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REDAKTIONEN

Hvor kommer
julen fra?

Julen er 150 år gammel. Kendetegnene for den danske jul er, at langt
de fleste af vores traditioner er importeret fra udlandet. Juletræet er
fra Tyskland, stråbukken fra Sverige
og misteltenen fra Storbritannien.
Vores gamle danske jul er hverken
særlig gammel eller særlig dansk.
Den jul, vi kender i dag, er ikke mere
end 150 år gammel. I årene 1810 til
1850 skabte dannede borgere og
fremtrædende kirkefolk i forening
en ny tradition, bygget på julens
kristne budskab, med inddragelse af
nationale følelser og elementer fra
folketroen, og med børnene anbragt
i centrum omkring det tyskimporterede juletræ. Ritualerne blev hentet
fra nabolandene omkring os.
I førkristen tid var julen en midvinterfest, hvor man ønskede fred og
frugtbarhed i det kommende år. Vores jul har oprindelse i en hedensk
solhvervsfest, hvor man holdt en ceremoni til ære for frugtbarhedsguden
Frej. I 300-tallet blev den overtaget

af den kristne kirke som en fest for
Jesus’ fødsel og den blev i 354 fastsat til den 25. december, som også
var dagen, hvor man fejrede solen
i Rom. Oprindeligt fejrede man den
oldnordiske jul i januar.
Grunden til at vi i Danmark fejrer juleaften den 24. december er, at det
ved store kirkefester var skik at man
vågnede natten før, for at forberede
sig åndeligt, og det er så blevet til
juleaften. Julen går ifølge kirken fra
advent til helligtrekongersdag.
Glögg, luciaoptog, halmbuk og julestjerner er alle svenske opfindelser,
mens misteltenen og julekalkunen
er importeret fra Storbritannien. Et
af de få særligt danske ritualer er
faktisk den nationalistiske julepynt,
som især blev populær i årene efter
1864, hvor Danmark led sit svidende
nederlag til tyskerne og måtte afstå
en femtedel af sit territorium.

Rigtig god jul og godt nytår
Redaktør
Olaj Mørup

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

3

Information og debat
1. GILDE

1. Gildes Gildehal den.
3. november 2016

23 GB var mødt op til denne hyggelige aften.
GM talen kom til at omhandle følgende, ”det mulige er noget som har
præget vores tid”
Huxley skrev i 1931 fagre nye verden, 30erne var en tid med uro og
samfundsomvæltende begivenheder. Efterdønningerne af både 1.ste
verdenskrig on Oktoberrevolutionen
havde sat dybe spor i samfundet.
Der ud over blev forestillingen om
fremtiden skabt i takt med den turbulente industrialiseringsproces.
På trods af, at bogen er rendyrket
science fiction er samtidens bekymringer tydelige at fornemme i bogen.
Huxley tog afsæt i den virkelighed,
der omgav ham og skabte det ultimative skræmmescenarie for en
ukendt og usikker fremtid.
Særlig Huxleys detaljerede spekulationer i reproducerbarhed og genteknologi er forud sin tid og er selv i
dag et højaktuelt emne.
Vor tids kredsen om muligheden for
genetiske forbedringer bliver dog på
visse områder bremset af moralske
overvejelser. Et led som Huxley har
fjernet i sin vision.
Et andet punkt i bogen, som giver
genklang i dag er den konstante
søgen efter overfladisk stimulans,
Huxleys beskrivelser af, hvordan
vidunderstoffet Soma kan løfte folks
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daglige gejst, hiver unægtelig tankerne i retning af vor tids lykkepiller
som kur mod at have ondt i sjælen.
I dag har man sikret menneskehedens overlevelse ved kunstig befrugtning og genteknologi, ja, man
er kommet så langt, at man selv
kan bestemme kønnet af det ufødte
barn, rugemødre er også set brugt,
hvor man har kunnet sætte et befrugtet æg op i en fremmed kvinde,
som så mod betaling kan føde et andet pars barn.
Mennesket har gennem årtusinder
manipuleret med arvemateriale gennem forædling af dyr og planter, med
denne teknologi kan man på kort tid
ændre arveegenskaber, som før tog
år at ændre, anvendelse af genteknologi er af nyere dato og rummer
muligheder for oplagte fremskridt,
man håber ved genteknologi at kunne udrydde nogle af vores alvorlige
dugdomme, men der er også muligheder for misbrug.Gensplejsning er
den mest omtalte af de nye teknikker, der er udviklet, andre måder af
udnytte genteknologi på er kloning,
hvor man kan lave ens individer fra
en enkelt celle eller blandingsdyr.
Vi har allerede set det er muligt at
klone dyr, i Sydkorea har men lige
klonet en schæferhund, som har
fundet de fleste mennesker, der var
begravet levende under World Trades centerets ruiner, pris 100.000
usd., for et kuld hvalpe, man endnu
ikke set mennesker blive klonet.
Disse genetiske muligheder for forbedringer bliver bremset af nogle
moralske overvejelser, men som der

er svær at styre, idet andre lande
har andre moralbegreber end vi har
og nogle kan også lade sig friste af
let tjente penge.
5 min. Sct. Georg af GB Preben
Abildtrup omhandlede Negative tanker.
Negative tanker, det er nok noget vi
alle kender til, disse tanker kan føre
til angst og depression, derfor må
lære at styre fri af dem og bruge kortest mulig tid på dem.
Du kender måske følelsen af at få
en ubehagelig tanke i hovedet, måske læser du om en tragisk ulykke
og kommer til at tænkte på hvordan
du ville reagere hvis det var din ægtefælle, der var offeret, måske opdager du en ukendt smerte eller prikken i kroppen og tænker ”hvad nu
hvis det er kræft”
Eller du har måske prøvet at aflyse en date i sidste øjeblik, fordi du
pludselig tænker: det lækre hug, der
venter henne på cafeen, er alt for
uopnåelig for sådan en grim en som
mig.
Tankerne kører i ring og du føler måske ikke, at du kan slippe dem, hvad
nu, hvis jeg ikke klarer det og at det
aldrig bliver bedre.

Negative tanker vil altid forekomme
og det er helt naturligt, derfor skal
man være opmærksom på, at man
ikke konstant kan være glad, men
at man bare ikke skal ” holde på de
negative tanker”, giv dig selv muligheden for at styre dit eget liv, så
du kan opnå det, du virkelig ønsker.
Hjælpen er på vej fra Psykolog Pia
Pallesen, en guide. Hvordan udskyder jeg bekymringer.
Vi er jo netop kommet ind i den
mørke tid, som er tiden hvor der kan
være mulighed for at løbe ind i en
vinterdepression og en sådan skulle
vi jo helst holde os fri af.
GB Niels Hansen læste herefter Gildeloven.
Efter de afsluttende procedurer blev
GH lukket og vi gik efterfølgende til
bords til en dejlig middag, som bestod af, som altid en sildemad først,
herefter Bøfstroganoff, samt efterfølgende kaffe og ostemad. Efter et
par timers hygge, takkede bord leder GB Hans Emil Andersen for god
ro og orden.
Vi sluttede på vanlig vis i rundkreds
og sang,” Ja vi er danske spejdere”.
JFK skriver 1. Gilde

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. Gildes Bankospil
25. oktober 2016

Vi er rigtig glade for den store opbakning fra også de øvrige Kolding
gilder til dette arrangement. Tak
Igen i år var der rigtig mange flotte
gevinster til både bankospillet og
det amerikanske lotteri. Bankospillet
startede kl. 19 og der blev i første
omgang spillet 10 runder, inden der
blev serveret kaffe/te og kage. I kaffepausen blev de heldige vindere i
det amerikanske lotteri trukket.
Herefter spillede vi endnu 10 runder.

2. Gilde havde for tredje år i træk
arrangeret bankospil i gildehuset.
Igen i år kunne vi med 100 deltagere
melde fuldt hus.

De to ”nummer-mænd” sørgede for
et raskt tempo aftenen igennem og
vi kunne derfor slutte af til den planlagte tid.
Takket være en stor arbejdsindsats
og en lang række imødekommende
sponsorer gav denne aften et over-

Murermester

H.G. MORTENSEN & SØN

Tlf. 7552 7658

Mazda/Suzuki Kolding
Platinvej 25 • 6000 Kolding
Tlf. 7550 2100
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skud på ca. 11.000,- kr. til vores vigtige hjælpearbejde.
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2. Gilde gildemøde
1. november 2016.

En kæmpe tak skal lyde til vores
sponsorer: Juste Holding, Roxy
Bageri, Simona, Nordea, Sydbank,
Cafax, Dronning Dorothea teater,
Bjarne Nielsen, Nielsen´s, Seven
Eleven, Gitte Lustrup, Papirlageret, Lisbeth Larsen, Imerco, LoSoCo, Salon Askepot, Fitness 1,
tæppedamerne, Oles Chokolade,
Sorgenfri Specialiteter m. fl.
AMS skriver

Dette gildemøde var et ”ud-af-huset”
arrangement, hvor vi mødtes hos
Ulla på Alpedalsvej kl. 19. Den arrangerende gruppe havde bestilt mad
udefra og det man altid kan frygte
skete: Mad leverandøren havde fået
skrevet ordren ind på en forkert dag,
så var gode råd dyre. 20 sultne gildebrødre var på vej, men heldigvis
findes der ofte inden for kort afstand
et pizzeria – det blev løsningen og ingen gik sultne fra bordet.
Efter spisningen blev vi delt i 2 grupper. Den ene gruppe skulle spille på
heste, mens den anden gruppe begav sig på vej til LoSoCo Fashion,
hvor der var mulighed for at kigge,
mærke, prøve og købe.
Efter en times tid byttede grupperne
rundt.Efter et par timer med dels
masser af grin og spænding på væddeløbsbanen og dels hygge mm. hos
LoSoCo Fashion, sluttede vi endnu
en god aften af med kaffe og te og
mange tak til Ulla for husly.
AMS skriver

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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2. gildes gildehal
den 17. november 2016.

Udenfor har regn, blæst naturens
farveskift og temperaturen taget en
voldsom drejning, men i gildehallen
var vi varmet godt op til denne aften. Vi skulle nemlig tage imod 2 nye
svende samt have en genoptagelse.
Det er altid en stor glæde, at kunne
lukke vores kæde op og tilføje flere led. Jo flere led jo stærkere en
kæde!!! Vi sagde denne aften hjertelig velkommen til Britta Kjærhus
og Bente Knudsen samt velkommen
tilbage til Kirsten Lund. Der er altid
sådan en højtidelig stemning i gildehallen når der optages nye gildesøstre.

Gildemestertalen handlede denne
gang om ” En glad smiley”. Kan
desværre ikke genskrive talen, da
jeg glemte at få den fra Britta og er
i tidsnød, så den må komme med
næste gang. Den giver noget til eftertanke.!!! Else holdt 5 min Sct Georg omhandlende begrebet ”Tiden
flyver”. det var et oplæg, man kunne
bruget noget tid på at filosofere over.
Efter gildehallen blev der serveret
en dejlig varm efterårssuppe.
Vi havde denne aften besøg af Jørgen Pørksen. Han var jo ”fødselshjælper” for 3 år siden da kvindegildet blev født. Jørgen ville lige se til,
at ”barnet” havde en god opvækst.
Og det må man jo sige det har.
Britta varslede at næste lagersalg bliver 31/3-2017. Der
skal lige findes egnede lokaler.
Skriver af reserven
Tove Knudsen

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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3. Gildes Gilderådsmøde
mandag den
26.september2016
Vi mødtes 14 gildebrødre i gildehuset kl.19,00.
GM Christian Sønderby –
GK Niels Chr.Refsgaard Iversen,
GSM Per Olsen
Axel Boyum Hansen, Leif Lind, Ole
Otzen, Laurits Vinding, Erik Sandholt, Uffe Christiansen
Kai Henning Sørensen, Jan Nielsen,
Finn Mortensen
Verner Thomsen, Per Johannesen
Vor gildemester bød velkommen.
1. Referat fra sidste gilderådsmøde
25. januar 2016.
Referat godkendt.
2. Gildets økonomi:
Ny opdeling af 3.gildes midler:
Gimbel midler: 83.404 kr.
Hans Bjerg Legat: 504.268
Hjælpekomite : 38.214
3.gildes midler: 106.609
Den nye opdeling godkendt.
3. Referat fra grupperne:
Gr.1 – Afleveret spørgeskema.

Gr.2 – De arbejder med alle religioners indhold og kendetegn, en religion af gangen.
Gr.3 – Afleveret spørgeskema,
De er i tvivl om det giver flere gildebrødre. Arbejdet med reformationens indførelse i 1517
Spændende at gennemgå.
Gr.4 Det går godt. Mødeleder bestemmer indholdet for mødet.
Gr.5 De har haft en aften med gennemgang af gode rejser.
Gr.6 Villy Rasch fortalte om hans
gode tid som spejder.
Gruppen har haft en drøftelse, om
dekoration af kisten ved dødsfald,
med gildeflag.
Forslag at det var en mulighed
hvis familien eller GB ønskede dette. Forslaget kunne være et
Debatemne til grupperne.
4. Information fra udvalgene:
Hjælpekomiteen har doneret 81.311
kr. og har haft en indtægt på 60.000
kr. indtil nu.
Børnestøtten 39.000 i beholdning.
Vor hjælp ved salg hos Beierholm
har givet lidt over 11.000,00 kroner.
Lejrudvalg – Frydenborg har fået
stole ombetrukket Container rep. – tørretrumler udskif-

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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tet – købt 45 nye stole i metal i stedet for de gamle i plastik – solgt en
stol fra søsterhuset det gav 1295,00
kr.
Udlejningen er tilfredsstillende.
Husudvalget – Det ser fornuftigt ud
med budgettet.
Fastnet telefon bliver nedlagt
Og der henvises til mobil nr.
Reparation af sæder i natuglen.
Karsten Barfoed mener vi kan få ny
projektor.
Rengøring af huset gik godt.
Budget sendes til SG uge 40
Evt. ny forstærker til gildehallen.
5. Donationer:
Værestedet i Seest har søgt om
En bevilling, det er besluttet at donere 10,000 kr. fra Gimbel midlerne.
6. Info fra Stadsgildet:
Ved gildemestermødet var der forslag / drøftelse for at lave drejebog
for nytårskuren.
Ved Sct. Georgs aften på Koldinghus skal vi fremover betale 50kr. pr.
GB for mad og vin.
Der er planlægning i gang omkring
forårskoncert med bjælderne.
Der er tanker i gang, om at hver gilde skal have en PR medarbejder.
Forslag om foto af samtlige GB til

opsætning i gildehuset positiv modtaget.
På Sct. Georgs aften er der forslag
skal doneringen uddeles af det gilde
der donerer??
Hjælpearbejdet bør også være socialt arbejde, ikke kun uddeling af
pengemidler.
Distriktsgildet: Egtved gildet er nedlagt.
Landsgildet : intet nyt.
7. Hjemmesiden:
Christian Sønderby og Per Olsen
har nu været i gang med at lave vore
hjemmesider.
Forsiden er nu lavet, og der er lagt
billeder ind af cykeltur og kanotur.
Der er også lavet kalender for fælles
aktiviteter, medlemslister med gruppeindeling.
Endvidere bliver der lagt vore vedtægter, samt gildets historie ind i
nær fremtid.
Angående billeder mangler der tekster LL mailer forslag til tekster.
Vi skal sende en mail til CS og PO
når vi har forslag til hjemmesiden.
www.sctgeorgsgilderne.dk
i bunden tryk på 3.gilde.
Skriver Leif Lind

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
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EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING
PCL-STYRING
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3. Gildes gildehal
den 10.november 2016.

Velkommen til denne gildehal i november, hvor den kolde tid er på vej,
det er en tid hvor vinden rusker og
træerne mister deres blade, fuglene
er på vej mod syd, og vi må finde
det varme tøj frem, for ikke at blive
forkølet dagene bliver kortere og
mørkere.En velkomst til vore gæster
Jørgen Pørksen fra 1.gilde samt Ib
og Eva Damkjær Larsen fra 5. gilde.
Vi har i denne gildehal en 25 års jubilar, Villy Clausen og vi skal også
optage 3 nye væbnere. Mange af
vore gildebrødre havde trodset det
halvkolde novembervejr samt Mortensaften og fundet vej til gildehuset.
Vor gildemester Christian Sønderby
bød velkommen.Herefter blev fanen
kaldt frem og vi sang ”Der er ingenting der maner” Efter at fanen var
på plads blev vor 25 års jubilar kaldt
frem for højsædet.
Kære Villy du har den 12.oktober i år
været 25 år i vort gilde, du blev optaget den 12.oktober 1991 og blev
væbner den 10.oktober 1992.Du har
i din tid været skatmester fra 1994 til

1997 herefter gildemester fra 1997
til 1999. Villy – du er en meget aktiv
gildebror, du har deltaget på turen til
Norge i 1992 hvor vort gilde besøgte
vores venskabsgilde fra Drammen.
Du var den sidste gildemester da
gilderne flyttede fra Katrinegade til
Fynsvej, du var således den, der som
gildemester, holdt den sidste gildemestertale i Katrinegade og således
også den første gildemester her på
Fynsvej. Villy du har ligeledes været
en meget aktiv del af kanoturene på
Trenen og sidst her på Gudenåen,
og du er jo stadig en af aktørerne i
kanolauget, du er også med når der
er cykeltur på Samsø, du er en sikker deltager når disse ture afholdes,
og skal der gives en solo sang, så
er du ikke den der står tilbage.Således underholdt du sammen med
Pytte, med musik og sang til vort 30
års jubilæum. Villy du er der altid når
gildet har brug for hjælp til gildets arbejde i forbindelse med majmarked,
juletræssalg arbejdsweekender på
Frydenborg og ikke mindst i gruppearbejdet. Villy du har altid været villig
til at påtage dig en opgave og når du
bliver spurgt, så har du altid
svaret med et klart JA. Villy vi er alle
i 3.gilde glade for at have dig i vort
gilde. Stort tillykke med dit 25 års
jubilæum, jeg vil hermed overrække

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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dig 25 års nålen.
Efter de flotte ord til Villy, som var
fuldt fortjent, var det nu tid til væbneroptagelserne, hvor følgende
svende skulle optages i væbnernes
kreds:
Michael Nørgaard Andersen, som
havde fået følgende
spørgsmål:
”Hvilke menneskelige egenskaber,
mener du er særlig værdifulde”
Claus Michael Sibuhr, havde
fået spørgsmålet: ”Hvad vil du lægge i vort gamle motto: Vær beredt”
Per Johannsen, følgende spørgsmål: ”Hvad er din holdning til gildernes etiske krav?
Belys eventuelle forskelle mellem
ånd og bogstav i lov og løfte, og vurder i så fald om forskellen har betydning for dig” Det var for alle tre`s
vedkommende meget meget fornemme, og gennemtænkte svar på
de stillede spørgsmål.
Efter denne flotte væbneroptagelse
holdt vor GM sin gildemestertale:
Det begyndte som uhyggelige drengestreger i USA, men nu er klovnetrenden også kommet til Danmark.
Fænomenet`Creepy Clown´ eller ’Killer Clown’ stammer fra USA,
hvor gyserforfatteren Stephen King
skrev romanen ’IT’ tilbage i 1986, på
dansk fik den titlen ’DET ONDE’
Den handler om en lille by, hvor syv
børn opsøges af et væsen, der kan
materialisere sig som deres værste
frygt. Dette væsen kalder sig for:
’PENNYWISE
THE
DANCING
CLOWN’ Romanen indbragte dengang Stephan King flere priser og
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den var blandt en af de mest solgte
bøger i USA i 1986. I 1990 blev romanen filmateriseret i en miniserie
med Tim Curry som Pennywise. Men
hvorfor breder denne grove spøg sig
fra land til land?? Der er gisninger
om, at det er et reklamestunt for den
kommende film, men det er ifølge
TV2 blevet afvist af filmselskabet.
Hvorfor er det sjovt at klæde sig ud
som en klovn, og jage andre mennesker nogle gange bevæbnet med
kniv, økse eller baseballbat?? Eksempelvis læste jeg en artikel om
en klovn i Frederiksværk der forårsagede en trafikulykke,Da han ville
skræmme en bilist.Hvordan ville vi
selv reagere hvis en klovn med en
kniv i hånden sprang ud foran os
mens vi kom gående fredelig på
en sti i vores egne tanker?? Måske
som en 20 årig som jeg læste om,
som resolut handlede og gav klovnen en knytnæve i ansigtet, den 20
årige blev dog ikke tiltalt for vold
mod klovnen.
Alene på Sjælland er der registreret
33 anmeldelser af onde klovne. Ligeledes står jeg også helt uforstående over for den anden nye trend der
er ved at tage form i vort land, nemlig stenkast fra vore motorvejsbroer,
endda så grov at vi den 21.august
i år måtte høre i nyhederne at en
ung tysk familie på vej hjem fra ferie,
blev ramt af en 30 kg tung betonflise på motorvejen ved landsbyen
Skallebølle 15 km vest for Odense
denne voldshandling kostede den
kvindelige passager livet, mens en
36 årig mand og deres lille dreng

overlevede. Det er ligesom om at
mange af de rigtig grove stenkast er
centreret på Fyn.
Allerede først i august fortæller en
ambulancefører at han er blevet
ramt at en sten kastet fra en motorvejsbro. Hændelsen sker på motorvejsbroen ved Vissenbjerg. Den 18.
august bliver der kylet en lang træstamme ud fra en bro ved Odense.
En mand hamrer direkte ind i træstammen, men han slipper dog uden
men’ kun bilen får skrammer. Den
20.august bliver der også smidt en
30 kilo tung sten ned på ringvejen
ved Seden nordøst for Odense, her
slipper bilisten for skrammer. Hvad
er det for nogle nye trends der sker
her i vores land, er det for at få et
adrenalin kick, altså spænding, rammer du bilen eller ikke, får klovnen
også et kick ved at se andre blive
forulempet, er det en ny måde at
bringe spænding ind i ens tilværelse, eller er det bare en eller anden
form fordi disse mennesker bare keder sig, eller er det i virkeligheden
vores egen skyld:
Nemlig en manglende moralsk opdragelse og respekt for andres liv??
Man kunne jo også anlægge det
synspunkt, om det er fordi at disse
mennesker i virkeligheden har for
meget fritid og for lidt arbejde, hvis
de kom trætte hjem fra arbejde, havde de så energi til at leve sådanne
ting. Jeg vil lade jer gildebrødre drage jeres egen konklusion.
John Preben holdt 5 min.Sct. Georg,
han havde taget tråden op fra Karsten Barfoeds indlæg i I & D og holdt

sin tale fra 2005 fra hans optagelse
til ridder.
Jan Westh læste gildeloven,
fanen blev ført frem og vi sang ”kongernes konge” og vor GM lukkede
gildehallen.
Øvrige sange i gildehallen:
”væbner er vi du og jeg”
”gildeløftet – gildeloven”
I eftergildehallen som 2.gruppe stod
for, var Axel Boyum Hansen bordleder, og vi fik serveret en dejlig menu,
kylling med flødekartofler og æblekage til dessert, alt sammen vel tilberedt af Paul Lyngs, en stor tak til
Paul.
Herefter fortalte Villy Rasch levende
om apoteker Herman Reiminch og
hans familie som kom til Kolding i
1580erne, og var den tids emigranter. Familien satte et stort præg på
Koldings historie. Tak til Villy.
Olav Kjeldsen fortalte om Skanderup Kirke hvor juleandagten ved vort
julemøde i december skal holdes.
Tak til Olav.
Hans Peter Petersen efterlyste folk
til malerarbejde på Frydenborg som
det jo er vigtig bliver holdt ved lige
og i pæn stand.
Efter en rigtig god gildeaften fik vor
GM de afsluttende ord, og efter sangen ” ja vi er danske spejdere” sluttede denne november gildeaften.
Skriver John Preben
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3.gildes møde
14.november 2016
Kanolaugsforsamling.

Vi var mødt 15 gildebrødre i gildehuset til møde i kanolaugsforsamling.
Vi blev budt velkommen af laugsmester Erik Sandholt.
Laugsforsamlingen startede med
en sang foreslået af Verner Thomsen ”en sømand har sin ene gang”
alle sang med på denne gamle sømandssang, så man troede at det
var en stor skonnert vi sejlede i og
ikke kanoer. Traditionen tro bestod
middagen af gule ærter med tilbehør, som laugskok Gunner Kjær
havde lavet, og det var et måltid der
var friske søfolk værdigt. Efter middagen mødte Villy Clausen op.

Første punkt på dagsordenen var
valg af ordstyrer, og her blev Finn
Mortensen valgt. Han kunne konstatere at dagsorden var udsendt i rette
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tid.
John Preben blev valgt til referant,
selv om dette punkt ikke var på
dagsordnen.
Laugsmester Erik Sandholt aflagde
en meget fyldestgørende beretning,
som gav et godt indblik i det store
arbejde laugsstyrelsen udfører.
Laugsskatmesteren fremlagde regnskabet der viser en kassebeholdning
på kr.486,50.
Finn Mortensen foreslog at udgifter
og indtægter fremover skal føres i
regnskabet, også fra sidste kanotur
på Gudenåen. Leif V. Lind fremførte
at det ikke var noget problem, han
havde bilag til dette. Der var ikke
indkommet nogle forslag, men Leif
V. Lind foreslog at der skulle betales
et depositum ved tilmelding til kanotur, dette skulle fremgå af invitationen.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
(for 2 år) Der var genvalg til hele laugsbestyrelsen, som består af:
Laugsmester:Erik Sandholt
Laugsmedlemmer:
Leif Valdemar Lind, Villy Clausen
Michael Nørgaard Andersen
Efter valget fortalt Leif V. Lind omkring sidste års gode kanotur på Gudenåen. Derefter blev der en tilkendegivelse at bestyrelsen kan komme
med forslag til en ny tur i 2017 enten
på Gudenåen eller Treenen. Laugsforsamlingen sluttede med inddrivelse af kontingent. Laugsmesteren
sluttede af med at takke for god ro
og orden.
Skriver John Preben
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4. Gildes gildehal den
1. november 2016.

Der var mødt 21 gildebrødre fra 4.
gilde og denne aften havde vi besøg
af 4 gildebrødre fra 3. gilde, en god
tradition at besøge andre gilder, noget vi alle burde benytte os mere af.
Efter velkomst sang og musik kom
Uffe i sin tale ind på de mange valg
vi træffer gennem livet. Nu slutter
jeg jo snart som gildemester. Det at
blive gildemester var et valg, - ikke
kun af mig, men også af jer. Det at
stoppe er også et valg, men kun af
mig. Da jeg sad og tænkte over det
valg jeg havde truffet dengang, og
det jeg har truffet nu, kom jeg i tanke
om at man jo egentlig træffer valg
hele tiden, lige fra sin tidligste barndom. Som barn traf man jo allerede
valg – skulle man lege med den ene
eller den anden – eller måske dem
begge to. Skulle man spise den mad
der blev sat foran en uden at gøre
vrøvl eller uden overtalelse. Jeg må
dog sige at ens forældre nok traf de
fleste valg for en, indtil man nåede 7
8 års alderen, hvor man begyndte at
få mere råderum og egen meninger.
Op gennem livet har der været mange valg, hvilken cykel skulle man
have, hvilken bil skulle man vælge.
Det at vælge hvilken en af kæresterne, der ville være den rigtige at
gifte sig med. Uddannelse – valget
var ikke så svært i 60’erne, der var
begrænsede muligheder at vælge

imellem, nemlig at studere, at blive
tømmer, murer, rørlægger, elektriker, maskinarbejder eller komme på
kontor – i dag!!! Godt jeg ikke er ung
i dag med alle de uddannelsestilbud
der findes.Den Danske Ordbog siger: at vælge, det er at bestemme
sig for én ting, som man efter nærmere overvejelse foretrækker blandt
to eller flere mulige. Det at træffe et
kvalificeret valg indebærer en lang
række forhold, alt efter situationen:
det indebærer at tage en beslutning,
det indebærer modet dertil, det indebærer ressourcerne til at føre valget
ud i livet, og det indebærer at have
kendskab til konsekvensen af valget. I bedste fald har vi modet og
ressourcerne, og ved hvilken vej, vi
vil gå og dermed, hvad vi vil beslutte
os for. Men det er dog ikke altid tilfældet.
Langt de fleste af os træffer det meste af tiden almindelige, kedelige og
konforme valg, som ikke får ret meget sved frem på panden. Af og til
gør det lidt ondt i maven, men det
er især, når vi skal overskride vores
egne grænser eller omgivelsernes
almene regler. Og vi plejer såmænd
at overleve det. Men det er dog ikke
altid, det er sådan. Til tider sker faktisk det modsatte. At vi er nødt til
at træffe et valg, uden at have det
fornødne grundlag for vores beslutning, uden nødvendigvis at have
ressourcerne til at udføre valget og
uden måske at føle os særlige kaldet til det. Andre gange sker tingene
over længere tid - vi præsenteres for
noget, tænker videre over det, snak-
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ker med andre, prøver en del af det
vi godt kunne tænke os, lader tiden
gå, vender tilbage, tager en beslutning, og prøver så endeligt noget
nyt og radikalt anderledes. Uanset
hvad, skal vi tage stilling, beslutte
os for noget og føre det ud i livet.
Med større eller mindre konsekvenser for vores videre fremtid. Det er
de valg vi træffer, der giver livet mening. Et godt råd er at undlade at
gøre sine valg ultimative, når man
tænker over dem. Det er de færreste valg, der ikke kan fortrydes eller
tilpasses, hvis de viser sig at være
forkerte. Tænker man, at et valg er
ultimativt og for resten af livet, gør
man det sandsynligvis meget større,
end det behøver at være, og dermed
også meget sværere for os selv at
mærke, hvad der føles rigtigt. Hvis
det ikke at træffe et valg også er et
valg, træffer vi valg konstant uden
at tænke ret meget over det. ”Det er
gennem de valg, man træffer livet
igennem, man bliver den, man er.
Det handler om at træffe valg, man
kan leve med. Dermed bliver livet
også mere meningsfuldt”.
Søren Uhrbrand holdt 5 minutter og
emnet var den netop overståede hal•
•
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loween. Halloween er en forholdsvis
ny tradition i Danmark, der er kommet hertil i løbet af 1990’erne, men
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andetsteds og består af elementer
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Allehelgensdag blev indført som
helligdag ca. år 610 af pave Bonifacius IV til minde om alle martyrer. I
731 henlagdes den til 1. november
og er siden blevet fejret som en festdag for de helgener, der ikke har en
speciel dag. Allehelgensdag blev af
Gregor V i 998 udvidet med allesjælesdag, den 2. november. I Danmark
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KUVERTER
FLYER

blev de to dage i forbindelse med
reformationen slået sammen til en
mindedag for alle kristne, der var
døde i deres tro. I 1770 blev allehelgensdag flyttet fra 1. november til
den første søndag i november, men
dagen fik aldrig en nævneværdig
betydning i den folkelige bevidsthed
her i landet.
I midten af 1800-tallet flygtede tusinder af irere på grund af hungersnød
til Amerika. Både irere og skotter
medbragte deres traditioner, herunder halloween. Siden hen bredte og
udviklede skikken sig, så den i dag
er en af de helt store festdage i USA.
Der fejres aftenen nærmest som et
karneval med udklædning i skrækindjagende kostumer, uhyggelige
dørdekorationer, fyrværkeri og lidt
ondsindede drillerier. Et gennemgående tema er gys og gru. Et andet
tema er lys: kulørte lamper, lys i udhulede græskar og lys på gravene.
Lygter lavet af udhulede roer, var før
i tiden, og før græskar traditionen
kom til Danmark meget brugt. Der
findes optegnelser fra de seneste
100 år fra forskellige egne, hvor der
berettes om at stille en roelygte med
et uhyggeligt ansigt et sted, hvor den

kunne skræmme andre. Det er ikke
til at sige, om halloween får lov at
overleve som tradition her i landet.
Men gør den, vil den sandsynligvis
ændre sig lidt, efterhånden som nye
generationer dukker op. For bare
fem-seks år siden, spåede forskere,
at halloween ikke fik en lang levetid i Danmark, men foreløbig har vi
kendt til halloween i sin nuværende
form i 10-12 år og traditionen ser ud
til at brede sig blandt befolkningen.
Vi kender vel alle tegneseriefiguren
Søren Brun og han forhold til, den
store græskar mand.

Efter gildehallen med god mad, kammeratligt samvær, og igen en snak
om fremtiden for vort gilde. Vi sluttede på vanlig vis efter en god aften.
Skriver Poul Lyngs.
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5. Gildes Gildehal den
15. november 2015.

Gildehallen startede med optagelse
af ny gildebror Ingolf Nielsen. Under optagelsen fortalte Ingolf om sit
spejderliv på New Zealand. Ingolf
har en del tid haft kontakt til 5. Gilde
og han er ikke i tvivl om at han v il
komme til at føle sig hjemme.
Derefter gik gildemesteren over til
gildemestertalen, her er et sammenklip:
I forbindelse med afholdelse af Fellowshipday havde distriktets GIM
gruppe inviteret til foredrag af Annette Jacobsen, der har udført forskning omkring flygtningelejren i Gammel Rye. Hun havde valgt at fortælle
om de tyske flygtninge der kom til
Danmark under og efter 2. verdenskrig. Hendes foredrag var meget fascinerende og gav stof til eftertanke.
For os der ikke var tilstede fik vi kort
resume af hvad emnet omhandlede.
For at illustrere omfanget af flygtninge er der den 5. maj 250.000
tyske soldater (besættelsestropper)
i Danmark. 37.000 tilbagetrukne tyske soldater fra Østfronten. 207.000
sårede soldater og omkring 250.000
civile tyske flygtninge. I alt 750.000
tyskere i Danmark. I alt blev der evakueret over 2 millioner personer fra
Østpreussen.
Ved ankomsten til Danmark var alle
flygtninge under wehrmachtens vinger idet Danmark stadig var besat.

Tyskerne havde det fulde ansvar for
alle, og der blev inddraget skoler
og institutioner samt militærforlægninger til indkvartering. Den største
lejr blev Oksbøl med 35.000 personer, men spredt ud over hele landet
blev der etableret lejre. I perioden
op til befrielsen var der fra tyskerne
side ikke pålagt flygtningene nogen
restriktioner, så omgang med lokalbefolkningen var mulig, ikke at den
ønskede samvær, tyskerne var jo
stadig fjenden.
I løbet af foråret 1945 mistede den
tyske værnemagt overblikket med
lejrene og madrationer, lægehjælp,
og andre fornødenheder begynder
at svinde ind. Med den manglende
hjælp fra Danmark opstår der stor
dødelighed grundet manglen på
mad, de sanitære forhold, samt epidemi-lignende sygdomme.
Omkring 17.000 tyske flygtninge
døde i Danmark. Langt de fleste af
dem omkom i 1945 i månederne
omkring befrielsen, hvor forholdene
var allermest kaotiske. Over halvdelen af de døde var børn. Til sammenligning er vi i dag forfærdet over
at 4.500 flygtninge og emigranter i
år er druknet i Middelhavet under
overfarten til Europa.
For at forstå hvorledes man tænkte
i Danmark er her et lille udsnit af en
artikel i Information
Artikel: d. 25/6 1945, v. Ellen Duurloe: ”Det kan ikke, og det skal heller
ikke nægtes, at der også blandt den
tyske befolkning er udspillet hjertegribende tragedier. Men det gamle
ord om, ”hvem der ikke er med os er

imod os” har i dag sin fulde gyldighed. Det tyske folk må dømmes i sin
helhed, hver eneste af dem må tage
sit medansvar for nazismen. Det er
ganske uanstændigt at danske præster starter en medlidenhedspropaganda til fordel for disse (hentydes
til de tyske flygtninge) elendige, i
bund og grund af råddenskab gennemsyrede rester af det forhenværende ”Herrefolk”.
Man sker her huske på at, Information i dag er en af de fremmeste fortalere for indvandring, flygtning hjælp
samt humanitær vagthund for dansk
efterlevelse af de internationale konventioner.
For at give jer et indtryk af statsmagtens standpunkt inden krigens afslutning er her et citat fra Danmarks
Frihedsråd.
Hver eneste smule hjælp, vi frivilligt yder tyske flygtninge i Danmark,
betyder en direkte hjælp til forlængelse af krigen. Så enkelt er problemet. Hver gang vi tager os af en tysk
flygtning, letter vi det tyske krigs maskineri. Hver gang vi ved vægring
bereder dem vanskeligheder, redder vi måske livet for en eller flere
allierede soldater. Det er derfor det
eneste forsvarlige standpunkt, Danmarks Frihedsråd har indtaget, når
det specielt overfor de danske lægeautoriteter har præciseret, at der
ikke kan handles om denne hjælp
ved at ville forpligte sig til visse aftaler, mod at tyskerne til gengæld
forbedrer kårene for de danske deporterede. Det bør fra den enkelte
danske borger til statens højeste

myndigheder være en hovedregel,
at enhver form for hjælp til de tyske
flygtninge og de sårede tyske soldater kun ydes under direkte tvang og
aldrig ved frivillig medvirken.
Alt i alt en skrækkelig historie set
med vores 2016 øjne, men det er
trods alt kun nogen og halvfjerds
år siden, at vi selv opførte os som
nutidens tyranner og krigsherrer opfører sig i dag, med vores store misbilligelse og fordømmelse af deres
holdning til menneskerettigheder.
Hvis i ønsker yderligere information
om dette tidsperiode kan jeg anbefale Annette Jacobsens bog ”Hvis
suk var luftballoner” der omhandler flygtningelejrens beboere og er
skrevet som en fiktiv dagbog.
Kirsten Nielsen havde 5. minutters
Sct. Georg, som handlede om Sct.
Jørgen & Dragen i en Holstebro udgave.
Gildeloven blev læst af Tove Andersen.
I eftergildehallen havde Britta lavet
dejlig mad til os og Ingolf havde sørget for en dejlig æblekage til kaffen.
Tove Andersen byd endnu en gang
Ingolf velkommen i 5. Gilde og velkommen til gildearbejdet i 2. gruppe.
Jørgen Sönksen meddelte at der på
trods af aflysningen af Ekstremløbet
i år, arbejdes der videre. Ekstremløb
Kolding 2017 bliver afviklet den 3.
september 2017. Sct. Georgsløbet
fortsætter også i 2017.
Det var alt fra reserveskriver
Tove Andersen

Trekant områdets
DISTRIKT

Åben Gildehal
til Fellowship
Day 26. oktober 2016.

Velkommen til Koldings stadsgilde.ledelse på højsædet!
Fellowshipdagen blev startet i 1965,
og må derfor være 51. Året for mærkedagen i dag! Vi ser elendighed,
krig og ikke mindst flygtninge. Mange steder i verdenen, men nu skal
vi til at drømme: I skal forestille jer,
at i sidder en aften i fred og ro og
ser på jeres pc eller tv-skærm. Det
er ikke levende billeder, men 14 stk.
smukke farvefotografier.
1. Ser vi ud over en rød tulipanmark
med fokus på én enkelt tulipan.
Tænk over det!
2. New York og vi ser World Trade
center i silhuet, de to flotte bygninger mod en blå himmel. I dag har vi
højere bygninger og bredere veje,
men kortere lunter og skyklapper på.
3. Smuk solnedgang over havet. Vi
bruger mere, men nyder mindre. Vi
har større huse, men mindre familier. vi har flere kompromiser, men
mindre tid. Vi har større viden, men
mindre dømmekraft. Vi har mere
medicin, men et dårligere helbred.
4. Smuk aftenhimmel. Vi har øget
vores materielle ejendele, men reduceret vores værdier. Vi taler meget, elsker kun lidt og vi hader for
meget.
5. Solnedgang over bjerge. Vi nåede

månen og vendte tilbage. Men vi finder det svært, at krydse vores egen
gade og møde vores naboer. Vi har
besejret det ydre rum, men ikke vores indre rum.

6. Nordlys på himlen. Vi har højere
indtægter, men en lavere moral disse tider er med større frihed, men
med mindre glæde med meget mere
mad, men med mindre næring.
7. Palmer i solnedgang disse er tider
med to lønninger i hjemmet, men
antallet af skilsmisser forøges. Disse er de store huses tid, men med
flere mislykkede hjem.
8. Smuk solnedgang over hav. Derfor foreslår jeg fra i dag:
9. Smukke skyformationer og solnedgang. Du skal ikke gemme noget til en særlig lejlighed, for hver
dag du lever er en særlig lejlighed.
Søg efter indsigt, læs mere, sid på
din terrasse og beundre udsigten,
uden at bekymre dig om dine behov.
10. Løber på strand i solnedgang,
brug mere tid på din familie, spis
dine livretter og besøg de steder du
elsker.
11. Vulkanudbrud i solnedgang, livet
er en kæde af glædesmomenter, det
er ikke kun overlevelse. Brug dine

”krystalbriller”, spar ikke på din bedste parfume og brug den hver gang
du har lyst.
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Gildehuset.

12. Solnedgang i dis med træ i højre
side. Tag sætninger som ”en af dagene” og ”en skønne dag” ud af din
ordbog! Skriv det brev, du havde
tænkt på at skrive ”en skønne dag”.
13. Bjergkæde med sne og blå himmel. Fortæl din familie og venner
hvor højt du elsker dem. Derfor skal
du ikke udskyde noget, der bringer
glæde og latter i dit liv. Hver dag,
time og minut er specielt. Du ved
ikke om det bliver det sidste.
14. Bjergkæde med sø i forgrunden.
Hvis du har for travlt til at fortælle
dette til en du elsker, og du siger til
dig selv, at du vil sige det eller sende
denne besked ”en skønne dag”, så
tænk på, ”at en skønne dag ”kan”
være langt væk og måske vil du slet
ikke være der og opleve den!?
DGM Karsten Barfoed.

Vi har to gode og velfungerende
huse Gildehuset og Frydenborg.
Som vi gerne vil have altid står klar,
og i fineste form, når vi skal bruge
dem, vi har vist også alle den indstilling at alt det vi selv kan, af vedligeholdelse, skal vi selvfølgelig selv udføre, men nu kommer men net, det
er jo os alle der bør tage del i arbejde
og ikke kun de samme få stykker der
møder op hver gang. I gildehuset
har vi en mail liste, med gildebrødre,
som vi kalder for hus lavet, på den
liste er der plads til mange og når
der kaldes til arbejde af forskellige
opgaver er der også brug for mange
kvalifikationer. Vil du med på listen
så giv besked til Poul Lyngs. Vi har
lige med to gildebrødres indsats fået
mellemdøren til at lukke uden brug
af vold, en opgave der skal en vis
kunden til, anderledes er det med
opgaven at feje blade op omkring
vort hus, det kan de fleste nok deltage i, den dag det stod på programmet var der nu kun to der mødte op,
vi prøver igen og ser om det lykkes
det er jo sæson for nedfaldne blade
lige nu.

Viseværten

Information og debat

Information og debat

HUSUDVALGET

GILDEBROR TIL GILDEBROR

Fastnettelefon.

Fredlyset kom til
Kolding!

Onsdag den 23. november ankom
fredslyset til Gildehuset Fynsvej 73
Kolding. Fredslyset er kommet i dag
kommet fra Aarhus. Fredslyset er
tidligere transporteret med fly, tog
og færge. Fredslyset er en levende
flamme som ikke kan fremsendes
digitalt.
I gildehuset har vi indtil nu haft en
fastnets telefon, hos TDC, og med
samme abodement som vort internet forbindelse, vi har fået et andet
tilbud fra TDC hvor vi nedlægger
fastnets telefonen og får et dobbelt
så hurtigt internets forbindelse, og
til en billigere pris. Det har vi i husudvalget besluttet at tage imod. Det
vil så sige at efter den 12. december
ikke mere er en telefon i Gildehuset.

I vor mobiltelefon tid ser vi ikke det
som et problem, og i de fleste tilfælde når telefonen ringer om dagen, er
der ingen til at tage den.
Husudvalget.

Gildemester i 4. gilde, Uffe Uhrbrand, bød velkommen til ca. 70
gæster, hvor af 13 var kommet for at
modtage donationer på denne festdag. Uffe fortalte lidt om hvad der
skulle ske i løbet af eftermiddagen
og gav der efter ordet til Stadsgildekansler, Kaj Vahlkvist som fortalte
lidt om historie om fredslyset. Flammen blev oprindeligt tændt ved den
evige flamme i fødselsgrotten i Betlehem, hvor alt det vi tror på har sin
oprindelse. Her i Danmark opbevares flammen hele året i Sankt Laurentii kirke i Roskilde, hvor den om

aftenen den 22. november er blevet
ført i fakkeltog til Roskilde Domkirke.
Herfra er den i dag ført ud til det ganske land til videst mulig udbredelse
og benyttelse.
Flammen fra fredslyset er gaven til
alle, der ønsker at videregive fredslysets budskab om fred på jorden.
Provst Steffen Andresen har skrevet
fredslysbudskabet, hvor han giver
sin mening om lysordene fra Betlehem: Han tror på ordene om den
barmhjertige samaritan, der hjælper
sine medmennesker i nød. Han tror
på ordene om at elske sin næste og
vende den anden kind til.
Han tør slet ikke gætte på, hvad der
vil ske, hvis vi glemmer ordene om
tilgivelse, håb og opstandelse.
Fredslyset fra Betlehem er et lys for
fred på jorden, et lys for fællesskab,
et lys for tolerance, et lys for aktiv
hjælp. En gave til dig, så du kan
tænde et lys til glæde for andre. Vi
vil nu bære fredslyset ind og med
denne flamme, som er tændt ved
fredslyset fra Betlehem, tænder vi
endnu et fredslys på alle bordene.

I Danmark startede det i 1996, hvor
Sct. Georgs Gilderne har påtaget sig

opgaven at videre bringe budskabet
”Fred på jord”. Mange har sagt, at
de finder det mærkeligt at sendeet
fredslys rundt, der stammer fra et af
de mest uroplagede områder. Holdningen til dette er , at vi skal aldrig
opgive, gør vi det, så har vi for alvor
problemer, Der findes rundt omkring
i verden nok personer, der ikke ønsker fred, men ser det som deres
kald at skabe så meget ufred og
krig som muligt for at styrke deres
egne og ligesindede interesser. Vi er
nød til at bekæmpe dette, og en af
måderne er at stå sammen om opgaven, og her er det fredslyset kommer ind. også herhjemme bruger vi
fredslyset flittigt, man ser det, når
der er sket et eller andet, hvor der er
nogen, der er omkommen, folk kommer med blomster men der tændes
også lys og det er ikke kun et enkelt.
Efter Stadsgildemesterens tale var
der hygge i det meget hyggeligt
pyntet lokale, hvor der blev serveret
gløgg og æbleskiver samt kaffe og
småkager og masser af snak tværs
over bordene.

Mens hyggesnakken summede i
lokalet gik formanden for hjælpekomiteen, Benny Pagh, på talerstolen
hvor tiden var så langt fremskredet
at det var tid for uddeling af donationer. Der var 13 der fik ønskerne
opfyldt og der blev uddelt donationer
for ca. 60.000 kr. herefter blev der
sunget et par sange og Uffe Uhrbrand afsluttede den hyggelige eftermiddag. En stor tak skal lyde til 4.
gilde for et rigtig godt arrangement.
Dankemi A/S var igen i år den flinke
sponsor af olie til fredslyset og vores gildebror Kai Peter Heick 1. gilde
havde sørget for at olien blev hentet
på virksomheden og bragt til gildehuset. Mange tak til både Dankemi
A/S og Kai Peter.

Hvis nogen ikke var til stede denne
eftermiddag er der stadig mulighed
for at få fat i fredslyset på følgende
adresser:
Gildehuset, Fynsvej 73, 6000 Kolding
Arnt Vallentine, Seest Bakke 21,
6000 Kolding.
Jan Rothausen, Stenholdt 29, 6092
Sdr. Stenderup
Kaj Johansen, Platanalle 17, 6000
Kolding
Poul Lyngs, Sneppevej 33, 6000
Kolding.
Tak for en god eftermiddag.
Skriver Olaj Mørup

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.

Tirsdag den 27. Dec. Kl. 15.00 i Gildehuset
p

s. La
Kære Børn
d
e
n ka børnen
børnebørn,
mme
e
rat m tage
forældre og
ed.
bedsteforældre og
oldeforældre
Igen er det tid til julehygge med julemanden
Ved juletræet hygger julemanden med os.
Som tidligere skal hvert barn medtage en pakke
af værdi ca. 30 Kr til at lægge i julemandens sæk.
Der bydes på levende musik og underholdning
samt et amerikansk lotteri med flotte gevinster.
Til børnene er der franske hotdogs, brød,sodavand
og godtepose.
Til de voksne er der også franske hotdogs
samt kaffe/the med småkager.
Alt dette for kun 30 Kr. pr. Person
Der kan købes øl og vand til rimelige priser.
Tilmelding inden 18. December til
Jan Nielsen (3. Gilde)
janKoerstz@gmail.com
Vi glæder os til at se jer alle
Med julehilsen fra
Juletræsudvalget
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Alle gildebrødre med ledsagere inviteres hermed til

NYTÅRSKUR

Søndag den 8 januar 2017 I gildehuset kl. 13.00
Programmet for eftermiddagen ser således ud:
Champagne velkomst
Nytårstale
Lettere anretninger med tilhørende vin
Festlige sange og hyggemusik
Indlæg af cand. mag. Erik Voss om Hans Peter Hundebøl`s liv og malerier
Udstilling af Hans Peter Hundebøl`s malerier
Bortlodning af 3 billeder af Carl Strøm Hansen
Kaffe og kage
Udnævnelse af Årets Gildebror.
Afslutning ca. 16.00
Alle møder med godt humør og med en nytårshat på hovedet.
Nytårskuren er gratis.
Det forventes, at alle køber et lod på kr. 20 til maleriudtrækningen.
De kr. 20 tilfalder gildernes hjælpearbejde
Tilmelding senest den 2. januar 2017
til Inger Vahlkvist inger@vahlkvist.dk 21 68 07 80 eller 75 52 95 22
Med nytårshilsen fra
5. gilde
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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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