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4. gilde Gildehal med indsættelse
1. gilde Gildehal med indsættelse
5. gilde fødselsdagsgildehal
3. gilde Gildehal med indsættelse
2. gilde Gildehal
Sct Georgsaften Koldinghus
5. gilde Sct georgs Løb
Ridderudvalgsmøde, sted følger

Arragimenter der ønskes optaget i kalenderen bedes indsendt til
stadsgildekansleren sgk@sctgeorgsgilderne.dk
Deadline for næste nr: hver den 20. i måneden.
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Hvornår er nok nok?

Torsdag i uge 7 var jeg til Stadsgilderådsmøde og et af diskussionsemnerne var lidt om hvordan vi taler
til hinanden og manglen på respekt
for andres mening. Vi glemmer måske engang imellem gildeloven og
gildeløftet. Noget som vi bliver ofte
konfronteret med i hverdagen og til
gildemøder.
Vi kender det godt - et eller andet
trænger til at blive ændret. Vi ved
end dog hvad, men det sker ligesom
ikke rigtig og det til trods for, at vi ved
det vil gøre vores liv meget bedre.
Du er blot blevet ramt af en vane,
som har mere magt over dit end du
faktisk har - er det ikke rigtigt?
Du har sikkert også spurgt andre til
råds og fået en masse fif til hvordan,
men....
Vi mennesker er kun styret af en
ting, og det er vores følelser. Så det
at lave et paradigme skift er et super
redskab, men forbliver det blot på et
teoretisk plan, ja så sker der ikke en
skid. Du skal have det ind i systemet
og bygge følelser på - til du når et

punkt, hvor nok er nok - da sker forandringen.
Det er lidt ligesom, hvis du finder dig
i, at andre taler skidt til dig - det bliver en vane at sådan er livet. Du kan
endog finde på, at sige: ”Sådan er
det jo...”
Men en dag har du fået nok og siger
fra - BUM, der sker forandringen.
NOK er Nok og du pludselig følelsen
af, at du gerne må sige fra - ikk?
Men hvorfor vente, når det paradigme skift kan skabes - any time, når
man bare ved hvordan. Plus at du er
opmærksom på den vigtigste faktor
af dem alle Der skal bygges følelser
på, da uden dem er dit hvorfor ikke
stort nok, og du finder dig i det og
det forbliver en vane.
Let us change our world together
eller på dansk - lad os ændre vores verden sammen.
Redaktør Olaj Mørup

Fynsvej 21-25 | 6000 Kolding | Tlf. 75 52 01 44
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SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.
STADSGILDETING 2016
Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00 i Gildehuset
med følgende dagsorden iht. Stadsgildets vedtægter.
1. a
b

Valg af dirigent
Valg af protokolfører

2.

Stadsgildemesteren aflægger beretning

3.

Stadsgildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab

4.

Indkomne forslag

5. a
b

Beretning fra hjælpekomite
Regnskab fra hjælpekomite

6.

Beretning fra lejrudvalg

7.

Beretning fra husudvalg

8.

Beretning fra distributionsudvalg

9.

Beretning fra operaudvalg

10 a
b

Valg af stadsgildemester
Valg af suppleant for stadsgildemester

11. a
b

Valg af stadsgildekansler
Valg af suppleant for stadsgildekansler

12. a
b

Valg af stadsgildeskatmester
Valg af suppleant for stadsgildeskatmester

13. a
b

Valg af 2 revisorer
Valg af 1 suppleant for revisor

14. a.

Valg af formand for Frydenborglejren for 2 år – formanden er
på valg i ulige år.
Valg af udlejningsansvarlig for Frydenborglejren for 2 år –
den udlejningsansvarlige er på valg i lige år.

b.
c.
d.
15.
16.

Valg af formand for Gildehuset for 2 år – formanden er på valg i lige år
Valg af udlejningsansvarlig for Gildehuset for 2 år –den udlejningsansvarlige er på valg i
ulige år.
Eventuelt (Forslag, som fremkommer herunder, kan ikke sættes under
afstemning.)
Beslutningsprotokol oplæses.

Husk: Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget, skal være fremsendt til stadsgildemesteren
senest 14 dage før stadsgildetinget.
Henning Lorentzen
stadsgildekansler
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STADSGILDET

Referat
Stadsgilderådsmøde onsdag den 17. februar 2016.
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
1. 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. hjælpekomite
b. husudvalg
c. lejrudvalg
d. distributionsudvalg
e. ridderudvalg
f. operaudvalg
8.Eventuelt (herunder GIM-udvalg
og onsdagsklubben)
23 Gildebrødre var mødt op Stemmeberettige 1. gilde 3, 2. gilde 3, 3
gilde 3, 4 gilde 3, 5. gilde 3.
Ad 1: Velkomst. Stadsgildemester
Karsten Barfoed bød velkommen.
Ad 2: Valg af dirigent.
Finn Mortensen blev valgt.

Ad 3: valg af referent. Henning Lorentzen blev valgt.
Ad 4 Godkendelse af referat fra
28. oktober 2015. Ingen kommentarer.
Ad 5. Stadsgildemesterens beretning
(Indsat)
Efter Fredslyset blev afleveret den
25. november og højtidelighederne
blev afholdt her i huset af 1. Gilde,
vil jeg gerne sige tak for indsatsen
til Henning Nøhr og hans hjælpere
desangående.
En tak skal naturligvis også lyde til
Hjælpekomiteen for de donationer
der blev overrakt den dag.
Den 3. januar var der Nytårskur her
i huset hvor 2. Gilde havde arbejdet
med det praktiske, og en tak skal
naturligvis også lyde for den indsats!
Og den 9. januar var der Nytårskur
på Koldinghus hvor flere hundrede
gæster besøgte slottet for at holde
”gryden i kog og dampen oppe”,
samt høre om de sidste nyheder fra
den nye direktør.
Vi er i STGL meget opmærksomme på vores ”skrøbelige” status på
økonomi og det er også derfor, at
Operaudvalget søger om momsfritagelse for de penge der tjenes på

DIN MØBELHANDLER I TREKANTSOMRÅDET

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

Skamlingsbanken.
Det Kgl. Teater på Skamlingsbanken
er for øvrigt søndag den 21. august
Men der er helt klart nogle ting vi
skal bore lidt mere i, for at sikre vores fremtidige økonomi til både dette
og hint!?
Rent juridisk er det STGL der tegner
STG, men vi ønsker NATURLIGVIS
ikke, at komme på forsiden af en
avis fordi vi ikke har været dygtige
nok!?
Og derfor skal jeg anmode om, at
alle hjælper med til denne proces.
Ad 6 Økonomi. Bent Christensen,
der er ikke de store ting pt. Går stille
og roligt
Bent Christensen nævnte at kunstforeningen havde anmodet om 3000
kr. til køb af malerier, skal afgøres
ved afstemning på stadsgildeting.
Husk at fremkomme med forslag.
Regnskabet for 2015 udviser et lille
overskud på ca. 15.000 kr.
Bent Christensen nævnte, at der var
uenighed omkring distributionsmidler som foreløbig er i stadsgildets
regnskab, og ikke i de enkelte gilder
eller hjælpekomiteen, men resultat
af at ingen midler går til fælleskassen, til lys/varme etc., ville være en

kontingentstigning på 200 kr. pr. år.
Skal afgøres på stadsgildeting.
Vedr. Kørsel- og telefonpenge skal
afgøres i de enkelte udvalg som skal
budgetlægge disse udgifter.
Ad 7 Udvalgene.
Hjælpekomite. Benny Pagh fortalte at vi har doneret til 16 forskellige modtagere i alt 76300,00kr. ved
fredslyset.
Hjælpekomiteen har haft indtægter
for 121553,00kr, og donationer for
152063,00kr.
Der kommer gang i børnestøtten
igen i år.
Benny Pagh nævnte, at der stadig
ikke var truffet endelig beslutning
om skrabelodder endnu.
Britta Højris spurgte til de udvalgte
modtagere af donationer, og hvorfor
man skulle donere et bankospil til
forening i Vonsild, som selv havde
den fornødne økonomi.
Henning Nøhr nævnte, at vi har nedsat et udvalg, og så er det dem der
vælger modtagere.
Husudvalg. Ebbe Holst, nævnte,
at kokken (Lars Bonde) havde sagt
op, på grund af nyt arbejde, og Britta
Højris havde sagt ja til at tage jobbet
indtil sommer.

Murermester

H.G. MORTENSEN & SØN

Tlf. 7552 7658

Mazda/Suzuki Kolding
Platinvej 25 • 6000 Kolding
Tlf. 7550 2100
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Lejrudvalg, Eva Damkjær fortalte,
at udlejningen gik udmærket. I 2016
var der kun en Weekend tilbage,
2017 og 2018 var også godt i gang
Men Eva Damkjær var dog bekymret
for Tyskerne, som ikke havde svaret
endnu. Finn Mortensen lovede at
ringe til dem.
Distribution. Henning Lorentzen,
der er ikke flyers endnu.
Ridderudvalg. Karsten Barfoed
nævnte, at der er 4 væbnere, som
skal optages på slottet den 18. maj
2016
Operaudvalg. Intet nyt pt, men datoen er den 21. august 2016
Ad. Eventuelt. Søren Kaehne fortalte om ny hjemmeside.
Vedr. kalender 2016/2017 appellerer
Henning Lorentzen til, at udvalgsposter og evt. nye ledelser bliver indmeldt hurtigst muligt og senest den
8. april 2016.
18.02.2016.
Henning Lorentzen
Stadsgildekansler

Information og debat
1. GILDE

1.Gildes Gildemøde
med ledsager
4. februar 2016.

2. Gruppe stod for arrangementet.
Bordformand Bent Christensen indledte mødet med at præsentere Kultur- chef Steen Rosenvinge Lundbye
fra Koldinghus, som skulle holde
foredrag om sit arbejde på slottet.
Herefter fik Gildemester Henning
Nøhr ordet og bød velkommen til
damerne og Steen Lundbye.
Henning måtte desværre melde afbud fra Svend Erik, som muligvis
har fået en blodprop i benet.
Steen Lundbye fik ordet og fortalte
levende om sit virke på Koldinghus
samtidig med, at han viste lysbilleder fra slottet.
Steen fortalte, at han er ansat som
kulturarvschef, og det betyder, at
han har ansvaret for forskning i og
formidling af Koldings og Koldinghus’ historie, samt slottets permanente udstillinger og samlinger. Han
står også for den kongelige systue.
Steen har tidligere havde været

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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ansat på Bymuseet i Århus og har
senere været daglig leder af besættelsesmuseet samme sted. Inden ansættelsen på Koldinghus for
1 år siden, var han projektleder for
opbygningen af det kulturhistoriske
museum i Spinderihallerne i Vejle.
Steen Lundbye er 42 år og bosat i
Kolding med sin kone og to små
børn.
Han fortalte, at museum Koldinghus
var startet i 1890 af tandlæge Friis
og seks andre, som mødtes i noget
der blev kaldt brevkammeret. Dengang havde slottet ikke mange hele
rum, men var en ruin.
Christian 3. blev konge i 1536. Han
og dronning Dorothea byggede slottet om til et civilt slot.

Koldinghus blev meget benyttet af
Christian 3. indtil sin død i 1559. Herefter benyttede rigets første dame,
enkedronning Dorothea slottet til
sin død i 1571. Dronning Dorothea
sørgede godt for byen Kolding. Hun
byggede blandt andet hospitalet i
byen og sørgede for, at Kolding slap
for at stille med soldater og betale
tvangsskatter under Frederik 2.
Kolding som købstad kendes fra
1230. Byen får rettighed til at handle
med varer mod at betale skat til kongen. Når kongen drog rundt fulgte
der en masse udenlandske håndværkere med, som oplærte byens
håndværkere i nye ting.
I 1596 blev Christian 4. konge. Han
foretager en omfattende ombygning
af Koldinghus i årene 1600, så
slottet præsenterer sig fornemt
for gæster kommende sydfra.
Kongen bor dog i København i
1600 tallet.
Tre gange blev Koldinghus
belejret af svenskerne under
svenskekrigen og ½ delen af
byens befolkning dør. Herefter
går byen i dvale.
I dag lægger Koldinghus vægt
på at være et autentisk sted,

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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hvor gæster kan få en indlevelse i
historien, men også være et samlingspunkt for hele kommunen.
Steen Lundbye sluttede med at fortælle om Caroline Mathildes rejseskrin, som hun havde fået af sin bror
inden afrejsen til Danmark, hvor hun
skulle møde sin mand, Christian 7.
Hun overnattede på Koldinghus på
rejsen fra England, inden sit møde
med kongen. Hendes rejseskrin var
på en længere rundrejse, inden Ny
Carlsberg fonden køber det i 1954 i
New York.
Bordformand Bent Christensen takkede og overrakte Steen Lundbye
vin for det fine foredrag.
Herefter blev der spist og efter spisningen blev Lars kok kaldt ind i salen og fik overrakt vin, da han stopper som vores kok.
Til slut takkede Henning Nøhr for
damernes fremmøde, og vi sluttede
af på vanlig vis.
Otto Bjerregaard
Skriversuppleant

Information og debat
2. GILDE

2. Gildes Lagersalg
30. og 31. januar 2016.

Pladsmangel og oprydningstrang,
gav 2. Gilde mulighed for at erhverve diverse ”klude” til afholdelse af et
lagersalg. Varerne havde vi, men
hvor skulle det foregå? Godt man
kender nogen, der kender nogen,
osv. Den 26. januar sidst på dagen
faldt de sidste brikker på plads og
det var en realitet, at 2. Gilde kunne
leje, en del af den gamle Ford hal på
Vejlevej.
Planlægningen gik så i gang og med
en stor indsats fra Britta, Birgit og
Frede, var Lagersalget klar til at lukke op for kunderne lørdag kl. 10 til
15 og igen søndag fra kl. 10-14. Alle
var meget spændte på, om der overhovedet ville dukke kunder op efter
den korte tid til annoncering, som
udelukkende var foregået via Facebook, og noget primitivt i vinduerne.
Adskillige Gildebrødre var i gang i
løbet af weekenden og Hanne sørgede for, at hele flokken konstant
blev forkælet med alt fra hjemmebagte morgenboller og kaffe til læk-

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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ker frokost og diverse drikkevarer.
Det blev et par forrygende dage med
masser af kunder og også plads til
hygge og snak.
Sidst på søndag eftermiddag var
alt ryddet på plads og mandag eftermiddag var salget gjort op: Efter
afregning af udgifter var der et overskud på 24.493,- kr.
En stor tak til jer, der trak det store
læs. Det var rigtig sjovt at være med
til og vi håber alle, vi kan gentage
arrangementet på et tidspunkt.

Information og debat
2. GILDE

2. Gildes gildemøde
11. februar 2016

Dette gildemøde var et ”ud af huset”
arrangement til rundvis-ning på det
(forholdsvise) nye universitet, tegnet
af arkitekt Henning Larsen. Bygningen danner med sin trekantede form
et markant nyt vartegn i Kol-ding.
Udvendigt er bygningen farverig og
speciel at se på. Da dagsly-set varierer og ændrer sig med dagens og
årets gang, er so-lafskærmningen
dynamisk og tilpasser sig klimaforhold og brugermønstre, for at sikre
op-timale dagslysforhold og skabe
behageligt indeklima i rummene
langs facaden.

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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EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING
PCL-STYRING

Solafskærmningen består af ca.
1600 trekantede skærme i per-foreret stål. De er hængt på facaden, så
de kan bevæge sig afhængigt af den
aktuelle dags-lyssituation og det ønskede lysindtag. Sensorer måler det
aktuelle lys- og varme niveau og regulerer skodderne meka-nisk ved
en lille motor.
Vi blev på vores tur vist rundt overalt
indvendigt i det ca. 14.000 m2 store
universitet, som er bygget op om det
fem etagers høje atrium, hvor trapper og svalegange forskyder sig ind
over hinanden og skaber en speciel
dynamik, hvor universi-tets trekantede form gentager sit mønster i hele
tiden nye po-sitioner op gennem de
forskelli-ge etager.
Særlig opmærksomhed fra os, fik de
meget specielle kunstne-riske ure,
som i forskellig ud-formning befandt
sig på hver etage.
SDU Kolding har i dag ca. 2000
studerende og er kendetegnet ved
uddannelser og forskning, der har
design og entreprenør-skab som
omdrejningspunkter.
Vi sluttede denne meget inte-ressante aften af med kaffe/te og kage i
universitets café.
AMS skriver

Information og debat
3. GILDE

3. Gildes gildehal
den 11. februar 2016.

30 gildebrødre deltog i 3. Gildes gildehal med væbneroptagelse og et
indlæg om Kolding ved eftergildehallen.
Gildemester John Preben Hansen
bød velkommen og gildehallen begyndte med væbneroptagelse af
Leif Valdemar Lind.
Væbnerspørgsmålet lød på: Er der
noget reelt bag udtrykket en gang
spejder altid spejder?
Leifs svar begyndte med da han i
1956 som 8 årig blev ulveunge i Carl
Ploug og blev glad for spejderlivet.
Senere blev Leif patruljefører og
tropsfører med oplevelser til blandt
andet Bornholm, Norge og korpslejren Moesgård.
Leif henviste til spejderloven, hvori,
der gode ting man kan bruge som
platform og leve efter. Som spejder
lærer man at kunne klare sig selv, får
selvtillid og derfor er sentensen ” en
gang spejder – altid spejder” ganske
rigtig og er man først spejder er man
det for hele livet.
John Preben Hansens gildemestertale omhandlede den nuværende

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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flygtningetilstrømning til Europa og
Europas grænser.
”Europas grænser bliver i denne tid
oversvømmet af titusinder af flygtninge, først og fremmest muslimer
fra Afrika og mellemøsten. Nogle har
betalt betydelige summer for ”billetten” over Middelhavet med overlæssede og synkefærdige både.
Adskillige hundrede er omkommet
undervejs, især ved kæntringer på
åbent hav. Det ser forfærdelig ud
på de billeder, som fjernsynet daglig
har vist.
Ingen af os ville vel ønske os i disse menneskers sted. Derfor tvinger
vore følelser os til at have medlidenhed med dem og modtage dem
pænt i Europa. Det er menneskeligt
at tænke sådan. Det ville vel nærmest være umenneskeligt ikke at
gøre det.
Hvor mange, der er reelle flygtninge,
er der ingen der ved. De er vel i høj
grad ladt tilbage i usle lejre, hvor
de skal hjælpes, så de så hurtigt
som muligt kan vende hjem. De har
næppe penge til at nå frem til udskibningshavnene og da slet ikke til
at betale menneskesmuglernes, sikkert ublu priser.
Derfor må en meget stor del af dem,
der kommer, anses for ikke at være
reelle flygtninge, her mener jeg, ”
personligt truede”, men indvandrere,
der søger et bedre liv, end hjemlandet kan byde dem, hvilket i sig selv
er forståeligt. Ofte er det slægten der
har betalt for at en enkelt – gerne en
ung mand – kan gennemføre turen
og bane vej for resten af familien.
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Og ikke helt så få er veluddannede
og oprindelig økonomisk godt stillede mennesker, og de vil jo mangle
i deres oprindelige hjemland, hvor
netop de skulle tage ansvar for alle
dem, der ikke kan selv.
Man kan måske sammenligne disse
indvandrere lidt med ”vore” udvandrere for 100 år siden, der drog til
Amerika. Men forskellen er, at de
emigranter, der søgte lykken på den
anden side Atlanten, var folk, der
vidste at de skulle tage fat, når de
nåede frem, og de skulle forsørge
sig selv. Der var ikke noget der hed
fri bolig og understøttelse fra første
dag, for slet ikke at tale om ret til familiesammenføring. Hvis de ønskede konen eller kæresten over til sig,
måtte de først spare sammen til deres billet og derefter forsørge dem,
indtil de havde skaffet sig arbejde.
Forskellen på Amerika for 100 år siden og Europa i dag er, at der var
mangel på mennesker, ligesom der
lå endeløse ubeboede områder, der
bare ventede på immigranterne,
ventede på at blive beboet.
Det er jo langt fra tilfældet i Europa,
hvor de fleste lande har den befolkning, der er passende for landets
størrelse. Spørgsmålet er derfor,
om Europa ønsker at være det nye”
vilde vesten”, der ligger åbent for
indvandring i stor skala. Og det er
jo ikke små tal det drejer sig om og
samtidig skal der jo også tages hånd
om de reelle flygtninge.
Den massive tilgang af flygtninge og
indvandrere ind over Europas grænser har sikkert nok givet mange

anledning til at tænke over, hvorfor
det overhovedet er kommet så vidt.
Selvfølgelig ved alle, at rigtig mange
vil til lande, hvor der er fred og ingen
fare, og det er umuligt ikke at have
forståelse for dette, hvis der er krig i
flygtningenes eget land.
Men jeg synes, at det samtidig er
svært at forstå, at flygtninge myldrer
ind i Europa og straks stiller krav om
at komme til bestemte europæiske
lande. Med andre ord: Mange vil
selv vælge, men jeg vil da mene,
at den enkelte flygtning skulle være
mere end tilfreds med blot at være
undsluppet rædslerne i det land som
han / hun er flygtet fra.
Men hvorfor er der igen opstået omfattende krig og galskab i store dele
verden, først og fremmest mellemøsten. Set i det helt store perspektiv
er der næppe tvivl om, at de grundlæggende problemer skyldes jordens stadigt stigende befolkningstal.
I midten af forrige århundrede rummede jordens samlede befolkning
omkring tre milliarder mennesker.
I dag er der ca. syv milliarder, og
tallet øges med foruroligende hast,
og rejser selvfølgelig også spørgsmålet om, hvor grænserne går, for
hvor mange mennesker moder jord
egentlig kan brødføde.
Dybest set er det uden tvivl det tiltagende pres på jordens samlede
ressourcer, der i mange tilfælde,
sammen med religion, er stærkt
medvirkende årsager til de nuværende mange krige og konflikter i
Mellemøsten og Afrika, hvilket selvfølgelig er årsag til, at så mange

fuldt forståeligt er tvunget til at søge
efter en ny og bedre tilværelse i
lande med fred og ingen fare samt
ordnede forhold.
Jeg tror også det kan have en betydning at mange vestlige lande måske
har haft for travlt med at forsøge at
få indført vestlig kultur og samfundsorden i de muslimske lande.
Det meste afhænger som bekendt
af øjnene, der ser. Når flygtninge
og migranter kommer spadserende
ad de danske motorveje fra syd, ser
nogle således en trussel og en fare.
Andre ser derimod et folk i dyb nød,
der flygter fra krig og folkedrab i Mellemøsten.
De første ser en folkevandring, der
kommer for at få del i vore ydelser
og forringe det danske velfærdssamfund, så det til sidst kollapser
under presset.
De andre springer til med hjælp i
form af tøj, mad, rådgivning og videre transport, hvis det er nødvendigt,
og mener, at det er en pligt at hjælpe, også med at få flygtningene indlemmet i det danske samfund, hvis
det er det der skal til. Og på en eller anden måde har de europæiske
samfund med deres relative rigdom
og velfærd vel en forpligtelse, ikke
mindst moralsk, til at hjælpe disse
mennesker.
Jeg tror næppe der findes effektive
og gode løsninger på den sum af
problemer, som følger af de igangværende folkevandringer, men jeg
vil håbe, at vi alle, både kan og vil,
vise tolerance og medmenneskelighed overfor disse mennesker.
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Til slut et stort tillykke til Leif Lind
med væbneroptagelsen, og tak for
dit gode svar. Jeg er sikker på at 3.
Gilde vil få stor glæde af dit arbejde
i gildet.
Du har i Gildehallen her i aften aflagt
væbnerløftet og samtidig forpligtet
dig til at leve efter gildeloven, og
jeg er overbevist om, at når du har
sagt ja til noget, ja, så går du 100 %
ind for det.Velkommen i Væbnernes
kreds.”
5 min. Sct. Georg blev holdt af Niels
Chr. Refsgaard-Iversen og omhandlede Tyskland lige efter 2. verdenskrig til nu og sammenlægningen af
Vest- og Østtyskland.
NC fortalte om forholdene i Tyskland
i efterkrigsperioden med ødelagte
byer, mangel på fødevarer og de
muligheder befolkningen havde for
at overleve.
NC kom også ind på sammenlægningen af Vest- og Østtyskland i
1990 og de store genopbygningsarbejder der gjort i det tidligere Østtyskland. Især kom NC ind på byen
Dresden, hvor man har foretaget et
stort genopbygnings- og restaureringsarbejde i den gamle bydel og
opførelse af store forretnings- og
kontorejendomme lige uden for den
gamle bydel.
Specielt kom NC ind på genopførelse af Fraunkirche, der blev fuldstændig ødelagt under bombardementet af Dresden i 1945.
Gildeloven blev læst af Torben
Schultz Hansen.
Ved eftergildehallen var arkitekt
Sten Krarup inviteret til at holde et
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indlæg. Temaet for indlægget lød ”
da byen kom til Kolding”
Stens indlæg var i 2 dele. Første del
omhandlede Koldings historie fra
omkring år 1200 til nu. 2 del gik nærmere ind på området Borchs gård.

Sten fortalte om de funktioner der
har været i Borchs hus og gård siden opførelsen af Borchs hus år
1595 med apotek, vinstue, brændevins destilleri, stalde for husdyr og
senere købmandsgård mv. Billedet
er taget af Borchs hus i år 1916.
gruppe stod for gildehallen.
Per Johannesen var bordleder
NC Skriver

Information og debat
4. GILDE

4. Gildes gildemøde
2. februar 2016
Virksomheds besøg.

4. gildes februar gildemøde havde
5. gruppe valgt at skal være en orientering om Koldings spildevand så
vi besøgte firmaet i Kolding Åpark
med det fine navn BlueKolding og
hvem er de så, ja BlueKolding er det
nye Kolding spildevand – hele Koldings miljø, energi og klimaselskab.
De arbejder for at sikre en leve- og
bæredygtig verden for os alle og for
de kommende generationer, og de
inspirerer kunder og samarbejdspartere til at hjælpe. De klimasikrer
Kolding, renser spildevand og udnytter processerne til at producere
bl.a. el. rent vand og varme. Og de
arbejder for at påvirke alle omkring
sig, kunder, leverandører og samarbejdspartnere, til at tænke miljø
og bæredygtighed på en helt nu og
mere ambitiøs måde. Ja der er fine
ord de siger om sig selv, og vi blev
modtaget i det nye administrations

bygning, som bestemt ikke minder
om en kloak virksomhed, nej fine
lyse lokaler med udsigt til Kolding
å, her orienterede John, som havde
lang anciennitet i firmaet som driftsleder, og dermed en stor viden om
det de lavede, firmaet har fire hovedopgaver som er spildevand, service, energi og som noget lidt uden
for deres område Christiansfelds
vandværk.
Det var meget interessant at høre
hvor kreativ man kan være for ar
hente resurser som varme og el. ud
af noget så simpel som vort spildevand, og hvordan de får rent vand
ud af det vi lukker ud fra vor køkkenvask og toilet, et godt og inspirerende besøg. BlueKolding har en
god hjemmeside hvor de fortæller
om hvordan man omdanner affald til
energi..
Efter besøget tog vi tilbage til gildehuset og fik noget godt solidt dansk
mad, et stykke med sild og så stegt
flæsk med persillesovs, sidste gang
vel tilberedt af Lars, og så godt kammeratligt samvær, en god aften.
Skriver Poul Lyngs
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Information og debat
5. GILDE

5. Gildes gildemøde
tirsdag den
16. februar 2016.

Så fik vi 2. del af Ingolf Nielsens næsten ”verdensomsejling” på havet til
New Zealand.
Vi var omkring 30 forventningsfulde
gildebrødre og gæster mødt op for
at høre Ingolf fortælle om sin spændende tur. Vi besøgte bl.a. Påskeøerne, Tahiti, Samoa og paradisiske
Fidji. Men inden Stillehavet skulle
Panamakanalen passeres. Normalt
kan der gå mange dage med at ligge og vente på ”tur”, men Ingolf kom
hurtigere end andre igennem ved

•
•

KLUBBLADE •
BROCHURE •

hjælp af socialt samvær med havnemesteren og agenten og lidt ”smøring” a´ la en flaske gin. Prisen blev
også noget billigere. Én af de spændende fortællinger omhandlede den
lille ø Pitcairn, hvor der stadig bor efterkommere af mytteristerne fra ”Bounty”. Øen er så isoleret fra omverdenen og befolkningen så fattig, at
de ikke har råd til at rejse, og der er
måneder imellem, de får deres forsyninger og post fra New Zealand.
På Fiji øerne, ventede Ingolf i 4 måneder på at kunne sejle videre på
grund af årstidens vejrlig med tyfoner. Men da fijianerne giver sig god
tid, og er glade, snakkende og sociale, var det ikke, det værste sted at
være, kunne vi fornemme på Ingolf.
Ved en regatta måtte Ingolf synge
Danmarks nationalsang alene – men høstede stort
bifald. Endelig startede turen det sidste stykke mod
New Zealand sammen med
en erfaren gast. Og det var
heldigt, da Ingolf lige skulle
have en ”sidste hilsen” fra
Stillehavet med en ordentlig
gang storm med bølger over
11 meter.

PLASTIKKORT •
POSTKORT
•

VISITKORT •
BREVPAPIR •

Print
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KUVERTER
FLYER

Endelig i havn skulle båden lige
gasses for en lille myre, der havde
sneget sig ombord. New Zealand
ser meget strengt på indførelse af
fremmede elementer, så heller intet
mad, frugt m.m., må der forefindes
på båden.

Ingolf fik besøg af sin Kirsten på
New Zealand, hvor de kunne fejre
jul sammen efter mange måneders
adskillelse. Tak til Ingolf for et meget
spændende foredrag. For Ingolf er
New Zealand paradiset.
Skriver Ady

Information og debat
HUSUDVALGET

ORIENTERING
FRA KUNSTUDVALGET!

Her er lidt orientering fra kunstudvalget, som ikke nåede at komme med
i vores I&D.
Ved nytårsgildehallen blev der trukket lod om et af de udstillede billeder og skulpturer af Kurt Antonsen
(smeden). Tilbuddet blev vundet af
Åse Jensen fra 2 gilde. I samme omgang blev der udloddet 2 malerier af
Strøm Madsen.
Nu er der kommet nye malerier i gildehuset.
Udstilleren er i denne omgang Monica Heick. Hun vil fortælle om billederne ved fællesspisningen den 23.
februar.
Det er i husudvalget blevet besluttet, at der fremover ikke skal sælge
lodder til de udstillede billeder, men
er der interesse for køb af de udstillede billeder kan henvendelse ske til
kunstneren.
På kunstudvalgets vegne
Inger Vahlkvist
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Geografisk have, og vores julefrokost, som i år var kreeret af medlemmerne selv.

Onsdagsklubben
Generalforsamling
den 3. februar 2016.

Kaj Vahlkvist bød velkommen.
Vi sang, I sne står urt og busk i skjul
nr. 263 i højskolesangbogen, som
viste sig at være nr. 252.
Valg af dirigent: Erik Jørgensen blev
valgt. Erik var i tvivl, om han magtede opgaven, han er jo ikke vandt til
så store generalforsamlinger.
Erik læste vedtægterne for onsdagsklubben op.
Under Punkt 1. blev generalforsamling opmærksom på, at der står, at
der er gratis Kaffe. Dirigenten skar
hurtigt igennem, og udtalte at der er
gratis kaffe, men det koster 10 kr.
Valg af referent, undertegnede blev
beordret!
Formandens beretning:
Kaj Vahlkvist kom ind på aktiviteterne i onsdagsklubben.
Pigerne strikker, og har fra diverse
markeder og julearrangementer
solgt for ikke mindre en ca. 20.000
kr. Ganske imponerende.
Bridge kører også godt, vi er altid to
borde, og enkelte gange tre borde,
vi kan dog godt bruge et par spillere
mere.
Billard spilles også konstant, måske
drikkes der også en øl ind imellem,
mens hele verdenssituationen ordnes.
Kaj omtalte også vores udflugt til

Kaj har tidligere appelleret til, at vi
ikke altid sad på samme plads, når
vi drak kaffe, indtil nu har han ikke
haft stor succes med det, men håbede stadig.
Regnskab:
Erik Nyholm gennemgik det omfattende regnskab, som viste at vi havde tabt 918,00 kr. af egenkapitalen.
Dirigenten hæftede sig ved at formand og revisor var en og samme
person.
Der var lidt diskussion omkring anvendt regnskabsprincip. Dirigenten
mente måske, at der var ændret
praksis midt i regnskabsåret, som
var en sammenblanding af drift- og
balanceregnskab.
Nis Henning mente, at vi skulle have
et større tilskud fra Stadsgildet. (

mon ikke N.H. stiller forslaget til
Stadsgildet ).
Valg af formand:
Kaj Vahlkvist blev genvalgt med applaus. Han havde nu også bestukket
generalforsamlingen med en flaske
Jägermeister.
Valg af kasserer:
Erik Nyholm blev også genvalgt
med applaus, og han gav slet ikke
Jägermeister, men det kommer nok.
Valg af medlemmer til udflugt:
Grethe Tønning og Kaj-Henning Sørensen blev valgt med applaus.
Dirigenten fik stor applaus, for sin
indsats.

Kaj Vahlkvist takkede for god ro og
orden, og jagede os i gang med dagens opgaver.
Referent
Henning Lorentzen
04.02.2016
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Orientering fra:
Svømmelauget
”Det våde Øje”

Ved en ekstraordinær laugsforsamling den 12 december 2015 blev den
nye bestyrelse for lauget valgt;
Præsident og daglig leder: Bent Hoberg, 3. Gilde.
1.Vice Præsident og Formand for
administrationen/IT afdeling: Poul
Lyngs, 4.Gilde.
2. Vice Præsident: Hans Emil Andersen, 1. Gilde.
Alle øvrige poster genvalg.
Laugsforsamlingen blev ledet af Jørgen Pørksen, 1. Gilde, som dirigent.

Kolding, december 2015.
Erik Jørgensen,
Skriver

Koncert på
Frydenborg!

Snoghøjkoret, der er et blandet rytmisk kor bestående af ca.
30.engagerede korsangere, med et alsidigt repertoire med hovedvægt på rytmisk musik, har lejet Frydenborglejren i weekenden 11.3.-13.3.2016 til deres kor workshop.

Koret inviterer os til en minikoncert lørdag d. 12.3.2016
kl.15.30 på Frydenborg.
Tilmelding senest 6.3. 2016 til evadamkjaer@gmail.com eller
tlf.7552 0286.

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

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.
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Standerhejsning d. 7 maj 2016

Kongebåden Slotsmøllen sættes i vandet.

Program:
10:45
10:45
11:00

11:35
12:00

12:20
.

Gildebrødre og andre interesserede møder på A D
Burchartsvej 4. Båden sættes på vognen.
Tambourkorpset ankommer.
Turen gennem byen starter. Ruten er:
Behrensvej, Mazantigade, Jernbanegade, Gråbrødregade,
Klostergade, Helligkorsgade, vender ved Rendebane,
tilbage ad Helligkorsgade, Østergade mod Akseltorv,
Jernbanegade, Slotssøvejen til Slotssøen.
Der går en foran sammen med tambourkorpset.
Båden sættes i vandet.
Bådsmanden sejler ud og fastgør
båden på sin plads.
Når bådsmanden er sikkert i land
takkes tambourkorpset.
Standerhejsningen fejres
med en grillpølse og en øl/vand.
Slut.

Alle Gildebrødre i Kolding
samt andre interesserede er
meget velkomne.
Bådens søsætning i stormvejr i 2012.
Der var spændt tov tværs over Slots søen
for at få båden på plads.

Bådlauget Slotsmøllen
- under 4. Gilde, Kolding
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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

Helle Drongesen
Kunderådgiver
Telefon 76 32 50 80
hdr@sparnord.dk
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