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Kalenderen
DET SKER / HUSK OGSÅ
VÆRD AT HUSKE

Februar
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag

d. 3. 4. gilde – Gildemøde – arr. 4.gr.
d. 5. 1. gilde – Gildemøde med damer – arr. 4.gr.
d.12. 3. gilde – Gildehal – arr. 5.gr.
d.17. 5. gilde – Gildemøde – ledelsen/gr.1.
d.18. Stadsgilderådsmøde – se indkaldelse
med dagsorden andet sted i bladet.
Torsdag d.19. 2. gilde - Gildemøde
Tirsdag d.24. Fællesspisning

Marts:
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Onsdag

d. 3. 4. gilde – Gildeting – arr. 1.gr.
d. 5. 1. gilde - Gildeting – arr. ledelsen
d. 5. 2. gilde – ”Ude af huset” møde
d.12. 3. gilde – Gildeting –arr. ledelsen
d.17. 5. gilde – Gildeting – arr. 2.gr.
d.19. 2. gilde - Gildeting
d.25. Stadsgildeting – indkaldelse med
dagsorden i næste nr., men husk
At forslag til behandling skal være
stadsgildemesteren i hænde senes
14 dage før stadsgildetinget.

Udgået af gilderne:
I slutningen af 2014 afgik gildebror i 3. gilde
Poul Anker Andersen ved døden.
Ære være Poul Anker Andersens minde.

Arragimenter der ønskes optaget i kalenderen bedes indsendt
til stadsgildekansleren sgk@sctgeorgsgilderne.dk
Deadline for næste nr: hver den 20. i måneden.

Information og debat
REDAKTIONEN

borede lansen dybt ind i dragens
hals. Dragen styrtede til jorden og
var død.

Sagnet om Sankt Georg!

Historien om Sankt Georg begynder
for mange hundrede år siden. Georg
var søn af en officer i den romerske
hær, og som sin far blev også Georg soldat, så snart han var gammel
nok. Han var en dygtig kriger og blev
hurtigt forfremmet.
En dag på vej hjem kom han til den
lille by Silene. I Silene havde der
længe boet en drage i en sø uden
for byen. Dragen var en plage for
indbyggerne og for at holde sig gode
venner med den, gav de den hver
dag et får at spise. Da der ikke var
flere får, måtte indbyggerne begynde at ofre deres egne børn – efter
lodtrækning.
Da loddet faldt på kongens datter,
blev kongen ude af sig selv af sorg,
og han tilbød indbyggerne alt sit sølv
og guld og det halve kongerige, hvis
bare hans datter måtte slippe. Men
indbyggerne ønskede ikke at tage
imod tilbuddet, og prinsessen blev
sendt ud til dragen, klædt som brud.
I det samme kom Georg forbi. Prinsessen så ham og råbte, at han
skulle skynde sig i sikkerhed, men
Georg red nærmere og spurgte,
hvorfor hun stod der.
Før hun havde nået at svare, rejste
dragen sit vældige hoved fra søen.
Georg løftede sin lanse og red mod
dragen. Dragen vendte sig mod ham
og blottede sine spidse tænder, men
Georg red uforfærdet videre, og han

Indbyggerne i Silene hyldede Georg
som en helt, og kongen sagde, at
han måtte få, lige hvad han bad om.
Men Georg svarede, at det er en ridders pligt – som det er enhvers pligt
– at hjælpe, hvor der er brug for det
uden at forvente belønning til gengæld.
Selvom Georg var en helt, blev han
forfulgt på grund af sin kristne tro, og
den 23. april år 303 blev han henrettet.
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STADSGILDET
STADSGILDERÅDSMØDE
Onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.00 i Gildehuset
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af referat fra sidste stadsgilderådsmøde d. 22.oktober 2014
5. Stadsgildemesterens beretning
6. Økonomien p.t.
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
Eva Damkjær-Larsen
Stadsgildekansler

Vejle - Kolding - Kolding Syd
Fredericia - Vejen - Haderslev
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1. gildes julemøde
4. december 2014.

Deltagerne blev budt velkommen af GM Henning Nøhr, der
håbede vi måtte få nogle dejlige
timer sammen. Bordleder Svend
Aage Rasmussen fortalte at menuen var Andesteg med tilbehør
og Risalamande.
Mellem hovedretten og desserten fortalte sygehuspræst Birgit
Fur om sit arbejde på sygehuset, hvor der er ca. 1500 ansatte
og 400 sengepladser. Hun holder regelmæssige gudstjenester
nemlig hver juleaften 2 stk., da
de ugentlige gudstjenester er afskaffet, og som hun sagde, at det
var der ingen, der havde klaget
over. Men hendes arbejde som
sygehuspræst omfatter mange
andre ting. Hun bruger megen
tid på samtaler med patienter og
pårørende og har også folk til altergang.

Hun foretager nødvielser i tilfælde af forestående dødsfald. Hun
har få begravelser, som oftest
børnebegravelser, men også i tilfælde, hvor den døde ingen pårørende eller venner har.

Efter desserten bad GB Hans
Emil Andersen om ordet, han
skulle hilse fra Michael Clemmensen og ønske glædelig jul,
selv ville han også ønske glædelig jul til alle i gildet.
Birte Bligaard, som også var inviteret, kunne ikke komme, men
sendte en hilsen, der ønskede
glædelig jul til alle i 1. Gilde.
Skriver Peter Eeg
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Nytårsgildehal den
5. januar 2015

Gildemesteren bød velkommen
til de 22 gildebrødre, der var mødt
frem for at deltage i nytårsgildehallen, og ønskede på ledelsens vegne
et godt og lykkebringende nytår til
alle og ikke mindst til dem, som står
os nær.
Vi er lige startet på året 2015. Vore
folkevalgte kives om forskellige
problemstillinger. Beskyldningerne
fyger gennem luften. Jeg kan godt
forstå, at der er politikerlede. Mange
spørger sig selv, kan disse folkevalgte veluddannede mennesker
ikke finde en fællesnævner til gavn
for hele Danmark. Hvis viljen er der,
er der vej.Godt nytår.
I gildemestertalen kom gildemesteren ind på, at alle mennesker er lige
for Vorherre.
Den dag vi blev født, var vi nøgne,
blev svøbt i et klæde og overgivet til
vor mor.
Den dag vi ikke længere er på vor
jord, er der ingen der kan ændre

Murermester

dette – livet er ikke længere.
Vi er forkælede danskere – mange
er imod at modtage mennesker i
nød. Heldigvis er der et flertal for,
at vi fortsat skal hjælpe disse mennesker, uanset hudfarve, nationalitet
eller etnisk baggrund. Vi kan altid
diskutere, hvor stor indsatsen skal
være. For mig er det væsentlige, at
vi imødegår disse mennesker med
respekt og vilje til at hjælpe. Medvirke til at de integreres i vores samfund. Mange ønsker at uddanne sig
til forskellige fag. De fleste kommer
igennem, hvorefter de bliver en naturlig del af vores samfund.
Personligt har jeg mødt mange af
vore flygtninge. Nogle er villige til at
modtage uddannelse, andre kræver
midler af systemet, ellers vil de ikke
uddanne sig. Man hører udtrykket,
”jeg har krav på”, den er svær at
sluge.
Derfor må nytårsbudskabet være:
At have respekt for det, som har
værdi for andre.
At tage medansvar i familie og samfund.
At virke for international forståelse.
At gøre sin pligt, frem for at kræve
sin ret.

H.G. MORTENSEN & SØN

Tlf. 7552 7658
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5 minutters Sct. Gorges v/ Preben
Abildtrup.
Har nogen måske set reklamespottet i tv for nylig.
Lad os sammen skabe en bedre
tone i det nye år, det koster ikke noget.
Jeg tror Hendes Majestæt Dronningen har set den. Hun var nemlig i
sin nytårstale inde på, at vi i det nye
år skulle forvente lidt mere af hinanden.
”Bare disse blomster dog aldrig
måtte visne” sagde en ældre dame
og kastede igen et blik på den lille
buket, der stod i en vase på hendes
bord. Det var såmænd en beskeden
buket, plukket i hast og holdt sammen med et stykke sølvpapir forneden. Buketten har sin ganske enkle
historie.Den ældre dames barnebarn, en ung pige på 17 år havde
været der om eftermiddagen med
blomsterne. Hun havde afleveret
den med ordene: ”mormor vi to skal
aldrig mere være uenige om noget”,
og efter en lille pause tilføjede hun:
”ikke om noget som helst”.
Hvad de i sin tid var blevet uenige
om, melder historien intet om, en
bagatel måske, men det havde al-

ligevel bevirket, at de to ikke havde
set hinanden i over tre måneder. To
mennesker, der kan li’ hinanden undgår hinanden i månedsvis på grund
af et forkert ord, måske sagt i et
øjebliks ophidselse. Ubetænksomt,
og så uhyre vanskeligt at gøre godt
igen. For det kræver selvovervindelse, at gøre det godt igen. Det lille
ord ”undskyld” er nok et af sprogets
vanskeligste ord. At få sagt det, i det
rigtige øjeblik kan gøre underværker, men bliver ofte forsømt. Hvor
mange gange har hver enkelt af os
ikke ønsket at kunne gøre ord usagte, eller at man i det mindste kunne
bøde på deres uheldige virkning ved
at sige undskyld. Men nej, vores
stolthed forbyder det. Man kunne jo
tabe ansigt, så går man hellere og
ulmer med sin forstemthed i lang tid.
At lære at overvinde sig selv er nok
noget af det sværeste, og samtidig
noget af det vigtigste for et samkvem mellem mennesker. Men så
kommer pludselig den gode ide, - en
buket blomster kan gøre det. Hurtigt
ud i haven, samle en buket, papir
om og så af sted, nu kan det ikke
gå hurtigt nok.Det var dagen efter, at
den ældre dame sagde: ”Bare disse
blomster dog aldrig måtte visne”.

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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Hver gang hun så på dem, fik hun
tårer i øjnene af lykke, og kom i tanker om et vers, hun havde lært for
mange år siden:”For to som elsker
hinanden, kan gøre hinanden mere
fortræd end alle de argeste fjender,
der strides jorden rundt, men to som
elsker hinanden kan læge de dybeste sår blot ved at se på hinanden
og stryge hinandens hår”.
Herefter blev herolden bedt om, at
føre Niels Chr. Hansen foran højsædet for at blive tildelt 25 års tegnet.
Gildeloven blev oplæst af Søren
Kaehne.Derefter blev gildehallen
lukket.
Eftergildehallen var arrangeret af 3.
gruppe med Benny Pagh som bordleder.Menuen var traditionen tro nytårstorsk, med alt hvad dertil hørergodt tilberedt af vores kok.
Snakken gik lystigt under middagen,
med livlige debatter og meddelelser
bl. a. at Frydenborglejren holder 25
års dag d. 21. april 2015 med reception mellem kl. 10 – 14.
Gildemesteren afsluttede aftenen
med tak for en god og hyggelig eftergildehal.
Svend Aage Pedersen
Skriversuppleant.
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Fredslyset 2015.

Fredslyset kom til Kolding den 26.
november 2014 kl. ca. 13.00.
Normalt sendes fredslyset med tog
fra Roskilde rundt i Danmark. Men i
år kunne vi ikke få tilladelse til dette
af DSB. Derfor blev fredslyset sendt
rundt pr. bil. Her til Kolding kom gildebror fra Gråsten forbi på sin vej
fra Vejle og overbragte fredslyset i
Gildehuset, Fynsvej 73.

Til vores arrangement kl. 16.00 deltog ca. 70 personer.
Stadsgildemester Jørgen Pørksen og gildemester John Preben
Hansen holdt taler, med relation til
Fredslysets budska-ber.
Til arrangementet var Eva Maria
kirkesanger Eva Maria Georgi invi-

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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teret og Eva underholdt med et par
sange.
Vores hjælpefond donerede kr.
56.500,- til 11 formål herunder hospice her i Kolding, børns voksen
venner, KFUM Sdr. Stenderup,
Hjerneskadeforeningen i Kolding,
Overmarksgården, Frivillig Kolding,
Bertram Knudsens Have, Børnekontakten Skovparken, Brændkjærkirken mv.
Arrangementet sluttede med udlevering af fredslys og traditionen tro
kom 6 spejdere fra Handewitt ved
Flensborg til Sct. Georgs Gildernes
arrangement for at få overrakt fredslyset.

Dankemi A/S Kolding sponsorerede olien til fredslyset.
3. Gilde stod for arrangementet.
NC- Skriver

Information og debat
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3. Gildes julemøde
den 11. december 2014.

3. gruppe havde lavet et fint julearrangement, hvor knap 60 personer
deltog. Arrangementet begyndte
med en aftengudstjeneste i Immanuelskirken holdt af sognepræst Jan
Holm Mortensen.
Sdr. Vang området var indtil 1930
beliggende syd for Kolding bygrænse og området var delt i to. Den
østlige del, det egentlige Sdr. Vang
lå i Vonsild sogn. Den vestlige del i
Seest. Sogn.Nogle år før første verdenskrig opstod blandt beboerne på
Sdr. Vang et ønske om at få deres
egen kirke. En lille menighed blev
dannet og resultatet blev at Immanuelskirken kunne indvies den 11.
oktober 1931. Kirken er tegnet af arkitekt Ernst Petersen.
Immanuelskirken er blevet til for
små midler, og er præget af enkelhed. Kirkeklokken er overtaget fra
Christianshavn, guldkorset er lavet af den lokale snedkermester,
og døbefonten er hentet i haven

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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på Egeskovgård på Fyn, hvor den
en overgang havde været brugt til
blomsterkumme. Også det flotte kirkeskib er genbrug.

troen, kærlighed. Et pink farvet lys
symboliserede glæden og det hvide
lys i midten Kristus.
Efter julegudstjenesten forsatte arrangementet i gildehuset, hvor sognepræst Jan Holm Mortensen også
deltog.3. gruppe havde sørget for en
fin julemenu og flot borddækning.
Erik Jørgensen sørgede for aftenens
julehistorie der omhandlede Johannes Møllehave og Storm P. Historien
omfattede en del ”fluer”.
Olav Kjeldsen sørgede for musikledsagelse til blandt andet julesangen
”nu tændes tusind julelys”.

Dem smukke glasmosaik i vinduet
over alteret udgør altertavlen.
Jan Holms Mortensens (JHM) prædiken omhandlede ”Advent”
en
slags forkortelse af det latinske ord
”Adventus Domini”, der betyder
”Herrens komme”. Inden for kirken
er adventstiden ment som en slags
forberedelsestid, hvor man indstiller
sig på årets største kristne fest.
JHM havde medbragt en adventskrans med 5 lys og med relation til
hans ophold i Israel / Telaviv.
Hvert lys havde et symbol. 3 lilla lys
symboliserede hver for sig håbet,

30. dec. 1941 - Man skal lære så
længe man lever, men hvad så?
Finn Mortensen var bordleder.
NC-Skriver

Vagn O. Electric
Aut. EL-installatør

3

ESSEN 39 - 6000 KOLDING - 75 52 47 55 - MAIL@VAGN-O.DK

DøgnService

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING
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3. Gildes nytårsgildehal
den 15. januar 2015.
Sædvanen tro havde ridderne overtaget afholdelsen af nytårsgildehallen. Pladserne var besat med Villy
Rasch som gildemester, Laurits Vinding som kansler, Verner Thomsen
som skatmester, Egon Lunding som
dørherold, Erik Jørgensen som flagherold og Per Olsen som skriver.
I Villy Raschs flotte gildemestertale
talte han om de forandringer, der
sker gennem årene. Han startede:
Høje klitter, store bølger og brede
hvide strande ved Vesterhavet i
Søndervig. Det er, hvad jeg husker
fra mine første 6 leveår i Ringkøbing. 40 år efter i 1975 kom jeg tilbage til Søndervig en søndag eftermiddag med store bølger, der brækkede
over. Men nu overraskedes jeg over
kæmpestore bunkers, der fyldte
stranden. Der var sket noget siden
sidst. En verdenskrig havde passeret og sat sine spor.
Med dette oplæg fortæller Villy om
de forandringer, der sker i Danmark.
Hvordan samfundet skifter, og hvordan beskæftigelsen skifter mellem
privat og offentlig beskæftigelse.
Og mellem erhverv. I Kolding var
der 27.000 indbyggere i 1950 og
50.000 i 1990. Kolding var en industriby i 1950. Villy boede i 1950
på Hollændervej. I det område var
der 2 strømpefabrikker, Volkerts fabrikker, Beierholms Væverier, Da-

maskvæveriet. Der arbejdede 1000
mennesker bare i det kvarter. Byens
største arbejdsplads var Andelssvineslagteriet. Ingen af de fabrikker
eksisterer i dag. Så hvad lever de
60.000 mennesker, der bor i Kolding
af i dag? Ja, byens største virksomhed er kommunen.
I 1950 var i Danmark beskæftiget
25 % ved landbruget, 35 % i industrien og 40 % ved service heraf 6 %
i offentlige stillinger og arbejdsløse
ca. 8 %. I dag 5% ved landbrug,
15% i industrien, service ca. 70%
heraf 35% i offentlige stillinger og
6% arbejdsløse.
Danmark er i dag et velfærdssamfund, som koster mange penge.
Skattetrykket er steget fra 24% i
1950 til 52% i 1990.
Villy fortsætter: Vi hører ofte politikere sige ”vi har verdens højeste
skattetryk” og ”vi har verdens største sociale sektor”. Det er jo noget,
der er karakteristisk for det vi kalder
den skandinaviske model, der har
eksisteret i mange årtier, hvor skiftevis Norge, Sverige eller Danmark
har indtaget førerpladsen blandt
verdens nationer.
En politiker har sagt ”Vi er rige, vi er
lige”. Og det passer godt på den den
skandinaviske model. Vi er dem, der
er sluppet bedst gennem krisen, når
vi ser bort fra lande med store råvarebeholdninger. Vi hører til bandt
verdens rigest lande, hvis man måler rigdom på bruttonationalprodukt
pr. indbygger.
Villy slutter med et citat fra en filosofiprofessor. ”Tvivl på det du anser
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for sikrest, og prøv så, om du kan
opretholde det synspunkt.”
Villy siger: ”Jeg har i mange år haft
den opfattelse, at velstand skaber
velfærd. Måske, tror jeg nu, er det
omvendt. Er det velfærd, der skaber
velstand? Og lykke?”
OECD gennemfører hvert år en lykkeundersøgelse, og her kommer
Danmark år efter år ind som nr. 1.
John Hansen holdt en meget flot 5.
min Sct. Georg. Han talte om en dramatisk periode på Kreta under anden verdenskrig. John Hansen har
en meget stor viden om de græske
øer. Også Kreta som han har besøgt
3 gange og derfor kender øen godt. I
maj måned 1941 var der 6.700 new
zealandske, 7.100 australske og ca.
15.000 britiske soldater på øen. Og
11.000 græske soldater var netop
ankommet, evakueret fra Grækenland.
Den 20. maj 1941 blev 8.060 tyske
soldater kastet ned med faldskærm
eller landet med svævefly. De new
zealandske tropper mistede en lille
lufthavn ved Maleme. Her landede i
løbet af de næste dage 500 transportfly med tyske soldater. I det følgende dage blev der kæmpet med
stor brutalitet mellem det allierede
og de tyske tropper. Kampene sluttede med, at 28.455 allierede soldater blev evakueret fra øen, mens
12.254 enten blev dræbt eller taget
til fange.
Selv om de tyske tropper havde erobret øen ved et af verdenshistoriens
største landsætning af tropper fra
luften, så var det kun en begrænset
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succes, da tyskerne led bekostelige
tab af menneskeliv ved operationen.
Kreta var besat i 3 ½ år.
Den 26. april 1944 lykkedes det de
allierede, ved en vovet operation, at
kidnappe den tyske general på øen
og bortføre ham fra øen.
Erik Nyholm læste gildeloven.

4. gruppe stod for eftergildehallen,
hvor Kaj-Henning Sørensen var
bordleder og styrede eftergildehallen på bedste vis. Det var en fin eftergildehal, hvor vi fik serveret kogt
torsk og is som dessert.
Per Olsen, reserveskriver
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Nytårs Gildehal
4. Gilde, den
6. januar 2015.

Om det var vejret eller træthed efter julen og nytåret er svært at sige,
men der var kun 23 gilderødre der
kunne afse til at deltage i gildehallen
der ellers er et af højdepunkterne i
4.gilde. Elton John var gemmengående musiker i løbet af aftenen, og
han bød gildebrødrene velkommen i
gildehallen med sangen Your Song.
Gildemester Uffe bød velkommen til
årets første gildehal. Kansler Henning mindede os om symbolerne i
vort gildetegn, den franske lilje ed
kompasnålen der minder os om
at holde den rette kurs. Skatmester Jacob mindede os om lysene
på højsædet, som symboliserer
sandhed og retfærdighed. Der vist
ikke ret mange der ved, at sangen,
Vær velkommens herrens år findes
i to udgaver, en til advent og en til
nytår. I nytårsudgaven synger vi Ny
ÅR i stedet for Nytår. Så det sang
vi. Gildemester Uffes gildemestertale handlede om religion. Selv om
vi ikke direkte bundet til en bestemt
religiøs anskuelse, som f. eks de
grønne spejdere, er der en religion i
gildebevægelsen. Elton John indtog
igen scenen og sang Cirle of life for
os. 5. min Sct Georg var lagt i hænderne på gilde bror Thorvald, det var
ikke kedeligt, så her er hele fortæl-

lingen: Engang for længe siden var
et kompagni soldater på en 6 dages
øvelse med lange marchture, som
sluttede i en lille landsby, hvor de
skulle holde hvil. Næste dag som
var en søndag, og hele kompagniet, tog i kirke under ledelse af en
sergent. Efter indgangsbønnen kom
oplæsningen af dagens tekst, og tog
deres bibel eller bønnebog frem.
Men der var en som hverken havde bibel eller bønnebog, men han
havde et spil kort som han bredte ud
foran sig. Sergenten opdagede det,
og kommanderede soldaten til omgående at samle kortene sammen
og få dem væk.Efter gudstjenesten
blev soldaten under arrest ført frem
for kommandanten. Sergent sagde
kommandanten”Hvorfor er denne
soldat ført frem under arrest?” For at
spille kort i kirken svarede sergenten! Kommandanten så strengt på
soldaten og sagde: Jeg håber De
har et godt forsvar at fremføre for
Deres handling i kirken, ellers vil jeg
straffe Dem hårdere end normalt!
Jeg har meget at sige, svarede soldaten, for jeg spillede ikke kort. I 6
dage har jeg været på øvelse uden
bibel eller bønnebog, kun med et
spil kort. Når jeg tog det frem og så
kortene og så på det, mindede Esset mig om, at der kun er en Gud,
toeren mindede mig om, at bibelen
er delt i to dele, det gamle og det
nye testamente. Når jeg ser på treeren tænker jeg på treenigheden:
Faderen - Sønnen og Helligånden.
Fireren minder mig om de fire evangelister: Matheus – Markus – Lucas
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og Johannes. Når jeg tager femmeren frem tænker jeg på de på fem
kloge jomfruer – der var jo ti af dem.
de fem passede deres olielamper og
blev anerkendt, de andre fem passede ikke deres olielamper og blev
sendt væk. Når jeg ser på sekseren
ved jeg at Gud brugte seks dage på
at skabe jorden. Syveren minder
mig om, at Gud hvilede på den syvende dag. Otteren siger mig, at da
han skabte syndfloden, reddede otte
mennesker sig fra syndfloden, nemlig Noah og hans hustru, og deres
sønner og deres hustruer. Nieren
minder mig om, at Jesus helbredte
ti spedalske, men kun de ni af dem
gik, uden at takke ham. Seer jeg på
tieren minder den mig om de ti bud
som Moses fik på stentavlerne. Kortet med kongen siger mig, at der kun
er en konge i verden. Damen får mig
til at tænke på den hellige jomfru
Maria – Jesu moder, denne verdens
dronning. Knægten minder mig om
djævelen. Tæller jeg nu kortenes
værdi sammen, får jeg trehundredefemogtreds – lige så mange dage
der er i et år. Der tooghalvtreds kort
i et spil, samme antal som der er
uger i et år. Der er fire farver som
de fire årstider. Tolv billedkort er
det samme tal som der er måneder i et år. Der er tretten kort i hver
farve som der er uger i et kvartal.
Derfor sagde soldaten, kan De se,
at mit spil kort tjener mig som bønnebog, bibel og almanak.Tal til Thorvald for disse eftertænksomme ord.
Efter meddelelser fra kansler og
skatmester skule stemmelæberne
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røres endnu engang og det blev
med sangen Dage kommer – dage
svinder.
Gildebror Johs læste gildeloven, og
fanen førtes frem og blev rullet sammen til tonerne af Kongernes Konge.
Gildehallen blev derefter lukket.
Så var vi kommet til aftenens højdepunkt: Torsken, og der var rigeligt,
og der var alt hvad der hører til et
torskebord.
Helan og halvan blev sunget flere
gange, og som vi kommer til senere var der tre gildebrødre der
gav en omgang. Da alle var mætte
og tilfredse, fik gildemester Uffe ordet og han kaldte gildebror Johs og
gildebror Bent frem. De har været
medlemmer af 4. gilde i 40 år, og fik
overrakt en vingave, det var årsagen til at de gav en omgang, tillykke
til de to.
Gildebror John fyldte 60 sidste år
og gav derfor en omgang. Det blev
også nævnt at gildebror Poul blev
udnævnt som årets gildebror. sluttede det nye års gildehal på traditionel vis.
Skriver Christian Vildfang
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5. Gildes
Julemøde 2014

Tirsdag den 16. december var Seest
Kirke ramme om starten på vores
julemøde. Sognepræst Kristina Nilsson bød os velkommen og startede
med at fortælle lidt om, hvordan
sognelivet foregår, og hvilke aktiviteter der er i Seest Sogn. Hun læste
en historie af Knud Rasmussen, og
Elly spillede på klaver til de to julesalmer vi sang, og afsluttede med
en fantasi over ”Glade Jul”. Kristina
Nilsson sluttede med lidt historie om
Seest Kirke, som i femten hundredtallet var anneks til Vonsild og Dalby
kirker, og senere overgik til Koldinghus Len og Ribe Stift. I privat eje har
kirken også været, ja der er meget
spændende historie i forbindelse
med vore kirker.
Til spisning i Gildehuset var vi 34
gæster og gildebrødre, hvor vi fik
dejlig mad, som sædvanligt. Elly læste en historie af Habakuk, Jørgen
Hartmann-Petersen, fra 1961. En
omdigtning af ”Peters Jul”, en meget
”socialrealistisk” udgave. Men vi fik
også den go´e gamle historie. Meget snak og hygge og sang. Tak til 4.
gruppe for en hyggelig aften.
Skriver Ady

5. Gildes
Nytårsgildehal
den 19. januar 2015.

Jørgen stod klar med et glas champagne og et Godt Nytår til hver enkelt gildebror, når vi trådte ind i Natuglen.
33 gildebrødre inklusiv 1 gæst gik til
gildehallen.
Ja, jeg bliver altså nødt til igen at
nævne GMs musikvalg, da jeg ved
indgangsmusikken til gildehallen
blev hensat til min ungdom. The Doors karakteristiske sound tonede ud
af højtalerne. Søren syntes ”Wating
for the sun”, var yderst relevant for
vores månedlange grå og triste vejr.
Gildemesterens tale handlede om
vores nye motto ”Spejderideen for
voksne”, som skal signalere, at vi
er en samling voksne mennesker,
der sympatiserer med spejderbevægelsens grundideer, uden at vi nødvendigvis selv har deltaget aktivt i
spejderarbejdet som yngre. Vores
hjælpearbejde er en helt central del
af vores fællesskab, idet gildet stort
set er bygget op om hjælpearbejde
i dets mange afskygninger. Vi bør
dog være opmærksomme på de fælder, der kan være i arbejdet med at
hjælpe andre., da det er blevet mere
almindeligt at offentlige institutioner
anvender frivillig arbejdskraft til at
dække funktioner, der ellers blev
varetaget af ansat personale. Dette
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udelukkende for at spare penge. Vi
skal derfor nøje overveje, hvilke projekter eller arrangementer vi vil deltage i.
Hjælpearbejdet er ”limen”, der binder os sammen; fælles oplevelser
er vejen til et stærkere fællesskab.
Så lad os alle, i den grad hver enkelt magter det, deltage i det fælles
hjælpearbejde og derigennem skabe ”Spejderideen for voksne”.
Er der gildebrødre, som har lyst til at
yde mere eller sidder med et socialt
projekt, I kunne tænke jer at starte
op, er der mulighed for at søge støtte efter § 18 i serviceloven eller i Friluftrådet.
”Som gildebrødre har vi mange pligter. Vi har pligt til at holde gildeloven
og gildeløftet, og det er jo omfattende pligter.” Sådan startede Kaj
Vahlkvist 5. minutters Sct. Georg.
Kaj talte om gildelovens elementer,
som ikke altid er lige lette at overholde, men mange af lovens pligter
virker helt naturlige og er rimelig
nemme at efterleve. Men det sidste
element i gildeloven: ”At gøre sin
pligt fremfor at kræve sin ret”,
er efter Kajs mening et billede af
mindreværd og underdanighed. At
•
•
•
•
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gøre sin pligt overfor gildet, familien
og samfundet kan være en naturlig
ting, men at gøre det på bekostning
af at kræve sin ret virker ikke realistisk. Vi lever i et retssamfund med
regler og love, der giver os alle visse
rettigheder. Kaj opremsede nogle
pligter og rettigheder. Men det er ordet ”fremfor”, som Kaj ikke forstår,
da det ikke kan være meningen, at
vi som gildebrødre alene skal gøre
vores bedste for at gøre vores pligt
uden at tænke på at håndhæve vores rettigheder. Kort sagt; det sidste
element bør slettes.

Eftergildehallen bød naturligvis på
kogt torsk ”med det hele”. Og vi kan
sige stor tak til Lars kok for lækker
fisk og tak til 5. gruppe for udsøgt
citronfromage og kreativ borddækning.
VISITKORT
BREVPAPIR
KUVERTER
FLYER

•
•
•
•

KLUBBLADE
BROCHURE
PLASTIKKORT
POSTKORT
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Mette havde været til GIM møde
og kunne berette at Fellowship Day
næste år er i Fredericia. Man havde
talt om fredslyset, som både Vejle
og Fredericia mener er ved at dø
ud. Der er nordisk træf i juni måned
i Horsens.
Næste gildemøde vil evt. være i
Christiansfeld, hvor vi skal besøge
Søsterhuset og kirken.
Tove Andersen mindede os om Frokost Jazz lørdag den 7. marts.
Inger Vahlkvist orienterede os om
at der vil komme nyt gulv + ny ovn
i køkkenet.
Jørgen sendte en liste rundt, hvor vi
kunne skrive os på angående hjælp
til Vonsild løbet den 26. april. Sidste søndag i oktober kan vi forvente
at skulle hjælpe til ved et mandeløb i
Geografisk Have. Man er i fuld gang
med at finde på udfordringer.
Søren var i december hos Kirsten
Iversen og gratulere hende med 50
års gildejubilæum.
Skriver Ady

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

NYTÅRSKUR.

Hvis man går ind på sin computer og googler ordet nytårskur
får man omkring 31.000 resultater. Oprindelig stammer det i sin
nuværende form fra ca. 1630,
hvor landets øverste rangklasser blev indbudt til at ønske kongen og hans familie et godt nytår.
Sct. Georgs Gilderne i Kolding
har også sin egen nytårskur, altid den 1. søndag i det nye år..
Oprindelig var det stadsgildet der
stod for arrangementet, men det
blev hurtigt uddelegeret til gilderne efter tur. I år skulle 4 Gilde stå
for nytårskuren. På indbydelsen
stod der kl. 13.00 i gildehuset,
og 106 gildebrødre med påhæng
fandt vejen til gildehuset. I indbydelsen stod der at man skulle
tilmelde sig, det havde 90 gildebrødre med påhæng gjort., resten mødte bare op. Det vil det jo
være en stor lettelse for arrangerende gilde, hvis alle vil tilmelde
sig!
De frem
mødte gildebrødre med påhæng
blev modtaget med champagne
og det var så meningen at man
skulle cirkulere rundt og snakke
med hinanden, men ret hurtigt
fandt man en stol, og der blev
man så siddende. Kl. 14. gik gil17

demester Uffe på talerstolen, og
bød velkommen og foreslog at vi
sang: Vær velkommen Herrens
år, og det gjorde vi så.! Henning
Spens indtog så talerstolen og
præsenterede Lene Wull fra Kolding Stadsarkiv, som ville fortælle
om Stadsarkivet. Der var vist ikke
ret mange i forsamlingen der vidste hvad Stadsarkivet er for en
størrelse. De fleste tror at det er
en samling af gamle aviser og
støvede protokoller fra Koldings
fortid. Det er blot noget af det der
findes på Stadsarkivet. Alle borgere i Kolding Kommune kan frit
gå ind på Stadsarkivet og søge
oplysninger om f. eks en bestemt
gade eller vej, eller den egn eller gård de er født og opvokset
på. Der er f. eks gamle vejvisere
helt tilbage til 1877. Det er for
omfangsrigt at referere alt hvad
Lene fortalte om, men det kan anbefales selv at gå ind på Stadsarkivet og se hvad det indeholder
og kan fortælle om Koldings fortid. Stadsarkivet ligger i gården i
Nicolai komplekset, der også indeholder andre spændende ting,
bl.a. en biograf der viser mange
film som ikke kan ses andre steder, og en hyggelig cafe. (Nå det
var et sidespring). Tak til Lene for
at hun ville komme og fortælle
om Stadsarkivet. Så var det blevet tid til at kåre Årets Gildebror.
18

Der var tre kandidater til denne
fornemme titel: Britta Højriis fra 1.
Gilde, H.C. Jepsen fra 2. Gilde,
og Poul Lyngs fra 4. Gilde. Alle
tre har på hver sin måde gjort et
stort arbejde på gildeplan. Poul
Lyngs løb med titlen, og det var
fortjent. Poul har gjort et stort arbejde for Gildehuset. Vi har bl.a.
fået nye stole og nyt gulvtæppe
i huset, og der er indlagt trådløst internet. Mens kaffen blev
skænket fortalte Inger Vahlkvist
om kunsten på væggene og præsenterede kunstneren. Der blev
solgt lodder så man kunne vinde
et kunstværk.

Forsvarsbrødrenes Kor, underholdt med nogle sange, så vi kom
hele verden rundt. Som afslut fik
Stadsgilde mester Jørgen Pørksen ordet og takkede 4. gilde for
et flot arrangement og ønskede
et Godt Nytår.
Christian Vildfang
Nytårsskriver.
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Fredslys

Med fredslysets komme til en hyggelig eftermiddag i Sct. Georgs Gildernes hus i Kolding, hvor der var
deltagelse af gildebrødre, samt de
organisationer / personer, vi donerede vores sjovt sammensparede
penge videre til, sidder jeg her og
tænker lidt over det hele.

debrødrene om Fredslyset; ja, med
den deltagelse af 6 personer fra 1
gilde, 1 fra 2 gilde, 4 fra 4. gilde, 6
fra 5 gilde og så selvfølgelig, det arrangerende gilde, som mere eller
mindre har alle mand på banen, for
at servicere.
Med den deltagelse, vises der ikke
den store interesse, og vi kan spørge hvorfor? Så måske vi skal tænke
andre tanker????
Drop Fredslyset, lad os donere penge 1 gang om året, ved Sct. Georgs
aften. Vi får ikke bedre omgivelser
end slottet til sådan en seance, så
lad os benytte det, til et BRAG af donationer i april måned. Man kunne
måske udvide det med lidt underholdning så det ikke blev så stift???
Vi er jo så heldige at have forbindelser til slottet, med alle de ”kongelige”
der render rundt i sommerferien og
efterårsferien. Mega stor tak til Jer.
Her var så lige lidt til debat???????
Britta

Fredslyset, ja jeg ved godt det
STAMMER fra en grotte i Betlehem,
med budskabet om Fred i verden.
OG, det er da også lige det, vi alle
ønsker. Men hvor er der fred i verden nu. De slås alle vegne. Vi har
alle ondt i krop og sjæl over alt det
”krigeri” der foregår. Religionskrigen
er blevet til den nye kolde krig. Den
overgår 1 og 2 verdenskrig.
Så spekulerer jeg: Hvad tænker Gil-
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Hjælpekomiteen

Onsdag den 26. november var en
herlig dag på Fynsvej, hvor der var
feststemning og havde tiltrukket
mange mennesker, som det sker
hvert år, når der indkaldes til fredslyset. Der kommer gæster fra alle
verdenshjørner, ja selv fra Tyskland, men de er der også næsten
konstant til fredslyset, spejderne fra
Flensborg, det er så hyggeligt med
taler og ikke mindst æbleskiverne
og kaffen (gløggen var der ikke i år),
som gør det yderst hyggeligt, med et
par taler som minder os om, at det
snart er jul, og hvad det medføre.

brødre, som havde medvirket til at
indsamle midlerne til, at vi denne
dag kunne give pengegaver, til ikke
mindre end elleve, der havde søgt
om hjælp, og det var både store og
mindre beløb, man havde søgt om,
men alt i alt blev der udbetalt 56.500
kr. denne dag. Siden hen har undertegnede fået flere takkeskrivelser fra
modtagerne.

Der har også været flere udtræk på
børnestøtten her i efteråret, hvor
børn ikke har haft forældre, der har
kunnet hjælpe dem med vintertøj
eller sko og støvler, og hvor børnestøtten så har hjulpet børnene, og
det har også glædet både børnene
og forældrene, som har været dybt
taknemmelige for den støtte, som vi
har kunnet yde dem.
Benny Pagh

Da vi havde hygget os ved bordene
et stykke tid, skulle der også uddeles donationer denne dag, til de fleste af dem der havde indsendt en
ansøgning til hjælpekomiteen om
hjælp, så efter en lille ros til gilde-
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HUSUDVALGET

Hjælpekomiteen

Pakketid: Så blev det jul igen, og
alle børn og barnlige sjæle glæder
sig rigtigt meget, men der er også
nogle familier som glæder sig, men
har ingen muligheder for, at indfri
denne glæde. Derfor er det godt, at
hjælpekomiteen og andre kan sætte
ind, for at glæde disse familier, så de
får en god jul, uden de store mangler.

Orientering fra
Strikkeklubben i
Onsdagsklubben

I løbet af 2014 har strikkepindene
glødet og synålene været meget aktive.
I forbindelse med julen har der været lavet juledekorationer til salg.
De producerede ting har efterfølgende været solgt på markeder og
på plejehjem, samt fra klubbens udstillingsskab i gildehuset.
Der er p.t. indsamlet kr. 8.500, som
nu vil blive anvendt til hjælpearbejde.
Det gode arbejde og sociale element
i Strikkeklubben fortsætter i 2015 og
der er altid plads til flere deltagere.
Strikkeklubben

Her på billedet ser man mange
pakker og gaver, der blev samlet i
Brændkjær kirken, og som folkene
bagerst i billedet, skulle ud til familierne med, og det var til meget stor
glæde, hos de familier vi besøgte.
Derudover kunne familierne, hvis de
intet juletræ havde, få sådan et leveret gratis, og det var der flere der
takkede ja til, som ikke selv havde
råd til et juletræ.
Benny Pagh
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Nyt om Gildehuset!

Når I læser dette har vi fået køkkenet i huset gjort fint i stand, vi har
købt en ny ovn med automatisk vaskesystem, så problemet med rengøring nu er fortid, ligeledes er der
købt et nyt køleskab til erstatning for
det gamle og meget slidte, begge
de nye ting er af mærket Zanussi
og leveret fra Jysk Storkøkken, vi
får også nyt gulvbelægning i køkkenet med skridsikkert overflade, og
da den nye ovn kræver afløb får vi
også etableret et gulvafløb så det
fremover er lettere at vaske gulvet
med rigeligt vand og så skrabe det
ned i afløbet, det hele bliver leveret
og monteret i uge 5 så det er klart til
vore møder i februar.
Duge.
I kælderen ligger der mange velourduge i flere farver som i sin tid blev
indkøbt af 1. gilde, de er nu overdraget til huset, vi siger tak, og er nu til
fri benyttelse af alle gilder, man sørger selv for at vaske og lægge dugene på plads efter brug, vi håber det
kan fungere, det kan det selvfølgelig
kun hvis vi alle passer på dugene,
får dem vasket og lagt på plads så
de er i orden til de næset der skal
bruge dem.
Britta har en del stofduge som hun
mod betaling låner ud, det aftales i
hvert tilfælde med Britta.
Gulvtæppet
Som alle nok har bemærket fik vi

22

nyt tæppe på i restaurant og gildehal her i sommer, det er jo sådan at
den første ridse man får i en ny bil er
den værste, sådan er det også med
den første plet på et nyt gulvtæppe,
vi må desværre konstatere at vi allerede har fået flere pletter på vores
nye tæppe, det kan nok ikke undgås
huset bruges jo meget og er til for
at blive brugt, men er man uheldig
enten til et gildearrangement eller
privatfest at spilde på tæppet så er
det selvfølgelig vigtigt at få det tørret
op med det samme, men lige så vigtigt at give Britta, som står for rengøringen, besked hvor og hvad der er
spildt så hun efterfølgende kan behandle pletten med det rigtige rengøringsmiddel, vi har kun et fint hus
hvis vi alle er med til at holde fint.
Poul Asger Lyngs
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Det våde øje.

Hvis man spørger gildebrødrene i
Koldng, hvad de laver lørdag morgen, vil de flestenok svare, at de på
denne dag benytter lejligheden til at
sove længe.
Det gælder dog ikke de 16,der er
medlemmer af svømmelauget med
det meget sigende og mundrette
navn ”Det våde øje”
Lauget har nu eksisteret i 48 år og
har fungeret som tværgildemæssigt
mødested for mandlige gildebrødre,
der ønsker at starte en weekend
med motion og godt kammeratskab.
I starten lagde man ud med gymnastik og efterfølgende svømning og
sauna. Da vi alle er blevet ældre,
har vi forladt gymnastikken og nøjes
nu med de to sidste aktiviteter.
Flere af laugets medlemmer har været med i over 40 år, men der sker
hvert år en naturlig udskiftning, således at medlemstallet altid ligger
nogenlunde konstant.
Vi har altid holdt til på Parkskolen,
med kortere henvisninger til andre
skoler under ombygninger og lignende.
Antallet af medlemmer begrænses
af saunaen størrelse, og enhver gildebror (m) kan ansøge om at blive
optaget på venteliste.
Kvalifikationerne er et venligt og
åbent sind, der både kan modtage
og give svar på de mange hentydninger, der naturligt kommer blandt

gildebrødre, der sidder tæt sammen uden overtøj i saunaen. Gode
historier og en lille sang i anledning
af mærkedage hører med til laugets
efterhånden mange traditioner
Der er hvert år juleafslutning og laugsforsamling inden sommerferien,
hvor der aflægges beretning, og
valg af præsidiet m.m. finder sted.
I 2014 kom laugets fremtid virkelig
under pres, idet Kolding Kommune
forlangte, at der fremover altid skulle være en eksamineret livredder til
stede ved svømningen.
Gode Råd var dyre, men takket være
en stor indsats fra Ole og Knud, der
både har taget teori- og praksis prøven, kan vi nu se frem mod 50 års
jubilæet om 2 år.
Laugets ledelse i 2015 er:
Præsident: Bent Hoberg 3. Gilde
Kasserer: Bent Hoberg 3. Gilde
1. VicePræsident: Poul Lyngs 4.
Gilde
2. VicePræsident: Hans Emil Andersen 1.gilde
Revisor: Evald Sjøgren 4. Gilde
Sekretær: Erik Jørgensen 3. Gilde
Lukkehold: John Schmidt 4. Gilde.
Æggekoger- på prøve: Kaj Peter
Heick 1. Gilde
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Eksam. Livreddere: Ole Otzen 3.
Gilde og Knud Esbjerg 4. Gilde.
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Slotsnissen kom forbi.
Traditionen tro afholdt Sct Georgs
Gilderne juletræsfest for børn, forældre og bedsteforældre lørdag d.
27.12.2014 (3.juledag).
Vi havde en rigtig hyggelig aften,
hvor selveste Slotsnissen kom på
besøg og underholdt børnene sammen med vores mangeårige musiker Bjarne.
Det påståes, at der intet vedtages i
Kolding Gilderne uden det først har
været til behandling i ”Det våde øje”.
Om det er sandt, vides ikke, men
ovennævnte kompetente tværgilde
valgte ledelse af lauget kan til enhver tid besvare de spørgsmål, der
måtte dukke op heromkring!
December 2014
Erik Jørgensen

Stor tak til Slotsnissen og Bjarne.

30 børn og 32 voksne var mødt op.
Det var lidt mindre end der plejer at
komme, men vi håber selvfølgelig
ikke at interessen er blevet mindre.

Der var jo 4 fridage i træk, det kan
være årsagen.
Tak til Britta Højriis for hjælp i køkkenet og for at skaffe en stor del af
gaverne i Amerikansk lotteri. Tak til
sponsorer af resten af gaverne.
Også en tak til Jan Nielsens kone,
der gav en hånd med da Jan var
blevet syg og tak til Helle Lisberg for
slikposerne.
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Med Gildehilsen
og godt Nytår
Juletræs Udvalget.

Derfor er fællesspisning
en god idé

Fællesspisning er en nem og overskuelig måde at lave et arrangement
for sine gildebrødre og andre.Her
mødes I om noget helt basalt i en
uformel atmosfære.
De bedste samtaler opstår ofte over
et hyggeligt måltid, og fællesspisning er derfor en oplagt mulighed
for at få talt med andre gildebrødre,
som man normalt ikke møder.
Alle medbringer et godt humør og
hjælpsomhed. Det gør arrangementet overskueligt for dem, som arrangerer.

Onsdagsklubben
søger nye
bridgespillere.
Hver onsdag kl. 14.00 samles
vi i gildehuset og begynder med
hyggesnak, kaffe og brød.
Ca. 14.30 går nogle i natuglen for at
lave tæpper og andet håndarbejde.
Andre går i biblioteket for at spille billard og endnu andre spiller bridge.
Vi er sædvanligvis til 2 borde (8 spillere), men vil gerne kunne blive 3 borde
(12 spillere )
Bridge er et fantastisk spil, hvor man har en fast makker.
Det drejer sig om at melde sine kort, og hvis man får ” kontrakten ”, at spille
kontrakten hjem.
Det er et fascinerende spil, som skal læres, hvis man vil være med.
Der er undervisning i Kolding Bridge Center, der starter efter sommerferien.
Men hvis man går med tanker om at spille bridge og gå til undervisning, vil
undertegnede gerne bidrage med en appetitvækker om bridge. Hvis der er
interesse herfor, vil det foregå i onsdagsklubben

Onsdag d.25 februar kl. 12.00

Hvor vi vil snakke om spillet og nogle enkle grundregler.
Derefter mulighed for at deltage i onsdagsklubben og ” kigge på ” hvad
bridge er i praksis.
Hvis du har interesse i en
bridge ” appetitvækker ”, da
henvend dig til
Kaj-Henning Sørensen
Mail: kahs@live.dk
Tlf. 2667 0600
Senest d. 18. februar

Jazzcafé ”Sct. George” præsenterer
Frokostjazz lørdag den 7. marts
2015.

Det er med stor glæde at Jazzcafé " Sct. George” igen kan præsentere Jazzveteranerne
Caféen er åben fra kl. 12.00, og der spilles fra kl. 12.30 til kl.15.30 i Gildehuset, Fynsvej 73,
Kolding
Prisen er 150, 00 kr. Beløbet dækker: entre, 3 snitter & kaffe m. kage.
Så har du og din ægtefælle, eventuelt nogle gode venner lyst at gøre en kedelig efterårs
eftermiddag til en lille fest! så er der tilmelding til:
Britta Højriis, 2965 1387 – brittahojriis@stofanet.dk
Tove Andersen, 2276 7634 – 2xandersen@gmail.com
Arr. 5. Gildes Musikgruppe
Overskuddet går til 5. Gildes hjælpearbejde

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.
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