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Åbningstider: Man–Fre 9.00-17.00/Lørdag 9.00-16.00/Søndag 10.00-14.00 

 
 
 

Husk blomster til 
mors dag.

Hvorfor fejrer vi
 Mors dag?

Traditionen med Mors Dag stammer 
fra USA, hvor en mor som hed Anna 
Marie Reeves Jarvis boede i byen 
Grafton i Virginia. Hun arbejdede i 
mere end 30 år i en gruppe af mød-
re kaldet ’Mothers Day Work Club’ 
for at forbedre sanitære forhold og 
mindske børnedødelighed. 
Fru Jarvis fik også idéen til, at ame-
rikanerne skulle indføre en national 
mindedag for mødres arbejde, men 
det skete ikke i hendes levetid. Hun 
døde i 1906.
Til gengæld havde moderen fra Vir-
ginia en datter, som havde været 
meget glad for sin mor. Hun hed 
Anna Jarvis og havde mere succes 
med at få Mors Dag udbredt. I 1909 
havde den nye tradition spredt sig til 
mere end 45 stater i USA. 

Og i 1914 udråbte præsiden 
Woodrow Wilson Mors Dag til en 
national mærkedag, hvor der skulle 
flages.I 1929 indførte Mors Dag 
traditionen i Danmark. Mors Dag 
har levet rigtig godt især i 50erne. 
Det har noget at gøre med det fami-
liemønster, man havde. Idealet var 
den opofrende mor, som var midt-
punkt i familien.
.I de følgende årtier gik Mors Dag en 
hård tid i møde. 60ernes og 70ernes 
kvindeoprør ændrede idealet om en 
kernefamilie, hvor det kun var mor, 
der tog sig af børn og hjem.
Mor er igen populær. Nu om dage 
lever Mors Dag i bedste velgående. 
I de her år er der en tendens til at 
markere anledninger, som har med 
familien at gøre. Man vil så utroligt 
gerne leve op til idealet om kernefa-
milien, og den er Mors Dag blevet et 
symbol på.

Redaktør
Olaj Mørup
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Referat fra stadsgildeting 
onsdag 29. marts 2017.

Deltagere: 16 stemmeberettigede 
ledelsesmedlemmer deltog, sam-
men med 6 udvalgsformænd.
Valg af dirigent: Verner Thomsen.
Valg af referent: Henning Lorent-
zen. 
Stadsgildemester Kaj Vahlkvist’s 
beretning: Godkendt med applaus.
Beretning Indsat, kursiv: 
Nu er foråret kommet. Græsset 
er begyndt at gro og jeg har slået 
græsplænen for første gang.
Nu skal vi også til at starte nyt gil-
deår, med alle de muligheder og op-
levelser det kan rumme.
Min beretning vil omfatte en kort re-
degørelse over det forløbne gildeår, 
herefter noget om hvilke opgaver vi 
står med lige nu, og til sidst hvilke 
opgaver vi kan se, skal klares på lidt 
længere sigt.
Det forløbne gildeår er efter min me-
ning gået godt, med en masse fæl-
lesaktiviteter og fælles opgaver.
Jeg vil i flæng nævne: Opera på 

Skamling, Veteranlejr, Aktører på 
Koldinghus, Fellowshipday, Fredsly-
set, Juletræsfest, Nytårskur, Maleri-
projekt.
Jeg vil ikke kommentere de nævnte 
aktiviteter da det er blevet gjort på 
afholdte stadsgilderådsmøder og in-
formeret i vores blad. En stor tak til 
vores redaktør af bladet.
Hvad har vi så af ting, der er på ba-
nen lige nu ?:
Koncerten i Brændkjærkirken ons-
dag den 5. april kl. 19.00:Få en stor 
oplevelse og støt hjælpekomiteen.
Igangsætning af kistebærerlauget: 
Det er spændende, hvordan det 
kommer til at forløbe
Programlægning for det kommen-
de gildeår til vores årbog 2017/18: 
Gode og interessante møder
Frydenborg: Store vedligeholdel-
ser og usikkerhed om udlejning
Etablering af et PR udvalg
Etablering af hjemmesider for alle 5 
gilder
Vores Sct. Georgs aften på Kolding-
hus den 23. april, hvor 1. gilde står 
for det praktiske
På lidt længere sigt mener jeg, at vi 
har en del opgaver, som skal igang-
sættes og løses:

Information og debat
STADSGILDET



Vi skal have undersøgt og vurderet 
gildernes ansvar overfor gildebrødre 
i relation til uheld og tab.
Der skal være landsgildeting i sept. 
måned i Snoghøj ved Fredericia. 
Jeg vil opfordre til stor deltagelse 
fra Koldings gilder. Jeg har opfordret 
Karsten til give os en gennemgang 
af de fremsatte ændringsforslag til 
landsgildets vedtægter.
Vi skal arbejde på at få tilgang af 
nye gildebrødre.   Vi er ikke en loge , 
men vi har logepræg. Nogle ønsker 
mere logepræg , og nogle ønsker 
mindre. Vi må prøve at finde en ba-
lance imellem de 2 opfattelser, så vi 
kan etablere en større interesse for 
at blive medlem af vores gildebevæ-
gelse. Uden nye gildebrødre dør vi 
som bevægelse indenfor en over-
skuelig fremtid.
Vi skal hele tiden være på udkig ef-
ter tiltag, der kan skabe menings-
fyldt arbejde for gildebrødrene og 
samtidig bidrage til vores hjælpear-
bejde. Ros til Britta for hendes sans 
for at finde lønsomt arbejde til støtte 
for vores hjælpearbejde
Vi i statsgildeledelsen har arbejdet 
på synliggørelse i relation til de en-
kelte gilder, og vi håber da, at det er 

lykkedes.
Vores besøg i de enkelte gilder har 
væres store oplevelser og givet os 
et bedre kendskab til arbejdet i de 
enkelte gilder og kendskab til man-
ge gildebrødre.
Til slut vil jeg hermed sige en stor 
tak til Henning og Bent for et virke-
ligt godt samarbejde i stadsgildele-
delsen.
Ingen opgaver har været for små og 
ingen opgaver har været for store. 
De har begge deltaget i arbejdet 
med godt humør, god inspiration og 
stor arbejdsindsats.
Det var hvad jeg havde på hjertet  
TAK.
På et spørgsmål om uheld, svarede 
Kaj Vahlkvist, at der havde været et 
uheld i forbindelse med omdeling af 
Flyers, som har givet nogle udfor-
dringer vedrørende forsikringsdæk-
ning.
Stadsgildeskatmester Bent Chri-
stensen fremlagde det reviderede 
regnskab: 
Regnskabet blev omdelt til alle del-
tagere. Regnskabet udviste et over-
skud på 159.428,00 kr.
Karsten Barfoed henviste til, at vore 
forsikringer er dækkende

• 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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Nis Henning Jørgensen roste regn-
skabet for Frydenborg, og spurgte 
ind til det afsatte beløb til vedlige-
hold på Frydenborg.
Karsten Barfoed omtalte huslejen 
på første sal. Kontraktlig er vi forhin-
dret i at ændre på denne.
Bent Christensen fortalte, at vi hav-
de fået en donation fra Jubilæums-
fonden, til hjælp til ovnen på Fryden-
borg.
Vi har ansøgt AP Møller fonden om 
hjælp til Senge og Køjer på Fryden-
borg, ingen svar endnu.
Bent Christensen uddelte skema 
over gildernes samlede donationer.
Regnskabet høstede stor applaus. 
Indkomne forslag: Ingen forslag.
Beretning fra udvalgene:
Hjælpekomite: Benny Pagh.
Ikke stor aktivitet for nuværende
Møde den 11. april omkring donatio-
ner til Sct. Georgs Aften. Indkommet 
12 ansøgninger.
Børnestøtten donerer til konfirma-
tioner, og i samarbejde med 2. gilde 
bliver en af konfirmationerne afholdt 
i huset.
Veteraner på Frydenborg uge 27 
2017.
Hjælpekomiteen afholder koncert i 

Brændkjærkirken den 5. april 2017. 
Regnskabet udviste et minus på 
32.669,67 kr. og børnestøtten et mi-
nus på 12.925,21 kr.
Frydenborg: Ole Otzen
Ny ovn er installeret, brøndringe er 
ny tilplantet.
Frydenborg udvalget holder møde 
den 3. april 2017, gerne med de ny-
valgte medlemmer.
Klargøring til sæsonen i uge 17, gil-
dernes arbejdsområder bliver i uge 
20.
Skodder skal males i år, ligesom ny 
belysning i gangene bliver etableret.
 Frydenborg udlejning: Bent Chri-
stensen.
2016: 56 kontrakter, 2017: 53 kon-
trakter, 2018: 22 kontrakter, 2019: 
13 kontrakter. Vi har kontakt til ny 
Tysk rejsearrangør.
Gildehuset: Ebbe Holst
Har ikke brugt store beløb på vedli-
gehold.
Låsesmedens hus skal males i 2017, 
gulvtæppet i huset renses, sofaerne 
i natuglen er reparerede.
Distribution: Kurt Schmidt
Foreløbig har vi kun haft en omde-
ling i 2017.
Opera: Ib Damkjær-Larsen

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

info@egelymurerforretning.dk

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester
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Operaen bliver den 20. august 2017. 
Kun på lille scene, og kun et salgs-
sted. Karsten Barfoed nævnte at der 
ikke er sikkerhed for operaen i 2018.
Information og Debat: Olaj Mørup
Går godt, roste Christian Sønderby, 
og gildernes skrivere for et godt 
samarbejde. Der var samtidig stor 
ros til Nis Henning Jørgensen for et 
stor og godt arbejde med annoncø-
rerne.
Valg
Gildemester: Kaj Vahlkvist  Sup-
pleant: Jørgen Pørksen
Stadsgildekansler: Henning Lo-
rentzen, Suppleant: Eva Damkjær-
Larsen
Stadsgildeskatmester: Bent Chri-
stensen,  Suppleant: Per Jo-
hannsen

Revisorer: Henning Spens, Ja-
kob Seistrup, Suppleant: Regner 
Staugaard
Formand Frydenborg: Ole Otzen
Udlejningsansvarlig Huset: Britta 
Højriis.
Formand Hjælpekomiteen: Jørgen 
Pørksen.
Formand distribution: Kurt Sch-
midt.
Eventuelt :
Karsten Barfoed, der arbejdes med 
nye vedtægter for landsgildet, det er 
muligt at de bliver udskudt til 2018.
Jørgen Pørksen takkede for valget 
til formand for hjælpekomiteen.
NB ! Fra stadsgildeledelsen skal 
der udtrykkes en dybtfølt tak til 
Benny Pagh for sin store indsats 
for hjælpekomiteen i de seneste 6 
år
 

30. marts 2017
Henning Lorentzen

Stort udvalg i indendørs 
og udendørs maling

Se mere på www.jotun.dk

Scan koden 
og hent Jotun 
Colour Match 
til din iPhone.
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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

         SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.                                                                                                                                                                                     

 

STADSGILDERÅDSMØDE 

Mandag den 8. maj 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. 15. februar 2017. 

5. Stadsgildemesterens beretning  

6. Økonomien p.t. 

7. Beretning fra udvalgene  

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

 

   8.    Eventuelt herunder GIM-udvalg og onsdagsklubben  

Der er mødepligt for samtlige gildeledelser og udvalgsformænd. Alle øvrige gildebrødre er  

velkomne.  

 

På stadsgildets vegne 

Henning Lorentzen 

Stadsgildekansler 
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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

Tid er en mærkelig størrelse, nogle 
har alt for meget tid, andre for lidt. Vi 
lever i et tidsforløb fra fødsel til død. 
En tid som burde optimeres, udnyt-
tes til glæde for dig selv og for andre 
og for samfundet.
I vores moderne tid tales der rigtig 
meget om tid kvalitetstid, ulvetid, 
spildtid, samtid, fortid, og fremtid.
Her i vores bevægelse må det være 
aktuelt at tale om gildetid. Vi skal 
give os selv tid til at deltage aktivt i 
gildearbejdet. Det er gennem sam-
vær og samarbejde at vi oplever 
glæden ved at være gildebroder. 
Mange af os oplever travlhed i vo-
res 3. alder, hvor der er så mange 
ting og interesser der skal passes 
og plejes. Vi har aldrig haft så meget 
tid til fri rådighed, og alligevel synes 
vi, at vi nogle gange ikke har tid nok. 
Tid til gildearbejde kræver interesse, 
engagement, motivation, prioritering 
og en glæde ved at leve med og del-
tage i gildernes forskellige arrange-
menter.
Nu er tiden for min tale forbi, og jeg 
vil slutte med, at ønske et godt og 
aktivt gildeliv for os alle.

Stadsgildemester
Kaj Vahlkvist

Information og debat
STADSGILDET

Stadsgildemestertale 
Søndag den 

23. april 2017.
Vi sætter fodspor. Gode fodspor og 
dårlige fodspor. Sådan er det at leve 
sammen. Vi gør hinanden glade. Vi 
gør hinanden kede af det. Lige så 
godt det kan føles, at gøre andre gla-
de og se andre glade, lige så svært 
kan det være, at se andre kede af 
det. Specielt når det skyldes noget, 
vi har gjort. Et fodspor er trådt. Ang-
sten for at træde forkert kan lamme 
os. Vi kan komme til, at frygte livet. 
Frygten for at gøre skade på andre 
og frygte selv at lide ondt.
Gildebevægelsen indeholder ven-
skab, fællesskab, samarbejde og 
respekt for hinanden. Det er disse 
ord som gildebevægelsen er base-
ret på. Når vi mødes hvert år til Sct. 
Georgs Aften er det netop for at min-
de hinanden om, hvor vigtige disse 
værdier er for os.
Gildebevægelsen kræver også tid, 
tid til hinanden, tid til opgaver, tid til 
samvær og tid til medleven.
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Information og debat
1. GILDE

1. gildes gildehal
 med optagelse 

6. april 2017.
28 forventningsfulde mødte op i gil-
dehallen, hvor vi skulle optage en ny 
gildebror. Gildemesteren bød vel-
kommen og gildehallen blev startet 
på vanlig vis. 
Herefter bød vores gildemaster den 
nye gildebror Tage Jakobsen rig-
tig hjertelig velkommen. Jeg er sik-
ker på de vil tage sig godt af dig i 3 
gruppe og du vil opleve godt kam-
meratskab i hele gildet

Gildemestertalen handlede om Ava-
ritia- griskhed. Tiden er præget af 
grådighed, som leder tanken på den 
korruption, der historisk har bredt 
sig i dekadente samfund lige før luk-
ketid. Det gamle Rom, for eksempel, 
hvor det for overklassen gjaldt om at 
få så meget ud af det som muligt, 
inden det hele brasede sammen.
For nylig gav LO et godt fingerpeg 
med offentliggørelsen af en ny un-
dersøgelse om stigende ulighed i 
Danmark.

I 1983 tjente en direktør i et af vore 
20 største selskaber i gennemsnit 5 
gange så meget som en LO arbej-
der. I dag er tallet syvdoblet til 35 
gange så meget. 
Det kan godt forsvares, at en top-
chef tjener 5 til 10 gange mere end 
en LO’er, men når man kommer der-
over bliver det for meget. Dagbladet 
Information skrev, at den gennem-
snitlige danske topleder skal bruge 
5 dage til at tjene, hvad en gennem-
snitsdansker skal bruge et år til.
Eksempler Lundbecks direktør, 
Kåre Schultz, får 37,8 mio. årligt. 
Helt rimeligt meddeler bestyrelsen. 
Fagforeningen 3F offentlig gjorde 
tal, som viste, at det fiaskoplagede 
Postnord mellem 2011 og 2015, hvor 
tusinder blev fyret, og underskuddet 
steg, alligevel øgede finansdirektør, 
Henrik Rättzens løn og gav ham en 
bonus på 6,8 mio. kr.
Det mest bizarre eksempel er Nets 
direktør, Bo Nilssons bonus på en 
halv mia. kr. efterfulgt af, at han le-
verede et underskud på en halv mia. 
kr. De superrige ser ingen proble-
mer. De er så blinde for de vulgære 
aflønninger, de giver til hinanden, at 
samfundet må gribe ind. Når ejere, 
bestyrelser og direktioner er helt 
blottet for moral, må andre tage af-
fære.  Der er intet, de frygter mere 
end moralsk pres fra forbrugerne.  
Men grådighed er udbredt. jeg har 
læst om hvordan kriminelle bande-
medlemmer af en hver art og etnisk 
baggrund har været flinke til at for-
syne sig med førtidspension, betalt 
af alle os andre. Sandsynligvis for at 
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skabe den fornødne ro omkring sig, 
så de helt kan hengive sig til deres 
kald her i livet og ikke har kommu-
nen rendende hele tiden med prak-
tikker og ressourceforløb. De truer 
sig til en førtidspension, det er en 
del af den kriminelle virksomhed. 
De lader det skinne igennem, at det 
kunne blive endog meget ubehage-
ligt for de forhåndværende ansatte 
i det kommunale social- og sund-
hedsvæsen, hvis de ikke fik deres 
førtidspension.
Og de får den, for hvem ønsker læn-
gere at være principfast og sætte 
liv og lemmer på spil for sådan en 
møgsag? Det er ikke længere sær-
lig skamfuldt at være grådig. Der er 
ingen vilje til at kontrollere de græn-
seløse, det individualiserede sam-
funds psykopater, som er blevet lidt 
for dygtige til at realisere sig selv. 
Det offentlige synes i stedet at kon-
centrere sig om at kontrollere alle 
andre – Alle de ordentlige menne-
sker, som godt kan styre sig selv og 
ikke ligger andre til last. 
Uffe Rasmussen holdt 5. minutters 
Sct Georg om populisme
Et godt ord,der har fået et dårligt ry. 
Alle står  i farefor at blive skældt ud 
som populister, skønt det principielt 
er et neutralt analyserende ord bli-
ver det brugt nedsættende og som  
skældsord over for det som man 
ikke bryder sig om, om det så er 
Trump, Wilders eller Marie  Le Pen. 
Det er tabernes tilflugt, de reaktio-
næres reaktion på globaliseringen 
og demagogernes legeplads.
Nogle af de store populister er 

Trump, Wilders fra Holland og Marie 
Le Pen fra Frankrig.
Nogle fællestræk er at de er ind-
advendte og fremmedfjendske, na-
tionalisme, de bygger mure/grønser, 
som kan være fysiske eller imagi-
nære.
Trump har til fulde vist hvad han ag-
ter at gøre.  Indføre indrejseforbud 
for folk fra bestemte lande, uanset 
det er folk som i årevis har haft de-
res arbejde i amerikanske virksom-
heder eller på amerikanske univer-
siteter. For at hindre terrorister i at 
komme ind i landet, uagtet der ikke 
har været et eneste terroranslag fra 
indbyggere fra nogen af de lande si-
den 11/9 2001. Der har derimod væ-
ret adskillige anslag fra amerikan-
ske højreekstremister. Han vil bygge 
toldmure, sætte frihandel ud af kraft, 
standse globaliseringen til stor ska-
de for mange lande. Han vil skrue 
op for brugen af fossile brøndstoffer, 
til stor skade for klimaet. Hvil fjerne 
al støtte til amerikanske ulandsorga-
nisationer som støtter abort. Han vil 
bygge en fysisk mur til Mexico.
Der har lige været valg i Holland, 
Selv om hollænderne stadig ikke 
har fået sammensat en regering, 
kan alle dog ånde lettet op, fordi 
Wilders ikke fik den store fremgang 
der var frygtet. Så lige nu venter vi 
blot på det franske valg og Marie Le 
Pen. Igen noget med at rejse mure/
grænser fremmedfjendskhed natio-
nalisme i sin grimme form.
Som nogen nok har bemærket er 
Danmark ikke nævnt. Hvis man 
følger debatten her i vort land, kan 
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enhver borger der følger debatten, 
klart danne sig et indtryk give udtryk 
for sin holdning, deltage i debatten 
uden nogen vil anfægte dette.
Gildeloven blev læst af Kai Peter 
Heick.
Efter optagelse af vor nye gildebror 
Tage Jakobsen i Gildehallen, blev 
Tage modtaget i 3. Gruppe, hvor 
hvert medlem præsenterede sig, 
gav udtryk for om godt samarbejde 
til glæde for fællesskabet.

GM kaldte GB Hans Emil Ander-
sen frem. Hans Emil fik overrakt 40 
årstegnet og GM takkede for Hans 
Emils indsats for gildet gennem 
årende.
Gildeloven blev læst af Kai Peter 
Heick
GM kaldte herefter Svend Aage Pe-
dersen frem. Svend Aage Pedersen 
fik overrakt gildets gave. 75 år til-
lykke med det.
GB Tage Jakobsen takkede for op-
tagelsen i 1. Gilde. Gav udtryk for at 
han glædede sig til samarbejdet og 
gildearbejdet.
Aftenen sluttede på vanlig vis.

Skriver
Henning Nøhr.

 Information og debat
2. GILDE

Indsættelses Gildehal 
2. Gilde den 

20. april 2017.
2. gilde tæller nu 23 gildebrøde og 
til denne gildehal var kun en enkelt 
fraværende.
Gildemester Britta indledte gilde-
hallen med ordene: ”Vi er nu ved at 
være så gode, at vi med rette kan 
kalde dette en indsættelses gildehal. 
Jeg er stolt over, at nogle har lyst at 
tage kampen op for, at vi kan blive 
ved at skabe fornyelser, at vi kan få 
vores poster besat, at vi har lyst at 
deltage i det, der nu engang er en 
del af hele vores eksistens i forhold 
til Sct. Georgs gilderne i Kolding. 
I henhold til Gildeting af 16. marts 
skal vi i aften indsætte Birthe som ny 
skatmester, og samtidig takke Gurli 
for hendes tid på posten:
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Ligeledes er der udskiftning af 2. gil-
des dørherold, hvilket betød at Helle 
blev takket for sin indsats som dør-
herold og Gurli blev indsat som ny.

I gildemestertalen tog Britta ud-
gangspunkt i vores netop overstå-
ede lagersalg. Hun fortalte om bag-
grunden for, at vi igen havde fået 
mulighed for at holde lagersalg og 
denne gang i syd byen og igen med 
et yderst tilfredsstillende resultat. 
Britta takkede alle for indsatsen i 
forbindelse med lagersalget og ikke 
mindst Frede, som er en uvurderlig 
hjælp for 2. gilde.
Vi har i 2. gilde nedsat en ”hjælpe-
gruppe”, som arbejder videre med 
planlægningen af nogle af de akti-
viteter, som skal komme kvinder og 
børn i Kolding Kommune til gode. 
2. gilde har derudover netop doneret 
til en konfirmation først i maj måned. 
Britta rundede sin gildemestertale af 
med at tale lidt om ordsprog og ta-

lemåder: Et ordsprog er en sproglig 
vending, der kort udtrykker en erfa-
ring eller leveregel – en morale, som 
man kan lære af. Britta gav adskil-
lige eksempler herpå.
Tove holdt derefter 5 min. Sct. Ge-
org og talte om hvid te:
”I sensommeren fik jeg besøg af en 
ung kvinde, som havde en værtinde-
gave med til mig. Som altid når jeg 
får gaver, blev jeg glad helt ind i hjer-
tet. Glad ved tanken om, at hun hav-
de tænkt på mig, da hun købte gave. 
Gaven var to poser te fra Perchs Te-
handel i København. En grøn te og 
en hvid te. Jeg har ikke den store 
viden om te, så jeg tænkte: Nå kan 
man nu også få hvid te. Jeg smagte 
de kommende dage på teen, som fik 
plads i en fin dåse oppe på hylden.
I november-december var jeg en 
tur på Sri Lanka, tidligere Ceylon. 
Meget af turen foregik i bjergene og 
jeg har aldrig tidligere set så mange 
tebuske. Der var tebuske overalt, 
selv på næsten lodrette bjergsider. 
Tebuske, tebuske, tebuske overalt. 
På vores tur i bjergene mødte vi en 
dag en flok teplukkere, der var hen-
ne ved vejestedet for at få vejet de-
res plukkede teblade. Teplukkere er 
hovedsaligt kvinder, og det er et af 
de dårligst betalte jobs på Sri Lanka. 
Og der er rigtig mange af dem. De 
arbejder typiske 8-10 timer om da-
gen på stejle bjergsider og skal for 
at kunne holde en dagløn plukke 20 
kg. teblade om dagen. For det kan 
de tjene 36,50 kr. Men de gør det 
gerne for at have et arbejde. 
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Her er ikke et system, der giver dem 
penge, hvis de ikke selv kan tjene 
dem.
De mest betroede teplukkere får lov 
til at plukke den hvide te og de tjener 
lidt mere end de andre teplukkere. 
Ifølge en gammel kinesisk overleve-
ring siges det, at den hvide te kun 
blev høstet af jomfruer i hvide klæ-
der. Høsten foregik med små guld-
sakse og kun i det tidligste morgen-
gry på nogle få udvalgte forårsdage. 
Denne eventyrlige historie under-
streger kun, at hvid te er blandt det 
mest eksklusive og kostbare og kal-
des nogle steder ”Det hvide guld”. 
Når man høster hvid te, plukker man 
kun de øverste spæde bladknop-
per, som er beklædt med fine hvide 
dun, hvilket har lagt navn til denne 
te. Topskuddene får lov at visne na-
turligt, før de dampes let og tørres 
svagt for at beholde bladets fugtind-
hold. Efter denne behandling ligner 
tebladene sølvnåle eller små hvide 
blomster. Hvid te er den mindst for-
arbejdede te, så den er rig på antio-
xidanter. Selv kosmetikindustrien 
har fået øjnene op for dette vidunder 
og man bruger nu hvid te-ekstrakt til 
produktion af antirynkecremer. Og 

se – det kender en del af os herinde 
nok til. 
Og hvorfor nu al den snak om hvid 
te? Jo ser I, den anden dag fandt 
jeg den fine dåse med hvid te, og 
nu var jeg blevet en hel del klogere, 
Jeg er meget sikker på, at den unge 
kvinde, som gav mig en gave, vid-
ste, hvad det var, hun gav mig. Jeg 
vidste bare ikke, hvad jeg fik”.
Efter gildehallen satte vi os til et 
veldækket bord, hvor vores 2 gæ-
stekokke, Henning og Christian fra 
3. gilde, havde sørget for en dejlig 
middag.
Under kaffen havde vi en runde, 
hvor vi hørte nyt fra diverse udvalg.
Vi sluttede endnu en god aften af på 
vanlig vis.

AMS skriver



15

Information og debat
2. GILDE

2. Gildes Lagersalg 
31. marts og 1. april 2017.
Vi havde denne gang fået mulighed 
for at afholde lagersalget i den syd-
lige del af Kolding, nemlig på Indu-
strivej 12. 
Fredag den 31. marts kl. 13 åbnede 
vi dørene, og mange købelystne 
stod i kø for at komme ind: 

Det blev en forrygende eftermiddag 
indtil lagersalget lukkede kl. 17.
Lørdag den 1. april stod der allerede 
folk og ventede ved døren, da jeg 
kom kl. 9.30. Vi åbnede dørene kl. 
10 og så gik det løs igen:
Vi lukkede og slukkede for denne 
gang kl. 15 efter et par travle og 
gode dage.

Lørdag aften fik vi alle en mail fra 
skatmesteren, som havde gjort la-
gersalget op og kunne konstatere at 
det igen igen havde givet et yderst 
tilfredsstillende resultat til vores 
hjælpearbejde. 

Og vi kunne se tilbage på nogle 
gode, travle og hyggelige timer sam-
men, hvor Hanne løbende havde 
sørget for, at ingen led nød i forhold 
til hverken mad eller drikke. Alt fra 
hjemmebagte morgenboller til lækre 
frokostretter og flotte lagkager blev 
løbende serveret. 

Tak til alle for godt samarbejde og til 
Hanne for god forplejning

AMS skriver 
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Der er nu blevet indstiftet en 40 års 
jubilæumsnål i Sct. Georgs Gilder-
ne, så det
var helt på sin plads at GM kaldte 
gildets 40 års jubilarer frem for Høj-
sædet for at overrække dem en 40 
års nål. det var John Hansen, Finn 
Mortensen, og Arne Eliasen, der 
var desværre afbud fra Villy Rasch, 
Svend Bruhn og Ejvin Langkjær som 
også skulle have haft overrakt en 40 
års nål.
Gildemestertalen handlede om vær-
dighed, en fornem tale som jeg har 
valgt at bringe i sin helhed:
Værdighed, i middelalderen brugt 
om menneskers værdighed, Guds 
skabninger og fra renæssancen om 
et menneskes personlige værd:
En forlængelse af denne tankegang 
findes i FN´s Verdenserklæring om
Menneskerettigheder fra 1948 hvor 
det i artikel 1 hedder: ” Alle menne-
sker er født frie og lige i værdighed 
og rettigheder, menneskets 
værdighed er ukrænkelig”    
At respektere og beskytte den er al 
statslig magts forpligtelse. Nu bru-
ges begrebet snarere om en per-
sons udstråling og som karakteristik 
af evnen til at bære stor modgang i 
livet.
Der er ingen tvivl om, at der i de 

3. Gildes Gildehal
med indsættelse

12. april 2017
31 Gildebrødre deltog i Gildet april-
gildehal med indsættelse af ny skat-
mester. Ledelsen havde ændret på 
ritualerne ved ind og udmarch, og 
jeg vil rose ledelsen for denne æn-
dring, der efter min mening højnede 
Gildehallen.
Fanen blev ført ind, Gildemester 
Chr., Sønderby åbnede Gildehal-
len og bød velkommen med en lille 
tale om påsken, og gik efterfølgende 
over til indsættelse af ny skatmester. 
Per Johannsen skulle indsættes 
som ny skatmester i 3. Gilde, han 
afløser Per Olsen.  Efter indsættel-
sen indtog Per Johannsen sin plads 
ved Højsædet som gildets nye skat-
mester.
GM kaldte herefter Per Olsen frem 
for Højsædet og takkede ham for 
hans tid som gildets skatmester, det 
var i øvrigt Per Olsens anden perio-
de som skatmester.
Efterfølgende blev John Preben 
Hansen kaldt frem for 
Højsædet, GM ønskede John Pre-
ben tillykke med hans 25 års gildeju-
bilæum og talte om jubilarens virke 
i 3.gilde, John Preben fik herefter 
overrakt 25 års nålen.

Jens 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
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seneste 10- 20 år er blevet en øget 
opmærksomhed på den menneske-
lige værdighed og på at sikre denne 
også for svage og udsatte grupper.
Mangel på hjemmehjælp til de æl-
dre, placering af børn på voksen-
psykiatriske afdelinger, udlevering 
af madpakker til flygtningefamilier er 
bare nogle få eksempler på, at lov-
giver og forvaltninger kunne være 
mere opmærksomme på den men-
neskelige værdighed. 
Transplantation af hjerter er efter-
hånden en rutinesag. Barnløse kan 
befrugtes kunstigt med egen eller 
doneret æg og sæd, og da alt det-
te - i de indledende faser foregår 
udenfor menneskekroppen kan man 
også undersøge de befrugtede æg 
og frasortere dem, der er dårlige, 
fordi de bærer på et arveanlæg for 
en sygdom. Denne sorteringsteknik 
præimplantationsdiagnostik- tilby-
des også par, som kan få børn på 
naturlig vis, men som har risiko for 
at få et barn med en arvelig sygdom.
Lovgivningen er ikke altid en til-
strækkelig garanti for, at borgernes 
grundlæggende rettigheder respek-
teres. Politikken har spurgt tre ældre 
i sommeren 2015 om hvad værdig-
hed betyder for dem, og hvad det vil 
sige at få en værdig pleje.
Inge Lise 83 år.
Det er meget vigtigt for mig at se or-
dentlig ud. Det er ikke nok bare at 
være ren og pæn, jeg vil gerne være 
lidt pyntet og fin. Jeg tager make-up 
på hver morgen.
Det tror jeg, at jeg bliver ved med 
lige til det sidste. Måske der endda 

er nogen, der kan hjælpe mig, hvis 
jeg en dag ikke længere kan selv. 
Det er bare en af de ting, der gør mig 
glad. Sådan har jeg altid været, og 
man skal have mulighed for at for-
blive den man er. Det er værdighed. 
 Adolf 89 år.
Jeg syntes jeg får en værdig be-
handling. Men når hjemmeplejen 
er færdig med sit arbejde, er det 
skønt at tale lidt sammen bare som 
to mennesker. Der kommer forskel-
lige hjemmehjælpere i mit hjem, og 
nogle af dem er fra andre lande, Ju-
goslavien for eksempel. Men det er 
ikke et problem, vi har mange ting til 
fælles alligevel, vi kan tale om fami-
lie blandt andet.
Birthe 86 år.
Værdighed for mig er at få lov til at 
sige nej tak, jeg syntes ikke, vi skal 
hundses med og bestemmes over, 
selvom vi er gamle.
Jeg har kræft nu og ved, at jeg ikke 
har så længe igen, så jeg interesse-
rer mig ikke så synderligt for hver-
dagens små praktikaliteter og gen-
vordigheder. Jeg vil hellere have tid 
og ro til at se på alt det smukke i li-
vet. Lyset og blomsterne, der spirer 
frem.
Efter Gildemestertalen og et stykke 
musik valgt af vor nye skatmester 
blev Villy Clausen bedt om at holde 
5 min. Sct, Georg. Villy fortalte le-
vende om hans og Aases mange 
ferier til Thailand, og særlig en hvor 
der var lidt besværligheder, med en 
taxa der ikke kunne finde vej, og en 
udlejer der havde glemt deres afta-
le, men heldigvis fik de en feriebolig. 
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Information og debat
4. GILDE

4. Gildes gildehal 
den 4. april 2017.

Der var mødt 21 gildebrødre fra vort 
gilde og så var der 5 gæster fra 3. 
gilde det er meget rart at have gæ-
ster fra et af de andre gilder det er 
ærgerligt vi i gilderne ikke bruger det 
mere sen vi gør at besøge de andre 
gilder både her i Kolding, men også 
i vore nabobyer det er inspirerende 
at se hvordan de andre gør det for 
selv om vore ritualer er ens er der 
stor forskel på hvordan vi holder en 
gildehal.
Uffe bød velkommen og holdt en 
kort tale inden han gik over til ind-
sættelsen af den nyvalgte gildele-
delse som er skatmester Mogens 
Knudsen, kansler Arne Rask og 
sidst overdrog han øksen til Christi-
an Vildfang og efter den nye ledelse 
havde taget plads i højsædet holdt 
Christian sin første gildemestertale. 

Både Aase og Villy har haft stor glæ-
de af ferierne til Thailand, hvor de 
stadig har kontakt med en værtinde 
de boede hos for 3 år siden. Og der 
er ingen tvivl om at turene til varmen 
hjælper Aase mod hendes smerter.
Efter at Verner Thomsen havde læst 
Gildeloven blev fanen ført frem og 
GM lukkede Gildehallen. I eftergil-
dehallen som 6.gruppe stod for var 
Laurits Vinding bordleder.
Verner Thomsen underholdt om de 
Vestindiske Øer.      
John Hansen ønskede en rettelse 
i Information og Debat fra vort Gil-
deting. John havde ikke sendt et for-
slag til Gildetinget !! Men derimod en 
opfordring til ledelsen, der på næste 
Gilderådsmøde opfordres til at frem-
lægge deres tanker /planer for do-
nationer over de næste 10- 15 år.
John nævnte i den forbindelse at 
indsamlingen til et hospice i Kol-
ding har rundet den første million og 
indsamlingen til et julemærkehjem i 
Kolding har passeret 2 millioner.
Flere Gildebrødre fik i løbet af afte-
nen ordet med lykønskninger til vor 
nye skatmester og jubilarer, samt 
tak til Per Olsen, samtidig blev der 
opfordret og mindet om tilmelding til: 
Cykeltur til Samsø 16-18 juni Forårs-
opgaver på Frydenborg den 25.april. 
Arbejdsdage på Frydenborg 16-17 
maj. Tilmelding til majmarked den 
26.maj. Sct. Georgs aften 23.april. 
Samt hjertestarter kursus.
En fornem og højtidelig Gildehal var 
slut.

Skriver 
John Preben Hansen
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Efter et uskønt og uværdigt forløb 
med gildeting og ekstraordinært gil-
deting fik vi så en ny ledelse.                                
Jeg er glad for at have Arne som 
Kansler, han er et stille og roligt 
menneske, der er ikke noget der 
kan bringe ham ud af fatning. Jeg 
er også glad for at have Mogens 
som skatmester, Mogens har jo væ-
ret gildebror i over 50 år, og hvad 
han ikke ved om gilde arbejdet kan 
vist stå på bagsiden af et frimærke. 
Poul Lyngs er den perfekte skriver, 
han sagde jo på gildetinget, at han 
ville blive meget skuffet hvis han 
ikke blev valgt som skriver, Thor-
vald blev flagherold, det er en post 
har haft før, så fanen er i gode hæn-
der hos ham. Kaj blev genvalgt som 
dør herold og han fører staven med 
fasthed og omhu. Så jeg glæder 
mig til et godt samarbejde med jer.                                                                                                  
Lad os nu glemme det skete og se 
fremad. Vi går forår og sommer i 
møde, og der er mange gode ople-
velser at se frem til. Inden gildetin-
get lavede jeg en udregning på al-
ders gennem snittet her i gildet og 
det er 66,5 på år, lands gennem snit-
tet er 73 år, så vi er et ungt gilde.                                                                                                
Hvad er et gilde så? Er det en kaffe 
klub for gamle spejdere?  Eller er 
det en forening hvor vi mødes for at 
gøre en forskel der kommer til gavn 
for andre. Jeg vælger at tro på det 
sidste, skal vi så ikke sammen vise 
omverdenen denne forskel. Sam-
men med jer gildebrødre vil jeg som 
gildemester vise omverdenen at vi 
kan gøre en forskel. 
Uffe holdt 5 minutter og det handler 

om at være kræsen ikke kun hvad 
mad og drikke angår. Når man er 
kræsen er det jo fordi man vælger 
nogle ting fra som man ikke bryder 
sig om, - men lige i de tilfælde hvor 
det gælder mad, må jeg nok sige at 
der ikke er ret meget, jeg ikke bry-
der mig om. Så tilsyneladende er jeg 
ikke kræsen? 
Men det er jeg måske nok alligevel, 
når det kommer til stykket. Når jeg 
så tænker tilbage, har der jo nok væ-
ret nogle gange, hvor jeg har været 
meget kritisk og har stillet store for-
dringer og krav. Men jeg tror også, 
der har været andre gange, hvor 
jeg måske nok har været lidt non-
chalant og bare sagt OK, og så må 
jeg desværre også erkende, at jeg 
nogle gange har fortrudt. Der er en 
del gange i livet, hvor jeg synes det 
har været godt, at jeg var kræsen. 
En af de gange var da jeg valgte min 
kone, - vi har trods alt været gift i 47 
år. Så jeg tror at valg af en livsledsa-
ger er en af de gange, hvor man skal 
være kræsen.  Jeg kan da nævne 
andet, jeg har været kræsen med, 
nemlig placering af bolig. Det skulle 
være et børnevenligt område uden 
trafik, kort til skole og kort til bør-
nenes fritidsinteresser. Med årene 
har det selvfølgelig ændret sig, efter 
børnene ikke var hjemme mere.
Så nu er det bibliotek, lægehus, 
apotek, indkøbsmuligheder, sports-
center (fitness, ikke langt til kulturel-
le muligheder og gode offentlige for-
bindelser, når den tid kommer, hvor 
vi måske ikke har bil mere. Selv i 
valg af mine fritidsinteresser har jeg 
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Information og debat
5. GILDE

5. Gildes
 Fødselsdagsgildehal

18. april 2017!
Ni gæster fra 3. Gilde, var mødt op 
til vores Fødselsdagsgildehal, så 
der blev sunget igennem, med de 
ekstra mandestemmer.
Gildemester Søren Skræ, havde 
den ære, at indsætte en ny gildeme-
ster og skatmester.

Steen Thisgaard blev ny gildeme-
ster og Kaj Lykke Poulsen blev ny 
skatmester.
Søren kunne derefter takke Helle 
Lisberg for et stort stykke arbejde, 
som skatmester.
Efter at Steen havde indtaget gilde-
mesterstolen, takkede han Søren for 
de tre år han har ledet gildet, og de 

været kræsen, - jeg blev jo medlem 
af 4. gilde.
Det var et kig i bakspejlet, men jeg 
skal jo også se fremad. Der for har 
jeg også besluttet at være kræsen 
med resten af mit liv, og kun træffe 
kvalitetsbeslutninger. Det er faktisk 
en af grundene til at jeg har valgt at 
trække mig tilbage fra mange po-
ster og job, ikke kun i gilderegi, men 
også i andre sammenhænge. Jeg 
har gjort det for at få tid og overskud 
til at tænke over, hvad jeg vil resten 
af mit liv. Jeg vil prøve at være rig-
tig kræsen, - kun vælge det, jeg vir-
keligt føler for og har lyst til. Det er 
noget jeg synes jeg skylder mig selv 
efter et liv med megen aktivitet ud 
over familie, hus og have samt job. 
Kort sagt! Jeg vil prøve at være kræ-
sen resten af mit liv.

Efter gildehallen var der kammerat-
lig samvær mellem gildebrødre og 
gæster en god aften med start på en 
tid med ny ledelse i vort gamle gilde 
som gildemesteren kalder et ungt 
gilde, så vi ser lyst på fremtiden

Skriver Poul Lyngs
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nye tanker, som han har tilført gildet.
Ligeledes havde Steen glædet sig 
til, at byde Kaj velkommen i ledel-
sen. Samtidig nævnte han også 
suppleanterne Tove, Ib og Elly, der 
skal deltage på et andet plan end 
tidligere, for der skal mere dynamik i 
det der sker.
Steen havde ikke forventet, at blive 
gildemester igen, men der var nogle 
gildebrødre, der havde en anden 
holdning. Steen fortsatte, hvis I for-
venter, I ved hvordan tingene vil ske 
fremover, håber jeg på I bliver skuf-
fede, det skulle nemlig helst ikke 
blive som det var, da jeg overlod øk-
sen til Søren.
Perioden som ”gulvbroder” blev ikke 
så lang som forventet, og I må love 
mig, når I føler tiden er til fornyelse, 
så skal I ikke bruge mange ord. 
GILDEMESTERTALE:  BANKO!
Når det råb lyder, er der flere der si-
ger ”det var kattens”, men sommeti-
der er der jo en ”sidegevinst”. Banko 
sagde jeg, da jeg i en genbrugsfor-
retning i Nexø, fandt en bog med tit-
len ”Præsten der ikke kunne synge”. 
Prisen for den flotte bog, var blot 5 
kroner.    Præsten der fortælles om 
hedder Jens Knudsen, emigrerede 
til Canada, og mange år senere stø-
der han på sangen om en vis ”Jens 
Vejmand”. Det var en ny ankommen 
dansk høstarbejder, der kendte san-
gen, men kunne ikke synge den rig-
tig. Jens Knudsen erindrede noget 
om, at en på hans hjemegn havde 
fortalt om den døde vejmand, så 
han anede en sammenhæng, og 
skrev derefter til Danmark efter tekst 

og noder.
Daværende redaktør hos Politiken, 
Ove Rode, var i 1905 på dannelses-
rejse i Jylland, og mødte her Jeppe 
Aakjær i Thy. Aakjær fortale om Jens 
Vejmands triste skæbne, og Rode 
blev så rørt over fortællingen, at han 
bad Aakjær om at skrive et digt om 
Jens Vejmand. Digtet blev først rig-
tig kendt, da Carl Nielsen skrev me-
lodien til den kendte sang om Jens 
Vejmand. Værket blev uropført af 
sangeren Vilhelm Herold.
Langt senere blev Jeppe Aakjær 
vred på Politikken, fordi han kun 
havde fået kr. 20 for digtet. Carl Niel-
sen blev rasende på
 Vilh. Hansens Musikforlag, da han 
opdagede han kun havde modtaget 
kr. 50 for melodien.
Jeppe Aakjær flyttede ud på heden, 
han ønskede fred til at digte, og det 
gjorde han bedst når han var alene, 
eller på jysk jænne, det blev til Jenle 
som gården efterfølgende kom til 
at hedde. Jenlefesterne startede i 
1908 med et kvinde valgretsmøde, 
hvor 300 mennesker dukkede op, 
og herefter startede Jenlefesterne 
i 1910, her dukkede knap 4000 op 
det første år. Det var afholdsfester 
og berusede blev bortvist.
Til Jenlefesten i 1914 skrev Thøger 
Larsen ”Danmark nu blunder den 
lyse nat”.
Mange håber på den helt store ge-
vinst, men jeg glæder mig over den 
sidegevinst jeg fik i genbrugsbutik-
ken, da jeg købte bogen ”Præsten 
der ikke kunne synge”.
Helle holdt 5. min. Sct. Georg!
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5. Gildes gildemøde 
den 4. april 2017.

24. gildebrødre mødte op i Seest 
Sognehus, for at høre et spænden-
de foredrag med Torben Damsø om 
Merrild kaffe.

Merrild kaffe startede i tresserne, da 
købmand Merrild på Enevold Søren-
sens vej, startede i kælderen, med 
at riste kaffe. Dette udviklede sig 
hurtigt, og Merrild Kaffe blev en stor 
virksomhed på Lærkevej.
Torben var kaffesmager på Merrild 
fra 1997-2014, og hans store viden 
omkring kaffefremstilling, kunne nu 
levende fortælle om kaffeproduktio-
nen. Merrild Kaffe er i dag ejet af det 
italienske familieforetagende Lavaz-
za og går nu under navnet Lavazza 
Merrild.
Kort fortalt dyrkes kaffen mest i lan-
de tæt på ækvator. På ca. 1,5 me-
ter høje træer, dyrkes kaffefrugten. 
Frugten høstes en gang om året, og 
udbyttet pr. træ er ca. 1,5 kg bøn-

Vi slutter gildehal af med at læse gil-
deloven, som bl.a. siger, at vi skal 
have forståelse, respekt og vise 
hensyn til andre.
Og så er det, at det undrer mig, at 
jeg oplever, at der findes negative 
forventninger. Ikke direkte sagt, 
men antydet det bliver nok glemt el-
ler ikke gjort.
Til at illustrere dette, fortalte Helle 
en historie, som anskuer 3 måder, at 
se den samme oplevelse. Synes I, 
der er noget jeg har glemt? Fortsatte 
Steen. Det er i dag nøjagtig 43 år si-
den 5. Gilde blev stiftet. Af dem der 
var med til dette, er der kun Inger 
Kromand tilbage.
Grethe Thønning skal ønskes til-
lykke med 40 års jubilæum den 8. 
februar. Der findes ikke noget bevis 
for den slags jubilæum.
Kaj Lykke blev optaget ved Nytårs-
gildehallen 21. januar 1992 og der-
for vil jeg gerne ønske dig tillykke og 
overrække dig en 25. års nål.
Efter Fødselsdagsgildehallen skulle 
der tages et fællesbilede af 5. Gildes 
medlemmer.
Derefter var der tid til at skåle i bob-
levand, og aftensmaden kunne ind-
tages ved de veldækkede borde. 

Skriver Kurt Schmidt
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Forårskoncert i 
Brændkjærkirken.

Onsdag den 5. april 2017 var der 
arrangeret en stor koncert i Brænd-
kjærkirken. En del gildebrødre hav-
de igennem lang tid arbejdet med 
dette arrangement og sikke et ar-
rangement.
Et arrangement, hvor man virkelig fik 
underholdning for alle pengene med 
masser af sang og musik. Corde de 
Gioia som består af Maria Johann-
sen samt døtrene Anna og Giuly 
kombineret med Kolding Mandskor 
var en rigtig god blanding. De milde 
og sprøde kvindestemmer blandet 
med de dybe mandestemmer lød 
rigtig godt.

Vi blev lovet en underholdende kon-
cert med musik, sang og opera og 
det fik vi. Maria Johannsen sang 
opera og sang også sange sammen 
med sine døtre. Desuden blev der 
spillet klassisk musik og lidt mere 
moderne på forskellige instrumenter 
som klaver, violin, cello samt melo-
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ner, og når de er ristet, giver det et 
udbytte til en pose Merrild kaffe 103.
Efter det spændende foredrag om-
kring kaffeproduktionen, var der tid 
til friskbryggede smagsprøver. Bl.a. 
smagte vi på en økologisk grovfor-
malet kaffe til stempelkande, som 
blev brygget på kaffemaskinen. Der 
blev livlig diskuteret, hvordan de 4 
smagsprøver smagte, alt efter hvor 
hårdt kaffen var ristet. 
Efter smagsprøverne blev der givet 
nogle gode råd.
Væk med måleskeen, kaffen skal 
vejes: Til 1. liter-45 gram kaffe. 
Bryggetemperatur-
92 grader-96 grader C. Under 92 
grader, bliver kaffen brun.

Torben var en rigtig god foredrags-
holder, og under foredraget, blev 
der serveret hjemmesmurte sandwi-
cher. Til kaffen nød vi godt af Mettes 
hjemmebag. Til at gå hjem på, fik 
hver deltager en bærepose med tre 
poser Merrild kaffe.
En stor tak til Mette for et godt ar-
rangement.

Skriver Kurt Schmidt
5. gilde
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dier fra middelalderen på sække-
pibe, stor blokfløjte og stortromme. 

Ja, Corde Di Gioia er meget dygtige 
med Maria Johannsen i spidsen 
sammen med sine meget dygtige 
musikalske døtre. 

Når så Kolding Mandskor kunne 
supplerer med egne sange og san-
ge sammen med Corde Di Gioia ja 
så var der næsten ikke et øje tørt.
Omkring klokken 21:00 var koncer-
ten slut og jublen ville ingen ende 
tage. Prøv at tænke sig næsten 2 
timers underholdning for kun 100,00 
kroner og så kunne man også købe 
lidt drikkelse i pausen. Der var sør-
get for det hele.
Til jer gildebrødre som havde andre 
gøremål denne aften ved ikke hvad 
i er gået glip af, men skulle der blive 
arrangeret en lignende koncert en 
anden gang så overvej, om ikke det 
var værd at få en rigtig god oplevel-
se for en rimelig betaling.
Husk at hele overskuddet går til 
hjælpearbejde i Sct Georgs Gilder-
ne i Kolding.

Olaj Mørup
1. gilde
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Forsikring
Da USA i januar måned fik ny præ-
sident blev der taget et nyt begreb 
i anvendelse, nemlig, alternative 
fakta, det er vist det begreb er også 
er kommet ind i debatten om Sct. 
Georgs gildernes forsikringer, om vi 
har arbejdsskadesforsikring og hvad 
den dækker, for der skal ikke herske 
tvivl om at vi har sådan en, vor for-
sikring er en der er tilrettet til forenin-
ger og dækker ansatte og personer 
der beskæftiger sig med arbejde der 
ikke er relateret til foreningen formål. 
For at præcisere det er det sådan, 
frivilligt arbejde som er relateret til 
vor forening er arbejde som vi laver 
for at samle penge ind til vort hjæl-
pearbejde, og arbejde som hvis vi 
går i køkkenet for at servicere os 
selv ved at lave kaffe til vore møder, 
eller laver mad til fællesspisning, det 
betragtes som foreningsarbejde, og 
når vi laver det arbejde som i forsik-
rings øje med er forenings relateret 
arbejde, er det, som i alle andre til-
fælde, ens egen fritidsulykkesforsik-
ring der træde i kraft hvis man kom-

mer til skade.  
Og hvor dækker vor arbejdsskades-
forsikringen så, vores køkkenhjælp 
og rengøringshjælp i gildehuset er 
naturligvis dækket da der her er tale 
om et ansættelsesforhold. 
Og der hvor der ikke må være nogen 
tvivl om at gildebrødrene er dæk-
ket er når vi laver vedligeholdelses 
arbejde, også selv om det ikke er 
lønnet, på Frydenborg og i gildehu-
set, det gælder alt arbejde, så som 
skift af elpærer, hækklipning, ren-
holdelse, malerarbejde, ja kort sagt 
alt arbejde der er med til at renholde 
og vedligeholde vore huse, her er 
vi dækket af vor arbejdsskadesfor-
sikring hvis vi kommer til skade ved 
arbejdet.
Det er de konkrete fakta.

Husudvalgsformand
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Kære Preben Raabjerg!
Forsikringer – når en GB 

er i arbejde, 
(Fra I & D nr. 3 – 2015).

Jeg har lovet, at her hvor Stadsgildet 
er blevet færdige med de drøftelser 
som disse ting & ansvarsforsikringer 
har medført, at fortælle lidt om vores 
egne personlige forhold desangå-
ende! En unægtelig stor ”mundfuld”, 
når man ved, hvor indviklede disse 
ting er!?
Som hovedregel skal man altid an-
melde skader på sine egne ting el-
ler sig selv til sit eget forsikringssel-
skab.
Forklaringen er den enkle, at flere 
af disse skader har man ”jo allige-
vel selv forsikret sig for”! Og det er 
derfor ligegyldigt, at du føler som 
GB, at det ikke vedrører dit eget 
forsikringsselskab  derfor denne 
enkle grundregel! Hvis den pågæl-
dende skade eller hændelse så ikke 
er dækket her, så retter du henven-
delse til modparten. (skadevolder) 
Så vil denne måske rette henven-
delse til sit eget forsikringsselskab 
for at afklare skyldsspørgsmålet, og 
det medfører så eventuel en erstat-
ning. Det kan naturligvis være en 
langsommelig proces, men vores 
samfund bygger jo i høj grad på ad-
ministration og derfor også klage-
muligheder.

I Stadsgildet har vi naturligvis tegnet 
forsikringer for Fynsvej & Fryden-
borg med en større selvrisiko på ca. 
6.000 kr.  Erhvervsansvar - og Ar-
bejdsskadeskadeforsikring er uden 
selvrisiko således, at vi som GB er 
forsikret ”når vi er på arbejde” i gil-
deregi. Det er de samme regler som 
også gælder på en arbejdsplads. 
Men hvis du er i tvivl så læs egne 
forsikringsbetingelser som måske 
må siges at være en udførlig ”brugs-
anvisning”!
Det kunne jo for øvrigt være, at du 
også ”lige” skulle tjekke dine egne 
forsikringer inden det måske er for 
sent.

God arbejdslyst til os alle
Med venlig hilsen
Karsten Barfoed

NB: ”SÅ KAN DER VIST IKKE KO-
GES MERE SUPPE PÅ DEN PIND” 
– TRODS DIT MÆRKELIGE IND-
LÆG I SIDSTE NR.!!

       Annonce  Annonce 
     RESTSALG 
Fra vores Hundebøludstilling har vi følgende restlager 

 5 malerier     tilbudspris   kr. 500 pr. stk 

 6. akvareller     tilbudspris   kr. 100 pr. stk 

 2 Koldingbøger   tilbudspris   kr. 100 pr. stk 

Restlageret er placeret i Natuglen. 

Afregning kan ske til Inger Vahlkvist 5. gilde og Tove 

Knudsen 2. gilde. 

ALLE SALGSINDTÆGTER GÅR TIL VORES HJÆLPEARBEJDE  
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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

Hjertestarter - Hurra!
En dag Paul Petersen og jeg var 
ude at tale med Christian Schne-
ider på Houens Odde, fortalte sidst-
nævnte, at man havde søgt om en 
hjertestarter til Centeret hos Tryg-
Fonden, men havde fået afslag. På 
hjemvejen faldt samtalen på denne 
hjertestarter, og vi tænkte, at det 
kunne være en opgave for 3. Gilde 
at donere en sådan. Jeg talte med 
Henning Lorenzen, som står for 
Gimbel Fonden og også med Chri-
stian Sønderby, som er gildemester. 
De syntes begge, at det var en god 
idé. Derefter blev sagen drøftet i le-

delsen, som bifaldt forslaget. Hjerte-
starteren blev indkøbt, og som det 
ses på fotoet overrakt torsdag den 
6. april 2017 til ledelsen på Houens 
Odde.

På fotoet ses fra venstre Christi-
an Sønderby, Hans Peter Peter-
sen, Christian Schneider, Karsten 
Mulvad, Paul Petersen og Egon 
Lundsgaard.
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