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Tirsdag      5.  4. gilde Julemøde m/damer arr. 3 gr.
Torsdag      7.  1. gilde Julemøde med Damer/enker 
                         arr. 3. gr.
Tirsdag    12.  5. gilde Julemøde arr. 4. gr.
Onsdag    13.  2. Gilde Julemøder med ægtefæller
Torsdag     14.  3. gilde Julemøde arr. 1. gr.
Onsdag    27.  Juletræsfest arr. Udvalget
  
   Juleferie
   Deadline for næste udgave af  
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Søndag      7.  Nytårskur arr. 3. gilde
Tirsdag       9.  4. gilde Nytårsgildehal arr. 5 gr.
Torsdag     11.  3. gilde Nytårsgildehal arr. Ridderne/2. gr.
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Torsdag    18.  2. Gilde Nytårsgildehal
Lørdag    20.  3. gilde Nytårsfest arr. tværg.
Mandag    22.  3. gilde Gilderådsmøde arr. Ledelsen
Tirsdag     30.  5. gilde udvidet ledelsesmøde
   
Februar 2018   
Torsdag      1.  1. gilde Gildemøde arr. 1. gr.
Tirsdag       6.  4. gilde Gildemøde arr. 6 gr.
Onsdag      7.  Gildemestermøde
Torsdag      8.  3. gilde Gildehal arr. 3. gr.
Tirsdag    13.  4. gilde Udvidet ledelsesmøde
Tirsdag    20.  5. gilde Gildemøde arr. ledelsen
Torsdag    22.  2. gilde Gildemøde / ud af huset
Tirsdag    27.  Fællesspisning
 tba   tba.  Dist. Ridderforberedelse
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REDAKTIONEN

Da Juletræet kom
til Danmark!

Juletræet kom for to hundrede år til 
Danmark på herregården Holstein-
borg, hvor blandt andre digteren 
H.C. Andersen havde sin gang. 
Juleaften 1808 tændtes det første 
juletræ i Danmark. Det skete på Hol-
steinborg i Sydsjælland. Her indgik 
samme år komtesse Wilhelmine 
Reventlow fra Brahe-Trolleborg æg-
teskab med greve Frederik Adolph 
Holstein-Holsteinsborg.
Den nygifte grevinde havde set en 
idé brugt juleaften hos slægtninge i 
Tyskland. Her stillede man en gran 
pyntet med lys og guirlander ind i 
den smukkeste stue, gik omkring 
den og sang julesalmer. Derefter var 
der gaveuddeling. Denne skik mød-
te modstand i kirkelige kredse. 
På Holsteinborg fandtes en smuk 
gran i skoven, og den blev ført op 
til herregården. Den blev sat på en 
juletræsfod og derefter pyntet med 
røde og hvide lys samt kulørt udklip-
pet papir. Og juleaften 1808 tændtes 

så Danmarks første juletræ i Hol-
steinborgs lange vintergang på før-
stesalen. Ingen drømte da om, hvor 
stor udbredelse denne skik senere 
skulle få.
H.C. Andersen, der havde et tæt og 
gensidigt forhold til flere mennesker 
på de sydsjællandske herregårde, 
var i særlig grad knyttet til Holstein-
borg. Årsagen dertil var venskabet 
med grevinden, Mimi Holstein, og 
igennem de næsten 20 år, H.C. An-
dersen levede efter sit første besøg 
på Holsteinborg i 1856, vendte han 
ofte tilbage til stedet.
Først i 1870erne bliver juletræet 
udbredt på landet også. Oftest gen-
nem egnens skoler og derefter ud i 
hjemmene. 
Denne Julefest begyndte tidligt om 
eftermiddagen, og gæsterne fik ju-
legrød og gåsesteg med rødkål. 
Bagefter fik hver et glas punch og 
æbleskiver med æbler i.
Således blev julefesten beskrevet 
der, hvor det danske juletræs vugge 
stod, og endnu med deltagelse af 
den gamle dame, der som ung kvin-
de indførte traditionen i Danmark.

Redaktør Olaj Mørup

Altid mere end 1.000 nye 
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på 
Autocentralen.com
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1. gildes gildehal
med svendeoptagelse 

2.november 2017.
Gildemesteren bød velkommen til 
de fremmødte gildebrødre. En sær-
lig velkomst til vore gæster fra 5. 
Gilde, det er altid dejligt når vi får 
besøg fra andre gilder.
Gildemestertalen:
 Den forunderlige verden.
Som vesterlænding er det ikke ale-
ne modbydeligt at se på tv, hvorle-
des uskyldige mennesker behand-
les; men desværre er man efter min 
mening også sat i en slags ” tidens 
terrordilemma”, hvor muslimsk terror 
og trusler om samme, alt sammen 
helt umenneskeligt, henvendt netop 
mod vestens frie samfund, næsten 
dagligt hagler ned over de vestlige 
civilsamfund; og det skorter ikke på 
hadsk tale og alt det, der er meget 
værre fra borgere, der som fremme-
de selv på et tidspunkt er kommet 
til vesten for at kunne leve trygt og 
godt og ikke mindst nyde godt af de 
goder, der tilbydes fra alle hylder på 

velfærdssamfundets bekostning. 
Selv her i Danmarks hovedstad fly-
ver kuglerne om ørerne på folk, hvor 
nogle desværre er døde, så man 
skulle tro det var det vilde vesten. 
Nej, det er såmænd bandekrig. Ban-
de krig om hvad? 
ER det hash markedet man kæmper 
om? For på Christiania florerer hash-
handelen lystigt 24/7 – 365dage, 
kunne en repræsentant fra poli-
tiet fortælle. Altså døgnet igennem, 
ugen igennem og året igennem.  
Uden ophold. Det stemmer meget 
ringe overens med det faktum, at 
både handel med og forbrug af hash 
er strafbart.
Den samlede danske ordensmagt 
er tilsyneladende ikke i stand til at 
komme en så åbenlys forbryderrede 
til livs. Det der foregår på Christiania 
er en milliardforretning, som måske 
går til banderne?
Jeg kan ikke lade være med at tæn-
ke på, at det her minder meget om 
spiritus forbuddet i USA. Her tjente 
gangsterne mange penge på at 
smugle sprit, som de så solgte, da 
det var forbudt at købe og indtage 
i USA.
Det var måske bedre at folk kunne 
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købe deres hash på et f. eks apo-
tek?  Så ville det kriminelle miljø ikke 
kunne tjene alle disse penge.
Efter GM-talen var der optagelse af 
nye gildebrødre.
Ove Lauridsen og Allan Hansen.
Fem min Sct. Georg Jørgen Pørk-
sen.
Jørgen startede med at byde vore 
gæster velkommen og ikke mindst 
vore nye gildebrødre, Jeg håber i 
rigtig vil falde til i vort gilde. Vi er et 
gilde med traditioner og det er dej-
ligt. Glæde over det store fremmøde 
af gildebrødre. Det er med til at tro 
på fremtiden. Vi skal tænke på at 
vi kommer her frivillig og vi betaler 
endda for det, og videre herfra kan 
man sige: Vi er ikke kun frivillige, 
men udfører også et stort frivilligt ar-
bejde, med at samle sammen for at 
give væk igen med glad sind
Der står i vor gildelov, vi skal gøre 
livet gladere og lysere for andre. Det 
er hele grundlaget for vort hjælpe-
arbejde. Der er mange gildebrødre 
der arbejder hårdt for dette. For at 
hjælpe skal der også noget i kassen. 
Det skal i have tak for den indsats 
der gøres.
Der laves meget frivilligt arbejde 

overalt, jeg har deltaget i kolding 
kommunes frivilligfest, her samles 
rigtig mange mennesker der alle 
sammen udfører en eller anden 
form for frivilligt arbejde. Men det 
er kun nogle af de mange, der er 
endnu flere der udfører noget. Det 
gøres mange gange i det skjulte. 
Man er lige ved at tro hvad gør vo-
res samfund hvis vi ikke havde de 
frivillige. Hvad gør vi i fremtiden? Nu 
skal mange arbejde op i en meget 
høj alder og så er der ikke så mange 
til at gøre det frivillige arbejde, ja det 
er spændende hvad fremtiden frem-
bringer. Det er ikke bare flødeskum-
met der udføres i arbejdet, jeg tror 
det er en nødvendighed mange ste-
der for at få tingene til at køre, her 
tænker jeg ikke mindst på vore pleje 
hjem, men også andre steder, hvor 
mange af vore medborgere fører en 
kummerlig tilværelse. Tænk på dem 
som ikke har noget, ikke en gang et 
sted at sove. Her laves der også et 
stort frivilligt arbejde.
Men vi skal nok passe på det ikke 
griber mere end godt er om sig. Jeg 
hørte i radioen, den anden dag, en 
kommune havde fyret to ansatte 
på en genbrugsplads og erstattet 

• 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

Ku
po

n t
il 2

 ku
ve

rtla
gn

er.
Ve

d k
øb

 af
 se

ng
.

HU
SK

 at
 m

ed
br

ing
e k

up
on

en
.

Vejlevej 302, 6000 Kolding - Tlf.: 7632 1211 - info@sengemagasinet.dk

etet



6

dem med frivillige. Så er vi nok ved 
at være ude på overdrevet, det kan 
skabe problemer, hvis den tendens 
fortsætter.
Hvis vi lige går tilbage til vort eget 
frivillige arbejde, og den hjælp vi kan 
give, vil jeg gerne fremhæve vores 
Børnehjælp.

Her har vi fundet en niche hvor vi 
bringer lys og glæde til nogle dem 
virkelig trænger til lidt opmuntring. 
Vi skal bare finde en bedre måde at 
bringe vort budskab ud. Gode råd 
modtages med glæde. Så kender 
i nogen, som måske kender nogle 
andre? Så kom med oplysningerne 
til os. Husk at der ikke kan ansøges 
her, men man kan indstille til hjælp. 

Så tager vi den derfra, her er ingen 
ventetid vi agerer med det samme.
Torben B. Andersen læste gildelo-
ven.
Eftergildehal:
Gildebror Poul Lyngs havde tilberedt 
en fortrinlig middag til gildebrødrene. 
Kylling med lækker sovs
Sild til forret og småkager til kaffe. 
Hvad kan vi ønske mere?
Jørgen Pørksen takkede for indsat-
sen på Slottet i efterårsferien det gik 
rigtig godt.
Jørgen fortalte, der var givet to do-
nationer i børnestøtten.
Ove Lauridsen og Allan Hansen
Takkede for optagelsen i vort gilde, 
og glædede sig til det fremtidige 
samvær og gildearbejdet.
Herefter blev de nye gildebrødre 
kørt hjem af proponenterne.
Aftenen sluttede på vanlig vis.

 Skriver Henning Nøhr.

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

info@egelymurerforretning.dk

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester
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2. Gildes Bankospil
24. oktober 2017.

Ulla Knudsen og Birthe Ostersen har 
været de 2 primus motorer til dette 
års banko, hvor vi igen i år kunne 
hænge den røde lygte ud, endda et 
par dage i forvejen.
109 var tilmeldt bankospillet, og da 
dørene blev åbnet kl. 18 var der god 
tilstrømning til lokalet, hvor der var 
salg af plader og amerikansk lotteri 
i biblioteket.

Kl. 19 bød Birthe velkommen til 
årets bankospil, og der blev i før-
ste omgang spillet 10 runder, inden 
der blev serveret kaffe/te og lækker 
kringle.
I kaffepausen blev de resterende 
lodder til det amerikanske lotteri 
solgt, hvorefter også de heldige vin-
dere blev udtrukket.

Efter pausen spillede vi endnu 10 
runder og derefter et par ekstra, da 
der fortsat var gevinster tilbage.
Inden den allersidste runde fik Gil-
demesteren ordet.
Britta takkede for det store arbejde, 
der var gjort for at få bankospillet op 
at stå, ligesom hun takkede alle for 
den store opbakning til bankospillet. 
Afslutningsvis nævnte Britta alle 
sponsorerne, som hun sendte en 
kæmpe tak til. 
Den sidste runde blev spillet og en 
god aften med masser af flotte ge-
vinster sluttede af kl. 22.15
Igen i år havde Søren Kaehne og 
Jørn Knudsen påtaget sig hvervet 
som opråbere og efter spillet slutte-
de de trætte ”nummermænd” af med 
en velfortjent dansk vand.

Skriver AMS
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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
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2. Gildes Lagersalg
10/11 og 11/11 - 2017

I dette efterår kneb det med at finde 
et tomt og ledigt lokale til 2. gildes 
lagersalg, men 26. oktober dumpe-
de en mail ind i indbakken fra vores 
gildemester: Nu er det lykkedes at 
finde et lokale på Platinvej 7. 
Trods det korte varsel, blev der både 
trykt og uddelt flyers, annonceret på 
Facebook og udfyldt ”vagtplan” for 
både fredag og lørdag.

Vi havde igen i år fantastisk hjælp af 
Frede, som kørte masser af paller 
med varer på Platinvej.
Fredag den 10. november var alt 
derfor klappet og klart, så et hold 
forklæde-klædte gildebrødre kunne 
slå dørene op for de mange venten-
de kunder.
Kunderne strømmede ind af døren, 
nogle løbende med kurs mod netop 
det, de kom efter.
Efter et par hektiske timer og adskil-
lige tømte papkasser stilnede det lidt 
af, men med en lind strøm af kunder 
lige til lukketid KL. 17.
Lørdag startede igen med kø ved 

døren og kunder der mål-
rettet løb mod de varer, 
som de var kommet for.
Kl. 15 lørdag, da døren 
blev lukket og låst, kunne 
vi igen se tilbage på et par 
rigtig gode og sjove dage 
med lagersalg.
Og også denne gang blev 
vi både fredag og lørdag 
løbende serviceret og for-
kælet af Hanne med både 
kage, morgenboller og fro-
kost.
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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

Som sagt igen et par rigtig gode 
dage med et flot bidrag til vores 
hjælpearbejde.

Tak til alle for godt samarbejde.
Husk at de flotte forklæder kan bru-
ges af alle gildebrødre ved behov.
Vi var rigtig glade for at have dem på 
– ingen var i tvivl om, hvem de skulle 
henvende sig til.

AMS skriver

Information og debat
2. GILDE

2. Gildes Gildehal
 16. november 2017.

Gildemesteren bød velkommen til Gil-
dehallen med ordene: Velkommen 
til alle – vi har i aften 11 gæster fra 
1., 3. og 5. Gilde og det betyder, at 
vi får lidt ligevægt på stolene i hver 
side. Det ser dejligt ud og mange tak 
fordi I har lyst at besøge os. Vi vil 
i eftergildehallen udelukkende have 
vores ”siden sidst” punkt og ellers 
prioritere at nyde samværet med vo-
res mange gæster.
Gildemestertalen handlede om det 
at blive gammel: Det er sjældent de 
positive værdier, der knyttes til det 
at blive ældre. En høj alder bliver 
gerne forbundet med noget nega-
tivt. Kroppen kan ikke længere det 
samme som tidligere, hukommelsen 
svigter og man er ikke længere så 
hurtig i replikken.
Vi siger om unge mennesker, at de 
træder ind i de voksnes rækker. Det 
bliver ikke sagt direkte, men det lig-
ger i luften, at når man når pensions-
alderen, træder man ud af dem igen. 
Man er ikke længere voksen. Man er 
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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

gået ind i gruppen af ældre – de æl-
dre. Nogen det er synd for. Nogen vi 
– de voksne – må gøre noget for og 
som i yderste konsekvens er et kors, 
som vi – de voksne – må bære.
Vi ved godt, at man hverken kan el-
ler skal afskaffe alderdommen. Det 
vi gerne vil er, at gøre op med de 
forældede forestillinger, der sidestil-
ler alderdom med affældighed. Sjovt 
nok betragtes alle, der ikke er af-
fældige, som undtagelser, selv om 
det er os, der er flest af. Det handler 
om fordomme, som bygger på uvi-
denhed. Der er ikke noget, der kom-
mer automatisk med alderen. Alder 
er ikke en sygdom. Man taber ikke 
automatisk tænderen med alderen. 
Man får ikke automatisk åreforkalk-
ning eller bliver dement med alde-
ren.
Her i landet er der ca. 900.000 må-
der at være gammel på, hvis man 
ser på antallet af mennesker, der 
har passeret pensionsalderen. Folk 
håndterer deres alderdom forskel-
ligt, ligesom de håndterer deres liv 
forskelligt. Det hjælper ikke det lille 
mindretal, som har brug for offentlig 
hjælp og støtte, at skære alle over 
en kam. Det er dumt både sam-
fundsøkonomisk og holdningsmæs-

sigt. Det er ikke videre motiverende 
at blive opfattet som en byrde. 
Vi kan som samfund vælge at an-
skue ældre voksne, som en res-
source eller en belastning. Og den 
enkelte kan selv vælge at se sin 
alderdom som dødens forgård eller 
som en del af livet. Resultatet bliver 
i vid udstrækning derefter.
Nogle har bedre gener og helbred 
end andre. Al forskning viser, at man 
selv kan gøre noget for at blive gam-
mel på en god måde. Det passer 
ikke, at man ikke kan lære en gam-
mel hund nye tricks – i hvert fald 
ikke, hvis hunden er et menneske.
Man holder ikke op med af udvikle 
sig, selv om man bliver gammel. 
Man bliver gammel, fordi man hol-
der op med at udvikle sig.
Hvert 4. år øges danskernes levetid. 
Der bliver mange af os, men heldig-
vis vokser vores psykiske og fysiske 
ressourcer tilsvarende. Så der er in-
gen grund til at forlade de voksnes 
rækker.
Efter Gildemestertalen holdt Tove 
5 min. Sct. Georg: I uge 42 havde 
jeg den fornøjelse, at være en tur i 
London sammen med min datter og 
3 børnebørn på 9,11 og 13 år. Der 
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skulle ske noget og min datter hav-
de fået anbefalet The London Dun-
geon. Vi blev mødt med ”Ikke for 
sarte sjæle og folk med hjertepro-
blemer”. Så var stilen lagt – og det 
var på eget ansvar, at de 2 yngste 
kom med.
London Dungeon er et uhyggeligt 
museum, der tager de besøgende 
med på en rejse gennem de me-
ste skrækindjagende begivenheder 
i engelsk og europæisk historie. 
Vover man sig ind på museet, skal 
man regne med uforudsigelige hæn-
delser, og at pulsen vil stige mere 
end en gang. Indledningsvist blev vi 
ledt ned i en gammel båd og uhyg-
gen bredte sig i den skumle tåge og 
pludseligt blev det mørkt. Efter en 
farefuld færd havnede vi i helvede, 
hvor en sød og venlig bagerjomfru 
ville sælge kødpies. Da vi ikke ville 
købe nogen, blev hun til et vanvit-
tigt og uhyggeligt kvindemenneske 
og alle veg tilbage. Pludseligt gled 
et lig ud af et skab – ja, så var man 
ikke i tvivl om, hvad de kødpies var 
gjort af. 
Vi fortsatte igennem ligeså grufulde 
oplevelser, bl.a. tiden, hvor der var 
udbrudt pest i London og hvor op-
skårne lig lå på bordene.  Et publi-
kum blev halet op, sat i en stol og 
spændt fast på hænderne. En uhyg-

gelig medhjælper tog en stor slagte 
kniv– og lyset gik ud. Maser af tu-
mult og skrig opstod og så blev alle 
oversprøjtet med væske – det yng-
ste barnebarn knugede min hånd og 
mit hjerte sad oppe i halsen. Da det 
skumle lys kom tilbage kunne jeg 
se lettelsen i mit barnebarns øjne: 
”Nåhe, det var bare vand”
Efter flere grufulde oplevelser nåede 
vi den sidste attraktion: Spejl laby-
rinten. Jeg hader labyrinter, men 
af frygt for at miste min status som 
”den sejeste mormor”, var jeg nødt 
til med barnebarnet i hånden selv at 
finde ud af en af de største spejlla-
byrinter i Europa. 
Efter 1 ½ time i rædslernes og uhyg-
gens tegn, kom vi ud og resten af 
ferie gik snakken om The Dungeon. 
En fantastisk oplevelse for mig og 
min familie, hvor al den adrenalin, 
min krop indeholdt, fik en tur rundt i 
blodbanen den dag.
I eftergildehallen, hvor Lene var 
bordleder, havde vi efter en dejlig 
hovedret vores ”siden sidst” runde, 
hvorefter der var både dessert og 
hjemmebag til kaffen.
Efter nogle hyggelige timer sluttede 
vi aftenen af på vanlig vis.

 AMS skriver
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Information og debat
3. GILDE

3. Gildes Gildehal
9. november 2017

Der deltog 39 Gildebrødre til novem-
ber Gildehal.
Gildemester Christian Sønderby 
bød velkommen til november Gil-
dehal og sagde at løvfaldet er ved 
at være over os og træerne vil stå 
nøgne helt frem til næste forår, året 
begynder så småt at gå på hæld og 
vinter, sne og kulde står for døren i 
de kommende måneder, lige nu er 
det, det tiltagende vintermørke der 
gør sit indpas i vores hverdag, men 
lad os glæde os over alle de gode og 
hyggelige tider, som også vil komme 
i vinterens tid.
Vi holdt 1 minuts stilhed for Arne 
Eliasen som stille sov ind den 15. 
september 2017. Arne blev 85 år. 
Ære, være Arne Eliasens minde. 
Gildemesterens tale omhandlede 
negative og positive sider. 
Negativ betyder almindeligvis noget 
skidt. Et positivt syn kommer ikke 
af sig selv. Der er dem, som altid er 
tvære og føler sig uheldige i livet. Og 

så er der dem, der beslutter sig for 
at se lidt lysere på tilværelsen - og 
bliver gladere af det. Vores daglige 
gøremål er uendeligt lange, og ar-
bejdsbyrden bliver aldrig lettere. I 
stedet for at drukne i sure gøremål, 
sørger positive mennesker for at 
tjekke ud i ny og næ med nogle, så 
man kan give hjernen en pause og 
finde fornyet styrke. Når udfordrin-
gerne står i kø, gælder det om at 
tænke positivt og være optimistisk. 
At fokusere på det gode frem for det 
dårlige. Ingen er immune over for 
dårlige dage og svære hændelser. 
Men med det positive syn kan man 
nemmere trække på skuldrene og 
sige til sig selv, at det nok skal gå 
over - som det altid gør. Tag en dag 
af gangen.  Vi er ofte vores egen 
værste kritiker, men positive men-
nesker hviler i sig selv. Der kommer 
intet godt ud af at slå sig selv i hove-
det med alt det, man kunne og bur-
de og skulle. Vær glad eller arbejd 
på at blive glad for den du er, både 
fysisk og psykisk. De mennesker, du 
omgiver dig med, præger i høj grad 
dit udsyn. Hvis de er negative, kan 
du ikke undgå at blive drænet af den 
dårlige energi. Stress og negativitet 
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smitter. Positive mennesker opbyg-
ger en stærk ring af venskaber - per-
soner som altid støtter og spreder 
glæde i hverdagen. Positive men-
nesker er taknemmelige og klapper 
sig selv på skulderen, når det går 
godt - selv de små sejre er vigtige at 
fejre, fordi det skaber styrke at føle 
sig på toppen. Positive mennesker 
er realister. Over-optimistiske perso-
ner kan falde ned i et sort hul, når 
deres drømme ikke bliver opfyldt. 
Derfor er det vigtigt at bevare jord-
forbindelsen.
Positive mennesker er løsningsori-
enterede. De giver ikke op og smi-
der dynen over hovedet, når planen 
ikke lykkes i første hug - for de er 
kreative og har altid en plan a, eller 
b i ærmet.

Men er vores samfund ved at udvikle 
gamle sure og negative mænd. Nogle 
mænd bliver mildere med alderen, 
andre mere gnavne.
For at beskytte sig selv mod ne-
derlag og skuffelser udvikler nogle 
mænd ofte det karaktertræk, at de 
konstant forsøger at forudse, hvad 
der kan gå galt. De bliver til brok 
hoveder. De forventer per instinkt 
det værste, og derfor er deres op-
fattelse af andre ofte også meget 
negativ. Nogle gange er sure eller 
negative mænd bare misforstået. 
De kan forsøge sige deres me-
ning, men de bliver misfortolket på 
grund af deres adfærd. Naturligvis 
er negative folk ikke de første men-
nesker, vi ville tænke på at hænge 
ud med. Selvom vi kan forsøge at 
undgå dem, vil vi uundgåeligt løbe 
ind i nogle i vores hverdag. Kritiske 
mennesker kan være bryske, men vi 
er dem, der vælger at tillægge ne-
gativitet til deres ord. Kritiske men-
nesker kan mangle takt, men det 
er fordi de mangler bevidsthed om, 
hvordan deres adfærd påvirker an-
dre. Negative forventninger bliver 
selvopfyldende profetier! Skuffede 
mennesker forventer, at blive skuffe-
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de igen. Sure mennesker forventer, 
at få grund til at blive sure igen. Mis-
troiske og pessimistiske mennesker 
får deres værste antagelser bekræf-
tet, når de møder nye mennesker 
og situationer. Og på en måde er 
det trygt: De får præcist det, som de 
regner med at få og har forberedt sig 
på at opleve. Det er forudsigeligt. De 
kan læne sig tilbage og sige ”Hvad 
sagde jeg?!” – de får nemlig altid ret! 
Den negative spiral, de på et tids-
punkt er kommet ind i, trækker dem 
ned, og de kan ikke selv komme ud 
af den. Uanset hvor gerne de vil. 
Fordi de med tiden har fået tiltruk-
ket netop de mennesker, der kan 
bekræfte dem i deres negative for-
ventninger og antagelser. Positive, 
glade og optimistiske mennesker, 
som de kan stole på og have tillid til, 
orker da ikke at være sammen med 
sådanne brokkehoveder! 
Hvorfor så en Gildemester tale om 
positive og negative mennesker eller 
holdninger. Jo, fordi Landsgildeme-
steren på det netop afholdte lands-
gildeting i Fredericia opfordrede alle 
Gilderne om, at vende det negative 
i at medlemstilbagegangen i Sct. 
Georgs Gilderne skulle vendes til 
det positive, for som han sagde, er 
der vel ikke nogen nye Gildebrødre, 
der vil ind i en forening for at være 
sammen med en flok negative men-
nesker. 
Lad os i vores Gilde holde fast i det 
positive i at gøre livet venligere, gla-
dere og lysere for andre.
Den halvgamle mand er en, der for 
flere år siden besluttede sig for at 

være gammel. 
Han får det maksimale ud af at være 
gammel. Om morgenen vågner han 
og siger: ’Nå, så vågnede jeg til end-
nu en dag. Ja, ja sådan må det jo 
være’. Og så sætter han sig ind i sin 
lænestol og tjekker vejret og kikker 
TV.

Leif lind holdt 5 min Sct. Georg. 
Hvorfor findes der stadig onde men-
nesker?  I dyreverdenen kæmper 
dyrene for at få føde og magt, og 
løverne dræber andre løvers unger. 
Vi har set to verdenskrige, hvor ond-
skaben var meget voldsom. Har vi 
ikke lært af disse krige? Vi ser også 
i dag eksempler på ondskab, folk 
bliver slået til plukfisk i nattelivet, vi 
ser grusomheder og terror overalt. I 
USA går en mand amok med et sky-
devåben og dræber uskyldige men-
nesker. Hvorfor er vi mennesker ikke 
kommet videre? Man skulle mene 
efter alle disse grusomheder, at vi 
mennesker der er udstyre med både 
hjerne og klogskab, skulle være 
kommet videre i vores tilværelse. 
Jeg er født i 1948 og boede i mine 
første år i Vesterbrogade, og er vok-
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set op i en kærlig familie, hvor vi lær-
te at behandle andre mennesker or-
dentlig. Jeg startede i skole på Sct. 
Nicolai skole og gik i 1. og 2. klasse 
der - det var en god tid. I 1956 flyt-
tede vi i nyt byggeri på Broagervej, 
og som følge heraf skulle jeg skifte 
skole. Jeg startede i 3. klasse på 
Sdr. Vang skole sammen med Ole 
Skov, han var også fra Sct. Nicolai. 
Her lærte jeg, hvad ondskab er, og 
hvad det kan gøre ved et menne-
ske. Ole og jeg kom til at sidde ved 
siden af hinanden bagerst i klas-
sen. Vores frøken hed Karen West 
og hun hørte os i mange forskellige 
ting, og spurgte om flere ting, som vi 
desværre ikke kunne svar på. Karen 
West brugte udtrykket ”Der kan i an-
dre se, de har ikke lært noget på Sct. 
Nicolai”. Ole og jeg blev meget kede 
af det, og kunne ikke forstå hvorfor 
vi skulle moppes, af en lærer som 
vi mente burde hjælpe os. Hendes 
opførelse medførte, at vi også blev 
moppet af de øvrige elever. Jeg blev 
meget ked af det, og ville ikke i skole 
mere. Jeg oplevede herved, hvad 
rigtig ondskab er for noget.!! Min far 
forlangte et møde med inspektøren, 
og kom til møde med inspektøren, 
som lovede at tale med Karen West 
omkring disse forhold. Da inspektø-
ren havde talt med Karen West, kom 
min far til et nyt møde med inspektø-
ren, hvor han fik den besked, at jeg 
var dårlig begavet og at der altid var 
ballade med mig. Der var en lærer 
(fru Brandt), der havde hørt om det-
te, og hun lovede at Ole og jeg kun-
ne gå 3. klasse om, i hendes klasse. 

Det var en dejlig klasse, hvor vi ikke 
blev moppet, for fru Brandt havde 
fortalt de øvrige elever, at de skulle 
behandle os ordentlig. Både Ole og 
jeg blev glade for at gå i skole igen, 
og kom ud med flidspræmier. Jeg vil 
hermed gerne takke fru Brandt, for 
den store hjælpsomhed og kærlig-
hed hun viste både Ole og jeg. Som 
spejder mødte jeg også nogle gode 
ledere (Kaj Futtrup og Kjeld Jørgen-
sen), de udnævnede mig til patrul-
jefører, hvilket jeg blev meget stolt 
over, og det gav mig meget selvtil-
lid, at de troede på mig. Vi skal alle 
have en chance her i livet. Vores 
verden i dag har ikke forandret sig, 
der findes stadig meget ondskab 
overalt. Kan vi med spejderbevæ-
gelsens og Gildebevægelsens gode 
love, påvirke disse onde mennesker 
og være med til at forandre denne 
verden, til et sted hvor mennesker 
kan leve uden frygt for ondskaben. 
Vi lover, at vi vil nå til beherskelse af 
vort sind, og at være venlige og for-
stående over for andre, og at vi føre 
et Sct. Georgs sværd mod det onde 
i mig selv. Det ville glæde mig, hvis 
vore medmennesker ville leve efter 
samme idealer. Jeg håber vi kan få 
en bedre verden fremover.
Gildeloven blev oplæst af Verner 
Thomsen.

6 gruppe stod for eftergildehal med 
Laurits Vinding som bordleder.

MNA-Skriver
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Information og debat
4. GILDE

4. Gildes gildehal
7. november 2017.

Der var 21 gildebrødre mødt denne 
aften, efter flaget og gildemesterens 
velkomst til brødrene gik han over til 
gildemestertalen som denne aften 
handlede om den officielle rangor-
den her i landet. 
I forbindelse med folketingets åb-
ning så jeg en notits i et 
 dagblad der omtalte rangordenen i 
folketinget, hvem rangerede højest 
efter dronningen, er det folketingets 
formand eller er det statsministeren.  ?                                                                                                  
Det satte jeg for at undersøge, men 
det er ikke så nemt, for Stats og Hof 
kalenderen udkommer ikke mere. 
så jeg fik hjælp fra biblioteket, rigs-
arkivet, og den journalist der hav-
de skrevet føromtalte notits. Det 
står ikke i grundloven, og selvom 
mange mennesker både i stats-
ministeriet, folketinget og rigsarki-
vet har arbejdet med det i genera-
tioner, findes der ikke et klart svar.                                                              
nogle  gange er det statsministeren, 
andre gange er det folketingets for-
mand der kommer efter dronningen.                                                                                          
Det afhænger af rangklasser.                                                                           
Dronning Margrethe har ved flere 
lejligheder udtalt. At det er skørt med 
alle disse regler om protokol og rang-
orden, for alle kender deres plads i 
systemet, alle ved hvor de skal sid-
de, og hvem der skal gå først ind og 
ud af døren, og hvem der rykker op 
og ned i rangorden, det er jo let nok 

at sige, når man selv er nummer et, 
men Dronningen har nu ikke uret.                                                                 
Siden 1671 har rangordenen i Dan-
mark været fastlagt i en særlig Kon-
gelig Forordning, men den er blevet 
ændret nogle gange. Den nuvæ-
rende er fra 1746, som indeholder et 
antal tillæg og ændringer, og i den 
er hele det officielle Danmark ordnet 
i rangklasser og numre, men der er 
dog med årene sket en modernise-
ring, indtil 1960 eksisterede der 55 
rangklasser, men nu er der kun 5, 
som igen er delt op i under opdelin-
ger med numre.  Alt er gennemtænkt 
til mindste detalje. Ministrenes rang-
orden afgøres af statsministeren, og 
følger derfor ikke porteføljen. Nogle 
gange er det forsvars ministeren en 
af de fineste, andre gange kan det 
være en af dem i bunden af rangor-
denen, det afhænger af den pågæl-
dendes politiske anciennitet som mi-
nister, som folketings medlem og om 
vedkommende er partileder, i den 
nuværende regering er Lars Løkke, 
Anders Samuelsen og Søren Pape 
de tre første i rækken. en højest pla-
cerede embedsmand er præsiden-
ten for Højesteret, forsvarschefen 
står også højt på listen, men det gi-
ver ikke noget i rangfølgen at være 
formand for LO, eller direktør i Dansk 
Industri. Men hvorfor er formanden 
for Folketinget og Folketingets præ-
sidium ikke med i rangordenen?                                                                     
Svaret fortaber sig i tågerne, for de 
har aldrig været med.                          Ind-
til Grundloven i 1849 var ministrene 
kongens nærmeste rådgivere, men 
Folketinget og Landstinget fik først 
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en stærkere placering med system-
skiftet i 1901 og Grundloven i 1953.                                            
Men for at komme til min indledning, 
Hvem er så nummer to efter Dron-
ningen? det findes der ingen regler 
for, så indtil videre er der stadig usik-
kerhed om, hvorvidt det er folketin-
gets formand, eller statsministeren 
som først skal hilse på, når konge-
familien fra Langtbortistan er på of-
ficielt besøg, i folketinget, og til dels 
i medierne, er der ingen tvivl om 
hvem der er rigets nummer 2, det 
er folketingets formand, og sådan 
håndterer Hoffet og statsministeriet 
det også, det står bare ingen steder.
Karsten Barfod holdt 5 minutter som 
blev brugt til spejderbevægelsens 
stifter nemlig Baden-Powel født 
22/2-1857 død 8/1-1941 General-
løjtnant, Lord, Forfatter, grundlæg-
ger af spejderbevægelsen og 1. 
spejderchef.

BP var kun 3 år da hans far døde 
fra en børneflok på 7, som 11 årig 
kom han på kostskole 40 km. uden 
for London i et stort skovområde 
her lærte han naturen at kende og 
at bruge den. Han var ikke flittig i 
skolen, men en god målmand, skue-
spiller, sanger, musiker og standup. 
Efter skolen i 1879 kom han til hæ-
ren hvor han gjorde tjeneste i Indien, 
Afrika og Middelhavslandene.
BP lavede den første improviserede 
spejderlejr det var i 1907 og unifor-
merne kom året efter, pigespejderne 
i 1912 samme år blev BP gift med 
den 32 år yngre Olave Soamels 
1889 – 1977 BP blev i 1939 indstillet 
til Nobels Fredspris, men den blev 
ikke uddelt pga. 2. verdenskrig BP 
boede de sidste år i Kenya og blev 
begravet der i 1941, hans kone fort-
satte som spejderchef.
I eftergildehallen var det Uffe og 
Arne der fortalte og viste billede fra 
spejdernes lejr i Sønderborg som 
de begge havde været meget in-
volveret i, deres job var indkøb og 
uddeling af rater og brande til bålet, 
en lille forretning på et par millioner, 
ja alle tal er store når man taler om 
spejdernes lejr 2017, vi fik et leven-
de og godt indblik i det store arran-
gement og den enorme logistik der 
følger med.
En god aften sluttede som den altid 
gør - på vanlig vis.
                                                                         

Skriver Poul lyngs
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Information og debat
5. GILDE

5. Gildes gildehal
21. november 2017!

Gildemesteren bød velkommen til 
de fremmødte gildebrødre og fort-
satte herefter til gildemestertalen.
Gildemestertale:
A er det første bogstav i alfabetet, 
V er et af de sidste. Nu har I sikkert 
alle sammen regnet ud, hvad det er 
jeg har i tankerne.
Det er et ord I har hørt så ofte i de 
seneste tre uger. 
Vi foretager os jo adskillige valg hver 
eneste dag, men de kræver hverken 
stemmesedler eller plakater.
På et tidspunkt har vi valgt at melde 
os ind i gildet. Her møder vi ligesin-
dede, og de politiske og religiøse 
holdninger, lader vi ligger for en 
stund. Det kan debatteres så mange 
andre steder.
Da gilderne blev grundlagt, var der 
sikkert ingen gildebrødre, som tænk-
te 100 år frem. Vi har imidlertid pas-
seret Gildernes 80 års jubilæum, det 
til trods at vi er nødt til at se fremad. 
Vi kan selvfølgelig ikke lægge planer 
100 år frem i tiden, MEN hvis vi øn-
sker vores efterkommere også skal 
ha` mulighed for, at blive gildebrød-
re, er vi nødt til at tænke langsigtet,
Forandringer er ofte nødvendige!
Vi skal altid være relevante og til-
passe os, dog uden at give slip på 
vores værdier. Der hvor man fast-
holder historien, værdierne og tradi-
tionerne, skabes der fremgang. Vi er 

i gang med en fornyelse, og vi må 
ikke være bange for at begå fejl, alle 
begår fejl en gang imellem.
Vi er så småt på vej ind i den digi-
tale tidsalder!
Tja. Nu trækker i sikkert på smile-
båndet, for der har verden jo været 
på vej hen i mange år. Vi har blot 
ikke haft modet, evnen, lysten el-
ler viljen. Nu er der imidlertid sat en 
proces i gang med et gammeldags 
postkort med QR kode, samt en fin 
ny hjemmeside.

Der er sikkert nogle af os, der sta-
dig er tilbageholdende, og vil være 
det længe. MEN vi er nødt til, at 
betræde disse ”ukendte og mørke 
stier”, hvor flertallet har bevæget sig 
længe. Der er endda tanker fremme 
om at alle, der har lyst skal kunne 
komme på en lokal Facebook side. 
Personligt er jeg ikke i stand til at ka-
pere alle de uendelige muligheder, 
der findes nu om dage. Men når jeg 
hører om, at et af de andre gilder, 
har 1/3 af deres gildebrødre med på 
ovennævnte medie, hvor en ad dem 



19

er 87, skal vi så samme vej?
Vi er nødt til at prioritere, men ved 
at synliggøre os på nettet, være vi-
sionære, lytte på ”vandrørene”, give 
nye ideer og tanker masse af plads 
og lade nye gildebrødre, der bliver 
optaget få plads med nye tanker og 
ideer. Hvis vi ikke vælger til, så er 
det os der bliver valgt fra.
I gamle dage, var mottoet ude på 
landet: ”Enhver mand skal bygge 
et hus, ellers går udviklingen i 
stå”.

5 minutter Sct. Georg:
Kurt Schmidt talte ud fra bogen 
HVOR KOMMER SANGENE FRA? 
I Lars Lilholts univers.
Kurt havde valgt sangen
Hvor går vi hen når vi går!
Sangen handler om vores sårbar-
hed, døden, og at alt i grunden er et 
stort spørgsmål, vi ikke kan besvare.

Det store spørgsmål er, hvorfor skal 
vi leve, når vi dog skal dø? ”Hvor 
går vi hen, når vi går”. Er der et liv 
efter døden, eller ej”? ”Nogen siger 
hjem til Gud/andre siger bare lyset 
går ud”.
Man kan sige, at Lilholt får tradi-
tionen, folkemusikken og visen til 
at gløde ved, i både bogstavelig og 
overført betydning, at sætte strøm til 
musikken og ordene.
Hvor går vi hen når vi går?
Vandråben udhuler sten
om lidt er det måske for sent
til hav bli`r hver dråbe,
når havet den når
hvor går vi hen når vi går
Efter Gildehal, var Jørgen Sûnksen 
bordleder, og kunne berette, at me-
nuen var forloren and med diverse 
tilbehør, og til dessert, var der gam-
meldags æblekage. Derefter selv-
følgelig også kaffe og småkager.
Undervejs blev der sunget sange fra 
sangheftet.
Steen sluttede aftenen af, med at 
takke 3. gruppe for et godt arrange-
ment.

Skriver Kurt Schmidt!

Vi skaber køreglæde
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Fellowship Day 2017! 
Trekantområdets Distrikt fejre-
de Fellowship Day 26. oktober 
2017 i Vejle. Distriktsledelsen 
med Karsten Barfoed i højsæ-
det, afholdt gildehal og Fel-
lowship budskabet, der i år var 
skrevet af den nyudnævnte 
formand for verdenskomitéen 
ISGF Mathius Lukwago fra 
Uganda, blev oplæst af DIS 
Annelise Debois.  
70 deltog i denne festlige aften, 
hvoraf gæster fra Det Grøn-
landske Hus i Vejle bidrog til 
eftergildehallens indslag. På 
Domus har vi den udfordring at 
der ikke er køkken, så trakte-
ment var som tidligere buffet 
med tapas og ostebord. 
Grønlændere mødes ugentlig i 
Vejle til fælles gode oplevelser 
og støtter hinanden i udfordrin-
gen ved at bo i Danmark som 
grønlænder. Kontaktpersonen 
til foreningen, Pauline Lennert, 
havde nogle dejlige fotos fra 
Grønland og fortalte lidt om de 
smukke naturbilleder fra for-
skellige byer; hun havde også 
nogle ting med vi kunne se på, 
ligesom hun fortalte lidt om 

hvordan det er at være grøn-
lænder og bo i Danmark. Salo-
mon, en af de unge fra forenin-
gen, viste film fra Grønland. Fra 
Vejle Kommune fortalte Morten 
Skovlund om sit job som vejle-
der for unge grønlændere, et 
område der er kommet fokus på 
i kommunen, med særlig ind-
sats for denne gruppe borgere. 
Der blev underholdt af det grøn-
landske sangkor ”Mi Erinaq” og 
foreningens formand Pauline 
Lennert takkede for invitationen 
på de grønlandske gæsters 
vegne. Aftenen sluttede med at 
vi sang den grønlandske natio-
nalmelodi: 
Nunarput utoqqarsunngoravit – 
på dansk, og det var stem-
ningsfuldt! 
Vort ældgamle land under is-
blinkens bavn, 
med lysende snehår om dit 
hoved! 
Vi overrakte som tak aftenens 
overskud på 2.500,- kr. til den 
grønlandske forenings julear-
rangement for familier og deres 
børn. 

Annelise Debois DIS 
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Værdighedsprojekt.
26. oktober 2017 har vi for første gang været ude for at bære kisten ud af 
kirken.
Vi blev kontaktet at Bente Thygesen (Kai Tygesens Datter) som er leder for 
Ødis og Christiansfeld plejehjem.
Borgeren Magrethe Pedersen som boede på Ødis/Christianfelds plejehjem 
havde ingen familie tilbage, både mand og datter var døde og selv om hun 
var ud af en børneflok på ti var hun helt alene.
Vi var 6 Gildebrødre (1. gruppe) og to repræsentanter for plejehjemmet.

Henning Lorentzen
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Til alle annoncører 
Jeg vil på Sct. Georgs Gildernes vegne takke alle der har en annonce i 
vores blad og samtidig ønske alle. 

God jul og et godt nytår. 
Ved at støtte gilderne med en annonce opnår man 3 ting.  
En reklameværdi i at man vil bruge tid og penge på en annonce i 
Information og debat. 
En støtte til Sct. Georgs Gildernes arbejde i lokalområdet. 
En annonceindtægt der er guld værd for os idet vi så kan udgive bladet 
og derved reducere vores omkostninger. 
Vi får derved mulighed for at efterkomme flere henvendelser om støtte til 
forskellige hjælpeopgaver. 
De ting der sker i gildet vil løbende blive refereret i bladet hen over året.  
 

N H Jørgensen 
Annoncer 

	

Til alle i Sct. Georgs 
Gilderne i Kolding!

Jeg har påtaget mig at sælge annoncer til gildebladet, men møder så det 
spørgsmål støtter i så os med evt. køb hos os? 
Derfor vil jeg opfordre til at man prøver, at undersøge om de der annoncerer 
i vores blad kunne være det sted man lagde sit indkøb  næste gang på den 
måde er vi også med til at skabe en win - win situation men så kan man må-
ske også lige gøre opmærksom på at man kommer fra Sct. Georgs gilderne 

N H Jørgensen
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Charles Dickens jul.
Forfatterens første hjem i London er 
pyntet, så huset tager sig ud, som 
da Dickens og familien holdt jul der 
i 1838
Kalkunen er serveret på bordet, som 
er dækket op med den fine service 
- herunder tallerkener udsmykket 
med portrætter af forfattere. Selvom 
kalkunen er en plasticudgave, så er 
den med til at illustrere, hvordan det 
var at holde jul hos den store engel-
ske forfatter Charles Dickens i 1838.
Det er Charles Dickens Museum i 
London, som er gået på opdagelse 
i såvel Dickens’ som hans hustrus 
papirer for at genskabe julen fra 
dengang og pynte op med mistel-
ten, kristtjørn, gran og naturligvis et 
juletræ.

”Charles Dickens elskede at fejre 
jul, både med sin familie og med 
sine venner. Hans kærlighed til julen 
var lidt ude af trit med den generelle 
tendens på den tid, og det vil være 
helt på sin plads at sige, at han på 
en ganske markant måde var an-

svarlig for genoplivningen af briter-
nes offentlige fejring af julen,” forkla-
rer Louisa Price, der er kurator ved 
museet.
Dickens er naturligvis mest kendt 
for romanen ”Et juleeventyr” med hi-
storien om den sure gnier Ebenezer 
Scrooge, der til sidst finder juleglæ-
den. Bogen udkom i 1843, og første 
oplag på 6000 eksemplarer var ud-
solgt på blot seks dage. Inspiratio-
nen bag var en parlamentsrapport 
om børnearbejde og fattigdom bag 
børn.

Kalkunsteg var julemåltidet hos 
Charles Dickens. Både han og hu-
struen har beskrevet, hvordan kødet 
fra kalkunen rakte helt ind i januar. 
Foto: Bjarne Nørum
Men i 1838 var det en glad jul. Som 
ung mand havde Dickens den hold-
ning, at julen var en tid til glæde 
og fejring, og han forstod slet ikke 
”de forfærdelige personer, som ikke 
forstod at nyde julen”. Juletræet i 
dagligstuen er således pyntet med 
inspiration fra et af Dickens’ tidlig-
ste skriverier om julen, ”Et juletræ”, 
hvor han beskriver børnenes reak-
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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

tion på træet, ”der stod plantet midt 
på et rundt bord og tårnede sig op 
over deres hoveder”. Han taler også 
om pynten med gylden frugt og ikke 
mindst de lokkende gaver under 
træet.
”Men senere, efter blandt andet at 
have oplevet dødsfald i den nærme-
ste familie, så han også julen som 
en tid til at reflektere og til at min-
des,” forklarer Louisa Price.
Selvom Dickens tidligt var en suc-
cesrig forfatter, var han også meget 
bevidst om, at han kom fra små kår, 
hvor faderen havde været i fæng-
sel og måtte tage arbejdet på en 
skosværtefabrik for at få tingene til 
at hænge sammen. Nøjsomheden 
hang derfor ved, hvilket julekalku-
nen er et eksempel på. Hans hustru, 

Catherine, var kogebogsforfatter, og 
selvom hendes opskrifter var ret-
tet mod middelklassen, så beskrev 
hun, hvordan kalkunresterne kunne 
anvendes på mange måder.

Det var så et lille juleeventyr som 
afslutning på I & D 2017.

Redaktør Olaj Mørup
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Onsdag den 27. Dec. 
Kl. 15.00 i Gildehuset

Kære Børn
børnebørn,
forældre og 
bedsteforældre og
oldeforældre
Igen er det tid til julehygge med julemanden

Ved juletræet hygger julemanden med os.
Som tidligere skal hvert barn medtage en pakke
af værdi ca. 30 Kr til at lægge i julemandens sæk.
Der bydes på levende musik og underholdning
samt et amerikansk lotteri med flotte gevinster.
Til børnene er der franske hotdogs, brød,sodavand 
og godtepose.
Til de voksne er der også franske hotdogs 
samt kaffe/the med småkager.
Alt dette for kun 40 Kr. pr. Person
Der kan købes øl og vand til rimelige priser.

Tilmelding inden 18. December til

Jan Rothausen (4. Gilde) 
jaro@live.dk

Vi glæder os til at se jer alle 
Med julehilsen fra
Juletræsudvalget

JULETRÆSFEST
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På grund af traktementet er tilmelding nødvendig: 
Niels Christian Refsgaard-Iversen,

 mail: ncri@stofanet.dk eller tlf. 2461 5845.  
Senest tirsdag den 2. Januar 2018

Arrangeret af 3. Gilde 
Med nytårshilsen  

Stadsgildet 

Alle Gildebrødre med ledsager inviteres hermed til Nytårskur

Søndag den 7. januar 2018 kl. 13.00 i Gildehuset 
                                             Fri påklædning, arrangementet er gratis undtaget                                    

                                   drikkevarer til den lette anretning.

Nytårskur 2018

PROGRAM
Champagne / velkomst

Nytårstale v/ Jørn Pedersen 
Lettere anretning 

(vand,øl og vin kan købes til gildehuset`s alm. priser)

Musik underholdning 
Kaffe og småkager

Udnævnelse af Årets Gildebror
Afslutning ca. kl. 16.00
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