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flygtningestatus. Resten er altså 
ikke vurderet som forfulgte. Endelig 
kommer mange til EU, og især Tysk-
land, fra sikre lande som Ukraine og 
landene på Balkan.
Den store befolkningstilvækst i lan-
dene syd for Europa får presset vil 
vokse. Dertil kommer, at TV, internet 
og mobiltelefoner gør det langt let-
tere at følge med i, hvordan det går 
dem, som rejser til Europa
Det bliver mere almindeligt at ud-
vandre til et andet land. Det samme 
så man med udvandringen fra Dan-
mark i 1800-tallet, som var særligt 
stor i bestemte egne af landet. Det 
er et problem lige nu, at europæiske 
politikere er uvillige i forhold til at 
erkende, at Europa er blevet et ind-
vandringsområde. Det internationa-
le samfund har mange muligheder 
for at gøre noget, hvis man bare vil 
erkende udfordringens størrelse og 
dybde.«
Et andet spørgsmål handler om, 
hvad indvandringen får af betydning 
for Europa. I Sverige og Tyskland 
hilser man den tilrejsende arbejds-
kraft – også i form af asylansøgere – 
velkommen. EUs befolkning er ald-
rende, og der mangler arbejdskraft 
for at sikre fortsat økonomisk vækst 
i ikke mindst Tyskland.
Skal vandringen bremses, skal der 
sættes mere massivt ind mod fattig-
dom og med hjælp i nærområderne, 
men EU kan nu engang ikke redde 
hele verden selv om vi gør et ihær-
digt forsøg.

Redaktør Olaj Mørup

Flygtningestrømmen 
til Europa.

Flugten til Europa, som i disse må-
neder slår rekorder, er at sammen-
ligne med en epidemi, begyndelsen 
på en enorm folkevandring fra syd. 
Den er først lige begyndt, vil tiltage 
i styrke. I sidste måned slog antallet 
af flygtninge til EU rekord med over 
100.000. Først var det billederne af 
synkefærdige overfyldte både på vej 
over Middelhavet, der fyldte medi-
erne, dernæst flygtninge, som går 
i land på græske øer som Lesbos 
og Kos. I dag er det billederne af 
vandrende flygtninge langs togskin-
nerne på Balkan, der vises. Ifølge 
den tyske kansler, Angela Merkel, 
vil indvandringen til Europa være en 
kæmpe udfordring for EU, og den vil 
i de kommende år langt overgå den 
græske krise. 
Krig og konflikter spiller naturligvis 
en rolle, når vi ser på, hvem der 
kommer til Europa. Men den store, 
drivende kraft i det lange løb er den 
store forskel i levevilkår i Europa 
sammenlignet med Afrika og nogle 
lande i Mellemøsten. En sådan for-
skel skaber simpelthen et pres for at 
komme dertil.
Især tre forhold leder til konklusio-
nen: Kun 20 procent af de asylan-
søgere, som sidste år kom til EU, 
var fra Syrien, som har fyldt hele 
debatten. Kun hver fjerde af dem, 
der søger asyl i EU, får rent faktisk 
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Information og debat
1. GILDE

1.Gildes Gildehal
1. oktober 2015

Gildemesteren bød velkommen til 
denne gildehal, hvor 24 gildebrødre 
var mødt frem for at overvære opta-
gelsen af 1 ny gildebror.
Efter gildehallen var åbnet, blev den 
kommende gildebror, Karsten Hede, 
der er spejderven, ført frem og af-
lagde gildeløftet i henhold til 1. Gil-
des traditioner.
5 min. Sct. Georg blev holdt af Jør-
gen Pørksen
Jeg er Dansker, og det er jeg glad 
for. Særlig når man ser sig om i ver-
den. Hvad er det, der sker?? Krig og 
ufred mange steder.

Hvad er det, der sker, når stormag-
terne forsøger at løse konflikter. Det 
virker nytteløst. Hvis vi tager situa-
tionen lige nu, med de mange millio-
ner flygtninge, der er taget væk fra 
deres land med Syrien i spidsen.
På den ene side forstår jeg godt de 
flygter, for der er rent faktisk to krige 

i det samme land. Der er den mod 
IS, og derudover er der oprøret mod 
landets præsident.
Der er også flygtninge fra Irak fra 
den sidste krig, som aldrig er blevet 
afsluttet.
Alle, der har råd, flygter mod Euro-
pa, som man ser som det forjættede 
land med Sverige i spidsen.
Men det er ikke det eneste. Der er 
også alle dem, der vover livet, og 
som kommer fra Afrika i faldefærdi-
ge både over Middelhavet, for at få 
et bedre liv. Her er det ikke kun krige 
men også fattigdomsflygtninge. Alle 
vil til Europa.
Vi har de åbne grænser, og vi mag-
ter ikke at håndhæve grænserne. 
Jeg mener Schengen aftalen har 
spillet fallit, selv om det er en god af-
tale, hvis landene i yderområderne 
kunne overholde at bevogte græn-
serne, men det kan de ikke. Det er 
efter min opfattelse en umulig opga-
ve. Det er rent faktisk folkevandring, 
der finder sted, og er de først inde, 
har vi ikke styr på noget som helst.
Jeg tror vi i fremtiden får virkelig 
store problemer. Hvornår begynder 
de at føre krig her i Europa. Det er 
ligesom, at det er begyndt, kan man 
læse i medierne.
Vore politikere siger i deres naivitet, 
at de skal hjem igen, når der bliver 
fred i deres hjemland. Men den tror 
jeg ikke på. De muslimske lande har 
ført krig mod hinanden i 14 hundrede 
år. Og det er det, vi nu blander os i, 
og tror at vi kan løse dette store pro-
blem. Jeg er meget bange for frem-
tiden. De politikere vi har valgt i Eu 



magter nok ikke opgaven. Den tyske 
forbundskansler inviterede dem næ-
sten, da man ikke kunne holde på 
dem ved grænserne, og i dag er der 
masser af politi ved Tysklands syd-
lige grænse. Jeg har set det med 
egne øjne, men der kommer stadig 
mange ind.
En ting er dog klart, de skal behand-
les ordentligt, og så er det sørgeligt 
at læse i avisen, at man er begyndt 
at tage en gammel KZ lejr i brug, det 
er Dachau. Men ikke nok med det, 
man skiller dem også i grupper med 
muslimer i den ene og kristne i den 
anden, og hvorfor gør man det ?? 
Selv om de er flygtet fra krig, kan de 
ikke enes, hvor de kommer frem, det 
vil fortsætte her i vores del af ver-
den.
Det er en stor opgave der står foran 
os, hvad gør vi??? Nogle siger, vi 
skal lade dem blive i nærområderne, 
men her kan man ikke klare mere. 
I Libanon er en tredjedel af befolk-
ningen flygtninge, og med de store 
mængder der er på vandring, kunne 
det samme også ske for Europas 
lande, med de store problemer det 
afstedkommer.

Vi kan lige så godt indrømme, vi kan 
ikke frelse hele verden, og vi kan 
nok heller ikke sørge for føde til så 
mange, som der kommer. For så er 
det os der på et tidspunkt skal frel-
ses, men af hvem???
Her til slut må vi ikke glemme, hvad 
det er, det danske samfund bruger 
på indvandre og flygtninge. Det sid-
ste tal, jeg har hørt, er fra i går, det 
var 17 milliarder, udtalt af finansmi-
nisteren. Men vi sparer også mange 
steder for at få kabalen til at gå op
Jeg er stadig stolt over at være dan-
sker, og håber jeg kan blive ved med 
det.
Jeg vil gerne her til slut sige, jeg har 
ikke valgt noget musik her bagefter, 
men vil bede gildebrødrene rejse 
sig’ så vi kan synge vores national-
sang:  DER ER ET YNDIGT LAND
I Gildemestertalen kom Henning 
Nøhr med en opfordring, til os alle:
Der er øjeblikke i livet, hvor du sav-
ner en eller anden så meget, at 
du føler, du kun kan realisere dine 
drømme, ved at holde denne person 
tæt ind til dig.
Når døren til lykken er spærret, åb-
nes en anden. Men mange af os 
fortsætter med, at stirre på den luk-
kede dør, med det resultat, at vi ikke 
lægger mærke til mulighederne ved 
den nye dør. Tro ikke på udseendet, 
det er ofte falsk.
Interesser dig ikke for rigdom, det 
kan forsvinde.
Søg efter en som er glad og latter-
mild sammen med dig,
for glæde og latter kan forvandle en 
dårlig dag til det bedste.
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Murermester
H.G. MORTENSEN & SØN

Tlf. 7552 7658

Drøm lige hvad du ønsker at drøm-
me.
Gå lige hvorhen du vil.
Søg lige netop det du ønsker, fordi 
livet er enestående og afhængig af, 
hvordan du former det.
De heldige er ikke altid dem, der 
har det bedst, ofte tager de bare det 
bedste af, hvad de møder på deres 
vej.
Din fremtids lykke kan meget vel af-
hænge af din evne til at lægge forti-
den bag dig.
Lev altid fuldt ud og vær altid positiv 
– selv i vanskelige stunder.
Send denne meddelelse til: Dem 
som har betydning for dig i dit liv.
Dem som fik dig til at le, da du virke-
lig havde brug for det.
Dem som opmuntrede dig, da du var 
mest ked af det.
Dine venner og til dem som lige er 
gået forbi.
Dem som ser op til dig for hjælp og 
støtte.
Dem som behøver dig ved sin side.
Forspild aldrig en mulighed for at 
bringe solskin i andres liv, nogle få 
opmuntrende ord kan betyde en ver-
den til forskel.
Livet er mere end bare at trække 

vejret.
Et godt liv skabes af øjeblikke, der 
næsten får dig til at tabe vejret. Livet 
er smukt, især sammen med venner.
Måtte ethvert øjeblik af dit liv blive 
fyldt med glæde.
Når man er to, kan man få det hele, 
selvom man skal dele.
Gildeloven blev læst af Torben An-
dersen.
Herefter blev gildehallen lukket.
Eftergildehallen var arrangeret af 2. 
gruppe med Olaj Mørup som bord-
leder.
Snakken gik lystigt under middagen, 
hvor alle nød den gode og veltilbe-
redte mad. Efter middagen bad Gil-
demesteren om ordet for lidt infor-
mationer, bl.a. at Frydenborglejren 
er blevet landskendt gennem bladet 
for Hjerneskadede.
Gildemesteren afsluttede med tak 
for en hyggelig aften.

Skriversuppleant
Svend Aage Pedersen
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3. Gilde’s Arbejdsweekend på Houens Odde 3 -4 oktober 2015

For 49. gang mødtes gildebrødre fra 3. Gilde til arbejdsweekend på Houens Odde.
Denne gang var der 17 tilmeldte, og opgaverne var ved Gilwell hytterne, hvor der 
skulle ryddes en del træer og buske for at udvide en teltplads, og for at lave ”kig ” 
ud over vandet, og der skulle også udskiftes nogle rundstolper ved toilethuset.
Der var god gang i bålet hele lørdagen og der blev udskiftet ialt 14 stolper, som 
også blev malet.
Søndag var vi et kort smut på Kidholme, som også tilhører Houens Odde Spejder-
center.
Det blev som altid en fornøjelig og hyggelig weekend, som var arrangeret af Egon 
Lundsgaard og Paul Petersen

Kaj Henning Sørensen
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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

Information og debat
3. GILDE

3. Gildes gildemøde
 den 8. oktober 2015.

Ca. 60 gildebrødre med ledsager 
deltog i 3. Gildes gildemøde, som 
3. gruppe stod for.
Aftenens temaer var if. bordleder 
Erik Jørgensen 3 x S for sange, 
samvær og samfund.
3. gruppe havde sørget for en 
rigtig god middag som vi indtog 
efter aftenens første sang ”Det 
lysner over agres felt” fra højsko-
lesangbogen.
Efter middagen blev vi indført et 
emne som mange af os nok ikke 
kendte ret meget til, nemlig ”3D 
print i morgendagens produktion”
Per Lynnerup og Kim Holm Niel-
sen fra firmaet Teccluster i Vester 
Nebel fortalte om deres virksom-
hed og om de muligheder 3D 
print giver i produktioner.
Firmaet blev grundlagt i 2004 af 
Per Lynnerup og kan betragtes 
som et teknisk samlingssted. Af 

projekter og opgaver som firmaet 
har været involveret i kan næv-
nes døre til verdens største pas-
sagerfly Airbus 380, Mærsk con-
tainer industri, Velux mv. 
Kim og Per fortalte om de mange 
muligheder 3D print og – scan-
ning giver i produktioner som 
for eksempel produkter udført 
af plast og stål. Inden for vores 
sundhedsvæsen kan man nu 
scanne et øre og erstatte en de-
fekt del med ny plastikdel med 
samme dimension og udform-
ning. Man er også ved at udvikle 
nye hofteproteser, hvor en 3D 
scanning giver mulighed for er-
statte den defekte hofte med en 
protese, der er meget nær den 
originale hofte. 
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E.H. Tømrer- og snedkerforretning
Speciale: Døre og vinduer I Træ-alu, - til- og ombygning-
Certificeret Toldtekt akustik-fagmand. Medlem af Dansk Byggeri

Ebbe Holst
Tlf. 2172 7847

ebbe.holst@mail.dk

Vonsildvej 225
6000 Kolding

REGNAR
STAUGAARD

Statsaut. revisor
Mazantigade 9
6000 Kolding

Tlf. 75 52 37 99

Firmaet er blandt de førende 
i Danmark inden for området 
og kåret som Gazelle virksom i 
årene 2011, 2012 og 2013 samt 
årets virksomhed i Kolding Kom-
mune 2014.
Vi sluttede gildemødet med flere 
sange fra højskolesangbogen 
lige fra ”i skovens dybe stille ro” 
til ”du som har tændt millioner af 
stjerner”
3. gruppe stod for gildemødet.
Erik Jørgensen var bordleder.
Olav Kjeldsen og Co. sørgede for 
musikken.

NC-Skriver.

Der blev vist forskellige emner 
af plast, som er udført ved 3 D 
scanning som det viste tårn. Ved 
første øjekast vil man nok sige, 
at det kan man let lave traditio-
nelt. Men inde i tårnet er der en 
fin spindeltrappe.

Poul Erik Skammelsen og de 
øvrige viste produkter på efter-
følgende billede er ligeledes 3D 
produkter.
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Vagn O. Electric
  Aut. EL-installatør

   ESSEN 39 - 6000 KOLDING - 75 52 47 55 - MAIL@VAGN-O.DK

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING

PCL-STYRING

DøgnService

3

WWW.JK-VVS.DK

KOLDING

Information og debat
3. GILDE

3. Gildes byggeplads-
besøg på Kolding

 nye sygehus
3. Gilde fik mulighed for at se og 
høre om byggeriet med udvidelse 
og ombygning af Kolding Syge-
hus ved arrangementer den 15. 
og 22. september 2015. 
Der deltog ved de 2 arrangemen-
ter 26 gildebrødre med ledsager. 
Herudover deltog der 25 perso-
ner fra Ingeniørforeningen Dan-
mark. Vi havde fået projektchef 
Kenneth Holm og Hanne-Mette 
Petersen til at gennemgå og vise 
os byggepladsen.

Frem til år 2017 bliver Kolding 
Sygehus udbygget og renoveret 
for at skabe de mest optimale 
rammer for sygehusets nye rolle 
som Akutsygehus. Når byggeriet 
står færdigt har Kolding sygehus 
fået en ny akutmodtagelse, vel-
komstområde og hovedindgang, 
P-hus med plads til 400 biler og 
en sengebygning med 216 ene-
stuer med eget bad og toilet. Pro-
jektsummen er på ca. 1 mia. kr.

Byggeriet blev gennemgået med 
omfang, tidsforhold og økonomi 
samt de udfordringer byggeriet 
har med blandt andet dårligere 
jordbundsforhold, at man bygger 
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en ny sengebygning over det nu-
værende sygehus og skal have 
søjler ned igennem det nuvæ-
rende sygehus, der samtidig skal 
fungere.
Under besøget fik vi vist den nye 
sengebygning og alle kom ad 
trapper op på øverste etage (9 
etager) og kunne derfra se ud 
over hele Kolding by.

Derudover fik vi set lokaler for 
akutmodtagelsen, den næsten 
færdiganlagte helikopter lan-
dingsplads og den underjordiske 
adgang dertil.

Vejle - Kolding - Kolding Syd 
Fredericia - Vejen - Haderslev 

Kenneth Holm fortalte om afleve-
ringsprocedure for byggeriet. Når 
Region Syddanmark har modta-
get det afleverede byggeri tager 
personalet lokalerne i anvendel-
se i en periode for at indarbejde 
arbejdsgange og kontrollere at 
alt er i orden. 
Først herefter kommer der pa-
tienter. Patienternes sikkerhed 
for en god behandling prioriteres 
maget højt.

NC-Skriver
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Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Mandeløb i
Geografisk Have!

I Geografisk Have er der hvert år 
i juni måned kvindeløb (kun for 
kvinder). Løbet arrangeres af Ge-
ografisk Have og Kolding KFUM 
Atletik og Motion.
Haven fik den lyse ide, at der 
også skal være et MANDELØB! 
Derfor henvendte de sig til Kol-
ding KFUM Atletik og Motion, og 
KFUM henvendte sig til 5. Gilde 
om de ikke ville være med til at 
arrangere dette mandeløb.

Kaj Lykke og Jørgen Sûnksen var 
straks med på ideen, for de har jo 
erfaringen fra Sct. Georgs Løbet.
Datoen for mandeløbet blev fast-
lagt til lørdag den 26. september 
klokken 13.00.
Geografisk Have, Kolding KFUM 
Atletik og Motion og selvfølgelig 
5. Gilde, planlagde løbet, og tors-

dag og fredag blev alle forhin-
dringerne stillet, med flok frivillige 
hjælpere. En tidligere soldat med 
erfaring i planlægning af den 
slags baner, stod for det tekniske.
Lørdag var alle forhindringer klar, 
og klokken 12.45 startede de 64 
løbere opvarmningen med Su-
sanne, som guide og indpisker. 

Præcis klokken 13.00 blev de før-
ste løbere sendt af sted, og selv 
borgmesteren med startnummer 
1026, var med i starten. Meget 
hurtig skulle de forcere den før-
ste forhindring, som var 3 rækker 
halmballer, de skulle hoppe over. 
Men bare rolig, foran dem på den 
5,4 km lange rute, kom der yder-
ligere 14 forhindringer, af forskel-
lige sværhedsgrader.
Her kan nævnes, rutsje ned ad 
en presenning med opvaskemid-
del og vand, forcere et vandløb 
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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.

på to lægter, kravle i zig zag igen-
nem en overdækket forhindring 
og så videre.

Jeg havde selv fornøjelsen af, at 
”skyde” nogle billeder, hvor de 
skulle gå i armgang på nogle sti-
ger i ca. 3 meters højde. Og her 
kom de rigtig på arbejde, men jeg 
så også, at der var nogle børn, 
der klarede sig rigtig flot. Steen 
Thisgaard stod ved den sidste 
forhindring, hvor de skulle balan-
cere hen over en vandgrav. Det 
krævede sin mand, idet de var 

ved at blive godt trætte.
Den hurtigste løber, løb på lidt 
over 29 minutter. Sammen med 
Poul Fremmelev fra Kolding 
KFUM, stod Jørgen for præmie-
overrækkelse til de 3 hurtigste 
løbere.

Et rigtig godt og vellykket løb var 
nu slut. Løberene blev bedt om, 
at udfylde et skema med kom-
mentarer om løbet. Der var kun 
positive kommentarer, dog men-
te nogle, at det næste år, gerne 
må være noget hårdere og mere 
vand. 
Næste år, tror jeg på, at der kom-
mer mange flere løbere, for årets 
løb, har fået en del presseomtale.

Kurt Schmidt 5. gilde
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Fellowship Budskab 2015 fra DANMARK 

 

Kære Gildevenner! 

For os alle er det en skræmmende tid vi lever i.  

Selvom vi selv bor på et sted, hvor vi alle, næsten da, er velbjærgede og i fred, så rykker krigenes 
rædsler nærmere på, og vi i Danmark er kommet så tæt på, at vi hver dag både oplever og bliver 
orienteret om flygtningestrømme.  

Vi er chokerede, vil gerne have krigene stoppet, vil gerne hjælpe, men føler os magtesløse og 
faktisk også skræmte.  
Hvad er det, der sker? Hvad kan vi gøre som medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark?  

Her kan amerikaneren Harrison Owens mødestrategi  med "open space" måske give os alle et tip 
om en vej, vi kan gå, når det gælder modtagelse af flygtninge dér, hvor vi bor.  
I al sin enkelthed symboliseres mødestrategien med vore to fødder og kaldes derfor også "de to 
fødders lov".  Det hedder også "open space, fordi alle er velkomne og fordi alle emner kan tages 
op.  

Loven bæres af fem principper: 
1. De, der er der, er de rette personer. 
2. Hvad der end sker, så er det det eneste, som kunne ske. 
3. Det starter, når tiden er inde.                                                                                                                                     
4. Det kan starte på et hvilket som helst sted. 
4. Når det er slut, er det slut. 
 

Vi vil opfordre gildemedlemmerne til at møde de fremmede i en "open space - situation", hvor 
dialogen mellem os og dem kan føres efter ovenstående principper. 

Vi ønsker jer stor succes med jeres projekt/projekter! 
De, der er der, er nemlig de rette personer! 

Mange gildehilsener, 
Internationalt Udvalg, 

Anne, Inger og Ami 
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Bilag til Fellowship Budskab 2015 fra Danmark   -  Emner til  Open-space dialog? 

Det kan være alt.  
Men lad os nu antage, at dialogens emne er "Lær dit nærområde at kende!", så kunne man invitere 
egne gildemedlemmer samt flygtningene til et dialogmøde eller en workshop og danne fire 
diskussionsgrupper, hvor deltagerne vandrer rundt fra gruppe til gruppe på deres "to fødder" eller 
forbliver i egen gruppe, alt efter, hvad deltagerne synes er interessant og synes, de kan lære af 
eller bidrage med. 
Et forslag kunne være: 
1.Hvilke "seværdigheder" findes  i nærområdet?   
(Og tænk nu ikke på noget eksotisk. 
For en flygtning er f.eks. din dagligstue, dit lokale bibliotek osv. eksotisk.  
Det, der er der, er den rette seværdighed) 
2. Hvilke muligheder findes der for tilskud til fælles oplysende arrangementer? 
3. Hvem vil være med til at arrangere en guidet tur til "seværdighederne"? 
4. Hvilke behov har flygtningene med henblik på andre dialogemner? 
Lad os se, hvad der sker? Det, der sker, er nemlig det eneste, der kan ske. 
Og ønsker vi, at noget skal ske, så starter det, når tiden er inde til det.Mødet slutter, når man føler, 
at diskussionen er slut. Og så er det slut. 
Tidsrammen for sådanne "open space-møder" skal ikke sættes for lang. Én til halvanden time. 
Det vigtigste princip er dog: De, der er der, er de rigtige.  
Det er godt at alliere sig med kompetente folk fra kommunen, der kan give info f. eks. om 
tilskudsregler.  
Dialogsprog: engelsk. Det bliver nok nødvendigt at bede engelskkyndige gildemedlemmer om at 
være tolke ligeså også engelskkyndige flygtningerepræsentanter. 
 I bliver nødt til at have en mødeleder i hver gruppe, der leder og sammenfatter afsluttende samt 
en mødeleder til fælles start og fællesafslutning. 

Baggrund http://www.openspace.dk/index. php?limitstart=1&lang=da  (De to fødders lov) 
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    22. september 2015 
 
 
     
  
       Til distriktets ledelse, GM, GK og GS og 
             ledelsen i Kolding Stadsgilde.  
 
 
 
Sidste nyt fra LGT 2015 i Køge. 
 
Kære alle 
 
Tak for en god tur til LGT i Køge – hvor vi var 20 GB fra vores DIST. 
Jeg kan oplyse om, at vi fik genvalgt LGL med en enkelt udskiftning – idet ny 
LGPR blev Ingrid Danstrup som også er redaktør for bladet! 
 
DER ER NU OPTIMAL FOCUS PÅ VORES MEDLEMS TILBAGEGANG PÅ 
CA. 200 GB OM ÅRET og det vil sige, at der bliver nedsat en lille 
HURTIGTARBEJDENDE arbejdsgruppe, hvor jeg formentlig også indgår!? 
Inden for det næste ½ år, skal man så være færdige med arbejdet – hvorefter 
vi har ca. ½ år til drøftelse ude i de enkelte GILDER! 
Det er især lovene der skal kigges på – så derfor trak jeg vores forslag (se 
bladet på side 14) L1 og B1. Og B2 blev erklæret ulovlig p.g.a. dårligt 
håndværk i LGL.  Det vil i praksis sige, at både de beslutninger som  
blev truffet til LGT 11 + 13 også var ulovlige da de omhandlede samme 
emne (Sammen lægning af fonde)!? 
 
DIST fik ”overdraget” opgaven, at afholde LGT 17 her i Trekantområdet!  
En udfordring jeg har ”modsat rettede følelser overfor”! Som du måske 
husker, fremsatte vi forslag om ændring af LGT i både 2011 + 2013? 
Men nu kan det så (måske) indarbejdes i de nye love!? 
Derfor bliver vi en lille flok i DIST der starter på dette arbejde, som en optakt - 
inden flere undergruppe tager over på hver sit felt!  
DE 3 BYER VIL NATURLIG VIS BLIVER REPRÆSENTERET I DENNE 
FØRSTE FASE. Hermed det første ”NYHEDSBREV” inden der kommer et 
officielt referat fra LGL! 
Men som du kan se på dette brev, er det jo en distriktsopgave! 
TIDLIGERE LGT her i området var Fredericia (1981) og Kolding (1999).. 
.  
 
                                   Med venlig hilsen 
 
                Karsten Barfoed/DGM 
  kabar@profibermail.dk 
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Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Efterårsferie på
 Koldinghus 2015!

Efterårsferien på Koldinghus 
om gamle dage er et hit. Der er 
mange ting man kan få indblik i 
på Koldinghus blandt andet en 
invitation til at deltage i Kongens 
store fest, hvor voksne og børn 
skal deltage i forberedelserne til 
festen, der skal markerer Chri-
stian den 4.’s opførelse af kæm-
petårnet på Koldinghus i 1610. 
Også selve festen kan man være 
med til som gæst på slottet i ef-
terårsferien.

De fleste af børnene synes det er 
sjovt selvom det godt kan lyde lidt 
kedeligt inden man tager hjem-
mefra bliver de hurtigt grebet af 
historien og oplevelserne.

Indtil for 2 år siden lagde man på 
Koldinghus ikke så stor vægt på 
at lade gæsterne deltage i slot-
tets aktiviteter i efterårsferien. De 
måtte nøjes med at kigge på.
Men et styrtdyk i besøgstallet fik 
de ansatte til at skifte kurs. Nu 
inviteres folk til at deltage. Folk 
vil gerne involveres og have fing-
rene i det. De vil ikke bare være 
tilskuere.
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Når man så ser på alle de aktivi-
teter som børn og voksne kunne 
deltage i så kan man godtforstå 
at efterårsferien på Koldinghus 
var et hit.

i flæng kan nævnes dyr fra Lin-
trup Safari Zoo Park, fiskedam, 
bueskydning, pudsning af hjelm, 
bagning og madtilberedning. 

Derudover blev der også for-
talt en masse historie om tiden 
på Christian den 4.’s tid, blandt 
andet om at man ikke brød sig 
om gafler , da man mente at det 
var djævleværktøj. Også lidt om 
hvordan man spiste i gamle dag, 
hvor man smurte smør på brødet 
med sin tommelfinger.

Dette og meget mere kunne man 
så opleve i efterårsferien på Kol-
dinghus og det tåler med garanti 
en gentagelse.

Olaj Mørup 1. gilde




