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Geografisk Have

April 2016   
Tirsdag      5.  4. gilde Gildehal med indsættelse
Torsdag      7.  1. gilde Gildehal med indsættelse
Tirsdag    12.  5. gilde fødselsdagsgildehal
Torsdag    14.  3. gilde Gildehal med indsættelse
Torsdag    19.  2. gilde Gildehal
Lørdag    23.  Sct Georgsaften Koldinghus
Onsdag    27.  5. gilde Sct georgs Løb
Onsdag    27.  Ridderudvalgsmøde, sted følger
  

Maj 2016   
Tirsdag      3.  4. gilde Gildearrangement med Damer
Onsdag      4.  1. gilde Gildehal
Fredag      6.  3. gilde  Pølsebod Majmarked
Lørdag      7.  1. gilde Ferskvands fisketur
Tirs/ons.10-12 Maj 3. gilde Arbejdsdage Frydenborg
Onsdag    11.  Stadsgilderådsmøde
Torsdag    12.  3. gilde Gildehal
Lørdag    14.  4. gilde Søsætning af Kongebåden
Tirsdag    17.  5. gilde Gildemøde
Tirsdag    17.  Rovfugleshow(Helle Lisbjerg 5. gilde)
Onsdag    18.  Dist. Ridderhal på Koldinghus
Torsdag    19.  2 gilde Gildemøde
Tirsdag    24.  Fællesspisning
Onsdag    25.  Dist.Distriktsgildeting
   

Kalenderen
DET SKER / HUSK OGSÅ

VÆRD AT HUSKE
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Information og debat
REDAKTIONEN

 

 
Fynsvej 21-25 | 6000 Kolding | Tlf. 75 52 01 44

Hvorfor spejder?
Det Danske Spejderkorps er en 
organisation, der udvikler børn og 
unge. Korpset er for alle uanset 
race, køn, sprog eller politisk over-
bevisning.
Korpsets formål er at udvikle børn 
og unge til vågne, selvstændige 
mennesker til efter bedste evne at 
påtage sig et medmenneskeligt an-
svar i det danske samfund og ude i 
verden.
Korpset og de enkelte grupper tager 
ikke stilling i partipolitiske anliggen-
der. Derimod forventer vi, at korp-
sets voksne medlemmer personligt 
tager stilling i samfundsmæssige, 
etiske og religiøse spørgsmål.
Sådan når vi vores mål
Vi når vores mål, når vi laver aktivite-
ter med udgangspunkt i spejderme-
toden og spejderideen. Lejrliv giver 
mulighed for at udvikle sig socialt og 
fysisk, mens en svær kode sætter 
hjernen i sving. 
Tre principper fra danner grundlag 
for vores arbejde:
Den enkelte: spejderen har ansvaret 

for sin egen udvikling
Omverdenen: spejderen viser re-
spekt for medmennesket, er hjælp-
som og viser ansvar over for natu-
ren og det samfund, vi er en del af
Det åndelige: spejderen bestræber 
sig på at finde en tro, et åndeligt 
princip, der er større end mennesket
Kammeratskab, ansvar, friluftsliv og 
sjov og udfordrende er de værdier, 
som Det Danske Spejderkorps og 
grupperne arbejder efter.
KAMMERATSKAB
For spejdere er venner vigtige både 
i gruppen, patruljen og ude i ver-
den. Spejdere tager på ture, lejre og 
kurser, her møder de 30, 200 eller 
måske flere tusinde andre spejdere 
fra hele landet og hele verden. Det 
giver masser af venskaber - for livet.
ANSVAR
Som spejder lærer man - uanset al-
der - at tage ansvar for sig selv og 
sine kammerater, det gælder både 
de jævnaldrende, og dem som er 
lidt yngre eller lidt mindre erfarne. 
Spejdere lærer også førstehjælp, at 
arbejde sammen og at føre et pro-
jekt i mål.

Redaktør Olaj Mørup
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         SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.                                                                                                                                                                                     

 

Sct. Georgs Aften 2016 på Koldinghus 

 

 

 

Lørdag den 23. april 2016. 

Program. 

Kl. 17.15: Kirkesalen, modtagere af donationer ankommer. 

Kl. 17.30: Kirkesalen, uddeling af donationer ved Hjælpekomiteen. 

Kl. 18.00-18.30: Kirkesalen, vandrehal inden Gildehallen. 

Kl. 18.30-ca.19.45: Riddersalen, Gildehal for Spejderledere og Gildebrødre. 

Kl. Ca. 20.00: Kirkesalen, let traktement. 

Kl.21.00: Afslutning. 

NB! Tilmelding til egen gildekansler, som videresender til Stadsgildekansleren. 

Tilmelding senest 18. april 2016. 

Stadsgildet Kolding 

 

 

 

I & D april 2016.indd   4 25-03-2016   12:59:05



Information og debat
1. GILDE

Møbler & Senge
Kvalitet og service

Paltinvej / Mønten 3 • 6000 Kolding • tlf. 7630 1012 • www.danbokolding.dk

DIN MØBELHANDLER I TREKANTSOMRÅDET

1. Gildes Gildeting
den 3. marts 2016.

Gildemesteren bød velkommen til 
25 fremmødte gildebrødre, og mid-
dagen var traditionen tro gule ærter 
med tilbehør. 
Jørgen Pørksen blev af ledelsen 
foreslået som dirigent og blev valgt 
med applaus.
Svend Aage Pedersen valgtes til 
protokolfører med applaus.
Protokollen, som var blevet udsendt 
sammen med indkaldelsen, blev 
gennemgået og godkendt.
Uddrag fra gildemesterens beret-
ning:
Vores gilde bidrager i høj grad til 
fællesskabet.  Hjælpegruppen gør 
en stor indsats for, at mennesker fra 
forskellige institutioner kan opleve 
natur og skønne oplevelse i og om-
kring Frydenborg. Den taknemme-
lighed vi møder er bestemt arbejdet 
værd. En stor tak til gildebrødrene 
som tog del i indtjeningen, således 
at vi kunne afholde udgifterne i. f. 
m. Frydenborg. En god oplevelse er 
naturligvis soldaterugen på Fryden-

borg. Veteraner med familie får en 
god oplevelse, hvor vi møder tak-
nemmelighed og hjertelighed. 
Vi har sagt velkommen til gildebror 
Carsten Hede. Vi håber han vil falde 
godt til i vores kreds.
Til ridderne kreds sagde vi velkom-
men til gildebror Benny Pagh. 
Opera på Skamling er en stor dag 
med mange aktiviteter, og alle gilder 
gav en hånd med. En tak skal lyde 
til jer alle, som yder en indsats her i 
gildet – stor eller lille. Tak til ledelsen 
og vore Herolder for et godt samar-
bejde.
Der var ingen kommentarer til beret-
ningen, og beretningen 
blev godkendt med applaus.
Peter Eeg gennemgik regnskabet 
og efter nogle seriøse spørgsmål og 
svar blev regnskabet godtaget med 
applaus.
Budgettet for næste år blev enstem-
migt vedtaget.

Kontingentet til gildet er uforandret - 
godkendt med applaus.
Beretning fra Hjælpeko-
miteen v/Benny Pagh
Donationer:  
Der har været uddeling af
28 donationer i det forløbne år. 
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Børnestøtten: 
Det har været lidt dødt med
ansøgninger til børnestøt-
ten, men der er tendenser til,
at der kommer mere liv i
støtten.
Krigs-veteranerne:
Vi har igen i år, lovet vetera-
nerne, at de må indtage Fry-
denborg i enten uge 26 eller
 uge 27.
Skrabelodder: 
I 2016 har vi kun skrabelodder
til en enkelt gang, og det er
spørgsmålet om vi skal få trykt
en ny portion, eller om vi skal
prøve noget andet.
Beretningen blev godkendt med ap-
plaus.
Lejrudvalgets beretning blev frem-
lagt af Torben Andersen, der fortalte, 
at udlejningen går godt. Der er kun 
få ledige weekender i 2016, og også 
2017 er også godt besat.
Beretningen blev godkendt med ap-
plaus 
Husudvalgets beretning blev aflagt 
af Ebbe Holst, der fortalte, at udlej-
ningen, ikke havde været så god i 
2015.
Gulvtæppet er blevet renset, og der 

Mazda/Suzuki Kolding

Platinvej 25 • 6000 Kolding

Tlf. 7550 2100

er installeret ny ovn i køkkenet. Be-
retningen blev godkendt med ap-
plaus
Til beretningen fra Broderhjælpen 
fortalte Jørgen Pørksen, at der ikke 
havde været dødsfald i 2015. Beret-
ningen blev godkendt ned applaus
Beretning fra 1. Hjælpegruppe.
Bent Christensen berettede, at man 
i 2015 havde haft 6 uger til rådighed 
over Frydenborglejren. Samlet gav 
det 24 dages hjælpearbejde. I 2015 
har der været 17 institutioner på Fry-
denborg.

Der var i alt 823 besøgende, og der 
er indkommet mange dejlige takke-
breve fra gæsterne, hvor det med 
tydelighed fremgår, at mødet med 
Frydenborglejren stadig gør en for-
skel og er med til at flytte grænser.

Murermester
H.G. MORTENSEN & SØN

Tlf. 7552 7658
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Beretningen blev godkendt med ap-
plaus
Under valg blev Otto Bjerregaard 
valgt til gildemester med
applaus.
Til flagherold valgtes Søren Ras-
mussen med applaus.
Til gildekansler for 1 år valgtes
Søren Kaehne med applaus.
Eventuelt:
Herunder meddelte Webmaster Sø-
ren Kaehne, at hjemmesiden for Sct. 
Georgsgilderne nu er ok.
Jørgen Pørksen takkede ledelsen 
for et godt arbejde i 2015.  
Herefter afsluttede Jørgen Pørksen 
sit job som dirigent og takkede for 
god ro og orden.
Henning Nøhr takkede Jørgen for 
god styring af gildetinget og ønske-
de de nye i ledelsen god arbejdslyst.

 Skriversuppleant
Svend Aage Pedersen

Information og debat
2. GILDE

Stort udvalg i indendørs 
og udendørs maling

Se mere på www.jotun.dk

Scan koden 
og hent Jotun 
Colour Match 
til din iPhone.

2. Gildes Gildemøde 
25. februar 2016.

Dette gildemøde startede med spis-
ning. 
Efter en lækker middag var Hanne 
Andersen, leder af GADEMIX i Kol-
ding inviteret til at komme og fortæl-
le om sit arbejde.
Hanne har tidligere været familie-
konsulent i Kolding Kommune, inden 
hun tiltrådte som leder af Gademix. 
Gademix er oprettet i et samarbejde 
mellem Kolding Kommune og Ung-
dommens Vel. Værestedet ledes 
af en bestyrelse og Ungdommens 
Vel. I Gademix er Hanne ansat som 
eneste lønnede medarbejder. Der-
udover er der p.t. 16 frivillige, hvor 
kravet er, at de min. skal lægge 3 
timers arbejde i huset pr. uge. Ende-
lig er der også personer i virksom-
heds- og uddannelsespraktik eller 
samfundstjeneste. Flere af de frivil-
lige er rekrutteret blandt områdets 
beboere, hvilket styrker den lokale 
forankring.

I & D april 2016.indd   7 25-03-2016   12:59:06



8

Gademix bor til leje i et mindre hus 
ved siden af Kvarterhuset, som lig-
ger midt i Sydvest Kvarteret. 
Gademix er et værested for socialt 
sårbare børn. Et sted, hvor de unge 
kan komme uden krav om registre-
ring og hvor de er medbestemmen-
de om indhold og aktiviteter. Gade-
mix er også et sted, hvor de unge 
sammen med andre unge og voks-
ne skal øve og udvikle deres sociale 
kompetencer og hvor kodeordet er 

relationer. Der arbejdes for at op-
bygge en kultur, hvor nøgleordene 
er respekt, omsorg, humor, fælle-
skab og oplevelser samt medan-
svar for Gademix, lokalområdet og 
hinanden.  I Gademix motiveres de 
unge til at passe deres skole, bruge 
ungdomsklubben og foreningslivet. 
Desuden har de mulighed for lektie-
hjælp og anonym rådgivning.
Målgruppen var fra start unge mel-
lem 12 og 16 år. I dag er det unge 

helt ned til 8 år, der kommer i Ga-
demix. Unge, hvor ensomhed fyl-
der rigtig meget og som mangler 
hjælp til at få struktur i deres liv og 
hverdag og som har bruge for at 
mærke, ”at være gode nok”. 
Hanne fortalte også om mange 
af de oplevelser og problematik-
ker, som hun gennem årene har 
været en del af. Ingen tvivl om, at 
hun i sit arbejde er en ildsjæl og 
som hun selv sagde ”kunne være 
blevet ved med at fortælle i time-
vis”
Vi sluttede derefter et godt gilde-
møde af på vanlig vis.

AMS skriver

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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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

Information og debat
2. GILDE

2. Gildes Gildeting 
17. marts 2016.

Vi startede mødet med afholdelse af 
Gildeting i flg. dagsorden:
Valg af dirigent blev Renate, og valg 
af protokolfører blev Nina.
Derefter aflagde gildemester Britta 
beretning: 
Vi har desværre haft 3 udmeldinger 
i løbet af efteråret 2015, men heldig-
vis er der nye emner på vej. 
Vi stod i 2. Gilde for Nytårskuren, 
som heldigvis gik rigtig godt. 
Britta roste 2. gilde for at være gode 
til at finde på underholdning af den 
ene eller anden art, når vi enten har 
afholdt vores møder i huset eller 
ude.
Vi har haft specielt 2 arrangementer, 
som har givet et meget tilfredsstil-
lende overskud til vores hjælpear-
bejde. Det er dels vores bankospil, 
som jo nærmest er blevet en traditi-
on og dels vores lagersalg, som me-
get hurtigt blev stablet på benene og 
som gik overraskende godt. Vi sat-
ser på at afholde endnu et lagersalg 

i løbet af de kommende måneder. 
Britta luftede tanken om en tænke-
tank, som skal koordinere de tanker 
og ideer, som 2. gildes gildebrødre 
løbende kommer med. 
Der skal også arbejdes med vores 
vedtægter, som skal revideres, så 
de passe til det nuværende 2. gilde.
Britta lagde også op til drøftelse af, 
hvorvidt vi skal have faste grupper 
eller vi i det kommende år fortsætter 
med at der nedsættes nye grupper 
til alle møderne.
Vi har i Sct. Georgs Gilderne fået ny 
hjemmeside, og vi skal derfor også 
have lavet noget materiale til 2. gil-
des sider. 
Britta sluttede af med at takke alle 
for indsatsen i det forgangne år.
Herefter fremlagde gildeskatmeste-
ren det reviderede regnskab og bud-
gettet for det kommende år.
Punkt 5 var beretning fra grupperne: 
Vi drøftede formen for grupper og 
blev enige om, at vi bibeholder, at 
der for det kommende år nedsættes 
forskellige grupper til planlægning 
af årets møder. Grupperne skal fort-
sat bestå af 5 gildebrødre og først-
nævnte indkalder til mødet.
Punkt 6 var beretning fra udvalgsre-
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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

PCL-STYRING

DøgnService

Vagn O. Electric
  Aut. EL-installatør

præsentanterne. 
Næste punkt var valg af ledelse og 
udvalgsmedlemmer for gildeåret 
2015/2016. Nina ønskede at stoppe 
som gildekansler. Birgit bliver ny gil-
dekansler. Vi sluttede Gildetinget af 
med at høre protokollen.

Derefter var der spisning, hyggeligt 
samvær og fortsat drøftelse af diver-
se aktuelle emner.
Vi sluttede aftenen af på vanlig vis. 

AMS skriver

Information og debat
3. GILDE

3. Gildes gildeting
den 10. marts 2016.

Til 3. Gildes gildeting var 34 ud af 47 
gildebrødre mødt op.
Gildemester John Preben Hansen 
bød velkommen og før gildeting fik 
vi veltilberedt gule ærter med tilbe-
hør.
Finn Mortensen blev valgt til dirigent 
og N. Chr. Refsgaard-Iversen blev 
valgt til protokolfører.
John Preben Hansens beretning 
omhandlede overordnet 3. Gilde i 
2015 med gildehaller, arbejdsweek-
end på Houens Odde, cykeltur på 
Samsø mv. samt optagelse af 3 nye 
gildebrødre.
I det forløbne år har 3. Gilde mistet 2 
gildebrødre John Snoer Christensen 
og Johannes Ladegård.
John Preben Hansens beretning 
blev godkendt.
Gildeskatmester Per Olsen gen-
nemgik regnskab for 2015 og bud-
get for 2016. Begge blev godkendt 
inklusiv kontingent for 2016.
Herefter blev der orienteret om ar-
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11Jens 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. 

tlf. 75521187   
Du læse meget mere på Kristiansenvvs.dk

bejdet i de forskellige udvalg. 
Efter valg til ledelsen ser 3. Gildes 
ledelse således ud:
Gildemester Christian Søn-

derby

Gildekansler Niels Chr. 
Refsgaard 
Iversen

Gildeskat-
mester

Per Olsen

Der var herefter valgt til poster i de 
enkelte udvalg.

Til slut læste N. Chr. Refsgaard-Iver-
sen beslutnings- og indholdsrefera-
tet, der blev godkendt.

NC-Skriver

 

Information og debat
4. GILDE

Gildeting 4. gilde
1 marts 2016.

Der fremmødte 23 gildebrødre.
1.
Karsten B blev valgt som dirigent og 
Preben S som protokolfører.
2.
Gildemesteren aflagde beretning
Det gilde år vi lige er gået ud af, har 
atter været nogenlunde og roligt, 
bortset fra vores jubilæum. En kort 
gennemgang.
Jubilæum. Det blev en god oplevel-
se med reception lørdag formiddag 
hvor vi donerede et stort beløb til 
det kommende nye julemærkehjem 
i Kolding, og selvfølgelig vores fest 
lørdag aften, med underholdning af 
os selv. Det blev en lang men tror 
jeg, - god dag for os alle. 
Sct. Georgs aften på Koldinghus 
med donationer og gildehal. Man 
startede med donationer ved hjæl-
pekomiteen i Kirkesalen, derefter 
gildehal med fantastisk musikledsa-
gelse i riddersalen og til slut bespis-
ning også i riddersalen.
Gildemødet med damer gik i år til 
Skamlingsbanken. Den huskes nok 
bedst på vejret, men også for en god 
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historie af den lokal kendte guide Al-
bert Højgaard fra Christiansfeld om 
selve Skamlingsbanken. 
Søsætning af ”Kongebåden”, arr. 
af Bådlauget skete den 9. maj efter 
lidt roderi med datoen, fordi vi ikke 
helt vidste om kronprinsen kom. Det 
gjorde han desværre ikke. Der var 
mødt pænt mange op. Tak
Weekend/svampetur på Frydenborg 
m/familie. Der var 16 deltagere. Vi 
havde fået en ny svampe ekspert 
på, men – det kunne være at vi 
skulle vende tilbage til skovfogeden 
selv om han er noget dyrere, men 
han kender skoven og har en ide om 
hvor vi kan finde svampe. Vi håber 
på flere deltagere i år. Turen gav et 
lille overskud.
Kongebåden blev bragt på land 
uden uheld og Arne havde endnu 
engang redningsvest på.
Koldinghus. Her er der også mange 
penge at tjene. Der er god opbak-
ning fra 4. gilde, men der kan godt 
bruges flere, og det mere en 1 dag.
Fellowshipday - Distriktet – arr. af 
Fredericia gilderne. Her mangler der 
atter i år lidt større opbakning fra 
Kolding gilderne. I år bliver det i Kol-
ding, så der bliver vi mange.
Juletræsfest for børn – der er et 
stadsgildearrangement, og hvor Kaj 
endnu engang var en af hovedkræf-
terne. Det kan være vi får lidt mere 
at vide senere.
Diverse
I årets løb er Ejvind Nørgaard des-
værre afgået ved døden. Han har al-
tid været en af dem der altid mødte 
op og ikke sagde nej til at gøre et 

stykke arbejde.
Vi har en svend tilbage i gildet. – Det 
er Flemming Petersen, som vi end-
nu engang vil opfordre til at deltage 
i væbner forberedelsen først på ef-
teråret, så han kan blive optaget på 
gildehallen i november.
Sidste år havde vi 10 runde fødsels-
dage.
(Jan-50, Ole-50, Søren-60, Poul 
L-70, Paul H-70, Mogens-75, Johs-
75, Thorvald-75, Nis-75, Bent-75) 
Ejvind nåede desværre ikke de 70 
år.
Og vi havde 2 jubilæer. (Johs–40, 
Bent-40)
I år har vi 4 runde fødselsdage.
(Paul-80, Henning-70, Evald-80, 
Frederik-80)
Vi har 3 jubilæer. (Evald-40, Mo-
gens-50, Thorvald-40)
Som mange måske allerede har op-
daget er der kommet en ny hjemme-
side. Den vil forhåbentlig fremover 
fungere bedre end den gamle. Jeg 
tror på det. Der vil også fremover 
være flere der kan gå ind på hjem-
mesiden og rettet den.
Stadsgildets vedtægter og vejled-
ninger har været under udarbejdelse 
og ændring, så de forhåbentlig kan 
komme med på Stadsgildetinget.
Flyvers har vi tjent penge på. Pen-
gene skal nu registreres på en sepa-
rat konto, så de ikke indgår i driften 
af stadsgildet. Det forventes vedta-
get på stadsgildetinget.
Det var vist hvad det kunne blive til.
Behandling af indkomne forslag
Der var følgende 
5 Gruppe havde indsendt følgende 
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forslag:
Kontakt til forældre bestyrelsen i de 
forskellige spejdergrupper / tropper
Aflægge disse bestyrelser et besøg 
ved et af deres møder og forklare 
hvad gilderne står for og hvem vi er 
Måske invitere til et fællesmøde i 
Gildehuset og måske Frydenborg 
lejren med en kop kaffe m.m. så 
man kan se vores faciliteter og de 
muligheder vi har 
På dette møde at fortælle om vores 
hjælpearbejde m.m. 
Undersøge om der i kredse af ny-
danskere er mænd der kommer 
fra steder hvor der er spejder lign 
forhold eller at der er interesse for 
vores opfattelse af at yde en social 
indsats
Er der enighed om nogle af punk-
terne forslår vi at der nedsættes et 
udvalg som laver handling på be-
slutningen 
Det blev vedtaget at der skulle ned-
sættes et udvalg bestående af 1 
person fra hver gruppe.
Gildeledelsen har indsendt følgende 
forslag til ændring af vedtægter:
 Det foreslås at sætningen ”Gildet 
forpligtes/tegnes af gildemestrene 
og/eller skatmesteren.” indgår sidst 
i § 6.
 Årsagen er at bankerne er blevet 
mere kritiske og de forlanger et 
 udskrift af vores vedtægter hvor det 
står beskrevet hvem der kan 
 hæve penge i banken, samt et ud-
skrift af vores protokol/referat fra 
 vores gildeting, hvor det ligeledes 
står beskrevet hvem der er valgt 
 til de respektive poster. Vi havde et 

problem, da vi skulle hæve penge 
til vores jubilæum. Forslagene blev 
vedtaget
Valg
Følgende blev valgt:
Gildemester Uffe Uhrbrand, Supple-
ant Kaj Johansen
Gildekansler  Preben Schmidt, 
Suppleant Henning Spens
Gildeskatmester John Riis Vester-
gaard, Suppleant Jakob Seistrup
Dør-herold Kaj Johansen, Supple-
ant Otto  Munniche
Flagherold Arne Rask, Suppleant 
Christian Vildfang
Skriver/ reddakud. Poul Lyng,  Sup-Poul Lyng,  Sup-
pleant Christian Vildfang
Revisorer 2 stk. Mogens P Knudsen/
Evald Sjøgreen  
Valg af revisorer Johs Berger
Valg til Udvalg
Følgende blev valgt
Hjælpekomite  Søren Uhrbrand, 
Suppleant Thorvald Syndergaard
Lejerudvalg Knud Esbjerg, Sup-
pleant Bent Sørensen
Husvalg Arne Rask, Suppleant Jan 
Rothausen
Distributionsudvalg John Riis 
Vestergaard, Suppleant Flemming 
Pedersen
GIM Uffe Uhrbrand         
GK Evald Søgreen
Broderfonden Mogens P Knudsen, 
Johs Berger
Juletræsudvalget Jan Rothausen, 
Henning Spens
Ridderudvalg Karsten Barfoed, 
Thorvald Syndergaard
Operaudvalg Karsten Barfoed, 
Otto Munniche
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Optagelsesudvalg Mogens P Knud-
sen / Poul Lyngs
PR-udvalg 3 personer Christian Vild-
fang Søren Uhrbrand Uffe Uhrbrand
Nyt udvalg som følge af det forslag 
5 gruppe havde stillet, der skal un-
dersøge muligheden for at få flere 
medlemmer, som tovholder meldte 
Nis Henning sig. Hver gruppe skulle 
komme med 1 person til dette ud-
valg
Eventuelt
Opera på Skamling er den 23. 
august 2016..
Gildemesteren takkede Birgit og 
Mogens for nogle gode gule ærter, 
med et par flasker rødvin.

Referent  Preben Schmidt

Gildehuset!
Der er også vinterarbejde når man 
har et hus, så nogle friske gildebrød-
re har brugt en dag ved gildehuset 
for at få træerne mod Fynsvej be-
skåret, og også den store Berberris 
hæk bag ved huset fik en ordentlig 
tur med saksen, så den kan vokse 
op når det bliver forår, og blive klip-
pet til en pæn hæk igen, tagrender-
ne som på grund ag vejret ikke blev 
renset i efteråret er nu også klaret 
så vandet frit kan løbe i afløbet og 
ikke ud over kanten og ned i nakken 
på dem der færdes på rampen.
En god dag hvor vi fik en god snak, 
og også en del arbejde udført.

Poul Lyngs

Fynsvej 40, 6000 kolding • Tlf. 2143 4601 •  cs@abcprint.dk  • www.abcprint.dk

• KLUBBLADE
• BROCHURE

• VISITKORT
• BREVPAPIR• • BREVPAPIRBREVPAPIR

• PLASTIKKORT
• POSTKORT

• KUVERTER
• FLYER

Print

Information og debat
HUSUDVALGET
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Standerhejsning den 30. april 2016. 
Bemærk datoen. Fejl i sidste blad. 

 
Kongebåden Slotsmøllen sættes i vandet. 

 
Program: 

  
10:45 Gildebrødre og andre interesserede møder på A D Burchartsvej 4. 

Båden sættes på vognen. 
10:45 Tambourkorpset ankommer. 
11:00 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. 

11:35 Båden sættes i vandet. 
Bådsmanden sejler ud og fastgør  
båden på sin plads. 

12:00 Når bådsmanden er sikkert i land 
takkes tambourkorpset.  
Standerhejsningen fejres 
med en grillpølse og en øl/vand. 

12:20 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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Ferskvandsfisketur 2016 

LØRDAG den 7. maj 
Sted: Skovhave Lystfisker sø, Vejstruprødvej 39, 6093 Sjølund. 
 ( Kør gennem Sjølund til Vejstruprød, følg skiltet til højre, til søen.) 
Deltagere: Gildebrødre, børn/børnebørn, familie og venner fra Sct. Gilderne i 
Kolding.  
Dagens program:  
Mødetid kl.0800, herefter spises der morgenmad, med div. tilbehør. 
Kl. 0900 starter fiskeriet i den smukke sø. 
Kl. 1200 afsluttes fiskeriet, og der er opmåling af fangede fisk. Præmier for 
størst/flest fangede fisk og Vandrepokalen skal finde en ny vinder. 
Kl. 1215 køre vi til Henrik på Hoppesvej 118, i Vonsild, hvor der, traditionen 
tro, serveres pølser/frikadeller med kartoffelsalat og diverse tilbehør. Under 
spisningen vil der blive uddelt div. præmier, til dem som har fanget de 
største/fleste fisk. 
Kl. ca. 1400 er der afslutning. 
Pris: Prisen for hele arrangementet er 120 kr. pr. person. Det dækker, 
Morgenmad, Fiskekort og det afsluttende arrangement. Øl og vand købes ved 
søen og under spisning, til meget fordelagtige priser. 
Tilmelding: Til Henning Nøhr tlf. 40474515, eller pr. mail til Svend Erik 
Pørksen sep@porksen.dk.  
HUSK: Sidste tilmelding er mandag den 2. maj. 
Med gildehilsen,  
Fiskelauget, 1. Gilde 
Henrik Poulsen og Henning Nøhr 
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Tirsdag den 17. maj 2016  
Tag familien og venner med 

 
 
 

5.gilde har booket en aften uden for normal åbningstid. Alle er velkommen. Mærk 

suset og gyset, når prægtige rovfugle suser gennem luften og viser deres eminente 

jagtteknikker. Rovfugleshow er en fantastisk forestilling med masser af fascinerende 

underholdning og en lærerig rejse tilbage 

i historien for hele familien.  

Da Silkeborg Rovfugleshow er 

beliggende i et fantastisk naturområde 

med dybe skove, smukke moser og 

bakkede hede strækninger og så tilmed 

direkte ved offentlig asfalteret natursti, så er der altså udover det unikke, 

underholdende og lærerige rovfugleshow også gode muligheder for, at opleve noget 

af områdets fantastiske natur og dyreliv. Medbragt mad og drikke må selvfølgelig 

gerne nydes på de naturskønne åbne samt overdækkede picnicområder med bl.a. 

udsigt til stedets dådyr og imponerende amerikanske bisonokser. 

Pris pr. person kr. 100,- i entre børn indtil 11 år kr. 70 + kr. 35,- til kørsel (betales 

direkte til bilejer. Entre prisen betales til Helle eller overføres til Gildets konto 

7920 0001007535 senest 28. april 2016 

Ved tilmelding oplyst venligst antal og om I kan køre samt antal ledige pladser i 

bilen, samt ønsket afgang. Showet starter kl. 19.00. 

Forslag – tag madkurven med og så kører vi fra fynsvej kl. 16.00 

I kan også lave en gruppetur ud af det – kør ved middagstid og nyd eftermiddagskaffen 

ved Gudenåens udspring.   De hårdt arbejdsramte, vil jeg foreslå at mødes kl. 17.30. 

Med gildehilsen 

Helle Lisberg 
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Der var fuldt hus i Gildehuset, og ef-
ter at Tove Andersen havde budt vel-
kommen, startede orkesteret med 
at spille traditionel Dixie- og New 
Orleans musik for fuld udblæsning. 
I den første pause (efter tre kvarters 
musik) blev der serveret 3 lækre 
snitter, godt belagt. Igen musik, og i 
den næste pause, var der kaffe med 

hjemmebag. Derefter var der 
atter tre kvartes jazzmusik. 
Det var tydeligt, at se på del-
tagerne, at det var et godt 
valg, med Morfars Jazzband. 
Morfars Jazzband var en 
kæmpe succes, og de arran-
gerende kan være stolte af et 
rigtig vellykket jazzarrange-
ment. 

Kurt Schmidt 5. gilde

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

home Kolding Adelgade

Ring til os på telefon 75 52 09 33 
eller send os en mail på kolding.adelgade@home.dk

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

Med vores 4 forretninger i Kolding, Fredericia, Vejle og Vejen - er vi stærkt forankret i hele Trekantsområdet. 
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.

FrokostJazz!
Lørdag den 5. marts, invite-
rede Jazzcafeen ”Sct. George”, 
til en hyggelig jazzeftermiddag 
med MORFARS JAZZBAND. 
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• Receptekspedition med det samme
	 Lynhurtig	robot	finder	varerne	frem
•	 Samme	gode	service	som	altid
• Nem og gratis parkering
•	 Attraktive	åbningstider:
Mandag – Fredag  10-20 
Lørdag                            10-17
Søndag               10-17

Og	som	altid	også	i	Jernbanegade	i	Centrum
Mandag	–	Torsdag		 		9-17:30
Fredag                              9-18
Lørdag                              9-14

Nu	har	Kolding	Storcenter	et rigtigt apotek

											Tlf..7552	4233
      www.koldingloevedk	

@		kolding@apoteket.dk
	facebook.com/koldingloeve

 

 Der indkaldes herved til 
Generalforsamling i Broderhjælpen
Mandag d. 18. april 2016 kl. 19.00
Af hensyn til Broderhjælpens fremtid er Generalforsamlingen

i år udsat til efter Stadsgildetinget.

Mødet afholdes i Natuglen i Gildehuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandler på Generalforsamlingen, 
skal være Broderhjælpen i

hænde senest den 13. april 2016
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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.

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

Tal med en bank, 
der forstår dig

tættere på

På gensyn i
Spar Nord Kolding
Vejlevej 135
6000 Kolding
www.sparnord.dk

   

   

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 og layout
ABCprint

2143 4601
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