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Houens Odde

Kalenderen
DET SKER / HUSK OGSÅ

VÆRD AT HUSKE
Oktober 2017	 	 	
Søndag     1.   4. gilde Weekend med familie,
                       arr. Lauget
Tirsdag     3.   4. gilde gildemøde arr. 5. gr.
Torsdag     5.   1. gilde Gildehal arr. 1. gr.
Lørdag      7.   4. gildeKongebåden på land
Lør/søn 7-8.   3. gilde Arbejdsweekend Houens   
                       Odde arr. Ledelsen
Tirsdag   10.   5. gilde Gildemøde arr. ledelsen
Torsdag 1  2.   3. gilde Gildemøde arr. 5. gr.
Mandag  23.   Stadsgilderådsmøde
Tirsdag   24.   2. gilde Bankospil
Onsdag   25.   Fellow Ship Day i Vejle
Lørdag    28.   1. gilde Pilketur arr. udvalget 1. gilde
   

November. 2017   
Torsdag     2.   1. gilde Gildehal  arr. 2. gr.
Torsdag    2.   2. gilde Ude af huset
Tirsdag     7.   4. gilde Gildehal arr.6. gr.
Torsdag    9.   3. gilde Gildehal arr.6. gr.
Mandag  13.   3. gilde Admiralsforsamling 
                       arr. Kanolauget
Torsdag   16.   2. gilde Gildehal
Tirsdag   21.   5. gilde Gildehal arr. 3. gr.
Tirsdag   28.   Fællesspisning
Onsdag   29.   Fredslyset arr 2. Gilde
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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 

 
 
 

Information og debat
REDAKTIONEN

Sct. Georgs Gilderne
Sct. Georgs Gilderne i Danmark, der 
har udgangspunkt i spejderbevæ-
gelsens principper, er et fællesskab 
for voksne, hvor medlemmerne til-
stræber at leve efter gildeidealerne 
og at omsætte disse i praksis. Vi er 
ikke en loge, men en organisation, 
der støtter spejderarbejde, og i høj 
grad også udfører humanitært ar-
bejde både lokalt og på landsplan. 
Vi indsamler midler ved aktiviteter 
i de enkelte gilder, og Gildebevæ-
gelsen er åben for alle uden hen-
syn til oprindelse, race eller tro. 
Sct. Georgs Gilderne tager ikke stil-
ling i partipolitiske anliggender. Deri-
mod forventes det, at medlemmerne 
tager stilling i samfundsmæssige, 
etiske og religiøse spørgsmål.
Under mottoet ” Spejderideen for 
voksne” udfører Sct. Georgs Gil-
derne i Danmark deres humani-
tære arbejde.
Sct. Georgs Gilderne bliver ofte op-
fattet som en loge men er ikke loge 
præget. Vi tager udgangspunkt i 
spejderideens grundlæggende prin-

cipper med fokus på personlig ud-
vikling samt økonomisk hjælp pri-
mært med fokus på børn og unge i 
lokalområdet.
Gilderne er åbne for personer der 
sympatiserer med bevægelsens 
formål. Vi optager både kvinder og 
mænd.
Værdigrundlag En af vores grund-
læggende værdier ar at etablere 
kammeratskab / venskab og dette 
opnås gennem arbejdet, Gildets 
drift samt gennemførelse af penge-
rejsnings projekter med henblik på 
at kunne yde økonomisk/humanitær 
hjælp lokalt, nationalt og internatio-
nalt.
De lokale Sct. Georgs Gilder består 
typisk af 20 – 30 personer, der mø-
des1 - 2 gange om måneden, hvor 
vi veksler mellem foredrag om sam-
fundsmæssige emner samt plan-
lægning af kommende projekter.

 
Bare lidt genopfriskning!

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

 

 
 
 

STADSGILDERÅDSMØDE 
 

Mandag den 23. oktober 2017, kl. 19.00 i Gildehuset 
 
 Dagsorden: 
 

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Godkendelse af referat fra sidste stadsgilderådsmøde den 8. maj 2017 

5. Stadsgildemesterens beretning. 

6. Økonomien, samt fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018. 

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 gildemøde 
 7. september 2017.

Gildemester Otto Bjerregaard bød 
velkommen til gildebrødrene En 
særlig velkomst til Sten Samuelsen 
(Sammy) som denne aften kom med 
indlæg omkring Veteranhjem Tre-
kantsområdet. Sammy var lejrchef 
på Frydenborg i ugen hvor vetera-
nerne havde deres sommerlejr.
GM takkede for deltagelse af gilde-
brødre ved Grøn Koncert og Open 
Night. Disse indtægter gør det mu-
ligt at hjælpe til at nogle mennesker 
får mulighed for et lille ophold på vor 
smukke Frydenborg. Det kan her 
bemærkes at Veteranerne støttes af 
Hjælpekomiteen, som er fælles for 
alle Koldings Gilder.
Sammy gav en meget fin gennem-
gang omkring vore veteraner og 
deres vilkår, og takkede Sct Georgs 
Gilderne i Kolding for deres støtte 
og omsorg for Veteranerne. Det var 
7. gang veteranerne var på Fryden-
borg. TAK FOR DET.
Veteran – Hvem er det?

Hvad er en veteran?  
En veteran er en person, der som 
enkeltperson eller en enhed, har 
været udsendt i mindst en interna-
tional mission i mere end 28 sam-
menhængende dage under For-
svarsministeriets område.
Personen er veteran uanset, om 
vedkommende stadig er i Forsvaret 
eller det civile.
Hvor mange danske veteraner har 
været udsendt?
Der har i perioden fra 1992 – 2016 
været udsendt 31.852 soldater, der 
tilsammen har haft 63.541 udsendel-
ser. Hvis man tæller veteraner med 
fra før 1992, er det i runde tal60.000 
danske veteraner.
Veteranhjem.
Der findes i Danmark 5 Veteranhjem. 
København–Aarhus– Aalborg—
Odense–Veteranhjem Trekanten.
Hvad er et veteranhjem?
Veteranhjemmene ejes af og arbej-
der under fonden Dansk Veteran-
hjem. Fonden Danske Veteranhjem 
blev oprettet 19. maj 2010 af Real-
Dania i samarbejde med forsvars-
ministeriet og Danske Soldater – og 
Marineforeninger. Veteranhjemme-
ne drives af frivillige, bortset fra en 

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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ansat daglig leder på hvert Veteran-
hjem.
Veteranhjemmene er fristed for alle 
veteraner - både de mange der 
kommer styrket hjem, og gerne vil 
mødes for at genopfriske minder 
og oplevelser, men også for de 
mange af vore veteraner, som des-
værre kommer hjem og får behov for 
hjælp, støtte og anerkendelse. Hvis 
behovet opstå er der også mulighed 
for at overnatte i en kortere periode.
Veterancenter.
Veterancenter har hjemme i Ring-
sted, men har afdelinger på alle 
større kaserner. Her virker militæ-
psykologer, socialrådgivere, uddan-
nelsesrådgivere, beskæftigelsesvej-
ledere og forskere. Som støtter før 
under og efter international udsen-
delse.
PTSD.
Ca. 1000 tidligere soldater vurderes 
at lide af PTSD i et eller andet om-
fang. 531 tidligere soldater har fået 
anerkendt PTSD. Ca. 550 afventer 
sagsbehandling (anderkendelses-
procent = 83 % 450 )
10 % af alle udsendte soldater me-
nes at udvikle PTSD i større eller 
mindre grad. PTSD. Post Traumatic 

Disorder - også kaldet post trauma-
tisk belastreaktion på dansk. Der 
er ingen medicin som hjælper på 
PTSD. Men man udvikler depressio-
nen, kan man have gavn
Af at få antidepressiv medicin samti-
dig med, at få psykoterapi.
Aktiviteter.
Faste aktiviteter. Fælles spisning. 
Kvartals brunch. Sommerlejr. Ons-
dags Walk and Talk.

Julegudstjeneste. Jule Aften. Nytårs 
Aften. Udflugter.  Fisketure. Biograf-
ture.   Museumsbesøg.  Overværel-
se af Sportskampe.
Shelter.
Forskellige steder bygger veteraner 
og frivillige Shelter, som bruges af 
veteraner enkeltvis eller i grupper. 

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

info@egelymurerforretning.dk

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester
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Naturligvis efter tilladelse fra berørte 
myndigheder og evt. ejere.
Økonomi.

Det økonomiske grundlag for drif-
ten er skabt og skabes af Forsvar 
ministeriet og Realdania, samt an-
dre. Herunder en række fonde, for-
svarets fagforeninger, udsendte 
enheder, samt enkeltpersoner har 
skabt det økonomiske grundlag for 
aktiviteterne på veteranhjemmene. 
Veteranhjem Trekantområdet råder i 
2017 over 380.000 til aktiviteter.
Et spændende indlæg fra Sten Sa-
muelsen, som var anledning en fin 
debat efterfølgende.
Aftenen sluttede på vanlig vis.
Tak for en fin aften

Skriver Henning Nøhr

Information og debat
2. GILDE

Stort udvalg i indendørs 
og udendørs maling

Se mere på www.jotun.dk

Scan koden 
og hent Jotun 
Colour Match 
til din iPhone.

2. Gildes ”Ud af huset-
gildemøde” 

24. august 2017
Arrangerende gruppe: Else V, Else 
W., Britta K., Renate, Nina og Anne-
marie.
Gildemester Britta havde været så 
gæstfri at stille sit sommerhus til rå-
dighed til gildemødet. 16 gildebrød-
re mødtes ved gildehuset kl. 18.30, 
hvor vi arrangerede samkørsel og 
derefter satte kursen mod Binderup.
Efter ankomsten til sommerhuset og 
skift af fodtøj til travesko, blev kur-
sen sat mod Skamlingsbanken. En 
dejlig tur, hvor det ind imellem gik 
noget opad, så alle fik vist varmen, 
inden vi nåede toppen.
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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

Efter en hvil og lidt snak satte vi igen 
kursen mod Brittas sommerhus.
Så skulle der i stuen dækkes op og 
gøres plads til 16 sultne gildebrøde, 
som ved 20.30 tiden var klar til at 
indtage de velfortjente sandwich og 
et glas vin. Der blev herefter sunget, 
snakket, drukket kaffe/te og spist 
hjemmebagt kage.

Som sædvanligt havde vi en runde 
med nyt fra udvalgene. Pga. som-
merferie var der ikke så meget an-
det end en reminder om hænder til 
maling af skodder på Frydenborg.
Gildemester Britta sluttede aftenen 
af med at takke for en godt arran-
gement og vi takkede Britta mange 
gange for at stille sit sommerhus til 
rådighed.

AMS Skriver

Information og debat
2. GILDE

Gildehal 2. gilde
  21. september 2017.

Sædvanen tro blev vi af 2. gildes 
stavherold Gurli Kähne budt inden-
for i Gildehallen, hvor ledelsen ven-
tede os. Gildemesteren Britta Højriis 
åbnede herefter gildehallen og bød 
os velkommen og håbede, at vi alle 
havde samlet en masse ny energi 
i løbet af sommeren, så vi kunne 
komme godt i gang med året 2017-
2018.
Efter indledningen gik vi over til gil-
demesterens tale, som indeholdt en 
refleksion over, hvordan man kan 
drive et plejehjem, så alle føler sig 
hjemme. Det gjaldt både beboere, 
personale og pårørende. Reflek-
sionen kom efter et tilfældigt møde 
med en gammel gildebror på et mar-
ked i Jelling. Her fortalte gildebroren 
om plejehjemmet Eden alternativet, 
hvor hendes mand boede. Det, der 
er visionen for dette plejehjem, er at 
fjerne ensomhed, hjælpeløshed og 
kedsomhed. I en kultur, der typisk 
ser på ældning som en periode med 
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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

Her fandt hun ofte flintesten på mar-
kerne, og i området er der også fun-
det mange bopladser og guldfund 
kun et stenkast fra Lenes hjemegn. 
Det fik hende til at spekulere på, 
hvorfor der var så mange oldtidsfund 
lige omkring dette sted, og hun fandt 
ud af, at der i oldtiden fandtes noget, 
som hed Farrisskoven (far = åen og 
ris = krat eller krattet ved åen), som 
var en nærmest uigennemtrænge-
lig skov. Området strækker sig i en 
ca.60 km lang og 11 km bred skov 
fra Nr. Bjert Sogn nord for Kolding 
til Holsted Sogn mod vest, og med 
en sydlig grænse, der går fra Ha-
derslev i øst til Gram Sogn i vest. 
Udbredelsen af Farrisskoven i den 
tidlige middelalder kan ses af kir-
kernes placering, da disse i udkan-
ten af området er placeret med kun 
ca. 5 km afstand, medens de kirker, 
som ligger på tværs af området har 
en indbyrdes afstand af ca. 15 km. 
Området skulle have været så tæt, 
at et egern ville kunne komme fra 
Ribe til Lillebælt uden at røre jorden.  
Skoven blev først i den sene mid-
delalder ryddet pga. befolkningstil-
væksten. Man mener, at skoven ved 
Jels Midtsø er rester fra denne skov. 

tilbagegang, hævder Eden Alterna-
tive-filosofien, at uanset hvor gamle 
vi er, eller hvilke udfordringer vi lever 
med, handler livet om at vokse. Man 
har 10 principper for Eden alternati-
vet, som alle understøtter filosofien 
og som de arbejder med i dagligda-
gen på plejehjemmet. Disse princip-
per kan ses på http://www.edenalt.
org/about-the-eden-alternative/
mission-vision-values , og her man 
også gå mere i dybden med, hvad 
Eden Alternative står for. Det var 
meget spændende at høre, at der er 
plejehjem herhjemme, som prøver 
at gå andre veje med plejetilbud til 
plejekrævende ældre. 
Lene Knudsen fik ordet til 5. min Sct. 
Georg Lene er opvokset på en gård 
i Sdr. Jylland. 
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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

Inden vi sluttede Gildehallen læste 
Ulla Knudsen gildeloven op. 
Der var afbud fra Annemarie Søn-
derby og Jette Høegh
Herefter gik vi over til den mere ufor-
melle del af aftenens møde. Poul 
Lyngs havde forberedt en lækker 
middag, Karbonader m/rodfrugter, 
bearnaisesauce og flutes, som vi 
spiste med velbehag. Til dessert 
fik vi rådhuspandekager, som Lene 
havde bagt og tilberedt. Super læk-
kert!  I løbet af aftenen fik vi info fra 
de forskellige udvalg:
Hjælpekommiteen: (Aase) Der 
var ikke sket noget siden sidst pga. 
sommerferien, men alle, som kendte 
nogen, der kunne komme i betragt-
ning til hjælp, skulle huske, at deres 
ansøgning skulle være formanden i 
hænde senest 1. oktober.
Husudvalg: (Tove) Der var nogle 
småreparationer, som var blevet 
lavet, men ellers var der ikke noget 
særligt at bemærke. 
Lejrudvalg: (Nina) Nu var alt maler-
arbejdet udført på Frydenborg, og 
hun beklagede, at der var så få dage 
til det, men hytten havde været le-
jet ud konstant, så det havde været 
svært at finde nogle dage, hvor det 

kunne lade sig gøre. Der var tidligere 
blevet anskaffet en ny ovn, og vi står 
over for at skulle havde udskiftet alle 
madrasser. Det er der en gruppe i 
gang med at undersøge muligheder 
og priser på, men det bliver også en 
kæmpestor udgift til den tid, så der 
er nok at bruge pengene til. 
Hjælpegruppen: (Renate) Der var 
været undersøgt flere muligheder 
for at yde en hjælp til forskellige 
projekter. Ikke mindst ville vi gerne 
kunne hjælpe med et ophold på Fry-
denborg, men gruppen har endnu 
ikke helt fastlagt, i hvilken form, det 
skal være. I øjeblikket er den i dia-
log med Red Barnet, om vi sammen 
med dem kan få noget op at stå.
Flyers: (Renate) Der havde lige væ-
ret uddelt flyers og det næste hold 
er vist allerede på vej, så vi kan godt 
kridte skoene. Da Renate rejser på 
ferie, vil Else Wraae tage sig af det 
administrative i den forbindelse. 
Banko: (Birthe) Organiseringen af 
bankospillet har været i fuld gang, og 
alle har modtaget en liste over, hvil-
ke opgaver, man skal stå for både 
før, under og efter bankospillet. Hvis 
man er forhindret eller hellere vil 
hjælpe med noget andet, skal man 
selv finde én at bytte med. Alle ga-



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

ver til bankospillet skal afleveres til 
Britta senest søndag den 22.10.17. 
Husk også at tilmelde jer hos Else 
Wraae, så hun har et overblik over, 
hvor mange der kommer. Der er al-
lerede tilmeldt en del, og vi råder jo 
kun over 100 pladser!!!!
Polensturen: (Else Wraae) Der er 
11-12 tilmeldte til turen, som finder 
sted 02.11-06.11.2017 til Stettin. 
Det er en rigtig hyggelig tur, som det 
varmt kan anbefales at melde sig 
til. Desværre har der været nogle 
misforståelser omkring datoerne, 
så vi har også et gildemøde den 2. 
november. Britta vil snarest sende 
besked til os om, hvad vi skal med 
gildemødet.
Gildemesteren: Vi blev takket for 
den store opbakning og det udførte 
arbejde til lagersalget hos Beirholm, 
og fik derefter en orienteret om, at 
der vil komme et nyt lagersalg, som 
2. gilde står for. Den endelige dato 
er endnu ikke fastlagt, da vi ikke har 
fundet egnede lokaler, så hvis der er 
nogen, som kender til et lagerlokale 
i nærområdet, der står tomt, er vi 
meget interesserede i en kontakt.
Så var en dejlig aften slut, og det var 
tid til at tage hjem. 

Reserveskriver
Aase Jensen

Information og debat
3. GILDE

3. Gildes kanotur på 
Treenen 11. august 
  til 13.august 2017.

8 Gildebrødre tog udfordringen op 
til at tage på kanotur på Treenen 
med overnatning på Spejdercenter 
Tydal. Vejrguderne var ikke med Gil-
debrødrene i år så alle blev godt og 
grundig våde. 

Sejladsen blev gennemført i silende 
regn fra start til slut. Trods regnen 
var alle ved godt mod og alle havde 
en fornøjelig tur. Søndag kørte vi til 
Flensburg og fik en fantastisk brunch 
på Restaurant Boa i Flensborg.

MNA - Skriver
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Information og debat
3. GILDE

3. Gildes gildehal 
14. september 2017 

med optagelse.
Der deltog 36 gildebrødre.
Gildemester Christian Sønderby 
bød velkommen til september gil-
dehal og fortalte derefter at i aften 
skulle vi have indsat en ny Skriver 
og derefter skulle vi have optaget en 
ny Gildebror Leif Schmidt Petersen.
Gildemesteren kaldte Leif Lind frem 
foran højsædet. Leif ønskede at 
fratræde som skriver af personlige 
årsager på hjemmefronten. Gilde-
mesteren takkede Leif for hans ind-
sats som skriver og han store omhu 
samt hans altid gode humør og små 
historier. Gildemesteren bad deref-
ter Leif om at føre Michael Nørga-
ard Andersen op foran højsædet og 
Michael fik forelagt de forpligtelser 
der er som skriver i Gildet. Og som 
synligt bevis fik han overrakt sit em-
bedstegn.
Gildebror Jørgen Fauerby afgik ved 
døden den 11. september 2017. Jør-
gen Fauerby nåede at være Gilde-
bror i 14 år og i den tid nåede han at 
sidde i ledelsen og i 2013 bliv slået 
til Ridder på Kolding Hus. Gildeme-
steren bad alle rejse os og holde 
1 minuts stilhed til ære for Jørgen 
Fauerby.
Ære være Jørgen Fauerby’s minde.
Derefter skulle vi have optaget en 
ny Gildebror, Leif Schmidt Petersen 

og Gildemesteren bad Dørherolden 
om at kalde Leif frem foran højsæ-
det. Leif Smidt Petersen fik følgende 
spørgsmål til optagelsen:
Hvad er din indstilling til Gilder-
nes humanitære hjælpearbejde?
Hvad er din forventning af og til 
3. Gilde? Leif fortalte at hans opfat-
telse var at Gilderne skulle hjælpe i 
lokal området og at han forventede 
et rigtig godt kammeratskab samt at 
han kunne hjælpe med det humani-
tære arbejde i lokalt område.
Gildemesteren fortalt så om hvilke 
forpligtelser der er som Gildebror 
og bød derefter Leif velkommen i 3. 
Gilde.
 Gildemestertalen omhandlede den-
ne gang at vi lever længere. Vi lever 
længere end nogen sinde før, men 
vi nægter at gå på kompromis med 
skønheden, sundheden, arbejdet, 
rejserne og det sociale liv. Livet bli-
ver levet til den allersidste dag. Jeg 
ser nærmere på hvorfor der ikke 
længere er nogen, der bliver gamle 
på den ”oldschool” måde. Alderdom-
men er skræmmende i al sin forfæn-
gelighed og vi fægter den væk som 
aldrig før. Både mentalt, fysisk og i 
samfundet, hvor vi lever længere, får 
børn sent, arbejder i mange år og i 
det hele taget strækker den periode, 
der ligger før vi bliver ”rigtig” gamle. 
40’erne er de nye 30’ere, 50’erne de 
nye 40’ere og 60’erneder, hvor det 
først for alvor bliver sjovt.
At blive gammel er ikke længere det 
samme, som det var for bare 20 år 
siden. I et stort amerikansk studie 
undersøgte man for et par år siden, 
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hvor stor forskel der reelt er på folks 
alder og hvor gammel de følte sig. 
De fleste over 50 følte sig omkring 
20 år yngre, end deres fysiske alder, 
men det interessante var, at forskel-
len steg med alderen. En betydelig 
gruppe af 70-årige følte sig ligefrem 
20 år yngre, end de rent faktisk var. 
Så, hvornår er man gammel?  Der er 
ikke længere så stor forskel på ald-
rene, vi holder os bedre, er mindre 
syge og svagelige og klæder os, på 
en måde, som gør at vi opfatter alder 
anderledes. Gammel har jeg prøvet 
at slå op i en Den Danske Ordbog og 
som ordet står der, at det bl.a. kan 
bruges i forbindelse med følgende: 
Som har levet eller eksisteres i for-
holdsvis lang tid. En person med for-
holdsvis høj alder – mere end ca. 75 
år. De generationer der nærmer sig 
pensionsalderen nu og de næste år-
tier frem, er også produkter af en tid, 
hvor det at være aktiv og engageret 
er et mål for hele livet. Flere end tid-
ligere er veluddannede, veloplyste 
og velfunderede i alle de teknologier 
og muligheder, der er for at blive ved 
med at ”være på”. ”Man kan vel dår-
lig kalde sig gammel, hvis man er i 
60’erne”. Man vil gerne udnytte de 
muligheder livet giver. Ikke fordi vi er 
mere egoistiske, men fordi vi gerne 
vil investere i os selv. Man kan jo 
dårligt kalde sig gammel, hvis man 
er i 60’erne og lige nu er der i vores 
samfund en række værdier og en 
politik, at man skal forblive aktiv og 
engageret igennem mange år. Det 
er med til at forme vores tilgang til 
det gode liv. Det handler om at være 

på til sidste øjeblik, selvom det dan-
ske arbejdsmarked er fleksibelt og 
på mange måder ligestillet, så er 
der stadig en del arbejdsgivere, der 
kan blive bedre til at se værdien af 
”de nye ældre”. Danske kvinder ar-
bejder jo i høj grad og vi har også 
mange der arbejder på deltid, så på 
den måde har vi et rummeligt ar-
bejdsmarked. Men omvendt har vi 
mange arbejdsgivere, som stadig 
har en tilbøjelighed til at underkende 
og overse dem over de 60. Kroppen 
bliver yngre og det er bogstaveligt 
talt en forældet holdning. Vores gen-
nemsnitslevetid er stigende, lige-
som vi er raske og friske i længere 
tid og det åbner op for masser af nye 
muligheder. Man har en kronologisk 
alder og en biologisk alder og de 
kan være meget forskellige. Der kan 
godt stå 50 på dåbsattesten mens 
din krop ligner en 38-årig. Har du en 
sund livsstil uden rygning og er fy-
sisk aktiv, så får du helt konkret 14 
år mere, du er sund og rask i. Det 
betyder at skrante perioden, hvor du 
har brug for medicin og hjælp, sæt-
ter ind meget senere nu og at du kan 
have samme stabile helbredsniveau 
gennem størsteparten af livet.
Ejvin Langkjær holdt 5 min. Sct. Ge-
org hvor Ejvin gjorde rede for for-
skellen mellem de 2 ord/begreber 
introvert og ekstrovert.
Gildeloven blev oplæst af Ole Otte-
sen og 4. Gruppe stod for eftergil-
dehal med Poul Johnsen som bord-
leder.

MNA-Skriver
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4. Gildes Gildehal
den 5. september.

Der var 20 gildebrødre mødt til den-
ne første gildehal, efter en, på trods 
af det i mands minde ikke for godt 
sommervejr, forhåbentligt god som-
merferie.
Da gildemesteren måtte melde af-
bud på grund af sygdom var det Kaj 
Johansen der sad i højsædet og 
bød velkommen, efter velkomsten 
mindes vi vor afdøde gildebror Paul 
Nielsen, Paul der i mange år var en 
meget aktiv gildebror ikke kun i 4. 
gilde, men også i Sct. Georgs Gil-
derne i Kolding satte han sit præg, 
som tegner, sangskriver, sanger og 
debattør, i mange år som redaktør 
af vort blad, alt sammen noget vi hu-
sker han for og som vi i mange si-
tuationer i gildet har nydt godt af, og 
som vi vil savne ham for, vi holdt et 
minuts stilhed som Kaj slutte af med 
ordene. 
Vor kæde er bristet en ven har vi mi-
stet stille vort hoved vi for døden bø-
jer mens vor kæden vi sammenføjer. 
Kaj brugte sin gildemestertale til at 
komme ind på de ensomme men-
nesker der ved livets afsked blive 
begravet på det offentliges regning, 
meget apropos til den artikel i JV 
hvor en bedemand på Facebook ef-
terlyste venner og pårørende til en-
somme mennesker før en begravel-
se, det er trist der i vort samfund er 

så mange ensomme mennesker der 
ved livets ende står i kirken kun med 
præsten og bedemanden og efter en 
meget spartansk begravelse sættes 
urnen i de ukendtes plæne.
Preben Råbjerg holdt 5. minutter og 
brugte den til betragtninger om gil-
det i de snart 50 år han har været 
med. Det er blevet til mange gode 
og livslange venskaber, men også 
en del skuffelser dem vil jeg ikke 
komme ind på da jeg er et positivt 
menneske. En af grundpillerne i vort 
fundament i Sct. Georgs Gilderne er 
ikke at diskutere religion og politik, 
men at udvise tolerance og forstå-
else for andres meninger og hold-
ninger, der har jeg i tidens løb været 
i tvivl, om alle er klar over dette. Jeg 
er med i en gruppe på 6 mænd og 
har været det i efterhånden mange 
år. Det er jeg glad for, det er forstan-
dige mænd, som er med til at give 
mig glæde ved et broderskab, vi er 
ikke altid enige om tingenes tilstand, 
men som uvenner går vi ikke fra hin-
anden, vi har respekt for hinandens 
synspunkter og udviser tolerance.
Jeg vil opfordre til, at hver enkelt bi-
drager til at holde kursen så gilderne 
i stedet for at miste, vil øge tilgan-
gen, af gode brødre. Det kan gøres 
ved at holde vort mål for øje, så har 
Lord Baden Pawel ikke lever forgæ-
ves, og vi bevarer broderånden.
Lykke og glæde er når ens forvent-
ninger svarer til virkeligheden.  
I eftergildehallen var det også Pre-
bens gruppe der stod for det prak-
tiske, og til alles overraskelse be-
gyndte vi med et stykke med sild 
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efterfulgt af en af Brittas gode flæ-
skestege med tilbehør, Karl Aage 
berettede om han havde haft en 
mandeklub, som han er medlem af, 
fra Sdr. Bjert, inde og se gildehuset 
og fortælle om gilderne og vort ar-
bejde, det have været en god op-
levelse og de ville også gerne ned 
og se Frydenborg, om det er nye 
gildebrødre ved jeg ikke, men det er 
vigtigt at så mange som mulig har 
og får kendskab til vor organisation 
og vort arbejde, og dette bragte jo 
for endnu en gang samtalen ind på 
tilgang, eller, manglende på nye gil-
debrødre.
Preben talte om medvirken til Pauls 
bisættelse og kom igen ind på hans 
kreativitet, Paul der jo var flyttet til 
Sønderborg for at leve sit otium i 
nærheden af sine børn, der var han 
kommet med i en mandeklub, der 
havde han skrevet et vers som de 
sang inden de gik hjem.
Preben havde taget verset med som 
tydelig viser den måde han skrev og 
tænkte på, vi sang den inden vi slut-
tede på vanlig vis.
Den går på melodien: Nu er jord og 
himmel stille.
Herrehjørnet er til ende
Efter denne dejlige dag,
og vi vil nu næsen vende
mod vort eget lille dueslag.
Vi fik klaret alt under solen
Verdens sorger fik sig en kur.
Hjemme venter lænestolen,
Det bliver rart at få en middagslur 

Skriver Poul Lyngs

5. Gildes gildehal
19.september 2017.

Steens gildemetertale handlede om, 
at der var 130.000 mennesker sam-
let til Danmarks største kulturbegi-
venhed. Jens Nielsens sidste ord til 
Skarpretteren var ”De skulle knappe 
Deres Bukser”.
Begivenheden fandt sted den 8. 
november 1892, og var den sidste 
henrettelse i fredstid her i landet. 
Jens Nielsen blev kun 29 år, og hav-
de ført en omtumlet tilværelse. Kun 
10 år gammel blev han snuppet for 
tyverier, og blev anbragt på Flakke-
bjerg Opdragelsesanstalt. Der gjaldt 
kun en lov i opdragelsen, og det 
var spanskrørets. Dem der flygtede 
blev ført bagbundet tilbage, og fik 
en omgang prygl i de andre drenges 
påsyn. Synderen blev gennempryg-
let til han sank blødende sammen. 
Hvert år i november måned blev alle 
sjællandske drenge overført til den 
”jyske” filial Landerupgård. De blev 
vækket kl. 04.30 om sommeren og 
en time senere om vinteren. Heref-
ter skulle der arbejdes alle ugens 
dage.
Jens Nielsen blev konfirmeret i Al-
mind Kirke den 8. april 1877. Se-
nere flygter Jens fra anstalten, men 
bliver igen fanget, og sendt tilbage 
til Landerupgård. Bliver så sendt til 
Canada på statens regning. Men ak 
og ve, her skulle han også arbejde. 
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Derfor flygter han tilbage til Europa, 
hvor han bliver fængslet i flere lan-
de, p.g.a. forbrydelser og ildspåsæt-
telse.
Han ender med, at blive fængslet i 
Horsens Statsfængsel. Her begår 
han tre mordforsøg, der resulterer i 
tre dødsdomme. To gange bliver han 
benådet af kongen, men tredje gang 
var ”lykkens gang”, for Jens ser det, 
som den eneste vej ud af fængslet.
”Hvor der er vilje, er der også en 
vej”, brugte Steen om sommerens 
store spejderlejr i Sønderborg. Her 
var der ca. 37.000 spejdere, og de 
havde som overskrift for lejren valgt 
et slogan: ”Vi sætter spor”, ja og hvil-
ke spor, da de havde forladt områ-
det, var der ryddet så godt op, som 
der i Roskilde flere måneder senere. 
Umiddelbart kan man ikke sammen-
ligne Jens Nielsens skæbne med 
dem der deltager i Roskilde og spej-
dernes, men alle sætter ”spor” og 
nogle sætter aftryk. Sporene bliver 
som regel
Fjernet, hvorimod aftrykkende de 
bliver stående. Steen sluttede med, 
at overrække en forsinket fødsels-
dagsgave til
Mette Skræ.
Ib og Eva Larsen fik overrakt 40 års 
jubilæumsnåle.
Tove Andersen holdt 5. minutters 
Sct. Georg, som omhandlede ef-
terår. 
Jeg vågner tidligt, kan ikke sove 
mere. Tager regntøj og gummistøv-
ler på, og går udenfor. Der er mørkt 
og meget stille, og det er kun gade-
lygterne der lyser.

Der er nedfaldne blade, og efteråret 
er optakt til noget stort. Jeg lukker 
øjnene, og lader mig fyldes af fre-
den. Glemmer alt om verden om-
kring mig, bar et par minutter. Tænk, 
at jeg har mulighed for at se bladene 
falde og høre fuglene flyve sydpå.
Mange mennesker ser ikke denne 
gave. De vågner, skutter sig og spe-
kulerer på, om de skal sove videre. 
De lukker øjnene for alt det smukke. 
Jeg forstår det ganske enkelt ikke.
Efter gildehallen var der tid til spis-
ning, hvor vi fik serveret rejecocktail, 
koteletter i fad med tilbehør 0g til 
slut kaffe og småkager.
Helle var bordleder, og hun gav or-
det til Kaj, som fremlagde regnskab 
for det overståede ekstremløb. Kaj 
fik også gildets godkendelse til at 
gennemføre løbet i 2018.
Tak for en hyggelig første gildehal i 
den nye sæson!

Skriver 
Kurt Schmidt
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3. gruppe 5. gilde 
gruppemøde 7. september 

på LANDBOMUSEET!
Velankommen til Brødsgård i Harte, 
blev vi budt velkommen af Johannes 
Elbæk. Vi startede inde i stuehuset, 
hvor der senere var mulighed for, at 
nyde den medbragte kaffe.

Der er her i stuehuset, udstillet man-
ge fine husholdningsting, som væk-
ker mange minder fra vores barn-
dom. Et fungerende orgel, står i den 
ene stue, og straks måtte Elly lige 
give et nummer. På den ene væg, 
hænger der Madam Blå køkkenting, 
og Jørgen, havde her doneret et bi-
drag, en ”boks” til Alfa kuponer.
Efter den første rundvisning, kørte vi 
ned til ”GÅSEHUSET”.
Her ankom Jørn Erik, som så også 
ville være med til at vise rundt. I 
Gåsehuset er der en stor samling 
af landbrugsmaskiner og gamle 
hestevognskøretøjer. Ligeledes er 
der opstillet gamle værksteder med 
tilhørende værktøj. Det sidste nye 
”hit”, som museet har modtaget, er 

en amerikansk såbør fra 1816. Efter 
rundvisningen var der tid til at nyde 
kaffen.

 Jørn	 Erik	 viste	 os	 derefter	 deres	 nye	
smedeværksted,	 og	 den	 kæmpe	 store	
udstilling	i	laderne.	Det	vil	være	alt	for	
omfattende,	 at	 berette	 om	 alle	 de	 ting,	
som	er	udstillet	på	museet.

3.	gruppe	vil	her	rette	en	stor	tak	til	Jørn	
Erik	og	Johannes	for	en	dejlig	rundvis-
ning.

Skriver 
Kurt Schmidt 5. gilde
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EKSTREMLØB 
KOLDING SØNDAG
3. september 2017!

Endelig kom dagen hvor 5. Gilde 
og Kolding KFUM Atletik og Motion, 
kunne afvikle det planlagte Ekstrem-
løb ved Koldingegnens Idtrætsefter-
skole, Drejens.
Mange møder var gået forud med 
planlægningen af løbet. Til at hjælpe 
os med forhindringerne, havde vi en 
gammel militærmand ved navn Villy 
Christensen.
Der blev trykt flotte flyers, som blev 
delt ud til mange virksomheder, for 
at opfordre dem, til at stille et fir-
mahold. Løbet var også omtalt på 
Facebook, og til at hjælpe os med 
det, havde vi allieret os med Ras-
mus Jørgensen. Så skulle der opstil-
les ca. 25 forhindringer, og den 12 
km lange rute skulle mærkes op.

Vi startede torsdag med at grave 
huller til to forhindringsvægge, hvor 
der skulle ”plantes” fire stolper. Men 
jorden var meget stenet og leret, så 

vi kom rigtig på arbejde. Heldigvis 
kunne vi låne en masse materialer 
hos efterskolen, nævner blot bom-
me, bænke og borde m.m.
I løbet af lørdagen, blev alle forhin-
dringerne klargjort, så det hele var 
klar og klappet til start om søndagen 
klokken 10.00!
33 deltagere gennemførte løbet. 
Første forhindring, var at puste en 
ballon op, indtil den sprang. Kan ikke 
nævne alle forhindringer, men våde 
skulle de selvfølgelig også være.

Ved Elvighøj skulle de løbe langs 
vandet, og længere henne, skulle de 
svømme over til Houens Odde. Ved 
Stensgården, fik deltagerne udleve-
ret et friskt æg, og dem som havde 
et helt æg med til mål, deltog i en 
konkurrence om en bakke æg. 
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Nede ved Hotel Koldingfjord, havde 
Ingolf, bygget et klatrestativ af vand-
rør, hvor de tre meter over jorden, 
skulle gå i armgang hen ad en sti-
ge. Der kan også nævnes, at del-
tagerne, kom på hårdt arbejde, idet 
de skulle slæbe på vanddunke og 
sandsække.

Velankommen til mål, fik alle delta-
gerne udleveret en boks med salat 
og kylling, og selvfølgelig en flaske 
vand.
 Derefter var der præmieoverræk-
kelse til vinderne. Der skal nævnes, 
at yngste deltager var 10 år, som løb 
sammen med sin mor. Vi fik heldig-
vis ros for løbet, men også noget ris 
(vi skal jo lære).
Til slut skal der lyde en stor tak til alle 
hjælperne, og en særlig tak til Idræt-
sefterskolen, for den store hjælp, de 
har ydet til løbet.

Skriver 
Kurt Schmidt 5. gilde

OPERA I DET FRI – TAK 
FOR HJÆLPEN!

Kære GILDEBRØDRE!
Så lykkedes det igen og når vi skal 
se tilbage på vores indsats på Skam-
lingsbanken her i 2017 – så bliver 
der nu trukket ”en streg i sandet”!?
Vi har efter godt 20 års tro tjeneste, 
deltaget i dette store arrangement 
under forskellige former, og ikke 
mindst under forskellige ledelser!
Jeg skal ikke gøre mig klog på histo-
rien bag, men må konstatere, at det 
startede med STGM Kaj Thygesen 
og Benny Nicolaisen fra Operaens 
Venner her i Kolding.
Deres samarbejde har vi andre så 
levet højt på – hvor vores indtægter 
fra denne indsats ubeskåret er gået 
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til HJÆLPEKOMMITEEN, som er 
vores fælles sociale ”hjælpekasse”!
Til næste år (2018) er det så menin-
gen, at det hele skal foregå på KOL-
DINGHUS. Der skal jo fejres 750 
års fødselsdag for vores agtværdige 
slot!  Derfor er det ikke sikkert, at vi i 
SGG kan eller skal bruges der!?
Jeg har så på den anden side udtalt 
”Det er da godt, at vi også kender 
KOLDINGHUS særdeles godt” – 
MEN OM DET HJÆLPER, VIL TI-
DEN SÅ VISE!?
Foreløbig er planen derfor, at i 2019 
bliver det på SKAMLINGSBANKEN 
igen! Men med den uenighed der 
præger hele projektet, forskellige 
synspunkter og politikere – ja så må 
vi derfor naturligvis se tiden an!.
Når du læser dette indlæg, så er 
vores KÆMPEINDSATS på SKAM-
LINGSBANKEN godt overstået, og 
vi kan klappe hinanden på skuldre-
ne!? Endnu engang har vi været fri 
for vores GPS – da vi har prøvet det 
MANGE GANGE FØR!
Så tak for dette og god arbejdslyst 
også i GILDET – SELV OM VI OFTE 
ER ”TORDENSKJOLDS SOLDA-
TER”! Endnu engang tak for hjæl-
pen til de godt 40 GB.

Med venlig ”sommer” hilsen
Karsten Barfoed/ 4. Gilde

Information og debat
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SL2017 
Spejdernes Lejr
 i Sønderborg

I år blev der afholdt SL2017 i Søn-
derborg hvor 5 danske spejderkorps 
deltog. 

Der deltog i alt 37.000. Det var spej-
dere fra Danmark, udlandet, frivillige 
og jobbere. Et fantastisk fællesskab. 
Helle og jeg valgte at være jobbere 
på SL2017. Den første morgen på 
lejren ved morgenkaffen inden alle 
spejderne skulle ankomme, blev vi 
shanghajet til et job. Vi blev ansat i 
en af ”jobber kantinerne”. Vi var med 
til at lave mad til 1500 jobbere hver 
dag. Vi fik en super god oplevelse, 
mødte en masse glade spejdere og 
andre frivillige. Vi havde alle glæden 
af at være med i et fantastisk fæl-
lesskab og skabe nogle gode ram-
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mer for jobbere, så de kunne passe 
deres frivillige arbejde i løbet af hele 
døgnet. Der var nok at se til for alle. 
Kantinen lå lige over for Sct. Ge-
orgs Gilderne i Danmark der drev 
”HOTELT” på lejren. Vi deltog i de-
res lejrbål en aften. Rigtig hyggeligt. 

Mange Gilder i Danmark har valgt at 
sponsorere telte til HOTELT og der-
efter har de foræret teltene til lokale 
spejdergrupper. 1. SCT. Gruppe Kol-
ding forærede et af de 3 telte til ”De 
Grønne Pigespejdere” i Strandhuse 
på Sct. Georgsdag på Koldinghus 
i år. Det telt hentede vi og tog med 
hjem vådt og mudret. Spejderne er 
meget glade for det. 

Erik og Egon fra 3. Gilde kom på 
besøg. De deltog i et foredrag på 
lejren og besøgte pigespejderne fra 
Strandhuse. Vi mødte dem tilfældig, 
da vi var på arbejde. Herligt. Rigtig 
godt initiativ af de 2 gildebrødre. Vi 
kan kun opfordre andre, der ”går 
med tanken” om at deltage på sådan 
en lejr, til at ”gøre noget ved” TAN-
KEN. Det er en fantastisk oplevelse. 

Kommer I til Sønderborg så kig forbi 
STØVLEN. Et fantastisk bygnings-
værk. Gulvet ude og inde i Støvlen 
er sten, der blev dekoreret på lejren 
af deltagere og besøgende.

Michael, 3. Gilde
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Lån/leje af 
Frydenborg?

4. gilde har nu i årtier haft og gen-
nemført en weekend først i okto-
ber med en efterhånden traditionel 
SVAMPETUR d.v.s. vi med damer 
og svampekyndig går i skoven og 
samler svampe. 
Tilbage i lejren bliver disse indsam-
lede svampe tilberedt sammen med 
en god kødret, som bliver indtaget 

om aftenen inkl. vin/øl og vand.
En rigtig god weekend har det væ-
ret. Vi ankommer lørdag. Nogle ta-
ger hjem, andre bliver og overnatter. 
Søndag er der morgenbord og ren-
gøring, og vi er ude af Frydenborg 
ca. kl. 12.
Der har i årenes løb været frafald 
bl.a. på grund af dødsfald og pris. Vi 
er i dag ca. 14-16 personer, hvoraf 
ca. 10 overnatter.
Der er åbenbart lavet en aftale med 
et rengøringsselskab, som skal af-
regnes med 1.200-1.300 kr., når 
lejren er udlejet. Det er for så vidt 
udmærket ved udlejning, men jeg 
finder det besynderligt, at vi ved 
brug af eget hus skal betale for ren-
gøring, hvilket indebærer, at hver 
enkelt betaler 100 kr. ekstra, udeluk-
kende til rengøring.
Der er, når vi forlader lejren, rengjort 
og opryddet, således at rengørings-
selskabet blot kan ankomme, åbne 
døren og konstatere, at alt er i fine-
ste orden, lukke døren og køre hjem 
og sende en regning på rengøring.
Resultatet er desværre, at flere fal-
der fra, fordi de finder det ganske 
urimelig at betale for noget, som er 
overflødig, og jo færre vi deltager, jo 
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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

større bliver beløbet for den enkelte 
til rengøringsselskabet.

Vi benytter vort eget hus. Vi afleve-
rer det perfekt som ansvarlige ejere, 
hvorfor mange af os deltagere sta-
dig finder det urimelig at skulle be-
tale for en rengøring, som er ganske 
unødvendig.

Vi henstiller til, at denne aftale revur-
deres, eller ansvarlig ledelse sløjfer 
betaling for rengøring ved eget brug 
af huset som f.eks. i vores tilfælde.
I forvejen efterlyser vi nye gildebrød-
re til gilderne. Denne måde at forval-
te tingene på virker ikke befordrende 
for sammenhold og broderskab og 
aktiviteter i gilderegi generelt.
På vegne af flere deltagere i svam-
pelauget

Preben Raabjerg 
4. gilde

NB - Bliver vi færre deltagere 
stoppes aktiviteten desværre.
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Mindeord om 
Paul Nielsen.

Det er med sorg, at vi i Sct. Georgs 
Gilderne i Kolding har erfaret om 
Paul Nielsens død den 24. august - i 
en alder af 81 år.
Paul Nielsen blev optaget i Sct. Ge-
orgs Gilderne den 2. november i 
1971. Han blev efterfølgende Væb-
ner i 1972 og senere blev han også 
slået til Ridder i 1977. Men ikke nok 
med at han voksede med Gildebe-
vægelsens opgaver, så brugte han 
også sine forskellige evner.
Paul var en fantastisk tegner og rim-
smed. Han påtog sig også et med-
ansvar, både som gildekansler og 
senere som gildemester i Koldings 
4. Gilde! I mange år var han også 
redaktør for vores interne blad ”In-
formation & Debat”. Paul var kendt 
som en stor inspirator, hjælpsom og 
hædersmand! 
”Et led i vor kæde er bristet, en bror, 
en ven har vi mistet”!
Æret været Paul Nielsens minde!

Karsten Barfoed 4. gilde

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Husk! 
 

 
 

ONSDAGSKLUBBEN ER FOR 
ALLE GILDEBRØDRE DER 
ØNSKER ET UFORPLIGTEN-
DE OG HYGGELIGT SAM-
VÆR ONSDAG EFTERMID-
DAG. 
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INVITATION 
 
 
 
 
 
Trekantområdets Distrikt afholder i år Fellowship Day i Vejle. 
Det foregår på DOMUS, Ved Sønderåen 1, 7100 Vejle. 
Gode parkeringspladser lige udenfor indgangen til lokalerne! 
Torsdag den 26. oktober - Gæster er meget velkomne! 

 
 Kl. 19.00 Åben Gildehal, derefter spisning og underholdning 
Menu: Tapas, pølse, oste og kaffebord. Drikkevarer kan købes. 
 

GRØNLANDSAFTEN        
    Grønlandsk underholdning 
   med foredrag og sangkor 
 
Det Grønlandske Hus i Vejle holder til i Foreningernes Hus og her 
mødes grønlændere ugentlig til fælles gode oplevelser og støtter 
hinanden i udfordringen ved at bo i Danmark som grønlænder. Med-
lemmer af Det Grønlandske Hus deltager og fortæller om deres liv. 

Overskud fra aftenen går til Grønlandske børns adventsfest. 
 
Tilmelding og betaling: Senest torsdag den 12. oktober til 
Henny Simonsen, 20 65 38 95 info@simonsenejendomme.dk 
 
Pris 150,-kr betales på netbank reg.nr. 0759 kontonr. 3225884349 
eller mobilepay 20 65 38 95. Betaling på selve dagen 160,-kr 
 
   
   Gildehilsen GIM’erne i Vejle 

Poul, Birte, Ruth og Henny 
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Sct. Georgs Gilderne i Kolding 
 FISKELAUGET 

  
 
 
  ÅRETS FISKETUR 
 

Lørdag d. 28. Oktober 2017. 
 
Afgang fra Kolding Havn kl. 8,30,  (Marina Nord, ved mastekranen) 
 
Det gode skib ”Medicus” sejler os en tur på Lillebælt, hvor vi 
forhåbentlig får lejlighed til at fange en masse fisk, samt nyde kammeratlig samvær. 
 
Fiskelauget byder på morgenbrød ved afgang, samt sildemad og varmt mad 
til frokost, medbring kaffe og godt humør.    
 
Forventet hjemkomst til Kolding Havn kl. ca. 16,00 
 
Turen koster i år kr. 400,00 pr. person, max. 20 pers.   
 
Tilmelding til Jørn Knudsen, Tlf. 40 52 15 75 senest d. 13 Oktober 2017 
 
Tilmelding er bindende, ved eventuel udeblivelse opkræves beløbet efterfølgende.  
 

Husk der er kun plads til ca. 20 pers. 
 

HUSK AT KØBE FISKEKORT 
 

Med fiskerhilsen 
Jørn F. Knudsen 

1. Gilde 
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Vind bl.a:1 kvart gris1 KolonialkurvÆnderVin m.m.

Pris:
3 kort, kaffe og kage  kr. 100,-
Extra kort         kr.   25,- 
Der spilles 20 spil med præmie 
på 1 række og fuld plade Amerikansk lotteri

10 lodder 
kr. 25,-

Hank op i naboer, 
familie og venner og 
støt  en god sag, hvor
overskuddet går til kvinder og børn

Tilmelding efter først til mølle princippet,
senest d. 20. oktober til 

Else Wraae, telf. 2554 1822, Mail: wraaeelse@gmail.com
Med venlig hilsen 2. Sct. Georgs Gilde

Dørene åbnes 

kl. 18.00

I GILDEHUSET PÅ FYNSVEJ
Tirsdag d. 24. oktober 

kl. 19.00 til 22.00



   

   

Sct. Georgs
Gilderne
i Kolding

KOLDING
STADSGILDE

Fynsvej 73
6000 Kolding
75 50 36 32

     

koldingstadsgilde@
sctgeorgsgilderne.dk

www.sctgeorgsgilderne.dk

Redaktion:
Olaj Mørup
2396 1282

redaktionen@
sctgeorgsgilderne.dk

Tryk
ABCprint ApS

cs@abcprint.dk

Vores resultater taler 
for sig selv!*

home Kolding Adelgade
Telefon 75 52 09 33 eller send en mail på kolding.adelgade@home.dk

www.home.dk 

HOME V/ LYNGGAARD & HANSEN
Kolding

Adelgade 16 | 6000 Kolding

75 52 09 33 | kolding.adelgade@home.dk

26% i markedsandel

* jf. Boligsiden 12.06-2017


