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REDAKTIONEN

Hvad betyder frihed?

Er du en af dem, der føler dig fanget
på den måde du lever dit liv og er i
et job, fordi du er nødt til det, selvom
det ikke har din store passion. Eller
er du en af dem, der har taget valget
om frihed til at være og gøre som du
vil, som nyder livet, synes det er fantastisk og har stor passion, for det liv
du lever og det arbejde du har.
Frihed er et ønske for mange. Vi har
alle mulighed for at få det, men det
kræver, at du tager nogle valg. At
vælge frihed er for mange en meget
stor barriere, der skal bestiges, men
hvis du virkelig ønsker det, kan frihed blive en naturlig del af den du er
og det liv du lever.
Hvad er så frihed? Det kan være
mange ting, helt afhængig af øjnene der ser. Frihed for dig kan måske være, at du har tid hver dag eller hver uge, til at være dig og gøre
lige præcist det du vil. Frihed for dig
kan også være, at du lever dit liv lige
præcist, som du føler er det rigtige
for dig, det kommer af et ønske fra
din inderste kerne, hvor du er dig,
som det fantastiske og perfekte væsen, som du er.
Når jeg snakker om frihed, så mener
jeg ikke, at man skal smide alt hvad
man har i hænderne eller forlade en
tilværelse eller arbejdsplads, hvor
du føler dig utilfreds. Det kan blive
konsekvensen til sidst, hvis det er
det du vil, men for at komme derhen,

hvor du føler friheden, må du ind i
dig selv og finde ud af, hvad frihed
er for dig.
Vi er alle forskellige, og vi har hvert
vores behov, derfor er det vigtigt, at
du gør op med dig selv, hvad der vil
give dig følelsen af frihed, hvor livet
er fantastisk, hvor du bliver næret og
føler glæden hver dag – alt sammen
noget, du har fortjent. Hvad skal der
til for, at du føler dig fri? Hvilke skridt
små eller store skal du tage?
Når du har fundet frem til, hvad der
er vigtigt for dig, så tag en ting ad
gangen og før det ud i livet. Du bliver
måske usikker på om du kan gøre
det, men det kan du, hvis det føles
vigtigt for dig. Hav fokus på hvad der
skal ændres, gå ind og mærk efter
hvordan det føles, at have denne
frihed, se det for dig hver dag og til
sidst, tag skridtene et ad gangen.
Har du den frihed, du drømmer om,
vil du få mere energi og overskud,
samtidig vil det smitte af på dem,
som du omgiver dig med, det bliver
en win win situation for jer alle.
Find dit indre smil frem.
Redaktør Olaj Mørup
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STADSGILDERÅDSMØDE
Onsdag den 24. oktober 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. 11. maj 2016
5. Stadsgildemesterens beretning.
6. Økonomien, samt fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017.
7. Beretning fra udvalgene
a.
b.
c.
d.
e.
f.
8.

hjælpekomite
husudvalg
lejrudvalg
distributionsudvalg
ridderudvalg
operaudvalg

Eventuelt (herunder GIM-udvalg og onsdagsklubben)

Der er mødepligt for samtlige gildeledelser og udvalgsformænd.
Såfremt du skulle blive forhindret så sørg for, at din suppleant deltager.
Alle øvrige gildebrødre er velkomne.
På stadsgildets vegne
Henning Lorentzen
Stadsgildekansler
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1. GILDE

1. gildes sommermøde
med damer på Frydenborg den 9. juni 2016!

Det var solrigt, men blæsende da
GB fra 1 gilde mødtes med deres
damer til middag og hyggeligt samvær på Frydenborg. Vi startede med
en velkomstdrink på verandaen, inden vi gik ind i spisesalen, hvor 1.
gruppe, der stod for aftenens arrangement, havde dækket op.
På GM’s vegne bød GS velkommen
og håbede at alle måtte få en god aften i hinandens selskab. Inden bordleder Jørn Knudsen tog over var der
orientering om Opera på Skamling,
hvor der vil være store ændringer i
år. Lister hvorpå man kunne tilmelde
sig til opgaverne ved operaen blev
fremlagte.
Yderligere blev der orienteret om
grøn koncert den 21. juli og at Henning Nøhr vil henvende sig til GB om
dette arrangement.
Vi glædede os denne aften over at
GB Uffe Rasmussen var iblandt os,
så vi kunne overrække ham vores

tak for hans tid som GK.
Aftenens hovedmenu bestod af
kylling med kartofler, brun sovs og
agurkesalat, hvilket faldt ud til alles
tilfredshed.
Efter hovedretten gik vi ud for at stryge flaget. Uffe stod for nedtagningen
og vi andre istemte med sang, mens
flaget dalede mod jorden.
Da vi kom ind i spisesalen igen fik vi
jordbær med mælk og fløde og sluttede af med kaffe og kransekage inden vi sluttede af på vanlig vis.
Skriver Peter Eeg.

DIN MØBELHANDLER I TREKANTSOMRÅDET

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

2. Gildes sommerafslutning på Frydenborg
den 8. juni 2016

Der var dækket festligt op til middagen under den store teltdug og
kl. 18.30 havde den arrangerende
gruppe og de 2 grillmestre maden
klar og vi kunne gå til bords og nyde
en dejlig 2 retters middag.

Gildebrødre med ledsagere var denne dag inviteret til Frydenborg. Der
var 35, der havde tilmeldt sig arrangementet, som startede kl. 17, hvor
der var der snacks, drikkelse og mulighed for at tilmelde sig en holddyst i
enten kongespil eller petanque eller
begge dele. Der var naturligvis præmier i begge kategorier og til både 1.
og 2. pladserne.

2. gilde havde for et halvt år siden
besluttet at nedsætte en sangboggruppe. Gruppen havde fået til opgave at lave en sangbog til 2. gilde,
hvor alle gildebrødrene kunne melde
ind med sange, de ønskede skulle
med i sangbogen. Sangboggruppen kunne denne aften præsentere
resultatet, som blev godt modtaget
og flittigt brugt i løbet af aftenen.

Murermester

H.G. MORTENSEN & SØN

Tlf. 7552 7658

Mazda/Suzuki Kolding
Platinvej 25 • 6000 Kolding
Tlf. 7550 2100
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3. GILDE

3.Gildes Sommerafslutning på
Frydenborg.

Efter spisningen blev flaget sunget
ned, inden vi gik ned til det tændte
bål. Efter en indledende sang havde
Gildemesteren ordet. Britta indledte
med endnu engang at sige velkommen til vores 3 gæster og potentielle
nye gildebrødre, som var med denne
dag. Efter nogle praktiske oplysninger sluttede Britta af med at ønske
alle en god sommer.
Efter endnu en sang holdt Annemarie båltale om, hvor meget fællesskab og socialt netværk betyder for
vi mennesker.
Vi sluttede aftenen af under teltet
med kaffe og småkager og en tak til
vejrguderne for dagens lune sommervejr.
AMS skriver

48 gildebrødre mødtes til sommer
afslutning på Frydenborg fredag den
10.juni kl.18.30.
Vi startede med en dejlig middag
veltilberedt af Britta.

Derefter sang vi og hyggede os. Ejvind Langkjær var bordleder.
Kl.20.30 tog vi flaget ned og gik til
bålpladsen.
Erik Jørgensen fortalte om den forestående Sct.Hans aften 22.juni og
hvordan man før i tiden brugte denne aften til at holde forskellige cer-

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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monier. Erik fortalte om traditioner
og hvordan man afholdt midsommer
aften på forskellig vis i hele Norden,
det var spændende at høre om.

Information og debat
3. GILDE

3.gildes arbejdsdage
på Frydenborg.

Mandag den 23.og tirsdag den
24.maj mødtes 10 gildebrødre til arbejdsdage på Frydenborg.
Vi malede alle døre og vinduer udvendig.

Vi sang nogle dejlige spejdersange i
det dejlige sommervejr.
Det var 4.gruppe der stod for aftenen og det havde de planlagt godt,
det var en rigtig hyggelig måde at
ønske hinanden en god sommer på.
Skriver: Leif Lind
I forvejen var der andre grupper der
havde skrabet og slebet gammel
maling af, så vi kunne starte med at
male. Alt det praktiske var godt tilrettelagt af Ole Otzen malebøtter og
pensler samt stiger var gjort klar da

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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vi kom.
Gunnar Kjær Hansen sørgede for
dejlig aftensmad og nogle gildebrødre skulle overnatte så vi hyggede os
om aftenen.
Bålpladsen blev repareret med nye
stolper på bænke og bord. af Hans
Peter-Henning Lorentzen. og Erik
Sandholt Henning Schelde ryddede underskoven med en buskrydder.

Vi takker 1.gilde og 5.gilde for deres
hjælp både mandag og tirsdag.
Det var nogle dejlige dage med høj
arbejdsmoral og dejlig hygge om aftenen.
Jeg kan opfordre andre gildebrødre
at bruge nogle timer
sammen med gode kammerater
næste år.
Skriver Leif Lind

Information og debat
4. GILDE

4. Gildes sommermøde
på Frydenborg.

Flaget var hejst og vejret var fint da
4. gilde mødtes til friluftsgildehal på
vor dejlige lejr ved Lillebælts bred.
Vores aften der ude er jo præget af
stærke traditioner og det var også
tilfældet denne aften, en god travetur langs stranden og selvfølgelig
med en forfriskning under vejs, og
så tilbage til lejren hvor grillene var
næsten varme.

Her kunne vi så stege vore egne
bøffer og pølser, så kan man nemlig
ikke klage over tilberedningen, og
alle var tilfredse med måltidet. Efter
nedtagning af flaget gik vi til bålpladsen og gildehallen. Bålet blev tændt,

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
9
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med lidt hjælp fra noget der blev
kaldt spejdervand, gildemesteren
bød velkommen til gildehallen og
særlig velkommen til aftenens båltaler som denne gang var formanden
for støtteforeningen for hospice Kolding Lone Friis.

at udvikle nye tilbud – for eksempel
dagcenter, aften og natophold, aflastning eller behandling i hjemmet.
Ønsket er at Hospice Kolding placeres tæt på naturen og i harmoni med
denne. Et godt sted vil være med udsigt over det beskyttede område ved
Solkær Enge på Stenderuphalvøen,
her har man en grund i tankerne, og
en gruppe arkitekt studerende fra
Ålborg universitet har udarbejdet en
plan for projektet, som eksamensopgave, og stillet den til rådighed for
støtteforeningen.
Visionen for Hospice Kolding er.
Hele livet er livet værd. Og for de patienter og deres pårørende, der skal
leve med en uhelbredelig, livstruende sygdom, kan det være svært at få
kræfter og overskud til at leve livet i
den tid der er tilbage. Smerte, angst
og sorg, kan være svær at håndtere
i hjemmet eller på en travl sygehusafdeling, vi skal hjælpe både den
syge og de pårørende at leve livet
fuldt ud.
Efter Lones berigende båltale sluttede gildemesteren gildehallen og
vi gik til kaffen og den kammeratlige
samvær og sluttede god aften på
vanlig vis med at ønske hinanden
en god sommer.
Skriver Poul Lyngs.

Uffes tale blev apropos om den danske natur som vi jo sad midt i og efter en kort tale gav han oret til Lone.
Støtteforeningen for hospice Kolding har siden 2011 arbejdet for oprettelse af et hospice i koldingområdet, som skal være et led i en samlet
fælles indsats, hvor døende patienter og deres familie får den støtte
og omsorg, de har behov for, uanset om man vælger at tilbringe den
sidste tid hjemme eller på hospice.
Derfor er ønsket et hospice til 12 beboere og samtidig med mulighed for

Vagn O. Electric
Aut. EL-installatør

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

DøgnService

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING
PCL-STYRING
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Onsdagsklubbens
sommerudflugt
den 08. juni 2016!

I lighed med tidligere år markerede
Onsdagsklubben gildeårets afslutning med en sommerudflugt.
Denne gang tilrettelagt af Inge-Marie
Søgaard og Kaj-Henning Sørensen.
Vi var mødt i alt 21 gildebrødre og
ledsagere, og vi kørte fra gildehuset
ca. kl. 12.00 i private biler.
Turen gik over Egtved til Vejleådalen med bl.a. Tørskind Grusgrav til
Engelsholm Slot. Slottet er i dag en
selvejende institution, højskole for

kunst og musik. Turen gik videre til
Nørup Kirke, hvor vi havde fået lov
til at se denne smukke landsbykirke.
Engelsholm Slot og Nørup kirke har
hørt sammen fra 1586 til 1935 og er
således en del af hinandens historie.
Inden vi gik ind i kirken nød vi den
usædvanlig smukke udsigt mod Engelsholm Slot og søen.
Videre gik turen over Randbøldal
Museum og det hvide Palæ i Randbøldal.
I Frederikshåb Plantage kørte vi forbi
Syvårssøerne, og vi sluttede vores
lille udflugt ved Kirstinelyst, et naturrum på Randbøl Hede. Her drak vi
vor medbragte kaffe, og dertil hjemmebagte boller med pålæg, derefter
kager og småkager. Bollerne havde
Inger Jensen bagt, Inge-Marie havde bagt kagerne.
Evald Sjøgren havde
i anledning af sin fødselsdag for nylig medbragt en Dr. Nielsen,
som gik bordet rundt.
Alle gav udtryk for en
dejlig tur og formanden
ønskede alle en god
sommer og på gensyn
i Onsdagsklubben den
31. august.
Kaj-Henning 3. Gilde

Jens Kristiansen VVS
Vi laver alt indenfor VVS, Blik og fjernvarme.

tlf. 75521187

Du læse meget mere på Kristiansenvvs.dk

Jens Kristiansen VVS
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Jeg er også skuffet.

Jeg er skuffet over, at vores ridderhallen stadig er lukkede for andre
end riddere. Vi fremhæver overfor
nye gildebrødre at Sct. Georgsgilderne ikke er en loge, alligevel fastholder vi et udpræget logepræg i vores ridderhaller.
Hvorfor skal de gennemarbejdede
og gode riddersvar være forbeholdt
riddere? En ridderhal på Koldinghus
er naturligvis en højtidelig og god
oplevelse for de nye riddere, som efter min mening ikke vil blive mindre
af, at der deltager gildebrødre, der
ikke endnu er riddere.
Deltagelse i ridderhallen af ikke-riddere kunne måske inspirere til et ønske om selv at blive slået til ridder.
Den manglende deltagelse af riddere til ridderhaller har måske sin
årsag i lukketheden og den udprægede logestemning.
Jeg er selv ridder og deltager ikke
i ridderhaller af ovennævnte årsag.
Med ridderhilsen
Kaj Vahlkvist, gildebroder

Det våde Øje.

Sæsonens afslutning og laugsforsamling blev afholdt i Gildehuset 25
juni 2016.
Præsident Bent Hoberg kunne efter
de traditionelle indledninger med
dejlig morgensang og veltilberedt
morgenbord byde velkommen.
Mødeprocenten var 87,5 %.
I sin udførlige beretning kom Bent
ind på sæsonens højdepunkter, der
havde medført mange op -og nedture i badet.
Han takkede laugets 2 eksaminerede livreddere Kurt og Ole for indsatsen, der er livsnødvendig for
overlevelsen.
Bestyrelsen arbejdede i øjeblikket
med forslag om ændret kontingent,
der skulle opkræves efter aflagte
længder i bassinet. De bagvedliggende EDB programmer var endnu
ikke færdige, men der blev arbejdet
på sagen.
Takkede æggekogeren for fremragende arbejde i år.
Der var flere spørgsmål til beretningen, som overraskende for mange

Fynsvej 21-25 | 6000 Kolding | Tlf. 75 52 01 44
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alle blev besvaret.
Beretning herefter godkendt.
Regnskabet blev ligeledes fremlagt
af Bent. Efter nøje gennemgang af
de mange bilag, mente han det så
rimeligt ud, og da revisoren nikkede
hertil, blev regnskabet godkendt.
Det skal bemærkes, at der i øjeblikket hensættes midler til 50 års jubilæet næste år.
Valgene medførte som vanlig livlig
aktivitet, og følgende blev valgt:
Præsident: Bent Hoberg.
Formand og 1. Vicepræsident: Poul
Lyngs.
2.
Vicepræsident: Hans Emil
Andersen.
Kasserer: Bent Hoberg.
Revisor: Evald Sjøgreen.
Livreddere: Knud Esbjerg, Ole Otzen.
Lukkehold: John Schmidt, Erik Jørgensen
Sangindsætter: Egon Luning.
1.
Suppleant: Ole Otzen,
2.
Suppleant: Henning Nøhr.
Æggekoger: Kaj Peter Heick. (Kongelig Hofleverandør)
Det skal noteres at Dirigent var
Hans Emil, men da hans mobil ringede mange gange, var han lovlig
undskyldt for særlig aktiv deltagelse.
Præsidenten oplyste, at der kunne
optages enkelte gildebrødre (m) på
venteliste.
Henvendelse til Bent.
Der startes op til jubilæums- sæsonen 16/17 efter skoleferien.
Erik Jørgensen
laugsforsamlingsvalgt Skriver.

Information og debat
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Veteraner på Frydenborg.
Åbent Hus onsdag
den 29. juni 2016.

Onsdag den 29. juni cyklede jeg fra
Eltang til Frydenborglejren for at deltage i åbent hus med veteranerne.
Jeg havde lovet HC Jepsen fra 1.
gilde at skrive lidt om denne dag
på Frydenborg. Da jeg nåede frem
skinnede solen fra en skyfri himmel
og solen burde altid skinne på disse
veteraner og deres familier, men det
gør den ikke altid mange af dem har
store ar på sjælen, ægtefæller og
børn har det svært.

Dagen startede med velkomst ved
lederen af Fredericia Veteranhjem,
Carl Bratved som kunne fortælle at
det var 6. gang at veteranerne var
på Frydenborg og han var meget
glad for at Sct Georgsgilderne i Kol-
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ding stillede lejren til rådighed. Han
kunne også fortælle at Forsvarsministeren havde meldt afbud dagen
før på grund af terror i Tyrkiet. Han
skulle til møde i sikkerhedsudvalget.
Næste taler var Borgmester i Kolding, Jørn Pedersen. Han var også
med for 6. gang og var meget glad
for at blive inviteret. Jørn Pedersen
fortalte lidt om at han er opvokset i
Sdr. Stenderup ikke langt fra Frydenborglejren, om forebyggende indsats for veteraner og roste også Sct.
Georgs gilderne i Kolding. Borgmesteren fik også lige en ”løftet” pegefinger fra nogen af de deltagere som
også var med sidste år. Han havde
lovet at tage borgmesterkæden med
og det havde han glemt, Men som
han sagde, så måtte de jo komme
igen næste år.
Vores egen Stadsgildemester, Kaj
Vahlkvist, var næste taler. Kaj var
glad for at kunne byde velkommen til
nogle gode dage på Frydenborg og
håbede at de kunne nyde de gode
forhold og omgivelserne. Kaj talte
også om veteranerne fra forskellige
militære opgaver og om veteranerne
i Sct. Geogsgilderne som er indbegrebet af kammeratskab og sammenhold i spejderlivet, og ser det
som en af vores opgaver at hjælpe
andre. Kaj sluttede af med at ønske
dem alle en fortsat god lejr med lidt
mere sol og mindre regn.
Næste punkt på dagsordenen, og
et af dagens højdepunkter, var præmieoverrækkelse. En del af børnene
havde været med til at pynte lagkagerne og blev præmieret. Alle var

vindere. Nogen fik en lille medalje
og alle børen fik slikposer. Derefter
var der mulighed for at smage lagkagerne og en kagemand fra bageren. Det smagte rigtig godt med en
god tår kaffe til. Og mens vi fik kaffe
og kage blev der spillet musik fra
nogen af medlemmerne fra Slesvig
Musikkorps.

Jeg talte med flere familier, hvor nogen har været med flere gange andre var med for første gang. Alle gav
udtryk for glæde ved at være med
og deltage i de aktiviteter som var
arrangeret og man også havde mulighed for at trække sig tilbage hvis
det behov opstod. Et slags åndehul,
hvor veteranerne, hustruer, kærester og børn kan være sammen og
alle har ferie.
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Hvis andre gildebrødre har lyst til at
deltage næste år så aftalen på plads.
Åbent hus næste år bliver den 28.
juni 2017 så mød op til en hyggelig
eftermiddag i Frydenborglejren.

Da jeg sidst på eftermiddagen cyklede hjem til Eltang var mit hoved
fyldt med mange tanker om veteranerne og deres familier og hvor
slemt de har det, særlig de første
som var sendt ud. Det varede alt for
længe inden de fik hjælp og deres
sygdom(PTSD) blev taget alvorligt. I
dag er Veteranerne endelig kommet
på Finansloven og det er da dejligt
at forsvaret og politikerne endelig
har måtte sande at flere af soldaterne kommer med store ar på sjælen
og skal behandles for deres traumatiske oplevelser så familien og børnene har mulighed for at få et godt
liv sammen.
Tak for en god dag på Frydenborg.
Således opfattet og refereret
Olaj Mørup

3.gildes cykeltur
til Samsø!

Fredag den 3.juni kl.9,00 mødtes 10
gildebrødre på Fynsvej for at starte
på cykeltur til Samsø. Vejret var fint
og vi pakkede vore cykler på to trailere og kørte af sted til Hov.

Kl.12,00 tog vi med færgen til Samsø under sejlturen spiste vi vore
madpakker, det var en rigtig flot sejltur i godt vejr.
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Da vi kom af færgen i Sælvig blev
vi budt -”velkommen til Samsø” af
Bent Paabøl.
Vi cyklede derefter
ca.12 km.til campingpladsen, hvor
der var reserveret
3 hytter med plads
til 4 personer i hver.
Undervejs havde
vi et ophold hvor vi
sang Samsø sangen.
Vi fik pakket ud og
redt senge Henning Lorentzen og
Bent Paabøl sov i
telt. Derefter hentede vi nogle bænke og bord samt en stor grill. Resten
af eftermiddagen hyggede vi os med
sange og forfriskninger.
Aftensmaden grillede Gunner Kjær
Hansen og Kai Henning samt Henning Lorentzen skrællede friske
Samsø kartofler,mens Bent Paabøl
lavede løgsovs. Vi fik en lækker
menu og hyggede os med et glas
rødvin i det gode vejr..
Lørdag kl.9,00 startede vi på en tur
rundt på Nordøen, hvor vi cyklede til
Nordby her købte vi ind til vor frokost, som vi spiste ved gadekæret i
Nordby. Derefter fortsatte vi rundt på
det dejlige og smukke Samsø, humøret var højt og alle svedte godt i
sommervarmen.
Vi kom tilbage til campingpladsen
kl.18 og var godt trætte efter en dejlig cykeltur på ca.56 km. Og nogle

fik en lur. Om aftenen grillede Gunner Kjær igen nogle gode bøffer, til
de fine Samsø kartofler, mens vi alle
hyggede os med forskellige sange.
kl.21 gik vi en tur langs vandet hjem
til Bent Paabøl som havde inviteret
os på en forfriskning.
Da vi kom til huset fik vi en rundvisning, i det dejlige moderniserede
gamle Samsø hus og vi hyggede
os på deres terrasse med udsigt til
vandet. Vi gik hjem kl.23 og alle var
godt trætte.
Søndag cyklede vi ca.20 km. rundt
på Sydøen, og tog med færgen hjem
kl.13 og var i Kolding kl.16 efter en
rigtig dejlig weekend i selskab med
gode kammerater.
Jeg kan kraftigt anbefale mine øvrige gildebrødre at tage med næste
år.
Skriver Leif Lind
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1. gildes Friluftsgildehal
4. august 2016.

Gildemesteren bød velkommen til
denne friluftsgildehal, hvor 15 gildebrødre var mødt frem for at samles
om bålet ved Hjarup Spejder Center.
I gildemestertalen kom Gildemesteren ind på, at man skal være
opmærksom på, at vores land er i
krig i Syrien. Vi skal derfor være opmærksomme på, om der sker noget
i vores nærområde, som er usædvanligt. Dog skal vi alle leve livet og
som Astrid Lindgren skriver:
Livet er som at jage en vind.Sammenhængen, livsanskuelsen og
helheden i Astrid Lindgrens livsanskuelse drejede sig om, at der midt
i alle plagerne, skuffelserne og frustrationen over al den jagen efter
vind også fandtes tid til glæde, en tid
til nydelse, en tid til poesi, en tid til
kærlighed og en tid til leg. Og hvem
er bedre til at anskueliggøre denne
evne til at være til stede i nuet end
netop børn – og barnet i den voksne?
Livet er kort, det gælder om at lege,
mens man stadig kan.Denne dag, et
liv. Livet kan være overstået på en
dag, og en enkelt dag kan føles som
hele livet. Men den korte stund man
er her på jorden, skal man fylde med
indhold.
I. P Jacobsen skriver:
For alle gode tanker, de kan slet ikke
dø, før endnu bedre tanker er spiret
af deres frø.
5 min. Sct. Georg blev holdt af Jørgen Pørksen om en af Amerikas stør-

ste komikere nemlig W. C. Fields.
Han var en fusentast, drukkenbolt
og ikke mindst kvindehader. Han var
mester i mimik, og hans humor og
pompøse optræden blev ledsaget af
en unik blanding af nasal dræven, et
træmandsagtigt udtryk og fantastisk
timede bevægelser. Her er nogle af
hans citater, der betyder noget for
en mands kvalitet:
Om de våde varer:
Jeg har kun været fuld en gang i
mit liv – det varede 23 år. Naturligvis drikker jeg ikke altid – jeg skal jo
også sove.
Om kvinder:
Jeg elskede engang en smuk blondine, - hun drev mig til druk. Det er
det eneste jeg skylder hende tak for.
Om børn:
Selvfølgelig elsker jeg børn – pigebørn omkring 18-19 år.
Om diverse:
Den mest dovne mand, jeg kendte
kom popkorn i pandekagerne – så
kunne de vende sig selv.
Gildeloven blev læst af Jørgen Pørksen
Herefter blev gildehallen lukket.
Eftergildehallen var arrangeret af 2.
gruppe med Olaj Mørup som bordleder.
Snakken gik lystigt under middagen,
hvor der blev serveret sild, kartoffelsalat med hjemmelavede frikadeller
og kaffe med hjemmebagt kage
Gildemesteren afsluttede med tak
for en hyggelig aften.

Svend Aage Pedersen
Skriver for 2. arbejdsgruppe
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Information og debat
3. GILDE

3.gildes gildehal
torsdag 11.august
på Houens Odde

Til 3.gildes gildehal på Houens Odde
torsdag den 11.august var mødt 51
gildebrødre og 4 gæster.
Vi startede aftenen ude ved bålpladsen hvor vor GM Christian Sønderby
bød velkommen til alle gilde brødre,
og en særlig velkomst til to nye gil-

debrødre.
Herefter blev to af vore gildebrødre
ønsket tillykke med deres 25.års jubilæum.
Uffe Christiansen 25 års. nål.
Uffe har været skriver, kansler
samt gildemester, og har altid sagt
ja til et stykke arbejde i gildet.
Derefter holdt vor gildemester sin
gildemestertale.
Finn Mortensen holdt 5.min.Sct. Georg Han fortalte at han havde haft en
spændende spejdertid siden 1947
og været langt omkring bl.a.havde
han deltaget i en stor Jamboree i
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London. Det var spændende at høre
om de store oplevelser han havde
haft forskellige steder i Europa.
Michael Nørgaard Andersen
læste gildeloven.
Under gildehallen var det dejligt vejr
og alle nød at sidde i skoven og synge og nyde bålet.
Derefter gik vi til Gillwell hytten
hvor Finn Mortensen bød os velkommen til eftergildehal.
En særlig velkomst var der til
to nye gildebrødre:
Ejvind S Jacobsen
Rene Sønderskov Sørensen
Derefter fik vi en dejlig middag
der var var tilberedt af Britta.

Aftenens underholdning stod PYTTE for, med nogle dejlige sange som
vi kunne synge med på.
Vor gildemester roste 5. gruppe
for det flotte arrangement, og
vi sluttede af på vanlig vis.

Information og debat
HUSUDVALGET

Gildehuset.

Nyt om køkkenhjælp til vore gildearrangementer, vi har besluttet at
holde køkkenhjælp inden for egne
rækker, så nogle gildebrødre er gået
sammen om opgaven, men der er
kun en kontaktperson Britta Højris
Hun koordinerer så arbejdet.
Der er ikke lavet om på proceduren
Britta skal have besked ved hvert
arrangement, hvad enten I ønsker
hjælp eller ikke, der er også stadig
5 timer til rådighed, fra kl. 1830 til
2330, tid ud over det, aftales med
køkkenhjælpen og afregnes med kr.
150,- pr. time. Og husk det er den
arrangerende gruppe der sørger
for at restauranten ser pæn ud når
vi forlader den, bordene skal tørres
af, gulvtæppes skal om nødvendig,
støvsuges for krummer og andet,
der skal være fyldt op med øl og
vand i køleskab og i køkkenet, tom
emballage skal bæres i kælderen.
Velurdugene som opbevares i vaskekælderen er til fri afbenyttelse
ved arrangementer, og de skal så
efterfølgende afleveres renvaskede
samme sted.

Husudvalget.

Skriver Leif Lind
.
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5.Gildes Friluftsgildehal
Frydenborg 6. juni 2016.

21 gildebrødre kørte fra byens ”bageovn” til den kølige havluft ved
Frydenborg. Igen i år mødte der repræsentanter op fra KFUM Idræt &
Motion for at overrække overskuddet på 9.000 kr. fra motionsløbet til
Folkekøkkenet, som takkede for donationen. Pengene ville gå ind i en
opsparing til en Københavner-tur.
Efter indtagelse af lækre grillede
koteletter med Steens legendariske
salat til – vi fik også kartofler - gik
vi til lejrbålspladsen. Et par praktiske oplysninger fik vi også forinden:
Rengøring i Gildehuset den 24.
august kl. 16.00. Boderne ved Opera Skamling er indskrænket til kun
at være neden for bakken, og der
er kun opera på pogrammet. Strikkeklubben har været på marked og
solgt for 3.000 kr.

Lejrbålsunderholdningen var lagt ud
til grupperne, hvilket gav meget forskellige resultater. Én kom med et
godt ord, en anden havde en traditionel lejrbåls sketch, en tredje gruppe
tog os med på en historisk rundtur
omkring Frydenborg. Til sidst fik vi
et kursus i, hvordan man gebærder
sig, som publikum ved en håndboldkamp, meget lærerigt og morsomt.
Ja, grupperne havde virkelig forberedt sig, så latteren rullede mellem
træerne.
GM Søren opsummerede årets aktiviteter og håber på fortsat positiv
linje efter ferien. Under opdelingen
af de nye grupper opstod der en del
forvirring, så gruppeinddelingen vil
komme senere på mail.
En meget hyggelig sæsonafslutning
sluttede rundt om bålet med ”Vi er
danske spejdere”.
Skriver Ady
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Jeg er Stadsgildemester!

Eller rettere sagt, Jeg er samarbejdsmester.
Jeg vil derfor opfordre alle gildebrødre til at holde fokus på samarbejdet mellem gilderne og de
enkelte gildebrødre.
Kun ved at deltage i gildernes
aktiviteter i de enkelte gilder har
man mulighed for at lære gildebrødre i de andre gilder at kende.
Jeg vil hermed nævne nogle af
de arrangementer, som I som gildebrødre kan have stor glæde af
at deltage i:

Nytårskur
Fællesspisninger
Fellowship-day
Onsdagsklubben
Specielle arrangementer i de enkelte gilder:
Søsætning af kongebåden
Sct. Georgsløbet
Banko i gildehuset
Frokostjazz
Fisketure
Tilslut vil jeg opfordre til i jeres
gruppearbejde at medtage besøg i andre gilder.
Med hilsen fra
Kaj Vahlkvist
Stadsgildemester

Sct. Georgsaften på Koldinghus
Fredslyset
Opera på Skamling
Juletræsfest
•
•

KLUBBLADE •
BROCHURE •

PLASTIKKORT •
POSTKORT
•

VISITKORT •
BREVPAPIR •

KUVERTER
FLYER

Print

Fynsvej 40, 6000 kolding • Tlf. 2143 4601 • cs@abcprint.dk • www.abcprint.dk
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Nu har Kolding Storcenter et rigtigt apotek
•

Receptekspedition med det samme
Lynhurtig robot finder varerne frem
•
Samme gode service som altid
•
Nem og gratis parkering
•
Attraktive åbningstider:
Mandag – Fredag
10-20
Lørdag
10-17
Søndag
10-17
Og som altid også i Jernbanegade i Centrum
Mandag – Torsdag
9-17:30
Fredag
9-18
Lørdag
9-14

Tlf..7552 4233
www.koldingloevedk

@ kolding@apoteket.dk
facebook.com/koldingloeve

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

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

Onsdag den 26. okt. 2016

Traditionen tro festligholder
Trekantområdets Distrikt denne
dag med fælles åben gildehal.
Senest Kl. 19.00 Åben Gildehal i ungdomscenteret ved
indkørsel til Simon Peter kirke
Islandsvej 12, 6000 Kolding
(Gode parkeringspladser). Døren er åben fra kl 18.30
Derefter spisning og foredrag i
kirkens konfirmandstue
Gæster er meget velkomne
Tilmelding: til Mette@skrae.dk
Pris: 125 kr.
Betaling via netbank inden 8.
okt. (husk at skriv navn på overførslen).
Reg. Nr. 7040 kontonr.
0007412165
Har du ikke adgang til netbank
/eller mail kan du tilmelde dig
eller via din GIM i god tid inden
den 8. oktober.
Efter 8 okt. er prisen 150 kr.

Efter spisning vil vi høre et foredrag af Anette Jacobsen fra
Gammel RY
"Elendighedens overdrev" ...
blev et område syd for Gl.
Rye kaldt i en avis fra 1950.
Området, der i dag henlægger som et smukt - privatejet
– naturareal, viser ingen
umiddelbare tegn på, at der
her fra 1945 til 1948 har været en af Danmarks største
flygtningelejre for flygtninge
fra Tyskland. I mit foredrag
"Hvis suk var luftballoner..."
vil jeg fortælle om de tyske
flygtninges barske flugt fra
hovedsagelig Østprøjsen til
Danmark, hvor manges
skæbne blev et ophold i lejren i Gl. Rye; omgivet af pigtråd og bevæbnede danske
vagtposter levede de her i en
barakby isoleret fra det danske samfund.
Menuen: Smørrebrød + kage
plus et glas vin, øl eller vand.
Kaffebord. Yderligere drikkevarer kan købes.
Vi slutter senest kl 22
Gildehilsen
GIM’erne i Kolding
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Tal med en bank,
der forstår dig
Når der sker noget stort eller uforudset i dit liv, er det
vigtigt, at du kan stole på din bank. Og det er altafgørende,
at du kender og har tillid til din bankrådgiver.
Helle og alle de kendte ansigter rådgiver dig fortsat
gennem alle livets økonomiske udfordringer.
Samme gode service
i Kolding.

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

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

Redaktion:
Olaj Mørup
2396 1282
redaktionen@
sctgeorgsgilderne.dk

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