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DET SKER / HUSK OGSÅ

VÆRD AT HUSKE

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. 3. gilde Arbejdsdage 
                           Frydenborg
Onsdag     11.    Stadsgilderådsmøde
Torsdag     12.    3. gilde  Gildehal
Tirsdag     17.    5. gilde Gildemøde
Onsdag     18.    Ridderhal på Koldinghus
Torsdag     19.    2 gilde Gildemøde
Tirsdag     24.    Fællesspisning
Onsdag     25.    Distriktsgildeting
   

Juni 2016   
Weekend  3.- 5.  3. gilde Cykeltur på Samsø
Mandag       6.    5. gilde Friluftgildehal 
                           på Frydenborg
Tirsdag       7.    4. gilde Friluftgildehal
                           på Frydenborg
Onsdag       8.    2. gilde Frydenborg 
                           med ægtefæller
Torsdag       9.    1. gilde Sommermøde
                            med Damer/enker
Fredag     10.    3. gilde Frydenborg  
                           med damer 
Onsdag     15.    Valdemarsdag Koldinghus
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Fynsvej 21-25 | 6000 Kolding | Tlf. 75 52 01 44

ET RIGT FORENINGSLIV 
LØSER KOMMUNALE

UDFORDRINGER
Det frivillige foreningsliv er rigt i 
Danmark. Arbejdsindsatsen på det 
frivillige område er ifølge SFI (2006) 
anslået til at svare til 110.000 fuld-
tidsbeskæftigede og have en værdi 
på 134 milliarder kroner. Derfor er 
det oplagt, at kommunerne i højere 
grad bringer foreningslivet i spil og 
benytter sig af de lokale ildsjæles 
engagement og kompetencer.
Kommunerne har også gavn af et 
konstruktivt modspil og medspil fra 
foreningerne. Modspil, når forenin-
gerne påpeger oversete grupper og 
blinde pletter i den kommunale ind-
sats. Medspil, når parterne sammen 
udvikler nye aktiviteter, hvor forenin-
gernes og kommunernes bidrag 
supplerer hinanden, for eksempel 
egentlige partnerskaber. Her skal 
foreningerne ikke bare ses som no-
gen, der koster penge, eller alterna-
tivt som nogen, der bare skal aflaste 
kommunerne. 

Små skridt er vejen frem 
Det inddragende samarbejde mel-
lem foreningsliv og kommuner ud-
vikles ikke fra den ene dag til den an-
den. Det kræver både tålmodighed 
og fokus at opnå større resultater på 
lang sigt. Men udviklingsprojekterne 
har vist, at foreninger og kommuna-
le fritidskonsulenter kommer tættere 
på hinanden i processen, og begge 
parter lærer nyt undervejs. Forvalt-
ningen får værdifuld viden om for-
eningslivet, og foreningerne klæ-
des bedre på til at samarbejde med 
kommunen.Når foreningslivet selv 
er med til at arrangere, tiltrækker det 
andre foreninger til arrangementet.
Der skal to parter til at få et samar-
bejde op at stå, og begge parter skal 
tage et skridt for at komme i gang: 
Foreningslivet skal se sig selv i en 
større kommunal sammenhæng og 
afse nogle få kræfter til at samar-
bejde. 
Kommunerne skal søge en nysger-
rig og direkte dialog med forenin-
gerne og være klar til at følge op på 
foreningernes idéer. Samlet set vil 
flere små skridt være et stort skridt i 
retning af at få mere ud af et samar-
bejde, der har stort potentiale.

Redaktør Olaj Mørup
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Referat fra stadsgildeting 
onsdag den 

30. marts 2016.
Deltagere: 
17 stemmeberettigede ledelses-
medlemmer  deltog, sammen med 
udvalgsformænd.
Valg af dirigent: Verner Thomsen.
Valg af referent: Henning Lorentzen. 
Stadsgildemesterens beretning: 
Godkendt med applaus.
Beretning indsat: 
Efter vores SCTG-aften den 23. april 
på Koldinghus mener jeg, at vi her i 
Kolding har fundet en god, brugbar 
og ikke mindst velafbalanceret 
måde at afholde den på! Der har i 
hvert fald efterfølgende ikke været 
bemærkninger eller spørgsmål 
desangående!
Den 4. maj havde den gamle og den 
nye STGL et møde ude hos Jørgen, 
hvor vi fik overdraget det arkiv, som 
var relevant for os nye i STGL.
Og vi har nu styr på de dokumenter, 
som vi skal bruge. Det er ikke nogen 
kritik af tidligere STGL, men nye 
koste fejer bedst selvom de gamle 
kender hjørnerne.
I STGL har vi ikke fået tilbagemeldinger 
om ændringer fra noget udvalg om 
deres forretningsorden – så vi må 
formode, at de virker som de skal!?
Og med hensyn til nøgler som 
er udleveret til det enkelte gilde 
svarede

udvalget at det var der styr på!?
Jeg ved ikke om denne proces er 
færdig!?
Den 23. august var vi på 
Skamlingsbanken med DKT, og 
hvordan det kommer til at se ud i 
2016 – ved vi for nærværende ikke 
noget om!
Men så snart vi er orienteret fra 
Musik Kolding, så kommer der 
tilbagemelding fra os – så hurtigt 
som muligt. 
Der kommer mindre arbejde og 
derfor også færre penge i kassen!?
Væbnerforberedelsen fortsatte i 
september og jeg har ikke hørt om 
nogen spørgsmål desangående!
I uge 42 fortsatte vores engagement 
på Slottet. Da jeg selv var på 
”åstedet” - fornemmer jeg ikke andet 
end P-problemer der.
Den gratis mad, var i sagens natur 
en fornuftig løsning.!
Fredslyset den 25. november 
gik også godt trods ændrede 
transportvilkår. 
På den måde kan vi kun blive 
glædelig overrasket når tingene 
bliver nemmere – set med vores 
egne gilde øjne!
Nytårskuren den 3. januar gik også 
godt og der skal ikke herske tvivl om,
at enkeltpersoner også har travlt 
med frokostjazz, fællesspisning og 
juletræsfest m.v.. Men da dette ikke 
har noget med STG at gøre, og det 
pr. definition ”skal hvile i sig selv” vil 
jeg ikke sige mere om dette!?
Der ligger nogle udfordringer i 
fremtidens STG: 
Broderfonden skal nytænkes..

Information og debat
STADSGILDET



Samt en koordinering af vores 
kalender.
Med dette har jeg lagt op til en ny 
periode. 
Tak for jeres opmærksomhed!
Stadsgildeskatmester fremlægger 
det reviderede regnskab: 
Godkendt med applaus.
Regnskabet blev omdelt til alle 
deltagere.
Regnskabet udviste et overskud på 
18.526,00 kr.
Der var et enkelt spørgsmål til 
forbrug på Frydenborg.
Et spørgsmål om indkøb af kunst 
blev afvist med stemmerne 7 
stemmer imod, og 5 stemmer for.
Indkomne forslag: der var ikke 
indkommet nogle.
Beretning fra udvalgene:
Hjælpekomite: Benny Pagh
Skrabelodder to gange i 2015, 12. 
april og 16. november. 
Har kun skrabelodder til en gang 
mere, maj marked den 6. maj , 
herefter skal det afgøres  om der 
skal investeres i nye skrabelodder.
Regnskabet udviste et minus på 
30.509,98 kr. og børnestøtten et 
minus på 5.261,70 kr.
Frydenborg: Ole Otzen

Der er etableret ny belysning 
i salen, containerstationen er 
blevet overdækket, 12 stole er 
færdigbetrukket, der skal males 
vinduer i uge 21. Gildernes 
arbejdsdage ligeledes i uge 21.
Frydenborg udlejning: Eva 
Damkjær-Larsen
Udlejning forløber planmæssig, 
tyskerne har bestilt 2 perioder a’ 14 
dage, Bookingsystem fungerer nu.
Gildehuset: Poul Lyngs
Udlejning stabil, der er indkøbt 
runde bordplader, der er klippet 
hæk, tæppet er renset.
Køkkensituation: Britta har lovet at 
hjælpe indtil sommerferien.
Distribution: Kurt Schmidt
Er i fuld gang med omdeling i disse 
uger.
Opera: Ib Damkjær-Larsen, Verner 
Thomsen
Stadig ikke afgjort hvordan det bliver 
i år, men der skal bruges mindre 
personale.
Information og Debat: Olaj Mørup
Går godt med bladet og annoncer, 
bladet hviler næsten i sig selv.
Men indlæg behøver ikke komme i 
sidste øjeblik, han modtager gerne 
indlæg tidligere.

Møbler & Senge
Kvalitet og service

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

DIN MØBELHANDLER I TREKANTSOMRÅDET
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Valg
Gildemester:
Kandidater: Karsten Barfoed og Kaj 
Vahlkvist, afstemning Kaj Vahlkvist 
8 stemmer, Karsten Barfoed 4 
stemmer, 5 blanke stemmer.
Suppleant: Jørgen Pørksen
Stadsgildekansler: Henning 
Lorentzen,  Suppleant: Eva 
Damkjær-Larsen
Stadsgildeskatmester: Bent 
Christensen,  Suppleant: Søren 
Uhrbrand
Revisorer: Michael Clemensen, 
Jakob Seistrup, 
Suppleant: Frede Jensen
Udlejning Frydenborg: Bent 
Christensen
Formand Husudvalg: Poul Lyngs
Eventuelt 
Jørgen Pørksen:
Koldinghus i efterårsferien 2016 
, ”den store ridderfest” der skal 
bruges mange gildebrødre.

Uffe Uhrbrand
Søsætningen er altså den 30. april 
2016, se annonce i I&D.
Uffe Uhrbrand opfordrede Søren 
Kaehne til at lave et kursus for Web 
personer , i brugen/vedligeholdelse 

Mazda/Suzuki Kolding

Platinvej 25 • 6000 Kolding

Tlf. 7550 2100

af den nye hjemmesiden.
Uffe Uhrbrand bad om at sende 
mails, der skulle videresendes, til 
gildekansleren også.

Broderhjælpen blev livligt diskuteret, 
der var mange indlæg, for og 
imod. Der afventes oplæg fra 
broderfondens generalforsamling.
Erik Sandholt oplyste at der pt. var 
119 betalende medlemmer, ud af 
166 gildebrødre, som er medlem af 
broderhjælpen.

Bent Christensen takkede Christian 
Sønderby for trykning af regnskaber.

Christian Sønderby takkede Søren 
Kaehne  for det flotte arbejde med 
den nye hjemmeside.

Henning Lorentzen opfordrede til at 
sende materiale til den nye kalender 
hurtigst muligt.
Vedr. Sct. Georgs aften, husk 
tilmelding til egen kansler senest 
18. april, antal videregives til 
stadsgildekansler den 19. april.

Henning Lorentzen 
31. marts 2016.

Murermester
H.G. MORTENSEN & SØN

Tlf. 7552 7658
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Stort udvalg i indendørs 
og udendørs maling

Se mere på www.jotun.dk

Scan koden 
og hent Jotun 
Colour Match 
til din iPhone.

         SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.                                                                                                                                                                                     

 

 

STADSGILDERÅDSMØDE 

Onsdag den 11. maj 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. 17. februar 2016 

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  

Der er mødepligt for samtlige gildeledelser og udvalgsformænd. Alle øvrige gildebrødre er  

velkomne.  

 

På stadsgildets vegne 

Henning Lorentzen 

Stadsgildekansler 
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HOPPES ANLÆGSTEKNIK
    Speciale Græsplæner
    Anlæg
    Belægninger m.m.

Henrik Poulsen
Hoppesvej 118, Vonsild, 6000 Kolding
Tlf. 7556 7272  -  Mobil: 4086 5672
Mail: post@hoppes-anlaeg.dk

Information og debat
1. GILDE

1. gildes gildehal med 
indsættelse Torsdag 

den 7. april 2016.
Gildemester Henning Nøhr kunne 
ønske 23 gildebrødre velkommen til 
gildehal, hvor der skulle indsættes 
både ny kansler og ny gildemester. 
Gildemesterens tale var følgende: 
Det er altid en glæde at komme 
her, at være sammen, og styrke det 
sammenhold der er en naturlig ting 
for os alle. På det netop afviklede 
gildeting, som blev gennemført med 
en god dialog og hensyntagen til de 
muligheder, som gildet nu engang er 
udsat for. Her tænker jeg særlig på 
vor kansler, hvor sygdom brød ind i 
den daglige rytme. Jeg kan hilse fra 
Uffe Rasmussen, han har det meget 
bedre.
 Vi skriver april. Foråret er kende-
tegnet netop for denne måned, med 
lysere tider og med sol, og snart de 
lyse aftener. Havemøblerne kommer 
frem, og haverne bliver klargjorte, vi 
går en lysere tid i møde. 
Vold og terror præger denne tid. 

Sidst i Belgien, med voldsomme tab 
til følge. Vore tanker er hos de ef-
terladte og deres nærmeste. Disse 
handlinger er en skændsel for vort 
verdenssamfund, som vi er en del 
af. Desværre tror jeg ikke det er for-
bi. Onde/feje magter vil os ikke godt. 
Derfor skal nationerne stå sammen 
om løsninger, som gør det muligt, 
at indgå disse forfærdelige ting. Her 
må ingen vaklen være til stede. 
Vi er små, men stolte af den indsats 
gildet yder i det daglige, med indsats 
fra gildebrødrene, hver på sin måde. 
Tak skal I have. Velkommen til gilde-
hal med indsættelse.
 Da vor kansler Uffe Rasmussen 
er syg og flyttet til Ærø, måtte Mi-
chael Clemensen som suppleant 
indtage højsædet, og derefter igen 
lægge kæden, da Søren Kaehne 
som ny kansler indtog højsædet. 
Herefter måtte gildemester Henning 
Nøhr forlade højsædet, for at afgive 
pladsen til Otto Bjerregaard som ny 
gildemester. Den nye gildemester 
havde også skrevet sin første gilde-
mestertale som lyder:
Hvad skal du nå?
Uanset om du skal pakke kufferten 
til pinseferien, så er det smart med 
en liste over indkøb og gøremål. 
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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

bejde lidt med, fx her i april?
I sagens natur vil en sådan liste være 
helt individuel, og det betyder også, 
at der ikke findes rigtige og forkerte 
lister. Din liste vil være rigtig for dig, 
uanset om drømmene er mange el-
ler få, store eller små.
Jeg oplevede for flere år siden i en 
frisørstol, en snak med min yngre 
kvindelige frisør. Hun fortalte: Hun 
og hendes kæreste havde købt et 
helt nyt hus med opvaskemaskine, 
vaskemaskine, tørretumbler, samt 
brændeovn. Jeg ønskede hende til 
lykkemed det og tænkte, det måtte 
være dejligt at flytte ind i et nyt hus.
Stor var min forbavselse, da jeg et 
par år senere snakkede med hende 
igen. Og hun fortalte at hun nu var 
flyttet sammen med en anden i et 
gammelt hus. De havde lige købt en 
brændeovn, som kæresten var ved 
at tilslutte. Så hun glædede sig nu til 
at komme hjem og male vægge bag 
brændeovnen. Jeg spurgte så, om 
de havde vaskemaskine, men hun 
sagde, det havde de ikke, Men hun 
glædede sig til at de skulle i gang 
med at renovere køkkenet, når de 
fik råd. Så sagde hun, det var skørt 
i det andet hus, hvor de bare kunne 

Det er ikke så afgørende, hvad du 
ønsker at nå; en lille seddel vil altid 
være en god ven i kampen mod en 
hullet hukommelse. Listerne sikrer, 
at vi husker de ting, vi på den ene 
side ikke ønsker at glemme, men på 
den anden side ikke ønsker at hu-
ske på.
En huskeliste kan også være en 
ønskeliste, og måske langsigtet af 
natur. Det kunne være en liste over 
oplevelser, man ønsker at få, sam-
men med sine børn eller børnebørn 
inden de bliver for store.
Amerikanerne bruger udtrykket ”The 
Bucket list” om en anden type liste, 
nemlig listen over de oplevelser, 
som man ønsker at få, inden man 
dør.
I en fortravlet hverdag med faste 
rutiner, er det let at fokusere på de 
små og kendte ting i tilværelsen, og 
det er der intet i vejen med. Man vil 
formentlig blive skør af at beskæfti-
ge sig med eksistentielle spørgsmål 
hele tiden.
Alligevel er der en interessant øvel-
se, at drømme og sætte ord på sine 
drømme, for det må være første 
skridt til at indfri dem. Og hvem kan 
bruge et par konkrete drømme at ar-
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EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING

PLC-STYRING

DøgnService

Vagn O. Electric
 Aut. EL-installatør

Information og debat
2. GILDE

sidde og kigge på hinanden, de hav-
de jo alt!
Nu glæder jeg mig til mit skib er i 
vandet og vi kan sejle derud af igen!
Hvad er jeres drømme??
5 minutters Sct. Georg af Michael 
Clemensen.Kan læses andet sted i 
bladet . . .
Gildeloven blev oplæst at Preben 
Abildtrup som også var aftenens 
bordleder.
Efter gildehallen gik vi i restauran-
ten, hvor vi fik en god gang mad, la-
vet af Britta og som sædvanligt var 
det perfekt. Under spisningen var 
der flere der takkede Henning Nøhr 
for hans store indsats, i de 6 år han 
har siddet som gildemester, det blev 
med hurra og en højtråbende tiker-
likker – tikerlikker.  Herefter kunne 
Henning meddele, at der er arbejde 
til gildebrødrene den 13. og 14. april, 
hvor man skal bruge parkeringsvag-
ter hos Beierholm og køerne skal på 
græs den 17. april, og her skal der 
også bruges parkeringsvagter i stor 
stil. Aftenen sluttede med sangen ”Vi 
er danske spejdere . . .”                                                                  

Skriver Benny Pagh.

2. Gildes gildehal med
 indsættelse 

den 19. april 2016.
Gildemester Britta bød velkommen 
med ordene: ”Denne gildehal før-
ste gang efter vores gildeting, bliver 
kaldt indsættelsesgildehal, fordi der 
skal skiftes på ledelsesposterne, 
hvis der har været udskiftning. Det 
har vi haft i år. De, der var med fra 
starten og mente at vi skulle have 
dette kvindegilde, er stadig af den 
overbevisning, at det var det rigtige, 
vi tænkte. 
Vi har nu nogle år på bagen. Vi har 
fået nye gode gildebrødre med og ti-
den begynder, at der skal ske skifte 
i kulisserne. Dette for at vi kan forny 
os i en glidende, naturlig afløsning, 
som også er en del af vores person-
lige udvikling og meget 2. gildes ud-
vikling.
I henhold til vores gildeting d. 19. 
marts, skal vi i aften indsætte ny 
gildekansler. Det betyder, at vi skal 
sige tak til Nina for hendes indsats 
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som gildekansler i de forgangne 4 år 
og velkommen til Birgit som ny gil-
dekansler”

Efter Brittas gildemestertale holdt 
Hanne 5 minutters Sct. Georg for 
os. Hanne talte om foråret:
”Forår er blomstrende anemoner, 
grene, der springer ud, myretuens 
liv, fuglesang og alle de grønne spi-
rer og blade. Luften bliver varmere, 
lyset varer længere og alle skal ud 
og mærke foråret. Det er fascineren-
de, hvor travlt naturen har om for-
året. Årets gang i naturen skærper 
sanserne, vi taler om forandringerne 
og hvad der sker derud. 
Der sker også noget med vi menne-

sker, når vejrudsigten for i morgen 
er solskin og temperaturer op til tolv 
grader. Med andre ord: Den søde tid 

er lige om hjørnet. Men 
hvad sker der egentlig 
med os, når foråret gør 
os kåde, lystne og gi-
ver os overmenneskelig 
energi? En hjerneforsker 
forklarer: Lyset forstyrrer 
hjernes hormon koncen-
tration og signalmoleky-
ler og giver os dermed 
mere energi Og hvad skal 
vi gøre af al den energi – 
det kildrende energiover-
skud, kan være svær at 
styre for vinterblege dan-
skere. Der er ikke andet 
at sige end: Nyd det! 

Livet er ikke en rejse mod graven, 
hvor man skal nå sikkert frem i pæn 
og velbevaret krop, men man skal 
derimod komme fræsende sidelæns 
ind, fuldstændig brugt op, total slidt 
ned, mens man råber højt: WAUW, 
sikke en tur”
Efter Gildehal og spisning havde vi 
en runde, hvor vi hørte nyt fra diver-
se udvalg.

Skriver AMS.
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3. GILDE

 

  
 
    

 

 

Gildehal 3. Gilde
den 14.april 2016
med indsættelser.

Til 3. Gildes gildehal var der mødt 31 
gildebrødre og en gæst, Annemarie 
Sønderby fra 2.gilde.
Gildehallen startede med, 
at vor GM John Preben bød velkom-
men, og takkede for en dejlig tid som 
Gilde mester men
at det nu var tiden, at der kom nye 
kræfter til med nye ideer.
Derefter gik vi over til de nye 
Indsættelser. Som ny Gilde Mester 
er det Christian Sønderby og som ny
kansler er det Niels Chr. Refsgaard 
Iversen og ny skriver Leif Lind.
GM Christian Sønderbys bad vor 
afgående GM John Preben træde 
frem for højsædet.
GM-Christian Sønderbys tale:
Kære John Preben du er nu i aften 
fratrådt dit hverv som 
3. Gildes mester for 2.gang.
I de 24 år du har været i 3.gilde og 
indtil i dag, har du siddet i ledelsen 
i 46 % af din tid, først som kansler 
i 96-97 og 98 derefter som G. me-
ster i 99 og 2000 og så som skriver 
i 2004-05-06- og 07 og så nu igen 
som G. mester de sidste 2 år.
Hvis der er noget der kan tage 
pusten fra en ny G mester så er
det en som dig, med den liste af 
ledelsesposter som du har på dit CV.
Jeg ved jo også at du har været

aktiv i mange af gildets udvalg,
men jeg lover dig at jeg vil gøre mit 
yderste for at leve op til det store an-
svar, det er at følge efter dig, men 
jeg ved jo at jeg har haft en rigtig 
god læremester.
Jeg er sikker på at du vil udnytte al 
den tid du nu lige pludselig får i over-
skud, når du nu ikke skal løbe til alle 
de møder, og bruge tid på forbere-
delse til at være hjemme ved Dorte, 
og ikke mindst sammen med jeres 
kære børnebørn. John Preben både 
jeg og hele ledelsen vil gerne takke 
dig for de sidste 2 års, kæmpe store 
stykke arbejde du har lagt i gildet, 
du har altid været et skridt foran vi 
andre, og sørget for at alt gik efter 
en snor, og ikke mindst sørget for 
at der blev lyttet og taget hensyn til 
alles meninger og holdninger i hele 
3. Gilde. Du har i din tid sørget for 
at holde fast i de gode gamle tradi-
tioner, og du efterlader dig et stort 
aftryk som er en statsmand værdigt. 
Jeg er sikker på at du vil holde et 
vågent øje med ledelsen,
men jeg er også ret sikker på, at hvis 
vi skulle mangle et godt råd, vil du 
give os dit besyv med. 
Citat ” det er bedre at lede bagfra og 
sætte andre foran” sagt 
af Nelson Mandela.
John Preben rigtig mange tak for vo-
res tid sammen i ledelsen.
Derefter over til Christian Sønder-
bys Gildemestertale.
Nu nærmer vores gilde sig de 52.år, 
og rigtig mange G.brødre har været 
med i mange år. Der er stadig 2 G. 
brødre tilbage som var med fra star-
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ten.
Tiderne har forandret sig meget
og mange G. brødre er ikke mere på 
arbejdsmarkedet.
Førhen sendte vi breve rundt til hin-
anden, nu får vi besked på vore PC 
skærme. Jeg har oplevet førhen, at 
når vi kom hjem og bare løftede te-
lefon røret, kunne vi gennem damen 
som sad på centralen få alle nyhe-
der, eller spørge om hvor folk var, 
alle vidste besked om hinanden.
I 1978 lukkede den sidste tlf.central. 
Så gik man over til digitaliseringen. 
Og mange fik 
biltelefon og i dag har alle en mobil-
telefon og kan sende SMS beskeder 
samt tage billeder med mobilen.
Ja i gildets levetid er der sket 
store og mange fremskridt, og man-
ge forbedringer i vort samfund.
Vores levealder er også steget.
Den nye ledelse har ikke til hensigt 
at standse udviklingen, men vil gøre 
alt for at holde fast i 3.gildes gode 

og gamle traditioner, og samtidig 
være med til at udvikle og fastholde 
3.gilde som et af landets bedste og 
største gilder.
5.min Sct.. Georg blev holdt af
Bent Paabøl Hansen, hvor han for-
talte at det gik godt med hans firma.
Gildeloven blev læst af Jan Westh
Det var 2.gruppe der stod for 
eftergildehallen og Gunner-Kjær 
Hansen var bordleder.
HPP sendte liste rundt om arbejde 
på Frydenborg.
Liste omkring Majmarked blev også 
sendt rundt. 
Vi sluttede af på vanlig vis. 

Skriver Leif Lind

NY LEDELSE I 3. GILDE
G.kansler: Niels Chr. Refsgaard 
Iversen
G.mester: Christian Sønderby
G.skatmester: Per Olsen
Flagherold: Hans Peter Petersen.
Dørherold: Axel Boyum Hansen
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4. gilde gildehal den
 5. april 2016.

Der var mødt 21 gildebrødre til den-
ne aften, hvor vi havde optagelse 
af en ny gildebror Jens Vesterholm 
Nielsen Jens svarede på spørgsmå-
let, hvad forventer du dig af gildet? 
mine forventninger er først hvad jeg 
kan bidrage med og så siden hvad 
jeg får igen. 
Efter optagelsen og sangen gilde-
bror er du blevet holdt gildemeste-
ren sin tale. 
For ikke så længe siden var jeg i bio-
grafen. Det er ikke noget jeg gør så 
tit, men min kone lokker mig engang 
imellem. Her så jeg reklamer som i 
de gode gamle dage. Dengang var 
det OK at se reklamer, - hvem hu-
sker ikke ”Pre ve’ gi’ mig fre’”, eller 
”Manden i centrum bruger glip”.
Lader vi os påvirke af reklamer? Ja, 
-vi påvirkes af reklamer, fordi de er 
alle vegne, hvis vi tager et sted hen, 
dukker der er altid reklamer op.
På stationerne, i klubber, i butikker, i 
transportmidler, osv. Vi påvirkes me-
get af det, der dukker op alle vegne, 
og mange bliver påvirket af reklamer 
uden at vide det. Det mange rekla-
mer gør, er at gå ind i vores under-
bevidsthed og påvirke den, uden vi 
lægger mærke til det.
Mange har vel prøvet at tænke ” 
Hold da op en dårlig reklame”. Men 
navnet eller en speciel ting sidder 
fast, og selv hvis man så glemmer 

resten, har navnet eller handlingen 
bidt sig fast! På den måde er det 
egentlig ikke selve reklamen der be-
høver at tage kegler, men navnet el-
ler aktiviteten, der har været unikt!
Nu bliver vi bombarderet med rekla-
mer via TV, og de må jo virke ellers 
putter man vel ikke så mange penge 
i dem.
Nogen af dem har nok haft effekt. 
Tænk bare på Finn og Jacob med 
deres Squash, den blev så kendt, at 
den muligvis har bevirket at folk uvil-
kårligt tænkte på de to spasmagere, 
når de stod i forretningen for at købe 
sodavand. Salgstallet for Squash 
steg, efter reklamernes offentliggø-
relse.
I dag er det nok sådan en som Lea-
sy med Luffe og Sjanne, der har 
effekt. Alle kender den, og det går 
rigtig godt for firmaet, selvom rekla-
men er kåret som den 5. dårligste, 
TV reklame
Mina & Gunnar (fisk), - var der flere 
der spiste fisk på grund af den re-
klame, - vides ikke.
Sports stjerner som håndbold, fod-
bold, tennis, golf og vi må ikke 
glemme de amerikanske baseball-
spillere, - utroligt at man kan tjene 
millioner ved at spille langbold.
Hovedparten af de professionelles 
indtægter kommer fra reklamer.
I betragtning af alle de mange penge 
så må reklamer virker. De påvirker 
os, og så er det, - at jeg synes det er 
lidt uhyggeligt at antallet af reklamer, 
der lokker penge fra folk, er støt vok-
sende. Der er ikke en reklameblok 
i fjernsynet uden mindst 2 reklamer 
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for ”Gratis” lån eller pengespil.
Det sidste er rigtig slemt. Når man 
tænder for tv’et om aftenen eller går 
på nettet, er det svært at undgå re-
klamer for pengespil. 
Formanden for Ludomaniforenin-
gen, - Marie Louise Andersen, for-
tæller at hun hører om det hver ene-
ste dag, og frygter at den massive 
mængde reklamer og henvendelser 
øger antallet af danskere med spil-
leproblemer, ludomani.
Jeg kunne blive ved i timevis med at 
snakke om reklamer og deres magt, 
men lad mig slå fast, - det at rekla-
mere virker altså, da man smider så 
mange penge efter det og tjener på 
det.
Vi har et PR-udvalg, i 4. gilde og jeg 
er selv blevet en del af det. 
Da hele udvalget er en del af gruppe 
6, kan det ikke undgås at resten af 
gruppen bliver lidt inddraget, men 
har I andre nogen gode forslag, så 
hjælp os.
Vi vil meget gerne arbejde seriøst 
med PR fremadrettet. 
Det korte og lange er, at hvis vi skal 
vokse yderlig, skal vi være synlige, 
skabe opmærksom hed, - reklame-
rer.
5 minutter ved Otto Monniche
I aftes sad vedkommende foran 
skærmen og så Matador og følte 
sig godt tilpas i selskab med Mads 
Skjern, Agnes, grisehandleren og 
alle de andre.
Det er langsom fjernsyn og et billede 
af en tid, som var engang, da verden 
endnu ikke var gået af lave. Det var 
den nu nok alligevel for de folk der 

levede i 1930’erne, når vi tænker ef-
ter, var der arbejde til alle? Truede 
krigen i horisonten? Blev familiens 
position undergravet, når opkomlin-
gen som Mads Skjern kom anstigen-
de? En hver tid rummer med andre 
ord sine trusler, det der er afgørende 
for vores trivsel er, om det er trus-
lerne, der kommer til at fylde mest, 
eller om mulighederne bliver grebet 
og får lov til at give ny livsfylde.
Når vi skal gribe og forme fremtiden 
er det der er mest synlige alle trus-
lerne, hvordan vil det komme til at gå 
med indvandringen, hvad med den 
globale opvarmning, for slet ikke at 
tale om truende epidemier der kan 
udrydde jordens befolkning.
Handling giver som bekendt for-
vandling, og tager vi indvandringen 
i Europa kan vi vælge to strategier, 
at bekæmpe det fremmede fordi det 
gør os bange og usikker, eller i ste-
det fremhæve den kultur, den tro og 
de værdier i livet som vi er stolte af i 
vor del af verden, fordi vi ved det gør 
os stærke.
Efter dette lærerige indlæg gik vi 
over til indsættelse af den nye le-
delse, det var Jacob Seistrup der 
afgik som skatmester og John Riis 
der blev indsat på posten, og så de 
to herolder der skiftede plads.
Eftergildehallen blev kyndigt ledet 
af Frederik med god mad hygge-
ligt samvær og velkomst til vor nye 
gildebror, så også fra skriveren vel-
kommen til Jens med håb om han 
for et godt udbytte ud af vor fælles-
skab.

Skriver Poul Lyngs
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5. Gildes Fødselsdags-
gildehal tirsdag den 

12. april 2016
Ved denne gildehal skulle der ind-
sættes ny kansler, så GM Søren 
takkede Tove for godt samarbejde 
og for hendes utrættelige arbejde 
for gildet. Lise Guldberg blev heref-
ter indsat som kansler. Vores musi-
cus (det hedder vist musica) Elly var 
desværre fraværende, så vi måtte 
klare os uden klaverakkompagne-
ment til ”Jeg vælger mig april”. Det 
lød lidt spagt. I stedet fik vi senere 
lov til at lytte til en fløjlsblød Katie 
Melua med ”If you were a sailboat”.
Søren startede sin gildemestertale 
med at fortælle, at det nye tema fra 
landsgildeledelsen skal være; hvem 
vi er og, hvad vi står for. Det har vist 
sig, at mange medlemmer ikke har 
en idé om, hvad værdier er. Vores 
værdier er f.eks. demokrati, rets-
sikkerhed, lige rettigheder osv. Kri-
stendommen har formet vores vær-
digrundlag, det er uanset om man 
er troende eller ej. Nøgleordene er 
medmenneskelighed, åbenhed og 
solidaritet. GM mener, at landsgil-
det ønsker at fokusere på værdier, 
fordi de signalerer, hvem vi er og, 
hvad vores grundholdninger er. Gil-
dernes værdier kan sammenfattes 
til en enkelt sætning: Jeg ønsker at 
være et ordentligt menneske. Vær-
dier er grundlæggende for gildet. 

Søren kom også ind på, hvad man 
kan foretage sig i løbet af somme-
ren. I Danmark har vi seks attrak-
tioner, der er optaget på UNESCOs 
verdensarvsliste, og da de har fået 
international anerkendelse bør vi 
også have kendskab til stederne. 
GM fortalte om et par af stederne; 
Parforcejagtlandskabet i Nordsjæl-
land og Langelandsfortet.
Eva holdt 5. minutters Sct. Georg 
hvor hun syntes at vores gilde ef-
terhånden med sine 42 år på bagen 
må være blevet voksen. Men er vi 
blevet for magelige og kun tænker 
på, hvad vi skal have at spise i efter-
gildehallen. Måske skulle vi reflek-
tere lidt mere over, hvad gildeloven 
siger. For 40 år siden, da Eva blev 
optaget i gildet havde hun bl.a. med 
i sit svar, at der altid er et valg, ikke 
nødvendigvis det rigtige i andres 
øjne. Men man må selv komme frem 
til en livsanskuelse.
Verner var en veloplagt og vittig 
bordleder, der fik mørbradgryden til 
at ligne en gourmet ret. 

Tove Schmidt fortalte, at hjælpe-
kommiteen vil uddele kr. 50.500 til 
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Sct. Georgs dag på Slottet. Pen-
gene er fordelt på mange forskellige 
grupper og formål. Blandet andet 
Vonsild børnehave, KFUM Maries 
Minde, KFUM Sdr. Bjerts ledere, Be-
redskabsforbundet, De Blå Spejde-
re Strandhuse, Vonsild sognepræst 
(Sange og salmer på tværs), Lop-
petanterne, Toftegårdens Venner, 
Overmarksgården, Kolding Tam-
bourkorps, Gademix, Gymnastikfor-
eningen af 1936, Løvetand.
Strikkeklubben har doneret 5.000 
kroner til ”Tuba” og 5.000 kroner 
til Brændkjærkirkens sorggruppe. 
Strikkeklubben vælger selv, hvem 
de vil hjælpe.
Jørgen med team har fået styr på 
Sct. Georgsløbet. Der har meldt sig 
nok hjælpere.
Inger, den sidste rebel, ønsker 5. 
gilde tillykke.
Eva har været letsindig at love godt 
vejr uge 17, hvor der skal males vin-
duer på Frydenborg.
Søren ønskede frivillige til den 8. 
maj til ½ maraton Middelfart. Hver 
gruppe skal forberede underhold-
ning til spejderbål på Frydenborg.
Tak for en hyggelig gildefødselsdag 
til gruppe 4.            

 Skriver Ady

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Flygtningedebatten!
Jeg tror, at en af de ting, som almin-
delige borgere i Danmark tænker 
meget over, er alle de flygtninge og 
indvandrere, der i dag søger mod 
Europa. Jeg tror ikke, at jeg er alene 
med den bekymring, men jeg er me-
get i tvivl om, hvad jeg skal mene.
Jeg forsøger derfor at læse så me-
get, jeg kan, og følge med i den 
elektroniske presse, men jeg bliver 
ikke meget klogere.
Jeg er ikke medlem af et politisk 
parti, jeg har ingen personlige aktier 
i flygtningesagen, jeg er ikke racist 
eller lider af islamofobi, men jeg er 
en gammel skolemand, og alligevel 
vil jeg tillade mig at anvende noget, 
der minder om sund fornuft.
Det virker som om, at der er to lej-
re. De, der vil lukke grænserne af 
for udefrakommende, og de, der vil 
åbne, så vi kan hjælpe alle. Hertil 
kommer så en mængde input om 
integration, parallelsamfund og ind-
stillinger til forskellige trosretninger.
De forskellige fraktioner slår hinan-
den i hovedet med mere eller min-
dre holdbare argumenter. Det kan 
virke slemt forvirrende for alminde-
lige mennesker.
Der er dog håb. De, der vil lukke 
grænserne, vil stadig gerne hjælpe 
flygtninge, og de, der vil åbne, me-
ner, at vi selvfølgelig ikke kan lukke 
alle ind. Man behøver ikke være et 
dårligt menneske, uanset hvilken 
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fløj man tilhører. Kort sagt, vi vil stort 
set alle sammen gerne hjælpe, men 
vi kan ikke hjælpe alle.
Man kan opfatte Danmark som en 
redningsbåd, der driver rundt på et 
stormomsust hav. Vi vil umiddelbart 
forsøge at hjælpe mennesker i van-
det fra at drukne, men på et tids-
punkt kan båden ikke rumme flere 
uden at synke. Kommer der flere op, 
så omkommer alle. Reelt er spørgs-
målet vel, hvor mange båden kan 
rumme uden at synke. Hvis vi kan 
blive enige så langt, så er der nogle 
forudsætninger, der skal på plads.
Danmark er en nation, der hviler på 
et kristent grundlag. Stor var min 
forbavselse, da denne kendsger-
ning afstedkom en masse ballade, 
da regeringen skrev det ind i sit re-
geringsgrundlag. Selvom det står i 
Grundloven, så var der en del, der 
mente, at det udelukkede andre 
trosretninger.
Det er noget vrøvl. Danmark er 
grundlagt på Luthers udgave af kri-
stendommen. Den omfatter alle, den 
ekskluderer ingen og giver alle mu-
lighed for at tænke frit. Uanset om 
man er ateist, tror på Thor og Odin, 
Jehova, Gud eller Allah, så kan man 
ikke nægte, at det danske kultur-
grundlag er kristent.
Vi er også et verdsligt samfund. Det 
betyder, at det religiøse ikke manife-
sterer sig i love eller adfærdsregu-
lerende foranstaltninger. Danmark 
har en folkekirke, der er kristen. Hi-
storisk er danskerne også vokset op 
med en holdning om, at alle bidra-
ger til den fælles drift. Det gør vi bl.a. 

ved at betale skat til samfundet, og 
til gengæld sørger staten for sikker-
hed i bredeste forstand: infrastruk-
tur, sygehuse og en lang række af 
velfærdsgoder.
Det er nødvendigt at understrege 
dette, for mange af de mennesker, 
vi forsøger at redde, har en helt an-
den opfattelse og erfaring med den 
stat, de kommer fra. At man forstår 
og accepterer forudsætningerne er 
nødvendigt for, at man kan være i 
båden. De, der kommer om bord, 
skal hjælpe med at ro og øse vand. 
De skal ikke sidde og trille tommel-
fingre.
Når man er gæst hos nogen, er det 
uhøfligt, hvis man ikke retter sig ef-
ter husets måde at gøre tingene på. 
Forsøger gæsterne at indføre sær-
lige regler i huset, er det ikke alene 
dårlig stil, men selv den høfligste 
vært m/k vil formentlig bede gæster-
ne om at gå.
Og de bliver ikke inviteret igen. Der-
for forstår jeg ikke, at man kan blive 
dansk statsborger uden at kunne 
tale dansk. Jeg forstår heller ikke, 
at danske børnehavebørn – af re-
ligiøse årsager – skal tvinges til at 
spise en bestemt slags mad. Jeg 
mener, at det er forkert. Vi skal alle 
sammen være her i fredelig samek-
sistens, men når nogen vil pådutte 
mig en bestemt slags mad, så bliver 
jeg muggen og bekymret.
Hvis vores beslutningstagere ikke 
forstår det, så risikerer de, at den 
bekymrede befolkning stemmer sig 
til nogle, der forstår det. Skræks-
cenariet er den svenske formand 
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(kvinde) for Moderaterne, der men-
te, at Sverige sagtens kunne rumme 
30 mio. mennesker (der er ni mio. 
svenskere nu), og at der var plads 
nok. Hun forstod slet ikke, at det 
kunne være et problem.
Det burde være logik for perlehøns, 
at Europa (og Danmark) slet ikke 
kan modtage den enorme menne-
skemængde, der i øjeblikket banker 
på døren. Jeg er absolut ikke eks-
pert, men vi bliver nødt til at gøre 
noget, og her taler vi om en samlet 
europæisk reaktion.
Som jeg har forstået det, så er ca. 
25 procent krigsflygtninge, primært 
fra Syrien, mens resten er menne-
sker, der ønsker en bedre tilværelse 
for sig selv og deres familier. Det 
kan ingen fortænke dem i. Jeg ville 
selv gøre alt, hvis jeg var i deres si-
tuation, men vi må bare erkende, at 
vi ikke har plads til dem, ikke blot nu, 
men også i fremtiden. Hvis der kom-
mer for mange fra en helt anderle-
des kultur, vil det ændre det Dan-
mark, vi kender, og det duer ikke.
Ideen med at oprette nogle modta-
gecentre i Grækenland, Ungarn og 
Italien forekommer derfor fornuftig. 
En hurtig sagsbehandling og deref-
ter returnering af alle, der ikke flyg-
ter fra krig, virker logisk. Hvad der 
ikke forekommer logisk er derimod, 
at EU via sine landbrugsstøtteord-
ninger er med til at fratage mange af 
disse mennesker muligheden for at 
kunne forsørge sig selv.
Eksempelvis er kyllingeproduktio-
nen i Ghana umuliggjort af EU-spon-
serede kyllinger, og det forekommer 

ærlig talt tåbeligt. Det bør høre op, 
også selvom det går ud over euro-
pæiske landmænd. Vi kan ikke fra-
tage mennesker muligheden for at 
kunne forsørge sig selv og derefter 
nægte at hjælpe dem.
Jeg forstår heller ikke, at FNs flygt-
ningelejre i Jordan og Libanon er 
ved at løbe tør for midler til mad og 
husly for fordrevne mennesker. Hvis 
vi ikke vil hjælpe dem i nærområdet, 
er der intet at sige til, at de kom-
mer til EU. Her burde man da kunne 
hjælpe med det samme, hvis viljen 
altså er til stede. Hvis vi er vores 
medmenneskelige ansvar bevidst, 
så er det en kendsgerning, at de, 
der banker på døren lige nu, er de 
mest ressourcestærke flygtninge.
Det er dem, der har midler til at kun-
ne betale menneskesmuglere for 
turen til EU, mens de svageste og 
fattigste bliver tilbage i lejrene. FN 
har faktisk et system, hvor de fleste 
civiliserede nationer hvert år modta-
ger et vist antal såkaldte kvoteflygt-
ninge.
Hvis man udelukkende tog kvote-
flygtninge fra FNs lejre, så ville vi 
hjælpe de svageste og ødelægge 
en god forretning for diverse menne-
skesmuglere. At man på forhånd op-
lyser, at flygtninge fra Syrien er sikre 
på asyl, betyder desværre kun, at 
salget af falske pas vil give skrupel-
løse banditter en ny indtægtskilde.
Som sagt er jeg ikke ekspert, men 
når vi modtager flygtninge her, så 
skal de også behandles ordentligt. 
En af de måder, man giver folk en 
ordentlig behandling på, er, at man 
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laver en forventningsafstemning.
Man bør forklare alle, der kommer, 
hvordan tingene fungerer. Hvad der 
forventes af dem, der befinder sig i 
Danmark. Det vil selvfølgelig kræve, 
at man fra myndighedernes side har 
gjort sig klart, hvad man vil sige, 
og det er mit indtryk, at vi her er på 
ukendt grund.
Her kunne man med fordel skele 
til,hvad der foregår i en bokseklub. 
I en bokseklub er alle lige. Selvom 
man har en træner, der bestemmer, 
hvad man skal lave, så er han/hun 
ikke mere end medlemmerne.
Det er helt ligegyldigt, hvad ens for-
ældre er, hvad man laver, hvad man 
tror på, eller hvordan man går klædt. 
Man bliver bedømt på det, man la-
ver, og man respekteres som den, 
man er.
Man har ikke krav på respekt, det er 
noget, man gør sig fortjent til afhæn-
gigt af, hvad man yder individuelt og 
for klubben. Kan man ikke affinde 
sig med klubreglerne, så bliver man 
smidt ud. Sådan burde det også 
være i Danmark. Vi er nemlig alle i 
samme båd.

Michael Clemmesen 
1. gilde

Trekant områdets
DISTRIKT

DIS møde 
16.-17. april 2016.

Endnu en herlig weekend er afslut-
tet i samvær med DIS-folkene. Det 
internationale udvalg havde lagt et 
spændende program så tiden fløj af-
sted og som altid i samvær med gil-
debrødre var der rig mulighed for at 
pleje sit netværk og høre om hvor-
dan det går rundt i landet. 
I år var det gæster fra Tyskland Ca-
thrin Stange og Hella Röhrich fra 
Hamburg der berettede om hvordan 
de drev det dernede.
Vi fortsatte emnet fra sidste år med 
tranernes vandring over flere lande 
– hvad kan vi gøre for at hjælpe 
tranerne og andre sangfugle i de-
res vandring. Sidste år kom ideen 
med ”insekt-bo” og i år var emnet 
så blomster – en opfordring om at 
plante mange blomster, der hjæl-
per insekterne på vej. Alle fik en lille 
blomsterpotte med vildeblomsterfrø 
med hjem som en start.
Der blev ligeledes fulgt op på ”little 
sun”, Nogle lamper der ler udformet 
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som solsikker og kan solopvarmes 
og give strøm til læsning eller andet. 
Hver gang vi køber en doneres en 
til Afrika En stor hjælp til de der bor 
i Afrika så de ikke behøver benytte 
petroleum der både er dyrt og giver 
en del sod – ikke så godt for lunger-
ne. Med skal måtte jeg sige at ingen 
af projekterne i trekantområdet ikke 
rigtigt var kommet i gang- MEN det 
kan vi nå endnu – de kan købes hos 
butikken ”lysmesteren ” rundt i lan-
det. 
12 Ålborg søger en venskabsgrup-

pe (twinning) og skulle et gilde sy-
nes det kunne være sjovt berigende 
spændende bedes i henvende jer 
til ANNE Haustrup – international 
sekretær(lgis@sct-georg.dk)
Vi fik en kort information omkring 
spejdernes lejr 2017. Hvor gilderne 
har fået lov at deltage med et projekt 
HOTELT- en række telte der lejes ud 
for en nat ad gangen til besøgende. 
Sammen med teltene (ca. 30 stk.) vil 
der være et info/aktivitets telt hvor 
vi alle opfordres til at komme med 
ideer til hvad der kan foregå her – 
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Det kunne være en da med demon-
stration af kniplinger- foredrag- sjove 
lege osv. ideerne er mange . Der er 
nedsat en arbejdsgruppe der arbej-
der med dette Hans Jepsen fra Vejle 
sidder i udvalget.
En ide til at udbrede gildes navn 
kunne være at lægge et påbe-
gyndt strikketøj på venteværelserne 
hos tandlæger /læger og skrive at 
folk der venter er velkommen til at 
strikke videre på dette haltørklæde 
til glæde for en hjemløs - Vi får vo-
res navn kendt – folk kommer ikke 
til at kede sig - og en hjemløs bliver 
glad når tørklædet er færdig – Det vil 
selvfølgelig kræve af os et pænt skilt 
(med logo) og løbende tilsyn.

Tak til internationalt udvalg for en 
hyggelig god berigende weekend

DIS Mette Skræ

Information og debat
STADSGILDET

NU HAR I FÅET EN 
NY STADSGILDEMESTER
På Sct. Georgs Aften den 23. april 
på Koldinghus fik jeg overdraget 
den gyldne kæde og opgaven som 
Stadsgildemester for de 5 Sct. Ge-
orgs Gilder i Kolding.
Jeg er glad for den tillid, der hermed 
er vist mig, og jeg vil naturligvis gøre 
mit bedste for at leve op til ansvaret 
som Stadsgildemester.
Stadsgildemesterens opgaver er 
spændende og mangeartede:
Han skal styre, lede og fordele ar-
bejdet med gildernes fælles aktivi-
teter, d.v.s. gildehuset, frydenborg, 
hjælpearbejde m.m.
Han skal være mødeleder ved stads-
gilderådsmøder og stadsgildeting.
Han skal udføre de opgaver, som 
stadsgilderådet pålægger ham.
Han skal repræsentere Sct. Georgs 
Gilderne i Kolding overfor omverde-
nen.
Alle opgaverne løses i samarbejde 
med Stadsgildekansler og Stadsgil-
deskatmester.
Jeg er frem til et godt samarbejde 
med Henning Lorentzen og Bent 
Christensen.
Stadsgildet er ikke et særskilt gilde, 
men et samarbejdsorgan for gilde-
bevægelsen i Kolding. Det er de 5 
gilder i Kolding der i stadsgilderådet 
tager de nødvendige beslutninger, 
som stadsgildeledelsen derefter ar-
bejder med.
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Jeg ser frem til et godt samarbejde 
med alle gilderne i Kolding, og håber 
på, at samarbejdet vil foregå i den 
rette gildeånd i tanke, ord og hand-
ling.

Med gildehilsen
Kaj Vahlkvist

  

• 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

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Besøg på Kolding
Politimuseum!

3. gildes 2. gr. havde torsdag den 
31 marts arrangeret et besøg på 
Kolding Politimuseum. 
Vi var 14 mand som mødtes under 
jorden kl. 1900, omgivet at 2 mtr. 
beton på alle udvendige sider det 
blev en spændende aften med 
masser af historier/fortællinger og 
forklaringer til mange af de udstil-
lede effekter, det var tidligere Politi-
betjent, Helge Willesen der stod for 
en meget underholdene tur gennem 
lokalerne med de udstillede effekter 
som er samlet gennem tiden, mu-
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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.

seet blev grundlagt i 1967, og der 
kommer stadig ting, frem af gem-
merne, som kan bruges i museet.
Efter godt et par timer sluttede vort
besøg, og der blev overrakt en 
vingave til Helge Willesen som tak 
for en god aften. 
 Uffe
 Gr. leder 2. gruppe 
 3. gilde 
af tiden, før vi blev moderne..efter

SCT GEORGS AFTEN 
Lørdag den 23.april 2016 

på Koldinghus. 
Aftenen startede med at Kolding 
Tamburkorps spillede i Slotsgården.
Herefter samledes alle i 
kirkesalen, og STGM- Jørgen 
Pørksen bød velkommen, til spejdere 
og øvrige donationsmodtagere.
Derefter gav han ordet til 
HJ-komiteens formand Benny Pagh 
Jeg vil gerne starte med at takke 
alle gildebrødre, for deres store 
arbejde med at samle penge ind, så 
vi her i aften kan donere midler til 15 
foreninger i Kolding.
Der blev doneret midler til :
1. Handicappede fra Vonsild, som 
skal til Langeland.
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2. KFUM spejderne i Mariesminde 
25 personer til Harzen.
3. KFUM spejderne i Sdr. Bjert
35 børn og unge skal til Mols.
4. Beredskabsforbundet 35 
børnehjemsbørn fra Polen 
sendes på ophold i Danmark.
5. Blå spejdere hjælp til telte.
6. Grønne pigespejdere i 
Strandhuse hjælp til telte.
7. Tæppetanter syer til børn 
 der mangler tæpper.
8. Toftegården Jordrup fik hjælp 
til handicaplejr.
9. Overmarksgården fik hjælp til
lejrophold.
10. Kolding Tamburkorps midler 
til ny instruktør.
11. Gademix-  kvarterhuset 32 
børn skal på ferielejr.
12. Gymnastikforeningen af 1936 - 
støtte til nye gymnastikmåtter.
13. Børnehaven Løvetand
Indkøb af hjælpemidler til 
multihandicappede børn.
14. Sorggruppen i Brændkjær 
kirkens hjælp til børn der har mistet 
en eller begge forældre.
15. TUBA Kolding hjælp til børn til 
alkoholiserede forældre.
Der blev i alt doneret ca.kr.60.000,00.
Næste gang der doneres penge er i 
november 2016. 
Under donationerne var der vin og 
vand til alle.
Kl.18.30 kom herolden og kaldte 
alle spejderledere og gildebrødre til 
Gildehal i Riddersalen.
Vi hørte et stykke smuk musik af 
Beethhoveen, som blev spillet af 3 
piger der har navnet Bjælderne. 

Derefter kom fanerne ind og 
STGM Jørgen Pørksen åbnede
Gildehallen og gik over til sin tale:
”Jeg er glad for at være Dansker” 

og det er jeg stadig, selv om der 
sker mange ting i vort samfund. 
mange ting kan vi selv styre, men 
noget er vi nød til at forholde os 
til. Og her er vi heldige, for vi lever 
i et demokratisk samfund, med 
demokrati. Ordet demokrati er der 
mange udlægninger på hvad er, 
men det demokrati vi kender i dag
er startet omkring år 1800 og i år 
1834 blev der indført repræsentativt 
styre.
Den første grundlov kom 5.juni 
1849 og mange ting skulle laves 
om i det bestående samfund, og 
først i 1901 ved systemskiftet, 
blev det parlamentariske samfund 
anerkendt, og samtidig blev 
hemmelig afstemning indført, og i 
1915 fik kvinder stemmeret.
Vi skal ikke tro at demokrati bare 
er noget vi har, men noget vi alle 
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må vedligeholde og kæmpe for i 
hverdagen. 
Og hvad er det så vi er sikret ??Vi 
har et repræsentativt styre, som vi 
medborgere selv har valgt ved at 
afgive vor stemme.
Vi har grundlovssikrede individuelle 
rettigheder, og personlig frihed 
både politisk frihed og ytringsfrihed, 
forenings og forsamlingsfrihed 
samt valgret med hemmelig 
stemmeafgivning.
Denne styreform er vedligeholdt 
gennem generationer, og vi kan alle 
godt blive enige om, at det er noget 
vi skal værne om, det er ikke en 
selvfølge at vi har frihed, vi har vel alle 
et ansvar. Her tænker jeg meget på 
det ansvar der er ved ytringsfriheden, 
det er ikke en selvfølge, at man bare 
kan skrive hvad man vil, og man må 
gerne tænke sig om og samtidig 
tænke på de mennesker, der har 
en anden opfattelse.Vi vil gerne 
sende vores leveform og demokrati 
videre til andre folkeslag, men det 
er ikke bare noget man gør, det 

tager generationer. Det er ikke nok 
at bruge krudt og kugler, der skal 
meget mere til.
Vi kan spørge os selv om vi ikke 
selv er skyld i den situation som 
Europa står i lige nu. Jeg kender 
ikke svaret, men er der nogen der 
gør det, fortidens synder kan vi ikke 
gøre noget ved, men vi kan se ud i 
fremtiden med et åbent og lyst sind,
Og kigge på os selv og hjælpe andre 
til et bedre liv.
”JEG ER STADIG GLAD VED AT 
VÆRE DANSKER”
Derefter var der en meget smuk 
sang med høje toner fremført af 
Bjælderne.
Derefter blev der indsat en ny STGM 
– Kaj Vahlkvist.
STGM takkede 3.gilde for et godt 
arrangement.
Jørgen Pørksen læste gildeloven.
STGK.-Henning Lorentzen
STGSM.-Bent Christensen
Meddelelse: 
30.april kl.16 spiller Bjælderne igen 
i Slesvigske Musikhus Louisevej – 

Haderslev.Det koster 100 
kr. som går til læger uden 
grænser.
En meget højtidelig og 
fin aften på det dejlige 
KOLDINGHUS.

Skriver Leif Lind 3. gilde
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Trekantområdets Distrikt 
indbyder til 

 
Ridderhal  

på 
Koldinghus. 

 
 
 

Onsdag den 18. maj 2016 kl. 19.30 
 

Følgende væbnere ønsker optagelse: 
Otto Bjerregaard 1. Kolding,  

Anne Marie Kramer + Svend Aage Bak 1. Vejle, Erik Jørgensen 1. 
Fredericia. 

 
Efter Ridderhallen er der kammeratligt samvær på Fynsvej i Kolding. 

 
Pris for dette traktement er 100 kr. ekskl. drikkevarer. 

 
 

Tilmelding senest den 11. maj til DGK 
 

eller DGM - kabar@profibermail.dk 



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
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