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November  2016   
Tirsdag      1.  4. gilde Gildehal
Tirsdag      1.  5. gilde Besøg Trapholt
Torsdag      3.  1. gilde Gildehal
Torsdag   10.  3. gilde Gildehal
Manda     14.  3. gilde Admiralsforsamling
Tirsdag    15.  5. gilde Gildehal
Torsdag    17.  2. gilde Gildehal
Onsdag    23.  Fredslys
Tirsdag    29.   Fællesspisning
	 	 	

December 2016 	 	
Torsdag      1.  1. gilde Julemøde m/damer
Tirsdag      6.  4. gilde Julemøde m/damer
Torsdag     8.  3. gilde Julemøde m/damer
Tirsdag    13.  5. gilde Julemøde
Torsdag    15.  2. gilde Julemøde med ægtefæller
Tirsdag    27.  Juletræsfest for Børn og Børnebørn
	 	 	
Januar 2017   
Tirsdag      3.  4. gilde Nytårsgildehal
Torsdag      5.  1. gilde Nytårsgildehal
Søndag      8.  Nytårskur
Torsdag    12.  3. gilde Nytårsgildehal
Tirsdag    17.  5. gilde Nytårsgildehal
Torsdag    19.  2. gilde Nytårsgildehal
Lørdag     21. 3. gilde Nytårsfest
Mandag    23. 3. gilde Gilderådsmøde
Tirsdag     24. 5. gilde Udvidet Ledelsesmøde
	 	 		 	

	 	 	

Kalenderen
DET SKER / HUSK OGSÅ

VÆRD AT HUSKE
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Information og debat
REDAKTIONEN

Derfor fejrer vi 
Mortens Aften.

Mortensaften den 10. november 
fejres til minde om biskoppen Mar-
tin af Tours, som ikke ville være 
biskop. Mange danskere fejrer 
mortensaften med at spise gås el-
ler and. Det sker aftenen før mor-
tensdag den 11. november. Den 
Morten, som vi fejrer, hed oprinde-
ligt Martin og var biskop af Tours. 
Hvem var Martin af Tours?
Martin af Tours levede i 300-tal-
let i Romerriget, som dengang 
også omfattede det nuværende 
Ungarn, hvor han blev født om-
kring år 336 af romerske forældre. 
Som femtenårig meldte han sig til 
den romerske hær, og han endte i 
Gallien, hvor rygtet om ham snart 
begyndte at florere. Han havde et 
varmt hjerte for de fattige, kunne 
helbrede syge og opvække de døde. 
Han blev kendt som en hellig mand. 
Kort efter forlod Martin hæren og 
blev munk som cirka tyveårig. Han 
vendte tilbage til Ungarn for at forsø-
ge at gøre sine landsmænd kristne, 
men historien fortæller, at han kun 
fik omvendt sin mor. 
Han blev forfulgt og fordrevet tilbage 
til Gallien, hvor han slog sig ned i 
et kloster i Portiers. Her levede han 
fromt og roligt, og igen fik han ry 
af at være en god og hellig mand. 
Han fik et så godt ry, at befolkningen 
i Tours ville vælge ham til biskop, 

men det var Martin ikke interesseret 
i. 
Da byens indbyggere kom for at ud-
nævne ham til biskop, gemte han 
sig i en gåsesti. Gæssene brød sig 
ikke om besøget, og de skræppede 
op og afslørede derved Martin, der 
blev fundet og tvunget til at påtage 
sig embedet som biskop over byen. 
Som hævn foranstaltede Martin, 
at alle husstande en gang om året 
skulle slagte mindst én gås og 
spise den på den dag, hvor Martin 
blev afsløret. Sådan fik Martin sin 
hævn over de åbenmundede gæs.  
I Danmark kom historien om Martin 
og gæssene første gang på tryk i 
1616, altså længe efter reformatio-
nen i 1536. Helgenfesten overleve-
de denne med det nye danske navn 
Morten Bisp. 
Dette kan skyldes, at november var 
oplagt til fest, da slagtetiden var en 
af de få gange, man spiste fersk kød, 
da det meste ellers blev nedsaltet. 
I Danmark spiser vi traditionelt 
gåse- eller andesteg mortensaften. 
Der findes belæg for, at vi allerede 
gjorde det i middelalderen. 
Gæs var i gammel tid ikke så almin-
delige i Danmark, og de var meget 
dyre, så derfor begyndte man også 
at spise andre fjerkræ i stedet for 
gæs.

Redaktør

Olaj Mørup



4

 

Information og debat
STADSGILDET

 

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

Referat fra stadsgilderåd 
den 24. oktober 2016.

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. hjælpekomite
b. husudvalg
c. lejrudvalg
d. distributionsudvalg
e. ridderudvalg
f. operaudvalg
  Sager til drøftelse og beslutning:
7.1 Opkrævning af kr. 50 pr. deltager 
til Sct. Georgs Aften (Opkræves af 
SGS hos det enkelte Gilde).
7.1 b  Afholdelse af forårskon-
cert i Brændkjærkirken den 5. april 
2017 m/Corde de Gioia   -   Strings 
af love  (Bjælderne)
7.1 c  Etablering af et PR udvalg for 

gilderne i Kolding, med 1 medlem 
fra hvert gilde.
7.1d  Afholdelse af salg af malerier 
af Hans Peter Hundebøl.  (donation 
af sønnen Lars Hundebøl).
8. Eventuelt (herunder GIM-udvalg 
og onsdagsklubben) 
Deltagere, 23 gildebrødre
Stemmeberettige ledelsesmed-
lemmer: 
1.gilde: 3 gildebrødre, 2. gilde: 3 gil-
debrødre, 3. gilde 2 gildebrødre + en 
fuldmagt, 4. gilde 2 gildebrødre + en 
fuldmagt, 5. gilde 1 gildebror.
Udvalg:
1 gildebror fra hjælpekomite, husud-
valg, lejrudvalg, distribution, ridder-
udvalg og operaudvalg.
Ad 1 Velkomst
Stadsgildemesteren bød velkom-
men, og opfordrede til at bruge vore 
møder til positivt samarbejde og dia-
logudveksling.
Ad 2 Valg af dirigent
Verner Thomsen blev valgt
Ad 3 Valg af referent
Henning Lorentzen blev valgt
Ad 4 Godkendelse af referat
Ingen kommentarer
Ad 5 Stadsgildemesterens beret-
ning ( indsat uredigeret)



Møbler & Senge
Kvalitet og service
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DIN MØBELHANDLER I TREKANTSOMRÅDET

Nu er sommeren afsluttet og efter-
året er i fuld gang med farver og løv-
fald.
Gildearbejdet er også kommet godt 
i gang efter sommerferien, og vi kan 
se frem til en god gildeperiode med 
masser af fælles aktiviteter og ople-
velser.
Men først et kik bagud på de afhold-
te fællesarrangementer siden sidste 
stadsgilderådsmøde i maj måned.
Som tidligere år var gilderne værter 
for veteransoldaternes lejr. Det fik 
vi en stor tak for og vi fik en virkelig 
god PR dækning. Det var en stor op-
levelse at besøge lejren og opleve 
den glæde man mærkede fra lejrdel-
tagerne.
Når vi nu snakker om PR, må vi ikke 
glemme at Kongebåden har ligget 
og vugget i slotssøen hele som-
meren, med en tydelig markering af 
Sct. Georgs Gilderne i Kolding.
Vi har også i år været til ” Opera på 
Skamling”. Det er en stor opgave, 
som kræver at mange gildebrødre 
deltager. Det kneb noget med delta-
gerne i år. Arrangementet er reduce-
ret væsentligt, og har dermed også 
reduceret vores overskud. Herom 
senere fra Operaudvalget.

I sidste uge var mange gildebrødre 
på Koldinghus til ridderarrangement 
med Chr. 4. Det blev en dejlig uge 
med mange besøgende til slottet 
og en god følelse af sammenholdet 
mellem gilderne. Vi har fået stor tak 
fra Koldinghus for vores deltagelse, 
samtidig med, at vi får et honorar til 
vores hjælpearbejde med kr. 16.000.
Fra dette tilbageblik skal vi nu se 
fremad.
Vi har mange fællesarrangementer i 
den kommende tid, som kræver god 
forberedelse og meddeltagelse af 
alle gildebrødre. Jeg vil blot nævne 
Fredslyset, juletræsfest og Nytårs-
kur.
Det er mit ønske for fremtiden, at 
sammenholdet mellem gilderne styr-
kes, og at vi lærer hinanden bedre 
at kende ved deltagelse i gildernes 
fælles arrangementer, og måske en-
gang imellem besøger andre gilder.
Det var hvad jeg havde på hjertet, 
Tak
Ad 6 Økonomi, fremlæggelse og 
godkendelse af budget 2017
Bent Christensen fremlagde budge-
topfølgning for 2016, som viser et 
estimeret resultat på 144.667,00 kr.
Bent Christensen fremlagde lige-
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Mazda/Suzuki Kolding

Platinvej 25 • 6000 Kolding

Tlf. 7550 2100

Murermester
H.G. MORTENSEN & SØN

Tlf. 7552 7658

ledes budget for 2017, som sam-
let viser et estimeret resultat på 
56.800,00
I budgettet er der taget højde for in-
vestering af nye senge og madras-
ser på Frydenborg, dog kun 24 af de 
48 senge i 2017.
Budgettet blev godkendt uden be-
mærkninger og Bent Christensen fik 
ros for et flot arbejde.
Christian Sønderby mente, at vi 
skulle reservere penge fra 2016 re-
sultat, således at vi kunne investere 
i alle senge i 2017, dette har også 
været stadsgildeledelsens plan.
Ad 7 Beretning fra udvalgene
7.a Hjælpekomite, Benny Pagh
Udvalgets indtægter
Maj Marked 3.180,00 kr., Operaen 
40.00,00 kr., Beierholm 11.300,00 
kr., Koldinghus 16.000,00 kr.
Kassebeholdning pt 130.000,00 kr.
Børnestøtten ingen aktuelle aktivite-
ter
Veteraner: Frydenborg er reserveret 
uge 26 2017.
Seneste donationer på slottet 
72.500,00 kr.
Der er modtaget 11 ansøgninger til 
donationer ved Fredslyset i novem-
ber.

7.b Husudvalg, Poul Lyngs
Porcelæn og service skal suppleres 
i huset, bøgehæk mod Grønnegår-
den skal suppleres med en tråd for 
at forhindre gennemgang, der er 
kommet nyt gelænder ved nedgan-
gen til kælderen.
Der er kommet forslag om alkohol-
fri øl, befinder sig i aflåste rum ved 
køkkenet.
Nyt musikanlæg er installeret i gilde-
hallen, fastnettelefonen nedtages.
Poul nævnte at der var forkert valg 
fra stadsgildets medlemmer til hus 
og lejrudvalg, vejledning tjekkes.
Christian efterlyste ny manual til 
valg af køkkenhjælp, efter at Lars 
har sagt op.
7.c Lejrudvalg, Ole Otzen
Vinduer og døre er malet, vi har fået 
nyt dannebrog, nye stole til udven-
dig brug er anskaffet,
Vinterklargøring er tirsdag den 1. 
november.
Stol fra Tantehuset er solgt for 
1.275,00 kr.,
Spise og opholdsstuen skal males i 
november.
7.d Distribution Kurt Schmidt
Vi  er i gang med at udbringe 8000 
kalendere for home, hvert gilde har 
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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.

fået ca. 1600 stk. til uddeling.
7.e Ridderudvalg Karsten Barfoed
Opfordrede gildemestre til at oplyse, 
hvem der skulle være riddere i næ-
ste periode.
7.f Operaudvalg Karsten Barfoed 
og Verner Thomsen
Hjælpekomiteen har fået overdraget 
40.000,00 kr. 
Finn Mortensen overtager i fremti-
den vagtlister, og Per Johannesen 
overtager regnskabet.
Verner Thomsen bistår i fremtiden 
Karsten Barfoed.
Ad 7.1 Sager til drøftelse
a Gebyr Sct. Georgs Aften
Der var flere relevante input for og 
imod.
Afstemning 7 for og 7 imod,  2 blan-
ke. Forslaget er forkastet
7.1 b Forårskoncert
Enstemmigt vedtaget, estimeret ud-
gift til Bjælderne ca. 2500,00 Kaj op-
fordrede Hjælpekomiteen til at tage 
arrangementet.
Der arbejdes videre med arrange-
mentet. 
ABC Print stiller underskudsgaranti. 
Men med en udgift på 2.500,00 kr. 
og en billetpris på 100,00 kr. bliver 
det næppe aktuelt.

7.1 c PR udvalg
Enstemmigt vedtaget, hvert gilde 
stiller med en egnet gildebror til ud-
valget.
7.1 d Maleri udstilling og salg
Enstemmigt vedtaget. Kunstudval-
get er allerede i gang.  Erik Voss la-
ver artikel i Kolding Bogen.
Udstilling i gildehuset og Borgerhu-
set i Kolding.
Ad 8 Eventuelt herunder GIM og 
Onsdagsklub
Kaj Vahlkvist fortalte at der er Fel-
lowship Day i Kolding den 26. okto-
ber.
Kaj Vahlkvist opfordrede gildebrødre 
til at deltage i onsdagsklubben, til 
hyggeligt samvær på tværs af Gil-
derne.
Karsten Barfoed opfordrede til at 
tænke på broderfonden i fremtiden.
Britta Højriis nævnte, at vi skulle 
følge vore regler, og ikke anvende 
svende i udvalgene. 
Chr. Sønderby nævnte, at man skal 
feje foran egen dør, før man fejer 
foran andres døre.

Henning Lorentzen
Stadsgildekansler
25. oktober 2016
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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 den
6. oktober 2016.

28 gildebrødre var mødt op denne 
aften hvor der også var optagelse af 
et nyt medlem, Hans Hougaard. 1. 
gilde byder vores nye gildebror vel-
kommen i gildet. 
Gildemestertalen kom til at handle 
om robotter og hvad robotter kan 
bruges til.
Vi står muligvis over for en revolu-
tion. Vi har haft en industriel revo-
lution, da landarbejderne gik ind på 
fabrikkerne. Nu får vi en revolution 
af robotter.
Selvom vi ofte tænker på robotter 
som en forholdsmæssig ny opfin-
delse, så havde antikkens civilisa-
tioner de samme ideer. Det er tilsy-
neladende en ældgammel drøm at 
kunne slippe for at arbejde og lade 
maskinerne udføre det hele. 
Aristoteles (384–322 før vikingeti-
den skrev eksempelvis:
”Hvis et hvert redskab, på befaling 
eller af sig selv, kunne udføre det ar-
bejde, det er beregnet til, så ville der 
ikke være brug for lærlinge til me-

strene eller slaver til arbejdslederne.

Faktum er, at robotter de seneste 50 
år har været anvendt i stor stil pri-
mært inden for industriel produktion. 
I starten af 90’erne skete der dog et 
par paradigmeskift i robotudviklin-
gen, der gjorde, at den forsknings-
mæssige indsats i langt højere grad 
fokuserede på robotter til at løse 
opgaver i private hjem og som hjæl-
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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

blev modtaget af en robot, som kun-
ne snakke 4 sprog. Bagagen blev 
transporteret af en robot, man skulle 
blot indtaste sit værelses nr., så blev 
det bragt der hen. Der var næsten 
ingen mennesker ansat, kun lidt til 
rengøring.
Da udviklingen går meget hurtigt, 
bliver det spændende, hvor meget 
det kommer til at betyde for os? Det 
foregår rundt om os allerede!  Min 
nabo har bla. En robotplæneklipper, 
der slår hans græs, da han er dårligt 
gående! Min bil har en del ny tek-
nologi, bla. Fortæller den, hvis man 
er træt! Hvornår kommer de første 
førerløse biler?
Jeg har skrevet dette efter at have 
læst bogen: Robotterne i blandt os.
Efter de afsluttende procedurer blev 
gildehallen lukket og vi gik spændte 
til bords til en meget fin middag.
Eftergildehal. Traditionen tro fik vi 
velstegte ål. Der var fremmødt 28 
GB, som alle nød det gode måltid 
fremtryllet af Britta. En enkel GB fik 
en god bøf. Da han ikke kan lide ål. 
Det er da service.
GB Jørgen Pørksen bød velkom-
men til vor nye gildebror Hans Hau-
gaard, med håbet om at han vil finde 

pemiddel til ældre og handicappede.
De første eksperimenter med brug 
af robotter i ældreplejen i Danmark 
startede i 2006. Det affødte en vit-
tighedstegning i Jyllandsposten:
Selv om den gamle dame på vittig-
hedstegningen tilsyneladende sid-
der og hygger sig med robotten, er 
det også et skræmmesceneri, som 
bliver udstillet. Den gamle dame er 
alene med en maskine, og hun har 
oven i købet fået barnebarnet til at 
hacke den, så der er tid til en kop 
kaffe – ellers ville robotten bare 
være smuttet igen, når den havde 
løst sin opgave.
Der findes også humanoide robotter, 
sociale robotter, droner, autonome 
robotter, robotter i militæret, robotter 
til hospitaler, robotter til plejesekto-
ren og robotter i undervisningssek-
toren.
Lego har udviklet computere og 
sensorer til deres klodser. Mange 
skoler har klassesæt, så børn lærer 
programmering gennem leg. Der af-
holdes endda en global konkurrence 
i programmering af Lego med 265 
000 børn fra 80 lande i 2014.  
Jeg har lige set i tv fra Japan et ho-
tel, der blev betjent af robotter. Man 
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EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING

PCL-STYRING

DøgnService

Vagn O. Electric
  Aut. EL-installatør

sig godt tilrette i vort gilde. Hans til-
går 2.gruppe.
Muntret indslag fra GB Michael 
Clemensen:
Skatteligning før i tiden, udregning 
af skat og skattekommissionen kom 
på besøg hos en gårdejer.
Ritualer.
GB Jørgen Pørksen.
Siden gildernes opstart i 1933 har vi 
stort set bevaret traditionerne her i 
gildet. Med høj stabilitet, også i de 
øvrige gilder her i Kolding, ja i hele 
distriktet. Her nævnte han optagel-
sesritualet.
GB søren Rasmussen.
Tilhænger af ritualer, men åben for 
fornyelse.
GB Michael Clemensen.
Reglerne tilpas, i orden med at ud-
fordre/ fornyelse. Den til enhver sid-
dende ledelse spiller boldene.
GB Hans Emil Andersen:
Mente at optagelsen var en forfladi-
gelse af traditionerne. I øvrigt glæ-
der Hans Emil sig til sit 50 års jubi-
læum, 2. marts 2022.
GB HC Jepsen:
Orienterede om 1. Hjælpegruppe. 
Opstart år 2000 hvor gruppen blev 
startet af HC Jepsen og Henning 
Nøhr. Det kører på skinner.

For 7 år siden, fik vi ideen til vete-
raner med børn på Frydenborg. 
Hjælpekomiteen oprettede en konto 
25 000 kr., som et grundlag. Det 
begyndte med problemer. Disse 
blev løst ved fælles hjælp, bl.a. af 
og i samarbejde med to tidligere 
formænd for hjælpekomiteen, Arne 
Eliasen og Ejvind Langkjær.
Tak til Hjælpekomiteen for støtte og 
opbakning. Til Olaj Mørup for dit ind-
læg i Information og Debat omkring 
Frydenborg.
Tak til lejrchef Ole Otzen for samar-
bejdet med den nye nabo omkring 
soldaternes campingvogne og de 
muligheder som det gav.
GB Preben Abildtrup gav oriente-
ring omkring Fellowship Day, som i 
år afholdes i Kolding.
En god munter og tankevækkende 
eftergildehal afsluttedes på vanlig 
vis, med rundkredssangen, ja vi er 
danske spejdere.

Tak for en god aften
Skriver Henning Nøhr.
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Information og debat
2. GILDE

2. Gildes Lagersalg
2. Gilde havde denne gang valgt at 
afholde lagersalg en fredag og lør-
dag i stedet for som tidligere en lør-
dag og søndag.
Lagersalget blev fastsat til fredag d. 
30. september kl. 13-17 og lørdag 
den 1.oktober kl. 10-15. 
Vi havde denne gang fået mulighed 
for at afholde lagersalget på Vejle-
vej 357 D i meget fine og velegnede 
lokaler.

Som nævnt skulle lagersalget starte 
fredag kl. 13, men allerede kl. 12 var 
der en lang kø foran døren og da 
klokken blev 13, var der sort at men-
nesker i lokalet. Der var så travlt, at 
vi desværre glemte at få taget bil-
leder, mens der var mest drøn på, 

men nedenstående er fra senere 
på eftermiddagen, hvor der var lidt 
mere stille:

Kl. 17 lukkede og slukkede vi og var 
enige om, at det havde været en 
fantastisk eftermiddag og tillige med 
et godt salg. Nu var vi kun spænd-
te på, hvordan lørdagen mon ville 
spænde af.
Da klokken blev 10 lørdag, var der 
igen kø foran døren og igen fulgte 
nogle travle timer med masser af 
mennesker og god gang i salget.
Kl. 15 blev der lukket og slukket 
for denne gang efter endnu en super 
god dag.
Da skatmesteren havde fået gjort 
lagersalget op, kunne vi konstatere 
et yderst tilfredsstillende resultat til 
vores hjælpearbejde.
Vi vil nu se frem til, at kunne uddele 
og glæde en masse kvinder og børn 
i Kolding Kommune.

AMS skriver 2. gilde
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50 års jubilæum for
arbejdsweekend på

Houens Odde.
Lørdag den 1.oktober og søndag 
den 2.oktober mødtes 21 gildebrød-
re fra 3.gilde til arbejdsweekend på 
Houens Odde.

I 1966 havde Egon Lundsgaard star-
tet op på arbejdsweekend på Hou-
ens Odde, så i denne weekend var 
det 50 år siden vi startede herude.
Vi blev budt velkommen af Christian, 
som fortalte os hvad vi skulle lave 
i denne weekend. Vi skulle rydde 
et hegn så man fra spejdercentret 
kunne se vandet ved Elvighøj. End-
videre skulle vi male store brædder.
Vi blev delt i to hold, og gik i gang 
med arbejdet. Kl.13 var der frokost.
Lørdag aften var en jubilæumsfest 
med god mad og underholdning.
Vor GM Christian Sønderby bød 
velkommen, også til vore gæster 
fra centret, og takkede især Egon 
Lundsgaard og Paul Petersen for 

at de har startet denne aktivitet for 
mange år siden. Der var lavet en 
festsang i dagens anledning.

Egon Lundsgaard fortalte om star-
ten for 50 år siden og takkede for 
den store tilslutning gennem alle år.
Han fortalte endvidere, at man på 
Odden godt kunne se det store ar-
bejde vi har lavet, repareret mange 
ting og ryddet skov til bålpladser.

Der har i alle årene været et dejligt 
kammeratskab i disse weekender, 
og alle har nydt den smukke natur vi 
har herude på vor dejlige Odde.
Søndag fortsatte vi arbejdet, Kl.13 
sluttede vi af med frokost, Og alle 
var godt tilfredse efter en dejlig 
weekend.

Skriver Leif Lind
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50 ÅRS JUBILÆUM   for arbejdsweekend på Houens Odde. 
 

3.Sct.Georgs Gilde 
 

Jubilæumssang oktober 2016. 
 

Melodi :  Vi er børn af sol og sommer. 
 
 

 1.    4. 
Vi er samlet her i aften   Vi har lært at elske Odden 
og 50 år er nu gået   hver en ”hyt” og omstridt plet 
siden første gang vi mødtes  og vi synes her på Odden 
har vi meget arbejd´ nået   smager vinen aller bedst 
og når Egon på os kalder  og vor hjerte det må ”hamre” 
møder vi straks talstærk op  når en sten vi rejse skal 
vi på Odden nu er samlet  vi på Odden nu er samlet 

 for at yde vores tørn.   for at yde vores tørn.  
 
 
2.    5. 
Vi har hamret vi har savet  Da portalen skulle rejses 
vi har knoklet dagen lang  måtte der en kranvogn til 
der er meget som kan høres  og terrassen den blev færdig 
småligt snak og højlydt støn  selv om Christians plan var ”fin” 
men når pausen den skal holdes  og når dagens slid er omme 
straks vi alle møder frem   går vi os en aftentur 
vi på Odden nu er samlet  vi på Odden nu er samlet 
for at yde vores tørn.   for at yde vores tørn. 
 
 
3.    6. 
Vi er brødre som hvis tanker  Vi har sejlet ud til ”holmen” 
higer højt mod himlen blå  for at rydde kraftigt op 
men vi ved at når vi knokler  en maskinhal har vi bygget 
vil vi sikkert målet nå   nu må det da være nok 
vi en biograf har bygget   vi har mange traditioner 
rør og kablet ødelagt   gid de aldrig holder op 
vi på Odden nu er samlet  vi har mange gode minder 
for at yde vores tørn.   kammeratskab er i ”TOP”  
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4. gildes oktobermøde.
Var et besøg på oplevelsescenter 
Harteværket som var Danmarks 
første større vandkraftværk og blev 
bygget i 1918-1920. Værket produ-
cere stadig elektricitet og er midt-
punkt for spændende formidling om 
naturen og kulturens samspil.
Værket blev bygget for at dække et 
voksende behov for energi til belys-
ning og industri omkring 1.verdens-
krig. I 2008 blev vandtilførslen til 
Harteværket reduceret, da et stort 
naturgenopretningsprojekt af Vester 
Nebel Å ved Ferupdæmningen blev 
udført.

I dag arbejdes der på at få Harte-
værket etableret som et publikums-
venligt besøgscenter, hvor man på 
en nyskabende og kreativ måde in-
volverer og inspirerer de besøgen-
de, motionister, skoleelever, borgere 
og turister til at udfolde sig inden for 
områderne energiomsætning, sund-
hed, kulturhistorie og natur. Harte-
projektet vil være med til at frem-
tidssikre Danmarks bygningsarv og 
kulturmiljø. Harteværket er nemlig 
et tidstypisk eksempel på industriel 

bygningskulturarv.
Vi mødtes ved det gamle værk kl. 
18:00 og blev budt velkommen af 
Bent Jørgensen ved det nyindret-
tede madpakkehus, som er lavet i 
det oprindelige maskinhus, Der er 
åben pejs i huset, udenfor er der 
etableret vaskeplads for de mange 
mountainbikes ryttere der dagligt 
benytter de mange stier der er lavet 
i området, for blot at nævne nogle af 
de nye ting der er lavet derude. Vi fik 
en god orientering om værfters op-
rindelse og krydret med historier fra 
de såkaldte børster som var med til 
at udføre det store anlægsarbejde, 
som dengang i store træk blev ud-
ført med håndkraft. Bent er en af de 
frivillige, som også kalder sig Her-
teværkets venner, de er med til at 
vedligeholde det gamle værk og så 
også som rundviser for besøgende 
grupper. Vi var særlig heldig for ud 
over Bent har vi både Nis Henning 
og Preben Schmidt som gennem 
deres arbejde har haft kontakt med 
Harteværket, så det blev en aften 
med mange indtryk både det gamle 
elværk, men også det nye oplevel-
sescenter der er lavet derude både 
til børn og voksne. Det er bestemt 
et besøg værd, og nu bliver det så 
spændende at se om det så lever op 
til forventningerne, jeg kan kun sige 
det er et besøg værd. Efter oplevel-
serne i det fri kørte vi til Gildehuset 
for kammeratlig samvær og man 
kan jo ikke hygge uden god mad så 
det var der også sørget for, en god 
og oplevelsesrig aften.

Skriver Poul Asger
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5. Sct. Georgs Gilde.
Lørdag den 5. oktober mødtes en 
lille gruppe på 10 personer ved Har-
teværket. 5. Gildes ledelse havde 
arrangeret fælles gruppetur til rund-
visning og efterfølgende madkurv.

Vi havde en rigtig god guide, som 
var spændende at høre på, og som 
havde styr på både det historiske og 
det tekniske ved Harteværket. Selv-
om de fleste af os flere gange har 
gået tur i området, var det nyt at se 
slusen og pumpehuset. Og den nye 
vandlegeplads er rigtig fin og sjov 
for de mindre børn, hvor de rigtigt 
kan pjaske med vand.
Efter 1 ½ times rundvisning kom GM 
med madkurven og en lille én til at 
varme os på. Madpakkehuset er rig-
tig fint og godt, men meget luftigt.
Tak til ledelsen for en god tur, ærger-
ligt at der ikke var flere gildebrødre 
med.

Skriver Ady
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Åben eller lukket
 Ridderhal!

Kære Karsten Barfoed/DGM
Tak for dit svar på mit indlæg i sept. 
nr. af I & D.

Du har din mening og jeg har min, 
og det må vel være i orden. Kun 
ganske kort: Hvad er en loge? I føl-
ge den Danske Ordbog: En lukket 
forsamling med hemmeligt ritual.
Vi ønsker ikke at blive opfattet som 
en loge, men gildebevægelsen har 
et tydeligt logepræg.
Det er bare min mening.

Med gildehilsen
Kaj Vahlkvist, gildebroder



Frivillig.
Sct. Georgsgilderne i Kolding, som 
vi er en del af, baserer deres arbej-
de på frivillighed. Det er vi stolte af.
At kunne hjælpe vore medborgere, 
som ikke har mulighed for at opleve 
ting, som for os er naturlige.
Gennem hjælpekomiteen støtter vi 
mennesker, hvis økonomiske formå-
en er begrænsede, af den ene eller 
anden grund. Det er godt at opleve 
den taknemlighed der bliver os til 
del.
Her i vort gilde har vi en gruppe. 1. 
Gildes hjælpegruppe. Vi låner Fry-
denborg i ledige hverdage, til stor 
glæde og gavn for mange dejlige 
mennesker, som nyder godt af det 
frivillige arbejde som her bliver lagt 
for dagen. Ikke mindst ugen med 
krigsveteraner bringer glæde i man-
ge hjem. Lønnen herfor er glæden 
ved at kunne gøre en forskel i en el-
lers ensformig eller trist hverdag.
En anden type for frivillighed. Frivil-
lige hjælpere i og omkring vore Ple-
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jecentre. Den afhængighed disse 
Plejecentre er af frivillige, som giver 
en hånd med er katastrofal.
Centrene er direkte afhængige af fri-
villighed. Beboerne kommer ikke ud, 
uden frivilliges hjælp. Ingen Sang 
uden frivillige. Ingen vågning ved 
livets afslutning uden frivillige, hvis 
beboerne ikke har pårørende.
De arbejdsforhold, der bydes perso-
nalet er helt hen i skoven.
Bemandingen er efter min mening 
ikke tilstrækkelig. Der er ikke tid til 
omsorg. Hverdagen bringer stres og 
frustration. Tidligere var der tid til en 
tur til indkøb med en uddannet med-
arbejder, som kunne tag vare på fru 
og hr. Pedersen, give dem en god 
oplevelse, se andre mennesker, må-
ske en lille snak med en de kendte, 
blive træt på en naturlig måde. Det 
er der ikke plads til i dag. Normerin-
gen fastsættes i minutter. Tænk sig 
at sætte tid på menneskers pleje 
og omsorg, hvor forskellig den end 
måtte være. Beboerne bliver tilbudt 
at købe pakker, hvis indhold de ikke 
forstår.
Fagligheden hos personalet er i dag 
meget høj, heldigvis, personalet går 



ikke, de løber, spiser deres madpak-
ke på toilettet, bare for lige at trække 
vejret i et kort øjeblik. Det hedder sig 
at de har betalte pauser.
Jeg har været på besøg på det lo-
kale plejehjem. Rammerne er flotte, 
med fine faciliteter. Spabad Moti-
onsrum med maskiner til alverdens 
formål mv. Beboerne er bange for 
disse maskiner og fine udstyr, nogle 
er ikke på nogen måde i en sådan 
tilstand, at de ville kunne benytte 
disse redskaber. Det er klart at po-
litikerne vil det bedste for vore med-
mennesker, ingen tvivl om det. Den 
dag jeg var på besøg, oplevede jeg 
fællesområderne var meget snav-
sede. Centret er privat ejet, om det 
giver den nødvendige afkast, ved 
jeg ikke.
Sådan kan jeg desværre blive ved, 
men orker det ikke, det er ikke til 
at holde ud. En ting er helt sikkert. 
Uden frivillige og deres indsats ville 
denne sektor ikke kunne fungere.
Nu må de positive briller vist på.
Uden frivillige ville vort gode sam-
fund ikke fungere. Danmark er 
foreningernes land Spejderbevæ-
gelsen, som vi er en del af, Sports-
klubberne. Brugerrådene De politi-
ske partier. Sådan kunne jeg blive 
ved. Mange skønne tiltag i vort sam-
fund er baseret på frivillighed. Hel-
digvis for det
Vi kan trods alt være stolte af at 
være dansk.

Henning Nøhr 1. gilde
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HVAD ER DET?

Er det dåseringe? Metalaffald? Eller 
en misforståelse? Ja, det kan være 
svært at se, men dette er indholdet 
af 5 poser, der er indleveret som då-
seringe.
Indholdet i de 5 poser vejede i alt 
3911 gram, heraf 1514 gram dåse-
ringe, lige knap 40 %, mens resten 
2397 gram var tabletpakninger, cho-
koladepapir, fyrfadsskåle og væge-
holdere fra disse.

I Sct. Georgsgilderne indsamles 



der dåseringe fra øl- og sodavands-
dåser. Disse er fremstillet af alumi-
nium. Pengene, der kommer ind 
ved salget af disse, går direkte til 
hjælpe-arbejde blandt handicap-
pede i Thailand. Dåseringene har 
normalt den aluminium/sølvfarvede 
overflade, men kan også være blå, 
røde, grønne, sorte og guld-farvede. 
Disse kan også bruges, da de er 
overfladebehandlede, men med den 
rigtige aluminiumkvalitet.
De øvrige ting er i vore øjne affald, 
da det ikke er den rigtige kvalitet, 
og hvis der skulle komme poser ind 
igen med lignende indhold, vil de 
ryge direkte i kommunens container 
til metalaffald.

Med gildehilsen
Hans Peter Petersen
Dåseringeforvalter

NB: Jeg håber, der fortsat må blive 
samlet rigtig mange DÅSERINGE 
til hjælpearbejdet i Thailand. På for-
hånd TAK.

Masser af dåseringe!

Det Kongelige Teater
 på Skamling.

På 19. år har Sct. Georgs Gilderne 
i Kolding været medvirkende til, at 
Det Kongelige Teaters præsentation 
af den kommende sæsons forestil-
linger forløb på en fin måde.
Det var jo et nyt oplæg, vi havde fået 
fra MusikKolding, da der for første 
gang ikke skulle være nattevagter.
Nu har vi haft med Operafesten at 
gøre siden 1998, og vi har efterhån-
den opnået en vis rutine, så der på 
alle poster er erfarne gildebrødre, 
der er parat til at sætte nye delta-
gere ind i opgaverne, så opgaverne 
bliver løst uden problemer.
Vores arbejde i år for MusikKolding 
bestod i det væsentligste med bil- og 
cykelparkering, opsætning af skilte, 
markeringsstrimler til de parkerede 
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biler, uddeling af programmer, salg 
af stole samt oprydning af arealerne.

Gildernes egne opgaver var de sam-
me som tidligere år, nemlig arbejdet 
med at sætte boder op og tage dem 
ned igen samt salg fra boderne, 
hvor der blev solgt kager og sand-
wich, som vores gæve piger havde 
fremstillet i forvejen. Salget fra bo-
derne blev ikke den store succes i 
år, da vejret ikke artede sig fra den 
bedste side, og fordi Det Kongelige 
Teater på grund af vejret undlod at 
holde pause, hvor vores største salg 
normalt foregår.
På trods af, at et enkelt Gilde havde 
valgt ikke at stille med deltagere i 
år, lykkedes det at bemande alle 
poster, så vi fik gennemført arran-
gementet til både MusikKoldings og 
vores egen fulde tilfredshed.
Resultatet af anstrengelserne har 
været, at der er overført kr. 40.000,- 
til Hjælpekomiteen.

Verner Thomsen
Operaudvalget

KOLDINGHUS
ÅR 1616.

Ja, hvad er det der foregår i efter-
årsferien på Koldinghus, hvor rigtig 
mange gildebrødre giver deres bi-
drag til at formidle historie. 

Jeg vil gerne her takke for indsat-
sen, der er blevet givet. Der er kun 
komne positive meldinger tilbage, 
og jeg skal også her sige tak fra 
slottet for indsatsen.Mange børn og 
en del voksne er blevet slået til Rid-
der af den væbnede arm. En orden 
der kun er blevet uddelt en gang til 
12 personer, og det på Kolding hus 
i år 1616.Alle har fået udleveret et 
ridderbrev som kan ses her i bla-
det.Jeg håber også der til næste år 
vil være mange gildebrødre der vil 
være med til at gøre historie leven-
de. Det er ikke kun en oplevelse for 
publikum men også lige så meget 
for deltagerne.

Jørgen Pørksen 1. gilde
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• Receptekspedition med det samme
	 Lynhurtig	robot	finder	varerne	frem
•	 Samme	gode	service	som	altid
• Nem og gratis parkering
•	 Attraktive	åbningstider:
Mandag – Fredag  10-20 
Lørdag                            10-17
Søndag               10-17

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

Nu	har	Kolding	Storcenter	et rigtigt apotek

											Tlf..7552	4233
      www.koldingloevedk	

@		kolding@apoteket.dk
	facebook.com/koldingloeve

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.
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Invitation 

Fredslyset 2016 
 

Onsdag den 23. november 2016 kl. 1600 
Sct. Georgs Gildernes hus, Fynsvej 73, 6000 Kolding 

 
 
Det er en glæde at indbyde alle Gildebrødre og pårørende i Kolding 
til modtagelse af Fredslyset 2012. 
 
Ved arrangementet byder vi på æbleskiver, gløgg og kaffe. 

 
Program for eftermiddagen: 

 
16:00 Velkomst  

16:05 Fortællingen om Fredslyset 

16:15 Fredslyset bæres ind og lysene tændes på bordene 

16:25 En sang 

16:30 Indlæg 

16:45 Servering af æbleskiver og gløgg. (Saftevand) 

17:10 En sang 

17:15 Donationer ved Hjælpekomiteen 

17:40 En sang 

17:40 Afslutning 

17:45 Slut 
 
 

Foreninger og kirker er ligeledes velkomne til at 
afhente lyset fra kl. 16:00 

 
4. Sct. Georgs Gilde Kolding 



Når der sker noget stort eller uforudset i dit liv, er det 
vigtigt, at du kan stole på din bank. Og det er altafgørende, 
at du kender og har tillid til din bankrådgiver.

Helle og alle de kendte ansigter rådgiver dig fortsat 
gennem alle livets økonomiske udfordringer.
Samme gode service
i Kolding.

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

Tal med en bank, 
der forstår dig

tættere på

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

   

   

Sct. Georgs
Gilderne
i Kolding

KOLDING
STADSGILDE

Fynsvej 73
6000 Kolding
75 50 36 32

     

koldingstadsgilde@
sctgeorgsgilderne.dk

www.sctgeorgsgilderne.dk
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