 startede i Nr. Bjert 
Kirke, hvor pastor Arne 
Petersen  holdt en god 
andagt. Præsten og kirke-
tjeneren deltog efterføl-
gende i det hyggelige ar-
rangement i gildehuset, 
hvor John  Hansen var en 
udmærket bordleder.  
 
 

GM Bent Spatzeck talte ved gildernes 50 års 
jubilæumsfest i 1983 
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  1985/86 GM John Hansen 
  1985/86 GK Svend Aage Skovgaard 
  1985/86 GS Kesse Juhl 
 
 
 
38 gildebrødre var mødt op til gildeting den 14. marts, hvor Peter 
Møller Hansen fortalte, at der ville blive indkaldt til en stiftende 
generalforsamling af et kanolaug. John Hansen blev valgt til gilde-
mester og Svend Aage Skovgaard til gildekansler, medens Kesse 
Juhl fortsætter som gildeskatmester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I gildehuset er trappegangen og udsugning i spisestuen blevet ordnet, 
så gildehuset nu overalt er i pæn stand. 
Boderne, som gilderne har overtaget fra kommunen uden beregning, 
er nu sat i stand, og 3. Gilde står for udlejningen. 
I april gildehallen blev den nye ledelse indsat. GM kom langt om-
kring i sin tale, der både omfattede foråret med dets fuglesang, men-
neskets søgen og det at have en målsætning samt tilfredshed med at 
påtage sig opgaver med andre sammentømret i et kammeratskab. 
Verner Thomsen holdt 5. min. Sct. Georg over begrebet retfærdig-
hed. 
Gildet havde sponsoret et beløb til FULTON projektet. I den anled-
ning var 6 gildebrødre inviteret på en sejltur ud i Lillebælt med det 
gode skib. 
I maj gildehallen havde GM bygget sin tale over forfatteren Bent 
William Rasmussens udtalelse ”Der bor en forræder i os alle”. Erik 

 

 
Gildeting 1985 
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Jørgensens 5. min. Sct. Georg var et tilbageblik til 5. maj 1945, og 
hvad der siden er sket med vort informationssamfund.  
Ved gildehallen på Houens Odde var der ud over damerne også 
besøg af spejderledere fra KFUM i Sdr. Bjert. 
I september talte GM om barnets frie fantasi til at tegne blomster i 
alle farver, og hvordan barnet senere i opvæksten blev afrettet om, 
hvordan tingene burde være for til sidst at miste evnen til at lade 
fantasien få frit spil. Frode Munks 5. min. Sct. Georg blev holdt over 
emnet: Hvad er min ret, og hvad er min pligt. Svend Anker spurgte i 
eftergildehallen, om 3. Gilde var ved at danne småklubber, hvilket 
medførte en livlig debat. 
Kolding gildernes loppemarked gav et overskud på  kr. 15.626,- som 
tilfaldt hjælpekomiteen.  
Arbejdsweekenden på Houens Odde måtte aflyses på grund af 
misforståelse med Houens om datoen.  
Gildernes byggefond har en kapital på kr. 130.000,-, hvoraf kr. 
60.000,- er overført til ”Zahnsgade fonden”. 
Den 14. november blev Søren Iversen optaget som svend. GM talte 
om vore nationale værdier, som vi alle bør værne om. 
Julemødet 1985 startede i Kristkirken med gudstjeneste ved sogne-
præst Sv. Bowmann, der også havde arrangeret trompetmusik og fire 
unge mennesker, der sang smukt i kirken. Efterfølgende underholdt 
præsten i gildehuset med erindringer fra sin tid i Vendsyssel og fra 
Gaza, hvor han havde været som feltpræst. Frode Munk læste et digt 
fra Sdr. Stenderup avisen, der, som han sagde, var skrevet af en 
gildebror, som nok var ham selv. 
SGM rettede en tak til 3. gilde, fordi gildet havde sørget for at 
istandsætte fotokopi rummet. 
Til nytårstesfen var der fuldt hus, og det var en vellykket aften, hvor 
musikken blev styret af en discjockey, der spillede i takt til blinkende 
discolys. 
I gildehallen  i februar supplerede Bent Spatzeck GM, som var taget 
på skiferie i Norge. Hans Bækmark holdt 5. min. Sct. Georg om det, 
at FN havde erklæret 1986 for ”fredens år”. 
På gildetinget roste GM brødrene for den høje mødeprocent, der i det 
forløbne år havde været i 3. Gilde, der nu havde 50 medlemmer. I sin 
beretning beklagede GM, at 3. gilde ikke mere skulle sørge for 
inspektørjobbet på Houens Odde, og med bortfald af dette, mente 
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han, at gildets arbejdsweekend samme sted ville falde bort. Der blev 
diskuteret, om gildet for fremtiden skulle holde arbejdsweekend på 
Frydenborg i stedet. Skatmester fik vedtaget en kontingentforhøjelse, 
så der nu skal betales kr. 160,- pr. kvartal. Forhøjelsen skal dække 
betaling af det plejebarn, gildet har i Afrika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesse Juhl har i flere år stået for udlejning af gildernes boder og 
ønskede på stadsgildetinget at blive afløst, men der var ingen, der 
ønskede at afløse, så Kesse fortsætter som udlejer. 
I april gildehallen havde GM valgt emnet: Det gælder ikke, hvad vi 
er, men hvem vi er. En gildebroder havde meldt sig ud, fordi han 
ikke mente, han havde det samme sociale niveau som vi andre. Det 
er jo ikke det, det drejer sig om her i gildet, men ens væremåde, ens 
opførsel og ens hjælpsomhed. 
I maj var der filmaften, hvor Bodil og Kurt Bierrings fortalte og viste 
film om deres sejltur på Europas floder og kanaler. Det var en 
beretning der kunne få eventyrblodet op i alle deltagerne. 
GM kunne overrække hjælpekomiteen kr. 4.430,15, som gildet havde 
tjent ved pølsesalg ved byens majmarked. 
Sct. Georgs Gilderne i Kolding stod for organiseringen af Kræftens 
Bekæmpelses husstandsindsamling, der indbragte kr. 326.000,16. 
Grundlovsdag startede 10 biler med 33 deltagere mod Frydenborg. 
På vejen var der prøvelser i pilekast, geografi og pistolskydning. På 
Frydenborg holdt Ellen Løwert båltale over emnet bål-ild-minder. 
Der blev fundet en afløser for Kesse Juhl til udlejning af boderne. Til 
gengæld overtog Kesse annoncetegning til Information og Debat. 

 
Ledelse 1985/86: Bagest herolderne Ole Dam Petersen 
og Bent Hoberg samt skriver Erik Nyholm. Forrest GK 
Sv. Aa. Skovgaard, GM John Hansen og GS Kesse Juhl. 
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På Houens talte GM om sommeren og det at rejse. Hans Bjerg holdt 
5. min. Sct. Georg om retten til at være glad. Hans sagde bl.a. at han 
var glad for at være i 3. Gilde, hvor der er glade mennesker, der har 
sans for humor og kan se det humoristiske i det alvorlige. 
I september blev Karl Anker Vistisen optaget i gildet. GM talte om 
det nyligt afholdte landsgildemesterstævne, hvor gildernes fremtid 
blev debatteret. Der havde igen været medlemstilbagegang, det sidste 
år ca. 1 %. 
8 gildebrødre havde været på Sverveli i Norge hos vores ven-
skabsgilde og havde fået foræret en platte og en Drammen Sct. 
Georgsmarchorden. 
Gildemødet i oktober med damer havde samlet 46 deltagere. 
Grafologen Marie Ploug fortalte om sit arbejde for erhvervslivet, 
bagmandspolitiet, m.m. Til slut bedømte hun aftenens deltageres 
håndskrift og ramte meget præcist, da hun erklærede at en håndskrift 
fik bemærkningen: Du bærer på et kors – det var Erling Jacobsens – 
han var bedemand. 
55 deltog i julemødet, der startede i Brændkjærkirken, hvor sogne-
præst Frank Kærgaard prædikede. Ved den efterfølgende julehygge i 
gildehuset var der sang, spil og lotteri. 
Af de reoler m.m. som 3. Gilde brækkede ned i Aktivbanken, havde 
gildet lavet et nyt højbord som SGM Kjeld Jørgensen roste gildet 
meget for. Det er nu smækfyldt med gode ideer og kan samtidig føre 
dem ud i livet i 3. Gilde, sagde han. 
I februar gildehallen stod GM igen selv for musikken, da han satte 
sig til klaveret. Freddie Nielsen blev optaget i gildet 

 
Når gildebrødre inviterer til fest mødes der altid talstærkt frem. Her ved John Hansens 
60 års fødselsdag i 1998 hvor Bent Hoberg, Peter Thrane Jacobsen, Bjarne og Alice 
Jørgensen, Egon Lundsgaard, Verner og Lis Thomsen, Gunner Kjær-Hansen og Preben 
Hansen ses.  
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  1987/90 GM Kesse Juhl 
  1987/89 GK Svend Aage Skovgaard 
  1990      GK Erling Jacobsen 
  1987/90 GS Verner Thomsen 
   
 
 
32 gildebrødre var mødt til gildetinget. Kesse Juhl blev valgt som 
gildemester, Verner Thomsen som gildeskatmester  og Sv. Aage 
Skovgaard fortsatte som gildekansler. 
I april blev Kesse Juhl indsat som gildemester.  
Da Verner Thomsen ved gildehallen i april var bortrejst, blev der ved 
gildemødet den 14. maj afholdt en kort gildehal, hvor Verner blev 
indsat som skatmester. I eftergildehallen holdt politiassistent Helge 
Willesen foredrag om spritkørsel og andre aktuelle emner bl.a. 
smalle gader og trafikregulerede kryds i Kolding. Spørgelysten var så 
stor, at Willesen flere gange måtte kalde forsamlingen til ro med 
ordene ”Kan I så tie stille”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisor Kjærsgaard Nielsens jubilæumsfond har givet 3. Gilde et 
båndlagt beløb på kr. 5.000,-; kun renterne af beløbet må bruges. 
I gildehallen den 10. september blev Kaj Futtrup optaget som gilde-
broder. I eftergildehallen holdt gildebroder Mogens Skjøde Knudsen 
et spændende foredrag om franske vine. 

 

 
Koldinghus 1989. Stående herolderne Bent Hoberg og Ole Dam Petersen. 
Siddende GK Sv. Aa. Skovgaard, GM Kesse Juhl og GS Verner Thomsen. 
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Arbejdsweekend på Houens havde samlet ikke mindre end 30 
gildebrødre, heraf 3 fra Drammen nemlig Odd, Arild og Aksel. Der 
blev arbejdet på spejderhuset og i skovene på Kidholmene. 
Gildebroder Børge Køngerskov fra Fredericia fortalte på gildemødet 
i oktober om sine oplevelser under krigen, hvor han blev taget af 
tyskerne, og efter fængselsophold i Kolding og København blev 
sendt til koncentrationslejr Neuengamme i Tyskland.  
43 gildebrødre deltog i gildehallen i november 1987, og så Karsten 
Deutschbein blev optaget som svend. GMs tale tog udgangspunkt i 
gildeloven ”At værne naturen og vore nationale symboler”. Poul 
Møller holdt en meget personlig 5. min. Sct. Georg om glæde, sorg 
og forhåbninger, om en rød streg der trods alt peger fremad og opad 
takket være gildeånden og gildesindet. I eftergildehallen kaldte en 
selvbestaltet natlaugsmesteroverjury Verner Thomsen og Bent Spat-
zeck den forhenværende gildemester John Hansen frem og slog ham 
til natlaugsmester. Som et synligt bevis på sin værdighed blev  John 
behængt med en tung ankerkæde med en stor samfundshjælper. 
Samme aften havde gildet besøg af stadsgildeskatmester Povl Erik 
Lundh, der optog Bent Spatzeck i ”Det celebre selskab til 
forskønnelse af den danske sangskat”. 
Julemødet var en adventsgudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke med Pastor 
Tage Jessen som den alvorlige og mere seriøse del af arrangementet. 
Efterfølgende var der i gildehuset højtlæsning af præsten samt kon-
kurrencer med bl.a. tegning af en julemarcipangris. 
Til nytårsfesten 1988 var der underholdning af Vejenrevyen med 
bl.a. gildebror Knud Korsgaard Schmidt. 
I gildehallen i februar spillede John Hansen som så ofte før smukt på 
klaveret. Efter at GM havde genoptaget Paul Petersen, talte han om 
det at selvangivelsen lå og lurede på skrivebordet og sammen med 
alle de andre genvordigheder vor hverdag byder på, kunne vi godt 
føle os lidt trængt. 
På gildetinget roste GM gildebrødrene for et stort og godt arbejde i 
det forløbne år, især nævnte han gildets indsats ved børnehjælps-
dagene og i den efterfølgende weekend ved majmarkedet. GM kunne 
fortælle, at der var 53 medlemmer i 3. Gilde. GS regnskab udviste 
det største overskud i gildets historie. Fra kommunen var der kom-
met en forespørgsel, om Kolding gilderne ville stå for udlejning af 
vandcykler på åen i turistsæsonen. Der var ikke den store lyst blandt 
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brødrene for at påtage sig denne opgave. Den siddende gildeledelse 
blev genvalgt. 
På stadsgildetinget i 1988 blev John Hansen fra 3. Gilde valgt til 
stadsgildemester. Børnehjælpsdagene i 1987 gav et overskud på kr. 
180.000,-, hvoraf hjælpekomiteen fik 50%.  
Poul Møller rettede en tak til 3. Gilde, der fik sendt kr. 3.000,- til 
børneafdelingen på Skejby Sygehus, hvor Poul har en datter indlagt. 
Beløbet skal bruges som hjælp til køb af en ”Operation små-
børnsstol”. 
I april gildehallen blev Jens Christiansen optaget som gildebroder.  
Ved gildemødet i maj var der besøg af Flemming Mølback, der på 
underholdende vis fortalte om kropssprog, især hvad forskellige 
miner og gebærder, som politikerne bruger, kunne betyde. 
Ved majmarkedet solgte gildet igen pølser med et pænt overskud, så 
der igen var penge til hjælpearbejde. 
Den 24. maj var der gildetur til Den geografiske Have, hvor Niels 
Bollerup fortalte om havens sjældenheder fra alverdens lande. 
10 gildebrødre havde været på den årlige tur til Sverveli i Norge. 
På den årlige tur til Frydenborg holdt Stadsgildemester John Hansen  

båltalen. Ved kaffebordet overrakte 
Egon Lundsgaard, en erindrings-
medalje til Peter Dich for hans 
deltagelse i turene til Sverveli i 
Norge. Medaljen var så stor, at den 
kunne dække Peters store mave. 
På stadsgilderådsmødet den 31. 
august 1988 blev det besluttet at 
sælge ejendommen Zahnsgade 21. 

Den 1. september var gildet på besøg på Koldinghus, hvor museums-
inspektør Poul Dedenroth-Schou viste rundt og fortalte om slottets 
historie. Turen sluttede i den færdig restaurerede sydvestfløj, hvor 
der var udstilling om Christian den IV i anledning af, at det var 400 
år siden, han blev konge. 
På den årlige tur til Houens talte GM om de aktiviteter, man giver sig 
af med i fritiden. Johs Ladegaard holdt 5. min. Sct. Georg, hvor han 
advarede mod en opdeling af gildet i 2 lejre. Gamle gildebrødre må 
ikke se skeptisk på unge energiske gildebrødre med sprælske ideer. 

Peter Dich 
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GM kunne i gildehallen i oktober byde John Vogt velkommen i 
gildet; John er overført fra 1. Gilde. 
24 gildebrødre deltog i den årlige arbejdsweekend på Houens Odde. 
GM optog i november 2 nye gildebrødre Joseph Omidvaran, der har 
været spejder i Iran og Kaj Jørgensen. 
Julemødet startede med adventsgudstjeneste i Harte Kirke ved pastor 
Erik Langkjær. Efterfølgende var der julehygge i gildehuset, hvor ca. 
50 deltog. Frode Munk læste Peters Jul, og der var lotteri, hvor 
overskuddet vil gå til gildets 25 års jubilæum. 
Ved nytårsfesten januar 1989 holdt Erik Jørgensen nytårstale, hvor 
han så tilbage på + og ÷ i 1988 og kikkede lidt ind i 1989. Hans 
Bjerg optrådte som skiinstruktør, hvor han fortalte om skiningens 
svære kunst. 
I februar gildehallen blev Niels Bollerup overført fra 1. Gilde og Gert 
Midtgaard fra 1. Gilde i Drammen. 
På gildetinget den 9. marts 1989 kunne GM berette, at der i årets løb 
havde været en netto tilgang på 4 gildebrødre, så der nu var 55. 
Preben Kanstrup advarede om, at 3. Gilde ikke måtte blive større. 
Frydenborg er i en forfatning, så der skal ofres mindst kr. 230.000,- 
på istandsættelse. Der er forslag om at opføre et nyt Frydenborg. 
Følgende spørgsmål blev i den forbindelse sat til afstemning: 
1.  Nej til et nyt Frydenborg. 11 stemmer 
2. Ja til et nyt Frydenborg uden brug af byggefondsmidler og  
telefonbogspenge. Lejren skal kunne hvile i sig selv. 19 stemmer. 
3. Ja til et nyt Frydenborg med brug af byggefondens midler. 3 
stemmer. 
Den siddende ledelse blev genvalgt.  
På en kold vinterdag, den 2. april 1989 var der løb i Marielund-
skoven  for  spejdere fra Koldinghus division. Gildebrødre var klædt 
ud som de underligste væsener, Kesse 
Juhl var alf, Bent Dam og Verner 
Thomsen var trolde iført hver sin af-
faldssæk og med 4 kg blår på hovedet. 
I maj talte GM om den forestående 
sommer, hvor der var meget, man 
skulle nå. Nogen skulle besøge vores 
norske venskabsgilde, nogen skulle på  
 

 
2 trolde, Verner og Bent 
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kanotur, og til september skulle gildet have 25 års jubilæum. 
Den 2. juni døde gildebroder Frode Munk pludselig, da gildebrødre 
fra 3. Gilde var på vej til Sverveli for at møde norske gildebrødre, en 
tur, som Frode elskede, og som han selv var med til at starte 10 år 
før. 
På stadsgilderådsmødet den 30. august 1989 blev de endelige planer 
for et nyt Frydenborg vedtaget. Det nye hus vil stå færdig i uge 8 
1990. 
I gildehallen på Houens Odde blev Ole Kirkegaard optaget som ny 
svend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gildets 25 års jubilæum blev fejret den 9. september 1989 og startede 
med vandregildehal på Staldgården, hvor der blev doneret kr. 
25.000,- til forskellige foreninger. Efterfølgende var der festgildehal 
i Riddersalen, hvor GM talte om gildebevægelsen, og endelig var der 
festmiddag på Hotel Skibelund Krat med dejlig mad, god musik, 
underholdning og dans. 
48 spejdere fra 10 patruljer deltog i Sct. Georgsløbet, hvor fyrst 
Sebastian Corvo med følge tog imod spejderne. Løbet startede på 
Koldinghus, og sluttede ved Hejlsminde, en tur på over 20 km. som 
spejderne klarede til fods.  
20 gildebrødre havde taget turen til Houens Odde på arbejdsweek-
end, hvor nye titler som fritidspyroman, brandstifter og støvbold blev 
uddelt til brødrene. 
Ca. 50 var mødt op til julemøde i Bramdrup Kirke, hvor Ruth 
Vestergård holdt adventgudstjeneste for gildet.  

 
Sv. Aa. Skovgaard, Kesse Juhl, Bent Hoberg, Verner 
Thomsen og Hans Bjerg gør klar til møde til søs. 
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Nytårsfesten 1990 var holdt i de franske farver, og der var bl. a. 
blindsmagning af vine fra forskellige distrikter i Frankrig, men det 
viste sig, at efter indtagelse af fransk sennep, blev også mælk 
vurderet som fransk vin. Der var også et flot bankospil, som var med 
til at holde deltagerprisen på et lavt niveau. 
I februar gildehallen var der besøg af amtsrådsmedlem og 
næstformand i amtets sygehusudvalg Dan Nielsen, der fortalte om 
sundhedsvæsenet, socialforvaltningen m.m. i Vejle Amt. 
35 ud af i alt 54 gildebrødre deltog i gildetinget marts 1990. GM om- 

talte i sin beretning 25 års jubilæums-
gildehallen med efterfølgende fest, 
samt at et gildemøde i oktober måtte 
aflyses p.g.a. manglende tilslutning. 
GM var utilfreds med fremmødet til 
gildehallerne. Kesse Juhl ville gerne 
afløses som gildemester, men da der 
ikke var nogen, der ville overtage 
posten, lod Kesse sig genvælge. Verner 
Thomsen forstsatte som gildeskat-
mester, medens Erling Jacobsen ny-
valgtes til gildekansler. Det blev beslut-
tet, at gildet giver et tilskud på kr. 
2.000,- til en terrasse til Frydenborg. 
Gildernes ejendom i Zahnsgade var 
blevet solgt.  

Efter indsættelse af ny GK i april gildehallen talte GM om aktuelle 
begivenheder, nemlig dronningens 50 års fødselsdag og den frygte-
lige færgebrand i Kattegat, hvor over 150 mennesker omkom. GM 
var også inde på, om 3. Gilde påtog sig for mange opgaver, han 
nævnte: Arbejde på Frydenborg, rydde hegn på Houens, Mikro-
makro-dag, indsamling til Kræftens bekæmpelse, børnehjælpsda-
gene, majmarked og udbringning af telefonbøger.  
Til gildehallen på Houens havde GM i stedet for bål fået tændt 6 
stearinlys, hvilket han i alt gemytlighed efter gildehallen måtte høre 
megen kritik for. Hvad gør en GM, der hedder Kesse Juhl så? Han 
kommanderer herolderne ned på bålpladsen for at lave det savnede 
bål, som de fremmødte herefter mødtes om og sang nogle sange som 
afslutning på en dejlig aften. 

 
Kesse deler donationer ud i 
forbindelse med Gildets 25 
års jubilæum. 
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Gildemødet i oktober havde samlet 49 deltagere. Morten Andersen 
var aftenens foredragsholder. Morten fortalte, hvordan han dagen før 
sin 18 års fødselsdag i 1984 i beruset tilstand havde ”lånt” sin chefs 
bil og var kørt galt med 140 km. fart, med det resultat, at han havde 
brækket alle ribben, punkteret begge lunger, havde fået kraftige 
hovedlæsioner samt brækket ryggen, så han nu var lam fra brystet og 
nedefter. Han fortalte, hvordan hans dagligdag var, og om det meget 
aktive liv, han fører. 
Der var 20 deltagere på den årlige arbejdsweekend på Houens, hvor 
20 m³ træ blev samlet og stablet, og desuden blev ca. 100 m. 
kyststrækning på odden sikret med faskiner. 
I eftergildehallen i november var der besøg af Inge Bollerup, der 
holdt foredrag om kinesiologi, ligesom hun gennemgik et antistress 
program, som alle deltagerne kunne prøve. 
Gildebrødre, ægtefæller, børn, svigerbørn og børnebørn, alle var 
med, da 99 deltagere var i Dronning Dorothea Teater for at se Nød-
debo Præstegård. Under forestillingen kommenterede Kesse højlydt 
skuespillernes replikker, hvilket medførte, at Kesse fik en personlig 
julehilsen fra aktørerne i forestillingens finale. Efter forestillingen 
mødtes man i gildehuset, hvor der blev spist 600 æbleskiver. 
40 personer mødtes til nytårsfesten 1991 i gildehuset til tyroleraften, 
hvor bordene var pyntede med store alpepartier med navne og 
højdeangivelse. Der blev danset til klokken var 1.00. 
GM kom i februar gildehallen i sin tale ind på, at grænsen til DDR 
nu er åbnet, og den afspænding i Europa, der nu syntes at være på 
vej. Egon Lundsgaard holdt 5. min. Sct. Georg med betragtninger 
over venskab og kammeratskab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gildebrødre fotograferet på Frydenborg i 1990. Billedet er taget 

for at ”vores barn” i Afrika kan se hvem der er hans fædre. 
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  1991/92 GM Verner Thomsen 
  1991      GK  Egon Lundsgaard 
  1992      GK  Ole Kierkegaard 
  1991/92 GS   Hans Bjerg 
 
 
 
38 gildebrødre var mødt til gildetinget i marts 1991. GM Kesse Juhl 
takkede i sin beretning gildebrødrene for en stor arbejdsindsats i det 
forløbne gildeår. Det blev vedtaget, at gildet melder sig kollektivt ind 
i broderfonden. Alle i ledelsen blev udskiftet, gildemester blev 
Verner Thomsen, gildekansler Egon Lundsgaard og gildeskatmester 
Hans Bjerg. 
I forbindelse med det nye Frydenborgs 1 års jubilæum forærer 3. 
Gilde lejren et nyt flag.  
I april gildehallen var den nye GMs første ord en tak til Kesse Juhl 
for det store arbejde, han havde udført i 3. Gilde i de 7 år, han havde 
siddet ved højbordet, først 3 år som GS og derefter 4 år som GM. 
15 gildebrødre var i sving på majmarkedet, hvor der blev solgt fadøl 
og 189 kg store dejlige medisterpølser. Overskuddet ca. 7.500,- går 
til gildets hjælpearbejde. 
I gildehallen i maj optog GM 3 nye gildebrødre Bjarne Jørgensen, 
Uffe Christiansen og Bent Christensen. GMs tale var et spørgsmål, 
om vi kan leve i et samfund uden at lyve. Peter Møller-Hanen holdt 
5. min. Sct. Georg, hvor han talte om de unge gildebrødre, der var i 
gildet, da han for 26 år siden blev optaget. De samme ansigter sidder 
der stadig men var i mellemtiden blevet mere grå i toppen. Peter 
stillede det spørgsmål: Hvor bliver de unge af i gildebevægelsen? Og 
opfordrede til, at man skulle gå ud og finde arvinger til 3. Gilde. 
Årets tur til Frydenborg vil mest blive husket for, at SGM Hans 
Mathiesen holdt en god båltale, som dog fik en brændende afslut-
ning, da han tabte manuskriptet ind i bålet. 
Den 5. september 1991 var gildet med damer i Skanderborg for at se 
og høre om Rudolf Steiner Højskolen Audonicon. 
Gildehallen i september startede med, at ca. 40 børn fra Munke-
vængets sangkor underholdt. Villy Clausen blev optaget i gildet, og 
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GM talte om arbejdsløsheden, hvor mange både unge og ældre er i 
den ulykkelige situation at stå uden arbejde. 
Arbejdsweekenden på Houens havde samlet 25 gildebrødre incl. 4 
fra vort venskabsgilde i Drammen. 
Ikke mindre end 72 var med til gildehallen på Houens Odde, hvor 
damerne og spejdere fra Sdr. Stenderup også deltog. GM fortalte om 
oddens historie fra stenalder til bronzealder, om kongernes tanker om 
bygning af en fæstning og til nutidens spejderlejr. I eftergildehallen 
underholdt spejderne med sang og klavermusik. 
Til gildemødet i oktober havde gildet besøg af salgschef Leif 
Petersen, der med billedmateriale og gode kommentarer fortalte om 
mormonbevægelsen, som han af meget personlige grunde havde 
valgt som sin religion. 
I november var der til gildehallen besøg fra stadsgildet, provincialet, 
samt gildebrødrene  Else Højbjerg fra Ålborg og Nick Huttemann fra 
Australien. Peter Møller-Hansens 5 min. Sct. Georg i maj om at finde 
unge gildebrødre havde båret frugt. 3 unge, nemlig Michael Stisen, 
Kim Møller-Hansen og Jan Mathiesen blev denne aften optaget i 
gildet. GM havde i sin tale taget udgangspunkt i gildeloven. Efter 
forslag fra Bent Spatzeck var der blevet fremstillet kæder til GS og 
GK, således at alle ved højbordet fremover bærer kæder. 
Julemødet med damer startede i den katolske Sct. Michaels Kirke, 
hvor sognepræst Henri Kerkhofs holdt en kort adventsgudstjeneste 
og fortalte om kirkens historie. Kerkhofs skulle efter sagkyndige 
udtalelser være en flot mand, og de tilstedeværende damer var enige 
om, at det var synd, han er katolsk præst.  Efterfølgende, i gildehuset, 

besvarede præsten spørgsmål, Bodil 
Bierrings spillede på guitar og Povl 
Erik Lundh læste en hyggelig 
historie af P. Sørensen Fugholm.  
Nytårsfesten 1992 havde samlet ca. 
50 brødre og damer. Povl Erik 
Lundh havde skrevet en sang på ikke 
mindre end 13 vers om det forløbne 
gildeår. Efter en konkurrence med 
æbleskrælning, lakridsspisning m.m. 
gav aftenens serveringspersonale en 
blændende opvisning i lambadadans. 

 
Fra nytårsfesten i 1992 ses Jette og 
Vagn Frede Hansen, Ingrid og Bent 
Spatzeck, Ruth og Poul Anker 
Ander-sen, Anna og Svend Åge 
Nørgaard og Lena Møller-Hansen 
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Den 22. februar 1857 fødtes Baden-Powell, og det var derfor natur-
ligt, at GMs tale den 20. februar var en gennemgang af B-Ps liv, eller 
rettere to liv, som B-P selv har sagt, først som soldat og derefter som 
stifter af spejderbevægelsen. Willy Clausen holdt 5 min. Sct. Georg 
om nytårsforsætter. 
32 gildebrødre var mødt op til gildeting. Verner Thomsen genvalgtes 
som gildemester og Hans Bjerg som gildeskatmester, medens Ole 
Kierkegaard nyvalgtes som gildekansler. Under eventuelt blev 
indtægterne fra udbringning af telefonbøger diskuteret, og der var 
overvejende enighed om, at de burde gå til et nyt gildehus. 
På datoen for Tyskernes besættelse af Danmark den 9. april 
omhandlede GMs tale naturligvis perioden fra 1940–1945. Efter 
talen blev en båndoptagelse af frihedsbudskabet fra 4. maj 1945 
afspillet. John Preben Hansen blev denne aften optaget i gildet. Povl 
Erik Lundh holdt 5 min. Sct. Georg om en oplevelse, da han gik i 3. 
klasse, hvor han opdagede den danske sangskat, som kom til at 
betyde meget for ham. I eftergildehallen fortalte Bertel Bertelsen fra 
1. Gilde om sine oplevelser som soldat den 9. april 1940 i Haderslev, 
hvor han blev slemt såret ved et tysk angreb på hans kanonstilling. 
Efterfølgende var der en livlig meningsudvekslning om handlingerne 
omkring den 9. april. 
Straks efter gildehallens åbning i maj blev Johs. Ladegaard kaldt 
frem for højsædet, hvor han anbragte, en af ham udskåret, meget 
smuk i lyst egetræ, gildelov. Det var naturligvis ham, der denne aften 
læste gildeloven. Povl Erik Lundh, eller H. D. Nulep som han kalder 
sig, blev overført fra Stadsgildet til 3. Gilde. I eftergildehallen sagde 
Nulep at grunden til, at han valgte 3. Gilde, var nysgerrighed efter at 
finde ud af, hvorfor 3. Gilde vokser, medens andre gilder svinder, 
hvorfor der altid møder så mange fra 3. Gilde til arrangementerne, 
hvorfor man altid føler sig velkommen og endelig, hvordan et gilde, 
der har været modstander af Frydenborg, har ændret sig til at være 
Frydenborgfans. 
Den 20. maj mødtes 20 deltagere ved Harte Kirke, hvor GM fortalte 
om bygning af Harteværket, og om 4 mænd der ligger begravet på 
kirkegården. De druknede i Stallerupsø i forbindelse med opførelsen 
af Harteværket. Herefter gik man til værket, som i dagens anledning 
blev sat i drift.  
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11 gildebrødre deltog i årets tur til Sverveli i Norge sammen med 
gildebrødre fra Drammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det årlige øl- og pølsesalg gav et overskud på kr. 6.300,- 
73 deltog i gildehallen på Houens Odde bl. a. 8 spejdere. GMs tale 
og Kaj Futtrups 5 min. Sct. Georg omhandlede begge sommerens 
begivenheder med det danske nej til EF unionen, olympiske medal-
jer, regentparrets sølvbryllup og de danske fodboldspilleres europa-
mesterskab. I eftergildehallen fortalte Erik Jørgensen om en rejse til 
Kasakhstan. 
I forbindelse med turen til Houens havde GM bedt Nulep skrive en 
sang om 3. Gilde, hvilket han lovede at gøre, når ånden kom over 
ham. Nulep må have været meget åndet, for dagen efter kom han og 
præsenterede det færdige resultat, som blev sunget første gang i 
forbindelse med gildehallen i september, en sang som gildet kan 
synge mange år ud i fremtiden. 
Den årlige kanotur på Trenen i Tyskland foregik den 21.–23. august 
og arbejdsweekenden på Houens den 10.–20.september. 
I oktober var der mødt ca. 50 personer for at høre 2 sygeplejersker 
fra Hjertesekretariatet Vejle Amt fortælle om rygning og alle de 
følgesygdomme især i hjertet, det kan medføre. Senere på måneden 
drog 41 personer til Odense for at besøge TV2. 

 
Fra turen til Norge i 1992 ses forrest fra venstre Bjarne, Villy, 
Verner, Vagn, John og Jørgen. 
Bagest Bent, Arild, Poul, Øistein, Thor, Ejvin, John, Gunner, Ingar 
og i døren Rolf. 
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For år tilbage havde Frode Munk kørt talerkursus i 3. gilde. I novem-
ber tog John Hansen ideen op, og 12-14 gildebrødre fulgte kurset, 
som strakte sig over hele vinteren. 
I gildehallen i november fortalte GM, at af de ca. 27.000 indbydelser 
til et orienterende møde om Sct. Georgs Gildet, der var delt ud 
sammen med telefonbøgerne, var der kun, meget skuffende, kommet 
9 reaktioner. I eftergildehallen fortalte borgmester Bent Bechmann 
om at være borgmester i Lunderskov og viceborgmester i Vejle Amt. 
50 var mødt til julemødet i Nr. Bjert Kirke, hvor den lokale præst 
Erling Andersen og operasanger Jesper Bruun-Jensen spillede og 
sang, i alt blev det til 14 numre, et virkelig godt arrangement. 
Efterfølgende var der julehygge i gildehuset, hvor Erik Jørgensen 
læste et afsnit af Lise Nørgaards bog Volmer. 
Nytårsfesten 1993 foregik i en god stemning med ca. 50 deltagere.  
Den 19. januar var 20 gildebrødre på besøg på det lokale Posthus, 
hvor der blev vist rundt, og den 25. januar var ca. 50 brødre med 
damer til demonstrationsaften i KOH’s lokaler, hvor der blev 
orienteret om brugen af mikrobølgeovn. 
I gildehallen i februar blev Aage Iversen optaget i gildet, og Villy 
Rasch overflyttet fra 6. Aalborg. GM talte om livets værdier samt alt 
det, vi skal tage stilling til og have en mening om. 
Den 24. februar holdt gildet et ekstra gildemøde, da det var lykkedes 
af få politibetjent Evald Lauesen til at fortælle om sine oplevelser 
som udstationeret i det krigshærgede tidligere Jugoslavien. 
 
 
 
 
 

Aftenhygge ved bålet på kanoturen i 1993 
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  1993/94 GM Ole Kierkegaard 
  1993/94 GK  Ejvin Langkjær 
  1993      GS  Hans Bjerg 
  1994      GS  Villy Clausen 
 
 
 
På gildetinget den 11. marts 1993 kunne GM fortælle, at der var 49 
medlemmer i Gildet, hvilket er 1 mere end ved sidste gildeting. Han 
kunne ligeledes fortælle, at Kolding gilderne tilsammen havde tjent 
kr. 203.286,70 ved at uddele telefonbøger i 1992. Et udvalg under 
stadsgildet, hvor Nulep er 3. Gildes repræsentant, der arbejder med 
køb af nyt gildehus, har forslag fremme om køb af en del af den 
gamle Sct. Hedvigs Klinik. Ole Kierkegaard blev valgt til ny 
gildemester og Ejvin Langkjær til gildekansler, medens Hans Bjerg 
fortsætter som gildeskatmester. 
Efter at være indsat talte den nye GM om det, at han nu var blevet 
gildemester og de tanker, han har gjort sig i den forbindelse. I efter-
gildehallen var der besøg af Søren Julsbæk fra Jyske Bank, der 
fortalte om etik. 
I anledning af gildebevægelsens 60 års jubilæum holdt Kolding 
gilderne jubilæumsgildehal i riddersalen på Koldinghus, hvor SGM 
Hans Mathiesen holdt en meget fin tale, og Kolding Kammerkor 
sang. Efterfølgende var der festmiddag i KIF-Centret, hvor hvert 
enkelt gilde lavede underholdning. 
Da der var væbneroptagelse i maj gildehallen, sammenlignede GM i 
sin tale det at gå til konfirmationsforberedelse med at gå til 
væbnerforberedelse. I eftergildehallen var der besøg af den 80 årige 
Tjip Spleer fra Holland, som holdt ferie på Kurt Bierrings camping-
plads. Tjip fortalte om sin tid som spejder og hans arbejdsår i 
Indonesien. Indlægget foregik på dansk. Tjip var som 75 årig startet 
med at læse dansk på et universitetet i Holland. 
Der var 50 til gildeaften på Frydenborg, hvor Bent Spatzeck holdt 
båltalen over emnet, hvor godt vi har det i Danmark. 
Incl. vore damer og gæster fra 5. Gilde var der forsamlet ca. 50 til 
gildehallen på Houens Odde. I eftergildehallen underholdt Arthur 
Connie fra 5. Gilde med sange fra hans fødeland Skotland. 
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Den 6. september var der arrangeret tur til Planetariet Orion i Jels, 
hvor gildebrødrene oplevede en rejse gennem solsystemet.  
I september gildehallen talte GM om den overproduktion af korn, der 
er i Europa samtidig med, at der er mennesker, der dør af sult andre 
steder i verden. Sv. Aage Nørgaard holdet 5 min. Sct. Georg over 
emnet menneskets trivsel eller vantrivsel. I eftergildehallen var der 
besøg af Solveig Hansen og Per Bush fra støtteforeningen 
Rumæniens glemte Børn. De viste lysbilleder og fortalte om de 
dårlige forhold, som børn lever under i Rumænien. Efterfølgende 
blev der af gildebrødre indsamlet tøj, fodtøj, legetøj m.m. til støt-
teforeningen. 

Fredag den 20. septem-
ber startede 15 mand på 
den årlige kanotur på 
Trenen, hvor vejrguder-
ne var med brødrene, 
som slap gennem turen i 
tørvejr. Der var ændret 
på ruten, så der blev 
overnattet to gange i 
Tydal. 
I  oktober  var  mere end  

50 personer mødt op til en spændende aften, hvor Søren Lych og 
Benjamin Maarchalkerweert fortalte om kropssprog. 
I november gildehallen blev Nis Iversen og Erik Sandholt optaget 
som nye svende i gildet. 
Julemødet i 1994 startede i Dalby kirke, hvor sognepræst Ruth 
Poulsen holdt en kort gudstjeneste, hvorefter der var adventskoncert 
under ledelse af Knud Jansfort. Ved det efterfølgende arrangement i 
gildehuset fortalte Kesse Juhl om en rejse med tog juleaftensdag 
1943, hvor han startede fra Nørre Søby på Fyn klokken 16,30 men 
kom først til Kolding lidt over midnat. 
Nytårsfesten 1995 havde samlet 43 deltagere. Verner Thomsen stod 
for opførelsen af en operette, der blev opført til klavermusik af John 
Hansen. 
I februar gildehallen blev der optaget 2 nye gildebrødre, nemlig 
Carsten Neupart og Jim Nielsen.  

 
På kano urene bliver der provianteret fornuftigt. 
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GM kunne fortælle, at stadsgildeledelsen havde undersøgt, at det 
ville koste ca. kr. 100.000,- at lave en brandtrappe til gildehuset. Han 
kunne også orientere om, at der i Kolding gilderne var lagt op til 
debat om køb af Åes Æskefabrik i Idyl som nyt gildehus. 
På gildetinget i 1994 blev gildehuset diskuteret, og der var flere 
forslag fremme. Et forslag om renovering af Katrinegade 25 for kr. 
400.000,- blev forkastet. Et forslag om et udvalg, der skulle se på et 
nyt gildehus, blev enstemmigt vedtaget, og gildetinget gav ledelsen 
bemyndigelse til at godkende et eventuelt køb. Ole Kierkegaard blev 
genvalgt til gildemester og Ejvin Langkjær til gildekansler medens 
Villy Clausen blev ny gildeskatmester. 
Den årlige tur til Frydenborg havde samlet 64 brødre, koner og 
gæster. Der blev startet med et ”spejderløb”, hvor hver enkelt gruppe 
bl.a. skulle skrive en sang, som senere ved bålet, under stor morskab, 
blev afsunget af gruppen. Båltalen blev holdt af byrådsmedlem Jens 
Thulstrup, der talte om EU valget. 
24 friske gildebrødre deltog i den årlige kanotur på den pragtfulde 
Trenenflod, der ligger mellem Flensborg og Slesvig, og som 
sædvanlig var det den bedste tur, der til dato havde været. 
74 deltog i gildehallen på Houens Odde, hvor gildets 30 års jubilæum 
blev markeret. GM talte om sin tid som sømand og om ferier i 
udlandet, men det bedste for ham var, når han ved hjemkomsten så 
byskiltet, hvor der stod Kolding. Nulep havde i anledning af jubilæet 
skrevet nogle sange, og Pytte Nielsen og Villy Clausen underholdt 
med musik og sang. 

Gildehallen i september 
blev aflyst og erstattet 
af et gildemøde, da der 
var kommet en invita-
tion fra gildebroder 
Bjarne Nielsen om at 
besøge hans virksom-
hed H. Daugaard.  
17 mand tog på arb-
ejdsweekend på Houens 
Odde, hvor der blev 
ryddet buskadser, fæl-
det træer og savet bræn- 

 
Pølsesælgere; Sv. Aa. Skovgaard, Kurt Pedersen, John 
”slagter” Thomsen, Bjarne Jørgensen og Svend Bruhn. 
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de både ved Steensgård og på Kidholmene. 
Verner Thomsen bød på gildemødet i oktober pastor Harry Sørensen 
og frue velkommen til en aften, hvor Harry Sørensen meget 
underholdende fortalte om det danske kongehus fra Frederik den 3. 
til Christian den 10.Den 10. november kunne GM optage en ny 
gildebror Preben Hansen i gildet. GM kom i sin tale ind på Danmark 
som foreningernes land. 
Julemødet 1994 startede i Vonsild Kirke, hvor sognepræst Klavs Bo 
Sørensen holdt gudstjeneste for 65 gildebrødre med damer. John 
Hansen var bordleder ved det efterfølgende arrangement i gildehuset, 
hvor han med begrænset held forsøgte at lære de fremmødte nye 
sange. 
Nytårsfesten 1995 havde kun samlet 40 personer der var vidne til et 
teaterstykke om Ridder Skrat og Prinsessen, der blev opført under 
ledelse af John Preben Hansen. 
I februar gildehallen blev Ib Kristensen, Mads Flodgård og René 
Skytte optaget i gildet. I eftergildehallen fortalte Erik Jørgensen om 
oplevelser under en rejse til Solomon øerne. ”Det særdeles celebre 
selskab til uforfærdet fornyelse af den danske sangskat” under 
ledelse af Povl Erik Lundh kunne denne aften optage foreningens 5. 
medlem, Ole Kierkegaard. Kriteriet for optagelse er, at man får 
samtlige gildebrødre til at synge mindst 4 linier af en sang på forkert 
melodi, inden versefødderne slipper op. 
 

 
Hygge på Frydenborg i 1993 
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  1995/96 GM Villy Rasch 
  1995      GK Ejvin Langkjær 
  1996      GK John Preben Hansen 
  1995/96 GS Villy Clausen 
 
 
 
 
Gildetinget den 9. marts 1995 havde samlet 37 gildebrødre. Ny gilde-
mester blev Villy Rasch. Ejvin Langkjær fortsatte som gildekansler 
og Villy Clausen som gildeskatmester.  
I april gildehallen takkede den nye GM den afgående GM Ole 
Kierkegaard for det store arbejde, han havde lavet, og som gjorde, at 
han kunne overtage et velfungerende og harmonisk gilde. Egon 
Lundsgaard holdt 5 minutters Sct. Georg, hvor han mindedes 
Alsangen under krigen, som man her i 50 året for befrielsen burde 
erindre sig. 
21 deltog på en tur til Horsens Statsfængsel, hvor fængselmuseets 
leder Åge Egholm fortalte og viste lysbilleder om fængslets hverdag. 
Derefter var der rundvisning i museet, hvor man bl.a. så forskellige 
ting, som var brugt til flugtforsøg og ting som de indsatte havde 
fremstillet. 
GM var forhindret i at deltage i maj gildehallen, der i stedet blev 
ledet af John Hansen, der talte om det forår, som netop nu var 
kommet til Danmark, og hvad det bringer med sig. Ved afslutningen 
af gildehallen satte John sig ved klaveret og spillede La Golondrina. 
Eva Lundh var gæst i eftergildehallen, hvor hun fortalte om sin flugt 
fra Østpreussen i 1945, en rystende beretning om en flugt, der strakte 
sig over 4 måneder. Hun blev installeret i en flygtningelejr ved Snog-
høj, hvor hun mødte Povl Erik, som hun senere blev gift med. 
53 deltog på turen til Frydenborg, hvor GM holdt båltalen, som p.g.a. 
vejret blev holdt inden døre. GM læste et digt af Nis Petersen om 
kærlighed og jalousi. Verner Thomsen fortalte om en opinionsun-
dersøgelse af dagligvarer, og til slut læste Kesse Juhl om spejder-
loven af en spejderbog, som han havde købt for 50 øre. 
På landsgildetinget i Roskilde blev Kolding valgt som værtsby for 
landsgildetinget i 1997. 
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I gildehalllen på Houens Odde talte GM om gildehallen, som er 
noget særligt for gildebrødre. Traditionerne omkring gildehallerne 
skal bevares, da disse er med til at styrke gildernes særpræg. Ole 
Kiergegaards 5 min. Sct. Georg omhandlede det, at han ikke havde 
været med på kanotur men kunne glæde sig over, at der er kanotur 
igen næste år. Michael Stisen, der var bordleder, var forbavset over 
den mangel på pli, gildebrødrene viste ved at kaste sig over maden, 
inden der var sagt velkommen. 
September gildehallen havde samlet 32 gildebrødre, der hørte GMs 
tale om krigens afslutning, den tekniske gud Hefaistos, videnskabens 
gud Prometheus og Niels Bohr, som GM havde gået til forelæsning 
hos. Kaj Futtrup holdt 5 min. Sct. Georg om glæden ved at være på 
kanotur.  
På gildemødet i september viste Ejvin Langkjær lysbilleder og 
fortalte om en tur til Sverveli. 
GMs tale i november drejede sig om kristendommen, som også hører 
spejderne til, Baden-Powells spejderløfte gik jo på at være tro mod 
sin gud. I eftergildehallen var der besøg af Lars Peter Nielsen fra KIF 
Håndbold, der fortalte, hvordan en storklub arbejder.  
3. Gilde var den 16. november inviteret af Jotun til at overvære et 
foredrag af Anders Bilgram, der fortalte om sin færd gennem Nord-
vestpassagen i en lille glasfiberjolle. 
Sognepræst Birgitte Nørby i Simon Peters kirke holdt julegudstje-
neste for gildet i 1995. Ved den efterfølgende sammenkomst i gilde-
huset viste det sig, at forsyningen af gas var afbrudt. Inden der blev 
installeret en interimistisk flaskegasløsning, underholdt Kesse Juhl 
med en beretning om en togrejse fra Fyn til Kolding. En fortælling, 
der blev forlænget i forhold til den tid, det tog at lave maden. Senere 
underholdt Elly Petersen fra 5. Gilde med sang og oplæsning af 
historier og digte på jysk. 
Som noget nyt i 3. Gilde blev der den 11. januar 1996 afholdt 
nytårsgildehal. Også som noget nyt havde GM bedt John Hansen og 
Kurt Bierrings holde et indlæg hver, som derefter blev debatteret. 
GM talte om demokratiet i antikkens Grækenland og menneskets 
rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. 
I Bramdruphallen blev der afholdt møde for Koldinggilderne om 
ombygning af gildehuset i Katrinegade eller køb af nyt hus. Der blev 
orienteret om, at bygning af nyt gildehus formentlig ville koste ca. 4 
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mill. kr. Der blev fremlagt tegninger for ombygning af Katrinegade, 
som ville beløbe sig til ca. 1,8 mill. kr. Der blev stillet flere æn-
dringsforslag på mødet, som alle fik kommentaren, ”det er undersøgt, 
og det duer ikke, eller det koster mere end det, vi lægger frem”. 
I februar gildehallen blev Jan Nielsen optaget i 3. Gilde. GM tog i sin 
tale udgangspunkt i Shakespeares Hamlet, hvor Poloonien tager af-
sked med sin søn og medgiver ham en række leveregler. Bjarne 
Petersen fra Det rullende Galleri fortalte i eftergildehallen om U-
båds projektet på Kolding havn, hvor man forsøger at lave en 
turistattraktion ud af en russisk U-båd. 
Til nytårsfesten 1996 havde kun 38 tilmeldt sig. De fik en festlig 
aften, som blev åbnet af festudvalget, der med høje hatte optrådte 
som De fem Tenorer. 
På gildetinget var det store samtaleemne køb/ombygning af gildehus. 
Gildet gik med 40 stemmer for og 1 imod ind for en løsning, som 
ville koste ca. kr. 500.000,-, hvor de nødvendige reparations- og 
vedligeholdelsesarbejder udføres, og hvor der bliver installeret en 
brandtrappe og brandsikring i huset. Villy Rasch blev genvalgt som 
gildemester og Villy Clausen som gildeskatmester, medens John 
Preben Hansen blev ny gildekansler. 
I gildehallen i april tog GM i sin tale udgang i pigen Kore, der er 
datter af Zeus og Demeter. Povl Erik Lundh holdt 5 min. Sct. Georg 
om tiden i Fredericia på Kong Frederik d. 7.’s tid. 
GM havde sendt afbud til gildehallen i maj, og Ole Kierkegaard 
indtog som suppleant sædet. Han tog i sin tale et tilbageblik over de 
Olympiske Lege fra år 776 f.Kr. til de kommende lege i Atlanta. 
Peter Dichs 5. min. Sct. Georg var et tilbageblik over de 25 år, han 
havde haft i gildet. I eftergildehallen blev køb af nyt gildehus, Fyns-
vej 73 diskuteret, og alle stemte for, at der blev arbejdet videre med 
købet. Flere overvejede dog at stemme imod, da Egon Lundsgaard 
truede med at melde sig ud, hvis huset ikke blev købt. 
I årets tur til Frydenborg var ca. 50 mødt op. Turen vil mest blive 
husket for Kesse Juhls fyrværkeri, som mest gik vandret, med det 
resultat, at der gik ild i hækken, og at raketterne fløj om ørerne på 
tilskuerne. Ved lejrbålet spillede lejrens nabo, Peter Rasmussen på 
harmonika til de udvalgte spejdersange. 
Fynsvej 73 er købt. I ”Information og Debat” kører en ret hård debat 
om måden og lovligheden af købet. Debatten kommer fra de øvrige 
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gilder, da der i 3. Gilde var 100% tilslutning til købet, og på et 
stadsgilderådsmøde blev købet da også vedtaget med 15 stemmer 
mod 3. 
55 personer deltog i gildehallen på Houens Odde, hvor GM talte om 
spejderbevægelsen og Sct. Georgs Gildets grundlag og om Houens 
Oddes snart 50 år som førertræningslejr for spejdere. Kaj Futtrup 
holdt 5 min. Sct. Georg om det at kende hinanden. 
I september gildehallen talte GM om nationalismen og det, at en 
nation kan have flere religioner. I sin 5 min. Sct. Georg talte Nulep 
om at være glad og positiv. 
Ved gildemødet i oktober var der besøg af Gert Blaavand fra 
Læborg, der fortalte om en farefuld sejltur fra Sidney i Australien til 
Danmark i en sejljolle på kun 7,84 m. 
I november holdt GM sin tale over spørgsmålet, ”Er vi blevet 
lykkeligere – er vores livskvalitet øget – er velfærdsstaten gået for 
vidt?” Ejvin Langkjær kom i sin 5 min. Sct. Georg ind på KFUM 
spejdernes nylig afholdte korpslejr i Sønderborg, hvilket fik minder-
ne frem fra en lignende lejr, hvor Ejvin deltog i 1965 ved Slagelse. 
I december besøgte gildet Immanuelskirken, hvor pastor Harry 
Sørensen holdt en kort prædiken om julen med dens travlhed og 
stress. I gildehuset var de fremmødte vidne til en verdenspremiere, 
da Johs. Ladegaard spillede på sav akkompagneret af John Hansen 
på klaver. Pastor Sørensen underholdt med en historie skrevet af 
Gredsted. Ifølge brandmyndighederne må der kun være 50 personer i 
gildehuset i Katrinegade. Denne aften var der 57, men Kesse Juhl 
havde klaret dette problem ved at ringe til beredskabsforvaltningen 
og meddelt, at hvis der gik ild i huset, skulle de sørge for, at der kom 
57 ud, og så var den sag i orden. 
I nytårsgildehallen tog GM udgang i en velfærdsrapport, som udkom 
i 1996. Povl Erik Lundh holdt 5 min. Sct. Georg om vor fortravlede 
hverdag. I eftergildehallen var der besøg af stadsgildemester Kaj 
Thygesen, der kunne fortælle, at det gamle gildehus Katrinegade 25 
var solgt, og at der var nedsat et byggeudvalg for det nye hus på 
Fynsvej 73, hvor Erik Jørgensen fra 3. Gilde er formand. 
Under den Franske Revolution lød kravet Frihed, Lighed og 
Broderskab. Disse ord brugte GM som indledning til sin tale i 
februar gildehallen. I 5 min. Sct. Georg gjorde Erik Jørgensen et 
tilbageblik om gildehuset i Katrinegade, da det netop var 25 år siden, 
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huset blev overtaget. I eftergildehallen var der besøg af Poul Erik 
Jepsen fra KFUM spejderne. Han fortalte om sin tur til Namibia, 
hvor han havde været i 14 dage for at hjælpe med lederuddannelse af 
spejdere, en tur som 3. Gilde har givet tilskud til. I forbindelse med 
ombygning af det nye gildehus, har Egon Lundsgaard påtaget sig at 
være byggepladsleder. 
Den 17. februar var gildet på besøg hos TV syd, hvor 30 gildebrødre 
og damer deltog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved nytårsfesten i 1994 kæmpede ridderne Michael og Kim om prinsessen- 

-og i 1995 sang nytårsudvalget menuen for deltagerne. 
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  1997/98 GM Villy Clausen 
  1997/98 GK  John Preben Hansen 
  1997      GS  Nis Iversen 
  1998      GS  Nis Iversen/ 
                       Verner Thomsen 
 
 
På gildetinget i 1997 var der fremkommet et forslag om, at gildet 
skulle have en weekend med damer på Frydenborg. Forslaget blev 
forkastet, uden det kom til afstemning, da et massivt flertal talte for, 
at der var arrangementer nok i 3. Gilde med damer. Villy Clausen 
blev valgt til ny gildemester og Nis Iversen til gildeskatmester. John 
Preben Hansen blev genvalgt som gildekansler. 
Gildebrødre med damer var inviteret til Jotun, hvor politibetjent 
Henning Bogø Andersen fortalte om sit liv efter en tragisk ulykke, 
hvor han var passager i en helikopter, der i 1981 styrtede ned og gik i 
brand. Andersen blev forbrændt på over 50% af kroppen, og han 
mistede begge ben. 
April gildehallen var lidt vemodig, da det var den sidste gildehal i 
gildehuset i Katrinegade. Mange gode minder er knyttet til det hus. 
Thomas Kristensen holdt 5 min. Sct. Georg om livets gang og tanker 
om det at være fyldt 80 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gildehallen i Katrinegade. 
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I maj flytter gilderne fra Katrinegade, og ombygningen af Fynsvej 
går planmæssigt. Som en gave til det nye gildehus har 3. Gilde givet 
kr. 25.000,- i tilskud til køb af en handicaprampe. 
Gildet var på Rodbjerggård, hvor Kaj Thygesen fortalte om gården 
fra den blev købt og til dato med de store ændringer, der var 
foretaget. Der blev også tid til en gåtur, hvor den skønne natur blev 
nydt.  
Traditionen tro var der på turen til Frydenborg både lejrbål og 
festfyrværkeri, og den medbragte mad blev nydt, og som altid når 3. 
Gilde er samlet, blev der sunget flittigt. 
Den 23. august var en stor dag for Kolding gilderne, da det nye 
gildehus på Fynsvej blev indviet. Gildebrødre fra nær og fjern var 
sammen med borgmester Per Bødker Andersen mødt op. Stads-
gildemester Kaj Thygesen bød velkommen og gav ordet til bygge-
udvalgsformand Erik Jørgensen, der fortalte om arbejdets forløb fra 
starten og sagde, at mange kompromiser var indgået, uden det var 
gået ud over resultatet. Preben Kanstrup afslørede selv sit flotte 
maleri, som er hængt op i natuglen. 
3. Gilde donerede kr. 10.000,- til børneafdelingen på Kolding Syge-
hus. Penge som er fremkommet ved gildebrødrenes salg af tombola i 
forbindelse med 13 bilforhandleres arrangement ved Kolding Stor-
center. 
Til det årlige arrangement på Houens Odde var ledelsen iført korte 
bukser i den lune sommeraften. GM talte om danskheden, efter han 
havde holdt ferie i Australien. 
En ung gildebror i 3. Gilde, Michael Stisen fremsatte tanker om en 
”Gilde klub” for unge gildebrødre under 40 år på tværs af gilderne, 
da han føler, at det kan være svært at falde til blandt gildebrødre, der 
har børnebørn, der er yngre end Michaels egne børn. 
Landsgildet i Kolding 1997 er vel overstået. Styringsgruppen for 
landsgildet var under ledelse af stadsgildemester Kaj Thygesen, og 
fra 3. Gilde var Hans Bjerg og Verner Thomsen med i gruppen. 
Den 11. september holdt 3. Gilde den første gildehal i det nye gilde-
hus på Fynsvej. Damerne var inviteret med, så der var ca. 70 
deltagere. GM talte om det danske Flag, dets oprindelse og brugen af 
flaget. Bent Spatzeck holdt 5 min. Sct. Georg om personlig mod-
gang, sygdom, udfordringer og varme oplevelser og om ”hjælperyt-
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terne” i 3. Gilde. Nulep havde i dagens anledning skrevet en flot sang 
om det nye gildehus. 
Til gildemøde i oktober var der besøg af tidligere direktør ved TV 
Syd Helge Lorentzen, der talte om familien fra 1821 og til i dag. 
Efter foredraget gik Knud Sørensen, der skulle optages i den efter-
følgende gildehal, til klaveret og spillede danske sange, som gilde-
brødrene flittigt sang med på. 
I november gildehallen var der optagelse af 3 nye gildebrødre, 
nemlig Laurits Vinding, Knud Sørensen og Poul Johnsen. GM kom i 
sin tale ind på det at tage et ansvar. Peter Thrane Jacobsen holdt 5 
min. Sct. Georg, hvor han talte om at miste sit arbejde og uvisheden, 
når firmaet går konkurs. Verner Thomsen holdt minimarked, hvor 
overskuddet af vin og T-shirts fra landsgildetinget blev solgt.  
Julemødet var henlagt til Kristkirken, hvor der var kor- og solosang, 
Luciaoptog og julegudstjeneste. Efterfølgende var der i gildehuset 
musikalsk underholdning af Frelsens Hær som tak for gildets økono-
miske støtte. 
I nytårsgildehallen 1998 blev Per Olsen optaget som gildebror. GMs 
tale var om ved nytår at se sig tilbage, holde status og sætte nye mål. 
Kesse Juhl holdt 5 min. Sct. Georg, hvor han bl. a. kom ind på 
brugen af betegnelserne koldinger og koldingenser. Gildet havde 
denne aften besøg af borgmester Per Bødker Andersen, der i 
eftergildehallen talte om de mål, der blev opfyldt i 1997 og de mål, 
der er for byen i fremtiden. 
I februar var der i eftergildehallen besøg af Frio Schwaner, der 
fortalte om sin tid som sømand under den 2. verdenskrig, hvor han så 
mange af sine kammerater dø, efter at de skibe, han sejlede med, var 
blevet torpederet. 
På gildetinget 1998 kunne GM fortælle, at der var 52 i Gildet mod 50 
året før, og at der i alt var 223 gildebrødre i de 5 Kolding gilder. 
Gildets repræsentant i ridderudvalget beklagede at så få fra gildet 
deltog i ridderarrangementerne. Der var genvalg på alle ledelses-
poster, gildemester var Villy Clausen, gildekansler John Preben 
Hansen og gildeskatmester Nis Iversen. 
GM talte i april hallen om Sankt Georg og den betydning, legenden 
om ham har haft for spejder- og gildebevægelsen. Ejvin Langkjær 
holdt 5 min. Sct. Georg om misbrug, ikke kun om spiritus og 
narkotika, men også om madmisbrug. 
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Menneskets forhold til natur og kultur var GMs udgangspunkt i talen 
i maj gildehallen. Kurt Bierrings holdt 5 min. Sct. Georg, hvor han 
opfordrede til, uanset om man er for eller imod EF at afgive sin 
stemme ved det forestående EF valg. I eftergildehallen oplæstes en 
tak fra skolen i Kenya, hvor gildet havde ydet hjælp til et nyt 
klasseværelse. 
Operafesten på Skamling havde samlet 20.000 mennesker, og 
Kolding gilderne stod for salg af is, øl, vand, vin og sandwich, 
ligesom gilderne stod for parkering og salg af busbiletter. I alt 110 
gildebrødre hjalp, heraf en stor del fra 3. Gilde. Det samlede 
overskud til gilderne blev kr. 18.900,-. 
Gildehallen på Houens Odde blev overværet af ca. 50 gildebrødre 
med damer. GMs tale omhandlede en rotur rundt om Fyn på 265 km 
i 7 dage. Ole Kierkegaard mindedes i sine 5 min. Sct. Georg gilde-
bror Kesse Juhl, som var død den 15. juni. I eftergildehallen kunne 
GM fortælle, at majmarkedet havde givet kr. 4.500,- i overskud, og 
salget af lotteri 2. pinsedag i forbindelse med automobilforhand-
lernes arrangement ved Storcentret havde givet kr. 12.300,-. Begge 
beløb vil blive brugt til hjælpearbejde. 

I september gildehallen 
blev Carl Anton Rasmus-
sen optaget i gildet. GM 
sagde i sin tale, at livet 
pludselig kan være slut, og 
det er derfor vigtigt at tage 
stilling til organdonation. 
Gunner Kjær-Hansens 5 
min. Sct. Georg var en 
hyldest til fællesskabet i 3. 
gilde. På grund af Nis Iver-
sens sygdom har Verner 
Thomsen overtaget posten 
som gildeskatmester. 

Til gildemødet i oktober var tidligere fiskehandler Anker Nielsen 
inviteret. Han fortalte om livet ved havnen, hvor han var født og 
senere havde et af de fiskehuse, som lå i inderhavnen. 
Erik Raymond Petersen blev optaget som svend i november gilde-
hallen., 

Der holdes en tiltrængt pause på 
arbejdsweekenden på Houens i 1993 
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  1999/00 GM John Preben Hansen 
  1999/00 GK  Uffe Christiansen 
  1999      GS  Verner Thomsen 
  2000      GS  Poul Johnsen 
 
 
 
38 var mødt til gildeting. John Preben Hansen blev valgt til gilde-
mester, Uffe Christiansen til gildekansler, og Verner Thomsen blev 
gildeskatmester. John Hansen og Verner Thomsen overtager de 
funktioner, der er forbundet med broderfonden. 
Den nye GM startede april gildehallen med at takke sin forgænger 
for hans indsats ved højbordet og fortsatte beskedent med at erklære 
sig for ny som gildebroder til det hverv, han indtog, hvorefter han i 
sin tale kom ind på det kammeratskab og fællesskab, der er 3. Gildes 
kærne. Kurt Bierrings’ 5 min. Sct. Georg handlede om de mange 
flygtninge fra Serbien, der har brug for vores hjælp, til de igen kan 
vende hjem til deres land. GM Karsten Barfoed fra 4. Gilde fortalte 
om Danmarkssamfundet og om Dannebrog fra Estland-fødslen til 
udleveringer af flag på Valdemarsdage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Gildes ledelse i 1999. Stående herolderne Per Olsen og Preben 
Hansen.  
Siddende GK Uffe Christiansen, GM John Preben Hansen og GS 
Verner Thomsen 
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I maj startede GM med at læse Sct. Georgsbudskabet, som var 
skrevet af den norske statsminister og fortsatte sin tale med 
udgangspunkt i den norske statsministers ord om, at mennesker er 
blevet en vare, og at vi skal sælge os selv for højeste betaling. Kaj 
Futtrup holdt 5 min. Sct. Georg om flygtningene fra Balkan og om de 
omkostninger, de koster samfundet og spurgte, om vi ikke kan 
forlange, at de tilpasser sig vore love og livsformer. I eftergildehallen 
fortalte Kaj Futtrups datter om flagermus, som hun på Odense 
Universitet har forsket i og skrevet speciale om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På årets arrangement på Frydenborg holdt Ole Kierkegaard båltale, 
som på grund af vejret blev holdt indendørs. Han talte om den 
aktuelle situation med krigen på Balkan. Kaj Jørgensen, tidligere 
gildebror i 3. Gilde, læste himmerlandshistorien af Johs. V. Jensen. 
Aftenen sluttede som tidligere år med et festfyrværkeri. 
102 Kolding gildebrødre hjalp til ved Operafesten på Skamling med 
parkering, bustransport, salg af øl, vand, is og andet. På grund af det 
dårlige vejr  gav Operafesten kun et overskud til gilderne på kr. 
26.600,-. 
Til gildehallen på Houens Odde var GM forhindret. Verner Thomsen 
holdt gildemestertalen, som startede med en optagelse af skovens 
fuglestemmer, og derefter var der genbrug af en tale fra hans tid som 
GM, der omhandlede Houens Oddes historie. Aage Iversen talte i 

 
Ved nytårsfesten 1999 optrådte skuespillerne Bent Hoberg, Gunner 
Kjær-Hansen, Kirsten Iversen, Paul Johnsen, Hanna Jørgensen, 
June Kristensen og Preben Hansen. 
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sine 5 min. Sct. Georg om, at han lige havde afsluttet 40 års tjeneste 
ved skolevæsenet, og om det at han nu skulle til at nyde sit otium 
sammen med fru Kirsten. 
September gildehallen startede med klavermusik, hvor Knud Søren-
sen spillede. Mogens Thrane blev genoptaget, og Egon Iversen blev 
optaget. GM talte om menneskets ret til frit at tænke og have en per-
sonlig mening. Knud Sørensen holdt 5 min. Sct. Georg om et besøg i 
Tyskland, hvor han havde oplevet en total solformørkelse. Efter-
gildehallen stod i sangens tegn med Knud Sørensen ved klaveret. 
På gildemødet i oktober var der besøg af Jan og Michael fra en 
nystartet forening, De frie Fugle. Jan og Michael fortalte om forenin-
gen, som er et værested for tidligere misbrugere. De fortalte om, 
hvordan de selv var begyndt at tage stoffer, og hvordan de med 
kriminelle handlinger skaffede penge og om, hvordan de via Min-
nesotametoden var kommet ud af misbruget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Gilde er kommet på nettet. Per Olsen har lavet både en hjemme-
side og en e-mail adresse. Per vil, som gildets IT mand, sørge for, at 
alle gildebrødre, der har e-mail, vil blive oprettet i et kartotek. 
I november gildehallen kaldte GM de noget overraskede gildebrødre 
Erik Jørgensen, Svend Bruhn, Egon Lundsgaard, Thomas Kristensen, 
Bent Spatzeck, Johs. Ladegaard, Jørgen Kanstrup og Preben 
Kanstrup frem for højsædet for at overrække dem en af landsgildet 
ny indført 25 års gildenål. John Hansen holdt 5 min. Sct. Georg, hvor 
han fortalte om antikkens Grækenland, en beretning han fortsatte 
med i eftergildehallen. 

 
”Syngepiger” ved nytårsfesten 1999 
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Julearrangementet i 1999 startede på International Apostolsk Høj-
skole, hvor kirkens 2 præster, Finn og Johnny Hansen fortalte om 
kirken og dens historie. Efterfølgende var der julehygge i gildehuset. 
I den første gildehal i det nye årtusind talte GM om begrebet 
tolerance, og Per Olsen holdt 5 min. Sct. Georg, hvor han fortalte om 
udviklingen indenfor kommunikation i de sidste 20 år. 
I nytårsfesten var der mange festlige indslag som ugens sang, hvor 
Ejvin Langkjær både var forfatter, indpisker og sangkoordinator, 
samt Erik Raymounds Brithas indslag om de 3 bjørneunger, som 
endte i et virvar af løbende mennesker. En festlig aften med for få 
deltagere. 
I februar optog GM Jan Juhl-Hansen som ny gildebror. I eftergilde-
hallen var der besøg af Hans Almdal og Thomas Thomsen fra 
kriminalforsorgen; de fortalte bl.a. om deres arbejde med prøve-
løsladte og straffede med samfundstjeneste. 
På gildetinget i marts 2000 fik GS vedtaget et forslag om en 
kontingentforhøjelse på kr. 60,- pr. år begrundet med, at kontingent 
til både stads- og landsgildet var steget. Det fremgik af regnskabet, at 
gildet er et rigt gilde med indtægter fra telefonbogsudbringning, 
majmarked, brugtbilstombola og operafest. Alle indtægter fra disse 
går ubeskåret til hjælpearbejde. Gildeledelsen fik vedtaget, at der for 
fremtiden er en valgt gildebror, der er ansvarlig for afholdelse af 
h.h.v. majmarked, nytårsfest, arbejdsweekend på Houens Odde og 
brugtbilstombola. John Preben Hansen blev genvalgt til gildemester, 
Uffe Christiansen til gildekansler og Poul Johnsen blev ny gilde-
skatmester. 
I april tog GM i sin tale udgangspunkt i spørgsmålet: Hvem er den 
rigtige Sct. Georg? Og Bent Spatzeck talte i sine 5. min. Sct. Georg 
om et af sine ophold på Rigshospitalet, og at ros og påskønnelse ikke 
må glemmes i hverdagen. 
43 gildebrødre eller 85% af 3. Gilde var mødt op til maj gildehallen, 
hvor mester talte om ”Jeg har ikke tid”, underforstået, ”Jeg har ikke 
lyst”. Erik Nyholms 5 min. Sct. Georg over trilogier, som vor til-
værelse er så fuld af. I eftergildehallen var der besøg af en ung dame, 
der fortalte om sine evner som healer. 
70 gildebrødre og ægtefæller var mødt til gildehal på Houens Odde, 
hvor GM så tilbage på den svundne sommer og tog et blik ind i 
fremtiden. Verner Thomsens 5 min. Sct. Georg drejede sig om de 
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tanker, han gjorde sig ved den første gildehal han overværede, som 
netop var på Houens Odde. 
I september gildehallen optog GM som ny svend Henning Lorentzen. 
Johs. Ladegaard holdt 5 min. Sct. Georg, hvor han mente, at 3. Gilde 
skrev historie ved at lade en af de ældste holde 5 min. Sct. Georg. 
Johs’ budskab var den forurening, der har trængt sig ind i det danske 
sprog. Johs. talte om PLI, en egenskab han selv besidder og forvalter. 
I eftergildehallen var der besøg af skoleinspektør Dan Nielsen fra 
Parkskolen, der fortalte om skolens funktion og om elevernes 
undervisning. 
12 gildebrødre drog den 30. september til Houens Odde på arbejds-
weekend, hvor nogle nye huse blev malet i mosgrønne farver, som 
falder godt sammen med den omgivende natur. 
11 gildebrødre deltog i årets kanotur på Treene i Tyskland. Turen 
havde som alle tidligere ture været den bedste, der havde været til 
dato. 
Julemødet år 2000 startede i Sct. Nicolai Kirke, hvor sognepræst 
Grethe Wigh-Poulsen forrettede en adventsgudstjeneste, efter at 
gildebror Erik Jørgensen havde læst indgangsbønnen. Efterfølgende 
var der julehygge, hvor John Hansen ved klaveret forsøgte at lære 
forsamlingen nye sange. 
I nytårsgildehallen kom GM ind på ønsket om, at alle gilder i 
Danmark i det kommende år måtte få fremgang. Efter kun 4 måneder 
i gildet holdt Henning Lorentzen 5 min. Sct. Georg om det at være 
censor ved Mommark Handelsskole. 
GM talte i februar gildehallen om spørgsmålet, hvorfor og hvordan 
vi lever, og hvordan vort forhold til andre mennesker er. Paul 
Petersens 5 min. Sct. Georg drejede sig om den evindelige politiske 
diskussion, om samfundet har råd til at brødføde de mange 
kommende efterlønnere og pensionister. I eftergildehallen havde 
Ejvin Langkjær en gæst, og gildebrødrene skulle finde gæstens 
identitet. Det viste sig, at den velklædte 47 årige mand havde været 
narkoman i næsten 30 år, men nu havde været stoffri i 3 år efter en 
minnesotakur. 
Peter Thrane Jacobsen og hans søn Anders har af mange stumper i 
fællesskab samlet 3 computere, som nu står til gildebrødrenes fri 
afbenyttelse. Villy Rasch og Per Olsen vil afholde PC kurser for 
interesserede gildebrødre. 
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  2001    GM Uffe Christiansen 
  2001    GK  Laurits Vinding 
  2001    GS   Poul Johnsen 
 
 
 
 
På gildetinget den 8. marts 2001 orienterede Erik Jørgensen om 
stadsgildets planer om at bygge et nyt tantehus på Frydenborg; 
gildetinget var positivt indstillet til forslaget. Uffe Christiansen blev 
valgt til ny gildemester, Laurits Vinding til ny gildekansler, og Poul 
Johnsen blev genvalgt som gildeskatmester. 
Som noget nyt har der været arrangeret et spejderbyløb, som er vel 
overstået. Løbet sluttede med, at spejdere, ledere og hjælpende 
gildebrødre gav hinanden hånden og omkransede Koldinghus. John 
Hansen har været initiativtager til løbet som forhåbentlig bliver en 
årlig tradition. 
I maj gildehallen talte GM om det frivillige arbejde, der udføres af 
ca. 1 million danskere, og han stillede spørgsmålet, hvordan ville 
samfundet se ud uden disse frivillige hænder. I eftergildehallen var 
der besøg af Hanne Andersen fra Værestedet Gademix, der er et sted 
for utilpassede unge mellem 11 og 16 år. 
63 gildebrødre og damer var den 15. juni draget til Frydenborg. John 
Hansen holdt båltalen, hvor han med stor indleven berettede om 
hovedpersonen i Wagners opera Tannhäuser. Johs. Ladegaard var 
forsanger i en sang om hjemkomst fra mosen med hul på hosen og 
lommen tom. 
På Houens Odde lod GM tankerne gå tilbage til de mange smukke 
oplevelser, han havde som ung FDF’er. Ole Kierkegaards 5 min. Sct. 
Georg var hans erfaring med at gå fra et aktivt arbejdsliv hos politiet 
til pensionisttilværelsen. 
Til gildehallen den 13. september var kun 26 brødre mødt frem. GM 
var på forretningsrejse, så Villy Clausen havde indtaget hans plads, 
hvor han optog en ny gildebror, Bent Paabøl Hansen. Villy tog i sin 
tale udgang i de tragiske hændelser i USA den 11. september, hvor 
mange mennesker mistede livet ved hensynsløs terror. Villy Rasch 
fik overrakt 25 års gildenålen og holdt også 5 min. Sct. Georg, hvor 
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han talte om grunden til, at han havde valgt 3. Gilde, da han vendte 
tilbage til byen. 
På årets arbejdsweekend på Houens Odde var mødt 15 gildebrødre, 
der malede et badehus, fremstillede selvlukkende låger, planerede og 
rensede stier for ukrudt, opfyldte huller i vejene og efterplanerede 
med en benzindrevet traktor. 
Den 19. oktober var der rejsegilde på det nye tantehus på Fryden-
borg. Projektleder gildebror Erik Olsson fra 4. Gilde takkede hånd-
værkerne for veludført arbejde. 
GMs tale i november tog udgang i det lys, som vi alle er afhængige 
af, og Egon Lundsgaards 5 min. Sct. Georg var om begrebet 
harmoni. I eftergildehallen var der besøg af gildebror Erik Olsson fra 
4. Gilde, der orienterede om det nye tantehus på Frydenborg, som 
kommer til at koste ca. kr. 700.000 og om de tanker, der er om at 
lægge nyt tag på gildehallen og en bedre isolering af restauranten. 
Julemødet 2001 startede med adventsgudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke 
ved pastor Holger Lissner og efterfølgende julehygge i gildehuset.  
I nytårsgildehallen så GM tilbage på 2001, som han mente, havde 
været et godt gildeår, hvor gildebrødrene havde ydet mange gode 
indsatser. John Hansen havde været medlem af gildet i 25 år, og GM 
sagde, at om John kan man sige ”engang spejder - altid spejder”. 
Aage Iversens 5 min. Sct. Georg drejede sig om ansvar og skyld. 
GM så i februar gildehallen frem mod den lysere tid, der kommer, 
hvor vi kan se naturen forandre sig fra dag til dag. John Hansen holdt 

5 min. Sct. Georg, hvor 
han kom ind på den 
ufred og ondskab, der 
hersker i verden. I efter-
gildehallen var der be-
søg af Birthe Bache, der 
fortalte om en lille for-
ening, hun havde dan-
net, som sikrede ca. 30 
børn i Tanzania et dag-
lig måltid mad. På cykelturen på Samsø havde Bent Hoberg et 

lille uheld i 2001 
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2002/03 GM Laurits Vinding 
  2002      GK Uffe Christiansen 
  2003      GK Henning Lorentzen 
  2002/03 GS  Per Olsen 
 
 
På gildetinget den 14. marts 2002 blev Laurits Vinding valgt til 
gildemester, Uffe Christiansen til gildekansler og Per Olsen blev 
gildeskatmester. 
Det er besluttet, at loftshøjden i gildehallen skal gøres højere, og der 
skal isoleres med plader. Erik Jørgensen er valgt til økonomisk kon-
sulent på opgaven. 
GM var i april gildehallen inde på livets gang sammenlignet med 
årets gang, hvor årstiderne kan sammenlignes med menneskelivets 
faser. En fabel var temaet i Henning Lorentzens 5 min. Sct. Georg. I 
eftergildehallen var der besøg af naturvejleder Frede Nielsen fra 
Skovtrolden, som med begejstring fortalte om årets gang i den 
danske natur. 
I maj gildehallen indeholdt GMs tale en omtale af vore omgangs-
former med vægt på de gode vaner. Ejvin Langkjærs 5 min. Sct. 
Georg var over emnet, at man har en mening, til man får en anden. I 
eftergildehallen fortalte John Hansen om sin tid ved FN på Cypern 
og om øens historie. 
Årets båltaler på Frydenborg var Erik Jørgensen, der drog paralleller 
mellem riddertidens korstog og nutidens stridigheder mellem Israel 
og Palæstina. 
65 deltagere var mødt op på Houens Odde den 15. august, hvor GM 
talte om det at kunne tage på ferie, og at det var et privilegium, da 
det ikke var alle beskåret af grunde som f.eks. sygdom. Verner 
Thomsens 5 min. Sct. Georg var en beretning om en nylig overstået 
ferie med et uheld, der forårsagede en total skadet campingvogn. 
GM kom i september ind på de begivenheder, som indtraf i USA den 
11. september året før, og Villy Clausens 5 min. Sct. Georg var en 
beretning om en rotur på Ejder floden i Tyskland. 
I oktober var der gildemøde, hvor søster Gunny fra Paulus-samfundet 
fortalte om sit arbejde med diakoni og nødhjælp i Moskva 
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Gildehallen i november indledte GM med ordene fra Kim Larsens 
sang, Alle går rundt og fryser. Han kom derefter ind på folks kamp 
for de materielle goder, der sker på bekostning af medmen-
neskeligheden. Villy Raschs 5. min. Sct. Georg tog udgangspunkt i 
en dreng på 3 år, som fik Villy til at tænke tilbage på sit liv og tænke 
på, hvad den lille dreng må komme til at opleve i det samme antal år. 
I eftergildehallen var der besøg af Claus Nielsen, som er formand for 
Natteravnene i Kolding. Han fortalte om arbejdet fredag og lørdag 
nat, hvor de færdes rundt i byen. 
Julemødet startede i Sdr. Stenderup kirke, hvor provst Frank Kær-
gaard holdt en juleandagt, hvorefter der som sædvanlig var dømt 
julehygge i gildehuset med julesange, og hvor Verner Thomsen læste 
Peters Jul. 
I den første gildehal i 2003 talte GM om de begivenheder, som har  
berørt hele verden i året, 
som er gået, hvorefter 
han takkede gildebrød-
rene for den insats, der 
var ydet i det gamle år. 
Jeg går aldrig forgæves, 
når der skal løses opga-
ver. Erik Jørgensen holdt 
5 min. Sct. Georg om 
Kolding by med de store 
fremskridt, der er sket og 
de planer, der er for 
fremtiden i byen. 
Laurits kom vidt omkring i sin tale i februar. Temaet var den 
materielle udvikling gennem de sidste 25 år med dens gode og 
mindre gode sider og dens indflydelse på det enkelte menneske og 
familielivet.  
På gildetinget den 13. marts 2003 var der mødt 38 gildebrødre. Efter 
nogen debat vedtog man, at kontingentet de næste tre kvartaler bliver 
sat op med kr. 50,- pr. kvartal. Pengene, der kommer ind, skal 
sammen med penge fra lotteri, som Verner Thomsen har holdt ved 
hvert gildearrangement siden november 2002, være med til, at 
festlighederne ved Gildets 40 års jubilæum i 2004 kan holdes på et 
rimeligt beløb. Laurits Vinding og Per Olsen genvalgtes til gilde-

 
Der var besøg af ”Ørkenens sønner” ved nytårs-
festen i 2003. Forrest John Preben Hansen. 



 84 

mester og gildeskatmester, medens Henning Lorentzen blev valgt til 
ny gildekansler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I gildehallen i april optog GM Jørgen Faurby i 3. Gilde. GM talte om 
tilværelsen, om ens egen tilværelse, om livet, arbejdet, fritiden, og 
om vi arbejder for at leve, eller vi lever for at arbejde. Bjarne Jørgen-
sen kom i sin 5 min. Sct. Georg ind på, hvordan og hvorfor han var 
blevet gildebror. Egon Lundsgaard blev kaldt frem for højsædet, 
hvor GM ønskede ham tillykke med, at han havde været med i 
gildebevægelsen i 40 år. 
GMs tale i maj gildehallen var betragtninger over danskernes syn på 
de mange indvandrere, der er kommet til landet og danskernes syn på 
disse. John Preben Hansen holdt 5 min. Sct. Georg, hvor han her i 
det lyse forår sagde, at vi må påskønne de virkelige livsværdier, hvor 
man med en positiv forventning til fremtiden kan nå langt. 
Årets tur til Frydenborg havde samlet 60 gildebrødre og damer. 
Henning Lorentzen var bordleder, og Verner Thomsen holdt båltale, 
hvor han bl.a. kom ind på, hvad Sct. Hans havde betydet gennem 
tiderne. Som sædvanlig på Frydenborg blev der med Lillebælt som 
fin baggrund fyret et flot og festligt fyrværkeri af. 
Trods byger og blæst var 52 mødt op til friluftsgildehal på Houens, 
hvor GM talte om sommeren, der nu var ved at være slut og om et 

 
Ledelsen i 2003. GK Henning Lorentzen, GM Laurits Vinding 
og GS Per Olsen. 
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besøg, han og fru Marianne havde aflagt i en spejderlejr på Thorup 
Hede, hvor der var 900 spejdere samlet fra bl.a. Mongoliet, Norge, 
Skotland og selvfølgelig Danmark. Erik Jørgensen holdt 5 min. Sct. 
Georg om den danske sangskat. GM takkede Erik for de mange 
opgaver, han har påtaget sig i Gildet og overrakte ham en gave i 
anledning af, at Erik havde været gildebror i 40 år. 
Pigerne var inviteret med til gildemøde i oktober, hvor der var 57 
fremmødte. Heinrich Petersen var inviteret og fortalte om Brødre-
menigheden i Christiansfeld fra dets start i Mellemeuropa i 1415 til i 
dag, hvor ca. halvdelen af de ca. 300 danske medlemmer bor i 
Christiansfeld. 
Til gildehallen i november var der en gæst fra København samt fra 2. 
og 5. Gilde. Henning Hansen blev optaget i 3. Gilde og som svar på, 
hvad han forventede af at være med i Gildet, sagde han bl.a., at han 
forventede at medvirke til at udføre humanitære opgaver, være med 
til at styrke de idealer, som sikrer et sundt livssyn, personlig udvik-
ling og opleve et godt kammeratskab. GMs tale omhandlede fælles-
skabet landene imellem herunder fællesskabet med de nye lande, 
som nu optages i EU. Jørgen Faurby, der er svend, holdt 5 min. Sct. 
Georg, hvor han tog udgangspunkt i gildelovens punkter, ”at have 
respekt for det, der har værdi for andre”, ”at gøre livet gladere og 
lysere for andre” og ”at være venlig og forstående overfor andre”. 
Gildebrødre med damer var samlet til julemødet den 11.december 
2003 i Nr. Bjert Kirke. Medens kirkeklokkerne ringede som tegn på, 
at adventsgudstjenesten kunne begynde, sank 3. Gildes første gilde-
mester Thomas Kristensen sammen og døde. Gudstjenesten blev 
naturligvis afbrudt og efter en kort sammenkomst i gildehuset kørte 
hver til sit. 
Kun 30 gildebrødre var mødt op til kogt torsk med tilbehør i 
nytårsgildehallen i 2004. GM startede gildehallen med at mindes 
Thomas Kristensen. I sin Gildemestertale så GM tilbage på 2003, 
hvor man på trods af alle gode intentioner må konstatere, at verden 
ikke har ændret sig væsentligt i året, der er svunden. Der er stadig-
væk konflikter og krige rundt omkring i verden. Men også her i 
Danmark har vi vore problemer at kæmpe med. Vi taler meget om, at 
vi er heldige at bo i denne del af verden, hvor vi har undgået de helt 
store naturkatastrofer. Men samfundet har udviklet sig i negativ 
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retning, kriminalitet og vold er blevet en del af livet i Danmark. 
Volden bliver grovere, og der er ingen respekt for andres liv.  
Kaj Futtrup holdt 5 min. Sct. Georg, hvor han talte om kommuni-
kation. Hvor det, før postvæsenet blev oprettet, var mund til mund 
metoden, der blev brugt. Så kom telefonen og i dag internet og e-
mail. Men trods alt det moderne udstyr glipper kommunikationen 
alligevel somme tider. 
Nytårsfesten 2004 havde samlet 40 deltagere, der nød dejlig mad, 
underholdning i topklasse, herunder Ejvins festlige sange, der blev 
fremført af nytårsudvalget. Til slut fik man sig en svingom. 
På gildetinget i Gildets jubilæumsår 2004 blev Henning Lorentzen 
genvalgt som gildekansler og Per Olsen som gildeskatmester, 
medens Paul Petersen blev valgt til ny gildemester. 

 

3. Gildes ledelse i jubilæumsåret 2004. GK Henning 
Lorentzen, GM Paul Petersen og GS Per Olsen. 



3. Gildes ledelser 
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Valgår Gildemester Gildekansler Gildeskatmester 
1964 Thomas Kristensen Bent Rasmussen Aage Jakobsen 
1965 Thomas Kristensen Bent Rasmussen Aage Jakobsen 
1966 Aage Jakobsen Bent Rasmussen Erik Jørgensen 
1967 Bent Rasmussen Preben Kanstrup Erik Jørgensen 
1968 Bent Rasmussen Preben Kanstrup Hans Bøge 
1969 Henning Rohde Nielsen  Egon Lundsgaard Hans Bøge 
1970 Henning Rohde Nielsen Jørgen Kanstrup Frode Lauritsen 
1971 Erik Jørgensen Jørgen Kanstrup Frode Lauritsen 
1972 Erik Jørgensen Kaj Munk Johansen Frode Lauritsen 
1973 Svend Anker Kaj Munk Johansen 

/Jørgen Kanstrup 
Poul Møller 

1974 Svend Anker Viktor Simonsen Poul Møller 
1975 Frode Munk Viktor Simonsen Poul Møller 
1976 Frode Munk Svend Bruhn Poul Møller 
1977 Poul Møller Svend Bruhn Sv. Åge Nørgaard 
1978 Poul Møller Svend Bruhn Sv. Åge Nørgaard 
1979 Hans Koldsø Svend Bruhn Sv. Åge Nørgaard 
1980 Hans Koldsø 

/Poul Møller 
Bruno Schmidt Sv. Åge Nørgaard 

1981 Sv. Åge Nørgaard Bruno Schmidt Werner Fleth 
1982 Sv. Åge Nørgaard Bruno Schmidt Werner Fleth 
1983 Bent Spatzeck Svend Bruhn Peter Dich 
1984 Bent Spatzeck Svend Bruhn Kesse Juhl 
1985 John Hansen Sv. Aa. Skovgaard Kesse Juhl 
1986 John Hansen Sv. Aa. Skovgaard Kesse Juhl 
1987 Kesse Juhl Sv. Aa. Skovgaard Verner Thomsen 
1988 Kesse Juhl Sv. Aa. Skovgaard Verner Thomsen 
1989 Kesse Juhl Sv. Aa. Skovgaard Verner Thomsen 
1990 Kesse Juhl Erling Jacobsen Verner Thomsen 
1991 Verner Thomsen Egon Lundsgaard Hans Bjerg 
1992 Verner Thomsen Ole Kierkegaard Hans Bjerg 
1993 Ole Kierkegaard Ejvin Langkjær Hans Bjerg 
1994 Ole Kierkegaard Ejvin Langkjær Villy Clausen 
1995 Villy Rasch Ejvin Langkjær Villy Clausen 
1996 Villy Rasch John Preben Hansen Villy Clausen 
1997 Villy Clausen John Preben Hansen Nis Iversen 
1998 Villy Clausen John Preben Hansen Nis Iversen 

/Verner Thomsen 
1999 John Preben Hansen Uffe Christiansen Verner Thomsen 
2000 John Preben Hansen Uffe Christiansen Poul Johnsen 
2001 Uffe Christiansen Laurits Vinding Poul Johnsen 
2002 Laurits Vinding Uffe Christiansen Per Olsen 
2003 Laurits Vinding Henning Lorentzen Per Olsen 
2004 Paul Petersen Henning Lorentzen Per Olsen 
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Medlemsliste 01.01.2004 
 

Axel Boyum Hansen Væbner 

Bent Hoberg Væbner 
Bent Spatzeck Væbner 

Bent Paabøl Hansen Væbner 

Bjarne Jørgensen Væbner 

Bjarne Nielsen Væbner 

Egon Lundsgaard Væbner 
Ejvin Langkjær Væbner 

Erik Jørgensen Ridder 

Erik Nyholm Ridder 

Erik Sandholt Væbner 
Erik Raymond Petersen Væbner 

Finn Mortensen Væbner 

Gunner Kjær-Hansen Væbner 

Hans Bjerg Væbner 

Henning Lorentzen Væbner 
Henning Hansen Svend 

Henning Foged Hansen Ridder 

Ib Kristensen Væbner 

Jan Juhl-Hansen Væbner 

Jan Nielsen Væbner 
Johannes Ladegaard Væbner 

John Hansen Ridder 

John Thomsen Væbner 

John Preben Hansen Væbner 

 

 

Jørgen Faurby Svend 

Jørgen Kanstrup Væbner 
Kaj Futtrup Væbner 

Knud Sørensen Væbner 

Kurt Bierrings Væbner 

Kurt Pedersen Væbner 

Laurits Vinding Væbner 
Nis Iversen Væbner 

Ole Kierkegaard Væbner 

Paul Petersen Ridder 

Per Olsen Væbner 
Peter Dich Ridder 

Peter Møller-Hansen Væbner 

Peter Thrane Jacobsen Væbner 

Poul Johnsen Væbner 

Poul Anker Andersen Væbner 
Preben Hansen Væbner 

Preben Kanstrup Væbner 

Svend Bruhn Ridder 

Uffe Christiansen Væbner 

Verner Thomsen Ridder 
Villy Clausen Væbner 

Villy Rasch Ridder 

Aage Iversen Væbner 
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Medlemmer af 3. Gilde der er afgået ved døden. 
 
  Alder               Medlem af  
                                                                    gildebevægelsen 
 
Andreas Andersen 63 år 1960 – 1977 
Hans Ove Hansen 54 år 1960 – 1978 
E. Ankjær Jensen 70 år 1955 – 1979 
Hans Koldsø  56 år 1961 – 1980 
Jens Toft  69 år 1967 – 1981 
Per Pedersen  53 år 1970 – 1983 
Frode Munk  57 år 1972 – 1989 
Poul Møller  56 år 1967 – 1991 
Knud Korsgaard Schmidt 54 år 1963 – 1992 
Svend Aage Nørgaard 68 år 1975 – 1994 
Jens Hinnerup  78 år 1949 – 1994 
Vagn Frede Hansen 49 år 1983 – 1995 
Svend Anker  81 år  1965 – 1997 
Svend Aage Skovgaard 70 år 1965 – 1997 
Kesse Juhl  75 år 1959 – 1998 
Povl Erik Lundh 76 år 1953 – 1998 
Carl Anton Rasmussen  70 år 1998 – 2002 
Thomas Kristensen 86 år 1960 – 2003  
 
Atter et led i vor kæde er bristet, 
en broder er død, - en ven har vi mistet. 
Vi sænker vor fane til broderens minde, 
som vi vil bevare, medens dagene rinde. 
Ærbødigt vort hoved for døden vi bøjer, 
medens stille vor kæde vi sammenføjer. 
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Gildets 25. års jubilæum. 
 
Den 22. august 1989 var det 25 år siden 3. Gilde blev startet. 
Jubilæet blev fejret den 9. september, hvor der blev holdt vandrehal 
på Staldgården, og da vejret var fint, foregik det udendørs. Det var en 
meget fin optakt til jubilæumsfesten, idet Kolding Tambourkorps 
spillede, medens der blev nydt et glas vin. I anledning af jubilæet 
uddelte GM Kesse Juhl under vandregildehallen jubilæumslegater på 
i alt kr. 25.000,- til forskellige spejderkorps, handicapforeninger og 
andre ungdomsforeninger. 

Gildehallen foregik i Riddersalen 
på Koldinghus, hvor Kesse i sin 
gildemestertale bl.a. sagde, at akti-
vitet i et gilde var tegn på sundhed, 
og han mente, at 3. Gilde derfor var 
et sundt gilde, og når vi optager 
nye gildebrødre, gør vi dem op-
mærksom på, at vi forventer os 
noget af dem, så de kan være med 
til at præge gildet fremover. Kesse  

sluttede sin tale med på ledelsens vegne at  takke alle i gildet, fordi 
de lever op til vort motto: ”VÆR BEREDT”. Gildets første gilde-
mester i 1964, Thomas Kristensen holdt 5 min. Sct. Georg, og 
Kesses datter Birgit var med til at sætte feststemningen en tand i 
vejret med sin velklingende musik på slottets flygel. 
Efter gildehallen blev man i busser kørt til Restaurant Skibelund Krat 
ved Vejen, hvor festen blev holdt. Kurt Bierrings var aftenens 
myndige bordleder, der styrede de mange taler og sange. Gildebror 
Knud Korsgaard Schmidt underholdt med sange og muntre indslag. 
Blandt gæsterne var der 11 fra vort norske venskabsgilde, og sidst på  
aftenen dukkede 3 af disse op i 
festlige uniformer og slog de 
gildebrødre, der havde været på 
Sverveli for første gang i 1989, til 
”Einstøinger”. 
Efter kaffen spillede et udmærket 2 
mands orkester op til dans, inden 
busserne igen kørte til Kolding. 

 
Koldinghus 1989. GK Sv. Aa. Skovgaard, 
GM Kesse Juhl og GS Verner Thomsen 

 
Norske gildebrødre 
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Prebens kunstværker. 
 
Preben Kanstrup, der har fremstillet flere kunstværker til gildehuset, 
fortæller om de to største, der hænger i gildehallen og natuglen: 
 

Da gilderne overtog huset i Katrinegade fik 3. 
Gilde til opgave at indrette gildehallen. Jeg blev 
bedt om at lave ”noget”, der kunne hænge bag 
højbordet. Jeg var ikke tvivl om, hvad der skulle 
hænge, det skulle være Sct. Georg og Dragen i 
klassisk  udførelse.  Jeg  var  klar  over,  at  bil-
ledet skulle have en tilpas størrelse, så det lige-
som kunne dominere rummet. 
Jeg stod  hjemme i mit lille  værksted og lavede  

billedet. Det var så stort, at jeg næsten ikke kunne være der samtidig. 
Billedet er lavet på en fyrtræsplade, hvor selve figuren er bejdset og 
belagt med tråde af loddetin. Det var svært at få en så stor 
fyrtræsplade, men Sven Eriksen hos Grønborgs Tømmerhandel 
tryllede lidt og fik den fremskaffet og behandlet, så den ikke slår sig. 
Først tegnede jeg motivet op og skar så med en hobbykniv en rille, 
hvorefter jeg limede loddetinnet fast. Mit hobbyrum var så lille, at 
jeg ikke kunne være der når rammen kom på, så den fik jeg min gode 
ven, som er tømrer, til at lave.  
Billedet blev afsløret ved indvielse af huset i Katrinegade i 1972 og 
hænger nu i gildehuset på Fynsvej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preben Kanstrup 
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Natuglen i gildehuset på Fynsvej er et stort rum, så der skulle nogle 
farver på. Hvad skulle jeg lave på 2 x 1 meter. Billedet blev delt midt 
over, og den venstre side fik knald på, selvfølgelig med en 
midnatsblå kant, men deri de varme farver i rød og grøn, som symbol 
på den varme tale og samhørighed. I den højre del af billedet 
gentages motivet, men i en streng streg på en lys baggrund, som er 
tænkt som symbol på den ærlige og retlinede tale. Alt dette 
overvåges så af den røde natugle, som siges at være klog. Det er 
tanken og forklaringen på billedet.   
Billedet blev afsløret i forbindelse med indvielse af gildehuset i 
1997. 
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Hjælpearbejde. 
 
Gennem årene har 3. Gilde sammen med de øvrige Kolding gilder 
været med til at tjene penge, som er blevet brugt til det, som gilderne 
betegner som hjælpearbejde. Tidligere var det Børnehjælpsdagene, 
som blev afholdt hvert tredje år, der var den store indtægtskilde. 
Også salg af skrabelodder, afholdelse af loppemarkeder, hjælp ved 
operafester, Sct. Georgsmarcher samt uddeling af telefonbøger har 
gildet deltaget i. 
Siden starten i 1964 har gildet selv tjent tusindvis af kroner, der 
ubeskåret går til hjælpearbejde. I 1966 blev der startet et GOOD-
TURN laug, hvis formål var at yde hjælp og økonomisk støtte, hvor 
der måtte være behov. Alt havde interesse. Der efterlystes gamle 
flasker, bøger, bildæk, aviser, metaller og meget mere. Initiativ-
tagerne var Hans Bøge, Hans Lauritsen, Sv. Aa. Skovgaard og Frode 
Lauritsen. I midten af 1980erne startede gildet med at sælge pølser 
og øl ved byens majmarked, som afholdes fredag efter Kristi 
Himmelfartsdag. De første år havde man 4 salgssteder i byen, men i 
dag sælges fra en bod, som er i Jernbanegade ved den Spanske 
trappe. I nogle år i slutningen af 1990erne havde gildet en god 
indkomst ved automobilforhandlernes brugtbilsalg ved Storcenteret, 
hvor hver udstiller skulle levere 10 præmier til gildets lotteri. I 
forbindelse med cykelløb i de syv sogne har gildet også solgt pølser. 
I årenes løb har 3. Gilde ydet hjælp til mange personer og 
organisationer. På Houens Oddes spejdercenter har gildet bl.a. betalt, 
og efter anvisning fra KFUM’s ledelse, opført en 150 m lang 
bølgebryder, som ved naturens luner kort tid efter blev skyllet ud i 
fjorden ved en storm.  
Gennem mange år har gildet gennem Børnefonden været ”fadder” 
for et barn i Afrika. 
Af andet hjælpearbejde kan nævnes juleuddeling til enlige gamle, 
tilskud til spejdertroppe, spejderløb og spejderlejre, handicapstol  og 
fjernsyn til børneafdelinger på hospitaler, tilskud til handicap-
organisationer, handicaplejr på Frydenborg, trampolin til handicap-
børnehave, ungdoms musikkorps, sangkor, børnearbejde i Rumæ-
nien, skole i Kenya, børn i Namibia og meget andet.  
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3. Gildes Kanolaug. 
 
Peter Møller-Hansen som var med til at starte 3. Gildes kanolaug 
fortæller: 
 
I mere end tyve år har gildebrødre fra 3. Sct. Georgs Gilde i Kolding 
hvert  år  været på kanotur. Ture som har skabt sammenhold og givet 

en stor del af 3. Kolding uforglemmelige 
minder og sjove oplevelser. 
I 1983 fik Peter Møller-Hansen og Jørn 
Kristensen ideen til at lave en kanotur for 3. 
Sct. Georgs Gilde i stil med de traditionelle 
kanoture, som KFUM-spejderne i Bram-
drupdam havde hvert år i pinsen. 
Bent Hoberg og Egon Lundsgaard var straks 
med på ideen, og disse fire dannede en selv-
bestaltet ledelse, der arrangerede den første 
kanotur  12.-14.  august  1983  på  Skjern Å.  

Turen havde 17 deltagere og blev en stor succes i kanoer og telte 
lejet hos Bramdrupdam-spejderne. 
Man havde nu fået så meget blod på tanden, at 10 af de deltagende 
gildebrødre i foråret 1984 selv støbte kanoer, formene lånt af PMH 
og lokalerne af Kolding Kommune.  
Atter i 1984 tog man af sted på 
kanotur denne gang 10.-12. august 
på Gudenåen. Atter var der 17 
deltagere med, de fjorten var de 
samme, men heldigvis var der 
nye, der havde lyst til at være 
med. Også denne tur blev en suc-
ces. Begge år også takket være 
solskin og lunt vejr.  
De deltagene kanofans blev enige om at stifte et egentligt kanolaug 
for medlemmer af 3. Sct. Georgs Gilde i Kolding. 
Den 27. marts 1985 blev der holdt stiftende laugsforsamling i 
gildehuset, hvor man fik vedtaget formålet med kanolauget: 
Kanolauget er stiftet for at give medlemmer af 3. Sct. Georgs Gilde i 
Kolding mulighed for at udbygge kammeratskabet gennem kanoture 

Peter Møller-Hansen. 

 
Kanobygning 1984 
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og laugsaftener, hvor man primært satser på kontakt med naturen, 
afslapning og motion under hyggelige og primitive former, som i vor 
spejdertid. Vedtægterne blev ligeledes fastlagt og laugsbeviser blev 
udleveret. 29 var allerede medlemmer og i løbet af de næste 14 dage 
var man nået op på 33 medlemmer (66% af gildebrødrene i 3. Gilde). 
Det tegnede til at kanoturene kunne blive en fast tradition. 
Som sagt foregik kanoturene i 1983 på Skjern Å, og i 1984 på 
Gudenåen. I 1985 tog man atter på Skjern Å, men fra 1986 blev det 
en fast tradition at tage på Treenen, sydvest for Flensburg. Kano-
sejladsen her var ikke så anstrengende og man slap for problemer 
med grøde i åen, så man ikke skulle slæbe kanoer over land på lange 
strækninger som i Skjern Å. 
Andre grunde var også medvirkende til det faste valg af Treenen, 
nemlig at forholdene på De Danske Spejderes Tydal Lejr var 
perfekte, her var teltpladser og hytter, så de ældre deltagere kunne 
sove på madrasser, og samtidig fik vi et opholdsrum til spisning og 
afslapning. Tydals placering gav os også muligheden for at kunne 
lade grej og telte blive på pladsen, da vi startede nord for lejren og 
kom tilbage om aftenen. Man slap altså for at fylde kanoerne med 
grej og telte, nu skulle der blot være frokost og drikkevarer ombord. 
En anden væsentlig grund var, at første stop på turen til Treenen var i 
grænsekioskerne, så man kunne få købt drikkevarerne til turen til 
lave tyske priser. Også på hjemturen fik man provianteret til det 
hjemlige forbrug. Så var turen betalt. 
Tonen på kanoturene og til laugsforsamlingerne er temmelig fri og 
rå. Intet er bedre  end når  man  kan  drille  hinanden og få andre til at  
falde i. Det samme gør sig gældende på 
sejladserne, hvor der efterhånden er 
mange gildebrødre, der har været nede 
og se til fiskene og derfor er udnævnt til 
”bade-mestre”. Det har så lært de fleste 
at have tørt tøj med i lukkede beholdere 
eller poser, så man kunne få tørt på. 
Sådanne vandgange bliver så diskuteret kraftigt under aftensmaden, 
der altid har været et af højdepunkterne på enhver kanotur. Vi er jo 
så heldige at have flere fremragende kokke blandt laugsmedlem-
merne. Det har altid været kulinariske oplevelser på højt niveau. 
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Aftensmad og lejrbål har dog altid affødt et slemt ”natteroderi”, efter 
en veltillavet middag og dertil hørende indtagelse af skyllevæske, er 
kanoroerne ikke til at få til ro. 
Vil man lære hinanden at kende i gildet, så er kanoturene en helt 
sikker måde, selv om tonen er grov og hård er det noget, der skaber 
kammeratskaber. Udenforstående tror vi er uvenner. 
Når så mange har været med på kanoturene, har en af grundene også 
været, at deltagerpriserne har været holdt på et rimeligt niveau, så 
alle kunne være med. Dette takket være gode forbindelser til 
leverandører af godt kød m.v. 
At så mange gildebrødre har egne kanoer og telte minimerer jo 
lejeomkostningerne til et minimum. I 1998 støbte så igen et hold 
gildebrødre egne kanoer, så der i dag ikke er problemer med at skaffe 
kanoer nok til turene. 
At der så ydermere er lavet et par specialstativer til kanoerne, så der 
kan transporteres 6 kanoer på hver trailer, gør jo transporten billig. 
3. Gildes Kanolaug kan vist godt betragtes som en succes og et aktiv 
for Gildet. Det efterlignes nu af andre gilder.  
Vi har haft et utal af sjove oplevelser og 
fået et fantastisk kammeratskab ud af 
disse ture gennem mere end tyve år. Vil 
man læse om alle disse skøre gilde-
brødres meriter gennem årene, må man 
læse kanolaugets logbog, hvor der er 
ført protokol fra alle kanoturene og alle 
laugsforsamlingerne. 

 
Nogle kanoer ligger bedre i vandet 
end andre. Preben Hansen og John 
Thomsen på Trenen i 1996 

 
Frokostpause på Trenen i 1987 

 
Vandkamp på Trenen 1996 
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3. Gildes Samsøtur. 
 
Initiativtageren til den årlige cykeltur på Samsø, John Hansen 
fortæller: 
 
”På Samsø var en pige” lyder en sang, og det er 
jo rigtigt nok, men hun er der altså stadigvæk. 
Det er selvfølgelig ikke grunden til, at en flok fra 
3. Gilde hvert år i juni måned tager did, men det 
skader jo heller ikke. 
Samsø er det nærmeste, man kan kalde et cykel-
paradis,  og  tilmed  er  det  at  sammenligne  med  
hele Danmark i miniformat. Øen er overskuelig, overkommelig og 
absolut ikke oplevelsesoverflødig.  
Vel, nogle kommer gennem livet – også gildebrødre – uden at have 
besøgt øen, men det kan ikke anbefales - et lidt fattigt liv. 
Nogle ”oplever” øen i bil eller bus, men det må nærmest kaldes 
blasfemisk, nej på cykel mine damer og herrer. 
Ja, vore biler lader vi stå i Hou og de 5 kvarters sejltur er i sig selv 
vederkvægende med en enkelt pils og et par skarpe. 
Tværs over øen går det fra Sælvig via Onsbjerg til Ballen, hvor nogle 
indlogerer sig i en hytte og andre telter – og inden aftensmaden er 
der lige tid til en dukkert - dog ikke for alle. 
Aftenen er naturligvis fri, men sjovt nok er der tradition for at 
aflægge restaurant ”Skipperly” et besøg – nogle gange med helt 
uventede musikindslag, jazz og visesang etc., og andre gange et der 
lukket/optaget. Nå, det finder vi hurtigt midler imod – thi der er 
andre græsgange. 
Lørdag er den store cykeldag – hvor turen naturligvis afhænger af 
vejrliget – men det er næsten altid godt. Gennem Besser når vi til 
Revet, og ved siden af vejen står den berømte grønmalede bænk, 
hvor der med hvidmalede bogstaver står, hvad lykken ikke er, og 
samtidig hvad den er – og da Aristoteles er forfatter, skal det jo nok 
være rigtigt. Han boede der åbenbart for år tilbage. 
Videre går det så mod Langør med Stavns fjorden på styrbords side, 
og på vejen passerer vi Kanhavekanalen, der blev udgravet i 
Vikingetiden, så man hurtigt kunne manøvrere skibene tværs gennem 
øen. I Langør bor 6-8 fastboende og må vel derfor betegnes som 

John Hansen 
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landets mindste by. Forfriskninger kan indtages her, og et dejligt sted 
at gøre dette er på ”Peterspladsen” opkaldt efter en af de lokale 
fiskere. 
Via den senere blomstrende hede går turen videre imod Nordby, hvor 
frokosten ofte indtages ved det idylliske gadekær. De fleste gange 
fortsætter vi herefter mod øens nordligste spids, Issehoved, hvor vi 
hviler hovederne og resten af korpusset, og samtidig nyder vi den 
fantastiske udsigt mod Mols Bjerge, og hvad der ellers er at se. Det 
skal ses. 
Hjemturen går ofte over Østerby og Langemark, men andre ruter kan 
også vælges – i det hele taget er meget lidt fastlagt på forhånd, 
således at vi kan vælge at dreje til højre eller venstre efter 
forgodtbefindende.  
På hjemturen købes naturligvis friskopgravede nye kartofler samt de 
lifligste jordbær. 
Campingpladsen ligger få meter fra havet, så det sker jo, at nogle ved 
hjemkomsten atter tager sig en dukkert. 
Søndag er hjemrejsedag, så vi pakker alt vort habengut, og på 
cykelturen mod Sælvig kan vi slå et smut via Brundby og Ørby mod 
slottet Brattingsborg. I 2003 beså vi Ørby kirke, som det er planlagt 
at flytte til den gamle by i Århus. 

Ved Kolby Kås står en stor 
gammel vindmølle, som vi 
i 2003 fik forevist, da det 
netop denne søndag var 
”Møllens dag”. Et par år 
tidligere fik vi beset øens 
anden mølle – en stubmølle 
– ligeledes på dagen for 
møllen. 
Omkring Pillemark ligger 
et lille ubetydelig hus, men 
navnet!!   Ja,   nu   be’r  jeg  

Dem, det hedder nemlig ”KOLDINGHUS” – intet mindre.  
Efter en weekend, hvor vi har cyklet ca. 100 km., er vi nu tilbage i 
Sælvig og kan begynde overfarten mod Jylland. 
Siden 1998 har vi været på øen – og hver gang en stor og altid 
anderledes oplevelse. Det er altså godt med fysisk udfoldelse!! 

 
Bjarne, Erik, Verner, Henning, Bent, John og 
Gunner foran møllen i Kolby Kås i 2003 
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3. Gildes norske venskabsgilde. 
 
I juni måned 1979 besøgte fire gildebrødre fra 3. Gilde for første 
gang 1. St. Georgs Gilde i Drammen i Norge. Et besøg, som gjorde, 
at de to gilder blev venskabsgilder i årene  efter, og 
der fulgte mange besøg i begge lande. De fire 
pionerer, der var i Norge i 1979 var Frode Munk, 
Werner Fleth, Hans Koldsø og Peter Dich. 
 
Peter Dich fortæller om det første besøg: 
Det  hele  startede med, at  Frode  Munk havde fået  
en invitation fra gildebrødre i Koldings venskabsby  
Drammen i Norge til sammen med de norske gildebrødre at deltage i 
en ”gutte- og fleipetur” til Norges Speiderforbunds treningssenter på 
Sverveli, som ligger i Telemarken. 
Vi kørte i min bil til Frederikshavn, og efter turen over Skagerak 
mødtes vi med vore værter i Drammen og fulgtes med dem til 
Sverveli. Da vi nåede frem, trak vore norske venner på smilebåndet 
og spurgte, om vi aldrig havde været spejdere, da vi havde vores 
bagage med i kufferter og ikke som nordmændene, der havde 
medbragt rygsække. 
Vi oplevede en perle af norsk natur, fjeldvandring, brændekløvning, 
brændevin, pejsehygge og en helt overvældende gæstfrihed.  
Gildebrødre, der ikke har besøgt Sverveli, bliver af nordmændene 
betegnet som ”Skrælling”. Under vores besøg blev vi ved en humør- 
fyldt højtidelighed slået til ”Ein-
støinger” og som bevis på, at vi 
havde været på Sverveli, fik vi over-
rakt en amulet til at bære om halsen. 
En tradition, som ved alle senere 
besøg af danske gildebrødre, er ble-
vet gentaget. 
I de følgende år besøgte gildebrødre fra Kolding Sverveli hvert år, og 
de norske gildebrødre deltog i arbejdsweekender på Houens Odde, 
ligesom de deltog i vores 25 års jubilæum i 1989. Disse besøg 
ebbede ud i mitten at 1990erne, da nordmændene på grund af alder 
ikke mere så sig i stand til at deltage. 
 

 
Hytten på Sverveli 

 
Peter Dich 
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3. Gildes norske venskabsgilde opstod i 1945 kort tid efter befrielsen. 
En del af de gamle spejdere i Drammen, som ikke længere tog aktivt 
del i spejderarbejdet, var enige om, at ville støtte de aktive spejdere 
og holde kammeratskabet fra spejderårene vedlige. 
Som en følge af dette kom nogle sammen – enkelte efter hårde år i 
tyske koncentrationslejre – og stiftede i efteråret 1945 Speidergildet i 
Drammen. Gildet fik brevkontakt med 3. Sct. Georgs Gilde i Odense, 
hvorfra man fik information om gildebevægelsen. 
I 1954 blev det besluttet at tilslutte sig St. Georgs Gilderne i Norge 
og tog derfor navnet St. Georgs Gilde i Drammen, som blev ændret 
til 1. St. George Gilde, da der blev dannet et gilde mere i 1984. 
I de første år var hovedopgaven at støtte spejderne og byens børn. 
Der blev arrangeret udflugter og juletræsfest for byens børnehjem. I 
1963 overrakte gildet en bil til det lokale vanførehjem til transport af 
rullestolsbrugere. 
Helt centralt i gildets virksomhed var den årlige samling på Norges 
Speiderforbunds treningssenter Sverveli i Svartdal. Her kommer 
spejderdrengen igen tilbage i hver enkelt samtidig med, at der bliver 
udført et stykke arbejde. 
I 1981 startede gildet med den årlige St. Georgs-marsjen. Over-
skuddet gik til døvblinde på Eikholt og til Arbeidssentret for psykisk 
udviklingshæmmede. 
Gildet er gammelt og traditionsrigt, men har ikke fået fornyelse af 
yngre kræfter, og meget af det arbejde, der tidligere blev gjort, er nu 
overdraget til 2. Drammen, men brødrene mødes stadig, og selv om 
det er et mandsgilde, har de ofte deres damer med.  
 

 
Vores værter i 1992: Fra venstre Odd, 

Arild, Øistein, Thor, Ingar og Rolf. 
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Fakta og baggrund vedrørende det gode skib, Liljen.  
 
En at initiativtagerne til købet af et skib Ejvin Langkjær fortæller: 
 

Ifølge min overbevisning, sker alting som følge af 
tilfældigheder. Således også med køb af en 
gammel toldkrydser og oprettelse af  ”3. Gildes 
bådelaug”. 
I 1992, under arbejdsweekenden på Houens Odde, 
kom  Kesse  Juhl  med  en  henkastet  bemærkning  
om, at der var en ”toldkrydser” til salg for 5.000 
kr. i Vonsild, og om det ikke var noget for 3. Gilde 
at blive ejer af en sådan.  

Undertegnede, Ejvin Langkjær, der er nem at lokke, kørte på 
hjemvejen ud for at se på skibet. Den cirka 9 m lange og 1,8 m 
smalle båd, der sandsynligvis er bygget i tiden omkring 1. ver-
denskrig, trængte til adskillige kærlige hænder, men havde dog sejlet 
i samme sæson. 
Peter Møller Hansen og Bent Hoberg blev indkaldt som vejledere, og 
efter at have hørt motoren i gang, handlede vi den ned på 3.000 kr. 
og handelen var en realitet d. 28.-9.-92. 
 
Indsat billede og købekontrakt 

 
 
 
 
 
 
 
I første omgang blev skibet 
købt for min regning og risi-
ko, så det var jo spændende, 
om jeg kunne få ideen solgt 
videre. I forbindelse med 3. 
Gildes  kanolaugsforsamling 
d. 22. oktober  1992  blev  der  
 

Ejvin Langkjær 
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inviteret til opstart af 3. Gildes bådelaug, og lad mig med det samme 
sige at det lykkedes. 19 anparter blev båden delt op på, Peter Møller-
Hansen lavede et flot oplæg til vedtægter, (som vi aldrig nåede at få 
vedtaget) og Hans Bjerg konstruerede og trykte på P.C. (det var ret 
nyt dengang) nogle flotte anpartsbeviser. Anparterne blev leveret i 
fine rammer fra gildets hovedsponsor, og således så alt lyst og 
lykkeligt ud, for at 3. Gilde kunne komme på vandet. 
Det skal allerede her indskydes, at det kom til at vare mange år, og at 
projektet mere så ud til at skulle gå i vasken. 
Peter Dich skaffede lokaler ved kommunen på Levisonsvej. De var 
ret velegnede, men kolde. Gunner Kjær-Hansen, Vagn Hansen og 
vistnok Peter Thrane Jacobsen byggede bådvogn, Erik vognmand 
hejste båden op og på plads, og sådan kunne projekt ”Liljen” starte. 
Et ivrigt værftsmandskab startede med at splitte båden ad, og som det 
vist ofte sker, gik de langt mere i dybden med tingene end godt var. 
Det er ret let at demontere, men at opbygge på en båd er hundesvært. 
Heldigvis var der én, der gav os det gode råd at stille båden i water, 
så har man i det mindste ét punkt at måle ud fra. Jeg vil her nævne, at 
adskillige gildebrødre, der ikke var medlem af bådelauget, gav en 
hånd med på hver sin måde, bl.a. Hans Bjerg anparter, Preben 
Kanstrup kahytsdesign, Verner Thomsen fotos, Erik Sandholt 
transport mange gange, og senere opbevaring. Uden ham var det vist 
ikke lykkedes at holde projektet på ret kurs økonomisk. 
Det tog alt for lang tid at bygge båden op, 3 år, og til sidst kunne man 
kyle en søndagsavis igennem sprækkerne i bunden! Motoren, som vi 
havde hørt i gang, viste sig at være tæret op, og sådan var der så 
meget.  
I starten af 1997 begyndte Gunner og Ejvin målrettet at arbejde på at 
få båden i vandet denne sæson, og en ny brugt motor Albin 22hk 
diesel blev indkøbt for 5.000 kr. Gunner konstruerede en galvaniseret 
bundramme med så stort (svine)held, at skrueakslen gik glat i gear-
kassen uden up-lining. Skroget blev mønjemalet!! Og pludselig skul-
le vi til at tænke på søsætning. Se, nu var der jo det med sprækkerne i 
bunden, sådanne kan der løbe vand igennem, så nu skulle vi til at 
være rigtig kreative. Ejvin lånte plads ved Mørtelværket i Hylke, 
hvor vi gravede et ”badekar”, der passede til skibet. Der lagde vi en 
presenning til tætning, placerede skibet i badekarret og fyldte op med 
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vand til lige under motoren. Så dækkede vi over med presenninger, 
for at der skulle forblive fugtigt og ventede 3 uger. 
Derefter grundede og malede vi over vandlinien, og Erik løftede den 
over på stativet, så vi kunne bundsmøre, og snart oprandt den store 
dag. 
Søsætning juhuuu. Skibet flød, motoren startede, kølevandet virkede, 
rattet drejede skibet (dog den forkerte vej)!! - Og en flok glade 
gildemænd sejlede på fjorden hen!- 

Vi lagde den for svaj i 
Agtrupvig, godt fulgt på vej 
af Bent Spatzeck i Kip, og 
Ole Kierkegaard med flere, 
sørgede for at holde pum-
perne i gang, indtil den var 
helt tæt. 
Vi sejlede i 97, 98, 99, og år 
2000. De største problemer, 
vi havde, var med gearkas-
sen. Motoren gik altid rigtig  

godt, men en bestemt spiral i gearet sprang flere gange og var 
hundedyr.  
En gang stak båden af fra os, 
og Gunner og Ejvin med 
sønner fik kørt mange km., 
indtil vi fandt den ved den 
anden side af Agtrupvig, ca. 
1,5 km. borte! Jernbundlisten 
havde løsnet sig og skåret 
fortøjningerne over, men 2-3 
dage efter, ved højvande, 
lykkedes det at skubbe den ud 
igen uden skader. 
I efteråret i år 2000 købte Gunner og Ejvin en LM 24 motorsejler 
sammen, og da vi ikke så os i stand til at passe 2 både, blev Liljen d. 
28.-3.-2001 solgt til nogle ”glade svende” fra oplandet for 6.500 kr., 
og de har sejlet ofte, i mindst 2 sæsoner, hvor undertegnede flere 
gange har mødt dem i Lillebælt. 

 
Båden kunne flyde, alle var glade. 

 
Prøvesejlads i havnen. 
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Houens Odde. 
 
Egon Lundsgaard, der var med til at starte 3. Gilde, fortæller om 
Gildets samarbejde med spejdercenteret på Houens Odde: 
 
Gildebror Svend Anker havde kontakt til 
KFUM’s spejderførercenter på Houens Odde. 
Dengang var der ingen inspektør på stedet, dog 
boede der en mand på centret ved navn ”Lille” 
Hansen, som var Gildets kontaktperson.  
Den  første  gang  Gildet var på Houens Odde var 
den 9. juni 1966, hvor damerne også var med. 
Først gik man en tur i de smukke omgivelser, så 
centret, hvorefter der blev holdt et gildemøde. 
Kort tid efter blev Gildet spurgt, om man ville påtage sig at lukke op 
for lejere af centret, når de ankom fredag eller lørdag og igen låse og 
aflæse målere søndag, når deltagerne forlod lejren. Der blev lavet en 
turnusordning, hvor opgaven gik på skift mellem gildebrødrene. 
Nøglen  skulle  de  første  år  hentes  hos  Svend Anker, der havde en 

Spejder Sport forretning på hjør-
net af Sct. Jørgensgade og Vester-
gade, som nu er saneret bort. Efter 
at Svend Anker lukkede sin for-
retning, blev nøglen hentet hos Ib 
Bie i hans isenkramforretning i 
Jernbanegade.  
Gildet havde opgaven, til der i 
1986 blev ansat en inspektør på 
Centret.  

Den første arbejdsopgave, Gildet fik, var i 1968, hvor der skulle 
bygges en 150 meter lang bølgebryder til sikring af stranden. ”Lille” 
Hansen havde fået instruks fra KFUMs hovedforbund i København 
om, at sikringen skulle bygges langs med stranden. Gildebrødrene 
mente, at det bedste var at bygge den ud fra stranden. Når ”Lille” 
Hansen havde fået besked fra København om, at der skulle bygges 
langs stranden, så skulle der bygges langs stranden, og det blev den 
så. To måneder efter arbejdet var færdig, kom der en østenstorm, der 
bevirkede, at hele bølgebryderen blev skyllet ud i fjorden. 

 
1981 Stående ses Bent Spatzeck, Bruno 
Schmidt, Peter Dich og Svend Anker. 

 
Egon Lundsgaard 
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Siden 1968 har Gildet haft en årlig arbejdsweekend på Houens, hvor 
der er blevet lavet mange forskellige opgaver, som ryddet underskov, 
lavet portaler, malet, stynet hegn, renset strand, renset tagrender, 
rengjort huse og revet skovstier rene for blade på Kidholmene. 
Gildets tilknytning til stedet har gjort, at man hvert år har lånt det til 
at afholde den første gildehal efter sommerferien. En friluftsgildehal 
i de smukke omgivelser, hvor bålet brænder omkranset af gilde-
ledelsen og gildebrødre med hustruer, er en helt speciel oplevelse af 
de gode. 
I september 2003 fejrede Houens Odde, at det var 50 år siden, at 
Gilwellhytten blev bygget. 3. Gilde var inviteret, og GM Laurits 
Vinding kunne på Gildets vegne overrække centret et i egetræ smukt 
udskåret relief forestillende Gilwellhytten, som mesterligt var udført 
af gildebror Johs. Ladegaard. 
 

 

Stolte gildebrødre ved Gilwellhyttens 50 års jubilæum med Johs’ smukke træskærerarbejde. 
Fra venstre John Hansen, Johs Ladegaard, Thomas Kristensen, Verner Thomsen, Erik 
Jørgensen, Laurits Vinding, John Thomsen, Paul Petersen og Egon Lundsgaard. 
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Broderfonden 
 
I begyndelsen af 1940erne foreslog Kolding Gildets kansler, Halvor 
Riis oprettelsen af en broderfond. Forslaget havde på det tidspunkt 
ingen tilslutning. 
Den 19. november 1944 mistede gildet en af sine unge gildebrødre, 
Søren Rasch, som efter nogen tids sygdom døde på Kolding 
Sygehus. 
Søren Rasch havde året før mistet sin far, og det var derfor ham, der 
som revisor var med til at tjene til familiens fornødenheder. Sørens 
mor stod alene med 2 hjemmeboende tvillinger Erik og Villy, der var 
15 år. Villy er i dag medlem af 3. Gilde og var i årene 1995/96 3. 
Gildes mester. 
Gildebrødrene Halvor Riis, Jens Fejrup, Jul. Vandt og Herman Wiese 
mødtes i Wieses frisørsalon og blev enige om, at der måtte ydes 
hjælp til de efterladte. Man lavede en indsamling blandt gildets 
brødre, som gav kr. 10,00 hver, og dagen efter begravelsen kunne 
gildet overrække fru Rasch kr. 500,00.  
Det var starten til broderfonden. På mødet blev man enige om, at der 
ved fødselsdage, jubilæer og lignende blev udsendt et kort, hvilket 
man så forventede, blev honoreret med et mindre beløb. 
Det selvbestaltede udvalg fortsatte frem til gildetinget i 1945, hvor 
oprettelse af broderfonden og dets vedtægter blev endelig godkendt. 
Fondens formal var: 
a) at tilvejebringe en kapital, af hvilken der ved dødsfald kan 
udbetales de efterladte et beløb på kr. 500,00. 
b) at opmuntre en syg gildebror ved besøg. 
c) i påkommende tilfælde træde hjælpende til, hvor nød er til stede 
hos en broder eller dennes efterladte. 
Midlerne til fonden kom fra medlemmerne, der betalte kr. 10,00 ved 
indmeldelse og kr. 10,00 ved hvert dødsfald. 
Efterhånden som der blev dannet flere gilder i Kolding, blev 
vedtægterne ændret således, at broderfonden blev et laug fælles for 
alle gilderne. Der opstod dog et problem, da man nærmede sig 100 
medlemmer, da forsikringsloven siger, at hvis en forenings formål er 
at støtte hinanden må den ikke overstige 100 medlemmer. Efter en 
nærmere undersøgelse mente man ikke, at der med broderfondens 
vedtægter var nogen begrænsning af medlemstallet, men for-
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sikringskyndige medlemmer kunne trods en forudgående under-
søgelse ikke give eksakt besked om forholdet. 
Siden 1974 har laugsbestyrelsen bestået at et medlem fra hvert gilde.  
Siden starten er vedtægterne blevet ændret flere gange, ligesom 
kontingent og udbetalt beløb ved dødsfald er revideret flere gange. 
Medlemskab af broderfonden er frivillig og man kan indmelde sig 
individuelt, men i 3. Gilde besluttede man på gildetinget i 1991, at 
alle skulle være medlem og betaling til fonden bliver opkrævet i 
kontingentet. 
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Foden under eget bord. 
 
Erik Jørgensen, der ved flere lejligheder har været formand for gil-
dernes byggeudvalg, fortæller om gildernes hussituation: 
 

-Et tilbageblik 1964 til 2004. 
 
Da 3. Gilde blev startet, var det naturligt, at vi 
som mødested fulgte byens to andre gilder. I 
”hushistorien” har vi tre vigtige årstal; 1972-
1997-2002. 
 

1972. 
I flere år havde gilderne opholdt sig forskellige steder i byen, og 
tanken om at få foden under eget bord forstærkede sig i slutningen af 
60´erne. 1. Gilde havde eksisteret siden 1934. I 1948 kom 2. Gilde 
til, og i 1964 og 1965 blev 3. og 4. Gilde stiftet. Presset fra ca. 200 
gildebrødre på stadsgildet blev øget, og flere udvalg kom i de år med 
diverse løsninger. 
De senere år havde vi holdt til på Hotel Kolding øverst oppe, hvor et 
stort lokale stod til gildernes rådighed. Selskabslokaler/restaurant 
nedenunder stod klar ved de efterfølgende kammeratlige samvær. 
Ved større stadsgildearrangementer brugte vi – som i dag – Kolding-
hus og den traditionelle efterårsgildehal blev en enkelt gang holdt i 
frimurerlogen, som velvilligt havde stillet denne til rådighed. 
 
Nu sker der noget. 
I efteråret 1971 rettede daværende stadsgildemester Bent Rasmussen 
henvendelse til boligudvalget under Kolding Kommunalbestyrelse. 
En ejendom, Katrinegade 25, som kommunen havde erhvervet fra 
logen N.I.O.G.T., stod tom. Man havde planlagt et gadegennembrud, 
men nye løsninger om en omfartsvej blev vurderet, og i den tid var 
ejendommen ikke i brug. 
En ung mand på boligkontoret – Arne Eliassen – fik ved den lejlig-
hed sin første kontakt til gilderne, idet han havde det praktiske 
arbejde med sagsbehandlingen. Et bekendtskab, vi alle har haft stor 
glæde af siden gennem Arnes store gildearbejde. Lederen af bolig-
kontoret var dengang Viktor Johansen – gildebror i 1. Gilde gennem 

Erik Jørgensen 
 



 109 

en årrække – og ved hans utrættelige indsats på de indre linier, blev 
forhandlingerne hurtigt gennemført. Den 25. februar 1972 blev 
lejekontrakten underskrevet. Huslejen udgjorde kr. 1.200,- pr. år + 
varme, og husets 1. og 2. sal blev overtaget som beset. 
Lejemålet var med 3 måneders opsigelse – men rygterne gik om at 
nye gadeplaner var kommet op – og det holdt vi os så til. 
Allerede i november 1971 var vi i princippet enige med kommunen, 
og vi gik i gang med istandsættelse af 1. og 2. sal. 
Finansieringen skete bl.a. ved hjælp fra en byggefond suppleret med 
gavebreve udstedt af stadsgildet. En stor indsats på kort tid og mange 
gildebrødre deltog – med højt humør – i det praktiske arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betænkeligheder – også dengang. 
I årevis havde gilderne brugt Hotel Koldings køkken og tjenerstab. 
Hvordan skulle man da klare selv at stå for madlavning, servering, 
rengøring m.m.? Det praktiske blev hurtigt henlagt til et husudvalg 
med repræsentanter fra alle gilder. Senere blev der foretaget en 
yderligere opdeling i husets daglige drift og restaurantens dagligdag. 
 
Udvidelse af lokaler og hvad der senere fulgte: 
Allerede i foråret 1972 blev der mulighed for at overtage 
kolonialforretningen, der lå i stueetagen. En særlig lejeaftale for-
medels yderligere kr. 100,- pr. måned gav os nu pludselig rådighed 
over næsten hele huset, med undtagelse af en lejlighed bag butikken, 
som Ole Liin havde på livstid. Han var på den tid langt op i årene, og 

 
Katrinegade 25 
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der gik ikke mange år, før lejligheden også blev fri, og indretning af 
”natuglen” og garderobe blev gennemført. 
Nu havde vi noget at diskutere i gilderne. Udlejningsreglement – 
priser i restaurant – åbningstider – rengøring – var faste punkter på 
alle stadsgilderådsmøder i de år. 
 
Køb af huset. 
Udbringning af telefonbøger 2 gange årligt havde efterhånden tilført 
en særlig byggefond en del penge, og diskussionen om fremtiden 
blussede op igen. 
Skulle vi se os om efter et nyt sted – vi sad fortsat på lånt tid af 3 
mdr., og hvis vi fik budet – ville vi så overtage huset? 
I vinteren 1978 meddelte Kolding Kommune pludselig, at man 
ønskede at afhænde Katrinegade 25 samt naboejendommen 
Zahnsgade 21 med 4 små lejligheder.  
En køber stod klar og havde indleveret tilbud, men holdningen var, at 
gilderne skulle have fortrinsret. 
Det var beslutning her og nu, og begge ejendomme skulle indgå i 
handlen. 
Nabohuset til nr. 25 var i princippet intet værd og skulle nedrives. Vi 
tyggede noget på dette tilbud. 
Stadsgildeledelsen og gildemestrene havde flere møder på kort tid, 
og vi enedes om at købe nu. 
Presset var jo på os med det tilbud, kommunen havde. 
Den formelle tilslutning fik vi uden problemer ved det efterfølgende 
stadsgildeting. 
Overdragelsen skete 1. april 1978, og begge ejendomme blev 
overdraget os for kr. 210.000,- med kr. 100.000,- som vi havde i 
lokalefonden – som udbetaling. 
Nu var vi blevet husejere og 
husudvalget – der også i de 
år – gjorde en stor og pris-
værdig indsats med budget-
ter samt styre vedligeholdel-
se og renovering af hele 
ejendommen – fik rigtig 
travlt.  

Huset males i 1982 
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Der blev fornyet meget bl.a. tag og vinduer i 1982, samt nyind-
retning af gildehal, nyt inventar i restaurationen, ombygning af 
køkken, nymalet overalt, reparationer m.v. 
Planerne for Zahnsgade 21 var mange, men det endte med, at vi i 
1989 solgte ejendommen til nedrivning for kr. 150.000,-. 
 
Fremtiden planlægges. 
I begyndelsen af 90´erne startede diskussionerne igen. Var det rigtig 
fortsat at renovere på nr. 25, ligesom diverse planer angående 
ombygning med jævne mellemrum kom frem. 
Takket være den fortsatte indsats med telefonbøger, var lokalefonden 
i årenes løb vokset støt, og dette grundbeløb var et stærkt fundament 
at gå videre med. 
Egentlig var ombygning med køkkenudvidelse og ny restauration 
samt forberedelse til senere elevator vedtaget efter store forhand-
linger i foråret 1996. 
Pludselig kom nye signaler omkring ejendommen Fynsvej 73 op. Et 
ekstraordinært stadsgildeting afholdt d. 30. maj 1996  vedtog nu at 
stoppe alle planer for ombygning af Katrinegade 25 og så i stedet 
købe og indrette nyt gildehus i Fynsvej 73. Med 16 stemmer for og 2 
imod vedtog de 18 medlemmer af tinget et regelsæt for hele ombyg-
ningen. 

Nogen forsinkelse med købs- og 
salgsproceduren har bevirket, at 
arbejdet først startes op i januar 
1997 med forventet indflytning 
i løbet af sommeren. 
Det er for mange med vemod, 
vi forlader det gamle hus i 
centrum, og de 25 år i gode 
omgivelser vil ikke blive glemt 
med det samme. 

 
1997 
Den 23. august 1997 blev en mærkedag. 
Det var et fuldt hus, stadsgildemester Kaj Thygesen kunne byde 
velkommen til ved indvielsen af vort nye gildehus Fynsvej 73. 

 
Erik Jørgensen var med til at indrette gilde-
hallen i 1972, her hjælper han med at flytte 
den i 1997. 
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Stadsgilderådet havde nedsat et byggeudvalg med repræsentanter fra 
de 5 gilder og husudvalget. Man valgte arkitekt Claus Reinholdt 2. 
Gilde til at forestå ombygningens tekniske side, og via en række 
byggemøder kom der gang i projektet. 
Køb af ejendommen var kr. 1,1 mio., og ombygning blev budgetteret 
til kr. 1,5 mio.  
Det blev holdt, idet den endelige pris incl. inventar blev opgjort til 
kr. 1.513.218,- 
Økonomien i ombygningen var stram, og der var enighed om at 
stoppe med ønskerne fremfor at stifte større gæld. 
Det skal nævnes, at vi i byggeperioden fik uvurderlig støtte, når det 
kneb, fra enkelte gilder samt enkeltpersoner – en stor tak for det. 
Vi ville nu se tiden an. 
Som sagt var der gildebrødre fra nær og fjern sammen med 
borgmester og håndværkere, der var mødt op for at tage de nye 
lokaler i øjesyn. 
Allerede fra starten fik vi også glæde af den fine kørerampe, som 
bl.a. 3. Gilde var bidragyder til, idet 4 gildebrødre benyttede 
lejligheden til at tage denne i brug. 
Efter en kort velkomst gav 
Kaj ordet til byggeudvalgets 
formand Erik Jørgensen, der 
fortalte om arbejdets forløb 
lige fra starten den 14. jan-
uar 1997. 
Erik udtalte bl.a., at frivillig 
foreningsarbejde kræver tål-
modighed. De passive har 
ingen indflydelse, men kan 
kommentere. 
Mange kompromisser er indgået men uden, at det er gået ud over 
resultatet. 
 
2002 
Vi koncentrerede os nu om at få huset gjort funktionsdygtigt og 
håbede så på at kommende års indtjening kunne danne grundlag for 
kapitalopbygning. 

 
Kurt Bierrings og Ole Kierkegaard arbejder i 
fyrrummet i det nye gildehus. 
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Det lykkedes, og allerede 5 år (og 10 gange udbringning af telefon-
bøger) efter indvielsen kunne stadsgilderådet give tilsagn om ombyg-
ning af huset. 
Primært var det ønsket om isolering af gildehallen, men andre ønsker 
kunne samtidig opfyldes, og den totale ombygning omfattede: 
-Nyt tag og totalisolering af gildehal med ny loftkonstruktion. 
-Ny beklædning udvendig og total isolering af tilbygning. 
-Nyt indgangsparti. 
-Fjernelse af søjle mellem lokaler. 
-Nye tagrender i hovedhuset. 
-Fornyelse af belysning i restaurant. 
-Opsætning af kantbeskyttelse på tilbygning. 
Et byggeudvalg med Karl Åge Petersen og Erik Olsson 4. Gilde som 
tovholdere tog ansvar overfor husudvalget, og såvel økonomi med en 
samlet sum på ca. kr. 600.000,- som en stram tidsplan blev overholdt. 
Den 15. november 2002 afleverede man den færdige ombygning til 
husudvalg og stadsgilde. 
Hvad står herefter lige for? 
Ja, i sommeren 2003 blev hovedbygningens træværk malet, og huset 
i sin helhed fremstår ved årsskiftet til 2004 som en flot velholdt 
bygning såvel ind- som udvendig. 
 

 
Fynsvej 73 
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Frydenborg 
 
Under krigen var der mange steder i landet opstået nød, der var 
fattigdom med deraf følgende underernærede børn.  
Børnene, som det gik hårdest ud over, trængte til at komme væk fra 
de dårlige boliger i en periode og ud i den friske luft og få noget 
ordentlig mad. 
Ferielejre var løsningen, og i Kolding startede gildebrødre i 1942 
med at sælge tændstikker for 25 øre og lave indsamlinger, hvor 
virksomheder kunne tegne fadderskaber à kr. 30,- pr. barn. Det 
lykkedes at sende 32 børn på 1 uges ophold på Binderup Badehotel. 
Lejren var en stor succes og blev gentaget i de følgende år forskellige 
steder i Sydjylland. 
Ønsket om selv at erhverve en lejr opstod, og i 1946 købte 1. Gilde 
grunden ved Frydenborg for kr. 6.500,-. 
Der blev nedsat et byggeudvalg, som straks løb ind i problemer, da 
der efter krigen var mangel på materialer og derfor umuligt at få 
byggetilladelse. I 1952 fik man byggetilladelse, men priserne var da 
så høje, at man ville afvente et prisfald.  
Overskud fra børnehjælpsdage og andre aktiviteter havde skabt en 
formue i byggefonden på kr. 90.000,-.  

I 1955 skænkede Sct. Georgs Gilderne 
kr. 45.000,- af fondens midler til 
socialfilantropisk byggeselskab til op-
førelse af 48 lejligheder på Nørre-
marksvej, mod at Kløvermarkslejren 
blev nedlagt, og at Gilderne fik ma-
terialer fra lejren til opførelse af en 
bygning på Frydenborg. 

Siden 1956 har lejren været benyttet til ferielejr og svagførelejr. I 
starten for fattige børn og senere af handicappede og ældre 
medborgere, spejdergrupper og meget andet. 
Sidst i 1980erne var lejren så nedslidt, at der skulle ofres flere 
hundrede tusinde kroner på en renovering. Efter mange forhandlinger 
blev det i 1989 vedtaget at nedbryde den gamle lejr og opføre en helt 
ny bygning og på Sct. Georgs dag den 23. april 1990 blev den nye 
lejr indviet.   

Frydenborg 1955 
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En tilbygning ”tantehuset” 
blev ikke fornyet i 1989, 
men holdt til 2002, hvor den 
også måtte rives ned, og der 
blev opført en bygning på 
100 m2. 
Gennem tiden har Fryden-
borg fået bølgerne til at gå 
højt i 3. Gilde.  
På 3. Gildes gildeting i 1977 blev det vedtaget at indsende forslag til 
stadsgildetinget om at sælge Frydenborg til fordel for køb af grund 
eller hus til gildeborg i Kolding. 
Efter mange indlæg på stadsgildetinget blev det vedtaget med 14 
stemmer for og 7 imod, at Frydenborg skulle sælges.  
Denne beslutning medførte et harmdirrende indlæg i ”Information og 
Debat” til stadsgildemesteren fra Sven Eriksen fra 4. gilde, som 
betegnede beslutningen som et kup, og han fandt det forkasteligt, at 
et stadsgildeting uden forudgående indvarsling kunne finde på at 
optage et så væsentligt spørgsmål til afstemning, og han forlangte 
indkaldt til ekstraordinært stadsgildeting. Stadsgildemester Erik 
Jørgensen besvarede indlægget med, at 3. gildes forslag om salg var 
indsendt rettidigt og var blevet behandlet i overensstemmelse med 
gildets love, og det var blevet pålagt stadsgilderådet at arbejde videre 
med beslutningen. SGM henviste i øvrigt til reglerne for indkaldelse 
af ekstraordinært stadsgildeting.  

På stadsgilderådsmødet i maj blev det 
pålagt lejrudvalget at udarbejde et 3 års 
budget for investeringer på Frydenborg, 
ligesom der blev nedsat et udvalg for at 
fremkomme med alternativ løsning med 
hensyn til Frydenborg og evt. nuværende 
eget hus, hvorefter stadsgildetingets ved-
tagelse var opfyldt. 

Stadsgildets høring om Frydenborg i slutningen af 1977 havde 
samlet 68 gildebrødre. Et budget oplyste, at bygningen kunne gøres i 
tip top stand for i alt kr. 170.000,-. Opfattelsen på møder var, at 
Frydenborg skulle bibeholdes, og lejren bringes i orden. Man var 
imidlertid bundet af vedtagelsen på stadsgildetinget om Frydenborg, 

 
Indvidelse 1989 

 
Bodil Bierrings, Frode og Tove 
Munk på Frydenborg 1988 
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så man ville komme med et revideret forslag til næste stadsgildeting. 
I 3. gilde var der stor enighed om, at der i januar 1978 skulle være en 
debat om det forslag om salg af Frydenborg, som gildet var 
fremkommet med på sidste stadsgildeting. 
På gildetinget i marts 1978 nævnte GM Poul Møller i sin beretning 
det anstødelige i, at det forslag, som 3. gilde havde stillet om salg af 
Frydenborg, som på stadsgildetinget sidste år var vedtaget på 
demokratisk vis, ved næste stadsgildeting, ville blive taget af bordet, 
uden der blev sat noget andet i stedet for. Det voldte stor harme på 
gildetinget, at en følelsesladet artikel i ”Information og Debat” uden 
nogen egentlig begrundelse for bevaring af Frydenborg havde 
medført, at en demokratisk vedtagelse blev negligeret.  
På stadsgildetinget i april 1978 blev et forslag fra 3. gilde om salg af 
Frydenborg til fordel for en fond nedstemt. Stadsgildets forslag om, 
at principbeslutning fra sidste års stadsgildeting om salg af 
Frydenborg ændres under forudsætning af ændrede retningslinier for 
den fremtidige drift og vedligeholdelse blev vedtaget, således at salg 
ikke bliver aktuelt på nuværende tidspunkt. 
På 3. Gildes gildeting i 1979 var der heftig debat om Frydenborg, 
som mundede ud i, at der ikke på nuværende tidspunkt var mere, 3. 
Gilde kunne gøre for at få Frydenborg solgt.  
Så går der 10 år, hvor der i 3. Gilde er nogenlunde ro om 
Frydenborg, men på gildetinget den 9. marts 1989 kunne GM berette, 
at Frydenborg er i en forfatning, så der skal ofres mindst kr. 
230.000,- på istandsættelse. Der er fra stadsgildeledelsen fremsendt 
forslag om at opføre et nyt Frydenborg. Følgende spørgsmål blev sat 
til afstemning: 
1. Nej til et nyt Frydenborg. 11 stemmer 
2. Ja til et nyt Frydenborg uden brug af byggefondsmidler og 
telefonbogspenge. Lejren skal kunne hvile i sig selv. 19 stemmer. 
3. Ja til et nyt Frydenborg med brug af byggefondens midler. 3 
stemmer. 
På det efterfølgende stadsgildeting blev der taget principbeslutning 
om, at Lejrudvalget fremkommer med forslag om bygning af et nyt 
Frydenborg. 3. gilde måtte stemme imod forslaget, da der i forslaget 
lå, at byggefondens midler skulle lånes til ombygningen rentefrit i 5 
år. Efter beslutningen, hvor 3. gilde kom i mindretal, udtalte 3. gildes 
ledelse, at man ville bakke beslutningen 100% op. 
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På stadsgilderådsmødet den 30. august 1989 blev de endelige planer 
for et nyt Frydenborg vedtaget. Nedbrydning af den gamle bygning 
vil starte den 23. oktober, og det nye hus vil stå færdig  uge 8 i 1990. 
I forbindelse med det nye Frydenborgs 1 års jubilæum i 1991 
forærede 3. Gilde lejren et nyt flag. 
Frydenborglejren er i dag 325 m2 stor og har plads til 48 
overnattende gæster, derudover er der tantehuset, som er 95 m2 og 
har 8 sovepladser. Lejren er med sin smukke beliggenhed på en 
11.000 m2 stor grund ved Lillebælt en meget attraktiv lejr. 
 

 
På de årlige ture til Frydenborg hygger gildebrødre og damer sig 
altid, her i 1995. 



 118 

Lidt af hvert. 
 
Børnehjælpsdage. 
I 1947 blev der for første gang afholdt børnehjælpsdage i Kolding, 
hvor Koldinggilderne påtog sig at stå for arrangementet. En opgave 
som gilderne herefter påtog sig hvert tredje år. Det er mange penge, 
der i årenes løb er skaffet til frivillige børne- og ungdomsarbejde og 
andre nyttige formål, hvor offentlige midler ikke ydes eller ikke 
strækker til.  
Ved siden af gildernes interne arbejde og foruden arbejdet med 
svagførelejren, kontakten med gamle mennesker og andre aktiviteter, 
er børnehjælpsdagene en god praktisk opgave at løse for gilderne. 
Det er en stor opgave, men gilderne har evnet at løse den på bedste 
måde. 3. Gilde stod ved mange af børnehjælpsdage for den tekniske 
del af arrangementet.  
De sidste børnehjælpsdage blev afholdt i 1993. Man mente at de var 
ved at overleve sig selv, og indsatsen var for stor i forhold til det 
økonomiske resultat. 
 
Telefonbøger. 
Omkring 1970 var gildebror Sv. Aa. Gregersen fra 2. Gilde leder af 
Jydsk Telefons kontor i Kolding. Han fik en henvendelse  fra  hoved- 
kontoret i Aarhus, om han 
kunne finde en organisation, 
der kunne bringe telefonbøger 
ud. Hvad var mere nærliggen-
de, end at gilderne fik opgav-
en overdraget. 2 gange om 
året bruger gildebrødrene 2-4 
timer på at bringe bøgerne ud, 
og de tjente penge er et godt 
tilskud til gildernes arbejde. 
 
Det våde øje. 
Siden 1967 er morgenduelige gildebrødre hver lørdag morgen mødt 
op til noget, der bliver kaldt ”morgensvømning” i svømmelauget 
”Det våde Øje” i Parkhallen. Man mødes ved 8 tiden, afklæder sig alt 
sit tøj, hvorefter man enten kravler eller springer i svømmebadet, så 

 
John Hansen og Ib Kristensen deler telefonbøger 
ud i Låsbygade. 
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går eller svømmer man op i den anden ende af badet. Her står man 
og afventer, at saunaen bliver varm. Når det er sket, indtager man 
saunaen, hvor verdensituationen bliver ordnet/diskuteret. Når man så 
er ren på sjæl og legeme, drager man hjem til lillemor, der står klar 
med morgenkaffen. 
To gange om året er der laugsforsamling, nemlig før jul og før som-
merferien, hvor man efter ”svømning” mødes til fælles morgenmad. 
 
Operafest. 
Siden 1998 har Den kongelige Opera været på Skamling, hvor den 
kommende vinters repertoire bliver præsenteret. Det første år blev 
det anslået, at ca. 20.000 mennesker overværede opførelsen. 
Siden starten har Koldinggilderne stået for nattevagt, salg af is, øl, 
vand, vin og pølser, ligesom gilderne står for parkering og salg af 
busbilletter. Omkring 100 gildebrødre hjælper hvert år, heraf en stor 
del fra 3. Gilde. Overskuddet, der går til hjælpearbejde, bliver fordelt 
mellem gilderne og hjælpekomiteen 
 
Alder. 
Ved 3. Gildets start i 1964 var gennemsnitsalderen for medlemmerne 
39,6 år, og ved deres optagelse i gildebevægelsen havde deres 
gennemsnitsalder været 34,3 år. De tilsvarende tal i jubilæumsåret 
2004 for alle medlemmer er 63,4 og 43,4 år. Hvis vi tager de 
gildebrødre, der er medlem i 2004, som er optaget i gildet de sidste 
20 år, er gennemsnitsalderen ved deres optagelse 48,0 år, og dem, 
der er optaget de sidste 10 år, er gennemsnitsalderen 52,6 år. 
 
Landsgildeting. 
I dagene 12.-14. september 1997 var Kolding gilderne vært ved årets 
landsgildeting. Flere måneders forberedelse for styringsgruppen og 
de sidste dages arbejde for mange gildebrødre gjorde, at landsgilde-
tinget forløb flot og uden problemer. Godt 600 gildebrødre fra hele 
landet deltog, og et af højdepunkterne var gildehallen på Koldinghus 
lørdag morgen. Det var et fantastisk syn at se 600 mennesker fordelt 
på alle etager i sydfløjen og høre Koldinghus sangerne synge. Selve 
gildetinget tog sin begyndelse lørdag over middag med en festlig 
indmarch med gilde- og spejderfaner, hvorefter stadsgildemester Kaj 
Thygesen og borgmester Per Bødker Andersen åbnede gildetinget. 
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Til festmiddagen lørdag aften var der taler og underholdning af 
Kolding Kammerkor og en ”beruset” person.  Aftenen sluttede med 
en svingom til toner fra danseorkestret Capri. Søndag startede med 
en kort andagt, og midt på eftermiddagen kunne landsgildetinget 
slutte. Både lørdag og søndag var der arrangeret ledsagerture til 
nogle af byens seværdigheder. 
 
Onsdagsklubben. 
I februar nummeret af Information og Debat i 1991 indkalder Svend 
Aage Skovgaard fra 3. Gilde til  møde i gildehuset  for  at  undersøge  
om gildebrødre på tværs af 
gilderne i dagtimerne kan mø-
des til kammeratligt samvær i 
gildehuset. Det var starten på 
Onsdagsklubben eller Aktivist-
gruppen, som den hed i starten. 
Man efterlyste gildebrødre, der 
ville spille bridge, og der var 
fra starten store planer om at få 
råd til et billardbord og andre  
former for  spil, ligesom der var 
planer om en månedlig tur ud af huset til museer og virksomheder. I 
efteråret 1991 besøgte klubben Vibeke og Carl Erik Olsen, der bor 
ved Brudesø nær ved Egtved. Et besøg der blev en årlig 
tilbagevendende begivenhed, hvor der bages pandekager og røges 
ørreder over bål, og Carl Erik underholder med sin store viden og 
mange talenter. 
Her i Gildets jubilæumsår mødes ca. 15 gildebrødre hver onsdag, 
hvor der startes klokken 14 med en kop kaffe og et stykke fransk-
brød, hvorefter der spilles billard og bridge, og hvad der ellers er 
interesse for, ligesom der et par gange om året er ture ud af huset. 

 
Ritta Nielsen, Jørgen Kanstrup og Paula 
Petersen renser fisk på Brudesø i 2003 

  

Erik Jørgensen 
passer røgeovnen, 
og John Hansen 
vender pandekager 
på Brudesø 2003. 
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	032 Prebens kunstværker
	033 Hjælpearbejde
	034 3. Gildes Kanolaug
	035 Samsø
	036 3. Gildes norske venskabsgilde
	037 Liljen
	038 Houens Odde
	039 Broderfonden
	040 Foden under eget bord
	041 Frydenborg
	042 Lidt af hvert



