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REDAKTIONEN

På sporet af
den tabte tid.

Bevægelsen fra teenagetid over
ungdom til voksentilværelse er hverken en sørgelig afvikling eller en
march mod nye mål. Det er en byttehandel. For hver eksistentiel uvished der bliver afklaret, modtager du
en ny bekymring.
Det helt store vendepunkt bliver
fødslen af din førstefødte. Det sekund du står med dit barn i armene,
vil du indse, at du har haft dit livs sidste sorgløse dag. Den tanke må ligge dig flernt i disse år, hvor du cykler rundt på syrenduftende villaveje
med Star Pilsner i Salomonrygsækken og grandiose planer i hovedet,
men den er god nok. Fra og med
den skelsættende dag vil du selv i
dine allergladeste stunder have en
lille, nagende bekymring i baghovedet: Har børnene det nu godt?
Til gengæld vil du lige , minimum
engang om dagen, føle et strejf af
ægte , uforfalsket lykke. Det kan
godt være, at resten af dagen har
været et morads af vasketøj, små-

skænderier, søvnmangel og størknede havregryn på møblerne, men
når det febersyge barn så putter sig
ind til en og endelig holder op med
at skrige, får man et lille stik i hjertet,
der gør det hele tåleligt.
Da det er tid til at bryde op, er du
forsvundet, men vi skal jo også hver
sin vej. du er på vej til din teenagelejlighed et eller andet sted i byen,
mens jeg skal hjem til det trygge
kernefamilie-revir i Kolding og ligge
i ske med min hustru.
Jeg misunder dig dine illusioner,
men til gengæld må du misunde mig
visheden om, at det hele gik godt, og
at jeg havnede på den rette hylde.
Således går livet videre fra teenagetid over ungdom til voksentilværelse
i hver sin tidsalder. Verden ændrer
sig uden for vores dør og vi er nød
til at følge uanset om vi er ung eller
blevet lidt ældre.
Redaktør Olaj Mørup

Fynsvej 21-25 | 6000 Kolding | Tlf. 75 52 01 44
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Information og debat
STADSGILDET
SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.
STADSGILDERÅDSMØDE
Onsdag den 17. februar 2016 kl. 19.00 i Gildehuset
Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af referat fra sidste stadsgilderådsmøde d. 28. oktober 2015.
5. Stadsgildemesterens beretning
6. Økonomien p.t.
7. Beretning fra udvalgene
a.
b.
c.
d.
e.
f.

hjælpekomite
husudvalg
lejrudvalg
distributionsudvalg
ridderudvalg
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
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1. GILDE

1.Gilde julemøde
med damer den
3. december 2015

Årets julemøde med damer startede
i Vonsild Kirke kl. 18.30, hvor sognepræst Bitten Hylleqvist Weile, som
har været ansat siden 1. december
2014, tog venligt imod os.
Først sang vi det nye kirkeår ind med
”Vær velkommen Herrens år”. Derefter fortalte sognepræsten om kirkens restaurering fra 2012 til 2013.
Efter en større indvendig restaurering er prædikestolen flyttet tilbage
til kirkens apsis, så kirkerummet nu
er en flot firkantet sal. Under restaureringen fandt man en sølvmønt og
en sten med sølvinskription, som nu
kan ses under alteret.
Tilsvarende findes der i Københavns
Domkirke en sten med guldinskription samt en guldmønt. Vonsild Kirke har fået status som Danmarks
smukkeste landsbykirke.
Lidt historie om kirken:
Siden 1070 har der ligget en kirke
her. ”En gammel rådden kasse” er

den betegnelse kirkens præst S. C.
Salling gav Vonsild kirke i 1819. Den
var en gammel middelalderlig stenkirke fra omkring år 1200, oprindelig
indviet til Sct. Anna.
Kgl. bygningsdirektør C. F. Hansen,
der også har lagt navn til Domkirken
i København, vurderede den også
kun tjenlig til nedrivning og lavede
selv tegningerne til den kirkebygning i nyklassisk stil, som står nu.
Den gamle kirke blev revet ned i
1823 og allerede året efter kunne C.
F. Hansens moderne kirke indvies.
Vonsild Kirke eller Frederikskirken i
Vonsild, som den oprindelig hedder,
er opkaldt efter Frederik d. 6, som
har nedlagt grundstenen, og ved en
særlig kollekt i Slesvig skaffede midler til opførelsen.
Kirkens mure var oprindelig pudset med rødlig puds, men har ellers
fremstået, som man ser den i dag.
I 1880 blev tårnet imidlertid forhøjet
og tagkonstruktionen ændret, hvorved indtrykket af kirkens ydre ændredes radikalt.
Det var ikke alle tilfreds med. Efter
næsten 100 års diskussion blev tårnet i forbindelse med en større udvendig istandsættelse ført tilbage til

DIN MØBELHANDLER I TREKANTSOMRÅDET

Møbler & Senge
Kvalitet og service
Paltinvej / Mønten 3 • 6000 Kolding • tlf. 7630 1012 • www.danbokolding.dk

C. F. Hansens oprindelige tegninger.
Det var alle heller ikke fornøjede
med.
I 1964 fik kirken en ekstra klokke,
men ved tilbageføringen af tårnet
blev der kun plads til kirkens gamle
klokke, der til gengæld har lydt ud
over sognet siden 1726.
Efter en hyggelig time i Vonsild kirke
kørte vi til gildehuset.
I gildehuset ventede flere gildebrødre og damer, så Henning Nøhr var
glad for at kunne byde i alt 45 personer velkommen til dette julemøde og
håbede på en god og hyggelig aften.
3. gruppe med Preben Abildtrup som
bordleder, havde sørget for en god
julemiddag med and, ris à la mande
og mandelgave.
Efter en hyggelig aften sluttede
Henning Nøhr aftenen med tak til de
fremmødte for den gode stemning i
socialt samvær og ønskede alle en
glædelig jul samt et godt nytår.
Svend Aage Pedersen
SkriverSuppleant
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1. GILDE

1.Gildes Nytårsgildehal
den 7. januar 2016.

Gildemesteren bød velkommen til
nytårsgildehallen 2016 til de fremmødte 25 gildebrødre.
Vore tanker finder tilbage på det forgangne år, med de oplevelser som
var os til del, nogle med vemod,
andre mindes vi med glæde. Gildearbejdet fylder meget for os alle,
opgaverne bliver løst med stor tilfredshed, alle tager del hver på sin
måde. Vi lever af det, vi får, vi får liv
ud af det vi giver.
Velkommen til jer alle.
5 min. Sct. Georg ved Jørn Knudsen:
Her blev der fortalt små historier om
”Ældre tænker tilbage” og børns udtalelser om ældre bl. a.
Hvis man i disse tider går og skutter
sig og synes at vinteren er en grå
sur og trist tid, så er det værd at mindes de tider, da der var rigtig vinter i
Danmark.
Spørg bare den ældre generation –
og straks vil du høre: Jo, det er ikke

Murermester

H.G. MORTENSEN & SØN

Tlf. 7552 7658

Mazda/Suzuki Kolding
Platinvej 25 • 6000 Kolding
Tlf. 7550 2100
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som i krigens dage – se da var det
vinter. Hver vinter i besættelsesårene frøs det både dag og nat gennem
flere måneder. Hvis man overhovedet havde noget at fyre med, kunne
man fyre til kakkelovnen var rødglødende, og så sad vi med overfrakke
og vanter på og frøs, så tænderne
klaprede i munden. Skulle man vaske sig måtte man først slå hul på
isskorpen på vandspanden – og
håndklædet skulle tøes op inden
man kunne tørre sig.
Se dét var vinter, så det ville noget.
Et plejehjem er et sted, hvor man
opbevarer gamle mennesker og truer dem til at dele værelse med nogen, de ikke kan lide. De får medicin
og frikadeller, og hver lørdag får de
formkage med rosiner.
I Gildemestertalen kom Gildemesteren ind på bl. a.:
At være fri for andre……….
Friheden kommer med muligheden
for at realisere sine
evner.
Succes og fremdrift kommer ikke af
sig selv.
Det kræver hårdt arbejde. Hver enkelt må arbejde hårdt, træne øve og
slide - for at blive dygtig. Velfærds-

samfundet forærer ikke succes til
den, der ingen indsats yder.
Jeg tror inderligt på det danske velfærdssamfund. Med ret og pligt.
Hvor alle taler dansk med hinanden.
Hvor demokrati ikke bare er en styreform.
Vores samfundsmodel kræver en
stærk sammenhængskraft.
Så det betyder noget, at vi deler de
samme værdier.
At insistere på et samfund der er
velorganiseret og ordentligt.
Vi accepterer ikke parallelsamfund eller radikaliserede udemokratiske tendenser
Ord gør det ikke alene.
Mange udlændinge, der bor i Danmark, lever gode liv her. De arbejder, skaber værdier og bidrager. De
vil integrationen.
Men desværre lever alt for mange
kvinder med minoritets-baggrund
hjemme uden at gå på arbejde, ligesom mange unge er underrepræsenteret i uddannelsessystemet,
men overrepræsenteret når det
kommer til kriminalitet.
I denne tid kommer der mange flygtninge til Danmark. Mennesker der
har behov for beskyttelse, skal have

Stort udvalg i indendørs
og udendørs maling
Se mere på www.jotun.dk

Scan koden
og hent Jotun
Colour Match
til din iPhone.
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beskyttelse.
Danmark skal løfte vores del af ansvaret. At være fri for andre. Fri for
at nogen stikker næsen i dit liv - nej
lad mig hellere være i fred.
Men uden fællesskabets muligheder
er der ingen reel personlig frihed.
Det her er nok lidt politisk, undskyld
mig, men jeg ser muligheder i stedet
for begrænsninger.
Hvis du udhuler skattefinansieringen af velfærdssamfundet, er der
ikke råd til stærke skoler og gratis
hospitaler.
Hvis du skal betale for børns uddannelse, tegne sundhedsforsikring for
hele familien, er resultatet mindre
økonomisk frihed for den enkelte.
Gildeloven blev læst af Niels Chr.
Hansen.
Herefter blev gildehallen lukket.
Eftergildehallen var arrangeret af 1.
gruppe med Søren Rasmussen som
bordleder.
Snakken gik lystigt under middagen,
hvor alle nød den gode og veltilberedte nytårstorsk.
Gildemesteren afsluttede med tak
for en hyggelig aften.
Skriversuppleant
Svend Aage Pedersen
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Nytårs-Gildehal 2. Gilde
den 21. januar 2016.

Denne gildehal var præget, dels af
vejret, dels af overvejelser og betragtninger ved indgangen her til et
nyt år.
Det kolde vejr var formentlig medvirkende årsag til, at Gildeledelsen
kunne konstatere, at temperaturen
i Gildehallen var 14 grader kort før
mødet skulle gå i gang. Ledelsen
besluttede derfor hurtigt, at afholdelse af Gildehallen blev flyttet til
restauranten.

Gildemester Britta bød velkommen

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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med en særlig velkomst til aftenens
gæst, Inger Vahlkvist.
I Gildemestertalen fortalte Britta om
nytårstraditioner tilbage i 1800 tallet,
hvor man bl.a. ude på landet larmede for at bortskræmme det troldtøj
og de dæmoner, som ifølge folketroen var særlig farlige netop i skellet mellem det gamle og det nye år.
Det er baggrunden for, at mange i
vore dage stiller sig op på en stol og
hopper ind i det nye år, for derved at
undgå at træde i skellet. Britta fortsatte med at tale om nytårsforsæt
generelt og at hendes nytårsforsæt
kunne være, at alle skulle være lykkelige. Men hvad er lykke? Danskerne har igennem flere år været
betegnet som verdens lykkeligste
folk, men den netop offentliggjorte
”*World Happiness Report” fra 2015
har placeret danskerne længere
nede på listen, overhalet af Schweiz
og Island. Og hvad er så grunden til
det? Et af 6 parametre, vi er faldet
på, er social støtte. Danmark har et
stort problem med ensomhed, som
vi skal tage alvorligt, fordi kvaliteten
af vores sociale liv, er en af de mest
afgørende faktorer for vores livstilfredshed og for hvor lykkelige vi er.

Social isolation er på tværs af aldersgrupper præget af at være tabu
og vi trænger til større åbenhed om
social isolation, så det bliver nemmere at bede om hjælp. Dette gav
stof til eftertanke for os alle, tror jeg.
Britta sluttede sin tale af med at tage
”lykke” helt ned på jorden med følgende sætning: ”Lykke kunne også
være, at når du har sagt ja til at være
medspiller i at starte et kvindegilde
op i Sct. Georgs Gilderne i Kolding
og du herefter syntes det er lykkes.
Godt nytår til alle
Helle holdt derefter 5 min. Sct. Georg: Så er det endnu engang slut
med et år med dets glæder og sorger. Dets fuldkommenheder og
mangler, dets skuffelser og uventede behagelig overraskelser. Dagene, der før stod for os som spredte
og isolerede, samles til en helhed,
som vi forsøger at bedømme med
fælles ord: Det var et godt år, et mindre godt år, et pragtfuldt år eller et
rigtig skidt år. Sandheden er, at et år
næsten altid også er, hvad vi mennesker selv har gjort det til, Derfor
skal vi ikke rette kritik mod et år som
sådan, men snarere mod os selv
og lade det tjene som basis for en

E.H. Tømrer- og snedkerforretning
Speciale: Døre og vinduer I Træ-alu, - til- og ombygningCertificeret 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
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fornyet og forbedret indsats på de
områder, vi ikke har tilgodeset i tilstrækkelig grad. Derfor sætter mange nytårsforsætter. Vi har alle her i
aften vores egne problemer, vores
egne ønsker om at opretholde eller
ændre bestemt ting. Men vi har det
til fælles, at vi ofte anvender denne
løsning: Et bedre kenskab til os selv.
Foran står et nyt og spændende år.
Lad os gå løs på det med energi og
optimisme. Jeg tænker selv på de
dejlige, sjove og spændende timer,
jeg har haft sammen med jer dejlige
piger i det forgangne år. Der er rigtignok noget at leve op til i år, men
det tvivler jeg ikke på, vi kan

Rigtig godt nytår
Efter mødet stillede vi op i den kolde
Gildehal til årets foto og havde derefter spisning og hyggeligt samvær .

Ams skriver.

Vagn O. Electric
Aut. EL-installatør

HYLKEDALSVEJ 3 - 6000 KOLDING - 75 52 47 55 - MAIL@VAGN-O.DK

DøgnService

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING
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3. Gildes julemøde
den 10. december 2015.

3. Gildes julemøde startede i Eltang Kirke med en aftengudstjeneste holdt af sognepræst Christiane
Alexandersson.
Gudstjenesten
startede og sluttede med flot med
kirkesanger Charlotte Moretto og
organist Dorthe Kodal, der fremførte
præludiet Ave Verum af Mozart og
postludiet den gamle engelske Christmas carol: O holy Night. Charlotte
Moretto er uddannet operasanger.

Eltang Kirke er bygget omkring år
1100 i kampesten, oprindeligt bestod kirken af et kor og skib. Kirken
er blevet udvidet med våbenhus
mod syd og fra sidste del af middelalderen tårn mod vest.
Efter tvungen kirkegang blev indført i 1600-tallet blev kirken for lille,

derfor kom der i år 1686 et pulpitur,
indrettet med flere siddepladser. Der
var adgang til pulpituret fra våbenhuset og udvendigt fra det nordøstlige hjørne af kirken skib. Efter indvielsen i 1889 af Nørre Bjert Kirke, var
der ikke mere brug for pulpituret, det
blev derfor taget ned i år 1900.
Eltang Kirke var indtil 1889 også
sognekirke for Nørre Bjert og Strandhuse, fra 1924 blev Nørre Bjert et
selvstændigt sogn.
Kirkens klokke stammer fra 1588,
den blev støbt i Lübeck af klokkestøber Mathias Bennich.
Efter julegudstjenesten fortsatte julemødet i Gildehuset, hvor 5. gruppe
havde sørget for en god julemenu
og flot borddækning.
Hans Peter Petersen læste dette års
julehistorie. Historien omhandlede
juleaften med snedker Andersen og
julemanden, hvor julemanden besøgte snedker Andersens familie og
snedker Andersen på samme tid besøgte julemandens familie.
Olav Kjeldsen sørgede for musikken
til aftenens julesange.
Der deltog 61 gildebrødre med ledsager og 2 gæster
5. gruppe stod for julemødet. Finn
Mortensen var bordleder.
NC-Skriver

Jens 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.
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3. Gildes nytårsgildehal
den 14. januar 2016.

Sædvanen tro havde ridderne overtaget afholdelsen af nytårsgildehallen. Pladserne var besat med
Verner Thomsen som gildemester,
John Hansen som kansler, Gunner
Kjær-Hansen som skatmester, Paul
Petersen som dørherold, Egon Lunding som flagherold og Per Olsen
som skriver.
Gildemester Verner Thomsen bød
velkommen til nytårsgildehallen og
ønskede godt nytår. Og han fortalte
at det er 10. gang at ridderne afholder nytårsgildehallen. Herunder uddrag af Verners interessante gildemestertale.
Min mor blev født på gården Hoppesdal, som ligger i Hoppes lidt syd
for Vonsild i 1901.Hendes far, min
morfar, ejede gården.Jeg begyndte
for nogle år siden at forske i min
slægt på min mors side, og jeg fandt
mange sjove ting.
Det første, jeg stødte på var, at da
min morfar blev konfirmeret den 24.
marts 1872, var han den eneste på
holdet, der af præsten havde fået
mindre god i opførsel. Alle andre
havde fået god. Jeg har altid undret
mig over, hvordan min morfar var
blevet gårdejer.
Det viser sig, at hans bedstefar i
1826 gifter sig med en enke, som
ejede gården. Han var – måske så
heldig – at hun dør i 1837, hvorefter

12

han året efter gifter sig igen – måske med den han elskede. Hun var
datter af min forfader i 5. led, Mads
Thomsen Kjær, som var Dannebrogsmand.
Mine forfædre i Hoppes og Vonsild
havde hårde tider i 1600 tallet, der
var præget af krige, hvor resultatet
var overfald, plyndringer og mishandlinger af den civile befolkning.
Hver gang de fjendtlige tropper væltede ind over grænsen, kom de gennem Vonsild.

I 1625-26 forfulgte fjenden Christian
den IV, da han blandede sig i 30-årskrigen. De fjendtlige hære var lejetropper, der ikke fik sold, men havde
i de områder de passerede igennem
ret til fri plyndring. De røvede korn,
heste, vogne, kvæg, de huggede kister og skabe itu og stjal indholdet,
og i mange tilfælde ødelagde de

bygningerne.
I 1644 var den gal igen, hvor fremmede tropper igen ødelagde alt, de
kom i nærheden af.
I 1658 havde vi den bidende kolde
vinter, hvor svenskerne gik over
isen, og besatte det meste af landet.
Inden svenskerne gik over isen,
havde de hovedkvarter i Hejls, som
ikke lå langt fra Vonsild, så også her
gik det hårdt ud over befolkningen.
Alle beboere i Vonsild flygtede ind til
Kolding, hvor de opholdt sig til krigens slutning.
Efter krigens afslutning vendte de
få overlevende hjem i begyndelsen
af 1660erne. De var ribbet for alt og
måtte starte helt fra bunden.
Trængslerne de næste par generationer var fattigdom, sygdom, børnedødelighed og tyngende skattebyrder, der prægede hverdagen.
Kongen skulle have gårdene besat,
så der måtte gives skattefrihed til tilflytterne. Mange fik tildelt et par heste og en ko. 10 år efter i 1670 lå
mange gårde stadig øde.
Der følger nu år hvor polske lejetropper skal jage svensken ud af landet.
Men de plyndrer og og medbringer
plettyfus så de er de rene djævle.
Nu var Verners forfædre igen vendt
tilbage fra Kolding til Vonsild. Og fra
da af gik det fremad, og præsten
Johannes Rüde skriver ”Og Gud
begyndte straks at velsigne deres
næring, så de var blandt de bedste i
formue i denne menighed. De holdt
et skikkeligt hus, forligtes vel, og de
samlede alle”. Om deres to overlevende døtre, deriblandt Johanne,

som de to gamle boede hos, hedder
det, at de viste datterlig ærbødighed.
De to gamle folk døde med ganske
kort mellemrum. Hun blev begravet
26. april 1685, og han døde 8 dage
efter, hendes lig var blevet ført ud af
gården.
Maren var ved sin død i 1685 Vonsilds ældste beboer 79 år gammel.
Nis Christensen fik det skudsmål
af præsten, at han havde fredet
marken som en ærlig og god nabo
- hvad man ikke altid kan sige om
andre! - og han var fornøjet med sit
eget.
Laurits Vinding holdt en flot 5. min
Sct. Georg. Han talte om en traditioner, hvordan vi fejrer jul og hvordan juletraditionerne forandres. Det
handler om samvær. Mobiltelefoner
og stærke bredbåndsforbindelser
truer især de ældres oplevelse af
julen. Det er muligt at vi samles i
sofaen efter måltiderne, men vi ser
ikke længere det samme.
Generationerne havner i hver sin
verden, hvis man ikke enes om eet
sæt teknologiske adfærdsregler.
Farmor kommer i sit fineste tøj og
glæder sig til en traditionel aften.
Men verden er i hastig forandring,
noget truer julen. Nemlig mobiltefonen. Det kan godt være at fjernsynet bliver tændt, men de fleste i forsamlingen, vil gribe til deres ”second
screen”.
I 2016 vil ingen finde sig i at andre skal bestemme, hvad man ser.
Facebook, Twitter og Snapchat på
telefonen. Nyheder og fodboldkampe. Hver enkelt er i sin egen virke-
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lighed. Så vi skal værne om de traditioner som holder familien samlet.
Så den debat om traditioner, som vi
løbende har i 3. gilde er af stor betydning. De traditioner som mange
gennem årene har bygget op, må vi
værne om.
Undskyld til Verner og Laurits for
den kraftige beskæring i Jeres flotte
taler men der er desværre ikke plads
til det hele i I&D.
Erik Nyholm læste gildeloven.
6. gruppe stod for eftergildehallen,
hvor Laurits Vinding var bordleder
og styrede eftergildehallen på bedste vis.
Her havde vi besøg at pastor emeritus Harry Sørensen. Han fortalte levende om Glücksborgerne som personificeret ved kong Christian den 9.
befolkede europas kongehuse med
prinser og prinsesser.
Det var et fantastisk foredrag med
stor indsigt og fremført med stor humor og viden.
Det var i øvrigt en fin eftergildehal,
hvor vi sædvanen tro fik serveret
kogt torsk.
Per Olsen, reserveskriver
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3. Gildes nytårsfest 2016

3. Gilde holdt traditionen tro nytårsfest den 16. januar 2016.
Temaet for dette års nytårsfest var
”TILBAGE TIL 70ÉRNE”.
46 gildebrødre med ledsager deltog
i festen og flere var i tøj og med frisure, der matchede godt til 70érnes
påklædning mv.

Aftenens menu var rejecocktail,
gammeldags oksesteg og til dessert
is med frugter. En rigtig fin menu.
Under middagen fortalte hver af festudvalgets 6 medlemmer om highlights, de mente var vigtige i 70érnes

årti.
Festudvalget medlemmer består af
et medlem fra hver gruppe og har
opgaven i 3 år. Denne nytårsfest var
nuværende festudvalgs første.
Underholdning fra festudvalget
manglede heller ikke.

Dans til 70er musik gik vi heller ikke
glip af og musikken blev selvfølgelig
leveret fra jukeboxs.

Aftenen sluttede med, at vi i kreds
sang ”skuld gammel venskab ren
forgå” og til slut natmad.
Igen en rigtig god nytårsfest og vi
ser frem til hvad nytårsfestudvalget
præsenterer i 2017.
NC-Skriver
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Nytårsgildehal 4.gilde
den 5. januar 2016,

Der var mødt 25 gildebrødre til nytårsgildehal og med et glas champagne i hånden ønskede vi hinanden et godt nytår inden vi gik i
gildehallen, her bød gildemesteren
så velkommen og efter den vanlige
ceremonier og sangen, vær velkommen herrens år, gik han over til talen.
Gildemesterens tale havde overskriften tænk positivt.
Hvorfor er det at tænke negativt ikke
godt for os?
For det første, så er vi alle underlagt
loven om de dominerende tanker. Vi
bevæger os altid imod det vi tænker
mest på. Du har sikkert hørt om udtrykket ”en selvopfyldende profeti”altså, at det man fokuserer på og
forventer i ens liv - det er også det
man får. Så hvis man tænker negativt, og forventer negative resultater,
ja så er det som regel også det man
får.
I har sikkert også oplevet, at negativ
tænkning får en til at føle sig mere
stresset, og at man har meget mindre energi, end når man er positiv.
Utallige undersøgelser viser jo
også, at negativ tænkning svækker
ens immunsystem. Tænk over hvor
mange gange I er blevet syge i en
stressende periode.
Gør det der er naturligt. Små børn er
som regel positive og tager tingene
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som de kommer. Jeg tror ikke I har
set en baby der konstant er negativ.
De smiler og nyder, at de er kommet
her til – det meste af tiden. Derfor
mener jeg, at det at være negativ
ikke er noget vi mennesker der født
med. Det er noget vi har tillært os.
I den vestlige verden har vi udviklet
en tendens til at fokusere på de mindre fejl og irritationsmomenter. Det
på trods af at disse ting kun er en
meget lille del at vores liv. Vi har en
tendens til at fokusere på de 5 % der
ikke fungerer – i stedet for de 95 %
der gør.
Vi har en også tendens til at snakke
om de dårlige og negative ting i livet.
Måske trafikpropperne om morgenen, eller at vi punkterede.
Vi tænker ikke på alle de ting der
fungerede godt, og på hvor mange
fantastiske ting der er i vores liv.
Hvordan vores krop hver eneste dag
fungerer, og på at vi har en levestandard, der ikke deles af ret mange på
jorden. Det er meget sjovere at fortælle noget negativt, end noget rigtig
fantastisk positivt vi har oplevet, eller gjort.
Find ting der gør dig positiv og fyld
dit hoved op med det i stedet. Sørg
•
•
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for at erstatte mørket med lyset.
Tænk positivt, - tænk på noget godt.
Prøv at tænke på en god fest, - vores jubilæumsfest, hvor alle var
glade, fik god mad, dansede og hyggede sig.
Tænk på den fantastiske nytårskur
vi banke ned sidste år, - over 100
glade mennesker.
Prøv fx også at tænke på din livret.
Hvad er det? Er det en flot frisk salat, en saftig steg, eller en lækker
gang kogt torsk med det hele.
Eller prøv bare at tænke på at ligge
på stranden en skøn sommer dag.
Tænk på duften af det friske hav,
og duften af sand. Forestil dig den
varme luft, og alle lydene.
Lige meget hvad det er, så forestil
dig den så levende som muligt.
Hvad med at vi sætter os et stort
og positivt mål for 2016, - nemlig et
større gilde!
Hvordan gør vi?
Skal vi inddrage vore ægtefælle/
partner mere i gildet, eller skal vi
være et blandet gilde. Det duer vist
ikke.
Skal vi vedblive at være et mandsgilde, så skal der være noget, der
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KUVERTER
FLYER

er specielt ved at komme i 4. Gilde.
Hvad har vi at byde på, - båden,
svampetur, forårstur, friluftsgildehal,
som måske skal være åben? Er det
nok? Måske ikke.
Vi kan tage ud til spejdergruppernes
rådsmøder for at fortælle om gildet
og hverve medlemmer. Det kræver
nok mere opbakning + hjælp til spejdergrupperne, evt. en kontaktperson
til alle spejder grupperne i Kolding
kommune
Vi kan lave en Power Point præsentation, og lave en reklamesag til
venner/bekendte.
Skal vi være det første gilde der gør
en målrettet indsats for at inddrage
tilflyttere, dansker med anden etnisk
baggrund?
Lad os tænke positivt.
Lad året 2016 blive det år hvor 4.
Gilde vokser og bliver mere kendte
i Kolding kommune.
5 minutter holdt skriveren og det var
et jordnært emne nemlig vort affald,
eller resurser som det bør kaldes i
tiden frem.
Den tid hvor vi sled vore ting op inden vi købte nyt er for længst ovre,
nu udskifter vi og køber nyt hver
gang der kommer ny mode eller en
ny model.
Så derfor skal vi vene os til et nyt
syn på skrot og affald,
vi sortere allerede nu vort affald pap
papir glas og farligt affald, men som
kommunen lige har annonceret skal
vi også fra næste år til at
sortere restaffaldet, det kan godt
være vi finder det besværligt, men
her er vi i Kolding langt bag efter

mange andre kommuner, og kan det
organiske affald bruges til for eksempel fremstilling af gas giver det
da god mening.
Vi er faktisk blevet ret gode til at
sortere vort affald, genbrugspladserne bugner og en stadig strøm af
trailere der kommer på de kommunale pladser
med alt mulig affald, og det er her
vi skal ændre opfattelse, vi skal ikke
se det som affald vi skal betragte det
som, gods, resurser, og genanvendelige materialer.
De store skrotbunker, blandt andet
på havnen, som mange har en mening om, ikke altid positiv, kunne
jeg godt tænke mig at vi i tiden frem
også få at andet syn på og ser det
som et lager for genanvendelig metal, det klinger da bedre og giver god
mening.
Jeg tror ikke at det forbrugersamfund
vi især i vor del af verden lever i bliver mindre forbrugende i tiden frem,
men mit ønske er at vi bliver bedre
til at fremstille ting på en måde så
det gør dem lette at genanvende, og
at vi alle bliver bedre til at gøre det.
Ved eftergildehallen blev der serveret den traditionelle kogte torsk og
det der høre til, Evald Sjøgreen blev
fejret for sit 40 års jubilæum Evald
blev optaget den 6. januar 1976 et
stort tillykke til ham, og så selvfølgelig et par gode timer hvor vi så lidt
tilbage på det gamle år og frem på
det nye.
Skriver Poul Lyngs
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Forsinket julefrokost
4.gilde

6 gruppe i 4 gilde har en tradition
for at holde gruppe julefrokost den
sidste eller næstsidste weekend i
januar. Det skyldes at der er så meget andet juleri i løbet af december.
Den første julefrokost blev afholdt i
januar 2005, hos Karsten som ikke
er gildebror mere. Det var meningen
at det skulle gå på omgang i gruppen. Der er ingen der husker noget
om 2006, men i 2007 tilbød Uffe at
lægge sommerhus til. Det var så
godt, at det er blevet en tradition at
være i Uffe og Sørens sommerhus
I år var det så tiende gang vi var i
sommerhuset. Det ligger på Østfyn syd for Nyborg, med Storebælt
i baghaven. Vi møder ind i løbet af
fredag sidst på eftermiddagen. Det
er godt med traditioner, så vi spiser
smørrebrød fredag aften., det er fra
Bilka og er både godt og billigt. Efter indtagelse af smørrebrød, er der
så gruppemøde, hvor vi bl.a. planlægger årets gruppemøder. Efter et
veloverstået gruppemøde kommer
der diverse drikkevarer på bordet. I
flere år her det været whiskyen der
har været dominerende, idet vi har
to whisky freaks i gruppen. Men gin
er ved at være det store sort, så der
var rigeligt med gin i forskellige udgaver. Nogle drikker den rent, med
en skive lime i og nogle fortynder
den med tonic. Gin er brygget på
enebær. Og enten kan man lide
smagen eller ej. Vodka er altid et hit,
og vi slutter aftenen eller natten af

med en Blody Mary, som er en blanding af vodka, tomatjuice og diverse
krydderier. Den skal efter sigende
være godt mod tømmermænd, hvis
nogle skulle lide af det lørdag efter
morgenmaden går vi en tur, for at
samle appetit til den store ultimative
julefrokost som Uffe kalder den. Vi
gør som en regel et ophold undervejs, for at få noget at styrke os på.
Det er også en tradition.
Vel tilbage i sommerhuset retter vi i fællesskab an, til denne store julefrokost.
I år har vi indskrænket den lidt, syv
slags fisk er lige i overkanten. Når vi
spist os igennem hvad der hører en
julefrokost til, er der en pause inden
osten. Nogle går en tur, andre tager
en lille lur, inden vi samles om osten
og håndboldkampen. Det er også en
tradition at vi seer håndboldkamp.
Normalt er det finalen vi seer, men
fordi julefrokosten var rykket en uge
frem så vi den indledende finale med
Danmark. Efter kampen er der igen
diverse drikkevarer på bordet. Der
er aldrig nogen der bliver fulde, men
blot lidt trætte. Søndag morgen er
der det store morgenbord inden vi
pakker sammen og drager mod Kolding. Endnu en vellykket forsinket
julefrokost kan føjes til minderne.
Gruppens selvvalgte skriver
Christian Vildfang
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5. Gildes julemøde den
15. december 2015.

Simon Peters Kirke afholdt social
gudstjeneste denne aften, hvor 2.
gruppe havde arrangeret julemøde.
Et par gange om året afholder kirken
aftengudstjeneste for fysisk og psykisk udviklingshæmmede fra byens
bofællesskaber. Som sognepræst
Birgitte Molin sagde, var det en lidt
anderledes gudstjeneste, end vi er
vant til. Blandt andet blev juleevangeliet fortalt med meget jordnære
ord, og i Dickens´ ”Et juleeventyr”
blev vist ikke mange sætninger udeladt.

Vi fik hele historien genfortalt. Et
meget smukt luciaoptog blev vi også
beriget med. Aftenen sluttede i gildehuset med et let traktement.
Skriver Ady

5. Gildes Nytårsgildehal
den 19. januar 2016.

Nytårsgildehallen er vi mange, som
glæder os til, da vi har tradition for
at menuen er kogt torsk ”med det
hele”. Vi var også 33 gildebrødre,
som trådte ind i gildehallen til en fejende, festlig wienervals.
Edith blev kaldt til højsædet, hvor
GM Søren lykønskede hende med
25 års jubilæet og overrakte 25 års
nålen.
GM opremsede en masse spændende jubilæer og arrangementer,
som vil foregå rundt omkring i landet
i løbet af 2016. For eksempel fejres
Pippis 70 års fødselsdag i Tivoli. 500
års jubilæum for det bayerske Reinheitsgebot (renhedspåbud) om produktion af øl. På gildesiden vil vores
nye delekalender blive sat i drift. Udover fælles gildearrangementer vil
det være muligt for de enkelte grupper at lægge deres gruppemøder
ind i kalenderen og samtidig skrive
om mødets indhold. Og eventuelt
invitation til de andre grupper. Der
vil også blive lagt to dokumenter ud.
Det ene med almen information om
gildelivet. F.eks. påklædning, tider,
gaver, hvad må middagen koste osv.
Det andet vedrører gildeledelsens
opgaver og procedurer.
Sammen med disse tiltag vil der
også løbende blive lagt oplæg ud
til gruppemøder. Gode ideer til indhold af gruppemøder samt enkelte

komplette møder til et fikst og færdigt gruppemøde. Tanken med dette
er at vellykkede gruppemøder ikke
kun skal komme den ene gruppe til
fordel, men at disse dokumenteres
og lægges ud til fælles bedste. Kurser som EDB, førstehjælp o.a. med
instruktør kunne også udgøre møderne. Et udarbejdet forslag om ændring af mødestrukturen i gruppe- og
gildemøderne vil kunne diskuteres.
På udvidet ledelsesmøde i januar vil
alle de fremmødte blive præsenteret for materialet samt få udleveret
deres adgangsinvitation således, at
mindst én i gruppen har mulighed
for at redigere kalenderen samt at
uploade materiale. Alle øvrige gruppemedlemmer vil også på et senere
tidspunkt få mulighed for at uploade
materiale.
GM havde fundet en nytårstale, som
meget kort fortalt gik ud på, at vi skal
drage nytte af de erfaringer, som vi
år for år tilegner os. GM sluttede
med et nytårsdigt af H.C. Andersen.
I Mettes 5 minutters Sct. Georg syntes hun, at vi i vores nytårsfortsættere hellere skulle sætte fokus på
det man er god til, det der lykkes,
glæden og tilfredsheden fremfor at
tænke på alle de ting vi burde lave
om. Mette havde fundet 10 råd, som
gør lykkeligere. Her et par stykker:
Hold op med at tro, at du skal være
perfekt hele tiden. Vær glad og tilfreds med det du har. Lær at leve i
nuet. Husk at grine mindst én gang
om dagen.
Til tonerne af Johann Strauss´ Radetzky March spillet af Andre Rieu

marcherede vi ud af gildehallen.
Eftergildehal-menuen bestod jo som
nævnt af kogt torsk og lækker pæretærte.
Gildekansler Tove erindrede os om
2. del af Ingolfs foredrag den 16. februar og frokost jazz den 5. marts
med ”Morfars Jazzband”. Vil man
reservere bord, SKAL det gøres ved
tilmelding.
Gildeskatmester Helle orienterede
om, at der den 17. maj er arrangeret
en tur til et rovfugleshow i nærheden
af Silkeborg.
Inger Vahlkvist fortalte, at de nye
malerier er malet af Monica Heick,
som vil fortælle om sine billeder ved
fællesspisningen den 23. februar.
Jørgen Sünchsen havde lidt at berette om Sct. Georgsløbet den 20.
april. Ruten er fastlagt. KFUM’s
klublokaler på Stadionvej skal være
base. 25. september afvikles Herreløbet i Geografisk Have. Løbet
bliver dobbelt så langt med dobbelt
så mange forhindringer i forhold til
sidst. Evt. spørges store spejdere
om hjælp mod at få overskuddet fra
løbet.
GM sluttede mødet med at sige, at
alle er velkomne til at deltage ved
udvidet ledelsesmøde.
Skriver Ady
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Nytårskur den
3. januar 2016

Traditionen tro, blev der igen i år, afholdt Nytårskur for vores gildebrødre og søstre samt deres ægtefæller.
Der var 101 der ønskede, at fejre
årsskiftet sammen med os i 2. gilde. Det var rart at møde, så mange
festklædte gæster og dejligt at se,
at mange af damerne også havde
brugt anledningen til at tage hat/hårpynt på. Det syntes vi, er med til at
gøre dagen ekstra festlig.
Nytårskuren er oplagt til, at være et
festligt, uhøjtideligt, socialt arrangement i gilderegi, hvor det arrangerende Gilde, selv bestemmer dagsorden.
Eftermiddagen startede med velkomst fra 2. gildes gildemester Britta, der ønskede godt nytår og bød
velkommen til Christian Haugk, der
havde sagt ja, til at holde nytårstalen.
Christian Haugk holdt en anderledes nytårstale, ved at indvie os i
sin opvækst og ved, at fortælle om,
hvad der har gjort ham, til det han er
i dag. Dette indlæg, blev fulgt op af
en fortælling om hverdagen på Godset og de mange frivillige, der gør en
stor indsats dernede. De frivilliges
indsats er også der, medvirkende
til, at mange ting kan lade sig gøre,
selv om der ikke er overvældende
mange penge at arbejde med.
Christian sluttede af med at fortælle

om de udfordringer som han ser, der
vil blive for byrådet i løbet af dette
år, bl.a. skal der foretages en omprioritering af pengene og der er et
pålæg fra regeringen, om yderligere
besparelser.
Der skal her lyde en stor tak til Christian for, at komme med en oplysende og humoristisk indlæg på vores
festlige dag.
Herefter fortalte Britta, at ordet ”kur”
betød hilse på og da det nu var overstået, så ville der komme ”fast føde”
og at 2. gilde til denne anledning,
havde kreeret en lækker tapas, som
vi håbede, at alle ville nyde og at
der efterfølgende ville blive serveret
kaffe med hjemmebagte småkager.
Så kan man i krogene diskutere om
det var tapas eller pølsebord, men
at dømme efter resterne, så er det
vores indtryk, at vores gæster var
godt tilfredse med traktementet.:-)
Herefter fik Stadsgildemester ordet.
Han ønskede alle et godt nytår og
fortalte om gildearbejdet og om at
være en enhed. Samt hvor mange
penge, der i årets løb var indtjent og
igen doneret til mange gode formål.
Han fortalte også, at en del af donationerne var blevet givet, i form af
gratis ophold på Frydenborg. 2015
har været et godt år for Sct. Georgs
Gilderne i Kolding.
Årets gildebror, som 5 Gilde startede
i 2012 er et fint indlæg i Nytårskuren.
Man kan tage ideen som sjov eller
som alvor, ligesom gildebrødrene nu
selv ønsker at opfatte det.
Bent Christensen - han laver så
flotte papirer til regnskabet i gilde-

koncernen… ( Christian / trykker får det halve) så var der Olaj, vores
redaktør, der trodsede udfordringen,
med vores Information og Debat, og
bare har fået det til at køre.
3. nominering var til Inger Vahlkvist.
Inger har sat gang i strikkerierne i
Onsdagsklubben. Her diskuteres:
Hvad og hvor det skal bruges, hvad
kan sælges og hvad ikke. Lapperne
til tæpper kan desværre ikke bruges
i ulande mere, så der forsøges at
sælge på eget plan. Strikkeklubben
har varer med på forskellige markeder, og her handler vi også med
”genbrug” fra Jeres hjem. Så kom
endelig med varer til strikkeklubben.
 Strikkeklubben er blevet en god
donations - kilde, for Sct. Georgs gilderne i Kolding. At denne lille strikÅr
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keklub faktisk har et årligt budget,
der handler omkring de ti tusind kroner, er strikkeklubben godt stolte af.
Inger har også været foregangsmand for kunsten i gildehuset. Der
er stor tilfredshed med de forskellige
udstillinger.
Inger Vahlkvist måtte gå hjem med
den store ”tunge” byrde at blive valgt
til årets Gildebror.
Efter 3 hyggelige timer, var det igen
tid, til at tage afsked. Og tilbage var
der så arbejdet med, at få vasket op
og få gildehuset møbleret tilbage til
sin gamle hyggelige form.
2. Gilde siger tak for den store opbakning og vi glæder os til næste
års Nytårskur, hvor vi er gæster.
3. Skriver Hanne

Årets Gildebror Sct. Georgs Gilderne Kolding
Gildebror
Gilde
Indsats

2012

N H Jørgensen

4.

Frydenborg

2013

Agnes Mølskov

2.

Bevarelse af 2. gilde

2015

Poul Asger Lyngs

4.

Gildehuset

2016

Inger Vahlkvist

5.

Onsdags strikke klub

Sct. Georgs Gilderne i Kolding

Årets gildebror
Bliver udnævnt ved gildernes nytårskur, til en gildebror der
har ydet en særlig indsats for gildebevægelsen i Kolding
Historien bag BP medaljonen
Ved Danmarks befrielse i 1945 blev der stor interesse for at igen at afholde
en korpslejr. KFUM korpslejren blev herefter afholdt i 1946 i Sønderborg.
Deltagelsen var enorm idet ca. 10.100 spejdere mødtes på lejren, heraf ca.
1.000 fra mange forskellige lande.
På denne lejr deltog 15. årige Hans-Erik Vahlkvist fra Hillerød som
patruljefører sammen med sin lillebroder. Det blev en kæmpe oplevelse for
de 2 drenge.
På lejren brugte Hans-Erik en væsentlig del
af sine lommepenge til køb af BP
medaljonen.
Efter hans død på en spejderlejr i 1958 er
medaljonen gået i arv i familien og nu
overdraget til Sct. Georgs Gilderne i Kolding
som vandremedaljon til ”Årets gildebroder”
23
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Julefrokost I
onsdagsklubben!

Onsdagsklubben har holdt en dejlig
julefrokost med stort selvlavet buffetbord.
Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag for ”de gamle” i onsdagsklubben, med gode julesange og festlig
julehistorie.
Efter buffeen var der rigtig normalt
andespil med 5 ænder og vin som
sidegevinster.
Efterfølgende var der unormalt bankospil med rødbeder, rødkål og kartofler som gevinster.
Nu er der juleferie.
Den nye ”Onsdagssæson” starter
igen onsdag den 6. januar 2016.  
ALLE ER VELKOMMEN.
Med hilsen fra
Formanden

Onsdagsklubben- Bridge

Her er der rigtig gang I bridgebordene I Onsdagsklubben.
Der er altid plads til én til, der ønsker
at spille bridge.
Andre aktiviteter i Onsdagsklubben
er hyggeligt kaffebord, strikkeklub
og billiard.
Onsdagsklubben fungerer hver onsdag fra kl. 14.00 til ca. 16.00.
Med hilsen fra
Kaj Vahlkvist
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HJÆLPEKOMITEEN

Gildehuset

Så har vi også fået runde borde i gildehuset, vi tror på det er en god alternativ til opdækning ved vore sammenkomster og fester i huset.
Så vi er nogle gildebrødre der har
været i værkstedet nogle dage og
fremstillet bordplader til at lægge
oven på de eksisterende borde, der
er lavet 6 stk. med en diameter på
153 cm. som giver plads til 7 til 8
personer, og 3 stk. med en diameter på 133 cm. som giver plade til 6
til 7 personer, det giver mulighed for
at tilpasse siddepladser til det antal
deltagere der er til arrangementet,
bordene er opbevaret ved trappen
ned til kælderen så de er nemme
at få ind i restauranten og på plads
igen, vi håber mange vil bruge, og
får glæde af det nye tiltag.
På husudvalgets vegne
Poul Lyngs

Nyt fra Hjælpekomiteen.

Onsdag eftermiddag den 25. november, hvor Fredslyset blev uddelt,
blev et stort tilløbsstykke, og hvor
var det hyggeligt med så mange
mennesker, der kunne finde vej til
vort hus på Fynsvej. Der var dækket op på alle bordene i begge lokaler, og efter introduktionen af
Henning Nøhr og fredslystalen ved
Jørgen Pørksen, blev Fredslyset
båret ind, og alle stearinlysene på
bordene blev tændt, herefter blev
der serveret gløgg og småkager, og
da det var fortæret, kom der også
kaffe, og stemingen var rigtig hyggelig. Hen ved kl. 17 skulle Benny
Pagh på, da der altid til fredslyset
bliver uddelt donationer, det er en af
de to donationer som vi har om året,
og jeg vil her fortælle om hvem der
blev udvalgt af hjælpekomiteen, til
at modtage en donation, det plejer vi
ikke at skrive om, men jeg syntes, at
gildebrødrene godt må få et indblik
i, hvem der modtager donationer
fra os. Der blev uddelt 16 donationer til følgende: Børns Voksenvender, Tanja Vermehren, Opholdsstedet Aakjær, Bruger- Pårørenderåd
Bertram Knudsens Have, Vonsild
Brugerråd, Hjemmestøtten til sindslidende, KFUM spejdernes hyttelav Stubdrup, Scleroseforeningens
Legegruppe, 2 soldater veteraner,
Brændkjærkirken, Kolding Krisecen-

ter, Hjerneskade Foreningen, Kristkirken, Gademix og Overmarksgården. Og efter vi havde sunget den
sidste sang fra folderen, var en dejlig eftermiddag ved at være slut, og
de fremmødte kunne tage fredslyset
med hjem til en god jul.
Formand hjælpekomiteen
Benny Pagh
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JEPPE – en ivrig
dåseringesamler.

Tirsdag d. 17. november mødte
Ruth Andersen, enke efter vor tidligere gildebror Poul Anker Andersen,
op i Gildehuset på Fynsvej sammen
med sit oldebarn, Jeppe på 7 år, der
igennem flere år har hjulpet en anden af sine oldemødre med at samle
dåseringe, og nu ville han gerne se,
hvad der videre skete med dem.
Jeppe og hans oldemor har et netværk af familie og venner, som samler dåser til dem, og af og til kører de
så rundt med trailer, for at indsamle
dåserne, hvorefter de ”clipser” rin-

home Kolding Adelgade
Din foretrukne
ejendomsmægler
- i hele Trekantsområdet
Ring til os på telefon 75 52 09 33
home v/ Lynggaard og Hansen
Adelgade 16, 6000 Kolding
kolding.adelgade@home.dk
www.home.dk

home v/ Lynggaard og Hansen - din professionelle rådgiver
Ring forankret
til os på telefon
75 52 09 33
Med vores 4 forretninger i Kolding, Fredericia, Vejle og Vejen - er vi stærkt
i hele Trekantsområdet.
eller send os en mail på kolding.adelgade@home.dk
Vi har en høj markedsandel i alle byerne, og vi lægger i vores arbejde stor vægt på kundernes tilfredshed
og dermed på service, uddannelse og kvalitet.

gene af, og vasker dem, så de er
pæne og rene.
Jeppe mødte således op med 2 store bæreposer, fyldte med dåseringe
fra 20.000 øl- og sodavandsdåser.
Han fik nu lov til selv at hjælpe med
at lade dåseringene løbe gennem
”sorteringsmaskinen” for at kontrollere, at der ikke havde sneget sig lidt
søm og skruer med, men det var helt
rene dåseringe, som så blev fyldt på
stofposer – i alt 6 kg., der blev forsynet med en mærkeseddel med Jeppes navn, så de nu er klar til at blive
kørt til samlecentralen i Hadsten.
Jeppe fik også lidt at vide om, hvad
der videre sker med dåseringene,
inden pengene ubeskåret overføres
til et hospital i Nordthailand, hvor
de bruges til indkøb af benproteser
til fattige bønder, der er kommet til
skade under deres arbejde i mark
eller skov.
Tusind tak til Jeppe, og hans oldemødre for deres store indsats.
Hans Peter Petersen
”Dåseringeforvalter”
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DÅSERINGE- OG BRILLEFORVALTERENS
ÅRSBERETNING.

Igen i år er kassen i garderoben i
Gildehuset blevet flittigt brugt til aflevering af dåseringe og brugte briller
– TAK FOR DET!
DÅSERINGE:
Der er i alt indleveret 90 kg. dåseringe, som efter sortering er indleveret
på samlecentralen i Hadsten i starten af januar, et lille men velkomment bidrag til arbejdet med at skaffe
penge til et hospital i Thailand, hvor
pengene bruges til benproteser, og
hvor man i øvrigt er ved at oprette
nogle mobile klinikker, og målet er
mindst en klinik i hver af Thailands
77 regioner, og oprettelsen af en sådan klinik koster ca. DKK 185.000.
Da dåseringene her fra Kolding blev
indleveret, var hallen i Hadsten næsten tom, idet man kort før jul havde
solgt 8.600 kg. Dåseringe til en produkthandler.
Desværre havde man denne gang
kun fået DKK 5,60 pr kg, noget under det man plejer at kunne opnå,
idet ca. 2 tons ikke havde været
godt nok sorteret, hvilket betød en
reduktion i prisen på ca. DKK 2,- pr/
kg, men alternativet var at hente
disse 2 tons retur fra Tyskland og
sortere dem endnu engang, hvilket
heller ikke er omkostningsfrit.
BRILLER:
Der er indleveret i alt 30 par briller,

der umiddelbart var brugbare, og
som nu er indleveret til en optiker,
hvor styrken bliver kontrolleret, inden brillerne sendes videre til gavn
for svagtseende i GHANA i Afrika.
Indsamlingen af briller og dåseringe
fortsætter, og jeg kan se, at der er
tømt mange øl- og sodavandsdåser
i julen, eller også har man startet
forårsrengøringen tidligt, men det er
kun dejligt.
MANGE TAK FOR JERES
BIDRAG, KAN VI NÅ
100 KG I 2016?
Med gilde hilsen
Hans Peter Petersen,
3. Gilde
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STGM talen ved
nytårskuren 3/1-2016.

På STGL vegne vil jeg også gerne
ønske alle gæster og GB, et lyst og
lykkeligt nyt år.
Min STGM-tale vil gå på begrebet
livets skole og mine tanker med det
er, at både Dronning Margrethe og
statsministeren i deres nytårstaler,
har beskæftiget sig med holdninger
og livsopfattelser her i Danmark.
Og uden sammenligning i øvrigt,
at gøre ordene måske lidt mere
jordnære og brugbare.
Jo ældre vi bliver, des større bliver
vores indsigt og forståelse for det

Nu har Kolding Storcenter et rigtigt apotek
•

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

Tlf..7552 4233
www.koldingloevedk

@ kolding@apoteket.dk
facebook.com/koldingloeve

enkelte menneskes gøren og laden.
Når vi så samtidig oplever vores
børn, svigerbørn, børne- og måske
også oldebørn tæt inde på livet, så
bliver vores hverdag beriget med
nogle oplevelser, som man kun kan
blive glade af.
Nu lyder det måske som om,
at det kun er os ældre der har
mange gode oplevelser, men i stor
udstrækning er det naturligvis også
vores omgangskreds der nyder godt
af specielt vores åndsfriskhed og
livslyst.
Så når jeg tænker på vores
sammenbragte 6 børn og 15
børnebørn. Så kan jeg ikke undgå
andet end at blive i godt humør og
opstemt.
Og måske lidt naivt tror jeg også på,
at de glæder sig over min kones og
mit liv, og er det ikke bare dejligt!?
Men vi alle ved jo godt, at der er
en slange i paradisets have og den
hedder skæbnen.
Så pludseligt når det går allerbedst –
så oplever vi sygdom, arbejdsløshed
eller andre former for menneskelig
ulykke, hvor det er skæbnen eller
andre hændelser, der bestemmer
netop over vores liv.
Det er ofte når det så går allerbedst,
at vi måske får en uvenlig hilsen,
en løftet pegefinger eller det der er
værre ind i dagligdagen – eller lad
mig kalde det et stoppestød.
Vores tilværelse vælter og vi må så
prøve at arbejde os stille og roligt op
igen.
Det gør vi da heldigvis ofte, for
sådan er vores natur.

For at sikre der ikke er en ulykkelig
person, der specielt havde regnet
måske med din hjælp eller dit
trøstende ord.
Men som i folkeskolen hvor vi
forventer, at de ældre elever hjælper
de yngre, så må vi også forvente, at
i livets skole hjælper vi og vejleder
vores børn og andre. Det er ofte
nemmere og spørge ens nærmeste
end at låne en bog om emnet, eller
Google sig til det! Og hvis de kan
undgå nogle af de fejltrin vi selv har
lavet – ville det da være dejligt, ikke
sandt?

Nu lidt statistik om frivillighed på
landsplan:
42 % af os var frivillige i 2014..
365 millioner timer bruger vi som
frivillig.
Ældre og unge yder mest. .
Kvinder og mænd yder lige meget.
6 ud af 10 lægger vægt på
fællesskabet i engagementet.
Mere end 50 % oplever øget
kommunal interesse.
3 ud af 4 kommuner har øget
samarbejdet med friv. Sociale
foreninger.
72 % af kommunerne inddrager friv.

I egne kommunale aktiviteter mod
41 % i 12,
Det samme gør sig også gældende
her i SGG hvor vi ”kun” får æren, har
udgifterne og i en leder rolle sågar
også får utak – som jo bekendt er
verdens løn!?
Samtidig er der også enkeltpersoner,
der har mere travlt med at tælle
kasketter en at berige hinanden
med hjælp til de udfordringer vi har
i SGG, både på landsplan og ikke
mindst lokalt.
1. Nytårsdag var min kone og jeg på
besøg som gæster til en nytårs loge
i Ålborg. Det var Odfellov der havde
en sådan oplevelse. Den berigelse
det var som STGM, at opleve en helt
anden kultur i en forening – som var
SGG fundament for ca. 85 år siden,
var tankevækkende.
Vi er utrolige glade for, at foreningen
Musik Kolding benytter os mindst
engang om året til det Kgl. Teater på
Skamling. Her kan jeg så fortælle,
at vi i 2014 brugte ca. 450.000 kr.
på hjælpearbejde her i Kolding
Stadsgilde.
Ikke forstået på den måde, at vi
alene trak beløbet op af kassen, men
også lånte Frydenborg gratis ud og
dermed gik glip af nogle indtægter!
Mit nytårsønske er, at vi som gamle
spejdere og GB kan bidrage til
samfundets og familiernes videre
udvikling.
I forståelse med naturen, hinanden
og det enkelte menneskes behov og
evner.
At vores evne til at kommunikere
med hinanden bliver bedre og bedre

til trods for, at forskellighederne
bliver større og større her i vores
egen andegård.
At vi bliver bedre til at sige fra
og bedre til at stille supplerende
spørgsmål – så vi ikke taler forbi
hinanden.
Jeg er sikker på, at BadenPowell som spejderbevægelsens
grundlægger, havde mange af disse
egenskaber, men han havde også
evnen til at få dem brugt og få det
meste og bedst mulige ud af andre,
og det var i det her tilfælde børn og
unge.
Der skal også lyde en stor tak til
STG forskellige udvalg: Lejr, Hus,
Distribution og Hjælpekomiteen
samt 2. Gilde for hjælpen i dag
Dronning Margrethe sagde sidste år
til os danskere i sin nytårstale: ”Vi
skal virkelig forvente noget af vores
medmennesker,
Ligesom vi ønsker, at nogen skal
forvente noget af os. Det at have tillid
til hinanden, at tro på mulighederne
for hinanden”.
Så lad mig slutte denne tale med
et stort og varmt ønske - om et godt
og lykkeligt nytår for os alle og ikke
mindst vores kære.
Tak for jeres
opmærksomhed.
Karsten Barfoed

REJSEFOREDRAG v/ Ingolf Nielsen
Foredraget holdes i 2 dele.

1. Kolding - Panama:
Onsdag d. 3. februar kl. 19.00
2. Panama- New Zealand: Onsdag d. 6. april
kl. 19.00

Alle Gildebrødre, påhæng, naboer og venner er velkommen.

1 1/2 år undervejs i katameranen Dan Kiwi. Ingolf vil fortælle om turen på verdenshavene, supleret med masser af billeder og gode historier.
Turen har været hans drøm siden ungdomsårene.
Turen har været fyldt med oplevelser / udfordringerner, både af de positive samt negative.

Pris: 30,- pr foredrag
incl. kaffe og brød.
Kom og hør et virkelig godt rejseforedrag, med en som virkelig har været ude i den store
verden.

Tilmelding til Britta Højriis, mobil: 2965 1387, mail brittahojriis@stofanet.dk

Tal med en bank,
der forstår dig
Når der sker noget stort eller uforudset i dit liv, er det
vigtigt, at du kan stole på din bank. Og det er altafgørende,
at du kender og har tillid til din bankrådgiver.
Helle og alle de kendte ansigter rådgiver dig fortsat
gennem alle livets økonomiske udfordringer.
Samme gode service
i Kolding.

Sct. Georgs
Gilderne
i Kolding
KOLDING
STADSGILDE
Fynsvej 73
6000 Kolding
75 50 36 32
koldingstadsgilde@
sctgeorgsgilderne.dk
www.sctgeorgsgilderne.dk
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