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DET SKER / HUSK OGSÅ

VÆRD AT HUSKE
 November2018   
 Torsdag      1.  1. gilde Gildehal
 Mandag      5.  Hjælpekomite Udvalgsmøde
 Tirsdag      6.  4. gilde Gildehal
 Torsdag      8.  2. gilde Ude af huset
 Torsdag      8.  3. gilde Gildehal
 Mandag    12.  3. gilde Admiralsforsamling
 Tirsdag    20.  5. gilde Gildehal
 Onsdag    21.  Husudvalg Udvalgsmøde
 Torsdag    22.  2. gilde Gildehal
 Torsdag    22.  Lejrudvalg Udvalgsmøde
 Tirsdag    27.  Tværgruppe Fællesspisning
 Onsdag    28.  Stadsgildet Fredslys arr. 2. gilde
 
  
 December 2018   
 Tirsdag      4.  4. gilde Julemøde med damer
 Torsdag      6.  1. guilde Julemøde med damer/enker
 Tirsdag    11.  5. gilde julemøde
 Onsdag    12.  2. gilde Julemøde med ægtefæller
 Torsdag    13.  3. gilde Julemøde
 Torsdag    27.  Tværgruppe Juletræsfest for børn
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Altid mere end 1.000 nye 
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på 
Autocentralen.com

Information og debat
REDAKTIONEN

Hvad er en god ven?
Via moderne teknologi kan man 
skaffe sig i hundredvis, ja i tusind-
vis, af venner på sociale netværk 
ved blot at føje deres navne til sin 
kontaktliste. Og når vi ønsker at af-
slutte et af disse „venskaber“, sletter 
vi simpelt hen vedkommendes navn 
fra listen. Men den førnævnte ”tragi-
ske” hændelse understreger en for-
uroligende kendsgerning mange har 
svært ved at få sande venner. 
Ligesom de fleste andre synes du 
nok også at det er vigtigt at have 
gode venner. Du mener sikkert at 
dét at være en ven omfatter mere 
end for eksempel at tilkendegive at 
man synes godt om noget en har 
lagt ud på et socialt medie.
Et ægte venskab kræver engage-
ment. En god ven er med andre ord 
én der føler et ansvar over for dig 
og virkelig har omsorg for dig. Det 
skal selvfølgelig gå begge veje, og 
det kræver at begge parter gør en 
indsats og bringer ofre. 
At dyrke en smuk have kræver me-
get tid og omhu, og det samme kan 

siges om det at knytte venskabs-
bånd. Opdyrk som det første ønsket 
om selv at være en god ven. Vær 
på udkig efter lejligheder til at vise 
andre venlighed og personlig inte-
resse. Og vær villig til at ofre af din 
tid når nogen har brug for dig.
Et venskab visner hvis man ikke 
jævnligt taler sammen. Det er derfor 
en god idé at tale sammen om je-
res fælles interesser. Lyt til hvad din 
ven har på hjerte, og respektér hans 
synspunkter. Vær god til at rose og 
opmuntre når som helst der er lej-
lighed til det. En gang imellem kan 
en ven have brug for at nogen giver 
ham et råd eller endda korrigerer 
ham, og det er ikke let at gøre. Men 
en loyal ven vil være modig nok til at 
gøre den anden opmærksom på at 
han har begået en alvorlig fejl, og til 
taktfuldt at give ham et råd.
Er du åben over for at blive ven med 
alle slags mennesker? Det tilskyn-
der os til at blive venner med for-
skellige slags mennesker. At have 
dette upartiske syn på venskaber 
kan sætte krydderi på din tilværelse 
og bevirke at andre synes godt om 
dig.

 Redaktør Olaj Mørup
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Et afledt problem af dette er at man-
ge går ”under radaren” og tager jobs 
i byggeri, landbrug, rengøring og 
resturationsbrancen. 

Der er mange EU lande der mangler 
kontrol med dette. Hvilket kan skyl-
des at der er stigende mangel på ar-
bejdskraft i flere dele af Europa. En 
del af disse problemer kunne løses 
ved at EU forbedrede handelsafta-
lerne og behandlede asyl sager i 
nærområderne, det kunne regulere 
asyl ansøgernes antal og rejse ru-
ter. Uanset parti bør vi måske ved 
næste valg høre vore politikeres 
mening om dette.
5 minutter Sct Georg ved Peter Eg. 
Peter redegjorde for Tibet sagens 
forløb fra 1995 til i dag og fremhæ-
vede de grundlovssikrede rettighe-
der vi har i Danmark. 

Information og debat
1. GILDE

1 Gildes Gildehal
3.oktober 2018

Gildehallen startede med at de 27 
fremmødte gildebrødre sang ”der er 
ingenting der maner.”
Gildemesteren bød velkommen til 
de fremmødte og efter endnu en 
sang, holdt han Gildemester talen.
Talen handlede om flygtninge og mi-
granter.
GM:Ved vi hvorfor vi er verdens lyk-
keligste folk. Vi er simpelthen bare 
glade og tilfredse med vores liv. 
Nogle af de ulykkeligste mennesker 
findes i EU`s overfyldte flygtninge 
lejre i det sydlige Europa. Dette 
skyldes nogle lande vender ryggen 
til problemerne eller lande der forsø-
ger med midlertidige aftaler. Proble-
merne kan kun løses ved en fælles 
EU aftale, hvis vi ikke skal havne i 
en sump af umenneskelighed og 
lovløshed.
En del af flygtningene har ikke ret til 
asyl og skal hjem igen. Dette har vist 
sig at være vanskeligt at gennemfø-
re pga. manglende aftaler.



Nogle mennesker bliver pikerede 
over at man ikke må demonstrere 
mod Kinesernes besættelse af Ti-
bet, andre over at demonstranter 
sætter handelsaftaler over styr.
Gildemesteren lukkede herefter gil-
dehallen og vi gik til spisningen.
Nogle af brødrene undrede sig over 
faconen på de stegte ål, det viste sig 
da også at være nogle fine karbona-
der med ærter og gulerødder.
Efter middagen fremlage de forskel-
lige udvalgsformænd status i deres 
udvalg.
Hilsen fra Uffe, han er pt. på et ho-
tel i Kolding inden turen går hjem til 
Ærø igen..

Skriver PAM.

• 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

etet

Information og debat
3. GILDE

3. Gildes Gildemøde
11. oktober 2018.

56 Gildebrødre med ledsagere, del-
tog i gildemødet. 3. gruppe stod for 
arrangementet og Finn Mortensen 
var bordleder. 
Finn Mortensen bød velkommen til 
alle Gildebrødre og ledsagere, samt 
en speciel velkomst til aftenens fore-
dragsholder, Henrik Werner Hansen, 
som er tidligere chefanklager fra 
Kolding politi. Efter aftenens første 
sang, nød vi mørbradgryde, ovnkar-
tofler og salat veltilberedt af Britta. 
Efter middagen kom aftenens fore-
dragsholder på podiet. Henrik for-
talte indledningsvis om sit liv. Født 
i 1944 og uddannet som jurist fra 
Københavns universitet og arbejde 
senere bl.a. som chefanklager hos 
politiet i Kolding i perioden 1980 – 
2006. Henrik nævnte 3 ældre spek-
takulære straffesager i Kolding, som 
vi kunne vælge mellem: Heidi sa-
gen, en økonomisk sag og en mord-
sag. Flertallet i Gildet valgte at høre 
om den økonomiske sag. Sagen 
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Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526  

info@egelymurerforretning.dk

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

startede som en banal sag, om at en 
mand fra Kolding egnen søgte om 
refusion af moms på Distriktstold-
kammeret, i forbindelse med salg 
af landbrugsmaskiner til Fjernøsten. 
Det endte ud med, at manden blev 
tiltalt for dokumentfalskhed for over 
50 milliarder kr. – en sag som rets-
systemet brugte knap 10 år på, der 
var ca. 78.000 bilag og sagen endte 
med, at manden aldrig blev dømt. 
Et utroligt gribende og spændende 
foredrag, om en sag i Kolding som 
Henrik Werner Hansen stod i spid-
sen for. 

Efter foredraget blev der serveret kaf-
fe og så var der mulighed for at stille 
spørgsmål til foredragsholderen. 
Efter Gildemester Laurits Vinding 
havde takket for en god aften, slut-
tede vi på vanlig vis med sangen ”Ja 
vi er danske spejdere”

MNA Skriver

  Information og debat
4. GILDE

4. gildes gildemøde
2. oktober 2018.

Gildemødet blev holdt i Gildehuset 
og med Gitte Fisker der kom og for-
talte om sit arbejde på Overmarks-
gården, den historie, og ikke mindst 
hvordan hverdagen er deroppe i 
dag. 

Overmarksgården i et historiks per-
spektiv. Til alle tider har der været 
en del af befolkningen, som ikke har 
været i stand til at forsørge sig selv- 
børn, gamle, syge og dem der ikke 
kunne tilstrækkeligt arbejde.
Op igennem 17- og 18- hundrede 
tallet blev sogne og kommuner i sti-
gende grad forpligtet til at tage sig af 
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Stort udvalg i indendørs 
og udendørs maling

Se mere på www.jotun.dk

Scan koden 
og hent Jotun 
Colour Match 
til din iPhone.

de fattiges i befolkningen. Den ene 
lovgivning efter den anden, forsøgte 
at sikre at enhver kunne få hjælp, når 
vedkommende ikke af egne kræfter 
kunne vedligeholde liv og helbred. 
Dengang som nu skulle man hører 
til i kommunen for at få den nødven-
dige hjælp. Med en fattiggård i Kol-
ding midtby, som altid var overfyldt, 
besluttede byrådet i 1915 at bygge 
en ny forsørgelses og arbejdsanstalt 
udenfor byen, og den 30 marts 1917 
kunne fattigudvalget præsenterer 
Overmarksgården.
Med socialreformen i 1933, fik fattig-
hjælp nu fik karakter af at blive givet 
til selvforskyldt trængende forsøm-
mende forsørgere, vagabonder og 
alkoholikere. Og med denne reform 
fyldtes Overmarksgården med bor-
gere fra denne kategori.
 I 1935 blev Overmarksgården ar-
bejdsanstalt for hele Vejle Amt, hvor 
alle omkringliggende kommuner fik 
indlæggelsesret. 
Med forsorgsloven i 1961 blev Over-
marksgården en forsorgsinstitution, 
hvor to helt skelsættende princip-
per fik stor betydning for de borgere 
som boede på anstalten. Loven gav 
nu mulighed for at blive behandlet 

for evt. sygdomme, og at opholdet 
på anstalten skulle ske under mere 
frie rammer. Ordet arbejdsanstalt 
blev til forsorgshjem. 
Der skulle nu ske en oplæring af be-
boerne, og ombygninger betød at 
der indrettes eneværelser, og helt 
afgørende indførtes efterforsorg, 
som skulle sikre borgerne udskriv-
ning under ordnede forhold. Med 
lovgivningen i 1961 fulgte også et 
statstilskud til driften. 
1970 overtog Vejle Amtsråd driften 
af Overmarksgården og Kolding 
kommune solgte stedet for 1 mill 
kroner. Nu blev der for alvor gjort op 
med regler, og forbud og beboerne 
blev mødt med stadig mere tillid og 
åbenhed- også en åbenhed ud til 
det omkringliggende samfund. 
I 1971 fik beboerne valgret og i 1977 
gav man for første gang beboerne 
mulighed for indflydelse i form af et 
beboerråd. 
Med bistandsloven blev det nu insti-
tutionens forpligtelse til at etablere 
kvalificeret social bistand, og det 
åbnede op for at beboerne kunne få 
arbejde udenfor institutionen.
Forsorgshjemmene ændrede sig 
i 1980’erne og -90’erne. Klientel-
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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

let blev et andet og mere belastet. 
Voldsramte kvinder, narkomaner og 
psykiatriske lidelser blev en del af 
opgaven.
Arbejdspligt, inddragelse af kontant-
hjælpen og udbetaling af lomme-
penge. Sådan var virkeligheden når 
man i helt op til midten af ’90’erne 
flyttede ind på et forsorgshjem. Di-
sciplin, overvågning var fortsat nog-
le af kodeordene i behandlingen af 
de hjemløse. 
Lov om social service med tilhø-
rende vejledninger afløste i 1998 Bi-
standsloven blandt andet ophævel-
se af institutionsbegrebet. Dermed 
skulle kommuner og amter se indivi-
duelt på hver enkelt borger uafhæn-
gigt af boligform og udarbejde hand-
leplan for den enkelte. Serviceloven 
indebar, at der blev indført et krav 
om aktivering af de dårligst stillede
Ophævelsen af institutionsbegre-
bet og indførelsen af handleplaner 
øgede bevidstheden om hele hjem-
løseområdet i kommuner og amter 
og sikrer opmærksomhed om alle 
udsatte grupper. 
Handleplanerne er med til at under-
støtte denne linje. De skal udarbej-
des ud fra borgernes egne forud-

sætninger, og borgerne skal så vidt 
muligt inddrages aktivt i processen, 
så de kan tage stilling til de tilbud, 
der kan være aktuelle. 
Serviceloven indikerer også, at bru-
gerne af de enkelte tilbud får indfly-
delse på tilrettelæggelse og udnyt-
telse af tilbuddene. Brugeren skal 
være aktivt involveret i alle forhold 
af betydning for denne indflydelse. 
Ved kommunalreformen i 2007 over-
tog Kolding kommune på ny ansva-
ret for driften af Overmarksgården. 
Målgruppen i dag
Flest mænd, men også kvinder, Bor-
gere fra hele landet, Flest danskere, 
men også en del med anden etnisk 
baggrund, i perioder mange unge 
med ADHD, mange med misbrugs-
problemer, borgere der er smidt ud 
af deres bolig pga. restance eller an-
den misligholdelse, også hvi den er 
groet til og er her mens boligen bli-
ver renoveret, borgere der er løslad 
fra fængslet uden at have en bolig.  
Antallet af hjemløse i Danmark
I 2013 var der 5820 borgere, som 
var hjemløse. 
I 2015 er tallet 6138 borgere som er 
hjemløse altså en stigning på 5 pct. 
De sidste 2 år. 
I Kolding var der i 2013, 63 hjemlø-
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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

5. Gildes Gildemøde
9. oktober 2018!

1820 kg gildebrødre og gæster (for-
klaring følger) mødte op på Energ-
nist I/S (forbrændingen), for at få en 
rundvisning.

Kjeld Lind var vores guide, og vi star-
tede med en orientering i mødeloka-
let. Kjeld kunne fortælle at Energnist 
er ejet af 16 kommuner, og i Kol-
ding bliver der årligt forbrændt ca. 
160.000 tons affald.
I Esbjerg bliver der årligt forbrændt 
ca. 215.000 tons affald. Der modta-
ges årligt ca. 440.000 tons, og over-
skuddet på ca. 65.000 tons, bliver 
sendt ud af landet.

se, 2015 47 hjemløse og i 2017 var 
der 67 hjemløse.
Det skal at Overmarksgårdens be-
boere er talt med. Og hvad tilbyder 
Overmarksgården

Elementær omsorg, en seng at sove 
i på eget værelse, mad – sul og tøj 
på kroppen, indhold i dagligdagen, 
styr på økonomien og ikke mindst 
deres helbred.
En god aften hvor vi alle fik noget 
med hjem og tænke over Danmark 
er et godt land med plads og hvor vi 
tager os af alle også de svage.

Skriver Poul Lyngs

Information og debat
5. GILDE
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   HYLKEDALSVEJ 3 - 6000 KOLDING - 75 52 47 55 - MAIL@VAGN-O.DK

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING

PLC-STYRING

DøgnService

Vagn O. Electric
 Aut. EL-installatør

Her i Kolding er der to ovnlinier.
Ovnlinie 2 er den ældste, og blev 
indviet i 1995, og producer kun til 
fjernvarme. Ovnlinie 5 er indviet i 
2007, og producerer både til el og 
fjernvarme.

Til sammen producerer de
Ca. 345.000 MWH varme, svarende 
til et forbrug hos ca. 25.000 hus-
stande, og ca. 45.000 MWH el til ca. 
8.000 husstande. 25.000 tons slag-
ger/aske genbruges som bundsik-
ring.
Nå, her følger lige en forklaring på, 
hvorfor deltagerantallet blev nævnt i 
kilo. Vi var samlet på en stor vægt, 
som bliver brugt til indvejning, når 
lastbilerne ankommer med skrald. 
Så derfor bliver antallet vist i kilo.
Der var nu tid til en rundvisning, ef-
ter vi blev udstyret med en gul sik-
kerhedshjelm. Bl.a. så vi en af ovnli-
nierne, hvor der var to luger, så der 

kunne kigges ind til forbrændingen.

Turen fortsatte nu til kommandocen-
tralen. Der er 7 vagthold af 2 perso-
ner året rundt. De arbejder i tre holds 
skift. Al forbrænding bliver styret her 
fra kommandocentralen.

Vi sluttede af i mødelokalet, hvor vi 
kunne nyde en kop kaffe. En spæn-
dende aften, med Kjeld Lind som 
guide, var nu slut.

Skriver Kurt Schmidt
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Byens VVS´er
Byens VVS´er Byens VVS´er

Byens VVS´er

ONSDAGSKLUBBEN
Onsdagsklubben er stadig i fuld 
gang. Der er møde hver onsdag kl. 
14.00 i Gildehuset

Klubben er for alle gildebrødre, der 
har lyst til en hyggelig eftermiddag 
med kaffe og ostemadder.

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Efter kaffen er der hyggelige aktivi-
teter med bridge, billard og strikke-
stue. Der er også nogle der snakker 
med hinanden om de lokale proble-
mer, medens andre tager sig af de 
udenlandske.

Alt i alt er det en hyggelig og ufor-
pligtende mødeform for alle interes-
serede gildebrødre.

Med gildehilsen fra
Formanden
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Sjove historier!

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

En fiskerhistorie.
To ældre fiskere sad ved Vorupør 
og nød udsigten over havet og det 
gode vejr.
En stor Mercedes på tyske plader 
standsede og en mand kom hen til 
dem og spurgte om noget, men de 
forstod ham ikke og rystede på ho-
vedet. Han spurgte dem herefter på 
engelsk, men igen rystede de på ho-
vedet. Igen spurgte han dem på et 
tredje sprog – men med samme re-
sultat, hvorefter han kørte bort. Den 
ene fisker sagde: – Måske skulle 
man lære sprog.
Den anden fisker svarede: – Hvorfor 
det? Han kunne tre, men det hjalp 
ham da ikke.

Spørgsmål til skolelæreren!
Drengen spurgte skolelæreren: – 
Kan man blive straffet for noget man 
ikke har gjort?
Svaret lød: – Selvfølgelig ikke! – Ok, 
sagde drengen, jeg har ikke lavet 
mine lektier.

Den kvindelige præst.
En kirke skulle ansætte en ny præst. 
Selvom en af lederne protestere-
de,  valgte de at ansætte en kvinde.
Efter at den nye præst havde været 
ved kirken nogle uger, inviterede en 
af kirkens medlemmer hende med 
ud at fiske.
Manden, der havde protesteret, gik 
med på at lægge båd til og selv tage 
med.
De gik ombord i båden og roede ud 
på søen. Da de skulle i gang med 
at fiske, opdagde de, at de havde 
glemt deres madding i land. ”Så må 
vi jo ro tilbage,” sagde en af mæn-
dene.
Det er ikke nødvendigt sagde præ-
sten, der stod ud af båden og gik 
hen over vandet mod bådbroen.
Den gamle brokkefyr sagde: ”Der 
kan du selv se, at vi aldrig skulle 
have ansat en kvinde. Hun kan ikke 
engang svømme!”
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Vi skaber køreglæde

Information og debat
HJÆLPEKOMITEEN

Koldinghus uge 42.

Nu fik vi alligevel lidt at lave på Kol-
ding hus i efterårsferien. Der skulle 
ikke bruges så mange gildebrødre, 
der var et helt nyt koncept, som var 
middelalder. Men lidt har også ret, 
og det var også sjovt at prøve noget 

andet. Der var utrolig mange men-
nesker, og der var liv over hele slot-
tet. 

Børnene gik virkelig op i det de blev 
sat til og kunne prøve. Der skal lyde 
en stor tak til alle jer der var med 
deroppe, og vi fik en lille skilling for 
det til vores hjælpearbejde. Er der 
nogen der har et godt forslag til, 
hvordan vi kan tjene penge, modta-
ger vi det gerne i hjælpekomiteen.

Formand Jørgen Pørksen
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75 52 42 33 kolding@apoteket.dk 

koldingloeve.dk  facebook.com/koldingloeve 

Hjemmeside!!!
Husk at kigge ind på vores hjemme-
side hvor der findes mange vigtige 
informationer og andre spændende 
ting som billeder og andet. www.sct-
georgsgilderne.dk

På hjemmesiden findes også en 
elektronisk kalender som skal bru-
ges når man som gildebror gerne vil 
leje/låne gildehuset på Fynsvej. 

Gør det til en vane og er der proble-
mer så kontakt Søren Kahne. Det 
rimer og det passer også.

Kom nu i gang med at bruge den 
elektroniske kalender til gildehuset. 
Vi skriver trods alt 2018.

Med gildehilsen
Redaktør Olaj Mørup
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Invitation 

Fredslyset 2018 
 

Onsdag den 28. november 2018 kl. 16:00 
Sct. Georgs Gildernes hus, Fynsvej 73, 6000 Kolding 

 
Det er en glæde at indbyde alle Gildebrødre og pårørende i Kolding til 
modtagelse af Fredslyset 2018. 
 
Ved arrangementet byder vi på æbleskiver, gløgg og kaffe og småkager. 

 
Program for eftermiddagen: 

 
16:00 Velkomst  v/ Stadsgildemesteren  

16:05 Fortællingen om Fredslyset  v/Stadsgildemesteren 

16:15 Fredslyset bæres ind og lysene tændes på bordene 

16:25 En sang 

16:30 Indlæg 

16:45 Servering af æbleskiver og gløgg, kaffe og småkager.  

17:10 En sang 

17:15 Donationer ved Hjælpekomiteen 

17:40 En sang 

17:40 Afslutning 

17:45 Slut 
 

Foreninger og kirker er ligeledes velkomne til at afhente 
lyset fra kl. 16:00 

 
5. Sct. Georgs Gilde Kolding 



   

   

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

Skal du være en del af den gode statistik?
Så book allerede nu en gratis og uforpligtende salgsvurdering  

på tlf. 75 52 09 33 eller mail kolding.adelgade@home.dk 
Husk: Det er gratis at skifte fra anden mægler til home Lynggaard & Hansen**

home Lynggaard & Hansen  
– bedst sælgende mægler for 4. år i træk*

SÅDAN!

* Kilde: Boligsiden.dk, tal pr. 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, solgte villaer i Kolding by de foregående 12 måneder 
af mæglere med boliger i området.
** Ingen opstartsgebyr når du vælger at skifte til home Lynggaard & Hansen.
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