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Forord 

I forbindelse med 3. Sct. Georgs Gildes jubilæum i uge 37 2014 
bad gildemester, John Preben Hansen mig om, at udarbejde en 
dokumentation for jubilæumsgildehallen den 11. september 2014 
og jubilæumsfesten den 13. september 2014. 

Ved 3. Gildes 40 års jubilæum blev der lavet en jubilæumsbog om 
gildets historie siden oprettelsen den 22. august 1964.  

Nærværende redegørelse omhandler i modsætning til jubilæums-
bogen fra 40 års jubilæet ikke 3. Gildes historie i tiden 2004 til 
2014 men er en dokumentation for jubilæumsgildehallen og  
– festen. Redegørelsen indeholder derfor så vidt muligt alle do-
kumenter i form af taler, bilag fra underholdning mv. 

Billeder i redegørelsen er taget af:  

• Finn Mortensen 
• Erik Sandholt 

Herudover har John Preben Hansen og Christian Sønderby været 
med til redigering og trykning af redegørelsen.  

 

Niels Chr. Refsgaard-Iversen 
Skriver 3. Gilde. 
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Jubilæumsudvalg 

I 2012 blev Verner Thomsen af gildemester Kaj-Henning Søren-
sen bedt om at stå for 3. Sct. Georgs Gildes jubilæum i 2014. 

Verner Thomsen påtog sig opgaven og tog initiativ til, at vi med 
hundespil og lotteri kunne indsamle et beløb, så jubilæet ikke 
blev den helt store udgift for den enkelte gildebror. I alt blev der 
afholdt 30 banko og hundespil samt indsamlet kr. 24.431,10 kr. 

Verner Thomsen fik nedsat et jubilæumsudvalg bestående af føl-
gende gildebrødre: 

• Verner Thomsen. 
• John Preben Hansen 
• Kaj-Henning Sørensen 
• Ejvin Langkjær 
• Henning Lorentzen 
• Olav Kjeldsen 

Udvalget har stået for jubilæumsgildehallen den 11. september 
og jubilæumsfesten den 13. september 2014. 

 

3. Sct. Georgs Gilde år 2004 til 2014. 

I forbindelse med jubilæet udarbejdede jubilæumsudvalget en 
folder, der kort fortæller gildets historie, fundament, aktiviteter 
og arrangementer. 

 Ved gildets oprettelse den 22. august 1964 bestod gildet af 23 
gildebrødre. Ved 40 års jubilæet var tallet 49 og her ved 50 års 
jubilæet var vi 48 gildebrødre, hvoraf 2 gildebrødre er fra gildets 
start. 

Folder om 3. Sct. Georgs gilde i perioden 2014 til 2014 er vedlagt 
som bilag.  
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Jubilæumsgildehal den 11. september 2014 - donationer. 

3. Gildes jubilæumsgildehal startede med uddeling af 2 donatio-
ner til humanitære formål. 

John Preben Hansen bød velkommen med følgende: 

”Velkommen til alle og tak fordi I kunne komme. 
I anledning af 3. Sct. Georgs Gildes 50 års jubilæum, har gildet 
besluttet at give kr. 50.000 til humanitære formål i Kolding 
Kommune. 

3. Sct. Georgs Gilde blev indviet den 22. august 1964, og Gildet 
har siden da hjulpet med og doneret penge til humanitære opga-
ver i Kolding Kommune samt ydet støtte til Spejderbevægelsen. 
Det er derfor en stor glæde at kunne hjælpe med støtte til 2 store 
opgaver, opgaver som begge har med børn at gøre, og at kunne 
hjælpe børn er noget alle vil gøre en indsats for, dette gælder 
ikke mindst modtagerne af 3. Sct. Georgs Gildes jubilæumsdona-
tioner her i dag. 

Først er der en donation til Kolding Julemærkehjem. 

Tanken om at få oprettet et Julemærkehjem i Kolding er opstået 
hos 2 ildsjæle her i Kolding, og det er Dorthe Johannsen og Mette 
Hauge. 
Det er et stort projekt til gavn for børn i har givet jer i kast med, 
vi er mange der følger med i dette store projekt, og vi ser alle 
frem til og håber det vil lykkedes for jer.  
Held og lykke med projektet og værsgo. 

Den anden donation er til Børneafdelingen på Kolding Sygehus. 

Man kan vist nok sige, at på en børneafdeling på et sygehus er 
alle ildsjæle, det må være en stor opgave at arbejde et sted, hvor 
der er mange syge børn, og nogle endda alvorligt syge. 
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Jeg tror ikke børn, der er syge og ligger på sygehus har alt for 
mange glæder, og vi håber at denne donation må være med til at 
glæde børnene, og det kan jo være at glade børn bliver hurtigere 
raske. 
Tak for jeres arbejde med børnene, værsgo.” 

Mette Hauge, en af initiativtagerne til julemærkehjemmet takkede 
for gaven og oplyste at gaven vil være en hjælp til at nå målet 
med realisering af projektet. Mette Hauge regnede med, at man 
ved årsskiftet har indsamlet ca. kr. 2,0 mio.  
Elsemarie Schäfer fra børneafdelingen på Kolding Sygehus takke-
de ligeledes for gaven og oplyste, at beløbet vil gå til indkøb af 
cykler, løbehjul og andre legeredskaber, som kan forsøde ophol-
det på sygehuset.  
 

 
Mette Hauge, John Preben Hansen og Elsemarie Schäfer 

med check på kr. 25.000  
 
Efter uddeling af donationer fortsatte selve gildehallen. 
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Jubilæumsgildehal den 11. september 2014 
 
Til gildehallen deltog ud over 40 gildebrødre fra 3. gilde landsgil-
demester Helmuth Werth, distriktgildemester Karsten Barfod, 
Stadsgildemester Jørgen Pørksen, Stadsgildeskatmester Bent 
Christensen, Gildemester Britta Højriis samt 3 gæster fra de øvri-
ge gilder. 

GM John Preben Hansen bød velkommen og fortalte om 3. Gildes 
oprettelse den 22. august 1964 og vores 50 års jubilæum. 

Først fra Gildeposten 1964, hvor Carl Johan Meyer, Gildemester i 
1. Gilde skrev. 

”Så er det sket. Ja, så blev delingen af vort Gilde en kendsger-
ning, og 3. Gilde blev indviet lørdag den 22. august 1964. 

Vi har sagt farvel til ca. 20 Gildebrødre, der nu danner stammen i 
det nye Gilde, men vi har ikke sagt farvel til dem i gildearbejdet, 
idet det forhåbentlig vil lykkes for stadsgildemesteren at skabe et 
nært samarbejde og en nær kontakt mellem alle brødre i Kolding 
og opland. 

Tillykke 3. Gilde med selvstændigheden og held og lykke især nu 
i begyndelsen. 

 Tilbage står da at gøre status hos os selv! Vi må erkende, at vi 
har mistet en væsentlig del af vore aktive brødre, og jeg kan der-
for ikke kraftigt nok opfordre alle I, der er tilbage, om at vise ak-
tivitet fremover. 

Vi glæder os til at se dig så ofte som overhovedet muligt, første 
gang den 3. september til Gildehal, vi skulle jo ikke gerne have 
for mange tomme stole.  
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På gensyn til vinterens Gildehaller, i grupperne og ved de øvrige 
arrangementer. Vi i ledelsen skal sætte alt ind på at skabe afte-
ner af højst mulig karat. 

Senere skrev Thomas Christensen, Gildemester i 3. Gilde bl.a.: 
”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. ” Citat slut. 

Det blev et Gilde til glæde og gavn for alle, og som tillige med, 
voksede sig stor, driftig og veletableret. Til et aktiv gilde i udvik-
ling, et Gilde som vi gildebrødre kan være stolte af, at være  
med i.  

Kære 3. Gilde, et stort tillykke med dit 50 års jubilæum, også et 
stort tillykke til de gildebrødre der var med ved din fødsel og til 
dem der siden er kommet til, og har været med til at gøre Gildet 
til det Gilde som nu kan fejre 50 års jubilæum.” 

Vores gildebror Ole Kierkegård blev mindet, idet Ole efter lang 
tids sygdom døde natten til den 11. september. Ole skulle desu-
den have deltaget i jubilæumsgildehallen og have overrakt 25 års 
nålen.  

Gildehallen forsatte med optagelse af Torben Schults Hansen. 
Torben fik stillet følgende spørgsmål: 

1. Hvilken betydning mener du, at arbejdet med unge menne-
sker har? 

2. Hvad forventer du, at få ud af at blive medlem af 3. Sct. 
Georgs gildet? 

Til spørgsmål 1 svarede Torben, at det er vigtigt at arbejde med 
unge mennesker og blive rollemodeller for dem. 
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Til spørgsmål 2 svarede Torben, at han gerne ville bruge noget af 
sin fritid i Sct. Georgs gildet, få del i et fællesskab og mulighed 
for at kunne hjælpe andre. 

GM John Preben Hansens gildemester tale omhandlede tid, priori-
tering af denne og vore ritualer. 

”Der er ingen af os der har tid, vi har alle meget travlt, og det 
nytter ikke at man peger på, at arbejdstiden stadig bliver kortere, 
fritiden længere, for vi får aldrig tid, eller rettere, vi får aldrig tid 
nok. 

Jeg har ikke tid, vi hører sætningen, og vi bruger den selv, når vi 
bliver bedt om et eller andet stykke arbejde, der kan strække sig 
fra at hjælpe naboen og til at tage et job i gildet, selvfølgelig kan 
det ske, at vi netop i øjeblikket har hænderne fulde af andre ting, 
men en gang i mellem skulle sætningen måske – hvis vi er helt 
ærlige – lyde: ” jeg har ikke lyst ”. 

Vi ved jo alle med os selv, at hvis der er noget, vi virkelig gerne 
vil, så skal vi nok finde tid til det, på den ene eller anden måde. 

Men sådan siger man ikke, for så bliver man betragtet som en 
ikke så venlig eller doven person, som ikke vil hjælpe, når der er 
brug for det. Vi dækker os under det tilforladelige – jeg har ikke 
tid – det er uigennemskydeligt, det er en agtværdig undskyld-
ning, for der er noget godt og stort ved at have travlt, og være et 
efterspurgt medlem af samfundet, vi hygger os helt ved, at vi 
ikke har tid. 

Det burde være en menneskerettighed at have lov til at indrøm-
me, at man ikke har lyst til et eller andet arbejde, ligesom det 
burde være en plausibel grund for at sige nej til en invitation, 
fordi man netop den aften føler større trang til at hygge sig i sin 
families kreds, vi har kun et enkelt liv her på jorden, og det er 
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ethvert menneskes ret til selv at bestemme, hvorledes vore dage 
og timer skal anvendes. 

Hvorfor skal vi til stadighed plages af dårlig samvittighed, fordi vi 
føler os forpligtet til at udføre de ting, andre har planlagt for os. 

Men hvorfor bliver vi så alligevel lidt halvfornærmede, hvis andre 
mennesker siger til os, at de ikke har tid, ikke har lyst, ja, det er 
vel fordi vi har kastet os over en opgave, som vi trænger til an-
dres hjælp for at kunne løse. 

Hvis det kan lykkes for os at begejstre andre for den samme op-
gave, så det også bliver deres, så de får lyst til at være med, så 
er sagen helt i orden, men hvis de andre føler sig pressede for at 
gøre os en tjeneste, ja, så tror jeg at arbejdet i mange tilfælde 
ville være bedre tjent med ikke at blive udført. 

Vi har alt for mange forventninger i dette land, hvor det kan være 
et arbejde i sig selv, at få folk til at gøre et stykke arbejde. Og 
hvorfor egentlig det? En forening, en sportsklub eller lignende bør 
da være opstået af en fælles trang blandt medlemmerne til at 
samles om en opgave, som den enkelte ikke selv kan løse. 

Foreningen må være medlemmernes redskab i dette arbejde, 
være til for deres og den fælles opgaves skyld og ikke omvendt, 
en forening der ingen opgave har, eller som ikke har nogen til at 
tage sig af arbejdet, har mistet sin betydning. 

Men ligesom det bør være et hvert menneskes ret til at sige, 
hvad man har lyst til, burde det også være enhvers pligt, at have 
lyst til noget. 

Vi har alle fået et liv betroet, et liv som vi har pligt til at få det 
bedst mulige ud af, hvordan gør vi så det ?, ved  at være aktive -  
ved at være engageret - gå ind for noget -  ved efter moden 
overvejelse at finde ud af, hvad man har lyst til, og så også gøre 
det. 
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Hvis vi kunne leve vores liv om, ville vi sikkert også næste gang 
gerne leve i en kreds af mennesker, der har sat sig et mål for 
deres tilværelse, som havde et hjertelig forhold til hinanden, med 
hvem man kunne samarbejde om mange gode opgaver, for det, 
der giver livet værdi, er samværet med andre mennesker, som 
man forstår og som forstår en. 

Modstykket hertil er ensomhed, som vel er et menneskes største 
forbandelse, det kan også være kedsomhed. Der er alt for mange 
mennesker der keder sig, ikke har nogen at være sammen med, 
ikke har noget at give sig til. 

I vores velfærdsstat, som bringer os mange goder, men hvor alle 
de moderne bekvemligheder giver os megen fritid og gør mange 
til passive tilskuere til livet, er det ensomheden og kedsomheden, 
der er vore største fjender og ikke travlheden. De lykkeligste 
mennesker er de aktive som former deres tilværelse i frugtbart 
samvær, og samarbejde med andre. 

Og i dette stykke er det mindre afgørende, hvad man har lyst til, 
eller om man i det hele taget har lyst – lyst til at være med – lyst 
til at leve – og det er mindre afgørende, om man hjælper naboen, 
gør sit job inden for gildet, eller andre ting, det afgørende er om 
dette arbejde skaffer en et frugtbart og nært sammenhold med 
andre mennesker. 

Så vil jeg gerne sige et par ord til vor nye Gildebror Torben Han-
sen.   

På sin første aften i gildet, selve optagelsesaftenen, møder man 
vel nok en smule spændt, fordi man er klar over, at der nu skal 
foregå noget, som man ikke ved ret meget om, noget man ikke 
tidligere har været ude for. 
Man har måske en fornemmelse af det hele foregår efter visse 
ritualer, ritualer med en tilknytning til fortiden, ritualer som alle 



10 
 

gildebrødre, som overværer ens optagelse har nøje kendskab til, 
og som har givet værdi gennem deres accept af dem. 
Man går måske ind til gildets dagligdag med en hvis opposition 
mod ritualerne – er de nu også nødvendige – kunne det hele ikke 
tages lidt mere afslappet – kunne vi ikke være lidt mindre højti-
delige i Gildehallen – kunne vi ikke bare mødes og snakke om 
tingene – kunne vi ikke bare slappe af fra den almindelige hver-
dag sammen. 
Nej – det kunne vi ikke, vi kan ikke undvære ritualerne, fordi de 
er den bærende ramme omkring gildearbejdet, fordi de gennem 
deres stramning af stemningen er med til at give gildehallerne 
den opladende virkning vi alle har brug for.” 

 

 

Ledelsen ved jubilæ-
umsgildehallen 
 
Bagerst: 
Hans Peter Petersen 
N. C. Refsgaard-
Iversen 
Axel B. Hansen 
 
Forrest: 
Christian Sønderby 
John Preben Hansen 
Jørgen Klindt. 
 

 
 
Kaj-Henning Sørensen holdt 5. min. Sct. Georg og startede med 
at ønske 3. Gilde tillykke med 50 års jubilæet. KHS indlæg om-
handlede 3. Gildes bagland. 3. Gilde er et mandsgilde med det er 
vigtigt at vores bagland, koner og kærester er med. KHS sluttede 
med at fremføre et digt af Benny Andersen om kvinden. 

Gildeloven blev læst af Ejvin Langkjær. 
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Ved eftergildehallen var Verner Thomsen bordleder. 

Erik Jørgensen, der var skriver ved oprettelsen af 3. Gilde holdt 
festtalen ved jubilæumsgildehalen. Erik kom blandt andet ind på, 
at Stadsgildet i Kolding ikke er formelt er godkendt, om 3. Gildes 
oprettelse, 3. Gildes ”liv” i 50 år med diskussionsemner og sam-
arbejdet med Koldings øvrige gilder mv. 

 
Erik Jørgensen 

Erik Jørgensens festtale. 

”Kære gæster, kære ny gildebror, venner i 3.gilde, kære Gilde-
brødre. 

Den svenske forfatter Jonas Jonasson, der er kendt fra bogen 
”Den Hundredårige, der sprang ud af vinduet og forsvandt” har 
skrevet en ny bog. 

”Analfabeten der kunne regne” 

Han fortæller her om postfunktionæren Ingmar en, anarkist og 
fantast, der brændende ønsker sig en søn, der skal hedde Holger. 
Hvorfor det netop er navnet Holger, er lige meget her, det må 
man selv læse sig til. 
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Sammen med sin kone Henriette arbejder han ihærdig i flere år 
på projektet, og da det endelig lykkes, får parret ikke 1 men 2 
drenge, enæggede tvillinger, der ligner hinanden som 2 dråber 
vand. 

Ingmar, der ikke har for meget at flytte med, har jo altid ønsket 
sig 1 søn, der skal hede Holger, så han vælger at give drengene 
navnene Holger 1 og Holger 2. Han vælger også kun at registrere 
den ene for de kan jo altid erstatte hinanden, er hans logiske ræ-
sonnement. 

Holger 2 eksisterer derfor ikke. 

Historien kører nu videre med den ikke eksisterende Holger 
2,som en af bogens hovedpersoner med alle de forviklinger, det 
nu medfører. 

En meget morsom bog. 

Jeg ved naturligvis ikke, hvor forfatteren har fået inspiration til 
denne historie. 

Det kunne imidlertid godt være fra Sct. Georgs Gilderne i Kolding, 
og jeg transformerer derfor historien over i gilderegi. 

I de 50 år 3. Gilde har eksisteret har vi været et loyalt medlem af 
Landsgildet med alle de nødvendige stempler og underskrifter. 

Holger 1 er derfor på plads i vor lille transformation i form Di-
striksgildemesteren, der i dag fornemt repræsenterer vor gilde-
bevægelse lokalt. 

I de samme 50 år, har 3. Gilde været med i stadsgildet i Kolding. 

Et samarbejde, der i årenes løb med i dag 5 gilder, har givet sto-
re resultater lokalt. 
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Stadsgildet eksisterer dog ikke i Sct. Georgs Gildernes organisati-
on, og som følge heraf er byens Stadsgildemester, der også er 
gæst her i aften, sammen med Stadsgildeskatmesteren – en ikke 
eksisterende personer. 

Holger 2 er på plads. 

Møder jeg Jonnas Jonasson en dag, og det gør jeg jo nok som 
pensionist, vil jeg spørge ham, hvorfra han kender Sct. Georgs 
Gilderne i Kolding! 

Det er i dag d. 11. september eller som man siger i USA, nine 
elleven, til minde om terrorhandlingen i New York i år 2001. Jeg 
tror vi alle husker, hvad vi lavede den dag 

Jeg vil dog tillade mig her kort at gå lidt længere tilbage, og vi 
skriver nu 1964. 

-Kong Frederik d.9. er sit 17 regeringsår. (1947-1972) 

-Kronprinsesse Margrethe er 24 år og studerer statskundskab i 
Frankrig og England. 

-Anne Marie, søsteren fylder 18 år og bliver gift med Kong Kon-
stantin af Grækenland. 

-statsministeren heder Jens Otto Kragh og leder det år 2 regerin-
ger. 

-Den første sammen med de Radikale, og det er jo ikke sidste 
gang den konstellation er på. Den sidste er en mindre tals rege-
ring. 

-Den lille havfrue får savet hovedet af. 

-Kina foretager sin første atomsprængning 
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-I 1964 var der indregistreret 605,000 biler. (i 2014 var der 
2.278.000) 

-Pave Poul 6. besøger som den første pave Jerusalem. 

-100års dagen for nederlaget på Dybbøl Mølle var i erindring, 
men den kolde krig er i gang efter mordet på præsident John F 
Kennedy efteråret før1963, 

 Og det tager overskrifterne. 

Hanna og jeg har fået vort første barn, og jeg sidder som hjem-
sendt løjtnant af reserven med en gul mødebefaling med rød 
kant, hvori der bl.a. står: 

”I tilfælde af mobilisering, der bekendtgøres gennem Radio og TV, 
skal De omgående og uopholdelig give møde på anførte tjeneste 
sted,”. Det var urolige tider, hvor vi alle var nervøse for morgen-
dagen. 

I 1964 havde Kolding 2 Gilder. 

1. Gilde med 120 gildebrødre var det største, og efter megen 
snak vinteren over blev 3. Gilde startet 22. august 1964 med 
Landsgildemesteren ved højbordet på Hotel Kolding. 

21 gildebrødre og 2 nye var starten på 3. gilde. 

Og som Verner Thomsen skriver. ”Da der ikke kunne opnås enig-
hed i modergildet, begyndte man uden startkapital.” 

Året efter blev vort første gildeting afholdt og kontingentet blev 
fastsat til 100 kr. årligt. 

Ifølge protokollen blev der for første gang diskuteret køb af gilde-
hus. 

Med runde tal holdt denne diskussion i 10 år. 
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De næste 30 år fik vi købt, ombygget, solgt og købt, ombygget 
og tilbygget. De sidste 10 år vedligeholdt. Det er et flot hus, vi 
har i dag. 

Har der manglet emner at diskutere, har vi i de 50 år dog altid 
haft Frydenborg. Med runde tal gik de første 25 år med debat og 
først efter 1989, hvor det blev vedtaget at opføre en helt ny lejr, 
har der i de sidste 25 år været enighed om denne dejlige plet. 

Hvad skal vi så diskutere fremover? 

Som gildebror i mange år, kan jeg ikke forestille mig vi kan 
mangle emner. 

Rygepolitik så en overgang ud til at tage overskrifterne, men er 
nu løst. 

Vi får se, hvad fremtiden bringer på dette punkt. Pt. er der ikke et 
oplagt emne, men det kommer nok. 

Er der sket fremskridt indenfor gilderne i de 50 år? Det mener jeg 
bestemt, der er og det i positiv retning. Gilderne har i dag en 
bred vifte af tilbud til den enkelte. 

Man kan ikke og skal ikke deltage i alt, men mulighederne for at 
yde en indsats på hjælpeområdet er steget, og resultaterne ved 
de halvårlige uddelinger af donationer er imponerende. 

Denne frivillige indsats slår også igennem på det interne samar-
bejde mellem gilderne, et samarbejde, der ikke har været bedre i 
mange år. 

Er man tværgildemæssigt på job sammen, giver det som ekstra-
gevinst personlige venskaber gildebrødre imellem. Mulighederne 
for den enkeltes personlige udvikling, ligger i at formidle dette 
brede samarbejde. Men det er op til den enkelte at tage initiati-
vet. 
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Et 50 års jubilæum er ingen slutdato , men en milepæl, man 
stopper op ved, inden vi må videre fremad. 

Der tales meget om faldende medlemstal i disse år. For gilderne i 
Kolding gælder det om at fortsætte den kurs vi har i dag omkring 
engagement i byens daglige liv og virke. Det giver en positiv re-
spons og omtale ,og det skal nok på sigt give os nye gildebrødre. 
Personligt synes jeg det udadvendte gildearbejde i disse år er i 
meget positiv udvikling. Og på den interne front er det glædeligt 
at se arbejdet med at forbedre tonen og sproget, ser ud til at 
hjælpe. 

Til slut vil jeg sige: 

”Til gildebrødre i 3. Gilde. Til lykke med jubilæet adresseret til 
Gildemester John Preben Hansen. 

Til gildebrødre i Koldings 4 gilder. Tak for mange års inspirerende 
samarbejde adresseret til 2. Gildes Mester Britta Højriis, der er 
gæst i aften. 

Til landsgildet adresseret til Landsgildemester Helmut Werth og til 
Distrksgildemester Karsten Barfoed. Tak for mange års samar-
bejde , og til Karsten tak for et godt venskab i en lang periode. 

Og endelig til Stadsgildet ved Stadsgildemester Jørgen Pørksen, 
manden der ikke eksisterer i vor organisation. Tak for indsatsen 
med at få de 5 Kolding Gilder, til at fremstå som en helhed eks-
ternt og internt. 

Det lyder nemmere sagt end det er i virkeligheden.” 

Det er min opfattelse, at 3. Gilde og Gildebevægelsen i Kolding er 
i god form til de næste 50 år. 

Til Lykke med dagen ønsker Egon Lundsgaard og jeg.”  
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Herefter fik landgildemester Helmuth Werth, distriktgildemester 
Karsten Barfod, stadsgildemester Jørgen Pørksen og Britta Højriis, 
gildemester 2. Gilde ordet. 

 
Landgildemester Helmuth Werth  

og gildemester John Preben Hansen 
 

Kaj-Henning Sørensen fortalte om, hvordan han havde fået fat i 
en ikon med Sct. Georg. Ikonen blev overrakt til Jørgen Pørksen 
for ophængning i gildehuset. 

GM John Preben sluttede med tak til de fremmødte gæster og 
jubilæumsudvalget for en god jubilæumsgildehal. 
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2 billeder fra afslutning af jubilæumsgildehallen 

 

 



19 
 

Jubilæumsfest den 13. september 2014. 

Til festen deltog 67 gildebrødre med ledsager. 

 

 

Velkomstbanner 

Til festen blev serveret en pragtfuld middag, kaffe og natmad og 
bordene var usædvanlig fint pyntede. 

 

Menu middag 

Hel dampet laks med rejser & asparges 
Serranoskinke med soltørrede tomater & feta 

Oksecarpaccio med parmesan, artiskok & persillepesto 
 

Krydderstegt svinemørbrad 
Oksefilet stegt med urtetapenade 
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Tomatsalat med mozzarella, oliven & timian 
Små ovnbagte kartofler med kryddeurter 

Pommes røsti 
Rosamarin-sky-sovce 

 
2 slags oste med bladselleri & oliven 

 

 

 

GM John Preben Hansen bød velkommen med følgende velkomst-
tale. 

”Velkommen til Jubelfest. 
Velkommen til alle vore koner - ledsagere - vores livsfordoblere - 
vores hjerters indvandrere! 
Velkommen til alle gildebrødre. 
Velkommen til 3. Sct. Georgs Gildes 50 års Jubilæumsfest her i 
aften. 
 
Det er en stor fornøjelse at stå her og se ud over alle de fest-
klædte deltagere og fantastisk pyntede borde. Det kan kun blive 
alle tiders aften. 
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3. Sct. Georgs Gilde blev indviet den 22. august 1964, og gildet 
har med tiden vokset sig stor, driftig og veletableret. 
Gildet har siden da hjulpet med til og doneret penge til humani-
tære opgaver, samt ydet støtte til spejderbevægelsen. 
 
I anledning af Gildets 50 års jubilæum, har Gildet besluttet at 
donere 50.000 kr. til humanitære formål i Kolding Kommune. 
Donationer som blev uddelt i torsdag på Gildets Jubilæumsgilde-
hal. Vi havde valgt at støtte 2 store opgaver, på hver 25.000 kr., 
opgaver som begge har med børn at gøre, og at kunne hjælpe 
børn, er uden tvivl noget alle vil gøre en indsats for, dette gælder 
ikke mindst de 2 modtagere af donationerne. De 2 x 25.000 kr. 
blev doneret til Kolding Julemærkehjem og til Børneafdelingen på 
Kolding Sygehus. 
 
I aften har vi ikke som vi normalt har, en bordleder, nej, nej, til 
en rigtig jubilæumsfest skal man da have en toastmaster, og så-
dan en har vi selvfølgelig også her i aften. 
Men inden jeg giver ordet videre til vores toastmaster, vil jeg lige 
minde om, at der jo som bekendt er rygeforbud i Gildehuset, ryg-
ning skal foregå udenfor, og skulle det regne kan man stå i tør-
vejr. 

Til sidst vil jeg gerne sige skål til jer alle og en rigtig god fest.      
SKÅL!” 

Herefter gav John Preben ordet videre til aftenens toastmaster 
Kaj-Henning Sørensen. 
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GM John Preben Hansen 

 

Toastmaster Kaj-Henning Sørensen 
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Underholdningen bestod af Pia Hal, Kolding Mandskor og indslag 
fra gildets 7 grupper.  

Pia Hals sang blandt andet sange af Kaj Normann Andersen, 
dream a little dream, fly me to moon mv. 

 

Pia Hal med Bjarne ved klaver 

Kolding Mandskor underholdning spændte ret bredt fra i østen 
stiger solen op til en ret fræk sang. 
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Aftenens festtale holdt Egon Lundsgaard, der ligesom Erik Jør-
gensen har været med siden 3. Gildes oprettelse. 

 

Erik Lundsgaard 

Erik Lundsgaards tale: 

”Et 50 års jubilæum lader helt naturligt tankerne gå tilbage til 
dengang, det hele startede.  50 år indebærer rigtig mange gilde-
arrangementer: 

• Gruppemøder 
• Gildehaller 
• Gildemøder 
• Glideture 
• Gildeting 
• Cykelture 
• Kanoture 
• Houens Odde weekend 
• Arbejdsdage i gildehus og Frydenborg-lejr 
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• Maj-marked 
• Opera på Skamling 
• Koncerter 
• Pølsesalg 
• Juletræssalg 
• Fredslys 
• Skrabelodder 
• Juletræsfest 
• Nytårskur 
• Nytårsfest 

Så er der svømmelaug og onsdagsklub. Der er deltagelse i løb, - 
udbringning af tlf. bøger, - senere kirkeblade, - herolder med me-
re på Koldinghus og måske meget mere. 

Hvis man løseligt tæller op, bliver det mindst 12 til 15 arrange-
menter om året eller 7-800 deltagelse i et eller andet gennem de 
50 år, jeg har været med i 3. gilde. 

Nu kan man jo ikke deltage i alting, men uanset, hvor ens inte-
resser ligger, så skal man dog hjemmefra. Det betyder, at den 
derhjemme også skal være indstillet på det. 

Derfor kan vi ikke fejre et 50 års jubilæum uden at bringe en stor 
tak til vore ægtefæller, som gennem alle årene har accepteret 
denne interesse. Denne aften er også til ære for vore bedre halv-
dele. 

Hvorfor gør man det?  
Hvad får man selv ud af alle de mange år i Gildet?  

Vi er en broget flok, så vi har haft mange diskussioner. Forskel-
lighederne kommer frem i store og små grupper, når man skal 
argumentere for sine synspunkter. Alle er ikke enige, og ofte må 
egne synspunkter vige, og man må bøje af for fællesskabets 
skyld. Det er med til at udvikle en selv. 



26 
 

Under denne proces gennem alle årene er der opbygget et kam-
meratskab, - venskaber, som er det, der er det hele værd. 

Jeg er stolt af, at have været med i 3. Gilde i så mange år. Det 
har været spændende år, og jeg håber, at udviklingen vil fortsæt-
te til gavn for mange projekter, den enkelte gildebror og fælles-
skabet. 

Jeg vil bede jer hæve glasset - og med mig udbringe et leve for 
3. Gilde.” 

Gruppernes underholdning spændte fra sange om 3. Gilde 
herunder den årlige cykeltur Samsø til en parodi på optagelse af 
ny gildebror mv. Gruppernes manuskript er vedlagt som bilag. 

 
Gruppe 1 
Sang om 3. Gildes historie og hvad vi laver. 

 

Marianne og Laurits 
Vinding. 
Pytte og Jan Nielsen 
Jutta og Erik Sandholt 
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Gruppe 3 
Sang om 3. gilde aktiviteter mv. 

 

Christian Sønderby 
Erik Jørgensen 
Finn Mortensen 
Axel Boyum Hansen 
Villy Clausen 
Jan West 

 
Gruppe 4 
Kaj-Hennig sang 2 sange af Thomas Kjellerup ” Hver morgen og 
ved siden af mig”. 

 

Olav Kjeldsen ved klaver 
Kaj-Henning Sørensen 
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Gruppe 5 
Optagelse af ny gildebror. 

 

Henning Lorentzen 
John Preben Hansen 
Gunner Kjær-Hansen 
Bent Hoberg 
Olav Kjeldsen 

 

Gruppe 6 og 2 
Underholdningen bestod af en flok glade ulveunger med lejrbål 
sketchs, en historie og et potpori. 

 

Bjarne Jørgensen 
Villy Rasch 
Egon Lunding 
Arne Eliassen 
Torben S. Hansen 
Ole Otzen 
Egon Lundsgaard 
Verner Thomsen 
Paul Petersen 
Ejvin Langkjær 
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Gruppe 7 
Sang om gildets cykelture til Samsø med ringeklokke og truthorn 
mv. 
 

 

Olav Kjeldsen ved 
klaver 
Leif Valdemar Lind 
John Snoer Christen-
sen 
Per Olsen 
Erik Raymond Pe-
tersen 

 
 
Til festen var der udfærdiget et sanghæfte med blandt andet 
jublæumssangen fra 3. gildes stiftelse den 22. august 1964 og ny 
jubilæumssang i anledning af 50 års jubilæet. 

Jubilæumsfesten sluttede med natmad, suppe. En virkelig flot 
jubilæumsfest, der sammen med en flot jubilæumsgildehal mar-
kerede 3. Gildes 50 års jubilæum. 
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Billeder fra Gildehallen 

 

Velkomstbanner 

 

 

Plakater med 3. Gilde aktiviteter 

 

 

 

 
Elsemarie Schäfer fra 

børneafdelingen Kolding 
sygehus, Vener Thomsen, John 

Preben Hansen 

 

 

Ledelsen ved jubilæet 
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Jørgen Pørksen 
Stadsgildemester 

 

Karsten Barfod. 
Distriktgildemester  

 

Britta Højriis. Gildemester 2. 
gilde 

 

Eftergidehallen med Erik 
Jørgensen på talerstolen 

 

Hygge i natuglen - Verner 
Thomsen, Kaj-Henning 

Sørensen, Egon Lundsgaard, 
Paul Petersen, Henning 

Lauritzen 
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Billeder fra jubilæumsfesten 

 

Verner Thomsen ved 
borddækningen 

 
 
 
 

 

 

 

John Snoer Christensen og Lise 

 

 

Uffe Christiansen og Bente 

 

 

Jan Nielsen og Pytte 
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Villy Clausen og Aase 

 

 

Poul Anker Andersen og Ruth 

 

 

Bent Hoberg og Bodil 

 

Niels Chr. Refsgaard-Iversen og 
Rie 

 

Gunner Kjær Hansen og Inger 

 

 

Hans Peter Petersen og Anni 
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Christian Sønderby og 
Annemarie 

 

Erik Sandholt og Jutta 

 

 

Erik Raymond Petersen og 
Birtha 

 

Olav Kjeldsen, 
Kaj-Henning Sørensen og 

Marianne 

 

John Preben Hansen og Dorte 

  

 

Henning Lorentzen og Karen 
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Ejvind Langkjær og Bente 

 

 

Arne Eliassen og Bodil 

 

 

Leif Valdemar Lind og Anni 

 

Egon Lundsgaard og Karen 

 

 

Erik Jørgensen og Hanne 

 

 

Egon Lunding og Esther 
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Erik Nyholm og Lone 

 

Paul Petersen og  
Villy Rasch Ole Otzen i 

baggrunden 

 

Peter Trane Jacobsen og Birthe 

 

Laurits Vinding og Marianne 

 

Torben Schultz Hansen og Lene 

 

 

Jan Westh og Yvonne 
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Bjarne Jørgensen og Alice 

 

Per Olsen og Lily 

 

Finn Mortensen og Gitte 

 

Verner Thomsen og Lis 

 

 

 

 

Axel Boyum Hansen og Britta 
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Verner Thomsen og Ejvin 
Langkjær 

 

Britta og Co. 

 

 

Verner Thomsen og Susanne 
Otzen 

 

Britta og John Preben Hansen 



 
Når egene knobbes

I skæret af liljen   
Vi sad omkring ilden
Og hygged’ os efter så mangen en dyst.
Vi skæmted’ og skosed’
Mens bålet det osed’
Indtil det slog ud og blev flammende lyst.
Vi sang og vi tralled’
Til flammen var faldet og stilheden sænked’
Sig tyst i vort bryst.

Og hver gang vi vendte
Os hjemad vi kendte
At liljen den drog os til samvær igen.
Vi stævned’ og styred’
På ny og fik fyret
Til bål – eller pejsild hvor ven sad ved ven.
Vel hundrede gange
Til tusinde sange
Vi dysternes knuder med latter slog hen.

Sang fra 3 gildes stiftelse 22 august 1964.

SANGHÆFTE

3. SCT. GEORGS GILDE, KOLDING

JUBILÆUMSFESTEN

1964 - 2014
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JUBILÆUMS POTPORI

Oppe på bjerget:
Stem nu din strube til jublende klang
Ret dig i sædet og røm dig en gang
Udvid din brystkasse hvis den er trang
Syng så den gamle sang:
Her i vort gilde der har vi det godt
Vi som har spejdernes stier betrådt
Vi som har stilet mod høje mål
Vi stiler da stadig – skål.

Vi sad der alle mand:
Vi ved jo kære gæster, i underholdes vil
I håber på lidt grin og fjas og så lidt strengespil
Nu er vi rigtig på’en
Det er svært at være sjov
Til daglig når vi hjemme er
Så får vi ikke lov.

Molak molak:
Der sker så meget på et år
Og nu halvtreds er gået
Vi mistet har lidt hovedhår
Og me’r i næsen fået.
Vær velkommen  - ja selv tak
Her i vores blikbarak
Vi vil gi’ den en gang lak
Som ægte gildebrødre.

I skoven sku’ være gilde:
Vi er jo blandt de bedste 
Ja, Verner påstår ret
At vi har alt hvad ønskes kan
Og derfor nummer 1
Beskedenhed er dyden
Men dyd er ikke lyden
”Når - 3.s – brødre spejler sig
Og ser deres kontrafej ”.  (gentages)

Om nybo’er jeg kvæde vil:
Et hura for treje Kolding gille
Som i voksne rækker nu er tråt.
Derfor syns jeg altså at jeg ville
Hyle dig fordig det gik så gåt.
Ja, de trejve år er gleden stille
Nitten-fir-og tres vi husger nok
At en gruppe ud fra 1 gille
Stod som fadder til den nye flog.

Thomas K. var først på mesterpladsen
Sat med øksen klamret fast i hånd.
Ved hans side Aage J. med kassen
Mens Bent R. som kansler redebånd.
Mange siden da har sat på tronen
”aktivgildet” ble’ det som’tid kaldt.
Gode ledelser har præget tonen
Og den linje som de havde valgt.
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I skoven sku’ være gilde:
Vi er jo blandt de bedste 
Ja, Verner påstår ret
At vi har alt hvad ønskes kan
Og derfor nummer 1
Beskedenhed er dyden
Men dyd er ikke lyden
”Når - 3.s – brødre spejler sig
Og ser deres kontrafej ”.  (gentages)

Om nybo’er jeg kvæde vil:
Et hura for treje Kolding gille
Som i voksne rækker nu er tråt.
Derfor syns jeg altså at jeg ville
Hyle dig fordig det gik så gåt.
Ja, de trejve år er gleden stille
Nitten-fir-og tres vi husger nok
At en gruppe ud fra 1 gille
Stod som fadder til den nye flog.

Thomas K. var først på mesterpladsen
Sat med øksen klamret fast i hånd.
Ved hans side Aage J. med kassen
Mens Bent R. som kansler redebånd.
Mange siden da har sat på tronen
”aktivgildet” ble’ det som’tid kaldt.
Gode ledelser har præget tonen
Og den linje som de havde valgt.

Mandalay:
Ja så sidder vi hernede
Med vort blik mod gildets top
Venstre side er vor kansler
Ham der næsten sli’er sig op
Og til højre ham der sætter 
Gildeskatten overstyr –
Og i midten vores mester
”Der er gildets ledefyr!” (gentages.)
Ledefyr – du viser vej
Ledefyr – vi følger dig
Følger hvert af dine skridt
Og osse hvert et fingerpeg
Tyder de på sidespring –
Eller vandrer vi i ring –
Må du vandre ned på gulvet
Efter næste gildeting.

Admiralens vise:
Den første gang vi tog på treenen ned
Var der ingen der vidste særlig god besked
Om vejen til Tarp og Eggebek
”Så de fleste kørte rundt- i mange timer i træk”
(gentages)
”Men da vi vidste hvor mutter Pötch hun lå,
Ja så endte vi på treenen med en brandert på”
(gentages)

Så gik vi i land henad aftenstid
Vi redte vore senge op med megen flid
Vi tog tilfredse ved bordet fat
”og vi sang så vores sange højt den halve nat”
(gentages)
”Gå aldrig i seng – lad de andre gå
Bliv kun siddende for det kan være svært at stå”.
(gentages)

Menuet elverhøj:
Oh brøre se hvordan det gård
Med tredie Geors gille
Som nu er bleen trejve år
Med tiden liså stille
De bedste har vi altid vær’t
Og mest aktiv for resten
Vi strutter jo af liv og kraft
Og klarer alting – næsten.
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JUBILÆUMS SANG

Som en rejselysten flåde

Vi vil si’e os selv til lykke
Med den store runde dag.
Vi kan alle sammen smykke 
Os i gildets gode sag.
Svend og væbner sammen står
Mødes trofast år for år
Spejderånd bevares.
Hører mesters kloge ord
broderskabet i os bor.
Lad det dybt forankres.

Nu de femti år vi runder
Men er stadig unge af sind
Og vi mindes mange stunder
Når i hallen vi går ind.
Sammen synger vi i kor
Fremtidshåbet i os bor
Ritualet holdes.
Gildets lov og løftets ånd
Knytter broderskabets bånd
Alle gildets brødre.

Når vi her i gildet mødes
Gi’r hinanden venstre hånd.
Her skal ord og tanker gødes
Knytte gildets broderbånd.
Hjælp til dem der har behov
Lytte til vor gildelov.
Nye tanker fødes.
Gildet er for dig og mig
Vi skal følges samme vej
Kæmpe for de svage.

Vær beredt når pligten kalder
Med den rette spejderånd.
Vis din kærlighed til alle
Knytte gildets gode bånd.
Vis dig som en gildebror.
Elsk din næste her på jord.
Hold dit gildeløfte.
Hvor du ser og hvor du går
Styrkes ånden år for år
til det allerbedste.

Når på Frydenborg vi mødes
Slutter kreds om lejrens bål.
Livets indhold her skal gødes
Her vi sætter nye mål.
Fremtids drømme støbes her
Når vi ser i ildens skær
Kammeratskab fødes.
Vi skal da med håb og tro
Lade gildetanken  gro
For at hjælpe andre.

Denne dag vi her vil mindes
Huske som en milepæl.
Mellem brødre vil der findes
Ung og gammel, som os selv
Spejderånden den består
Nu og mange, mange år.
Den skal aldrig glemmes.
Så et leve gildet får
Tiden går, men vi består
Længe leve gildet.

                                Arne Eliassen
Tryk: ABC print, 2143 4601
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3. SCT. GEORGS GILDE
I KOLDING
2004 - 2014
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Donationer Koldinghus

Koncert med 
Thomas Kjellerup
Brændkjær Kirken
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Sct. Georgs Gilderne 

3. Kolding

50 års 

Jubilæum

1964-2014
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3. Kolding
Kendetegn og start.

I 50 års jubilæumsåret, er 3. Kolding til trods 
for Gildebrødrenes høje gennemsnitsalder, 
et levende og attraktivt Gilde, som deltager 
i mange fælles aktiviteter , og selv har 
flere aktiviteter, og gildet er kendt for sin 
humoristiske omgangstone.

3. Gilde blev startet den 22 august 1964 hvor 21 gildebrødre blev 
overført fra 1. gilde.

Den første ledelse var.

GK Bent Rasmussen GM Thomas Kristensen       GS Aage Jakobsen

Vi har stadig to af vore mentorer i Gildet som var med til at starte 3. Kolding

Erik Jørgensen              Egon Lundsgaard  
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Fundament, aktiviteter og 
arrangementer

• Det bærende fundament i 3. gilde er 

Gildets daglige arbejde, sammen med 

Gruppearbejde og Gildehaller.

• Opera Skamling

• Maj Marked

• Kirkeblade

• Arbejdsweekend Houens

• Koncerter 

• Juletræssalg

• Onsdagsklub

• Cykelture Samsø

• Kanoture Trenen

• Nytårsfest

Houens Odde.
Overrækelse af træskærear-
bejde af Johs Ladegaard

Cykeltur Samsø.
Jungletur
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Gildets Historie 

Ved vort 40 års jubilæum 2004, udarbejdede 
Verner Thomsen et uvurderligt efterskrift, i en 
flot bogform, som omtaler gildet fra sin start i 
1964. I denne bog er alle ledelser siden 1964 
optegnet, siden 2004 har vi haft følgende 
ledelser:
2004 GM Paul Petersen GK Henning Lorentzen GS Per Olsen
2005 GM Paul Petersen GK Henning Lorentzen GS  Gunner Kjær-Hansen
2006 GM Henning Lorentzen GK  Jørgen Faurby  GS Gunner Kjær-Hansen
2007 GM Henning Lorentzen GK  Jørgen Faurby  GS Bent Påbøl  Hansen 
2008 GM Jørgen Faurby GK Finn Mortensen  GS Bent Påbøl Hansen
2009 GM Jørgen Faurby GK Finn Mortensen  GS Bent Påbøl Hansen
2010 GM Per Olsen GK Finn Mortensen GS Kaj-Henning Sørensen
2011 GM  Per Olsen GK Henning Lorentzen GS Kaj-Henning Sørensen
2012 GM  Kaj-Henning Sørensen GK Henning Lorentzen  GS Erik Sandholt 
2013 GM Kaj-Henning Sørensen GK Christian Sønderby GS Erik Sandholt
2014 GM John Preben Hansen GK Christian Sønderby GS Jørgen Klindt

Ledelsen 2014
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Ledelsen 2014

Cykeltur Samsø 2003, Møllernes dag

Storindkøb før kanotur
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Henning Lorentzen
Tryk: ABC print
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Gruppe 1. Bilag underholdning 
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Gruppe 3. Bilag underholdning 

3. Gildes 50 års sang 

Mel.: I en kælder sort 

 

1. 4 
3. gilde har i da´ 
femti år på bagen, 
lad os da en vise ta´, 
som forklarer sagen. 
Vi bli´r kaldt en drengeklub, 
nærmest som en spejdertrup. 
De er vist lidt vilde, 
sig´s om 3. gilde…! 

Frydenborg ved Lillebælt 
ku´ vi ikke støtte. 
Helst vi så, der stod et telt, 
som man rundt ku´ flytte. 
Men i dag bliver der sorg, 
hvis vi mister vores borg. 
Så vil tårer trille 
Her i 3. gilde…! 

 

2. 5 
Og som tiden nu kan gå, 
ses på mang´n en broder: 
Toppen den er blevet grå 
på de kvikke ho´der. 
Men trods alt en del formår 
gennem alle femti år 
trofast op at stille  
sig i 3. gilde…! 

Kaldes der til markedsdag, 
så er alle rede. 
Samlet under bodens tag, 
gildet er til stede. 
Gratis pølser trækker skam, 
selvom duften bli´r lidt stram 
af at stå og grille 
For vort 3. gilde…! 

 

3. 6 
Vores gildehus er flot, 
her skal være orden. 
Glemmer man at pas´ det godt 
bli´r der lyn og torden! 
Viceværten skælder ud 
-truer med en blodig tud… 
Egon – Ih du milde 
var fra 3. gilde…! 

Ud på Trenen – Kanotur! 
Finn var hård som leder. 
Sikrer at hver kano du´r, 
og vi alle sveder! 
Men når vi og vor pagaj 
lægger ind ved lejrens kaj, 
bror med bøf vil stille 
til os i 3. gilde…! 
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7. 10. 
Tænk John H nu syntes at 
kano sku´erstattes 
ved at tage cyklen fat 
og så overnattes  
på en ø, der synges om, 
ønsked´ vi til Samsø kom 
for på hjul at trille 
med vort 3. gilde…! 

Sanglærken er jo stor 
Her blandt gildets brødre, 
og nu er der no´n der tror, 
deres røst bli´r sprød´re 
blot til Skamling, de ta´r med, 
og fra dette høje sted 
slår en op´ra trille 
hjem til 3. gilde…! 

 

8. 11. 
Houens Odde skal stå klar, 
hver gang det bli´r sommer. 
Gildets brødrealtid ta´r 
ud, når jobbet kommer. 
Vi har puklet der så tit, 
men et år gik vi for vidt, 
så der blev lidt stille  
i vort 3. gilde…! 

Alting skal en ende ha´ 
også denne vise 
om vort gildes fødselsda´ 
som vi ville prise. 
Hvis vi nåede vores mål, 
Løft så glasset og si´ skål! 
Kan vi mon formilde 
hele 3. gilde…! 

 

9.  
Kraftig var skam dagens dåd, 
der blev aktivt hugget, 
der hvor telefonens tråd 
netop ud var trukket. 
Og med hug – (det er ej lyv, 
at det vist nok mindst var syv!) 
gik den tråd til spilde. 
Trist for 3. gilde…! 
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LIDT OG LIVET, FORFATTET AF PIET HEIN 

Mel. Hist på vejen slår en bugt. 

    

1. 2. 
Dette nu er livets gry. 
Det er nyt hvis du er ny. 
 
Hvis du ængster tiden bort, 
gør du livet tomt og kort. 
Hvis du glæder dig ved mangt 
gør du nuet rigt og langt. 
 
 
Livet er en labyrint. 
Mange gange ender blindt. 
Sejr vinde vil hvo vender 
hvor de blinde gange ender. 

Al for meget ingen når, 
Gråner mange men`skers hår. 
 
Glæd dig alt hvad du formår 
over alt det lidt du når 
 
Den som tvivler på sin sag 
han er slagen før sit slag. 
 
Vinter, sommer, høst og vår 
hvad der kommer, husk det går. 
 
Husk at smile før du sover. 
Så går dagens surhed over. 
 

3. 4. 
Hvis du frygter for besvær, 
kan du li`så godt la´vær. 
 
Hvis du uden vaklen vil, 
er det næsten som  vundet 
spil. 
 
Tykke bind om tidens gang 
kan man skrive dagen lang. 
 
Hjertesuk og jubelsang 
kan man ikke ta` med tang. 
 
Husk at elske mens du tør det. 
Husk at leve mens du gør det. 

Folk som ved hvad der er bedst, 
hæger verden som en pest. 
 
Folk bli`r fler, fler og fler 
Men`sker laves ikke mer. 
 
Verdens vejr er sort og surt. 
Lykken er en liden urt. 
 
Stjernerne på nattens blå 
lærer men`sker at forstå. 
 
Helbred er hvordan man har det. 
Modstandskraft er som man ta`r 
det. 
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5.  
Hvis du vidste hvad du ved, 
når dit livslys er brændt ned, 
så var meget mindre drøjt, 
mens det endnu brænder højt. 
 
Vide hvad men ikke ved 
er en slags alvidenhed. 
 
Den, Guds klarsyn falder på, 
ser det store i det små. 
 
Tæk dit tag med vid og viden. 
Ånd alene trodser tiden. 
 
 
Sang udleveret af  
Kaj-Henning Sørensen 
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Gruppe 5. Bilag underholdning 

Optagelse af ny gildebror 

joph Velkommen til optagelsesudvalget NN 

  tak 

helo Hvor gammel er du  

  45 år 

joph du har selv søgt om optagelse, hvorfor 

  jeg har hørt at i spiser godt og billig 

helo ja men det er jo ikke ideen med sgg 

  nå det troede jeg,  hvad laver i så 

joph vi har mange aktiviteter hvor vi samler penge ind 

  nå, holder i så fester for dem 

helo nej vi donerer pengene væk 

  så kan jeg måske ansøge om tilskud 

joph nej  

joph vi går bla. med kirkebladet her i sognet 

  jeg er ikke medlem af folkekirken, så det kan jeg ikke 

helo Vi sælger bla juletræer i december måned 

  Er det sort, så er jeg med på den 

joph Så arbejder vi også med operaen på Skamling 

  jeg kan ikke lide opera, så det deltager jeg ikke i 

helo Vi har forskellige aktiviteter, bla tager vi på kanotur 

  Hva' fisker i også, og i øvrigt er jeg ikke søstærk. 

  og så har jeg hørt at i har en bademester i Gildet, så nej 

joph Vi cykler også på Samsø en gang om året 

  Ja, det har jeg hørt, at Samsø må stille helikopter til rådighed 
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helo så arbejder vi også en weekend på houens 

  jeg er ikke meget for ulønnet arbejde 

joph Hvad så med at sælge pølse til majmarked 

  jeg er ikke diskenspringer 

helo Hvad laver du så 

  Jeg arbejder indenfor Metal ogværktøjsbrancen 

joph Aha har du været ved gimbel 

  Nej 

helo Aha har du så været ved Lemvigh 

  Nej Jeg har været ved Würth 

joph Har du været spejder 

  Ja  

helo Hvilken trop har du været i 

  Jaaa, det var nærmest pigespejder. 

joph Vi går i mørkt tøj eller smoking, har du noget mod 

  Hvad fejrer I 

helo Ikke noget, vi bruger det når vi har gildehal 

  Gildehal er det der i fester 

joph 
Nej, det er der vi styrker vores etik, men vi synger en del her i  
Gildet. 

  mandskor nej tak, men hvis det var kvinder så er det noget andet 

helo Er du medlem af andre foreninger 

  Ja, blå kors i Vorbasse 

joph er du gift 

  ja da, jeg har tilfældigvis et billede med. 

  
 

helo 
Aha hvis du bliver optaget på torsdag, kan I komme med 
til festen på lørdag.  
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  Gruppe 2. & 6. Bilag underholdning. 

Gruppens underholdning startede med lidt drilleri fra Ejvin og 
Worsøes gildemestertale. 

Worsøes gildemestertale. 

”Til de af os, der har børn i vore liv, uanset om det er vore egne, børne-
børn, niecer, nevøer eller elever. 
Når dine børn er ude af kontrol, kan du trøste dig med tanken om, at selv 
Guds evner ikke rakte til hans egne børn. Efter at have skabt himlen og 
jorden skabte Gud Adam og Eva, og hans første ord til dem var: 
'Lad være med det!'. 
'Lad være med hvad?' spurgte Adam. 
'Lad være med at spise den forbudne frugt' svarede Gud. 
'Forbuden frugt? Har vi forbuden frugt? Hej Eva, vi har forbuden frugt!!!!' 
'Det passer ikke!' 
'Jo, det gør!' 
'Lad VÆRE med at spise frugten!' sagde Gud. 
'Hvorfor? Fordi jeg er jeres far, og fordi jeg siger det!' svarede Gud, imens 
han undrede sig over, hvorfor han ikke havde stoppet skabelsen efter at 
have lavet elefanterne. Kort tid senere så Gud sine børn holde æblepause, 
og han blev rasende: 
'Sagde jeg ikke til jer, at I ikke måtte spise frugten?'. 
'Uh huh,' svarede Adam. 
'Hvorfor gjorde I det så?' spurgte Gud. 
'Jeg ved det ikke,' sagde Eva. 
'HUN begyndte!' sagde Adam. 
'Nej, jeg gjorde ikke!' 
'Jo, du gjorde!' 
'NEJ JEG GJORDE IKKE!' 
Gud havde fået nok, og hans straf var, at Adam og Eva skulle have deres 
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egne børn. Sådan blev mønsteret, og det er aldrig siden blevet ændret. 
Men der er trøst at finde i denne historie! 
Hvis du vedholdende og kærligt har forsøgt at indgyde dine børn visdom, 
og de ikke har taget ved lære af det, skal du ikke være for hård ved dig 
selv. 
Hvis Gud havde problemer med at opdrage sine børn, hvad får dig så til at 
tro, at det skulle være let for dig? 
 
Gruppens potpori. 
 
Oppe på bjerget: 

Stem nu din strube til jublende klang 
Ret dig i sædet og røm dig en gang 
Udvid din brystkasse hvis den er trang 
Syng så den gamle sang: 
Her i vort gilde der har vi det godt 
Vi som har spejdernes stier betrådt 
Vi som har stilet mod høje mål 
Vi stiler da stadig – skål. 

Om nybo’er jeg kvæde vil: 

Et hurra for treje Kolding gille 
Som i voksne rækker nu er tråt. 
Derfor syns jeg altså at jeg ville 
Hyle dig for dig det gik så gåt. 
Ja, de trejve år er gleden stille 
Nitten-fir-og tres vi husker nok 
At en gruppe ud fra 1 gille 
Stod som fadder til den nye flog. 

Thomas K. var først på mesterpladsen 
Sat med øksen klamret fast i hånd. 
Ved hans side Aage J. med kassen 
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Mens Bent R. som kansler redebånd. 
Mange siden da har sat på tronen 
”aktivgildet” ble’ det som’tid kaldt. 
Gode ledelser har præget tonen 
Og den linje som de havde valgt. 

Mandalay: 

Ja så sidder vi hernede 
Med vort blik mod gildets top 
Venstre side er vor kansler 
Ham der næsten sli’er sig op 
Og til højre ham der sætter  
Gildeskatten overstyr – 
Og i midten vores mester 
”Der er gildets ledefyr!” (gentages.) 
Ledefyr – du viser vej 
Ledefyr – vi følger dig 
Følger hvert af dine skridt 
Og osse hvert et fingerpeg 
Tyder de på sidespring – 
Eller vandrer vi i ring – 
Må du vandre ned på gulvet 
Efter næste gildeting. 

Menuet elverhøj: 

Oh brødre se hvordan det gård 
Med tredie Georgs gille 
Som nu er bleen trejve år 
Med tiden liså stille 
De bedste har vi altid vær’t 
Og mest aktiv for resten 
Vi strutter jo af liv og kraft 
Og klarer alting – næsten. 
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I skoven sku’ være gilde: 

Vi er jo blandt de bedste  
Ja, Verner påstår ret 
At vi har alt hvad ønskes kan 
Og derfor nummer 1 
Beskedenhed er dyden 
Men dyd er ikke lyden 
”Når - 3.s – brødre spejler sig 
Og ser deres kontrafej ”.  (gentages) 

 

Admiralens vise: 

Den første gang vi tog på treenen ned 
Var der ingen der vidste særlig god besked 
Om vejen til Tarp og Eggebek 
”Så de fleste kørte rundt- i mange timer i træk” 
(gentages) 
”Men da vidste vi hvor mutter Pötch hun lå, 
Ja så endte vi på treenen med en brandert på” 
(gentages) 

Så gik vi i land henad aftenstid 
Vi redte vore senge op med megen flid 
Vi tog tilfredse ved bordet fat 
”og vi sang så vores sange højt den halve nat” 
(gentages) 
”Gå aldrig i seng – lad de andre gå 
Bliv kun siddende for det kan være svært at stå”. 
(gentages) 

Molak molak: 

Der sker så meget på et år 
Og nu halvtreds er gået 
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Vi mistet har lidt hovedhår 
Og me’r i næsen fået. 
Vær velkommen - ja selv tak 
Her i vores blikbarak 
Vi vil gi’ den en gang lak 
Som ægte gildebrødre. 

Vi sad der alle mand: 

Vi ved jo kære gæster, i underholdes vil 
I håber på lidt grin og fjas og så lidt strengespil 
Nu er vi rigtig på’en 
Det er svært at være sjov 
Til daglig når vi hjemme er 
Så får vi ikke lov. 
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Gruppe 7. Bilag underholdning 
 

Melodi: Vi er børn af sol og sommer. 

 
1 4 
Vi er børn af Baden Powell 
og i slægt med blæst og regn 
vi er født til cykel ture 
og i ly af hæk og hegn 
der er dejligt her på Samsø 
der er sang i broders røst 
der er fart når vore cykler 
ruller ud mod Samsøs kyst. 

Vi har lært at elske Danmark 
hver en dyr og omstridt plet 
og vi syntes her på Samsø 
smager DOKTOR NIELSEN 
bedst. 
At mit hjerte det må “hamre” 
så vort blod det bliver sundt 
det er rart at være sammen 
når vi cykler Samsø rundt 

  
2  
Der er meget som kan høres 
smålig snak og højlydt støn 
der er intet som kan lignes 
med en bagdel der er øm. 
Under tur på Brundby bakke 
sad vi godt i samlet flok 
og i Nordby alle spiste 
samt at øllet smagte godt. 

 

  
3  
Vi er brødre som hvis tanker 
higer højt mod himlen blå 
men vi ved at når vi cykler 
vil vi sikker målet nå. 
Og vi ved at KAJ og HENNING  
de har sat kartofler på 
og vor tur den går til Ballen 
der vi alle sove må. 
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Ledelsen 2004 til 2014  

År GM GK GS 
2004 Paul Petersen Henning Lorentzen Per Olsen 

2005 Paul Petersen Henning Lorentzen Gunner Kjær-Hansen 

2006 Henning Lorentzen Jørgen Faurby Gunner Kjær-Hansen 

2007 Henning Lorentzen Jørgen Faurby Bent Paabøl Hansen 

2008 Jørgen Faurby Finn Mortensen Bent Paabøl Hansen 

2009 Jørgen Faurby Finn Mortensen Bent Paabøl Hansen 

2010 Per Olsen Finn Mortensen Kaj-Henning Sørensen 

2011 Per Olsen Henning Lorentzen Kaj- Henning Sørensen 

2012 Kaj- Henning Sørensen Henning Lorentzen Erik Sandholt 

2013 Kaj-Henning Sørensen Christian Sønderby Erik Sandholt 

2014 John Preben Hansen Christian Sønderby Jørgen Klindt 

 

Medlemsliste pr. 11. september 2014 

Gildebror Optaget 
år 

 

Andersen, Poul Anker 1983 væbner 
Bruhn, Svend 1970 Ridder 
Christensen, John Snoer 2012 Svend 
 Christiansen, Uffe 1991 Væbner 
Clausen, Villy 1991 Væbner 
Eliassen, Arne 1974 Ridder 
Faurby, Jørgen 2003 Ridder 
Hansen, Axel Boyum  1984 Væbner 
Hansen, Bent Paabøl  2001 Væbner 
Hansen, Henning Foged 1978 Ridder 
Hansen, John 1976 Ridder 
Hansen, John Preben 1992 Ridder 
Hansen, Torben Schultz 2014 Svend 
Hoberg, Bent 1983 Væbner 
Iversen, Aage 1993 Væbner 
Jacobsen Peter Thrane 1983 Væbner 
Johnsen, Poul 1997 Væbner 
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