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VÆRD AT HUSKE

3. gilde Cykeltur på Samsø
5. gilde Friluftgildehal på Frydenborg
4. gilde Friluftgildehal på Frydenborg
2. gilde Frydenborg med ægtefæller
1. gilde Sommermøde med Damer/enker
3. gilde Frydenborg med damer
Valdemarsdag Koldinghus
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Næste deadline 20. august 2016.
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Torsdag
4. 1. gilde Friluftgildehal
Torsdag 11. 3. gilde Gildehal Houens Odde
Mandag 15. Orienteringsmøde, Opera Skamling
Søndag 21. Opera Skamling
Torsdag 25. 2. gilde Gildemøde
Weekend 27.-28. 3. gilde Kanotur Gudenå

Arrangementer 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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REDAKTIONEN

Glæden ved at
hjælpe andre!

Det er lidt interessant at tænke over,
hvorfor det først gav mening for folk,
da flygtningedelen kom på. Det findes der måske ikke et svar på, men
måske et bud: nu kunne mange se
meningen i at være venlig. For mange har det været begyndelsen, og i
dag er det mere en måde at være
på. Nu er det ikke noget, man er
over for flygtninge. Nu giver det mening generelt at møde mennesker
sådan. Det er super fint, at det var
flygtningedelen, der sparkede det
hele i gang.
Jeg tror ikke der endnu har oplevet
nogen sige, at det er en dårlig idé at
være venlig. Så på den måde hviler
man meget i det. Vi ved også godt,
hvad det gør ved den menneskelige krop at blive mødt venligt - eller
møde kærlighed. Det er de samme
hormoner, der udskilles. På den
måde man hvile endnu mere i det,
for hvis der ikke var dokumentation
for, at venlighed virker, så kunne det
godt være, at man ville have tænkt,
at bare det var mig der havde fået
en fiks idé.

Venlighed udløser hormonet
Oxytocin, som får puls og blodtryk
til at falde. Det samme sker med
stress, angst og bekymringer.
Tænk på det modsatte og den kropslige reaktion, når du bliver mødt af
aggression. Så banker pulsen oppe
i halsen, og man får lyst til at løbe
sin vej eller slå tilbage. Med venlighed sker det modsatte. Man kan
kalde det en positiv afledningsmanøvre, hvis vi alene ved den måde,
vi møder mennesker, kan reducerer
deres stress. Det er da fantastisk.
God sommer til jer alle.
Redaktør Olaj Mørup

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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STADSGILDET

Referat fra
stadsgilderåd
11. maj 2016.

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
Deltagere:

Fremmøde i alt 10 gildebrødre plus
stadsgildeledelsen.
Stemmeberettiget ledelsesmedlemmer:
1 gilde: 1 gildebror, 2 gilde: 3 gildebrødre, 3 gilde: 2 gildebrødre + fuldmagt, 4 gilde: ingen men et afbud, 5
gilde: 1 gildebror.
Der henvises til, at der er mødepligt til stadsgilderåd og ting.
Ad 1: Velkomst
Kaj Vahlkvist bød velkommen hvorefter vi sang en sang fra højskolesangbogen.
Ad 2: Dirigent
Verner Thomsen blev valgt.
Ad 3: Referent
Henning Lorentzen blev valgt
Ad 4: Seneste referat fra 17. februar 2016
Ingen kommentarer.
Ad 5: Stadsgildemesterens beretning:
INDSAT !
Efter at vi nu har overstået diverse
valg til ledelserne i gilderne og i
stadsgildet, skal vi nu i gang med
arbejdet.
Mine tanker ved overtagelsen af arbejder som stadsgildemester har jeg
skrevet i Information og Debat ,maj

Fynsvej 21-25 | 6000 Kolding | Tlf. 75 52 01 44
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nr.
Stadsgildet er ikke et ”overgilde”,
men et samarbejdsorgan for gildebevægelsen i Kolding, med de juridiske forpligtelser der følger af samarbejdet.
Jeg ser frem til et godt samarbejde
med Bent og Henning og med alle
5 gilder, og håber at samarbejdet vil
foregå i den rette gildeånd i tanke,
ord og handling.
I stadsgildeledelsen har vi drøftet
vores visioner om arbejdet som ledelse:
Vi vil arbejde for et godt samarbejde
mellem gilderne
Vi vil opfordre til deltagelse i andre
gilders arrangementer
Vi vil arbejde for en fortsat god økonomi
Vi vil arbejde på at finde nye muligheder for at tjene penge til vores
hjælpearbejde.
Vores Sct. Georgs aften på Koldinghus blev en god aften, med god
stemning og musik. Vi skal drøfte
økonomien i arrangementet herunder deltagerbetaling. Jeg synes, at
det virker fint med eftergildehal på
slottet. Vores donationer på Koldinghus har været fint omtalt i aviserne.

Jeg deltog i søsætningen af Kongebåden i slotssøen. 4. gilde havde et
godt arrangement med musikledsagelse af båden rundt i byen, efterfulgt af øl og pølser på kajen. Arrangementet er god PR for gilderne
i Kolding og kan godt bære nogle
flere deltagere.
Vi skal alle overveje mulighederne
for at tjene penge til vores hjælpearbejde. Én mulighed kunne være
at arrangere koncerten. Vi i ledelsen har en ide` om at arrangere en
koncert med ”Bjælderne” i Brændkjærkirken enten til efteråret eller til
foråret. Det vil vi gerne høre jeres
mening om.
Sct. Georgs budskabet som blev
læst på Sct. Georgs aften, omhandlede vores forhold til flygtninge. Har
vi her en opgave ?. Kan vi bruge
Frydenborg til hjælp for flygtningefamilier? Har vi andre muligheder for
at hjælpe de flygtninge der er endt
i Kolding. Jeg kan ikke lade være
med at referere til indlæg i I & D af
Michael Clemmesen
Vi har haft et møde med Søren
Kahne med demonstration af vores
hjemmesider. Jeg vil opfordre alle
gilder til at komme i gang med egen

DIN MØBELHANDLER I TREKANTSOMRÅDET

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

hjemmeside.
Beretningen blev godkendt med applaus
Ad 6: Økonomi:
Bent Christensen fremlagde kvartalsregnskab der pt. udviser et resultat på 120.533,00 kr.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
Ad 7 a: Hjælpekomite:
Der har været afholdt udvalgsmøde
11. april 2016, ny kasserer Per Johannesen, suppleant Aase Jensen
og stadsgildets repræsentant Kaj
Vahlkvist.
Børnestøtten har hjulpet et par konfirmander.
Veteraner , der er åbent hus 29.
Juni 2016 , ingen begrænsninger af
besøg.
Koldinghus : der blev doneret i alt
72.500,00 kr.
Skrabelodder, de sidste blev solgt til
Maj-Marked , overskud 3.180,00 kr.
Ad 7 b: Husudvalg:
Britta Højriis meddelte, at der ikke
var sket noget siden sidst.
Ad 7 C: Lejrudvalg:
Ole Otzen
Huset og areal er gjort forårsklar,
alle stole er nu betrukket, maledage

23-26 maj 2016 alternative dage 30
maj-2 juni 2016.
Vi har ansøgt om nyt flag.
Udlejning ved Bent Christensen:
2016: 72 ledige dage (8 Weekends),
2017: 165 ledige dage (21 Weekends), 2018: 165 ledige dage (26
weekends)
Ad 7 d: Distribution:
Søren Skræ, lige afsluttet omdeling,
forventer nye Flyers ultimo maj.
Ad 7 e: Ridderudvalg:
Karsten Barfoed.
Ridderhal den 18. maj 2016.
Ad 7 f: Operaudvalg:
Karsten Barfoed
Operaen bliver reduceret i 2016 udgaven, der skal ikke bruges nattevagter.
Udvalget har møde med Musik Kolding om aflønning.
8 Eventuelt:
Kaj Vahlkvist promoverede onsdagsklubben
Otto Bjerregård spurgte til, om vi
kunne få navne på nye og afgående
gildebrødre i bladet.
Ikke noget problem, skal sendes til
stadsgildekansleren.
Kaj Vahlkvist opfordrede til, at Gildemestre diskuterede egenbetaling på

Murermester

H.G. MORTENSEN & SØN

Tlf. 7552 7658

Mazda/Suzuki Kolding
Platinvej 25 • 6000 Kolding
Tlf. 7550 2100
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slottet og fredslyset i de enkelte gilder og melder tilbage til stadsgildet,
der bliver truffet afgørelse på stadsgilderåd i oktober.
Kaj Vahlkvist fortalte, at han havde
undersøgt mulighederne for en koncert i Brændkjær Kirken med Bjælderne.
Der bliver arbejdet videre med koncerten.
PR medarbejder, der var tilslutning
til, at det ville være en god ide, men
ingen beslutning.
Kaj Vahlkvist spurgte til, hvordan vi
kunne hjælpe med flygtninge , ingen
afgørelse.
Henning Lorentzen
12. maj 2016
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1. GILDE

1.gildes Gildehal
4.maj 2016 med optagelse.

Gildemesteren bød velkommen til
gildehallen, hvor 24 gildebrødre var
mødt frem.
En særlig velkomst til vor nye Stadsgildemester Kaj Vahlkvist og frue Inger Vahlkvist Som gjorde gildet den
ære at møde op til denne dag.
Gildehallen blev åbnet. Efter de indledende ritualer, blev Birger Jensen
ført ind i hallen. Birger Jensen har
søgt optagelse i gildet, og er gammel spejder.
Optagelsen forløb planmæssigt: Birger Jensen er hermed medlem af 1.
Gilde.
Gildemestertalen:
71. år siden. Fred i vort land.
Vi oplever at vi går i krig i Syrien.
Det betyder at vi ikke kan forvente
fortsat at leve i fredelige omgivelser
i vort land.
Jeg her på, at vi kan blive udsat for
terrorhandlinger, som lige pludselig
kan ramme vore nærmeste.
Hele den arabiske verdens flygtnin-

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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ge er blevet kastebold i et storpolitisk rænkespil, der er totalt uoverskueligt. Lige så uoverskuelige er
de menneskelige omkostninger for
dem, det drejer sig om. I tv ser vi
hver dag de kummerlige forhold,
som flygtninge, mennesker af kød
og blod som os lever under. Det er
Menneskeligt uværdigt.
I den kommende tid sendes de første flygtninge tilbage fra Grækenland til Tyrkiet, hvor de kommer fra.
Det at blive sendt tilbage må være
dybt frustrerende.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad nu hvis Sverige under 2.
verdenskrig også havde sendt vore
flygtninge tilbage?
Jeg syntes også det er trist at tænke
på de lastbilchauffører, som kommer
fra østlandene. De må tilbringe efter
nyt læs i deres lastbiler på usle parkeringspladser i op til 3 mdr., uden
de fornødne sanitære forhold eller
køkkenforhold. Jeg har endda læst
at nogle bliver trukket i en ussel løn,
for at bruge dieselolie til vinteropvarmning i bilen her i vinter.
Så virker det for mig mærkeligt, når
man kommer fra sådan nogle dårlige livsbetingelser, at nogle af vort

lands nye beboere har en hadsk tale
imod vort velfærdssamfund, ja nogle
mener såmænd at det var bedre at
indføre noget andet ikke så demokratisk.
Det ville være skønt, hvis en af Imamerne eller en anden leder ville
skønne på det vestlige demokratis
ytringsfrihed, når de kommer fra
krig og andre grusomheder, til vores
land.
Krige har aldrig ført noget godt med
sig, kunne man dog bare løse konflikter på fredelig vis.
Vi bliver nød til at positivt på fremtiden, for ellers går det galt.
Paul Henningsen har skrevet
dette vers til ulandsavisen:
Vi har svært ved at tro efter alt, der
hændt
At vinden for alvor er vendt
Er vi ligemænd nu, er fornedrelsen
endt?
Dette gysende håb har i tændt
Får vi alting igen både frihed og
jord?
Får vi landet igen vi har eget?
Skal vi den hvide mands ord?
Det er næsten for meget.
Skriver Henning Nøhr.

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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2. GILDE

3. GILDE

2. Gilde gildemøde
19.maj 2016.

Den arrangerende gruppe havde inviteret Søren Kaehne, som har været
med til at få Gildernes nye hjemmeside op og stå. Søren fortalte og viste os Gildernes hjemmeside, både
for såvel Landsgildet som Kolding
Gilderne. Dette for at vi alle kunne få
et indblik i, hvad vi kan bruge og udnytte vores nye hjemmeside til. Det
var god info, og nu er vi bedre klædt
på, i forhold til hjemmesiden. At den
kun kan bruges og være nyttig, hvis
den indeholder noget. At vi selv skal
levere en masse godt stof dertil og
en masse dejlige billeder. At det er
en af vejene til at sælge vores ”program” på. Jo vi er parate til at tage
denne nye udfordring op.
2 Gilde er så heldige at have en gæstekok. Gildebror Poul Lyngs, som
på fremragende vis klarer køkkenet
for os, og en stor tak fra os skal lyde.
Skriver af reserven/ Britta

3.gildes gildehal
torsdag den
12.maj 2016.

Til 3.gildes gildehal var mødt 36
gildebrødre og 2 gæster fra 5.gilde SGM Kaj Vahlkvist, og Inger
Vahlkvist.
Vor GM Christian Sønderby
bød velkommen, og startede
med at spørge SGM Kaj Vahlkvist,
om han ville overtage ledelse af gildehallen.
Det var han ikke interesseret i, han
ville blot gerne besøge os, og se
hvordan vi afholdt vor gildehal, og vil
gerne besøge de andre gilder også.
Vor GM opfordrede os til at tænke
over følgende ting:
Husker vi at bruge dagens timer
med omtanke?
Husker vi at fortælle vores nærmeste at vi holder af dem?
Husker vi på at være taknemmelige?
Den ene dag går med den anden,
nogle dage går stærkere end andre,
nogle dage ville man ønske aldrig
havde været, og andre ville man

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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ønske aldrig havde haft en ende.
Tænker vi over at vi kunne have
gjort noget bedre, og gør vi nok for
hinanden?
Hver dag går tiden stærkt, folk går
ned med stress, der er ikke tid nok,
men er det sandt?
Det handler vel om prioritering.
Hver dag bliver jeg mindet om, at tiden blot er til låns, vi ved ikke om
der er en tid i morgen, vi regner med
at blive gamle, men sådan går det
ikke altid.
Jeg tænker mere og mere over, at
være taknemmelig over de små ting
som solskinsvejr,
fuglenes kvidren, en impulsiv skovtur, og nyder det kommende forår og
sommer.
Disse små ting koster ikke noget,
men giver velbehag i hverdagen.
Jeg tænker meget på at leve i nuet,
og være sammen med dem jeg holder af, og ikke skubbe ting jeg ville
have sagt eller gjort til i morgen.
Herefter fortsatte Christian Sønderbys GM tale med
udtrykket:
”DET GODE LIV”
Udtrykket ” DET GODE LIV”
er i de senere år blevet synonymt

med ”DET RIGTIGE LIV”
Vi skal have en slank krop og være
fri for rynker og have den rigtige uddannelse, det rigtige arbejde en fornem titel og fjernsyn, vaskemaskine,
bil, rejser og meget andet for at kunne leve ”

”DET GODE LIV”
For 30-40 år. siden var det gode liv
baseret på nøjsomhed og dygtighed
med de kristne værdier i centrum, i
dag er tilværelsen præget af et stort
forbrug af materielle goder.
Hvordan er vi så nået til at leve i et
forbrugs samfund, hvor vi bilder hinanden ind at vi har
”Det gode liv” vi burde i stedet stræbe efter et godt og meningsfuldt liv,
hvor vi tager medansvar for andre,
vor familie og vort samfund som der
står i vores gildelov.

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
PLC-STYRING

Da vi var spejdere og tog ud i naturen sammen med vore kammerater,
hvor vi kun havde vore patruljekasser og dolke med, lavede mad over
bål og sang vore spejdersange omkring bålet, hvor vi oplevede naturen
helt tæt på, og uden materielle goder, den tid husker jeg som grundlag
og starten på
”DET GODE LIV” med kammeratskab og sammenhold og alle hjalp
hinanden hvor ingen var ”mere” end
andre.
I den danske ordbog står der:
Sammenhold er en kreds af mennesker, der sammen vil hjælpe hinanden i både medgang og modgang.
Gildeloven blev læst af Erik Raymond.
5 min.Sct Georg blev læst af Erik
Jørgensen der kommenterede den
seneste tids debat om en bedre omgangstone mennesker imellem

i centrum.
Politikkerne er nu gået i gang med
at revidere en dansk kanon: ”HVAD
BETYDER DET AT VÆRE DANSK”
Det vil være rart med et afsnit her
om: ”OMGANGSTONEN MELLEM
MENNESKER”
3.gruppe stod for eftergildehallen
Olav Kjeldsen var bordleder.
Efter spisningen var der et
dejligt indslag om vore to store digtere og komponister:
Carl Nielsen og Jeppe Åkjær.
Mange af vore kendte sange fra højskolesangbogen er skrevet af de to
her er et udpluk:
Hvem sidder der bag skærmen.
Jeg ved en lærkerede.
Jeg bærer med smil min byrde.
Rigtig mange af deres sange handler om årstider og vejret.
Carl Nielsen døde i 1931 efter et
langt og godt kammeratskab
med Jeppe Åkjær.
Vi sang en del af deres sange.
Kaj Henning fortalte om sangene og
sang for, mens Olav Kjeldsen spillede til.
Det var et godt og hyggeligt indslag.
Hans Peter Petersen rykkede for
tilmeldinger til arbejdsdage på Frydenborg den 23. og 24 maj.
Leif Lind rykkede for tilmeldinger til
kanotur senest 23.maj.
Vi sluttede af på vanlig vis.
Skriver Leif Lind

Ønsket er en åben og direkte debat
internt og eksternt igildet, hvor det
er SAGEN og ikke personen der er

11

Information og debat

Information og debat

4. GILDE

5. GILDE

4 Gildes udflugt
med damer.

Denne gang skulle vi besøge Kristinesyst på Randbøl hede et oplevelsescenter som er lavet ved Frederikshåb.
Kristinelyst er et oplevelsescenter
som er etableret på randen af heden, der er gratis adgang og åben
fra 08:00 til 20:00 hver dag, der er
blandt meget andet en grill og brande til fri benyttelse.
Og selv om maj ikke hele måneden
viste sig fra den bedste måde rent
vejrmæssig, så blev det fint vejr den
aften, så vi fik en dejlig gåtur på den
gamle hede og med kyndig fortælling af Gert Hovgaard fra naturstyrelsen som heden og dens naturopretning høre under.

Efter den fine tur på heden var vi
godt sultne til de medbragte sandwich og varm kaffe en kold øl gled
også ned.
Besøg hjemmesiden og læs mere
om Kristinelyst.
Skriver Poul Lyngs
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5. Sct. Georgs Gildes
gildemøde den
17. maj 2016

Da turen til det planlagte rovfugleshow ved Them blev aflyst på grund
af manglende tilslutning, var gode
råd dyre. Men Inger V havde lige et
par gode emner i lommen til foredrag.

Lappetanterne eller bedre kendt
som Tæppetanterne fik donation
ved Sct. Georgs dag på Koldinghus,
så Hanne Mette Nielsen var glad
for at kunne komme i Gildehuset og
fortælle om deres arbejde. Tæppe-

tanterne, som startede i 1998, syr
patchwork tæpper til Julemærkehjemmene. Et par søstre på Sjælland havde efterhånden ”belemret”
familie og venner med deres hjemmegjorte patchwork, så de tænkte,
at der måske var andre, som kunne
bruge deres ting. De fik sat system
i syningen og uddelingen af tæpper, og i dag bliver der syet ca. 750
tæpper om året. I Kolding har de 18
kvinder, som mødes hver anden uge
i KUC allerede 83 tæpper klar. Og
ikke 2 tæpper er ens, det er fantastisk flot komponerede tæpper, farverige og fantasifulde. I dag er der
i Kolding kun 2, som syr i hånden,
ellers forgår det på symaskine.
Børnene på Julemærkehjemmene
får selv lov til at vælge et tæppe, og
nogle steder får barnet overdraget
tæppet ved en speciel ceremoni, når
det rejser fra hjemmet. Det er jo ikke
bare et tæppe, men et særligt tæppe
for barnet. ”Puttetæppet” symboliserer den tryghed og ro, som barnet
har oplevet på hjemmet. I dag er
det overvejende børn, som har problemer i hjemmene eller som bliver
moppet, der får ophold på Julemærkehjemmene. Her finder de ud af, at
de er noget værd.
Jeppe Sandvej sad klar til at fortsætte i, ikke helt det samme spor,
men alligevel. Han repræsenterede
TUBA; Terapi og rådgivning til Unge
og Børn af Alkoholikere, som er en
selvstændig organisation under Blå
Kors. Børn og unge mellem 14 og
35 år kan her henvende sig og få
gratis hjælp. ”Hvornår har man et

misbrug, som er et problem for barnet”, spørger TUBA. Når den voksnes forbrug forringer den voksnes
evne til at være ansvarlig, forudsigelig, nærværende og ansvarsfuld
forælder. Barnet/den unge henvender sig først til TUBA, når der er et
reelt problem, børn er meget loyale
med hensyn til deres forældre. Men
ofte tager barnet ansvaret for den
voksne og familien, mindre søskende osv. Rollefordelingen bliver vendt
om. Tvivl på eget værd, depression,
stress og angst er følgerne. TUBA
hjælper barnet/den unge med at
ændre forholdet til ”mig selv”, lære
at have fokus på sig selv og give nyt
syn på fremtiden.
TUBA har 21 afdelinger med 65
ansatte og 100 frivillige. De har ca.
12.000 samtaler på et år, 1200 er
på venteliste. TUBA var også blandt
modtagerne af donationer på Slottet
Sct. Georgs dag.
To gode, oplysende, interessante og
tankevækkende foredrag, som vi 18
gildebrødre fik med os hjem.
Vi siger tak til 3. gruppe for hjemmelavede pizzaer og næsten hjemmebagt prinsesse- stang.
Skriver Ady
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5. Sct. Georgs Gilde Sct. Georgsløbet

Sct. Georgsløbet blev afviklet onsdag den 20. april kl. 18.30 i samarbejde med Kolding KFUM Atletik &
Motion med 167 løbeglad deltagere,
som varmede op i strålende solskin.
I år lød startskuddet på stadion, og
turen gik op om Ålykkegade ud på
Ringvejen og videre ind på stien
langs med jernbanen, udover Plovfuren, hjem ad Stadionvej med variationer alt efter om der blev løbet
10, 5 eller 3 km. På trods af strålende solskin hundefrøs postmandskabet, da der var en strid blæst.
Undertegnede og Inge-Marie, som
står for udlevering af frugt og vand
efter løbet, var så heldige at være
indendørs sammen med Inge W og
Jonna, som sammen passede værdiopbevaringen. Vi var ca. 22 hjælpere fra gildet og 12 fra KFUM.
Jørgen Sünksen fortæller, at takket
være flytningen til Stadion, har det
været meget lettere at arrangere,
da adgangen til alle remedierne, var
på stadion. En fordel var det også,
•
•

KLUBBLADE •
BROCHURE •

at der var færre opgaver og poster
samt, at alle aktiviteterne var samlet
tæt. Folkekøkkenets kaffe- og pølsebar havde god søgning og mange
deltagere og publikummer fik en god
snak med folkekøkkenets repræsentanter. Tambourkorpset var mødt
talrigt op og satte fut i stemningen.
Planlægningsgruppen er allerede
begyndt at se på løbet i 2017, hvor
der skal mere fokus på omtale i medierne. Målet er jo at få flere deltagere, men der er stor konkurrence
om deres gunst. Endnu foreligger
det økonomiske resultat ikke, men
løbsresultatet for 10 km mænd
var 0:37:41,3, 5 km 0:21:14,9. For
kvinder 10 km 0:46:11,09. 5 km
0:23:00,2.

En stor tak til alle, som har hjulpet
lyder det fra Jørgen.
Skriver Ady
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•

VISITKORT •
BREVPAPIR •
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Søsætning af
Kongebåden den
30. april 2016.

Den 30. april 2016, en dag
bådlauget har set frem til.
Det er dagen hvor kongebåden skal i
vandet. Kaptajn Kaj Johansen har tilbragt mange timer i bådehuset, med
at få båden gjort klar til søsætningen.
De øvrige Laugs medlemmers opgaver, har indskrænket sig til at hjælpe
med at vende båden, et par gange.
Den 30.april 2016 bød på lidt sol og
lidt blæst, perfekt vejr til først at gå
gennem byen med båden, og senere få den sat i vandet. Bådslauget mødte op kl. 10.15.til klargøring
af bådlauget, hvad det indeholder
må læseren selv gætte sig frem til.
Kl. 10.30 mødte øvrige gildebrødre

frem, der var mødt 4 gildebrødre fra
4. gilde, og 2 fra andre gilder. Stadsgildemesteren mødte også op, det
er vi ikke forvent med, men dejligt at
der sker noget nyt, som stadsgildemesteren sagde.
Klokken 10.45 mødte tamburkorpset fra de blå spejdere frem, og
klokken 11.00 kunne optoget starte
turen gennem byen. Vi blev fotograferet mange gange undervejs, så
det er åbenbart noget der er værd
at gemme.
Jyske Vestkystens fotograf var
også til stede, og der var et fint billede af Kaj dagen efter i avisen. Vel
tilbage ved Slotssøen blev båden
søsat uden problemer, og så var der
sædvanen tro.
Pølser og drikkevarer, til alle. En
helt igennem flot søsætning uden
problemer. Jeg var forbi Slotsøen et
par dage efter, og selv svanerne har
godtaget båden, de svømmede stille
og roligt rundt om båden.
Bådlauget vil hermed ønske alle bladets læsere en
god sommer.
Med stort honnør
Christian Vildfang
Presseofficer.
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Fisketur til
Skovhave Fiskesø.

Den 7. maj havde Kolding Gilderne
igen mulighed for at komme på en
dejlig fisketur. Også i år var der bestilt virkelig dejligt vejr og 21 gildebrødre og gæster hvoraf en del var
store og små børn og der var endda
gæster helt fra Bogense Gildet der
havde fundet vej til dette dejlige
arengement.
Klokken 8 startede vi med at få et
dejligt veldækket morgenbord og
de simple regler blev lige ridset op:
Der var mulighed for at vinde gildepokalen for størst fanget fisk af gildebror, Premier for størst fanget fisk
af mandlig gæst, Premier for flest
fanget fisk, Præmie for størst fanget
fisk af kvindelig gæst og sidst men
ikke mindst børnepokalen og den
fine præmie, der i år var et fiskesæt
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med stang og hjul.
Nogle af Præmierne var sponseret af
Kolding Jagt og Fiskeri og andre af
Bilka, begge i Kolding Storcenter, og
atter andre af anonyme givere, som
ved deres velvillighed gør dagen til
noget særlig. Støt vores sponsorer
for de støtter os.

Klokken 9 startede fiskeriet
i den smukke sø, og der var
rigtig mange store fisk og der
blev prøvet rigtig mange metoder, for at få dem på krogen
og for de fleste lykkedes det
med stort held. Den største
der blev fanget var af en gæst,
den var på 47 cm. og vejede
1,9 kg., den næststørste var
på 44 cm. og vejede 1,6 kg.
og var vinderfisken for gildebrødre, jeg er for beskeden til
at nævne hvem der fangede
den.

Vinderfisken for børn var noget så
sjælden som en Guldørred, dette er
virkelig en flot fisk som der bliver udsat ganske få af i danske lystfiskersøer.
Klokken 12 var der opmåling af fisk,
og herefter kørte vi til Hoppesvej i
Vonsild, Henriks maskinhus, hvor
der traditionen tro blev serveret pølser, frikadeller, kartoffelsalat og brød
i store mængder og alle de mange
præmier fik en ny ejer.
Sådan en dag er en dejlig dag hvor
det ikke kun går ud på at udføre et
stykke arbejde, så vi kan tjene penge til vores humanitære arbejde,
men også styrker kammeratskabet
og viser at vi engang var spejdere
med trang til frihed og oplevelser.
Tak til Fiskelauget, Henning Nøhr
og Henrik Poulsen, for at jeg må
være en del af dette og en stor tak til
Skovhave Lystfisker sø som gør det
muligt, så vi kan holde en pris hvor
alle kan være med.
Med Gildehilsen
Svend Erik Pørksen
1. Gilde
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5. Sct. Georgs GildePlejehjemsgruppen!

Kan det virkelig passe, at der er
gildebrødre, som ikke kender til bolle- og lagkagepigerne i Sct. Georgs
Gildet?
I forrige århundrede, nærmere bestemt i 1980, syntes en gildebroder,
”Lille Åge”, at der burde gøres noget
for beboerne på Koldings plejehjem.
Han mente, at det var en oplagt opgave for gildebrødrene, og han fik
hurtigt opbakning af Inger Jensen
og Ruth og lidt senere kom Jytte til.

Som dengang besøger vi nogle af
plejehjemmene, hvor vi har under-
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holdning med; et kor eller et par musikanter, og næsten det allervigtigste, byder vi på lagkager og boller.
Fra 2. gilde bidrager 10 piger og fra
5. gilde er vi 17 piger. Vi producerer ca. 280 boller og 60 lagkager pr.
år. Vi besøger plejehjemmene Vonsildhave, Kirsebærhaven, Bertram
Knudsens Have og Dreyershus forår og efterår.

Vi har netop afsluttet sæsonen på
Dreyershus med et utroligt veloplagt
kor ”Unoderne”, som også troligt stiller op, når vi spørger dem.
I dag er vi Inger J, Inge-Marie, Elly
og undertegnede, som planlægger
og aftaler med underholderne, og 5.
Gilde er så venlige at donere penge,
så vi kan betale lidt til kor, trioer og
duoer. Har I lyst til at se glade mennesker og til at synge, er I velkomne
til at deltage.
Skriver Ady
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Trekant områdets
DISTRIKT

DGM talen til ridderhallen
18. Maj 2016.
Jeg vil gerne på distriktsgildeledelsens og ridder-udvalgets vegne,
byde alle hjertelig velkommen til
denne ridderhal her på Koldinghus.
En særlig velkomst skal lyde til vores gæster fra
Glostrup og Nordjylland.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Min riddertale her i aften vil være
delt op i flere
Afsnit – for det er jo i hovedsagen de
nye ridderes aften.
Vi har efter 3 aftener med ridderforberedelse her i foråret - lært hinanden at kende på en helt anden
måde, end vi ville havde gjort på almindelig vis.
Første aften mødtes vi ude hos mig i
v. Nebel – for at man kunne se hvad
jeg stod for både psykisk og fysisk.
Den anden aften var vi ude hos Erik
Jørgensen i Taulov og den tredje aften var vi på besøg hos Anne Mari
Kramer i vejle.
Dette at tre væbnere har brugt tid og
kræfter til deres ridderforberedelse
og dermed har standset op og vil
delagtiggøre os andre i sine inderste
tanker - vil vi gerne sige tak for.
På den måde har både de og vi fået
en oplevelse som vi alle sent vil
glemme.
Jamen, er det ikke også meningen
med livet - uanset hvilke evner vi er
blevet udstyret med!?

Gælder det ikke om, at berige os
selv og hinanden i den tilværelse som vi af naturlige årsager ikke ved
hvornår slutter?
Jo selvfølgelig gør det det!
Forleden dag gik jeg sammen med
min dejlige kone en tur her nedenfor Koldinghus på kærlighedsstien –
som den jo hedder!

Vejret var godt, søen smuk med 4.
Gildes kongebåd liggende svagt
vuggende, og så det gamle slot med
de spændende og varierede mure
knejsede stolt her på højen.
Dannebrog vajede på tårnet og det
gør det faktisk hele døgnet – fordi
der er lys på hele natten!
Dette scenarie nævner jeg, fordi der

for et stykke tid siden var en artikel
i JP. om slaphed. Der blev vist en
tegning, af en tyk mandsperson som
kun havde kræfter til at hejse dannebrog på halv – selvom det rettelig
skulle på hel!
Denne symbolik som jo heldigvis er
overdreven, fortæller med alt tydelighed, at vi som borger i dette dejlige land – skal og må vise hvad vi
står for og sige hvad vi mener. Vi
skal naturligvis overholde de spilleregler som generationer har tilkæmpet sig igennem de sidste mange
hundrede år. Men at overlade vores
fælles fremtid til ”dovne Robert”, ortodokse jøder, rabiate muslimer eller danske politikere der taler med to
tunger – der mener jeg helt klart, at
vi skal sætte grænsen og sige fra!
Jamen er det ikke bare nemmere at
flyde med strømmen!? At holde sig
for ørerne og øjnene og så sætte sig
på hænderne – jo det er da!!
Men det skal der så sandelig også
være tid til – men hver sin ting til sin
tid.

At vi som frivillig hellere vil hjælpe
andre end måske vores nærmeste
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er for mig ganske uforståeligt. Men
kva vores kommunikationsformer
med sms, twitter, facebook og email ja så er der mange faldgrupper
i vores dagligdag og omgang med
hinanden.
Vi bruger mange kræfter på dette,
men var det ikke bedre at bruge
kræfter på at være rollemodel for
både vores børn og børnebørn.

Hvis vi så oven i købet kan blive
udråbt som hædersmand – så må
det efter min bedste overbevisning
være prikken over i et, i vores stræben efter fornuft og fuldkommenhed!
Er det ikke optimalt for den enkelte,
at man kan se sig selv i spejlet hver
morgen og så være tilfreds – med
det man ser!?
Dette spejlbillede behøver så ikke
at forvrænge mere end godt er, men
give et reelt billede af den person
- som i det daglige prøver at være
en god samfundsborger og måske
også en fornuftig gb.
Et ønske og en forventning jeg som
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dgm jævnlig bliver grebet af og sikkert også andre af jer
Riddere, der er her i aften!?
Men jeg har jævnligt i min tilværelse
oplevet, at det er nemmere at feje
for andres dør, end feje for sin egen.
Denne ret til at dømme andre – uden
at høre begge parters forklaring er
nem og bekvem. Men ganske usaglig og belastende for os, der tror på
det bedste i et menneske.
Et spørgsmål som ofte præger os gb
er, hvorfor skal vi egentlig blive riddere?
Til det vil jeg svare, at riddertrinet
er en personlig udfordring på livets
lange og snørklede landevej. Vi er
naturligvis ikke bedre gb fordi vi har
fået et ridderslag, men jeg føler og
tror på, at vi er standset op og har
tænkt over tilværelsen en ekstra
gang - og det gør os bestemt ikke til
dårligere mennesker.
Livets vridemaskine er os ikke altid
venligt stemt!!
Og skuespillere og rænkesmede
gør det bestemt ikke nemmere!
Så derfor vær dig selv og giv udtryk
for det, billede og lyd skal i min verden altid passe sammen!
Hvordan er det for øvrigt i din verden!?
Tak for jeres opmærksomhed!
DGM Karsten Barfoed
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Jeg er skuffet!
Kære gilde brødre, jeg havde den
glæde at deltage i ridder hal på Koldinghus, onsdag den. 18. maj men
jeg blev meget skuffet da jeg kunne
konstatere at der kun var mødt tre
riddere fra Kolding. Vi er dog en del
riddere her i gilderne i Kolding. Når
man så samtidig kan se der kommer riddere fra hele landet. Bl. a. fra
Nordjylland og København. Jeg kom
til at tænke på gildebrødre der siger
hvorfor skulle jeg dog blive ridder?
Jeg vil godt vende det om og sige,
hvorfor er i blevet riddere, hvis der
ikke menes noget med det? Prøv at
tænke over, det er kun ved sammenhold i gilderne der kan få gilderne til
at fortsætte. Det er ikke kun maden
efter gildehallen der har betydning,
selv om dette også er dejligt.

Karsten i højsædet, Og svarene fra
de fire der skulle optages var virkelig
gode og gennemarbejdet. Der var
også en fra Kolding, der skulle optages i riddernes kreds. Men selv ikke
dette kunne få ridderne fra Kolding
til at møde op. Men en god aften
blev det, der er nogen der er gået
glib af noget, at være til ridder hal
på Koldinghus er noget særligt, og
ikke mindst når den afholdes i den
smukke biblioteks sal.

Så i kære riddere i Kolding, prøv at
tænke på det når der indkaldes næste gang.
Jørgen Pørksen
Ridder hallen var en meget dejlig
oplevelse, alt gik som det skulle med

1. Gilde
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Maleriudsalg!

Vi har nu haft en maleriudstilling af Monica
Heick i gildehuset siden januar. Udstillingen
fortsætter til 1. sept.

Monica ønsker at give alle gildebrødre et
godt tilbud, nemlig 50 % rabat ved køb.
Priserne er anført på billederne.
Har du lyst til at eje et maleri udført af Monica, så er det nu.
Monica kan kontaktes på telefon
75 53 02 77 eller 21 21 21 65

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.

22

jeg tilbage med historien. men vi kan jo
takke denne ildsjæl som ikke har nogle
relationer til Sct. Georgs Gilderne.
Godt gået!
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Indsamling af
dåseringe!

Henning Lorentzen 3. Gilde

En del af gildebrødrene i 3. Gilde spiller
badminton i Munkensdam Gymnasium.
Samtidig spiller nogle fra Seest, på
banerne ved siden af os, og det er almindelig kendt at vi samler dåseringe.
En af pigerne på banen har en veninde
i Sønderjylland, som må betegnes som
noget nært verdensmester i indsamling
af dåseringe.
Forleden fil Axel Hansen overrakt en
sække dåseringe, så stor at han havde
svært ved at bære den.
Jeg har prøvet at få en nærmere historie om veninden, men det er ikke lykkedes indtil nu, men når det sker, kommer

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
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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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