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DET SKER / HUSK OGSÅ

VÆRD AT HUSKE
  April 2017   
Tirsdag      4.  4. gilde Gildehal med indsættelse
Tirsdag      4.  5. gilde Gruppemøde - ude af huset.
Onsdag      5.  Koncert med Bjælderne, Brændkjærkirken
Torsdag      6.  1. gilde Gildehal med indsættelse
Onsdag    12.  3. gilde Gildehal med indsættelse
Tirsdag    18.  5. gilde Fødselsdagsgildehal
Torsdag    20.  2. gilde Gildemøde
Søndag    23.  Sct. Georgs Aften, Koldinghus
Onsdag    26.  5. gilde Sct. Georgs Løb

   
Maj 2017   
Tirsdag      2.  4. gilde Gildearrangement med damer
Torsdag      4.  1. gilde Gildehal
Lørdag      6.  1. gilde Ferskvandsfisketur
Lørdag      6.  4. gilde Søsætning af Kongebåden
Mandag      8.  Stadsgilderådsmøde
Onsdag    10.  Ridderhal Koldinghus
Torsdag    11.  3. gilde Gildehal
Tirsdag    16.  5. gilde Gildemøde
Tir/ons.16-17.  3. gilde Arbejdsdage Frydenborg
Torsdag    18.  2. gilde Gildemøde
Tirsdag    23.  Fællesspisning
Fredag    26.  3. gilde Maj-Marked
Tirsdag    30.  5. gilde Friluftsgildehal Frydenborg

   
Juni 2017   
Tirsdag      6.  4. gilde Friluftsgildehal Frydenborg
Onsdag      7.  2. gilde Frydenborg med ægtefæller
Torsdag      8.  1. gilde Sommermøde Frydenborg
                         m/damer og enker
Fredag      9.  3. gilde Frydenborg med damer og enker
Torsdag    15.  Valdemarsdag Slottet
fr/lø/sø 16-18. 3. gilde Cykeltur Samsø
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Information og debat
REDAKTIONEN

Værdighed må stå over 
økonomi i begravelser.

Mange kommuner har, giver indtryk 
af, at en kommunal begravelse blot 
drejer sig om at bortskaffe et lege-
me, der er blevet tilovers
Vi når alle før eller senere til afslut-
ningen på livet. For en del af os er 
vores begravelse lagt i faste ram-
mer. Ikke nødvendigvis efter eget 
valg, men efter vores kommunes 
ønske om, hvor meget eller hvor lidt 
en kommunal begravelse må koste. 
Har boet efter afdøde, eller afdødes 
familie, ikke selv de økonomiske mid-
ler til at betale for en begravelse, bli-
ver den endelige højtidelighed betalt 
af kommunen. Den mest enkle kiste, 
en yderst beskeden bårebuket, en 
højtidelighed i kapellet, ikke i kirken, 
en bisættelse og en efterfølgende 
urnenedsættelse i den fælles plæne. 
Det er, hvad flertallet af kommuner 
vil strække sig til, hvis de skal stå for 
begravelsen af en afdød medborger. 
Det betyder, at der ikke er plads til 
andet end det allerbilligste. Ingen 
jordbegravelse, ingen sten eller an-
det, der kan fordyre afskeden med 
en samfundsborger det mindste.  
De fleste kommuner har helt faste 
takster for, hvad en kommunal be-
gravelse må koste. En takst, der 
gennem årene er blevet reduceret 
gradvist, så flere kommuner nu er 
nede på, at begravelsen skal gen-
nemføres for den offentlige begra-

velseshjælp på 8.600 kroner.
Det betyder, at der ikke er plads til 
andet end det allerbilligste. Ingen 
jordbegravelse, ingen sten eller an-
det, der kan fordyre afskeden med 
en samfundsborger det mindste. 
Den hårde økonomiske linje, mange 
kommuner er slået ind på, giver et 
indtryk af, at en kommunal begra-
velse blot drejer sig om at bortskaffe 
et legeme, der er blevet tilovers. 
Værdigheden i afskeden med li-
vet og den verden, den enkelte har 
været en del af, er der ikke meget 
plads til i denne sammenhæng. 
Selv det menneske, der dør alene 
og hverken efterlader sig familie el-
ler omgangskreds, har dog været 
her, levet sit liv og bidraget og delta-
get i fællesskabet. Kan det samme 
fællesskab så ikke i det mindste se 
det som noget naturligt at sikre, at 
den endelige afsked indeholder den 
respekt og værdighed, vi alle bør 
vise hinanden. I livet, som i døden?
I Kolding Kommune dør 42-45 bor-
gere uden efterladte, familie el-
ler omgangskreds. Derfor har Sct. 
Georgs Gilderne i Kolding lavet en 
aftale med Kolding Kommune om 
at stå til rådighed med gildebrødre 
til at bære kisten så det ensomme 
menneske også kan få en værdig 
begravelse. Har du mulighed for at 
bidrage/være til stede så henvend 
dig til vores Stadsgildemester eller 
Stadsgildekansler for yderlig infor-
mation  og tilmelding.

Redaktør
Olaj Mørup
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SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET 		

Sct.	Georgs	aften	2017	på	KOLDINGHUS.	

	

                                                                     

 

Søndag den 23. april 2017 

Kl. 17.15 : Kirkesalen, modtagere af donationer ankommer. 

Kl. 17.30: Kirkesalen, uddeling af donationer ved hjælpekommiteen. 

Kl. 18.00 – 18.30: Kirkesalen, vandrehal inden Gildehallen. 

Kl. 18.30 – ca. 19.45: Riddersalen, Gildehal for Spejderledere og Gildebrødre. 

Kl. ca. 20.00: Kirkesalen, let traktement. 

Kl. 21.00: Afslutning. 

NB!! Tilmelding til egen gildekansler, som videresender til Stadsgildekansleren. 

Tilmelding senest 18 april 2017 kl. 20.00 

Stadsgildet Kolding. 

NB! Parkering på staldgården kan kun betales med kort! 



Gildeting 1. gilde 
torsdag 2. marts 2017.

Gildemesteren bød velkommen til 
24 fremmødte gildebrødre og så 
frem til en hyggelig aften med se-
riøse debatter om det forgangne år. 
Middagen bød på de traditionelle 
gule ærter med tilbehør.   
1.a. Jørgen Pørksen blev valgt som 
dirigent.
  b. Svend Aage Pedersen blev valgt 
til protokolfører.
  c. Protokollen for gildetinget tors-
dag d. 3. marts 2016 blev godkendt.
2.  Beretningen for gildeåret 2016 
til marts 2017, v/Otto Bjerregaard
Der er mange ting at sætte sig ind i 
som ny gildemester, men en stor tak 
skal lyde til Henning Nøhr for hjælp 
i overgangs-perioden og ikke mindst 
til Søren og Peter for et virkeligt godt 
samarbejde i ledelsen. Vores gilde 
bidrager i høj grad til fællesskabet. 
Stadsgildet ikke mindst trækker på 
vore resurser – Stadsgildeskatme-
ster – Redaktør af Information & De-
bat – Formand for Hjælpekomiteen 

– Kontaktperson til Koldinghus, alle 
tidskrævende poster. Det er vi natur-
ligvis stolte af. Hjælpegruppen gør 
en stor indsats for, at mennesker fra 
forskellige institutioner kan opleve 
natur og få skønne oplevelser i og 
omkring Frydenborg. Jeg tror at Carl 
Bratved’s afløser Bo A. Lundgreen 
også vil forstå at lave et godt ophold 
for soldaterne. 
Benny Pagh skal have tak for ind-
satsen som formand i hjælpekomi-
teen gennem 6 år. En tak skal lyde 
til jer alle, som yder en indsats her i 
gildet – stor eller lille.
En stor tak til Britta for køkkentjan-
sen – tak til ledelsen og vore Herol-
der for et godt samarbejde.
Michael takkede for en god og fyl-
destgørende beretning.
3.a. Regnskabet for 2016 blev gen-
nemgået. v/ Peter Eeg
Regnskabet blev enstemmigt vedta-
get med applaus.
3.b. Budget for 2017 blev gennem-
gået. v/Peter Eeg
Budgettet blev godkendt 
3.c. Kontingent fastsættelse.
Godkendt.
4.a. Beretning fra hjælpe-komiteen. 
v/ Benny Pagh

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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Vejlevej 302, 6000 Kolding - Tlf.: 7632 1211 - info@sengemagasinet.dk
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Der blev afholdt 2 donationer i 2016, 
som blev til 28 ansøgere på i alt kr. 
127.500.
Børnestøtten: 4 har modtaget 
hjælp. 
Krigsveteraner: Vi har lovet vetera-
nerne, at de må låne Frydenborg i 
uge 26, da skoleferien er flyttet til 1. 
juli. Der bliver sikkert en åben hus 
dag, hvor vi må komme på besøg.
4.b Beretning fra lejr-udvalg. v/ 
Torben Andersen.
Der er udført mange større opgaver 
i 2016. Opgaver der skal udføres i 
2017: Brændeovn og skorsten er 
slidt og bør udskiftes eventuelt er-
stattes af varmepumpe, - el ovn i 
køkkenet skal udskiftes. Ny belys-
ning i gangene, - nye køjer og hyn-
der i soverum samt maling, - contai-
nerpladsen skal males, - gavlen på 
tantehuset skal malet og træværket 
skal renses for alger, - 48 skodder 
skal afslibes og males.
4.c. Beretning fra husudvalg. v/ 
Ebbe Holst
Der har ikke været store ting på 
denne konto. Vi har fået installeret 
projektor i loftet, som for nogle har 
været på ønskelisten i lang tid. Fast-
nettelefonen er ændret, og numme-

ret er nu omstillet til en mobiltelefon, 
som stadsgildet betjener. Der kan 
stadigvæk ringes ud af huset på te-
lefonen i gangen.Der er ikke de sto-
re planer for vedligeholdelse i 2017. 
Maling af låsesmedens hus udven-
dig, og så skal vi nok have renset 
gulvtæppet igen,.
 4.d. Beretning fra broderfonden. 
v/ Jørgen Pørksen
Der er ikke blevet brugt noget.
 4.e. Beretning fra 1. Gildes hjæl-
pegruppe. v/Bent Christensen.
I 2016 fik vi stillet 6 uger til rådighed 
for hjælpe-arbejdet, samlet gav det 
24 dage. På et møde i april opstil-
lede hjælpegruppen en liste over 
værdige institutioner, der skulle 
kontaktes med tilbud om et ophold i 
Frydenborglejren. Resultatet blev, at 
14 institutioner fik tildelt 1- eller flere 
dages ophold i lejren. 
5. Indkomne forslag.
Der var fremsat følgende forslag:
a) Vi stopper med at holde møder 
i august. Efter lidt diskussion om 
manglende tilslutning, blev forslaget 
vedtaget.
b) Ved optagelse af nye gildebrød-
re, bør gruppen ”vippe” stole, så 
man sidder sammen i gruppen 

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526  

info@egelymurerforretning.dk

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester
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med den nye gildebror.
Glimrende forslag. Herefter blev for-
slaget vedtaget.
c) Flyers bør uddeles af alle gilde-
brødre, så man ikke har så mange 
at dele ud i de små grupper.
Forslaget blev vedtaget.
d) Alle ledelses – og udvalgspo-
ster kan max. Være 3 år.
Forslaget blev nedstemt.
e) Ved optagelse af nye gildebrød-
re skal sættes en med max. alder 
ved optagelsen.Forslaget blev en-
stemmigt forkastet.
6. Valg af gildeledelse og udvalg, 
samt suppleanter for en 2 årig pe-
riode. Alle blev valgt med applaus
7. Eventuelt.
Herunder blev der blandt andet dis-
kuteret inddeling af arbejdsgrupper.
Til sidst takkede Hans Emil ledelsen 
for et godt arbejde i 1. Gilde.
Herefter takkede dirigenten for god 
ro og orden under gildetinget.
Otto Bjerregaard afsluttede tinget 
med tak for et godt gildeting.
Aftenen sluttede på traditionel vis 
med sangen: ” Vi er danske spej-
dere”.

Svend Aage Pedersen
Protokolfører

Stort udvalg i indendørs 
og udendørs maling

Se mere på www.jotun.dk

Scan koden 
og hent Jotun 
Colour Match 
til din iPhone.

Information og debat
2. GILDE

2. Gildes møde i 
gildehuset  23. februar 

Vi indledte dette gildemøde med en 
fotoseance, da der mangler billeder 
af mange af vores gildebrødre i gil-
deskråen

Herefter var der spisning
Vi havde kun få punkter på program-
mer til dette møde, idet tiden primært 
var afsat til en grundig drøftelse af, 
hvad vores indsamlede midler skulle 
bruges til. 
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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

Gildemesteren havde en måneds tid 
i forvejen på mail opfordrer alle 2. 
Gildes gildebrødre til at overveje og 
komme med forslag til, hvad vores 
penge skulle bruges til. Forslagene 
skulle sendes til gildemesteren in-
den mødet. 
Ud fra de indkomne forlag samt tidli-
gere drøftede ideer, var der lavet en 
bruttoliste, som vi diskuterede. 

Det blev besluttet at nedsætte en 
”hjælpegruppe” med gildemesteren 
som født medlem. Udvalget skal ar-
bejde videre med de vedtagne for-
slag Udvalget består udover gilde-
mester Britta H. af Jette H., Kirsten, 
Lene, Ulla, Renate og Annemarie. 
Ulla indkalder til det første møde.
Under eventuelt var der drøftelse af 
diverse mindre punkter.
Vi sluttede mødet af på vanlig vis

AMS skriver

3.Gildes Gildeting
9.marts 2017

Til vort gildeting var der mødt 33 gil-
debrødre.
Vi startede med at vor GM bød vel-
kommen til gildeting, og derefter 
spiste vi en dejlig middag med gule 
ærter.
Efter spisningen startede vort Gil-
deting i henhold til vedtægterne.  
Valg af dirigent og protokolfører: 
Verner Thomsen blev valgt som di-
rigent, og som protokolfører valgtes 
Leif Lind.
Gildemester beretning.
Gildemesteren omtalte en del af det 
der er foregået i løbet af året, hvor af 
noget er nævnt her og andet har væ-
ret nævnt i referater i løbet af året.
Efter sommerferien startede vi den 
11.august med åben Gildehal på 
Houens Odde, der deltog 51 og 2 
kommende gildebrødre med fruer.
Bjarne Vendelbo Jørgensen og Uffe 
Christiansen fik i den forbindelse 
overrakt deres 25 års nål. Stort til-
lykke til dem 
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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

Den første weekend i oktober var 
21 G .brødre på arbejdsweekend på 
Houens Odde. Det var 50 tyvende 
gang. I anledning af 50 års jubilæet
blev der afholdt en festmiddag, hvor 
ledelsen fra Houens Odde centret 
deltog, og var værter for middagen 
,der var i anledning af jubilæet lavet 
en 50 års jubilæumssang.   
Torsdag den 13.oktober blev der af-
holdt Gildemøde hvor der var fore-
drag af en tidligere ølkusk fra bryg-
geriet Slotsmøllen hvor han fortalte 
om hans familiens flugt fra Tyskland 
til Danmark.
Gildehallen den 10.november havde 
vi besøg af Jørgen Pørksen fra 1.gil-
de, og Eva og Ib Damkjær Larsen 
fra 5.gilde. 
Derefter gik vi over til dagsord-
nen:
Indkomne forslag:
Der var indsendt et forslag fra John 
Hansen, om at donere 
midler til julemærkehjemmet samt 
hospice, så midlerne blev brugt. Le-
delsen har vedtaget at donationer 
skal gå til sociale formål.
Der er to donationer nu, hvoraf
den ene er til en hjerteskanner på 
Houens Odde centret.

 Regnskab/budget:
Gildeskatmester gennemgik det re-
videre regnskab, samt budget for 
2017 som blev godkendt.
Kontingent er fortsat 600 kr. 
pr.halvår.
Hjælpekomitee:
Regnskab fremlagt og godkendt 
Lejrudvalg:
Der er foretaget en del nye installe-
ringer og reparationer i 2016. Der er 
ansøgt jubilæumsfonden om 60 tus.
til ny ovn, og APM fond er der søgt 
om 245 tus.til vedligehold.
Der er allerede god udlejning i 2017 
og der forventes et pænt overskud 
igen. Der er dog afbud fra tyskerne 
de vil kun leje 3 uger i 2017. HPP 
takkede for at mange G.brødre kom-
mer og hjælper med vedligeholdel-
se.
Husudvalg:
Regnskab fremlagt, og godkendt. Vi 
har fået en ny projektor som Karsten 
Barfoed har givet.Tissekummer bør 
repareres/eller ny installeret.
LV takkede G.brødre for hjælp til 
vedligeholdelse af huset.
Distributionsudvalg:
Flyers har givet godt.
Julestræudvalg:
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Valg af revisorer og suppl.:
Gunner Kjær-Hansen,og Poul John-
sen som revisorer.
Som suppleant valgtes
Uffe Christiansen og siddende Skat-
mester.
Valg til nedsatte udvalg
Hjælpekomitee
Ny valg er Per Olsen.
Øvrige udvalg: ingen ændringer.
Eventuelt:
Onsdag den 5.april kl.19,00 er der 
koncert med Bjælderne og Kolding 
mandskor i Brændkjærkirken.  
Angående hjertestarter kursus er 
besluttet at 22 G.brødre deltager. 
Der afholdes to kurser et aftenkur-
sus og et dagskursus.
Angående værdighedsprojekt er der 
stor opbakning fra 3.gilde men der 
mangler tilmelding fra 4 øvrige gil-
der. Projektet har fået en meget po-
sitiv presse omtale, og vi får en stor 
goodwill.
Haiti nåle udleveret.
Oplæsning af referat.
Referat oplæst og godkendt.
Vor Gildemester takkede for god ro 
og orden, og vi sluttede af på vanlig 
vis.

Skriver Leif Lind

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

Det går godt, fin opbakning til 
juletræsfest.
Optagelsesudvalg:
2 nye Gildbrødre optaget.
Ridderudvalg:
Opfordring til at møde op på
Koldinghus, der er to nye optagelser 
i 3.gilde.
Broderfonden:
Ingen bemærkninger.
Operaudvalg:
Der er afholdt møde, og 
opera på Skamling er den 20.august 
i år.
Gimbel midler:
Der er doneret 25 tusinde i år.
15 tus.til handicaphjælp og10 tus.
værestedet i Seest.
Hans Bjerg legat:
Ingen kommentarer.
Valg af Gildemester: 
Som Gildemester var der genvalg 
til Christian Sønderby, og suppleant 
valgtes:.John Preben Hansen.
Valg af kansler og suppl.:
Niels Christian Refsgaard Iversen 
blev genvalgt, og som suppleant 
valgtes Finn Mortensen.
Valg af gildeskatmester:
Per Johannesen blev valgt, og som 
suppleant Per Olsen.



11Jens Kristiansen VVS
Vi laver alt indenfor VVS, Blik og fjernvarme. 

tlf. 75521187   
Du læse meget mere på Kristiansenvvs.dk

Jens Kristiansen VVS
Vi laver alt indenfor VVS, Blik og fjernvarme. 

tlf. 75521187   
Du læse meget mere på Kristiansenvvs.dk

 

 

Information og debat
4. GILDE

4.  Gildes referat fra 
gildeting 7. marts 2017.

Afbud fra: Paul, Kaj J, Knud E, Johs 
B, Evald S. 
Der fremmødte 20 gildebrødre.
1. Karsten B blev valgt som diri-
gent og Preben S som protokol-
fører.
2. Gildemester beretning 2017:
Det gildeår vi lige er gået ud af, har 
atter engang været nogenlunde ro-
ligt. En kort gennemgang af aktivite-
ter og møder gennem året. Tidligere 
omtalt i løbende referater.
3. Gildes handleplan.
Der skulle være sendt en rundt til 
alle medlemmer, men ligger nogle 
her oppe hvis der er nogle der øn-
sker at se den.
Vi er også her sidst i februar blevet 
kistebærer. 4. gilde stiller med et 
hold + reserver.
Preben Raabjerg havde 3 kommen-
terer: Der er ingen forsikring for fri-
villig arbejdskraft i gilderne.
Hvad bliver pengene fra flyers brugt 
til i stadsgildet, der var ingen svar.
Spørgsmål til kistebærerordningen, 
hvad det gik ud på fandt jeg ikke ud 
af.

3. Gildeskatmesteren Jacob fore-
lagde regnskabet.
Fastsættelse af kontingent, ledelsen 
foreslår uændret kontingent 
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne for-
slag.  
Ledelsen havde følgende forslag: 
Der skal ikke sendes fødselsdags-
hilsner ud pr. mail, men i stedet, 
skal vi ønske fødselaren tillykke, på 
førstkommende gildehal/møde efter 
deres fødselsdag.
 Forslaget blev vedtaget
5. Beretning fra grupperne, ud-
valg og laug:  
Hjælpekomiteen:
Søren oplyste at Hjælpekomiteen 
havde et underskud på 32.000.oo 
kr. i 2016
Der afholdes koncert i Brændkjær-
kirken den 5. april 2017 kl. 19.00.
Lejrudvalg:
Knud E var fraværende  
Husudvalget:
Poul oplyste at Huset havde drift 
omkostninger på 44.000.00 kr. og 
en omsætning på 125.000.00 kr.
Distributionsudvalget: 
Det går perfekt.
GIM:
Uffe udtalte at det var en let post at 
være leder af Gimmerne.
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Broderfonden:
Mogens fortalte at broderfonden går 
godt..
Juletræsudvalg: 
Jan oplyste at juletræsfesten gik 
godt i 2016der blev et overskud på 
ca.2000,00 kr..
Ridderudvalg:
Karsten oplyste at der var 3 gilde-
brødre der skulle slås til ridder i år.
Opera udvalget:
Karsten oplyste man skal have en 
snak med musik Kolding.
Optagelsesudvalget: 
Der har ikke været så meget arbejde 
da ikke er kommet nye medlemmer.
PR udvalg: 
Søren oplyste er der ikke har været 
det store at lave.
Bådlaug:
Kongebåden skal i vandet 6. maj 
2017
Svampe laug: 
Det blev bestemt at svampeturen er 
lørdag den 7. oktober 2017.
Valg:
Gildemester Christian Vildfang 
Suppleant Kaj Jahnsen 
Gildekansler Preben Schmidt
Gildeskatmester                 
Ingen        
 Dørherold Kaj Johansen           
Suppleant Otto  Munniche
Flagherold Arne Rask
Suppleant Thorvald Syndergaard
Skriver/ redaktion: PoulLyngs
Suppleant Uffe Uhrbrand
Revisor 2. stk. Mogens P Knudsen/
Evald Sjøgreen  
Valg af revisorsuppleant  Johs 
Berger

Da vi ikke fik valgt en Gildekansler 
og Gildeskatmester/ suppleant blev 
det vedtaget ar vi skulle holde eks-
traordinær gildeting.
Den 8 marts 2017 kl. 19,00 i gilde-
huset.
Med 2 punkter på dagsordenen 
Valg af Gildekansler 
Valg af gildeskatmester / suppleant
Valg til Udvalg:
Hjælpekomite: Søren Uhrbrand
Suppleant Thorvald Syndergaard
Lejerudvalg: Knud Esbjerg
Bent Sørensen
Husudvalg: Arne Rask
Jan Rothausen
Distributionsudvalg: Poul Lyngs 
og Uffe Uhrbrand
GIM: Uffe Uhrbrand        Evald 
Søgreen
Broderfonden: Mogens P Knudsen 
og Johs Berger
Juletræsudvalget: Jan Rothausen 
og Henning Spens
Ridderudvalg: Karsten Barfoed og 
Thorvald Syndergaard
Operaudvalg: Karsten Barfoed
Otto Munniche
Optagelsesudvalg: Mogens P 
Knudsen / Poul Lyngs
PR-udvalg: 3 personer Christian 
Vildfang Søren Uhrbrand og Uffe 
Uhrbrand
Eventuelt:
Gildemesteren takkede Birgit og 
Mogens for nogle gode gule ærter, 
med et par flasker rødvin.

Referent
Preben Schmidt

Den 11 marts 2017
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Information og debat
5. GILDE

5. Gildes gildeting
21. marts 2017.

26 gildebrødre var mødt op til gil-
detinget, hvor GM Søren bød os vel-
kommen.
Ib blev valgt til dirigent og Lise til 
protokolfører
GM Søren aflagde beretning; gen-
nemgik, hvad vi har haft af aktiviteter 
i løbet af året. Alt i alt et godt gildeår. 
Søren har været stolt af at være gil-
demester for så aktivt et gilde.
Skatmester Helle gennemgik regn-
skab og budget for 2018. Begge 
godkendt og uændret kontingent.
Herefter blev der orienteret fra de 
forskellige udvalgs aktiviteter. Bl.a. 
er der blevet installeret ny ovn på 
Frydenborg og køkkenet er ble-
vet malet. Husudvalget har indkøbt 
et nyt musikanlæg og alkoholfri øl 
samt foretaget diverse reparationer.  
I alt 64 gæster hyggede sig til jule-
træsfesten, som fik doneret 1.000 
kr. De kom dog ud med et overskud 
på 3.215 kr. Opera Skamling bliver 
den 20. august, og er, som sidste år, 
indskrænket til en lille scene.
De fire gruppeledere fortalte om vidt 
forskellige aktiviteter, som grupper-
ne arbejder med. Og alle grupper 
fungerer fint.
Følgende blev valgt:
Gildemester Steen Thisgaard
Gildeskatmester Kaj Lykke
Suppleant Elly Petersen
Gildekansler Lise Guldberg

Suppleant Tove Andersen
Revisorer Regnar Staugaard og 
Kaj Vahlkvist
Suppleant Bodil Eliasen
Hjælpekommiteen Tove Schmidt
Lejrudvalg Eva Damkjær-Larsen
Husudvalg Grethe Tønning
Distributionsudvalg Kurt Schmidt
Juletræsudvalg Inge-Marie Søga-
ard
Operaudvalg Ib Damkjær-Larsen
Eventuelt: Jørgen havde tilmel-
dingslisten for hjælpere til Sct. Ge-
orgs løbet den 26. april med og for-
talte, at 18 løbere allerede havde 
tilmeldt sig til løbet. Vi har fået gule 
veste med Sct. Georgs logo. Elly 
takkede hele ledelsen for deres ar-
bejde, og især Søren for hans rolige 
måde at lede møderne. Da under-
tegnede ønsker at stoppe som skri-
ver, blev Kurt udvalgt til embedet. 
Inger takkede for boller og lagkager 
også fra 2. Gilde. Vi har fået en ny 
anmodning fra et plejehjem, som 
ønsker vores besøg. Men vi må 
lige overveje det, da det kniber med 
”lagkagebagere”. Tove A meddelte, 
at der kun bliver jazz én gang om 
året; 1. lørdag i marts. Mette opfor-
drede den ny ledelse til at overveje 
at udpege en person til at tage sig af 
5. Gildes hjemmeside.      
Dirigenten takkede for god ro og 
orden og vi sluttede med at synge 
”Jeg elsker de grønne lunde”

Skriver Ady
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Standerhejsning d. 6 maj 2017 
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, Gråbrødregade, 
Klostergade, Helligkorsgade, vender ved Rendebane, 
tilbage ad Helligkorsgade, Østergade mod Akseltorv, 
Jernbanegade, Slotssøvejen 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 stormvejr i 2012. 
 
Der var spændt tov tværs over Slots søen 
for at få båden på plads. 

	
	
	

 
 
 
 
 

Bådlauget Slotsmøllen 
- under 4. Gilde, Kolding 
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Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Hverdagen i Sct. 
Georgs Gilderne

 Kolding.
HURRA HURRA, så har vi oven i alt 
andet fået samlet yderligere 57.700 
kr. ind ved omdeling af flyer. Det 
er ganske udmærket, - hvis arbej-
det i gilderne stort set udelukkende 
handler om at indsamle for at give? 
Er alle gildebrødre klar over, at in-
gen forsikring dækker for tilskade-
komst ved frivillig udført arbejde? I 
så fald burde vi alle informeres om, 
at såfremt du udfører arbejde for gil-
derne i Kolding - frivillig forstås - skal 
du være opmærksom på, at du selv 
skal være i besiddelse af en ulyk-
kesforsikring (der er dog ikke lov-
krav herom). 
Det kan således være forbundet 
med store omkostninger, hvis du er 
uheldig under udførelse af arbejde 
i gildehuset, Frydenborg, ved om-
deling af flyer etc. Er du ikke selv i 
besiddelse af egen forsikring, må 
du derfor selv til lommerne. For mit 
eget vedkommende har det betydet 

udgifter til massør, genoptræning 
af ryggen samt tøj og sko. Jeg kom 
uheldigt afsted i august 2016 under 
omdeling af netop flyer. Jeg blev 
kort fortalt kørt over af egen bil og 
slæbt ca. 30 meter tværs over Kon-
rad Jørgensens Vej og ind i en have 
gennem en hæk. Jeg blev hjulpet fri 
af en nabo, og kom med ind og blev 
vasket og forbundet. De ville ringe 
efter Falck, hvilket jeg afslog, men 
arm, ben og ryg havde det ikke godt.
Men uddelingen i 2016 gav dog 
57.700 kr. - foreløbig uden fradrag 
for mine udgifter - så hvis hjælpear-
bejdet indebærer risiko for eget hel-
bred, siger jeg fra og kan så glæde 
mig over, at det er gået godt (for 
mig) i 48 år.
nb: I øvrigt undrer det mig, at alle 
57.700 kr. indgår ubeskåret i Stads-
gildets kasse. Hvornår er det blevet 
vedtaget? Telefonbøgernes indtægt 
blev fordelt mellem gilderne, og en 
gang vedtog vi, at pengene ét år 
skulle gå til Stadsgildernes slunkne 
kasse, men mig bekendt er det al-
drig besluttet, at det skulle være per-
manent. Måske hukommelsen spil-
ler mig et puds.

Preben Raabjerg 4. gilde
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Trekantområdets Distrikt 
indbyder til 

 
Ridderhal  

på 
Koldinghus. 

 
 
 

Onsdag den 10. maj 2017 kl. 19.30 
 

Følgende væbnere ønsker optagelse: 
Bruno Poulsen 1. Vejle,  

Erik Sandholt + Kaj-Henning Sørensen 3. Kolding. 
 

Efter Ridderhallen er der kammeratligt samvær på Fynsvej i Kolding. 
 

Pris for dette traktement er 100 kr. ekskl. drikkevarer. 
 
 

Tilmelding senest den 3. maj til DGK 
 

eller DGM - kabar@profibermail.dk 
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Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Frokostjazz!
Lørdag den 4. marts havde Jazzcafe 
”Sct. George” inviteret til frokostjazz 
med Jazz Brothers.
Ca. 80 deltagere mødte op til en 
festlig eftermiddag med dejlig musik 
i det jazz-latin og balladeprægede 
musikalske univers. Orkesteret be-
stod af fire musikere, en på bas- en 
på trommer- en på keyboard og 
en på diverse saxofoner, fløjte og 
mundharmonika.Der blev spillet i tre 
halvlege, og efter hver halvleg var 
der pause.

I den første pause blev der serveret 
tre flotte velsmurte snitter, og i den 
sidste pause, blev der serveret kaffe 
med hjemmebag.
Der blev bl.a. spillet musik i jazz-
rytmer, som Frank Sinatra og Elvis 
Presley havde formidlet. Der var fut 
i fejemøget når de spillede latiname-
rikanske rytmer. Der skal lyde en 
stor tak til musikgruppen for arran-
gementet.

Kurt Schmidt
5. gilde

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Koldinghus  uge 42.

Det er forår, men tiden står ikke stille 
og lige pludselig er det efterår og uge 
42 kommer imod os. Vi skal også i år 
som så mange gange før at gøre os 
nyttige på Kolding Hus. Vi har haft 
de først planlægnings møder, det 
er tidlig men vi vil prøve at være på 
forkant med arbejdet. Denne gang 
er det en ny periode i Danmarks hi-
storien, det er reformationen i årene 
efter 1536. Det var Chr. 3. og Dron-
ning Dorothea der regerede i disse 
år. Det var en periode uden krige, så 
der er andre ting vi skal lave, men 
der bliver brug for mange hænder, 
der er planer om at slotsgården om-
dannes med boder af forskellige 
slags. Der har været mange ideer 
fremme også nogle som vi har erfa-
ring med fra de andre år. 
Vi har også fået et samarbejde med 
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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

andre der kan medvirke, bl.a. For-
eningen Auxilliarkorpset, dette er 
nogle soldater med sortkrudts bøs-
ser, som måske skal slå lejr i slots-
gården.

 

Der skal også bruges en del børn, 
så der er muligheder for at tage 
børnebørn med til at spille en rolle 
gerne hele ugen. I år skal det foregå 
fra mandag den. 16. okt. til fredag 
den. 20. okt. Altså ikke så mange 
dage som før, men vi vil gerne have, 
hvis de der deltager også kan være 
med til at klargøre. Alt hvad der skal 
ske skal i nok få at vide på et senere 
tidspunkt. Det ville være en god ide 
om i allerede nu reservere denne 
uge til et godt gildearbejde, der også 
giver en skilling til vores hjælpear-
bejde. Dette var bare en lille orien-
tering, men i må gerne kontakte mig 
for evt. spørgsmål.

Med gildehilsen
Jørgen Pørksen
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                             Ferskvandsfisketur 2017 
LØRDAG den 6. maj 

Sted: Skovhave Lystfisker sø, Vejstruprødvej 39, 6093 Sjølund. 
 ( Kør gennem Sjølund til Vejstruprød, følg skiltet til højre, til søen.) 
Deltagere: Gildebrødre, børn/børnebørn, familie og venner fra Sct. Gilderne i Kolding.  
Dagens program:  
Mødetid kl.0800, herefter spises der morgenmad, med div. tilbehør. 
Kl. 0900 starter fiskeriet i den smukke sø. 
Kl. 1200 afsluttes fiskeriet, og der er opmåling af fangede fisk. Præmier for størst/flest 
fangede fisk og Vandrepokalen skal finde en ny vinder. 
Kl. 1215 køre vi til Henrik på Hoppesvej 118, i Vonsild, hvor der, traditionen tro, serveres 
pølser/frikadeller med kartoffelsalat og diverse tilbehør. Under spisningen vil der blive 
uddelt div. præmier, til dem som har fanget de største/fleste fisk. 
Kl. ca. 1400 er der afslutning. 
Pris: Prisen for hele arrangementet er 120 kr. pr. person. Det dækker, Morgenmad, 
Fiskekort og det afsluttende arrangement. Øl og vand købes ved søen og under spisning, 
til meget fordelagtige priser. 
Tilmelding: Til Henning Nøhr tlf. 40474515, eller pr. mail til Svend Erik Pørksen 
sep@porksen.dk.  
HUSK: Sidste tilmelding er mandag den 1. maj. 
Med gildehilsen,  
Fiskelauget, 1. Gilde 
Henrik Poulsen og Henning Nøhr 
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