
Indsættelses Gildehal 2. Gilde 
d. 20. april 2017. 
 
2. gilde tæller nu 23 gildebrøde 
og til denne gildehal var kun en 
enkelt fraværende. 
Gildemester Britta indledte gil-
dehallen med ordene: ”Vi er nu 
ved at være så gode, at vi med 
rette kan kalde dette en indsæt-
telses 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: 
 

 

Ligeledes er der udskiftning af 
2. gildes dørherold, hvilket be-
tød at Helle blev takket for sin 
indsats som dørherold og Gurli 
blev indsat som ny. 
 

 
 
I gildemestertalen tog Britta ud-
gangspunkt i vores netop over-
ståede lagersalg. Hun fortalte 
om baggrunden 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 for-
bindelse med lagersalget og 
ikke mindst Frede, som er en 
uvurderlig hjælp for 2. gilde. 
Vi har i 2. gilde nedsat en ”hjæl-
pegruppe”, som arbejder videre 
med planlægningen af nogle af 
de aktiviteter, som skal komme 
kvinder og børn i Kolding Kom-
mune til gode.  



2. gilde har derudover netop do-
neret til en konfirmation først i 
maj måned.  
Britta rundede sin gildemester-
tale af med at tale lidt om ord-
sprog og talemåder: Et ord-
sprog er en sproglig vending, 
der kort udtrykker en erfaring el-
ler leveregel – en morale, som 
man kan lære af. Britta gav ad-
skillige eksempler herpå. 
Tove holdt derefter 5 min. Sct. 
Georg og talte om hvid te: 
”I sensommeren fik jeg besøg 
af en ung kvinde, som havde en 
værtindegave med til mig. Som 
altid når jeg får gaver, blev jeg 
glad helt ind i hjertet. Glad ved 
tanken om, at hun havde tænkt 
på mig, da hun købte gave. Ga-
ven var to poser te fra Perchs 
Tehandel 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 kom-
mende dage på teen, som fik 
plads i en fin dåse oppe på hyl-
den. 
I november-december var jeg 
en tur på Sri Lanka, tidligere 
Ceylon. Meget af turen foregik i 
bjergene og jeg har aldrig tidli-
gere set så mange tebuske. Der 
var tebuske overalt, selv på næ-
sten lodrette bjergsider. Tebu-
ske, tebuske, tebuske overalt. 
På vores tur i bjergene mødte vi 
en dag en flok teplukkere, der 
var henne ved vejestedet for at 
få vejet deres plukkede teblade. 

Teplukkere er hovedsaligt kvin-
der, 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 
dagen på stejle bjergsider og 
skal for at kunne holde en dag-
løn plukke 20 kg. teblade om 
dagen. For det kan de tjene 
36,50 kr. Men de gør det gerne 
for at have et arbejde. 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 overlevering 
siges det, at den hvide te kun 
blev høstet af jomfruer i hvide 
klæder. Høsten foregik med 
små guldsakse og kun i det tid-
ligste morgengry på nogle få 
udvalgte forårsdage. Denne 
eventyrlige historie understre-
ger kun, at hvid te er blandt det 
mest eksklusive og kostbare og 
kaldes nogle steder ”Det hvide 
guld”. Når man høster hvid te, 
plukker man kun de øverste 
spæde bladknopper, som er be-
klædt med fine hvide dun, hvil-
ket har lagt navn til denne te. 
Topskuddene får lov at visne 
naturligt, før de dampes let og 
tørres svagt for at beholde bla-
dets fugtindhold. Efter denne 
behandling ligner tebladene 
sølvnåle eller små hvide blom-



ster. Hvid te er den mindst for-
arbejdede te, så den er rig på 
antioxidanter. Selv kosmetikin-
dustrien 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 ble-
vet en hel del klogere, Jeg er 
meget sikker på, at den unge 
kvinde, som gav mig en gave, 
vidste, 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 
gæstekokke, Henning og Chri-
stian fra 3. gilde, havde sørget 
for en dejlig middag. 
Under kaffen havde vi en runde, 
hvor vi hørte nyt fra diverse ud-
valg. 
Vi sluttede endnu en god aften 
af på vanlig vis. 
 
AMS skriver 


