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Kyndelmisse lever stadig 
– men hvorfor?

Kjørmesknud, Marias Renselses-
dag, Kyndelmisse. Kær mærkedag, 
mange navne. Men hvad er det nu 
lige dagen betyder, og hvorfor er 
den ikke for længst blevet glemt? 
Kyndelmisse er den 2. februar.
Kyndelmissens kristne betydning 
stammer fra historien om Jomfru 
Maria, der 40 dage efter Jesus blev 
født, igen måtte komme ind i temp-
let, hvor hun kunne blive renset. 
Derfor kaldes dagen også Marias 
Renselsesdag, og den fejres stadig i 
den katolske kirke. Og nu kom kjør-
mesknud.«
Sådan slutter Jeppe Aakjærs sang 
’Sneflokke kommer vrimlende’. 
Mange folkeskoleelever og sang-
glade danskere har nok undret sig 
over hvem eller hvad kjørmesknud 
er? Hvad betyder det? Og hvornår 
kom han egentlig?
Kjørmesknud er en bondejysk om-
skrivning af kyndelmisse, hvor ’kjør-
mes’ betyder kyndelmisse, og ’knud’ 
betyder ’knude’ forstået som midt-
punkt. Så langt, så godt.Kyndelmis-
se er knyttet til Jomfru Maria.
Masser af mad til kyndelmisse
Kyndelmisse har ikke den store be-
tydning i dag, men for flere 100 år 
siden var det en dag fyldt med tradi-
tioner og ritualer.
Hvis du stadig kæmper med julesu-
let, og mindet om julens overspis-

ning fremkalder kvalme, så ville du 
ikke ønske dig at leve på landet før 
1770. Her var kyndelmisse nemlig 
en fri- og festdag på højde med ju-
leaften. Kyndelmisse var den dag, 
som markerede at vinteren var halv-
vejs overstået.
For samtidig at markere, at foråret 
lå inden for en overskuelig fremtid, 
holdt man såkaldte kjørmesfester, 
hvor man åd og drak sig en pukkel til. 
Menuen stod eksempelvis på flæsk, 
pandekager, øl og brændevin.
I gamle dage var kyndelmisse et re-
gulært æde- og drikkegilde. Måske 
har dagen potentiale til at blive det 
igen? Man sagde for eksempel, at 
hvis det blæste så meget, at »18 
kællinger ikke kunne holde den 19. 
ved jorden«, så ville foråret snart 
være på vej. Og »kjørmes-tø var 
bedre end 100 læs hø«, forstået på 
den måde, at tøvejr på kyndelmisse 
ville give en god høst.
På Fejø er det for eksempel kutyme 
at spise pandekager og tænde lys. 
Til disse fejringer medbringer alle 
en lækker ingrediens at komme i 
kyndelmissepandekagerne samt et 
stearinlys. Værterne sørger for pan-
dekagebagningen, og på den måde 
kan kyndelmisse blive en overkom-
melig hverdagsfest med selskab, lys 
og måske et lille pandekagekapløb.
Og måske vil vi i fremtiden igen tage 
dagen endnu mere til os og fejre for-
årets snarlige genkomst.

Redaktør 
Olaj Mørup
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         SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.                                                                                                                                                                                     

 

STADSGILDERÅDSMØDE 

Onsdag den 15. februar 2017 kl. 19.00 i Gildehuset 

 Dagsorden: 

 

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Godkendelse af referat fra sidste stadsgilderådsmøde d. 24. oktober 2016. 

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. 

Såfremt du skulle blive forhindret så sørg for, at din suppleant deltager. 

 

 Alle øvrige gildebrødre er velkomne.  

 

På stadsgildets vegne 

Henning Lorentzen 

Stadsgildekansler 

 

 

 



1. gildes julemøde 
1. december 2016.

Til julemødet, der var arrangeret af 
2. gruppe, kom der i alt 48 tilmeldte 
gildebrødre, ægtefæller, kærester 
og enker.
Gildemester Otte Bjerregaard bød 
velkommen og gav ordet til bordfor-
mand Jørgen Pørksen, som indledte 
mødet med at præsentere aftenens 
menu, der bestod af andesteg med 
tilbehør, ris a’ la’ mande med kirse-
bærsovs og senere kaffe og småka-
ger.
Samtidig fik vi besøg af Inger og Kaj 
Vahlkvist, der var forklædt som nis-
ser. De fortalte om Koldinghus, der 
blev grundlagt i 1268 af Erik Klip-
ping. På grund af borgens beliggen-
hed i grænsebyen Kolding, var det 
en vigtig borg i middelalderen særligt 
til forsvar af landets grænse. Christi-
an 3. blev konge i 1536 og sammen 
med dronning Dorothea byggede de 
slottet om til et civilt slot. Koldinghus 
blev meget benyttet af Christian 3. 
indtil sin død i 1559. Herefter benyt-

tede rigets første dame, enkedron-
ning Dorothea slottet til sin død i 
1571. Dronning Dorothea sørgede 
godt for byen Kolding. Hun byggede 
blandt andet hospitalet i byen og 
sørgede for, at Kolding slap for at 
stille med soldater.

Kolding som købstad kendes fra 
1230. Byen fik rettighed til at handle 
med varer mod at betale skat til kon-
gen. Når kongen drog rundt i landet, 
fulgte der en masse udenlandske 
håndværkere med, som oplærte by-
ens håndværkere i nye ting.I 1596 

Information og debat
1. GILDE

• Vi har altid markedets bedste priser

• Vi leverer og monterer gratis.

• Vi har senge i alle størrelser

• Mere en 25 års erfaring

• Specialister i senge og alt til soveværelset
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Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526  

info@egelymurerforretning.dk

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Information og debat
2. GILDE

2. Gildes julemøde den 
15. december 2016.

Vi havde valgt at begynde vores 
julemøde kl. 18.30. Gildebrødre og 
eventuelle ledsagere var inviteret. 
35 havde tilmeldt sig, kun 3 havde 
måttet melde fra. 
Helle bød kort velkommen og orien-
terede om det praktiske, aftenens 
indhold og forløb. Herefter begyndte 
vi på spisningen, som bestod af en 
traditionel julemenu med lidt utradi-
tionelt tilbehør. Efter sild mm. blev 
stemmerne rørt med en underhol-
dende julesang. Herefter var der 
diverse orienteringer, bl.a. takkede 
Renate for den store velvilje og hur-
tige afhentning og uddeling af flyers 
fra Home.
Så var det tid til en julequiz, hvor 
deltagerne ved de 4 borde konkur-
rerede mod hinanden om deres vi-
den om sange fra forskellige års ju-
lekalendere på DR 1. Der blev spillet 
mindre bidder fra 9 års julekalender-
sange og der blev diskuteret og 
gættet ved bordene. Alle fire borde 

blev Christian 4. konge. Han fore-
tog en omfattende ombygning af 
Koldinghus omkring 1600-tallet, så 
slottet præsenterede sig fornemt for 
gæster kommende sydfra. Kongen 
boede dog i København i 1600 tallet. 
Under Napoleonskrigene var Dan-
mark allieret med Frankrig og Spa-
nien i håb om at vinde de skånske 
provinser tilbage med fransk hjælp. 
En del af den spanske hær opholdt 
sig derfor på Koldinghus. Natten 
mellem d. 29. og 30. marts 1808, 
udbrød der brand på Koldinghus, 
da de spanske lejetropper fyrede for 
hårdt op i kaminerne. Branden øde-
lagde så store dele af slottet, at man 
fuldstændig opgav at genopbygge 
det. Slottet lå derfor længe som en 
ruin. 
Bordformand Jørgen Pørksen tak-
kede for fortællingen, der var kryd-
ret med anekdoter og til tider mun-
tre indslag og overrakte Inge og Kaj 
Valkvist lidt vin. Herefter blev der 
spist og snakket livligt. Til slut tak-
kede både gildemesteren og bord-
formanden for en hyggelig aften, og 
vi sluttede af på vanlig vis.

Skriver Svend Aage Pedersen
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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.

klarede quizzen flot - 2 borde havde 
alle 9 titler rigtige og modtog diplo-
mer. 
Efter spisningen af de lune retter 
fortalte Helle meget underholdende 
om forskellige typer af ”branderter”, 
hvorefter først sangmusklerne og 
derefter lattermusklerne blev rørt i 
forbindelse med årets pakkeleg. 
Alle de medbragte pakker til ca. 20 
kr. blev lagt midt på gulvet mellem 
bordene og så gik det løs med rafle-
bægre og jagten på pakker.

Efter en del løben rundt på rov ef-
ter pakker fra hinanden, lød uret og 
pakkelegen var slut.

Så var det tid til ost og ris a la man-
de og dermed naturligvis jagten på 
mandelgaven og sluttelig kaffe og 
hjemmebagte småkager. 
Gildemester Britta sluttede aftenen 
af med tak til den arrangerende 
gruppe, en reminder om tilmelding til 
nytårskuren og et ønske om en god 
jul og et godt nytår med tak for 2016.
Vi rundede en god aften af med san-
gen ”Nu er jord og himmel stille”.

AMS skriver



8

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 Julemøde
8.december 2016 i Skande-
rup Valgmenighedskirke.

Vi mødtes 56 personer kl.18,00 i 
Skanderup Valgmenighedskirke. Vi 
blev budt velkommen af deres tidli-
gere præst, der fortalte at kirken er 
bygget først i 1900 oven på et meje-
ri, og materialer fra mejeriet er brugt 
til kirken. Præsten holdt en andagt 
og vi sang julesange hvor Olav
Kjeldsen spille på orglet, det var rig-
tigt dejligt og højtideligt at høre jule-
evangeliet og bekender vor kristne 
tro.Derefter kørte vi alle til Gildehu-
set hvor vi ankom kl.19,15 og blev 
budt velkommen af Kaj-Henning 
Sørensen der var bordleder. Vi fik 
en dejlig julemiddag bestående af 
andesteg med brunede kartofler, og 
rødkål. Til dessert fik vi risalamande, 
det var lækkert.Efter middagen kom 
der besøg fra Koldinghus af to slots-
nisser (Kaj Vahlkvist var nissefar og 
Inger Vahlkvist var nissemor) 
Kaj fortalte om slottets historie, og 
om de forskellige konger der hav-

de boet på Koldinghus. Det var en 
spændende fortælling omkring det 
gamle slots historie. Endvidere for-
talte han om nissernes sjove ople-
velser, og besøg af de mange gæ-
ster her i december.

Nissefar kaldte to gildebrødre frem, 
for at de kunne blive slået til riddere 
af Koldinghus, det foregik ved at de 
knælende fik et slag med nissefars 
grydeske, og blev herved slået til 
riddere af Koldinghus.  
Birthe fortalte en julehistorie.
Det var 3.gruppe der stod for afte-
nen, de havde virkelig gjort meget 
ud af at pynte op.Det var en rigtig 
hyggelig aften, og alle kom i god jule-
stemning. Vor GM takkede 3.gruppe 
og ønskede os alle en god jul og et 
godt nytår.

Skriver Leif Lind
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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

Information og debat
5. GILDE

5. Gildes julemøde
 13. december 2016

5. Gilde har tradition for, før gilde-
mødet at besøge en af vore kirker. 
I år faldt mødet så fint, at vi kunne 
være med til Lucia aften i Sct. Nico-
lai kirke. Her deltog Sct. Michaels 
Skoles mindre klasser i Luciaopto-
get og underholdt os med julesange. 
En både højtidelig og festlig indled-
ning til julen.

Så vi var i den rette stemning til en 
hyggelig aften med julesange og ju-
lemad. Og ikke mindst Ellys fortæl-
ling om sin barndoms jul i Aulum 
– selvfølgelig på Aulumsk dialekt. 

Elly havde været på biblioteket for 
at finde en god julefortælling, men 
da de alle hed noget med ”Min barn-
doms jul”, ja, så syntes hun, at hen-
des egen fortælling kunne være li-
geså god. Og det var den, mange af 
os kunne sagtens lugte, det varme 
blod, der løb fra den slagtede gris´ 
hals ned i en spand. Det var tider!!
Kaj Vahlkvist fortalte, at onsdags-
klubbens strikkeklub havde været 
på Koldinghus og solgt egenpro-
ducerede juledekorationer med et 
overskud på ca. 8.000 kr. Der røg 
vist også lidt strikkerier med i købet. 
Dygtige damer.

En hyggelig aften sluttede for de 
omkring 30 gildebrødre. Tak til grup-
pe 3.

Skriver Ady
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HYLKEDALVEJ 3 - 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

Vagn O. Electric
  Aut. EL-installatør

Information og debat
1. GILDE

Nytårsgildehal 1. gilde
Torsdag 5. januar 2017.

Gildemester Otto Bjerregaard kunne 
byde velkommen til 22 gildebrødre 
og to gæster fra stadsgildet, nemlig 
Kaj Vahl-kvist og Henning Lorent-
zen, til nytårs gildehal i 1. gilde den 
5. januar. Her gik gildemesterta-
len på at dronningen brugte en del 
af sin nytårstale til, at filosofere lidt 
over det, at være dansk. For hvad 
er det, at være dansk? Har vi brug 
for, at være danske? Har nationa-
litet overhovedet betydning i det 
moderne industrilaserede verdens-
samfund? Bertel Haarders dan-
markskanon siger, om det at være 
dansk: Frisind: Alle har ret til at be-
stemme over eget liv, og have en 
fordomsfri og tolerant holdning til 
andre. Kønsligestilling: Mænd og 
kvinder har samme rettigheder og 
muligheder. Velfærdssamfundet: I 
det danske velfærdssamfund, nyder 
borgerne en høj grad af beskyttelse 
mod sociale og fysiske risici, og har 
gavn af en række offentlige goder. 

Velfærdsgoderne i Danmark er f. 
eks.: Økonomisk støtte i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, forskellige 
former for handicap og alderdom, til 
børnepasning, ældreomsorg, pleje 
af kronisk syge, samt ikke mindst 
offentlig støttet skolegang og ud-
dannelse. Tillid: Troværdigt sam-
fund. Tilliden afhænger af, at der i 
samfundet findes fælles normer og 
moralske værdier, samt en forestil-
ling om fælles interesser og offent-
lige institutioner, der behandler alle 
borgere ligeligt og er frie for korrup-
tion. Det danske sprog: Det danske 
sprog er modersmål, for mere end 
90 % af befolkningen i Danmark. 
Sproget er ikke blot et kommunika-
tionsredskab, det er en kulturbærer. 
Foreningsliv og frivillighed: Forenin-
ger udgør en grundlæggende måde, 
at organisere fællesskabet på, i hele 
Danmark. 
Foreninger er et af de steder i sam-
fundet, hvor mennesker har mulig-
hed for, at mødes og få kendskab 
til hinanden, på tværs af sociale 
forskelle. I foreningslivet kan børn, 
unge og voksne lære om demokrati 
og medbestemmelse. Hygge: Ideen 
om hygge fylder meget i danskernes 
bevidsthed. Hygge betragtes som et 
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særlig møde, at være sammen un-
der afslappede forhold. Hygge har 
sit eget ord, og mange siger, at det 
kan oversættes. Det er ikke mange 
udlændinge, der besøger Danmark, 
der ikke straks bliver præsenteret 
for ordet, og for hyggens betydning. 
Frihed: Frihed er en grundlæggende 
værdi, for det danske demokrati. I 
den vestlige tradition, hænger fol-
kets frihed, sammen med den enkel-
te borgers frihed, fordi folkelig selv-
bestemmelse anses for, at være en 
forudsætning for, at den enkelte kan 
udfolde og udtrykke sig frit og leve et 
lykkelig liv. Den demokratiske frihed, 
er dog ikke ubegrænset. Man har fri-
hed, under ansvar for sine handlin-
ger. Lige for loven: Danmark ligger 
ofte i toppen af internationale målin-
ger om tillid, lav korruption, tryghed 
og lykke. Danskerne er også kendt 
for medmenneskelighed, og giver 
plads til forskellighed. Men hver 
især ved vi, at vi er danske. Det er 
en del af vores identitet.
Herefter var Kaj Vahlkvist oppe for at 
holde en lille tale på latin, som ingen 
forstod, men sluttede af med, at øn-
ske 1. gilde godt nytår.
5. minutters Sct. Gilde blev udført af 
Preben Abildtrup og lød sådan her: 
Et menneske jeg beundrer. Hun hol-
der af dem, vi ikke regner for noget. 

De slider og slæber og er tapre li-
vet igennem. Hun hedder Hanne 
Reintoft. Jeg faldt tilfældigvis over 
en artikel om hende, og kunne høre 
myndige, men samtidig bløde stem-
mer. Hun er født 3. marts 1934 i 
København og døbt Hanne Beha 
Erichen, og i øvrigt søster til globe-
trotteren Troels Kløvedal. Hun har 
et langt CV., socialrådgiver, forfat-
ter, brevkasseredaktør og tidligere 
folketingsmedlem, og sidst men ikke 
mindst debattør. Hanne Reintoft 
voksede op på Østerbro, som den 
ældste af 5 søskende. Hun måtte 
på et tidspunkt, tage ansvar for sine 
yngre søskende, da familien bog-
staveligt talt gik i opløsning. Fade-
ren og moderen blev skilt, faderen 
som var dyrlæge og dermed havde 
let adgang til både morfin og amfe-
tamin, som han blev dybt afhængig 
af. Hanne Reintoft var dengang 19 
år, og kort efter skilsmissen døde 
moderen, og hendes far røg på sy-
gehuset ”Sankt Hans”, og blev der i 
fire år. I årevis måtte Hanne tage sig 
af familiens yngste, ønskerne om at 
studere jura røg hermed i vasken – 
”Det var noget man måtte tage på 
sig, og sket er sket”, har hun senere 
formuleret sig. Hun begyndte heref-
ter en uddannelse som socialrådgi-
ver, og her følte hun sig straks på 
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Blomsterhuset Madam Grøn IVS 

C.F. Tietgensvej 1B – 6000 Kolding – Tlf. 76 92 00 86 
Åbningstider: Man–Fre 9.00-17.00/Lørdag 9.00-16.00/Søndag 10.00-14.00 

 
 
 

den rigtige hylde, og samtidig havde 
hun aftenerne fri til at passe sin lille 
familie, som hun havde ansvaret for. 
I sin praktik periode fik hun Agnes 
Udsen som faglærer (mor til skue-
spiller Bodil Udsen).
Hun fik tidligt i sin karriere et skarp-
retterjob, i det daværende mødre-
hjælp, hvor hun gang på gang gav 
unge piger og modne kvinder af-
slag på abort, fordi de ikke opfyldte 
de daværende betingelser. I stedet 
måtte hun og hendes kolleger bort-
adoptere børnene med tvang, og de 
oplevelser tærede på hende. Hanne 
Reintoft var i mange år ansat på 
Glostrup Amtssygehus, også her 
sagde hun sin mening, ”Man må jo 
ikke gå fra en døende, fordi kl. er 16, 
for så tager man humanismen og 
næstekærligheden ud af vores fag, 
så bliver det til noget gudsjammer-
ligt noget”, og dette kan man jo kun 
give hende ret i.
 Hanne Reintoft holdt op med at ar-
bejde, da hun var 80 år gammel, og 
er i dag 82, så hun har vel gjort sin 
pligt.
Herefter læste Frede Jensen Gilde-
loven op.

Efter gildehallen mødtes vi i Natug-
len, for at ønske hinanden et godt 
nytår, med et lille glas champagne, 
senere gik vi i restauranten hvor 
Preben Abildtrup var bord leder, og 
hvor menuen bestod af kogt torsk, 
og aftenen sluttede senere af med 
”ja, vi er danske spejdere . . .” med 
de korslagte arme, som traditionen 
udøves.

Skriver Benny Pagh.
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Information og debat
2. GILDE

2. Gildes
 Nytårs-Gildehal
19. januar 2017

Vi havde til denne gildehal fornøjel-
sen af at have besøg af Stadsgil-
deledelsen: Kaj Vahlkvist, Henning 
Lorentzen og Bent Christensen og 
vi indledte mødet med over et glas 
champagne at ønske hinanden godt 
nytår.

I gildehallen bød gildemesteren vel-
kommen og glædede sig over, at vi 
i 2. gilde er vokset i 2016, så vi nu 
er 23 gildebrødre. Desuden har vi 
haft et år, hvor der er samlet mange 
penge ind til både den fælles hjæl-
pekasse og til vores egen.
I gildemestertalen var overskriften 
”Lykken er at give”: Vi mennesker 
betyder noget for hinanden. Det er 
absolut vigtigt for os med gode og 

sunde relationer og socialt sam-
vær. Vi er ikke bare sociale dyr, vi 
er ultrasociale. Du er ikke noget i 
dig selv, du er kun noget i forhold til 
andre.
Det er derfor forbrug ikke gør os 
lykkelige. Når vi rager til os, er vi 
alene. Når vi giver, så skaber og 
dyrker vi de gode relationer – i fæl-
lesskabet er vi lykkelige. Gaver 
viser, at vi vil hinanden. Når du har 
brugt tid, penge eller kreativ energi 
på en gave, så er det fordi du vil 
modtageren noget – modtageren 
forstår det og relationen er skabt. 
En gave behøver ikke at være så-
dan én, der er pakket ind i bånd og 
sløjfe. 
Vi mennesker er i stand til at give 
uegennyttigt. Derfor får vi som frivil-
lige noget ud af at gøre noget godt 
for andre. Vores hjerner belønner 
os ved at producere lykkestoffer, 
vi får den gode følelse og den me-
ningsfulde relation til de andre frivil-
lige. 
Når vi ikke har tid til andre, så bliver 
vi ensomme. Faktisk kan ensomhed 
blive den næste livsstilssygdom 
efter stress, hvis vi ikke passer på. 
Vi skal være opmærksomme på 
at søge og dyrke fællesskaberne i 
stedet for at tro, at 100 venner på 
Facebook er det samme som 100 
venner i virkeligheden. Vi skal hu-
ske at give, så relationerne spirer. 
Når vi gør noget for andre, så er vi 
allermest mennesker – det ultraso-
ciale dyr, der bliver lykkeligt af at 
gøre noget for andre.
Efter gildemestertalen havde Kaj 
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Vahlkvist bedt om ordet. 
Herefter holdt Else Vig 5 minutters 
Sct. Georg:
Så lang tid vi har minder – består 
dagen i dag
Så lang tid vi har håb – venter da-
gen i morgen
Så lang tid vi har venner – er dagen 
i dag varm og god.
Jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle 
fokusere på i dag. Om det skulle 
være de forfærdelige ting, der sker 
rundt omkring i verden og som ”lille 
mig” ikke kan gøre ret meget ved, 
udover at ønske og drømme om, 
at menneskeheden bliver klogere 
og finder ud af at leve i fred og for-
dragelighed. Men min konklusion 
er, at det vist forbliver ønsker og 
drømme, som ikke går i opfyldelse 
lige nu, ja måske aldrig. Derfor væl-
ger jeg at fokusere på noget helt 
jordnært og positivt og dagligdags, 
som i øvrigt det meste af vort liv 
består af. 
Eksempelvis at det er så rart at 
være lige her, sammen med jer, i 
vort eget hus på Fynsvej og i vort 
endnu fredfyldte land. 
Det er også spændende på 
Videnskab.dk at læse, at der 
hver eneste dag opsættes en 
halv million solpaneler i ver-
den. I bladet ”Ingeniøren” om-
tales en analyse, der fortæller 
at i år 2020 er 84% af dansker-
nes strøm og varme grøn. 
Det var også godt, at Knud og 
jeg havde fornøjelsen af at fej-
re juleaften sammen med vore 
dejlige børn og 6 børnebørn. At 

alle var samlet, gav en følelse af, at 
der var en usædvanlig stråleglans 
over aftenen. 
På forskellige vis deler vi jo, hver af 
os, fælles oplevelser med mange 
andre og ikke mindst med hinanden 
i Sct. Georgs Gildet. 
Mit overordnede budskab er så, 
at hver enkelt af os kan så meget 
selv, men i samvær og fællesskab 
beriges vort liv og det er ret utroligt, 
hvordan kræfterne mangedobles, 
når man står sammen – i familien, 
vennekredsen eller i vort efterhån-
den meget veletablerede ”pigegil-
de”, 2. Sct. Georgs Gilde.
Et rigtig godt forum, hvor vi hjælpes 
ad og bruger af hinanden på kryds 
og tvært og ganske uden, at det 
på nogen måde bliver eller føles 
omklamrende. Det føles så godt at 
være med i en sammenhæng, hvor 
alle yder og derefter nyder. Til gavn 
for andre og dermed også til gavn 
for os selv, livskvalitetsmæssigt. 
Godt vi har fællesskabet. Godt vi 
har hinanden.
Else sluttede af med digtet ”Lykken” 
af Benny Andersen.
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Efter gildehallen kunne vi sætte os 
til bords ved flotte nytårspyntede 
borde og lækker mad.
Undervejs var der orienteringer fra 
de forskellige udvalg: Alle flyers er 
afhentet uden problemer, omtale af 
koncerten i Brændkjærkirken med 
Mandskoret og Bjælderne, udstilling 
i Borgerhuset af Hundebøls male-
rier, Frydenborg får ny ovn, efter-
følgende står der maling og nye 
madrasser på programmet.

Desuden havde 5 af gildebrødrene 
været til orienteringsmøde om Mød-
rehjælpens evt. opstart i Kolding 
i forhold til, om der måske kunne 
være aktiviteter, vi i 2. gilde havde 
lyst til at byde ind med. 
I forlængelse af det, talte vi om, at 
det nu er tid til i nærmeste fremtid 
at vi i 2. gilde får planlagt en aften, 
hvor vi udelukkende skal tale om, 
hvad vi ønsker at bruge vores ind-
samlede penge til. 
Vi sluttede en god aften af på vanlig 
vis 
 

AMS skriver

Information og debat
3. GILDE

3.gildes Nytårsgildehal
torsdag 13.januar 2017.

Som det er sædvane i 3.gilde var 
det også ved denne Nytårsgildehal, 
ridderne der forestod gennemførel-
sen af gildehallen.
Vi var 39 gildebrødre samt 3 gæster: 
Kaj Vahlkvist, Henning Lorentzen og 
Bent Christensen fra Stadsgildet. Vi 
startede med at synge Grundtvigs 
”vær velkommen Herrens år”. 
Med øksen som en slags dirigent-
stok indledte Erik Jørgensen med 
at citere sommersangen ”Jeg ser de 
bøgelyse øer” og fortalte, hvorledes 
vort land gennem historien var ble-
vet mindre og mindre, og hvor vi i 
dag går ind i 500 året for fejring af: 
Reformationens indførelse. 
Luther året, og hvor der er kort fra 
grænse til grænse i vort lille land. 
Erik omtalte hvorfor Luther gjorde 
oprør og satte gang i en udvikling, 
der har betydet enormt for vort lands 
kultur. Vi har alle i dag et ansvar for
at huske vort lands historie og kultur, 
men – og her citerede han den tyske 
fysiker Albert Einstein: ”Der findes to 
ting, som er uendelige: Universet og 
den menneskelige dumhed. Og når 
det gælder universet, er jeg endda 
ikke helt sikker”. Med dette citat øn-
skede Erik alle et godt og aktivt gil-
deår.
Herefter blev ordet givet til Stadsgil-
demester:  Kaj Vahlkvist, der star-
tede sin tale på en blanding af vo-



lapyk og kaudervælsk eller var det 
latin ?? Martin Luther ønskede efter 
Kajs opfattelse at gøre op med tre 
ting, nemlig at gøre paven overflø-
dig, og afskaffe ”aflad” og dermed 
skærsilden og billetten til paradis,og 
endelig at præsten i sin prædiken 
skulle tale det nationale sprog, altså 
hos os dansk og ikke latin, som me-
nigheden ikke forstod, men det var  
måske netop meningen.

I sin 5 min.Sct.Georg genfortalte Per 
Olsen sit riddersvar fra 2008, der om-
handlede begrebet”flokmentalitet” 
Denne findes ikke mindst hos visse 
dyrearter som ulve hvor det er en 
nødvendighed for at overleve.
Hos mennesker kan det have både 
en positiv og negativ indflydelse, og 
det er ikke mindst kendt indenfor 
spejderbevægelsen, hvor de yngste 
deltager som ulveunger, hvor det 
har en positiv indflydelse på at gøre 
ulveungerne til bedre mennesker. 
En negativ konsekvens  kan finde 
sted, hvor lederen optræder som en 
demagog, og hvor der skal meget 
mod til at gå mod den herskende og 
den forkerte opfattelse. 
Årets gildebror:

Erik lykønskede vor gildemester 
Christian Sønderby med at han til 
nytårskuren var blevet valgt som 
årets gildebror.
Gildehallen blev krydret med musik 
af bla. Glenn Miller og Louis Arm-
strong.
Det var 4.gruppe der stod for efter-
gildehallen hvor vi blev trakteret med 
en yderst velsmagende torskeanret-
ning, hvor vor gildemester, som efter 
eget udsagn ikke er torskefan, måtte 
overgive sig.

Vor gildemaster takkede ridderne for 
en fin gildehal, og takkede samtidig 
4 gruppe for en fin eftergildehal.
Vi sluttede på vanlig vis.

Skriver John Hansen

  



Information og debat
4. GILDE

4. gilde Nytårsgildehal
3. januar 2017.

Julen er traditionernes tid og det 
gælder også 4. gildes jule arrange-
ment med damer i december må-
ned, her må ikke ændres ret meget 
og det blev det heller ikke denne 
gang, en god julemiddag bankospil 
et par julesange og så hyggeligt 
samvær som slutter med at ønske 
hinanden god jul.
Nytårsgildehal her var vi mødt 23 gil-
debrødre og vi fik besøg af stadsgil-
deledelsen, et godt initiativ hvor de 
nøder alle gildebrødre og de dem.
Gildemesteren brugte dronningens 
nytårstale som inspiration til sin tale. 
Dronningens startede sin nytårs tale 
således, - Nu er der kun få timer til-
bage af det gamle år, 2016. Om lidt 
skal vi skrive 2017 - et nyt år med 
nye muligheder; men også med de 
opgaver og problemer, som vi ikke 
fik fuldført eller løst i det gamle. Vore 
bekymringer og opgaver bliver ikke 
slettet ved at skrive et nyt årstal.
Det er jo så sandt, - så sandt. Da jeg 
skulle forberede mig til i aften, kom 
jeg til at tænke på min gildemester 
tale fra nytår 2012, og så tænkte jeg, 
at her var der for en gang skyld no-
get, der kunne genbruges.
Tilbage i gildehallen i 2012 talte jeg 
lidt om vi som mennesker, og om 
at yde og nyde. Skal man i et nyt 
år kigge bagud eller fremad. Jeg 
foretrækker fremad, selvom man al-

tid er utrolig klog, når man kigger i 
bakspejlet. – men det der er sket, er 
sket og står som oftest ikke til at æn-
dre.  Dermed er det ikke sagt, at det 
er forbudt at kigge bagud, for man 
drager selv sine erfaringer ud fra 
sine handlinger eller de hændelser, 
man har deltaget i, og jeg er ret sik-
ker på, at alt bliver lagret i ens egen 
computer/hjerne - og ved hjælp af 
instinktive evalueringer bliver ens 
egne konklusioner enten bekræf-
tet eller korrigeret, - så man derved 
lære og har mulighed for fremad, at 
gøre alt bedre. Og nu hvor vi star-
ter på et nyt år kunne det jo være 
et mål at prøve at gøre alt bedre, at 
forbedre os, - ”at bruge og bruges”. 
Gildeloven siger noget om det: 
-at have respekt for det, der har vær-
di for andre.-at vi skal være venlige 
og forstående overfor andre.
Som jeg forstår det, siger den faktisk 
kun noget om, at vi skal bruges. Men 
det er vel også derfor vi er medlem 
af et Sct. Georgs gilderne, og fordi 
vi føler at vi har et overskud til at 
hjælpe andre. En utrolig hjælp til 
mange er, at gi’ en hånd uden opfor-
dring, selv med små ting. En opgave 
der kan se ubetydelige ud for andre, 
kan være utrolig vigtig for en anden, 
og det kan betyde meget for ved-
kommende, at man hjælper uden 
at være bedt om det, vi er jo gilde-
brødre og er i et fællesskab. Dron-
ningen sagde også i sin nytårstale 
følgende: Netop dét, at være en del 
af et fællesskab, har stor betydning. 
Det er ikke noget, man kan kræve, 
men det er noget, der kommer næ-



sten umærkeligt lidt efter lidt. Det er 
dér, hvor ”de” bliver til ”vi” og ”dem” 
bliver til ”os”  Lidt længere fremme i 
tale sagde Dronningen: Lad os gøre 
et nytårsforsæt! Lad os prøve at 
se de mennesker, der omgiver os.  
”Hvordan står det til derhenne?” Er 
der brug for en hjælpende hånd, lidt 
omsorg, eller blot et genkendende 
godmorgen, et nik til den, vi står i kø 
med ved kassen? Man kan være en-
som, også i vores travle, myldrende 
hverdag. Det er nok vær at tænke 
over. Sjovt nok sagde Dronningen 
lidt af det samme i sin nytårstale i 
2012: Dronningen talte altså både 
i 2012 og 2016 lidt om uopfordret 
at give en hjælpende hånd. Så det 
er måske noget vi bør lægge os på 
sinde. -men husk, at det ikke gør no-
get, at hjælp er gensidig, for vi har 
alle brug for engang imellem at få et 
skulderklap.- og vi har også engang 
imellem brug for at bruge, ikke kun 
bruges, - så bliver vi brugt op.
Hermed vil jeg ønske jer alle et godt 
nyt år, og håbe at vi alle kan yde og 
nyde i det nye år. 
Nis Henning holdt 5 minutter. 
Det vil jeg holde over emnet MORAL 
For nu at få begreberne på plads så 
har jeg slået op i den Danske ord-
bog ”Ordet Moral er en opfattelse af 
hvad vi anser for rigtigt med hensyn 
til vores handle og tænkemåde” Or-
det Dobbelt moralen ” at hylde be-
stemte moralske principper i teorien 
men ikke efterleve dem i praksis” 
Nu er julen og nytår overstået og 
alt den virak det følger med og alle 
de glæder der også følger med, og 

endnu et tegn på overflod og her er 
det at man kan filosofere over om 
det kan fortsætte med at udvikle 
sig. Høre man så Dronningens og 
Statsministeren Nytårstale om frem-
gang og fremskridt så kan man stille 
det spørgsmål, Hvad nu hvis hele 
verdens befolkning forventer det 
samme kan verden så følge med. 
Ved overgang til det nye år kan man 
se fyrværkeri til mange mil kr. blive 
skudt op i tågedisen af de samme 
personer som i den offentlige debat 
udtaler, at vi har alt for stort skatte-
tryk, og vores sundhedsvæsen er 
for dårligt Og vi kan ikke behandle 
alle de skader som fyrværkeriet for-
årsager men købe at par briller når 
man jo lige har købt for 1000 kr. 
krudt kan der ikke blive råd til. Jeg 
mener at vi også her har et problem 
med ordet ”moral” idet vi mener at vi 
har en høj moral til vores gøren og 
laden og når så vi lægger det dob-
belte til så det bliver ” dobbelt moral 
må det blive dobbelt så godt”. Men 
her tager vi gruelig fejl hvis i husker 
hvad jeg indledte med Det var må-
ske et emne vi skule lave en studie 
kreds om. Jeg har nu brugt mine 5 
min og vil derfor ønske jer alle et rig-
tig godt nytår med lidt mere brug af 
ordet MORAL I 2017 og lidt mindre 
af ordet DOBBELT MORAL.
I eftergildehallen var det også tradi-
tionerne der bestemte så der blev 
serveret kogt torsk med diverse til-
behør og torskens pris sunget en 
god aften og et god start på det nye 
år. 

Skriver Poul Lyngs
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5. GILDE

5. Gildes 
Nytårsgildehal tirsdag
 den 17. januar 2017.

Så er vi i gang igen med et nyt år, 
og gildemester Søren bød 29 gilde-
brøde velkommen. Vi havde besøg 
af stadsgildeskatmester Bent Chri-
stensen og stadsgildekansler Hen-
ning Lorentzen. 
Gildemestertalen startede med en 
linje fra Shu-bi-dua sangen; ”De ting 
i livet, man husker til man dør. Den 
første mand på månen…”. Vi har 
forhåbentlig alle ting, vi husker til vi 
dør. Oplevelser vi aldrig glemmer. 
Det behøver ikke at være de store 
skælsættende ting ude i verden. De 
små ting i livet kan også tælle. Man-
ge af de erindringer, der dukker op 
er oftest fra barn- eller ungdommen. 
Mange gange i kombination med 
dufte fra oplevelsen. Gamle spejde-
re husker lejrbålene som forførende 
og magiske, og de store natspejder-
løb, som handlede om smuglere og 
bankrøvere. Alle disse voldsomme 
oplevelser har bidt sig fast i hukom-
melsen, som ”en af de ting man hu-
sker til man dør.”
Disse ungdommelige erindringer er 
dog ikke en undskyldning for ikke 
at stræbe efter at skabe ting, man 
husker til man dør. Vi har alle mulig-
heder for i fællesskab at skabe nye 
minder samt hjælpe andre til at op-
leve en skelsættende begivenhed, 

de husker for evigt. Gennem vores 
gruppe- og gildearbejde skal vi be-
stræbe os på til stadighed at sørge 
for, at vi oplever noget nyt. Vi havde 
en udflugt til Harteværket, hvor vi fik 
et dask på opleveren, men især blev 
vi inspireret til oplevelser med vore 
børn og børnebørn. Desværre var 
tilslutningen kun på 11 oplevelses-
syge brødre. Dette er måske et tegn 
på, at vi ikke længere søger nye 
oplevelser, men blot søger det tryg-
ge sikre samvær med andre gilde-
brødre, hvor vi så kan tale om gamle 
dage, hvor vi oplevede noget!! Der 
er faktisk ingen undskyldning for ikke 
at deltage i arrangementer uden for 
huset, da alt er til rådighed; hente, 
bringe, mad, drikkevarer, fornuftige 
tider i døgnet. Disse tilbud ophører 
lige så stille, hvis vi ikke møder op. 
Ingen tilbud om livsforandrende op-
levelser, kun stilstand.
Nytåret er tidspunktet til at gøre sta-
tus, gøre op med os selv, hvad vi 
vil foretage os, bestemme, hvilken 
retning vi nu skal gå i. Vi bliver alle 
dagligt bombarderet med spænden-
de tilbud. Har gildet de rigtige tilbud? 
Har vi kommunikeret vores tilbud 
rigtigt ud for at tiltrække de menne-
sker, der har tid tilovers? Først af alt, 
hvem er vores målgruppe? I dagens 
Danmark har alle, der annoncerer i 
dagblade eller på de sociale medier 
analyseret målgruppen for at finde, 
hvilke virkemidler, der skal anven-
des for at tiltrække nye kunder. De 
forlanger en historie om produktet 
uanset at kvalitet og pris er i orden. 
Økologi, dyrevelfærd, holdning til 



genbrug, forurening osv. skal mat-
che. Vi skal ikke matche disse krav, 
men vi må erkende, at vi ikke magter 
at tiltrække nye medlemmer. Er det 
fordi, vi modsat sælgeren af gluten-
fri, anti oksidatfri, GMO fri, økologisk 
spegepølse, forlanger noget af ”kø-
beren”. Forlanger at ”køberen” har 
et livssyn, der er på linje med vores 
livssyn og holdninger. Egentlig ikke. 
Vi kommunikerer ikke klart ud, hvad 
vi vil, og hvad vi er. For tiden er vi 
mest optaget af at vise, hvor mange 
penge vi deler ud. Vise, at vi er en 
organisation, der er interesseret i 
andre menneskers velfærd og gør 
noget ved det. Problemet er, at der 
er væsentlig større organisationer, 
der gør det samme og har budgetter 
til at annoncere landsdækkende og 
frivillige til landsdækkende indsam-
linger. Er det dem vi vil konkurrere 
med? Bestemt ikke. For det første 
skal vi være tro mod os selv. Erken-
de hvad vi er og især, hvad vi ikke 
er. Vi er en lille gruppe mennesker, 
der kan lide at være sammen, ud-
føre ting sammen, tjene penge sam-
men. Alt i alt en fasttømret gruppe, 
der nyder samværet. Men ikke mere 
fasttømret end der er plads til nye 
medlemmer af fællesskabet. Med 
den selverkendelse af vores egen 
størrelse og formåen, skal vi i det 
nye år bestræbe os på at gøre vores 
bedste for at udfylde de rammer, vi 
har fået tildelt i samfundet, og deri-
gennem gøre os interessante for de 
potentielle kommende gildebrødre, 
der er derude.
I anledning af 500 året for Martin Lu-

ther ønskede stadsgildemester Kaj 
Vahlkvist os godt nytår på latin, men 
var dog så venlig at oversætte sin 
tale til almindeligt dansk.
Steens 5 minutters Sct. Georg var 
en fortælling om en af vores driftig-
ste købmænd; Herman Salling. En 
mand, som var af ”den gamle skole”, 
der krævede fremgang og handling 
af sig selv og sine medarbejdere. 
Konklusionen på historien; først og 
fremmest sæt et mål og styr efter 
det, gå ikke i stå, men styr kun efter 
fremgang. Fremgang kan kun opnås 
ved at man styrer bevidst mod må-
let, bruger de virkemidler vi har og 
fastholder de procedurer og ritualer, 
der har virket gennem nu mere end 
80 år. Vi har målet, men kursen er 
blevet et zig zag mønster.
Eftergildehallen bød på kogt torsk og 
dejlige vintersange. Jørgen har væ-
ret på IBC, hvor 2 klasser havde fået 
til opgave at finde ud af, hvordan vi 
får fat i flere deltager til vores løb. 
55 elever med mange gode ideer 
var overvældende og spændende. 
De bedste vil blive valgt ud af deres 
lærer. Eleverne skal hjælpe til ved 
løbet.  Auto-Centralen vil sponsere 
tryksager til Sct. Georg løbet og vil 
udstille et par biler. Samtidig vil lø-
bet komme med på deres face book 
side.
Aftenen sluttede med at GM takke-
de 4. gruppe for et fint arrangement. 
Næste møde er den 21. februar hos 
Blue Kolding.

Skriver Ady
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2. Gilde juleindkøb.
Julen vare som vi alle ved helt til på-
sken så en lille julehistorie her i det 
kolde januar er vel ikke af vejen. I ju-
lemandens hus i Hellikorsgade står 
der i december måned et juletræ 
hvor de værdige trængende børn 
kan hænge et juleønske på, det er 
Lions Club og Kolding kommune der 
udvælger børnene.

 

2. gilde besluttede at vælge to børn 
ud og så give dem en gave vi valgte 
en piger og en dreng på 11 og 13 år 
der ønskede sig en jakke, så Jette 
og Renate gik på juleindkøb for at 
opfylde deres ønske.
 vi kender ikke børnene. Det gør Li-
ons Club, og børnene ved det er fra 
2. Sct. Georgs Gilderne gaven kom-
mer, og så håber vi bare at de vil fin-
de sig godt tilpas i deres nye jakker.

Jette og Renate
2. gilde
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Sct. Georgsgildernes 
juletræsfest 27/12 2016

Ca. 70 forventningsfulde børn og 
voksne deltog i dette års juletræs-
fest. Årets julemand var den erfarne 
julemand Leif Lind fra 3. Gilde. 

På billedet sammen med juleman-
den ses formanden for juletræsud-
valget Jan Rothausen fra 4. Gilde
Igen i år en god juletræsfest.

AMS skriver 2. Gilde
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Nytårskur den
8. januar 2017.

Gildebrødre med koner/mænd 
strømmede allerede til gildehuset 
ved middagstid, og kl. 13 var der 
trængsel i natuglen og entreen. 
Mange havde taget traditionen til sig 
og var mødt op med festlige nytårs-
hatte. Ved indgangen forventedes 
det, at man købte et lod på 20,- kro-
ner, som senere gav mulighed for at 
vinde et maleri af Carl Strøm Han-
sen. Pengene vil tilfalde gildernes 
hjælpearbejde.
5. Gildes gildemester Søren bød 
velkommen med champagne og 
kransekage, hvorefter han fortalte 
om eftermiddagens program. 

Da vi jo har arvet en del malerier 
fra Hans Peter Hundebøl, havde vi 
inviteret hans søn Lars for at takke 

ham for malerierne. Cand. mag. 
Erik Voss, som tidligere har skrevet 
om H.P. Hundebøl i Koldingbogen 
havde indvilliget i at komme og for-
tælle om H.P. s liv og malerier. H.P. 
var født i 1916 på en gård, men den 
vej skulle han ikke. Han gik i lære, 
og blev så dygtig, at han blev op-
taget på Det Kongelige Kunstaka-
demi. Det var svært at leve af at 
være kunstmaler, så H.P. havde alle 
årene arbejde ved siden af at male. 
I Kolding boede han med sin kone 
Inge i Katrinegade. Inge brugte af 
og til hans malerier til at betale køb-
mandsregningen med. Så på nogle 
af billederne havde han bag på skre-
vet, ”må ikke sælges”. Han malede 
de ting han sansede; kulden, blom-
ster, natur. Erik Voss sluttede med 
at spørge; ”Er malerierne noget 
værd?”. han svarer selv; ” Smag og 
behag!”.

Vinderne af malerierne blev udtruk-
ket, og de fik hver en Kolding bog 
med. 
Stadsgildemester Kaj Vahlkvist holdt 
nytårstalen, hvor han bl.a. så tilbage 



på et godt gildeår med mange ud-
advendte synlige aktiviteter. Strik-
keklubben blev rost for sin indsats 
til hjælpearbejdet. Havde solgt for 
40.000 kroner. Kaj takkede 5. gilde 
for et fint arrangement, hvorefter 
han udnævnte årets gildebror. En 
gildebror, som aldrig siger nej til at 
hjælpe, og hjælper med et smil og 
en god bemærkning: Christian Søn-
derby fra 3. gilde.

Christian var for en gang skyld 
mundlam  - sagde han – men fik dog 
takket for æren.
GM Søren sluttede eftermiddagen 
af med at takke Lars Hundebøl samt 
Erik Voss og ikke mindst Olav for 
hans underholdende og hyggelige 
klavermusik.  

Skriver Ady

Tanker ved 3. Gilde 
Koldings 50 års jubilæum 

på Houens Odde 
Oktober 2016

Spejderne og Gilderne understøtter 
den enkeltes strøben efter at leve 
som en ansvarsbevidst, hjælpsom 
og nyttig borger. Vi fejrer 50 års 
kammeratskab, værdifælleskab og 
glæden ved at arbejde for en sag. 
Én gang spejder – altid spejder. 
Ved denne helt særlige lejlighed vil 
jeg forsøge, at reflektere over tre 
af livets store omdrejningspunkter: 
Tid, Tro og Kærlighed.
Tiden er en flygtig størrelse. En 
dag, en weekend er en rum tid, 
vi almindelige vis kan overskue, 
men 50 år virker som en uendelig 
rum af tid. Vi ved godt at tiden går, 
men 50 år? Vi ved det godt og ser 
mange tegn på tiden tand, men kan 
alligevel ikke helt begribe tiden. Et 
andet tegn som vi har på Houens 
Odde netop nu, er Lillians 30 års 
jubilæum som leder køkkenet, som 
vi fejre her i november i år. (2016) 
30 år på Houens Odde er et livs-
værk, som har indeholdt uendelige 
mange kopper kaffe og måltider 
til gæster på Houens Odde, men 
mere interessante er at tænke på 
det fantastiske antal af mennesker, 
som Lillian har mødt med Houens 
Odde, identiteten. Derimod kan vi 
kigge med hjælp af fælles hukom-
melse se tilbage på den svundne 
tid. Til jubilæumsfesten var der to 
Gildebrødre med, som havde været 
med fra den første 3. Gildes ar-
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bejdsweekend for 50 år siden. Egon 
Lundsgaard og Peter Møller Han-
sen har været med alle 50 år. Det 
er tale om en imponerende dedika-
tion og trofasthed. Hvilket bringer 
os videre til næste emne.
Tro. 
Jeg vil sige lidt om troen på – at der 
findes noget der er større end en 
selv. Og det er ikke ”konen” jeg ta-
ler om! Det er troen på, at der findes 
noget som det er værd at kæmpe 
for, give sit engagement og arbejde 
for – uden at få løn i form af penge. 
Det er den tro, som holder liv i et 
fælleskab, som det 3. Gilde har om-
kring arbejdsweekenderne på Hou-
ens Odde. Men også i Gildets andre 
aktiviteter, hvor værdier om at holde 
sig aktiv og i vigør som medmenne-
ske er noget det vigtigste i et men-
neskeliv. Det er naturligvis også vig-
tigt med et stærkt socialt fællesskab, 
hvor man har det godt sammen – og 
kan slappe af i hinandens selskab. 
Kærlighed er det 3. og sidste emne.
Kærlighed.
Vi ved godt, at der kan opstå kær-
lighed til at andet menneske. Og det 
er stadig ikke ”konen” jeg taler om! 
3. Gildes arbejdsweekend – der er 

vel netop tale om en ”konefri zone”? 
Men det handler jo ikke kun om, at 
slippe væk fra noget – konen, hver-
dagen eller noget tredje. Jeg ople-
ver, at der i indsatsen med de prak-
tiske arbejdsopgaver på Houens 
Odde ligger en kærlighed til stedet. 
Houens Odde er en helt særlig na-
turlomme, men spejdernes tilstede-
værelse igennem 68 år har skabt 
en helt særlig ånd, en Houens Od-
deånd som kalder på didikation og 
kærlighed til stedet og den har 3. 
Gilde i Kolding vist gennem 50 år 
ved trofast at opsøge praktiske op-
gaver, som bidrager til spejdernes 
fortsatte muligheder for udvikling 
spejdeidéen på Houens Odde. På 
vegne af KFUM Spejderne mange 
tak for indsatsen.

Karsten Vilken Mulvad
Centerleder på Houens Odde

Spejdercenter
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Nyt fra Husudvalget!
Vi i husudvalget vil gerne gøre det 
så let for gildebrødrene som muligt 
derfor har vi anskaffet en ledningsfri 
støvsuger, det er selvfølgelig med 
en bagtanke, når det nu er så let at 
tage støvsugeren så venter vi at alle 
lever på til det vi forventet at vi lige 
støvsuger det på vi spiller når vi bru-
ger huset, så dem der kommer efter 
kommer til et pænt og rent hus.
Den nye støvsuger står i rummet 
ved kældertrappen, den står i opla-
deren så den altid er klar til brug og 
hvis de der bruger den så igen stiller 
den der så er den også klar til næste 
bruger, vi håber I alle vil blive glade 
for at bruge vor ny investering. 

God arbejdslyst.
Husudvalget
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Hjertestarter!
Vi har som vi alle ved to hjertestarte-
re, en på Frydenborg og en i Gilde-
huset og de er begge tilgængelige 
alle dage og døgnet rundt, for alle, 
og de er registreret i trykfonden, vi 
fik her til jul et brev fra trygfonden 
hvor de blandt andet skrev.
I dag er næsten 15.000 hjertestar-
tere registreret på Hjertestarter-Net-
værket - og dermed synlige for 1-1-
2, der kan vise vej til dem, når nogen 
får hjertestop. Godt 6000 af de regi-
strerede hjertestartere er døgnåbne 
- og din er en af dem. Det vil vi gerne 
sige dig tak for.  
Det er en god måde vi her kan gøre 
noget for andre, og måske, en dag, 
er det en af vore hjertestartere der 
gør den ultimative forskel.

Husudvalget
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• Receptekspedition med det samme
	 Lynhurtig	robot	finder	varerne	frem
•	 Samme	gode	service	som	altid
• Nem og gratis parkering
•	 Attraktive	åbningstider:
Mandag – Fredag  10-20 
Lørdag                            10-17
Søndag               10-17

Og	som	altid	også	i	Jernbanegade	i	Centrum
Mandag	–	Torsdag		 		9-17:30
Fredag                              9-18
Lørdag                              9-14

Nu	har	Kolding	Storcenter	et rigtigt apotek

											Tlf..7552	4233
      www.koldingloevedk	

@		kolding@apoteket.dk
	facebook.com/koldingloeve
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Nemme tjente penge!
 De næste 3 måneder, kan der tjenes 
penge, ved at handle i Super Brug-
sen på Tøndervej/Vester Ringgade 
i Kolding, da de har et puljesystem, 
hvor man kan give Sct. Georgs Gil-
derne point med deres poletter – jo 
flere poletter, jo flere penge får vi ud-
betalt til hjælpekomiteen.

Benny Pagh

Onsdagsklubben!
Onsdagsklubben er igen i fuld gang. 
Der er møde hver onsdag kl. 14.00 
i Gildehuset Klubben er for alle gil-
debrødre, der har lyst til en hyggelig 
eftermiddag med kaffe og ostemad-
der. Efter kaffen er der hyggelige 
aktiviteter med bridge, billard og 
strikkestue. Der er også nogle der 
snakker med hinanden om de lokale 
problemer, medens andre tager sig 
af de udenlandske. Alt i alt er det en 
hyggelig og uforpligtende mødeform 
for alle interesserede gildebrødre.

Med gildehilsen fra
Formanden



27

Jazzcafé " Sct. George" præsenter 
 

FROKOSTJAZZ LØRDAG DEN 4. marts 2017 
 

 

Det er med stor glæde at Jazzcafé " Sct. George” kan præsentere Jazz Brothers. 

Jazz Brothers er et 4- mands Koldingband som bevæger sig i det Jazz- Latin- og Balladeprægede 
musikalske univers. 

Jazz Brothers spiller jazz de kan li’, og selv om det er mest instrumentaljazz, har de også en god 
sanger. Repertoiret er gode melodier som man har hørt tidligere, spillet med energi og indlevelse. 

Jazz Brothers består af: Frank Arvad Nicolaisen (Tværfløjte og saxofoner), Jens Jørgen Hedeskov 
(Piano), Jens Magnus (Bas) og Lars Esmann (Trommer og vokal). 

Jazzcaféen åbner først døren kl. 11:45 og der spilles fra 12.30 til 15.30 i Gildehuset på Fynsvej 
73, 6000 Kolding. 

Prisen er kr. 150,- pr. person (entré, 3 snitter & kaffe med hjemmebagt kage).  

Så har du og din ægtefælle, eventuelt nogle gode venner lyst til at en forårsdag til en fest! Så er 
der tilmelding senest 1. marts 2017 til: 

Britta Højriis, 2965 1387 – brittahojriis@stofanet.dk 
Tove Andersen, 2276 7634 – bispevaenget90@gmail.com 

OBS OBS OBS: For at vi bedre kan styre reservationen af borde, skal du ved tilmeldingen 
oplyse om antal personer, du ønsker at reservere bord til. 

Arr. 5. Gildes Musikgruppe 
 

Overskuddet går til 5. Gildes hjælpearbejde  
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