
1. gildes gildehal 
 5. april 2018. 

Vi var i alt 26 pænt påklædte 
mænd der var mødt frem til 
gildehal den 5. april arrangeret 
af 2 gruppe.                    
Gildemester Otto Bjerregård 
erklærede gildehallen for åben 
og gennemførte de første ritua-
ler og bad os tage godt i mod 
den nye gildebror der i dag sø-
ger optagelse. Derefter fulgte 
optagelsen af Claus Berg Pe-
tersen som bekræftede løftet og 
skrev under i gildeskråen. 
Gildemesteren holdt en tale om 
at lyve og kom ind på emnet 
både filosofisk og historisk. 
Hvad er det at lyve?  Det er at 
sige noget man ikke selv tror på  
og faktisk er usandt! Efter at 
have hørt The Ventures Walk 
Dont Run. Holdt Torben Ander-
sen 5 minutters Sct. Georg. 
Torben talte om Thyco Brahe 
fra hans fødsel i skåne 1546, 
hans astronomiske arbejde for 
Frederik den 2 på Oranienborg 
på Hven, til hans landsforvis-
ning og senere arbejde for Kej-
ser Rudolf den 2 i Prag.        
Udover det astronomiske arbej-
de beskæftigede TB sig også 
med at spå om fremtiden altså 
astrologi, og mente at kunne 
påvise at 32 dage var særligt 
uheldige dage også kaldet Thy-
co Brahes dage. Han døde på 
mystisk vis i Prag 1601 hvor 
hans grav stadig kan ses. Gil-

demesteren lukkede gildehal-
len.                                        
Efter et kort ophold i natuglen 
gik gildebrødrene til sildene og 
de gode koteletter i fad.        
Efter middagen var der indlæg 
ved HC Jeppesen som udtrykte 
sin tak til flere af gildets brødre 
for deres arbejde.  HC gjorde 
opmærksom på at gildebrødre-
ne kan leje gildehuset og Fry-
denborg med 25 % rabat. Jør-
gen Pørksen orienterede om 
hjælpekomiteens arbejde. Der 
er i maj 2 arrangementer fredag 
den 11 maj, majmarked der vil 
være behov for 10–12 perso-
ners hjælp og en stor bil med 
trækkrog der kan trække en 
trailer. Sct. Georgs Gilderne 
Kolding har 4 pladser i Jernba-
negade. Den 15 Maj er der 
koncert  i Brændkjærkirken med 
Kolding mandskor og Bjælder-
ne. Her til skal der også bruges 
frivillige.  
I øjeblikket er der 1 konfirmand 
der har anmodet om hjælp fra 
Børnestøtten. Præster indstiller, 
men alle kan søge. Det er ano-
nymt. 
 Kai Peter videregiver en hilsen 
fra Uffe Rasmussen Ærø og 
fortæller han har haft et tilbage-
fald med sin sygdom.     
Gildemesteren ønsker den nye 
gildebror velkommen og håber 
han vil falde til i gildet.                
GM lykønskede Frede Jensen 
med de 70 år og overrakte vin 
til den "gamle" ølmand.           



Dermed afsluttedes en hyggelig 
aften på vanlig vis. 

Skriver PAM 

                                                        
 


