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REDAKTIONEN

Terror i Danmark!

Danmark er nu også blevet ramt af den
bølge af terror, der på det seneste er
skyllet hen over de vestlige lande.
Knap havde støvet lagt sig efter de brutale terrorangreb i Paris, før det skete
igen hos os. Den formodede gerningsmand er den 22-årige muslim Omar Abdel Hamid El-Hussein, som er født og
opvokset i Danmark.
De mange nye terrorangreb er anderledes end det, man tidligere har set.
De er meget simple. Terroristen eller
terroristerne går bare hen et sted, som de
har udvalgt, og begynder at myrde løs.
Det kræver ikke den store forberedelse.
Man kunne kalde det selvbetjeningsterror. For sådanne terroraktioner kan
gennemføres af en enkelt eller nogle
få personer. Men i hovedsagen har han
godt kunnet klare sagen selv. Selvbetjenings-terroren har gunstige vilkår. Og
det danske samfund har selv været med
til at skabe disse gunstige vilkår.
Det er blevet ret nemt at finde folk til
den form for terror, og det skyldes tre
ting:
I Danmark og andre vestlige lande har
masseindvandringen skabt store muslimske parallelsamfund, der er præget af
en anden kultur og et andet syn på samfundet end det danske (franske osv.).
Samtidig er der sket en radikalisering
inden for islam, både i den muslimske
verden og i Europa, herunder Danmark.
Endelig er adgangen til våben blevet lettere for folk, der ønsker at begå terror.

Det skyldes blandt andet, at der efterhånden er stærke bånd mellem de kriminelle miljøer og radikale islamistiske
miljøer. Omar Abdel Hamid El-Hussein
var da også en kendt kriminel.
Folk, der ligefrem er parate til terror i
kampen for et religiøst styret samfund,
udgør et meget lille mindretal. Men de
bliver flere, og derfor er det blevet lettere for Islamisk Stat og andre at puste til
selvbetjenings-terroren. Terrorangrebet
mod mødet i kulturhuset Krudttønden
var da også rettet mod ytringsfriheden.
Det samme var angrebet på Charlie Hebdo.
Samtidig er adgangen til våben blevet
lettere. De kriminelle miljøer svømmer
i våben, og da den islamiske radikalisering også mærkes her, er der våben til
rådighed for terror.
Politiarbejde og værdikamp:
Selvbetjenings-terroren kan ramme ud
af det blå. Den er sværere at forudse og
dermed også at forhindre. Sådan var det
også med terrorangrebene i København.
Heldigvis betød dygtigt politiarbejde, at
man så bagefter fik hurtigt fat i den formodede gerningsmand.
Danmark har selv været med til at bane
vejen for selvbetjenings-terroren, og vi
vil få mere af den. En del af svaret må
nødvendigvis være en kraftig oprustning af det danske politi. Men uden en
kamp for det verdslige samfund, kan
selv den bedste politiindsats ikke klare
problemerne.
Pas på jer selv derude og husk på at ikke
alle er islamister. Vi skal huske på ikke
at dømme alle ens, uanset tro og hudfarve.
Redaktør Ølaj Mørup
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STADSGILDET

Referat fra stadsgilderådsmødet den 18.2.2015

Deltagere: 17 stemmeberettigede
gildeledelsesmedlemmer samt udvalgsformændene
Punkt 1. 2. og 3. Velkomst v/STGM,
dirigent Ib Damkjær-Larsen, referent Eva
Punkt 4: Referatet fra stadsgilderådsmødet d. 22.10.2014 godkendt
Punkt 5: STGM`s beretning:
Først en opfordring til gilderne til at
valgene på gildetingene er seriøse.
Arbejdet i udvalgene overlades til
udvalgsformændene at berette om,
men af fælles arrangementer kan
nævnes Fredslyset. Lille interesse
i deltagelse fra gildebrødre med
undtagelse af det gilde der står for
arrangementet. – Skal vi blive ved
på denne måde? skal vi helt droppe
det? eller finde en ny måde at gøre
tingene på? Nævnte fællesspisningen som en god måde at mødes på
tværs af gilderne. Nytårskuren blev
et tilløbsstykke med 106 deltagere
også en god tradition. Opfordrede
Uffe til at komme ind på ændringen
af vejledningerne. En reprimande
om manglende rengøring og orden
efter brug af huset, de anførte regler
skal følges.
Efterlyste de sidste oplysninger om
donationer i 2014 fra nogle af gilderne. Og til slut en påmindelse om, at
der skal findes emner til ny STGM
og STGK til stadsgildetinget.
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I debatten om Fredslyset blev nævnt
at interesserede blot kunne afhente
lyset i Gildehuset og uddeling af
donationer kunne flyttes til f.eks. et
tidspunkt lige før nytårskuren hvis
2 gange årligt er nødvendigt. Helt
droppe at modtage lyset var der ikke
så stor opbakning til. Konklusion:
Det overlades til den nye ledelse at
finde en løsning.
Uffe kom ind på arbejdet med redigering af vejledninger og vedtægter. Har egenhændigt udarbejdet et
nødvendigt oplæg til gennemgang,
men den arbejdsmetode var ikke i
overensstemmelse med de valgte
udvalgsmedlemmers opfattelse af
hvordan arbejdet skulle gribes an.
Uffe var derfor indstillet på at stoppe
som den ansvarlige for projektet og
overlade materialet til andre.
Blev af STGM bedt om at gøre arbejdet færdigt, og det har ingen
hastværk. Stor ros til Uffe for det
store arbejde.
Punkt 6: Økonomi:
Bent uddelte hovedtallene for 2014
til orientering på gildetingene. Regnskabet endnu ikke revideret.
Punkt 7: Beretning fra udvalgene:
Hjælpekomiteen v/ Benny: 14 donationer imødekommet i april kr.
76.900,- 11 i november kr.56.500,fra børnestøtten uddelt kr.12.500,Soldaterstøtten er nu lagt ind i
hjælpekomiteens kasse, i alt indestående pr.31.12.2014 kr. 181.331,Omtalte den planlagte veteranlejr
med besøgene udefra. Enighed om
at antal deltagende gildebrødre begrænses til de inviterede.

Husudvalget v/ Poul: Har brugt
hele det for 2015 budgetterede beløb til nyt gulv, ny ovn, nyt køleskab,
har dog stadig til maling til trappen.
Enig i at reglerne for benyttelse af
huset skal følges. Arten af pletter
på gulvtæppe meddeles til Britta.
Der kommer nyt Pianette i stedet for
klaveret i restauranten. Fordørens
binding skyldes måske en sætning,
klares midlertidig med ringe under
hængsler. Ikke flertal i husudvalget
for udendørs rygerum. Prisen på Øl
og sodavend er ens iflg. en speciel
aftale med Liva. Opfordrede til køb
af lodder til de skiftende kunstudstillinger.
Lejrudvalget v/Nis: Junglestien
opgivet erstattes af petanque bane,
ny ovn kan ikke fungere med nuv,
el-kapacitet derfor opgraderes elkapaciteten og anskaffelse af ovn
udsættes så alt kan holdes indenfor budgettet. Fejring af husets
fødselsdag d. 21.april med bl.a. en
petanque konkurrence. Jubilæumsskrift udarbejdet af Poul Nielsen,
200 eksemplarer trykkes. Samlet
gæld på huset kr. 415.000,-

Distributionsudvalg v/Kurt: Kirkebladene afhentes d. 20.3. skal uddeles i uge 13. Uddeling for ældresagen blev ikke aktuel.
Ridderudvalg v/Karsten: forventet
optagelse i maj af 2 fra 1.gilde og
2 fra 5.gilde. Ridderudvalgsmøde
22.april.
Operaudvalg v/Ib: Møde med Musik Kolding d.26.2. ny aftale skal
drøftes
Punkt 8 Evt.: Uffe oplyser Gim udvalg mødes 2 gange årligt vedr. Fellowship og Fredslys – hører under
distriktet. Iflg. Nis deltager ca.20 i
Onsdagsklubben. Til bridge, billard, strikning og fremfor alt hyggeligt samvær.
Karsten oplyser: Forsikringer gennemgået og er nu i orden, der kommer oplysning i bladet om dækningen. Opfordring til at gilderne
kommer med faner d.15.6. på Koldinghus og 2.gilde opfordres til at
søge om ny fanedug. Distriktsrådsmøde 8.4. med evt. deltagelse fra
landsgildet.
Afslutning v/STGM
Kolding, d. 18.2.2015
Eva

Vejle - Kolding - Kolding Syd
Fredericia - Vejen - Haderslev

STADSGILDETING
Onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00 i Gildehuset
med følgende dagsorden iht. Stadsgildets vedtægter
§8

1. a
b

Valg af dirigent
Valg af protokolfører

2.

Stadsgildemesteren aflægger beretning

3.

Stadsgildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab

4.

Indkomne forslag

5. a
b

Beretning fra hjælpekomite
Regnskab fra hjælpekomite

6.

Beretning fra lejrudvalg

7.

Beretning fra husudvalg

8.

Beretning fra distributionsudvalg

9.

Beretning fra operaudvalg

10 a
b

Valg af stadsgildemester
Valg af suppleant for stadsgildemester

11. a
b

Valg af stadsgildekansler
Valg af suppleant for stadsgildekansler

12. a
b

Valg af stadsgildeskatmester
Valg af suppleant for stadsgildeskatmester

13. a
b

Valg af 2 revisorer
Valg af 1 suppleant for revisor

14. a.

Valg af formand for Frydenborglejren for 2 år – formanden er
på valg i ulige år.
Valg af udlejningsansvarlig for Frydenborglejren for 2 år –
den udlejningsansvarlige er på valg i lige år.

b
c
d

Valg af formand for Gildehuset for 2 år – formanden er på valg i lige år
Valg af udlejningsansvarlig for Gildehuset for 2 år –den
udlejningsansvarlige er på valg i ulige år.

15.

Eventuelt (Forslag, som fremkommer herunder, kan ikke sættes under
afstemning.)

16.

Beslutningsprotokol oplæses.

Husk: Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget, skal være fremsendt til stadsgildemesteren
senest 14 dage før stadsgildetinget.
Eva Damkjær-Larsen
stadsgildekansler

Murermester

H.G. MORTENSEN & SØN

Tlf. 7552 7658
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Gildemøde med damer
1. gilde 5. februar 2015.

29 personer var mødt op til denne
aften, der indledtes med et oplæg
af plejehjemsleder på Dreyershus
Karen Sørensen, som fortalte om,
hvordan dette plejehjem, der drives
af OK fonden og har en driftsaftale
med Kolding Kommune, fungerer
i forhold til kommunale plejehjem,
idet man på private plejehjem har
nogle muligheder, som man ikke har
på de kommunale plejehjem. Efter
oplægget var der mulighed for at
stille spørgsmål til Karen Sørensen
og spørgelysten var stor på spørgsmål om madlavning på stedet, husholdningskasser, om tilkøbsydelser
for beboerne og aktiviteter med det
formål at styrke beboernes fysiske
og åndelige velvære og tilstand.
Karen Sørensen foreslog vi kunne
lave et arrangement hvor vi besøgte
Drejershus.
4. gruppe stod for arrangementet
og menuen var mørbradbøffer med
kartofler, grønne bønner, gulerødder
med surt efterfulgt af is. Vi havde en
rigtig hyggelig aften, hvor snakken
gik lystigt og vi sluttede af med kaffe
og hundelotteri.
Peter Eeg
Skriver

2. Gildes julemøde.

Ak, ak… når man holder julemøde
så tæt på jul (18/-12), ja så kan et
referat til bladet godt drukne i flæskesteg, sild øl og snaps. Så derfor
et forsinket referat.
Vi havde i 2.Gilde denne aften inviteret vores partner med til julekomsammen. Den arrangerende gruppe
brillerer med en rigtig dejlig julefrokost. Da den var indtaget og alle troede de skulle læne sig tilbage i stolen og fordøje det indtagne, blev der
sat pakker på bordet.

Så begyndte den vildeste pakkeleg,
jeg nogensinde har været med til.
Folk spænede rundt om bordet og
hapsede pakker, og man skulle nå
at være på plads til det blev ens tur
igen, og da der var flere terninger i
gang, skulle man løbe stærkt.
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Og det blev vildere og vildere og
kinderne blev mere og mere røde
og der blev råbt og grinet. Det endte
med at alle sad tilbage med en pakke. Smart !!!! og ganske fornøjeligt.
Endelig blev der tid til afslapning under kaffen….troede man Næh, der
var lagt op til et juleeventyr. Ikke et
af de søde pusse-nuttede, men et
juleeventyr om nisser hentet fra Island. Og tak siger jeg !!! Alt for uhyggeligt og skræmmende for børn, og
måske også for voksne .Måske er
det derfor islændinge er nogle hårdføre nogen, når det vokser op med
så uhyggelige nissehistorier.
Tror ikke lige, det er den, jeg vælger
at læse for børnebørnene, hvis de
skal overnatte hos mig.
Vi fik ønsket hinanden glædelig jul,
og begav os ud i mørket… nisser eller ej !!!
Skriver Tove Knudsen
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Nytårsgildehal 2.Gilde
den 22. januar2015.

Starten på dette års nytårsgildehal
startede i Natuglen, hvor vi over et
glas med bobler ønskede hinanden
godt nytår. Alle var en fryd for øjet
med nydelig pynt i håret.
Derefter gik vi i gildehallen. Vi havde
denne aften glæden ved at optage
et nyt medlem i vores kreds nemlig
Åse Jensen. Åse har haft tid til at se
vores gilde lidt an, og har glædeligt nok lyst til at være med i vores
kreds. Et stort velkommen til Åse
!! Åse blev fortalt, at gildebroder er
noget, man er og ikke et kursus på
8 gange vinteren over. Vi ses lokalt
og ude i verden. Og vores ønske er,
at Åse skal føle sig godt tilpas i 2.
Gilde.
D. 18/12-2012 startede ”det nye 2.
Gilde” med kun 5 ildsjæle, og i dag
er vi 21 ildsjæle. Tillader mig at kalde
alle ildsjæle, for der er en fantastisk
positiv energi til at ville dette samvær og bidrage til et givende og interessant samvær. Vi har nu et solidt

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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fundament at bygge videre på.
Gildemesteren holdt en kort tale.
Else holdt 5 min. Sct. Georg, der
omhandlede glæden ved livet og
glæden ved samværet med andre
samt at ingen kan leve for sig selv.
Efter gildehallen var det tid til vores 3 retters nytårsmenu. Til anledningen havde undertegnet lavet et
sanghæfte med muntre og hæsblæsende sange, som man kun kunne
grine af, ja sågar kunne man blive
helt rundtosset. Der var en vældig
god nytårsstemning med bordbomber, der kastede stjerner ud over
hele bordet.
Der var dog også tid til det mere alvorlige i det muntre, nemlig nyt fra
husudvalget og gildemesteren. Nye
tiltag i 2. Gilde er en sanggruppe og
en vandreggruppe, uden forplig-

telse til at deltage kun hvis man
har lyst .Ildsjælene i de to grupper lader høre fra sig, når de er
klar.
Skriver Tove Knudsen
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3. Gilde gildehal
den 12.februar 2015

Temaer for 3. Gildes gildehal den 12.
februar blev en gildemestertale med
lokalhistorie og 5 minutter Sct. Georg om vore værdier som et dansk
samfund og Sct. Georg Gildernes
værdier. Til gildehallen var mødt 25
gildebrødre.
Kaj-Henning Sørensen afløste gildemester John Preben Hansen.
Kaj-Henning Sørensen bød velkommen og holdt så følgende gildemetertale om: Når man kører fra Vejle
mod Kolding ad den gamle landevej,
og når man lige har passeret Højen,
står der en mindesten for dragon
Niels Kjeldsen.Hvem var da denne
Niels Kjeldsen?
Søndag morgen den 28. februar
1864 døde en dansk soldat ved
Blåkær skov på landevejen syd for
landsbyen Højen, der ligger mellem Vejle og Kolding. Han hed Niels
Kjeldsen, var 23 år gammel, og godt
et halvt år forinden var han blevet
indkaldt til militæret. Han var blevet indrullet i 6.dragon regiment, og

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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han kom på rekrutskole i Itzehoe i
Holsten, hvor han lærte at skyde og
fægte mv. Det varede ikke længe,
før Niels Kjeldsen måtte deltage i
krigshandlinger.
Den 13. november 1863 vedtog
Rigsdagen ” en fælles forfatning ”
for Danmark og Slesvig. Den nye
lov var et brud på en international
traktat, hvor Danmark havde forpligtet sig til at behandle Slesvig og
Holsten ens, og derfor måtte der
nødvendigvis komme en konflikt
med det tyske forbund. I et tysk ultimatum af 16.januar forlangte man
novemberfor-fatningen ophævet inden 2 dage. Det kunne ikke lade sig
gøre, og kort efter var krigen mod
Tyskland en realitet.
Søndag den 28. februar 1864 deltog
Niels Kjeldsen i et feltvagtkommando, der var blevet udsendt fra Vejle
sydpå til Højen kro. Herfra var han
sammen med 6 andre menige dragoner og en korporal blevet sendt
videre mod syd for at undersøge,
om de preussiske soldater, der lå i
kvarter i Kolding, mon skulle være
på vej nordpå. Og det var de. Samme morgen kl. 7rykkede 3 eskadroner af det kongelige garderhusar
regiment, kaldet de røde garderhu-

sarer nordud af Kolding mod Vejle.
Forrest red avantgarden, der bestod
af 14 mand, 12 husarer og en underofficer under kommando af den
19-årige fændrik, grev Gustav von
Lüttischau.
Niels Kjeldsen og hans kammerater
var ikke nået ret langt, får de kom til
et hus, hvor der boede nogle venlige
mennesker, som syntes, at de flinke
soldater skulle have et krus øl og en
varm kop kaffe, og det tilbud kunne
de ikke sige nej til. Det var mens
de holdt an her, at de fik øje på den
preussiske fortrop. De blev hurtigt
klar over, at der kom flere imod dem,
end de selv var, så de vendte om,
og red så hurtigt de kunne nordpå.
korporalen havde en hurtig hest,
så han kom hurtigt langt foran de
menige. et par af de menige kunne
så nogenlunde følge med, så de fik
bragt sig ud af farezonen og nåede
også i sikkerhed ved Højen kro, men
de sidste fire, der red på tungere og
derfor langsommere heste, blev en
efter en indhentet af de 6 husarer,
der udgjorde fortroppen.
Da Niels Kjeldsen blev indhentet
ville han ikke overgive sig. I stedet
trak han sin sabel og huggede ud
efter de to forfølgere der var tættest

Vagn O. Electric
Aut. EL-installatør
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på. Det lyder blodigt, men sabelhug
var sjældent direkte farlige, for uniformen gav god beskyttelse. Dragonernes tykke og lange, uldne kapper
var næsten uigennemtrængelig for
hug. Hvis man skulle nå ind og såre
sin modstander for alvor, skulle der
stikkes og ikke hugges. Kugler beskyttede den ikke imod, men en rytter i bevægelse skulle meget tæt på
for at være sikker på at ramme en
anden rytter i bevægelse.
Da grev Gustav von Lüttischau var
fremme ved de kæmpende råbte
han flere gange til Niels Kjeldsen,
at han skulle overgive sig. Det nægtede han, og det var Lüttischau’s
indtryk, at der blev skudt mod ham.
Han affyrede nu selv 2 skud og et
ramte Niels Kjeldsen i nakken og
gik ud gennem panden, og han gled
langsomt af hesten, der fortsatte ind
på marken med saddelen hængende under sig. Det hele varede kun
kort tid. En bonde fra Dons, der var
på vej nordpå blev overtalt til at tage
den døde med sig.
Tilbage på vejen lå foruden blodpølen også den rød hvide kokarde,
der havde siddet foran på Niels
Kjeldsens hjelm, men som var røget

af, da han fik hugget forfra. Hans sabel dukkede nogle dage senere op
i Vejle. Både Niels Kjeldsens sabel
og kokarden og korkade findes nu i
Museet på Koldinghus.

Niels Kjeldsen ligger begravet på
Give kirkegård, hvor der også er opstillet en mindesten.
Henning Lorentzen (HL)holdt 5. minutter Sct. Georg og indlægget omhandlede ytringsfrihed og de konsekvenser dette kan medføre, vore
værdier som samfund og i Sct. Georgs Gildet samt vore ritualer.
Med udgangspunkt i de verserende
sager om ytringsfrihed og det umenneskelige attentat mod Charlie Hebdo i Frankrig, kom HL ind på, sin
personlige holdning til ytringsfriheden.

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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Er det i orden at man i ly af ytringsfriheden, generer og såre andre mennesker og trosretninger, bare fordi
man kan og må. Herefter kom HL
ind på Sct. Georgs gildernes værdier – hvilke har vi? – fungerer de?
– er de truet? HL gennemgik vore
værdier ud over gildeloven med
vor fællesskabskultur og rettet mod
svend-, væbner- og riddertiden. HL
kom også ind på vore ritualer og
herunder hvordan omverdenen ser
på disse samt vort fællesskab med
eksempelvis den fælles svømmeklub ” det våde øje”.
Eftergildehallen blev ledet af Gunner Kjær Hansen. Ved eftergildehalllen var der en debat på grundlag af Henning Lorentzen 5 minutter
Sct. Georg. Og så den 14. februar
var der med attentaterne ved Krudttønden på Østerbro og den jødiske
synagoge, hvor 2 uskyldige mennesker mistede livet et angreb på vores samfund, demokrati mv.
Justitsminister Mette Frederiksen
skiver på sin facebook den 14. februar ” Vi skal stå sammen og ikke
lade os kue - vi skal holde fast i vores
demokratiske værdier. Det bedste
svar på ekstremisme er vores fælles
værdier som skal og vil vinde.”
5. gruppe stod for gildehallen.
NC-Skriver.
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4. Gildes gildemøde
den 3. februar 2015

Indbydelsen til gildemødet stod der,
at der ville blive serveret en nationalret, og efterfølgende ville en sømand
fortælle om sit liv på søen. Lidt over
kl. 19.00 blev der budt indenfor til
de pænt dækkede borde, men da
de 21 fremmødte forventningsfulde
gildebrødre havde fundet en plads,
sagde gildebror Poul Lyngs der var
bordleder at da maden først var klar
kl. 19.30 foreslog han vi fordrev tiden
med en sang. Sangen var lidt aktuel
selv om der ikke var nogle snedriver,
den sang Poul havde valgt var: Sneflokke kommer vrimlende!
Da uret ikke viste 19.30 endnu tog
gildebror Jan ordet og fortalte lidt
om City Kolding med henvisning til
sin 5 min Sct Georg han holdt ved
gildehallen i september måned. Efter Jans indlæg viste uret 19.30 og
silden blev båret ind. Efter silden
var vi lidt spændte på hovedretten,
selvom de fleste nok havde, havde
gættet det.

Stegt Flæsk med kartofler og persillesovs. Og der var rigeligt med stegt
flæsk, jeg fik i hvert fald mindst 10
stykker, og der var andre ved samme bord om jeg sad ved, der også
fik, fik deres andel. Da vores vanlige kok var blevet syg havde Britta
Højriis indtaget køkkenet, og det
var maden ikke spor ringere af. Efter dette sublime måltid fik aftenens
gæst ordet. Det var sømanden Gustav der fortalte om sine mange år
på søen. Det er for omfattende at
fortælle om hele foredraget. Men
her er lidt. Gustav startede som 16
årig med at sejle og han fortalte om
de forskellige rederier og skibe han
havde sejlet med. det var lige fra
coastere til A.P. Møllers store container skibe, der kunne sejle med flere
tusinde containere af gangen. Gustav fortalte også om blinde passagerer som var ethvert skibs skræk.
De blev som regel først opdaget når
skibet var i rum sø. De blev så sat til
at arbejde for føden, indtil skibet var i
havn. Gustav havde også sejlet med
forsynings skibe til boreplatformene
i Nordsøen. Tak til Gustav for at give
os lidt kendskab til livet på søen.
Vi sluttede aftenen på vanlig vis.
Christian Vildfang /
Søskriver for en aften.

Information og debat
5. GILDE

Gildemøde 5. Gilde
tirsdag den 17. februar

Ledelsen samt 1. gruppe havde inviteret til rundvisning ved arkitekt
Jørgen Toft Jessen i det ny restaurerede Søsterhus i Christiansfeld.
27 gildebrødre, ægtefæller og gæster mødtes på Kirkepladsen, hvorefter vi blev vist ind i kirkebygningen.
Jørgen Toft Jessen startede med at
fortælle lidt historie om Herrnhuterne, som grundlagde byen i 1772.
Christiansfeld er speciel ved at den
nok er et af de første eksempler på
byplanlægning. Den er bygget efter samme mønster som den første Brødremenigheds by Herrnhut
i Tyskland. Man valgte at anlægge
byerne i forbindelse med godser eller større herregårde og ved store
veje. Christiansfeld er bygget på
Tyrstrupgårds Langager og ved hovedvejen fra Flensborg til Skagen.
Brødremenigheden i Christiansfeld
er en evangelisk frimenighed og en
del af et verdensomspændende broderskab med byer og menigheder i
mange lande. Og byerne er bygget
op nøjagtigt som Christiansfeld, om
de ligger i Sydafrika, Sydamerika
eller Europa. Jørgen Toft Jessen
gjorde meget ud af at forklare om
byens grundplan, hvor byens akse
og hovedretning er de parallelle og
øst-vest vendte Lindegade og Nørregade.
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Gader og grunde er afsat og opmålt
i Hamborgske alen svarende til 57,3
cm.

Restaureringen af byens huse og
hotellet startede for 13-14 år siden,
hvor RealDania har bekostet 130mill.
kroner. A.P. Møller og Hustru fonden
har bekostet restaureringen af Søsterhuset, som vi fik en rundvisning i.
Søsterhuset har tre fløje og er bygget med plads til 62 senge og en kor

sal. En utrolig flot bygning, som er
istandsat med nænsom hånd, hvor
man har gjort meget for at bevare
ægtheden. Blandt andet er der monteret forsatsvinduer i stedet for termoruder for at bevare de forskellige
gamle rammer og glas.
Jørgen Toft Jessen har været med i
et udvalg, som har ansøgt om at få
Christiansfeld optaget på Unescos
verdensarvs liste. For en mand som
har arbejdet i og med byen siden
halvfjerdserne vil det være en stor
triumf og glæde.
Vi sluttede med kaffe, honningkager
og rugbrødslagkage i det tilstødende
hus ”Duetten”. Stor tak til arrangørerne for en meget interessant aften.
Skriver Ady

Halvmaraton,
10 km og 5 km
Søndag,
26. april 2015
kl. 14:00
Kolding KFUM Atletik & Motion samt
5. Sct. Georgsgilde i Kolding arrangerer løb.

Hele overskuddet går til Folkekøkkenet i Kolding

V

Se her: Vi mangler nogle hjælpere og vejvisere til
søndag, den 26. april kl. 13:00 til ca. 16:00
Kan du hjælpe, så send en mail

til J.sunksen@stofanet.dk - Eller ring 75 56 90 91
Vi mangler

Der er brochure og opslag i gildehuset
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4. Sct. Georgs Gilde
Kolding

Kære gildebror og gildesøstre
I anledningen af 4. Sct. Georgs Gildes 50 års
fødselsdag vil du og din georgine være velkommen til
reception på Fynsvej 73 for at være med til at
festlig gøre dagen for vore gæster.

Det vil foregå lørdag den 11. april 2015
fra kl. 11:00 til kl. 13:00

Der vil være en forfriskning i form af sandwichs og vin/øl/vand eller kaffe.

I forbindelse med receptionen vil der blive ydet en donation til fordel for
det nye julemærkehjem i Kolding.
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FRYDENBORG

Nyt fra
Frydenborg 2015!

Året 2014 der nu er gået blev på
mange områder et stille drifts år
med udskiftning af et par toiletter og
en enkelt dør der blev ødelagt, men
ikke de store fornyelser ud over det
der var planlagt herunder sti hen til
trappen og renovering af bålpladsen. Men nu er det jo 2015 og den
planlagte Junglesti er taget af ønskelisten idet der var så mange problemer at vi opgav. Udvalget har besluttet at der anlægges en Petanque
bane som så skal invides på vores
fødselsdag den 21/4 2015 med en
lille konkurrence gilderne imellem
(se Fødselsdags-annoncen) der vil
også blive udgivet et hæfte Frydenborg s historie som kommer i april
nr. og som fortæller hele historien
om tilblivelsen af Frydenborg og
alle de problemer og glæder der var
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og frem til i dag, denne historie har
vores gamle redaktør Poul Nielsen
gravet frem så han kan blive medlem af ”Graver gruppen ” som er på
P4 hver dag. En stor tak til Poul
I stedet for Jungle stien har vi brugt
pengene på at opgradere vores el
forsyning så vi er rustet til en udvidelse med en større el ovn og måske et el komfur i stedet for gas. Alle
betræk til madrasserne er nu vasket
og gulvet har fået en gang politur.
Vi skulle nu være klar til brug i 2015
hvor vi på nuværende tidspunkt har
indgået 34 kontrakter og dertil kommer så de faste som ikke er indgået
endnu. Så vi regner med at vores
budget holder.
Skriver NHJ

FRYDENBORGLEJREN
HOLDER 25 ÅRS
FØDSELSDAG

Tirsdag den 21. april 2015 kl.10.00 til 14.00
Alle gildebrødere med ledsager og vores naboer inviteres denne dag
så vi kan markere de 25 år vi nu har haft vores dejlige lejr.
•

Flaget hejses kl. 10.00

•

Indvidelse af en ny anlagt Petanque bane
Hvert gilde udvælger 3 gildebrødre samt Stadsgilde ledelsen
til en konkurrence om at bære titlen Frydenborgs Petanque
mester 2015

•

Der serveres lidt til gane og hals

•

Flaget nedtages kl. 14.00
Lejerudvalget
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GILDEBRØDRE 3. SCT. GEORGS GILDE, KOLDING
HUSK GILDETING
TORSDAG 12. MARTS KL. 19.00 I GILDEHUSET

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Ledelsen 3. Sct. Georgs Gilde, Kolding

Der indkaldes herved til
Generalforsamling i Broderfonden
Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 18.00
Mødet afholdes i Natuglen i Gildehuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være Broderfonden i
hænde senest den . 9. marts 2015

•
•
•
•

Fynsvej 40, 6000 kolding • Tlf. 2143 4601
cs@abcprint.dk • www.abcprint.dk
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VISITKORT
BREVPAPIR
KUVERTER
FLYER

•
•
•
•

KLUBBLADE
BROCHURE
PLASTIKKORT
POSTKORT

ABC print

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
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GILDEBROR TIL GILDEBROR

3. gildes cykeltur
til Samsø
13-15. juni 2014.

12 gildebrødre deltog på årets cykeltur. Jeg deltog selv som debutant
på Samsø-turen, så jeg så frem til
turen med stor forventning.
Vi mødtes ved gildehuset fredag kl.
12. Her havde Henning Lorentzen
og Erik Nyholm hver sin trailer med
cykelstativ parat. Og ikke nok med
det, de havde også et mindre cykelværksted. Så selv om man havde
klargjort cyklen hjemmefra, blev den
skilt ad. Af med pedalerne og styret
blev løsnet og drejet. Det var vist noget med muligheden for at få plads
til flere cykler på traileren. Jeg var
dog så heldig, at der skulle specialværktøj til min cykel, så den kom
med i hel tilstand.
Det var en fin dag med høj solskin,
så vi havde en fin køretur til Hou,
hvor vi var fremme 1 time før afgang.
Så skulle cyklerne samles igen. De
kom til at ligne cykler igen, og næsten alle dele blev fundet med det
samme. Bortset fra nogle pedaler,
som ejermanden efter lidt panik og
intens søgen fandt i sin egen sadeltaske. Der lå de godt, og så var man
sikker på at kunne finde dem igen.
Altså hvis man kunne huske, at det
var der, de blev gemt.
Henning Lorentzen havde taget fødselsdagsøl med til alle, så den nød

vi på kajen, mens vi ventede på færgen.
Som tidligere nævnt var det fint vejr.
Så vi fandt et par borde på soldækket. Her kunne vi nyde vores madpakker og en øl. Og så bød turledelsen traditionen tro på Dr. Nielsen, og
Erik Sandholt bød på en Mummelman bitter. Så vi var i høj stemning,
da vi anløb Samsø.
På havnen i Sælvig stod Bent Påbøl,
som er 3. Gildes lokale repræsentant og turguide på Samsø, parat til
at modtage os. Efter at vi fik samlet
tropperne, startede turen tværs over
øen til Ballen camping.
På vej over øen stoppede vi ved det
idylliske gadekær i Onsbjerg. Det
var blevet tid til at holde styr på væskebalancen! Man kan aldrig være
for forsigtig, når solen skinner fra en
skyfri himmel.
På Skovvejens Camping i Ballen
blev vi modtaget af campingmutter
og fatter. De havde reserveret 2 hytter til dem fra 3. Gilde. Det er hytterne nærmest kontoret og butikken.
Jeg er lidt i tvivl om, om det er for
at vi skal have kort vej til butikken,
eller om det er for at kunne holde et
vågent øje med gildebrødrene.
Bent Påbøl havde købt kød til aftensmaden, og et par gildebrødre
blev sendt til den sædvanlige leverandør af vaskede kartofler. ½ kg.
pr. mand.
Som sædvanlig bliver opgaverne let
fordelt mellem gildebrødrene. Der
skal hentes borde og grill. Der skal
dækkes bord osv.
Men de vigtigste opgaver er fastlagt

på forhånd, så vi er sikre på kvaliteten. Gunner Kjær griller kødet, så
bliver det perfekt. Kaj-Henning og
Henning er betroet opgaven med at
koge de 6 kg kartofler. Det passer
med, at kartoflerne er perfekte, når
de har delt en flaske rødvin under
kogningen. Mærkelig tidstagning,
men det skulle efter sigende passe
hver gang.
Som tilbehør var der lavet bløde
løg og smørsovs. Det var en perfekt middag, som blev indtaget under åben, skyfri himmel med et godt
glas rødvin.
Efter middagen var vi inviteret til en
øl hos Bent Påbøl i Dorit og Bents
dejlige hus. Her fik vi også set lidt af
en VM-kamp i fjernsynet.
Så tog vi på Samsø-turens stam
”Dingelhaus”, som hedder Emil B.
Her var der en vendelbo, der optrådte med sang og musik. Han spiller
på flere instrumenter og er virkelig
god. Han optrådte ifølge pålidelig
kilde også samme sted sidste år. Så
jeg er i tvivl om, hvorvidt han er en
vendelbo, der er emigreret til Samsø. I hvert fald må der opfordres til,
at turledelsen kan sørge for, at han
optræder samme sted på cykelturen
i 2015.
Lørdag startede med et godt morgenfoder. Vejret var stadig med os,
høj solskin og begrænset vind. Så
kursen blev sat mod den nordlige
del af Samsø.
Ruten gik over Torup og Østerby og
lidt op langs vestkysten og til Stauns
havn. Her var der et lille hvil og en
mulighed for at pleje væskebalan-

cen. Så gik turen til Kanhave-kanalen. I vikingetiden var her gravet
en kanal. Så kunne skibene hurtigt
trækkes gennem kanalen og forsvinde fra Stauns Fjord, hvis man
blev overrasket af fjender. Nu gik
turen så til Langøre havn og Peters Pladsen. På vej tilbage herfra
besøgte vi Langør kirke, som blev
indviet i 1925. Det er en meget lille
og utroligt flot beliggende kirke. Den
romantiske lille kirke bliver brugt meget som bryllups- og dåbskirke. Kirken var for øvrigt pyntet op til bryllup, så brudeparret havde valgt en
fin dag med perfekt vejr.
Nu gik turen videre til Mårup Brugs
for at handle ind til frokost. Frokosten blev traditionen tro indtaget ved
Nordby gadekær. Der er 2 borde,
som lige passer til vores lille selskab.
Det ene bord var desværre optaget,
men jeg tror, at gæsterne fornemmede, at vi gerne ville bruge begge
borde. De forlod det i hvert fald efter kort tid. Bjarne Jørgensen havde
medbragt en flaske O.P. Anderson
til frokosten. Tak til Alice, Bjarnes
kone, som havde opfordret ham til at
tage flasken med. Den smagte godt
i de idylliske omgivelser.
Efter frokosten delte vi os. Et par
stykker cyklede hjem til campingpladsen, og vi andre cyklede op til
Issehoved. Det var en stejl tur op til
udsigtspunktet, men hold da op en
udsigt! I det klare vejr kunne vi se
hele Aarhus bugten og det sydlige
Djursland ud til Ebeltoft.
Så gik turen hjem til campingpladsen, som vi nåede ca. 16.30. Da-

gens cykeltur blev på 52 km.
Igen tryllede Gunner Kjær med store
bøffer på grillen og æ’ kartoffelteam
delte den tidsafmålende flaske rødvin. Det blev en super middag i det
flotte aftenvejr.
Der var stemning for en tur på ”Dingelhaus”, hvor vendelboen underholdte igen. Det var en passende
slutning på en fin Samsø-dag.
Søndag morgen i det smukkeste
solskin stod den på oprydning, rengøring af hytter og nedtagning af
telte.
Vi cyklede over Ballen og videre syd
for Ballen, hvor man er ved at bygge en ny havn, som skal modtage
færgen fra Sjælland. Et fantastisk
projekt. Det vil så have drastiske
konsekvenser for Kolby Kås. Vi cyklede videre mod Brundby, og det var
faktisk lettere, da vi undgik meget af
den irriterende bakke fra Ballen til
Brundby. Det var selvfølgelig en vel-

valgt strategi fra Bent Paabøl, som
jo ikke som lovet, havde fået bakken
udjævnet. Vi kørte videre over Pillemark, videre nordpå forbi Koldinghus, op til Onsbjerg, hvor vi spiste
vore medbragte madpakker.
Vi sejlede fra Sælvig kl. 13.15, og for
en gangs skyld skulle vi kæmpe for
at få en plads på solskindækket.
Vi hilste af med hinanden ved gildehuset i Kolding, og takkede igen
for en hyggelig cykeltur uden nogen
som helst uheld, og vi glæder os til
næste år.
Som debutant siger jeg tak for en
stor oplevelse. Fantastisk natur og
hyggeligt samvær. Mange tak til arrangørerne. Jeg håber at deltage
igen næste år.
Per Olsen 3.Gilde
ps. en lidt forsinket information
på grund af en fejl, men måske en
inspiration til andre.

