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Information og debat
REDAKTIONEN

Et gildeår med
fest og farver!

Ja, sikke et gildeår 2014 -2015 med 
jubilæer og fødselsdage. Vi er sim-
pelt hen gået fra den ene mærkedag 
efter den anden. 1. gilde lagde ud 
den 17. august 2014 som det æld-
ste gilde i koldinggilderne med stor 
fest og uddeling af 5 donationer. I 
Stadsgildet havde de bestemt , at 
markerer Koldinggildernes start, 
ved en stor donation, til nogle som 
normalt ikke får støtte fra Sct. Ge-
orgs Gilderne i Kolding. Stadsgildet 
uddelte 80.000,00 kr. i fire portioner 
a 20.000,00 kr. til fire elever fra fire 
uddannelsessteder i Kolding og som 
havde bopæl i Kolding. Det var fire 
glade unge mennesker som forlod 
Rådhuset i Kolding med penge på 
lommen til videreuddannelse. 
Den 22. august 2014 havde 3. gilde 
50 års jubilæum, hvor de den 11. 
september holdt en jubilæumsgil-
dehal med uddeling af 2 donationer 
a 25.000,00 kr. 1 donation til initia-
tivgruppen for et julemærkehjem i 
Kolding og 1 donation til Børneaf-
delingen på Kolding Sygehus. den 
13. september holdt 3. gilde jubi-
læumsfest. 2. af gildets gildebrødre 
som var med til at starte 3. gilde er 
stadig aktive, nemlig Erik Jørgensen 
og Egon Lundsgaard.
Den 3. april 2015 havde 4. gilde 50 
års fødselsdag som blev fejret med 
reception den 11. april med lidt til 

gane og hals.
Ved reptionen blev der uddelt en do-
nation som er tiltænkt  det kommen-
de julemærkehjem i Kolding. Den 
store check på 40.000,00 kr.blev 
modtaget af Dorthe Johannsen som 
kvitterede med at fortælle om det 
store arbejde der bliver lagt i dette 
projekt. Om aftenen var der fest for 
4. gildes gildebrødre og deres geor-
giner.
Den 21. april 2015 sluttede Fryden-
borg så gildeåret/feståret af med at 
fejre 25 års fødselsdag i strålende 
solskin. En festdag med servering 
af pølser, drikkelse, kaffe og kage 
og en omgang petangue som blev 
vundet af 1. gilde efter lang sejpineri 
Det fine diplom og gevinsten, fran-
ske vafler, var virkelig noget at gå 
efter og det gjorde1. gilde. Når nu 
gevinsten var franske vafler er det jo 
selvfølgelig fordi spillet,petangue, er 
fransk.
Jeg glemte forresten at nævne dron-
ningens fødselsdag den 16. april 
2015, men hun holdt jo fødselsdag i 
en hel uge. Det er der trods alt ikke 
nogen af gilderne der har præsteret.
Fortsat god vind til Kolding gilderne 
i fremtiden.

Redaktør Olaj Mørup
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STADSGILDERÅDSMØDE 
 

Mandag den 18. maj 2015. kl.19.00 i Gildehuset  
 
 Dagsorden: 
 
 

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Godkendelse af referat fra sidste stadsgilderådsmøde d. 18. februar 2015 

5. Stadsgildemesterens beretning  

6. Økonomien p.t. 

7. Beretning fra udvalgene  

a. hjælpekomite 
b. husudvalg 
c. lejrudvalg  
d. distributionsudvalg 
e. ridderudvalg 
f. operaudvalg 

 
     8.    Eventuelt herunder GIM-udvalg og onsdagsklubben  
 
Der er mødepligt for samtlige gildeledelser og udvalgsformænd. Alle øvrige gildebrødre er  
velkomne.  
 

På stadsgildets vegne 
Henning Lorentzen 
Stadsgildekansler 

 

Vejle - Kolding - Kolding Syd 
Fredericia - Vejen - Haderslev 



Information og debat
1. GILDE

Gildehal 1. gilde
den 16. april 2015

Gildemesteren bød velkommen til 
denne gildehal, hvor 21 gildebrødre 
var mødt frem for at overvære ind-
sættelse efter valg på gildetinget.
Herefter blev de nyvalgte henholds-
vis Gildekansler og Gildeskatmester 
indsat på traditionel vis. Gildeme-
steren takkede både den afgående 
Gildemester og Gildeskatmester for 
lang og tro tjeneste.
5 min. Sct. Georg blev holdt af Hans 
Emil Andersen, der fortalte om sin 
opvækst i Kolding, især indenfor 
spejderne, hvor han startede som 
6-7 årig.
I Gildemestertalen kom Henning 
Nøhr ind på besættelsen af Dan-
mark i 1940, hvor vi blev besat af 
tyskerne uden de store sværdslag. 
På trods af dette, var der nogle der 
ydede modstand uden at være sær-
lig godt udrustet. I en træfning ved 
Haderslev blev soldater enten dræbt 
eller sårede. Blandt disse var en ung 
mand ved navn Bertel Bertelsen, 
som blev hårdt såret. Han overle-
vede og fik efterfølgende et godt liv 
med familie og venner. Bertel var 
medlem af 1. Gilde til sin død. Æret 
være hans minde.
I det daglige går gildearbejde det 
godt. Vores hjælpearbejde fungerer 
fint. De opgaver vi påtager os, gør 
det muligt for os, at hjælpearbejdet 
kan blomstre, og at vi fortsat kan 

gøre en lille forskel. Dette skyldes 
en fælles indsats fra vore gilde-
brødre til opnåelse af glæden ved at 
hjælpe andre. Den taknemmelighed 
vi møder, er det hele værd.

Vi skal værne om hinanden og i fæl-
lesskab medvirke til en god fremtid.
Gildeloven blev læst af Niels Chr. 
Hansen.
Herefter blev gildehallen lukket.
Eftergildehallen var arrangeret af 
1. gruppe med Jørn Knudsen som 
bordleder.
Snakken gik lystigt under middagen, 
hvor alle nød den gode og veltilbe-
redte mad.
Gildemesteren afsluttede med tak 
for en hyggelig aften.

Skriversuppleant
Svend Aage Pedersen
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Information og debat
2. GILDE

Murermester
H.G. MORTENSEN & SØN

Tlf. 7552 7658

2. Gildes Gildehal 
15. april 2015

2. Gilde mødtes denne dag til Gilde-
hal med indsættelse af en ny Gilde-
bror, Jette Meiling. Jette fortalte kort 
om sig selv og sine forventninger til 
arbejdet i 2. Gilde. Hjertelig velkom-
men til Jette. 

Gildemesteren sagde i sin Gilde-
mestertale, at vi nu er så mange i 
2. Gilde at vi både kan besætte alle 
poster og alle har suppleanter. Hun 
opfordrede også udvalgsmedlem-
merne til at bruge deres supplean-
ter.
Gildemesteren opfordrede også til 
at hjælpe ved Sct. Georgs løbet, 
som er en halvmaraton. Hun fortalte 
hvorfra ordet maraton stammer og 

at danskeren Anne Fredskov har re-
kord i antal maraton på et år, nemlig 
366 maraton på 365 dage.
Gildemesteren sluttede sin Gildeme-
stertale af med at tale om samarbej-
de, hvad det er, hvad det indebærer 
og kriterierne for at samarbejde kan 
lykkes. 
Annemarie holdt 5 min. Sct. Georg, 
hvor udgangspunktet var en lille hi-
storie, der handler om at:
 ”Hver dag du lever, er en særlig 
lejlighed. Lev livet!”

En kvinde fortælller En nær ven åb-
nede en skuffe i sin kones klæde-
skab og tog en lille silkepapirspakke 
frem. Det her, sagde han, er ingen 
almindelig pakke. Det her er lingeri. 
Han pakkede op og kiggede op-
mærksomt på de små gennemsig-
tige trusser og den udfordrende bh. 
Hun købte det første gang, vi rejste 
til New York for 8 eller 9 år siden. 
Hun brugte det aldrig. Hun gemte 
det til et særlig lejlighed.

Godt! Jeg tror, at den særlige lejlig-
hed nu er kommet. Han gik hen til 
sengen og lagde det delikate under-
tøj sammen med det andet tøj, hans 
kone skulle have på til begravelsen. 
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Stort udvalg i indendørs 
og udendørs maling

Se mere på www.jotun.dk

Scan koden 
og hent Jotun 
Colour Match 
til din iPhone.

Hans kone var lige død.
Han vendte sig mod mig og sagde: 
Glem   aldrig  noget til en  særlig  lejlighed.  
Hver dag du lever er en særlig lej-
lighed.’
Jeg tænker stadig tilbage på disse 
ord, de har forandret mit liv. Nu for-
står jeg mere og gør mindre rent. 
Jeg sætter mig på terrassen og be-
undrer landskabet og solnedgangen 
uden at tænke på ’ukrudtet’ i haven.  
Jeg bruger mere tid på min familie 
og venner end på at arbejde. 
Jeg har forstået, at livet er en kæde 
af sammenhængende erfaringer, 
jeg kan have gavn af, ikke et overle-
velseskursus.
 Jeg gemmer ikke noget væk læn-
gere. Jeg bruger mine krystalglas 
hver dag.
Jeg tager min nye jakke, kjole eller 
sko på i supermarkedet, fordi jeg har 
lyst til det.
 Jeg gemmer ikke min bedste parfu-
me til særlige fester. Jeg bruger den 
hver gang, jeg får lyst til det. 
 Jeg elsker mere og fordømmer min-
dre.
 Udtrykkene ’en skønne dag’ og ’en 
af de næste dage’ er ved at forsvinde 
fra mit ordforråd. Hvis det er værd at 

se på, lytte til eller gøre, så vil jeg se 
på det, lytte til det eller gøre det NU.
 Jeg er ikke sikker på, hvad min 
vens kone ville have gjort, hvis hun 
vidste, at hun ikke ville være her i 
morgen, som vi alle tager for givet. 
Jeg vil tro, hun havde kontaktet sin 
familie og sine nærmeste venner.  
Måske havde hun ringet til nogle 
gamle venner for at bede om und-
skyld og slutte fred ovenpå nogen 
skænderier og uenigheder.
Jeg vil gerne tro, at hun var taget på 
en fransk restaurant, da fransk kok-
ke kunst var hendes store lidenskab. 
Det ville være alle disse små ting, 
som ikke var i orden, som ville gene-
re mig, hvis jeg vidste, at min sidste 
time var nær. 
Det generer mig, at jeg er holdt op 
med at se gamle venner, som jeg 
’en skønne dag’ ville tage kontakt til 
igen. 
Det generer mig, at jeg ikke skriver 
de breve, som jeg havde tænkt mig 
at skrive ’en af de nærmeste dage’
Det generer mig og gør mig ked af 
det, at jeg ikke tilstrækkelig ofte har 
sagt til mine forældre, søskende og 
børn, hvor meget jeg elsker dem.
Nu forsøger jeg ikke længere at for-
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HOPPES ANLÆGSTEKNIK
    Speciale Græsplæner
    Anlæg
    Belægninger m.m.

Henrik Poulsen
Hoppesvej 118, Vonsild, 6000 Kolding
Tlf. 7556 7272  -  Mobil: 4086 5672
Mail: post@hoppes-anlaeg.dk

sinke, tilbageholde eller gemme på 
noget, som skulle kunne berige vo-
res liv med latter og glæde.
 Og hver dag siger jeg til mig selv, 
at i dag er en særlig dag. Hver dag, 
hver time, hvert minut er noget sær-
ligt.”
Ja, det var historien og selv om vi 
måske alle godt ved det her og for-
søger at efterleve det, så kan jeg i 
hvert fald mærke for mit vedkom-
mende, at når jeg får historien gen-
opfrisket, så giver den lige mig et 
lille skub igen.
Ud over budskabet med ikke at 
gemme til en særlig lejlighed, er der 
også et andet vigtigt budskab i den-
ne historie.
Gennem mit arbejdsliv har jeg ofte 
brugt den metafor, at vi alle sammen 
har en rygsæk, som vi bærer rundt 
på hele livet.
I rygsækken fylder vi bl.a. alt det 
ned, der nager os, det vi bliver kede 
af eller sårede over, det der bekym-
rer os de uoverensstemmelser og 
skænderier, der opstår med vores 
nære og som ikke løses – ja i det 
hele taget er min erfaring, at uløste 
konflikter for mange fylder rigtig me-
get i mange rygsække.

Er man god til at holde ryddet op i 
rygsækken, så er den let at bære 
gennem livet. Jeg har erfaret, at jo 
tungere rygsækken er, når man bli-
ver ramt af sygdom, jo mere bela-
stende vil situationen føles. Og der 
er vist ingen tvivl om at situationen 
vil være den samme, hvis man i an-
dre sammenhænge føler sig truet 
på livet, f.eks. hvis man er døds-
syg eller bliver udsat for dødstrussel 
på anden måde. Jeg kom i den her 
sammenhæng til at tænke på den 
film, der blev lavet efter og om 11. 
september, hvor man fulgte nogle af 
de mennesker, der lå fastklemt un-
der brokkerne, og som ikke anede 
om de ville overleve, og vi hørte der, 
hvad der trængte sig på hos dem, 
nemlig om de nu havde fået dette og 
hint sagt til deres nærmeste.
Jeg har derfor gennem mange år 
af og til lavet en lille øvelse med sig 
selv, hvor jeg siger:
”Hvis jeg sad som 80 årig nu, var der 
så noget, jeg ville have gjort ander-
ledes?
Efter Gildehallen var der hyggeligt 
samvær krydret med forårssange.

AMS skriver
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Information og debat
3. GILDE

Gildehal 3. Gilde
den 9. april 2015

Til 3. Gildes gildehal var mødt 30 gil-
debrødre.
Gildemester John Preben Hansen 
begyndte gildehallen med en omtale 
af hændelsesforløbet ved tyskernes 
indtog i Danmark den 9. april 1940 
for 75 år siden og med fokus på 
Sønderjylland.
Herefter fulgte indsættelse af ny 
skatmester. Erik Sandholt fratræder 
efter ca. 2 år på denne post. Ud over 
dette job er Erik aktiv i 3. Gilde med 
deltagelse i majmarked, deltagelse i 
forskellige udvalg og nu formand for 
Broderfonden.
Ny skatmester er Per Olsen ifølge 
valg på gildeting den 12. marts.
Gildemestertalen omhandlede 
”samhørighed”, der tegner til at blive 
slagordet i 2015. 
Sammenholds budskaber brænder 
naturligvis igennem med ekstra in-
tensitet i en tid, hvor konflikter mel-
lem folkeslag får verden til at slå 
revner.

JPH kom ind på fællesskaber og 
sammenhold i forskellige relationer 
som nationer, sport, arbejdsforhold, 
Sct. Georgsgilderne. Det er vigtigt at 
vi mennesker er med i et fællesskab 
men alligevel bevarer vor selvstæn-
dighed.
 Der er et gammelt ordsprog der si-
ger:
At komme sammen er en begyn-
delse.
At holde sammen er et fremskridt.
At tænke sammen er et fællesskab, 
Men at arbejde sammen er en suc-
ces.
Ejvin Langkjær har været 40 år i 3. 
Gilde den 13. februar 2015.
I den anledning blev Ejvin kaldt op 
til højbordet for at markere Ejvins 40 
års jubilæum. John Preben kom her 
ind på de ting han sagde til Ejvins 25 
års jubilæum.
 Ejvin holdt 5 min Sct. Georg om 
blandt andet det at have været med 
i samme gilde i 40 år og hvordan 
hans tilværelse er nu. 
Ejvin har passeret de 65 år, men 
forsætter dog med at arbejde og har 
glæde af at køre bus. I pauserne 
får Ejvind tid til at læse. Lige nu er 
Ejvin ved at læse en bog skrevet af 
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Jørgen Riil. Ejvin fortalte om en æl-
dre eskimo kvindes sidste timer på 
isen, hvor 2 eskimoer kørte hende 
ud. Hun var træt af at være andre til 
byrde.
Ejvins families sommerferie er plan-
lagt til vildnis camping i Sverige med 
fiskestang uden strøm og ipads. 
Villy Rasch læste gildeloven.
Sange ved gildehallen var ”det ha-
ver så nyligen regnet” og ”i Danmark 

er jeg født”
 Ved eftergildehallen stod Villy Ra-
sch for en konkurrence med temaet 
-  personrelaterede gadenavne her i 
Kolding, som Borchs Gård mv. 
6. gruppe stod for gildehallen. 
Torben Schulz Hansen ledte eftergil-
dehallen.

NC-Skriver
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4. GILDE

Gildehal i 4 gilde
tirsdag den
7.april 2015.

24 fremmødte gildebrødre til det nye 
gildeårs første gildehal indtog gilde-
hallen til tonerne af Eric Claptons 
Swing low  sweet chariot                                  
 Gildemester Uffe åbnede gildehal-
len og fanen blev rullet ud til tonerne 
af Der er ingenting der maner. Fa-
nen blev sænket for dronningen og 
faneherold Kaj førte fanen på plads. 
Gildemester bød velkommen til gil-
dehallen og bemærkede at det var 
en særlig dag idet der skulle indsæt-
tes nye ledelsesmedlemmer, en ny 
kansler og en ny skriver.  Gildeme-
ster Uffe mindede os om formålet 
med gildehallen, at udbygge vort 
fællesskab og engagement i gilde-
arbejdet. Vi er også kommet sam-
men for at støtte hinanden i vores 
personlige udvikling og for at styrke 
vort kammeratskab. Kansler Hen-
ning mindede os om symbolet i den 
franske lilje, og de femtakkede stjer-
ner der symboliserer gildelovens 10 
dele. Skatmester Jakob mindede os 
om lyset på højsædet der symboli-
serer sandhed og retfærdighed, og 
minder os om ilden fra lejrbålet. Efter 
disse ord sang vi meget passende, 
Velmødt frem, gildebror. Gildeme-
ster Uffes tale handlede om ego-
isme, vi er på en eller anden måde 
alle egoister. Talen kan læses på vo-

res hjemmeside. Efter gildemester 
hørte vi Stig Rossen synge: I shall 
find my way. Så var det gildemester 
Uffes lillebror Søren der havde 5 min 
Sct Georg. Det var interessant, Sø-
ren havde åbenbart brugt påsken til 
at sætte sig ind i, hvad påsken er for 
en størrelse. Påske er den største 
jødiske fest, Pesach, den vigtigste 
fest og ældste kristne fest. Oprin-
deligt var det en gammel israelitisk 
fest fra nomadetiden for foråret og 
kvægets frugtbarhed. Ved udvan-
dringen fra Egypten slagtede hver 
familie et lam. Det blev tilberedt og 
spist med syret brød og urter. Lam-
mets blod blev smurt på dørstol-
perne for at holde døden væk. Det 
blev en tradition at spise lam hver 
den 14. april. Lammet skulle ofres 
og spises i templet, men det blev for 
besværligt, så lammet blev slagtet i 
templet men, det ceremonielle mål-
tid hjemme. Jøderne bevarer den 
del af ritualet. Påsken falder altid på 
første søndag efter første fuldmåne 
efter forårsjævndøgn. Det vil sige 
at påskedag kan variere fra den 25. 
marts til den 25. april. Denne kristne 
fest fejrer Kristi opstandelse. Det 
er ikke sikkert de hedningekristne 
menigheder fejrede påske, da hver 
søndag i forvejen var tilegnet mindet 
om Kristi opstandelse. I slutningen 
af det 2. århundrede opstod en strid 
om festen, men alle enedes om, at 
Jesu død skete fredag, og opstan-
delsen skete søndag. Ved kirkemø-
det i Nikæa i år 325 blev tidspunktet 
for påsken fastlagt. Det var tradition 
at faste 40 dage før påske som en 
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indlevelse i Jesus lidelser og død. 
Dagene lige før fasten var festdage: 
Fastelavn. Den første fastedag kal-
des askeonsdag, da menigheden i 
kirken blev velsignet og fik et kors 
tegnet i aske i panden. Den 5. søn-
dag i fasten er i den danske Folke-
kirke Maria bebudelsesdag, hvor 
englen Gabriel fortalte jomfru Maria 
at hun skulle føde Jesus. I dag er 
der kristne som selv lader sig kors-
fæste rituelt, for igennem imitation 
at nærme sig Jesus. Passionsugen 
eller den stile uge indledes med 
Palmesøndag hvor Jesus red ind i 
Jerusalem på et æsel (ifølge Mat-
thæusevangeliet på 2 æsler) for at 
fejre den jødiske påske. Befolknin-
gen stod og viftede med palmegre-
ne og tog imod ham og hyldede ham 
som konge og befrier. Skærtorsdag 
indstiftede Jesus nadveren da han 
indtog det sidste måltid med sine di-
sciple. Dagen hedder skærtorsdag 
fordi Jesus vaskede disciplenes fød-
der og gjorde dem rene (og skære) 
Langfredag er koncentreret om Jesu 
domfældelse, korsfæstelse og død. 
Pesach jødernes påskefest blev fej-
ret på sabbatten; om lørdagen lå alt 
stille, mens søndag var almindelig 
hverdag. Søndag/ Påskedag: Det 
var på den det blev opdaget, at Je-
sus ikke lå i sin grav, men var op-
stået fra de døde. Påskedag er der 
for glædens dag. 2. påskedag er 
en dansk helligdag. 2. påskedag er 
mandag i påskeugen og dagen efter 
påskedag, hvor man i den danske 
folkekirke mindes at den opstandne 
Kristus møder de 11 disciple, efter 

at have overrasket to af dem dagen 
forinden på deres vej til Emmaus.  
Jesus viste sig flere gange for men-
nesker, men på Kristi Himmelfarts-
dag 40 dage efter påske var det slut, 
og Jesus blev ophøjet til Guds højre 
hånd. Påsken varer indtil Pinse. 
Tak til Søren for en genopfriskning 
af skolens religionstimer. Kansler 
Henning havde følgende medde-
lelser: Gildebror Ole H. blev den 1. 
april 50 år, og gildebror Poul Lyngs 
blev 70 år den 16. marts. Skatme-
ster Jakob fortalte os om musikken 
vi hørte i gildehallen. Indgangsmu-
sikken var Eric Claptons, Swing low 
sweet charriot, eftergildemester-
talen hørte vi Koldingdrengen Stig 
Rossen med: I shall find my way, 
skrevet og komponeret af Adam og 
James Price. Ved udgangen synger 
Troels Trier og Rebecca Bruel: Så er 
det forår igen.  Kansler Henning blev 
kaldt frem foran højsædet, og blev 
takket for sit arbejde som kansler, 
og aflagde kanslerens kæde.  
Skriver Christian blev ligeledes kaldt 
frem for højsædet og blev takket for 
sit arbejde som skriver og aflagde 
skriverens kæde.  Gildebror Preben 
Schmidt blev kaldt frem for højsæ-
det., og blev indsat som kansler og 
fik overrakt kansleren kæden. Gil-
debor Poul Lyngs blev også kaldt 
frem for højsædet, og blev indsat 
som skriver, og fik overrakt skriver-
kæden. Tillykke til dem begge med 
embedet. Stemmebåndene skulle 
luftes endnu engang og det blev 
med: Dage kommer – dage svinder. 
Gilde hallen blev lukket på vanlig 
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vist og udgangsmusikken var som 
før nævnt Troels Trier og Rebecca 
Brüel.  

                                               
  I eftergildehallen var gildebror Chri-
stian bordleder og foreslog at synge 
en forårssang indtil maden kom på 
bordet. Det blev, kom maj du søde 
milde. Selvom det ikke er, er maj 
endnu, er det skøn forårssang. 6. 
gruppe som stod for arangenmen-
tet havde lavet lid t om på menuen. 
Der var ingen forret med sild, og det 
var ikke populært. Der var megen 
utilfredshed så det gør de nok ikke 
mere. Hovedretten var skinke med 
grønlangkål, og en efterret med is 
og frugt. Det dulmede lidt på ge-
mytterne og kaffen blev skyllede de 
sidste utilfredsheder ned. Gildebror 
Henning og Gildebror Christian fik 
en gave i form af en god flaske rød-
vin som tak for deres arbejde som 
kansler, og som skriver, Snakken 
gik meget om den forestående fød-
selsdags fest den først kommende 
lørdag, og gildehallen sluttede på 
vanlig vis med: Ja vi er danske spej-
dere.                                                                          

Nu helt afgået skriver                                                                                                  
Christian Vildfang

Information og debat
4. GILDE

4. gildes jubilæum.
Så blev det 4. gildes tur til at fejre 
50 års jubilæum 4. gilde blev startet 
som endnu en deling af 1. gilde den 
3. april 1965, den første gildeledel-
se var Peter Bjerre Ravn, Jens Erik 
Frandsen og Svend Eriksen, og vi 
fejrede de første 50 år den 11. april 
i år.

Dagen blev fejret med en reception 
kl. 11 hvor mange gæster og gilde-
brødre var mødt op i Gildehuset Kol-
ding kommune var repræsenteret 
ved 1. viseborgmester Søren Ras-
mussen som i sin tale roste Sct. Ge-
orgs Gilderne for det store arbejde vi 
udføre i og for vores by.
Kaj Johansen holdt gildets tale og 
var inde på de mange ting der er sket 
i gildets tid, og ikke mindst de ople-
velser han selv har haft i de 30 år 
han har været med, svampe week-
enden på Frydenborg, kanoture på 
Skjern å, og selvfølgelig arbejdet 
med vores kongebåd som vi overtog 
fra det tidligere Slotsmøllen, båden 
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blev efter en stor renovering første 
gang sat i vandet  i maj måned 2000 
og har siden hver sommer vugget i 
slotssøens vand med vor bomærke 
på, ja der er mange minder der kom-
mer op sådan en dag.

Det store højdepunkt ved denne 
chance var vores donation på kr. 
40.000 som vi havde tiltænkt til det 
kommende julemærkehjem her i 
Kolding den store check blev mod-
taget af Dorte Johannsen som kvit-
terede med at fortælle om det store 
arbejde der bliver lagt i dette projekt, 
vi kan kun ønske dem al held til at 
det lykkes. 
Dagen sluttede vi med en fest, om 
aftenen, for gildets brødre og de-
res geoginer, en dejlig aften med 
god mad og vine der passer til, un-
derholdningen sørgede vi selv for 
med indslag fra grupperne, køkken 
tjans og serveringen blev fint udført 
af gildemesterens venner fra LAK 
klanen, tak til de gamle spejdere for 
godt arbejde. En god dag er endt og 
4. gildes brødre er klar til de næste 
50 år.

Skriver Poul Lyngs

Fødselsdagsgildehal
5. Gilde

14. april 2015!
En fyrig march ledte gildebrødrene 
ind i gildehallen, hvor kun 24 var 
mødt frem til vores enogfyrretyven-
de fødselsdag.
GM indledte med at takke Ib og Elly 
for henholdsvis embedet som kans-
ler og skatmester, hvorefter Tove 
Andersen blev indsat som kansler 
og Helle Lisberg indsat som skat-
mester.
Eva blev lykønsket med 40 års jubi-
læum i Gildet.
GM havde valgt at ”dissekere” 5. 
Sct. Georgs Gilde Kolding. Det vil 
sige, tage hvert enkelt ord/tal og for-
tælle, hvad han forbinder med dets 
pålydende.
For 5 tallets vedkommende konklu-
ders, at det er et middelmådigt tal.
Sct. Georg eller Sct. Jørgen og dra-
gen er der fortalt mange legender 
om, og han er brugt som skytshel-
gen og forbillede i mange lande.
Gilde går tilbage til vikingetiden og 
middelalderen og er betegnelsen for 
foreninger eller broderskaber, hvor 
bønder eller byens borgere sluttede 
sig sammen. Gildet tog sig af kon-
fliktløsninger og medlemmerne hjalp 
hinanden. Man måtte ikke være hin-
anden skyldige, så mad og fortæ-
ring skulle hver især medbringe på 
det årlige møde. Efterhånden som 
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gilderne blev afløst af sogneråd for-
andres gilderne til selskabelige for-
eninger, og gilder blev synonym for 
sammenkomster og drikkelag.
GM foretager en afvigelse fra navne 
historien og fortæller om Kolding og 
hertugdømmernes historie, samt en 
lille fortælling om Caspar Markdan-
ner. Hans mor var en smuk skoma-
gerdatter, som kongesønnen Fre-
derik, senere den første, fik øje på, 
og hun fødte en søn i 1533, som fik 
navnet Caspar. Hans liv og levned 
var usædvanligt for en ikke adelig, 
og han fik en grundig uddannelse. 
Og som bekendt blev han udnævnt 
til at stå for kongens husholdning og 
lensmand på Koldinghus.
Kaj Lykke holdt 5. minutters Sct. Ge-
org, hvor han fortalte om sin passion 
for store træer. Det første træ han 
bemærkede var i hans spejdertid, 
hvor blikket blev fanget af et egetræ. 
På sine cykelture rund om i landet 
lægger han meget mærke til træer-
ne og kender navne og arter på de 
største.
Eftergildehallen bød på pølse- oste-
bord og meddelelse fra GM: 5. Gilde 
står for arrangementet Sct. Georgs 
aften på Koldinghus. 
Jørgen: vi skal møde kl. 13 til Von-
sild løbet.
Mette orienterede om et DIS projekt 
med salg, delvis donation af solop-
ladede lygter til Mozambique. Hun 
skriver senere om projektet.
Invitation fra 4. gruppe til PC hjælp 
med basale ting som brug af inter-
net, E-mail o.a.

Skriver Ady

Trekant områdets
DISTRIKT

Dis møde 2015
Endnu engang et hyggeligt døgn 
med Dis’er fra hele DK med tema 
indlæg og masse erfaringsudveks-
ling.
Vi fik et spændende indlæg omkring 
traners vandring og det store sam-
arbejde på tværs af landene for at 
sikre deres hvile/spisepladser un-
dervejs blev bibeholdt. Vi hørte om 
insekthoteller for at hjælpe fødekæ-
den for blandt andet fugle ( se billede 
fra AMY) . en ide et hvert gilde kan 
tage op .Måske noget vi skal satse 
på i Kolding på  Frydenborglejren. 
”International” kan være så mange 
ting!
For år tilbage gik det mest på, at 
man skulle have forbindelse til et 
gilde i et andet land. Nu om dage er 
der kommet flere ting til, for bare at 
nævne nogle emner, som vi lige så 
stille har taget til os, er f.eks.:
Fredslyset. Det er en del af mange 
gilders traditioner op til Jul. I nogle 
gilder er der mange, der gør en ind-
sats. Flere gør endog en meget stor 
indsats. Det er også en god måde, 
at være synlig i samfundet på.
Mange gilder har også scholars-
hip’s, nogle for flere børn, enten i 
vuggestue/børnehave eller skoler. 
En ting, der gør en større forskel, 
end vi kan ane.
Flere af os har nok haft Gambia i 
tankerne, hvor det jo startede med 
”Hanne Vibe Nursery”. En dansk 
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indsats i et land langt herfra. Der har 
været knopskydning, så det omfat-
ter skoler af forskellige slags. Nogle 
gulder  samlet ind til disse skoler og 
uddannelsessteder, alt lige fra papir 
og penne til stole og borde. Andre  
har fået samlet senge og lagner til 
hospitaler, symaskiner så kvinderne 
efter oplæring kunne nedsætte sig 
som syersker i deres landsbyer. 
O.s.v.?
I 2014 startede vi en ny indsamling, 
der stadig kører. Legetøj til Rumæn-
ske børnehjem. 
Det hører også med, at have inter-
nationale emner på gildemøder/di-
striktsmøder.
En ting, der er blevet populært, er 
gilde-rejser, hvor man i samlet flok 
tager til et andet land og oplever en 
lille bid natur – kultur – og i nogle til-
fælde også lokalbefolkningen. Så er 
der selvfølgelid stadig samarbejdet 
med spejderne 
I den forbindelse kan det anbefales, 
at prøve at deltage i nogle af de for-
skellige træf, der arrangeres rund-
tomkring i vore nabolande. Sætnin-
gen: ”Hej jeg er fra Danmark, hvor 
kommer du fra? - kan fører til mange 
gode oplevelser.

I år skal der afholdes Nordisk træf 
26.6 – 30.6. i Horsens. 
Gerda har tidligere omtalt Tydal 
Spejdercenter i Slesvig, de vil i år 
for 12. gang, afholde en Jambotette 
fra den 18.7.- 25 7. Denne gang har 
den en speciel underlejr, nemlig en 
gildelejr, hvor man godt kan tilmelde 
sig så længe, der er plads. Gå ind 
på deres hjemmeside: www.Tydal.
de.  Derefter Jamborette og tilmel-
dinger. Der er også mulighed for at 
tilmelde sig som hjælper.
nternationalt drejer sig i første om-
gang om venskab – venskaber 
skabt ved møder her i landet eller 
i andre lande. Det kan dog også 
være et venskab mellem 2 gilder her 
i Danmark. Der er jo også en kultur 
forskel mellem øst Sjælland og det 
nordligste Jylland, og afstanden er 
til at komme over.

Ann-Mette Skræ
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Frydenborg lejrens 
25 års  fødselsdag 
den 21. april 2015!

Dagen i dag var en rigtig stor dag 
for det ”nye” Frydenborg. 25 års fød-
selsdag blev afholdt med pomp og 
pragt. intet manglede til denne fest-
lige dag. Der var mødt omkring 120 
mennesker op i denne solbeskin-
nede dag for at være med til at fejre 
dagens fødselar på Frydenborg.  
Den nye gasgrill som er købt til Fry-

denborglejren blev indviet af 3. gil-
des pølsehold som professionelt 
sørgede for stegte pølser brød og 
drikkelse, medens andre gildebrød-
re lige så professionelt sørgede for 
kaffe og kage. Meget professionelt 
grebet an fra Frydenborgudvalget 
med den snart afgående formand 
Nis H. Jørgensen i spidsen.
Dagen startede med at gæsterne 
samledes omkring flagstangen på 
græsplænen, hvor Nis H. Jørgensen 
bød velkommen og derefter skulle 

flaget hejses mens gæsterne sang 
”Der er ingenting der maner, som et 
flag, der går til top”. Det kunne næ-
sten ikke være smukkere.
Næste punkt i programmet var 
festtale ved formanden for Fry-
denborglejren, Nis Henning Jør-
gensen, og den kommer her:

 Vi går fra den ene mærkedag til den 
anden. I 2014 havde 1 og 3 gilde 
samt stadsgildet fødselsdag, fredag 
den 3/4 havde 4 gilde 50 års fød-
selsdag, torsdag den 16. april havde 
Dronning Margrete også fødselsdag  
og nu er vi så samlet for at fejre vo-
res Frydenborglejr s 25 års fødsels-
dag.   Jeg ved godt at det ikke er 
helt rigtigt idet lejren jo har eksiste-
ret siden den 31 juni 1956. Men det 
var ligesom da vi byggede den nye 
lejr starter det ved år 0 igen. Jeg vil 
i al beskedenhed kalde det mit barn 
som jeg var med til at undfange i 
1988- 89.
Med fødsel den 21. april 1990 og 
det var et meget spænde projekt 
med mange meninger og holdnin-
ger om alt mulig som i har læst i 
det lille hæfte Frydenborgs historie. 
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Jeg havde så den glæde at se det 
vokse op helt frem til 1997 hvor jeg 
gik af som formand.Lejren havde da 
bevist sin berettigelse til glæde for 
rigtig mange mennesker 
Og der gik så nogle år hvor så også 
Tante huset også blev fornyet men 
så i 2007 kom puberteten.Og den 
blev så lidt vanskelig at styre og jeg 
fik så den fornøjelse sammen med 
et rigtig godt udvalg at hjælpe lejren 
igennem de vanskelige år frem til 
nu hvor den nu er blevet 25 år og 
voksen og fremstår nu som en fuld 
moderne og nutid s svarende og 
gennemrestaureret lejr som forhå-
bentlig har mange år foran sig. At 
der er opnået dette resultat skyldes 
ikke mindst den opbakning der er i 
gilderne til det arbejde der skal udfø-
res her på lejren og at der afsættes 
de nødvendige midler til disse for-
bedringer.Ikke kun midler men også 
forståelse fra ens bagland idet der jo 
er brugt adskillige timer herude og 
planlægning for at komme så langt 
så derfor skal der også lyde en tak til 
min hustru når snakken derhjemme 
gik på Frydenborg.  
Uden disse ting, var det ikke muligt 
at stå her i dag og være lidt stolt af 
vores Frydenborglejr.Jeg tror nok at 
jeg taler på hele udvalget s vegne. 
Og måske endda alle gildebrødres 
vegne  
Et lille tilbageblik de 25 år der er 
gået har lejren været besøgt af 
ca. 75 000 personer og med ca. 260 
000 overnatninger 
Efter denne dag overdrager jeg nu 
trygt styringen i Ole Otzen hænder 

som ny formand for Frydenborg. 
 Ole blev enstemmig valgt på stads-
gildeting den 25 marts i år og han 
vil så føre lejren igennem de næste 
mange år, sammen med det nye ud-
valg.
Vi har nu fået et lille hæfte om Fry-
denborg historie, skrevet af Paul 
Nielsen. Der vil sikkert være mange 
ting der ikke er nævnt i denne beret-
ning og dette har jo så ikke har væ-
ret beskrevet i referater eller andet 
tilgængelig materiale idet jeg ved fra 
Paul at han været igennem stort set 
alt det materiale. han kunne finde  
En stor tak til Paul for dette store ar-
bejde.
 Udvalget har en lille erkendelighed 
til Poul, men han kunne desværre 
ikke være her i dag så derfor vil jeg 
bede Otto Munniche som er gruppe-
leder i 7 gruppe viderebringe denne 
lille ting.   
Jeg synes vi skal give Frydenborg-
lejren et trefoldig leve.
Næste festtaler på podiet var 
Stadsgildemester, Jørgen Pørk-
sen, og den kommer så her:
Først vil jeg gerne på stadsgildets 
vegne byde jer alle rigtig hjertelig 
velkommen til denne lille komsam-
men. Det er faktisk en stor dag i dag 
hvor vi kan fejre Frydenborgs 25 års 
fødselsdag.
Men Frydenborg er meget ældre, 
det er kun vores nye hus der er 25 
år. Dette med denne lejr startede for 
mange år siden, allerede under kri-
gen, nemlig i 1942 hvor der blev af-
holdt en drengelejr. Og så var kimen 
lagt til det videre arbejde. Og efter 
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megen diskussion og mange for-
skellige synspunkter, hvoraf nogen 
var direkte imod kom den første lejr 
op at stå og kunne indvies i 1956.
Og dette var til gavn for rigtig mange 
mennesker der havde et behov for 
at komme ud i naturen og til vandet.
Prøv at tænke tilbage på alle de 
gode stunder i som gildebrødre og 
gæster har haft her på dette pragt-
fulde sted. Det er en lise for sjælen, 
og tænk på hvor meget frivillig arbej-
de der er lagt her for at glæde andre. 
Der står i vor gildelov:
”At gøre livet gladere og lysere for 
andre”
Og det er det der er sket her, noget 
vi ved fælles hjælp har fået op at stå.
Men en lejr der var opført i 1956 af 
aflagte tysker barakker havde en be-
grænset levetid so derfor, begyndte 
man at tænke på modernisering. 
Men nu kom de negative kræfter 
igen på banen, det var dog det po-
sitive der sejrede. Heldigvis for det, 
så derfor kan vi stå her i dag i en 
topmoderne lejr, som er til glæde for 
rigtig mange mennesker. Prøv også 
her at tænke på det store hjælpear-
bejde der udfoldes her, med hjælp 
fra mange gildebrødre, ja vi kan godt 
kalde dem ildsjæle, for her gøres en 
stor indsats.
Der er mange gildebrødre der skulle 
takkes her i dag. Jeg vil ikke frem-
hæve nogen frem for andre, men 
de skal alle sammen have en stor 
tak for deres indsats, for uden dem, 
havde vi ikke dette dejlige sted. 
Der er dog en jeg gerne vil fremhæ-
ve, det er NIS for uden ham var vi 

nok ikke komne så langt.
Nis dette er en stor dag for os alle 
men ikke mindst for dig. Du er en vir-
kelig ildsjæl. Og jeg vil godt fastslå 
at uden din ildhu og stædighed var 
vi aldrig komne så langt med lejren 
her. Med dig ved roret er der ikke 
gået kompromis med tingene. Du 
har altid været den der ville have or-
den i tingene. Og der blev orden, der 
skal dertil siges du har også et stort 
netværk ikke kun i gilderne men 
også udenfor, og som du er god til 
at trække på.
Men denne dag er også din sidste 
som formand for Frydenborg lejren. 
Så derfor vil vi gerne give dig disse 
flasker som du nu måske får tid til at 
nyde sammen med din kone Lone, 
Som har måtte undvære dig mange 
gange når der kaldtes herude fra.

Skal vi ikke give Nis et tjekkerlikker, 
det fortjener han.



 Der er i dagens anledning blevet 
forfattet en bog om hele Fryden-
borgs historie. Den bør i læse, den 
er næsten bedre end en roman, her 
kan man rigtig få indsigt i Kolding gil-
dernes arbejde med at få noget op 
at stå, og de problemer der er hen 
af vejen. Vi kan takke Paul Nielsen 
for dette store arbejde der har været 
med at skrive dette, Tak for det Paul.
Jeg vil nu slutte med at ønske Fry-
denborg lejren tillykke med dagen 
og håber på alt godt i fremtiden til 
glæde for så mange som muligt.
Skal vi ikke råbe et trefoldigt leve 
for Frydenborg lejren. Og det 
gjorde vi så.
Så var det blevet tid for at synge 
Frydenborgvisen og derefter skulle 
der spilles petanguemesterskab. 

Hvert gilde stillede med 3 gilde-
brødre og Stadsgildet er jo kun 3 så 

det bød næsten sig hvem der skulle 
spille. Der blev virkelig gået til den 
med stort engagement og iver. Fi-
nalen blev et opgør mellem 1. gilde, 
4. gilde og Stadsgildet. Det blev en 
meget taktisk finale set udefra, men 
til sidst måtte 4. gilde og Stadsgildet 
kapitulerer og vinderen blev 1. gilde

For denne store bedrift modtog 1. 
gilde et meget smukt diplom og en 
gave som var franske vafler. Hjer-
telig tillykke. Ind i mellem alt dette 
sørgede 3. gildes pølseeksperter 
for pølser og drikkelse, mens andre 
sørgede for kaffe og kage. 
En festdag er ved at være forbi. 
Sikke et arrangement at være med 
til. Endnu engang tillykke til Fryden-
borg med de 25 år.

Redaktør Olaj Mørup



 
 
 

Standerhejsning d. 9 maj 2015 
Kongebåden Slotsmøllen sættes i vandet. 

 
 
 
 
Program: 

  
10:45 Gildebrødre og andre interesserede møder på A D 

Burchartsvej 4. Båden sættes på vognen. 
10:45 Tambourkorpset ankommer. 
11:00 Turen gennem byen starter. Ruten er: 

Behrensvej, Mazantigade, Jernbanegade, Munkegade, 
Klostergade, Helligkorsgade, vender på Rendebane, 
tilbage ad Helligkorsgade, Østergade mod Akseltorv, 
Jernbanegade, Fredericiagade til Slotssøen. 
Der går en foran sammen med tambourkorpset. 

11:35 Båden sættes i vandet. 
Bådsmanden sejler ud og fastgør  
båden på sin plads. 

12:00 Når bådsmanden er sikkert i land 
takkes tambourkorpset.  
Standerhejsningen fejres 
med en grillpølse og en øl/vand. 

12:20 Slut. 
 
. 

Alle Gildebrødre i Kolding 
samt andre interesserede er 
meget velkomne. 

 
 
 
 
 

Bådens 
søsætning i storm 
vejr i 2012. Der 
var spændt tov 
tværs over Slots 
søen for at få 
båden på plads. 

 
 
 

Bådlauget Slotsmøllen 
- under 4. Gilde, Kolding 



Veteran hjemmet i Fredericia inviterer gildebrødrene i Kolding til en gratis 
koncert i Fredericia  Teater den 21 maj 2015 kl. 19.30

Koncerten er gratis for gildebrødre med ledsager.

Der skal en samlet bestilling af billetter til veteranhjemmet, og billetterne 
vil ligge klar på teatret umiddelbart før forestillingen, under Sct. Georgs-
gilderne i Kolding.

Tilmelding er nødvendig senest den. 19.maj 2015 til gildebror Jørgen 
Pørksen på Mail: poerksen@stofanet.dk eller på Tlf. 75529390.



Sct. Georgs aften på 
Koldingshus den

23. april 2015.
Mange gildebrødre, gæster og do-
nationsmodtagere var mødt op til 
denne største dag i året for Sct. Ge-
orgs Gilderne, Sct Georgs Aften. Af-
tenens arrangement lå i trygge hæn-
der på 5. gilde.

Stadsgildemester Jørgen Pørksen 
bød velkommen til denne lille sam-
menkomst, her på denne Sct. Ge-
orgs aften, på vores dejlige Kolding 
hus. Det er dejligt at se så mange 
der er mødt op, for at være med, her 
på dette skønne sted.

Dagen i dag er nok den største dag 
for Sct. Georgs gilderne.
Det er denne dag vi bekræfter vort 
løfte til hinanden, hvor vi bl.a. siger: 
” At gøre livet gladere og lysere for 
andre” 
Og  ” At hjælpe andre”
 Og det er denne dag vi gerne vil 
uddele vore donationer, og samtidig 
vise at det at være gildebror også 
har et humanitært formål.

Herefter blev ordet givet videre til 
formanden for hjælpekomiteen, 
Benny Pagh som skulle dele dona-
tioner ud til 12 spændte ansøgere. 
Benny Pagh bød velkommen med 
følgende: Jeg vil hermed byde alle 
donations modtagere, gæster og gil-
debrødre hjertelig velkommen, her 
på Koldinghus til en hyggelig Sct. 
Georgs Aften.
Mit navn er Benny Pagh, og jeg er 
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formand for hjælpekomiteen, og står 
for uddelingen af donationerne, her 
i dag.
I har vel fået et glas hver, ellers er 
det sidste chance, for at tage et.
Ja, så står vi her igen, for at uddele 
donationer, det sker jo to gange om 
året, i april og november, så der er 
ikke så langt imellem hver donation.
Og hvor kommer alle de midler så 
fra, som vi konstant deler ud – det er 
midler som vi arbejder os til ved, at 
deltage i utrolig mange arrangemen-
ter, så som Opera på Skamling og 
vi deltager også her på Koldinghus 
i efterårsferien, hvor vi deltager ud-
klædt som gamle krigere og meget 
andet, og vi er her i hele ugen + en 
hel del andre arrangementer, som vi 
også deltager i, så vi kommer ikke 
sovende til donationerne.
Jeg kan også oplyse om, at sidste 
år donerede Sct. Georgs Gilderne i 
Kolding, alt i alt næsten en ½ million 
kr. ud til forskellige formål.

Efter uddeling af den sidste dona-
tion, kunne 12 ansøgere gå tilfredse 
hjem med et pænt beløb som til-
skud til netop den aktivitet/ting som 

de havde ansøgt til og Benny Pagt 
kunne sige tak til gæster og 
Donationsmodtagere, for jeres del-
tagelse.
Senere skal spejdere og gildebrødre 
mødes til Gildehal i Riddersalen, når 
der bliver indkaldt til det. 
Ventetiden indtil vi indkaldt til gilde-
hal blev brugt til at få hyggesnakket 
med dem som man ikke så i hver-
dagen og få ordnet verdenssituatio-
nen. Lidt hygge inden aftenens gil-
dehal på Koldinghus.

Klokken 18:30 blev vi indkaldt til gil-
dehal i Riddersalen, hvor der også 
skulle indsættes ny Stadsgildekans-
ler og ny Stadsgildekansler. Mens 
alle gildebrødre og gæster fandt 
på plads spillede Bjælderne noget 
meget smukt musik. Herefter blev 
gildemestrene og fanerne ført ind i 
Riddersalen af Herolden.



Stadsgildemesteren bød velkom-
men med følgende:
Velkommen til Sct. Georgs aften, 
her i riddersalen på vores dejlige 
Koldinghus. Et hus vi har et utroligt 
godt samarbejde med i årets løb.
Foråret er kommen til os, og meget 
ser lysere ud. Det er ligesom når so-
len står højt på himlen så er humøret 
også højere. Jeg ved godt, Vi har set 
frem til foråret, vi længes altid efter 
den lyse tid, også selv om vinteren 
har været mild.

Velkommen til udenbys gildebrødre 
og til gildebrødrene fra Kolding.
En særlig velkomst skal lyde til de 
spejderledere der deltager her i af-
ten. Vi har meget tilfældes: spejder 
tiden og spejderidealerne, udformet 
i spejderlov og løfte og som vi gil-

debrødre har videreført i vor gildelov 
og gildeløfte.
Også en velkomst til Maria Johann-
sen fra Haderslev, der er her med 
sine meget musikalske børn, i trio-
en Corde di Gioria, de vil hjælpe os 
igennem denne aften med deres 
kunnen. De er kendt her på Kolding-
hus, men som Bjælderne.
Vi kan vel også sige at denne aften 
er en særlig aften. Det er i aften der 
skal indsættes en ny stads gilde le-
delse     
 Endnu engang velkommen til alle.
Efter at have sunget ”Vel mødt frem 
gildebror” fortsatte Stadsgildeme-
steren sin tale med at fortælle at vi 
i løbet af dette gildeår har mistet 4 
gildebrødre. Thorvald Sindberg Niel-
sen, Olae Kirkegård, Poul Anker An-
dersen og Jens Chr. Petersen.
Atter er led i vor kæde bristet,
Brødre er døde – venner vi mistet´
Vi sænker vor fane til brødrenes 
minde, Som vi vil bevare, mens 
årene rinder.
Ærbødigt vort hoved for døden 
vi bøjer, mens stille, vor kæde vi 
sammenføjer.
Efter et smukt stykke musik for vore 
døde gildebrødre var det tid for gil-
demestertalen.
Kære gildebrødre, jeg er glad for 
at være Dansker!
Ja sådan startede jeg også min tale 
sidste år på denne højtids aften. Jeg 
er stadig glad for at være dansker 
og være med til at få vores samfund 
til at bestå.
Der er mange rundt om i hele verden 
der forsøger at nedbryde det der er 



skabt til alles bedste.
Mange steder er der uro og krige, 
det er nok ikke blevet bedre i det år 
der er gået. Prøv at læse aviser og 
se fjernsyn. Mange steder myrder 
man bare løs, her tænker jeg ikke 
mindst på Afrika, hvor der er vold-
somme myrderier med mange tusin-
de døde. Det gælder både kvinder 
og børn, og nogle bliver enda udnyt-
tet til slaver og voldtægter foregår 
selv på børn.
Her må jeg sige, det er en skuffel-
se at verdens, samfundet og ikke 
mindst de rige lande ikke gør ret 
meget. Men det er måske fordi der 
ikke er olie udvindingen der trues. 
Var det det tror jeg man hurtig havde 
reageret, det har vi set før.
Nu ser man tingene gentage sig 
igen i Syrien, hvor der er nogle jeg 
vil gerne kalde dem forbrydere  der 
i, troens navn hærger og ødelægger 
et land og landene deromkring.
Hvor er vore politikere henne, Ja vi 
sender nogle fly af sted, for så har 
vi vist flaget, vi er kun et lille land, 
med få recurcer, og vil gerne holde 
os gode venner med de store. Det 
er ikke fordi vi ikke skal gøre no-
get i sagen, og det synes jeg også 
vi gør. Vi er villige til at vise vores 
støtte, bl.a. ved at modtage mange 
af de der har, måtte flygte fra hus og 
hjem, men vi skal huske på, det må 
være meningen at dem der kommer 
hertil, nok skal hjem til deres fædre-
land igen.
Nogle bliver her nok, ligesom dan-
skere der flygtede under besættel-
sen, der var også nogle af dem der 

blev derude og skabte sig en tilvæ-
relse.
Ja der er nok at tage fat om, for de 
folkevalgte. Men tager de fat om det 
på den rigtige måde, bruger vi vore 
recurcer rigtigt. Det er noget den en-
kelte kan tage stilling til når vi nu i 
nær fremtid skal til stemme urnerne.
Vi har set der er nogen der tror alt 
kan løses af besparelser og omlæg-
ninger, vi ser det i den sociale sek-
tor og i sundheds sektoren. Her er 
der ting der ikke virker efter hensig-
ten, ikke mindst på ambulance be-
redskabet, hvis vi lige skal tage en 
ting frem fra helheden. Her skulle 
der spares, men det ser ikke på nu-
værende tidspunkt ud til at dem der 
skal udføre opgaven, formår dette 
nok ikke til den pris de ville gøde det 
til. Vi så det også tydeligt ved udlis-
siteringen af ældreplejen.
Jo der er mange ting at tage stilling 
til når vi står i stemmeboksen.
Vi har lige mindet 9. April og det der 
skete for 75 år siden. Var dette ikke 
også et politikersvigt, man kunne se 
hvad der skete i hele europa, men 
man sparede hele vores forsvar 
væk. Men ingen blev draget til an-
svar efter 4. maj 1945, tvært imod. 
Er det det der er ved at ske igen, 
man sparer på vores sikkerhed, me-
dens. Uroen spredes også i vores 
nærområde. Er det fordi vore politi-
kere er utroværdige, eller ikke vil se 
virkeligheden i øjnene.
 Men selv om der er mange negative 
ting i vores samfund, så er der dog 
mest positivt, og derfor er jeg glad 
for at være Dansker.


