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Information og debat
REDAKTIONEN

Et humanistisk 
Livsssyn!

Ordet humanisme bliver brugt på 
mange måder og i forskellige sam-
menhænge, så det skaber en vis 
usikkerhed og uklarhed om betyd-
ningen. Ordet er et udpræget plus-
ord, som de fleste opfatter det, og 
hentyder til, at man er menneskelig 
og især medmenneskeligt indstillet i 
sine holdninger og adfærd. I denne 
betydning er det ikke så mærkeligt, 
at både religiøse og ikke-religiøse 
kan bruge det, men det, der adskiller 
de to grupper humanister, er troen 
på noget overnaturligt.
Humanismen er baseret på viden-
skabelige erkendelser og menne-
skelig fornuft. Humanismens etik og 
menneskesyn er baseret på fornuft 
og erfaring, rationel og kritisk tænk-
ning, følelser, empati og medmen-
neskelighed. Humanismen er vok-
set ud af den samme tradition for 
fritænkning som gav ophav til den 
moderne videnskab og har været 
en vigtig impuls til udviklingen af 
demokrati og menneskerettigheder. 
Humanismen er udogmatisk. Den 
har ingen eviggyldige skrifter el-
ler sandheder og afviser livssyn og 
ideologier, som gør krav på at have 
en sådan kundskab eller opskrift på 
en perfekt verden. Den tager derfor 
afstand fra totalitære ideologier og 
religiøs fundamentalisme.
 Humanismen afviser forestillinger 

om overnaturlige magter, som griber 
ind i historien eller menneskers liv. 
Livet har ingen på forhånd givet me-
ning. Vi må selv skabe mening og 
finde mål for vores liv. Vi har ansvar 
for vore handlinger og valg og må 
arbejde sammen med andre for det 
fælles bedste.
Humanister har som udgangspunkt, 
at mennesker er i stand til at føre 
deres liv på egen hånd i social an-
svarlighed og i solidaritet med an-
dre mennesker. Det humanistiske 
livssyn er baseret på tillid til men-
neskers evne til at skabe og op-
leve mening i livet. Det er naturligt 
at markere og højtideligholde disse 
overgange. Det kan være glæden 
over, at et nyt menneske bliver født, 
at barndom afløses af ungdom eller 
at man finder en partner. Det kan 
også være sorgen over at miste en, 
man holder af. Oplevelse af lidelse, 
eksistentielle kriser og chok er lige-
ledes en del af vores liv.
Ved de store overgange er det vig-
tigt, at vi er der for hinanden. Det er 
derfor en naturlig del af vores virke 
som humanistisk forening at afholde 
ceremonier. Gennem ceremonierne 
støtter vi mennesker i at finde me-
ning og mål i livet for sig selv og 
sammen med andre.

Redaktør
Olaj Mørup
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Information og debat
STADSGILDET

STADSGILDERÅDSMØDE 
 

Onsdag den 28. oktober 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. 18. maj 2015 

5. Stadsgildemesterens beretning 

6. Økonomien, samt fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016 

7. Beretning fra udvalgene  

a. hjælpekomite 
b. husudvalg 
c. lejrudvalg 
d. distributionsudvalg 
e. ridderudvalg 
f. operaudvalg 

 
     8.    Eventuelt    (herunder GIM-udvalg og onsdagsklubben)  
 
Der er mødepligt for samtlige gildeledelser og udvalgsformænd. 
Såfremt du skulle blive forhindret så sørg for, at din suppleant deltager. 
 
 Alle øvrige gildebrødre er velkomne.  
 
 

På stadsgildets vegne 
Henning Lorentzen 
Stadsgildekansler 

 
 



Information og debat
1. GILDE

1. gildes Gildemøde
3. september 2015.

Der var mødt 24 gildebrødre op til 
dette møde, som startede i Kolding 
Miniby ved Geografisk Have, hvor 
de færdige bygninger er opstillet
Udflytningen blev officielt indviet i 
juni 2012 for bedre at kunne fremvi-
se byen i naturlige omgivelser. Byen 
er under konstant udbygning og for-
ventes færdig omkring år 2026. Vo-
res guider forklarede, at Kolding Mi-
niby blev grundlagt i 1996 med det 
formål at opbygge Kolding, som det 
så ud omkring 1860 – 1870 i model-
ler i 1:10. I dag er der færdigbygget 
mere en 250 bygninger, som udgør 
ca. 10 % af den daværende bebyg-
gelse. 

Minibyggerne arbejder ihærdigt 
og frivilligt på den store opgave på 
værkstederne på Lykkegårdsvej. 
Bindingsværk, tegl vinduer og porte 
fremstiller vi selv, ligesom tegninger 
til byggeriet bliver lavet på tegnestu-
en pr. håndkraft efter de gamle tradi-
tioner, men også mere moderne på 
computer.

De færdigbyggede huse følger et 
nøje planlagt forløb, for at skabe 
en sammenhæng i gadeforløbet, så 
gæsterne bedre kan få en fornem-
melse af den gamle Kongeby. Kro-
nen på værket er selvfølgelig Kol-
dinghus, som skal knejse over byen. 
Sponsorer køber vore huse, hvilket 
giver os mulighed for at købe mate-
rialer til byggeriet. Dertil kommer fri-
villige bidrag fra vore gæster. Under 
byrundturen fik vi historier om, hvem 
der havde boet i byen på det tids-
punkt, og hvad der senere var sket 
med byen. Alt sammen fortalt med 
stort indblik i Kolding historie af vo-
res guide.
Herefter takkede Gildekansleren 
vores guider for den interessante 
rundtur og derefter gik turen til Gil-
dehuset. Her ventede endnu 2 gil-
debrødre på at deltage i eftergildet, 
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Murermester
H.G. MORTENSEN & SØN

Tlf. 7552 7658

som var tilrettelagt af 1. gruppe med 
Søren Rasmussen som bordleder.
Efter spisningen orienterede Gilde-
mesteren om takkebreve, der var 
indkommet for vores deltagelse i 
forskellige arrangementer.  
Til sidst takkede Gildemesteren 1. 
gruppe for et godt arrangement, og 
vi afsluttede på traditionel vis med 
sangen ”Ja vi er danske spejdere”

Skriversuppleant
Svend Aage Pedersen

  

Information og debat
3. GILDE

3. Gildes Gildehal den
10. september 2015.

Til 3. Gildes gildehal deltog ca. 33 
gildebrødre.
GM John Preben Hansen bød vel-
kommen til gildehallen med optagel-
se af 2 nye gildebrødre.
Først blev Michael Nørgaard Ander-
sen ført ind i gildehallen og Michael 
fik stillet følgende spørgsmål:
Hvad er din indstilling til Sct. Georgs 
gildernes humanitære hjælpearbej-
de?
Hvad er din forventning af og til 3. 
Gilde?
Michael besvarede begge spørgs-
mål med at fortælle, at han som ung 
var KFUM spejder og i sit voksne liv 
havde travlt med familie og arbejde. 
Først nu har han fået tid til at gå ind 
i Sct. Georgs Gildet. Årsagen til, at 
han gerne vil ind i Sct. Georgs gil-
det, er blandt andet det humanitære 
hjælpearbejde, der er i tråd med Mi-
chaels egen livsindstilling. Til gen-
gæld får han så noget igen i form af 
et socialt netværk, fællesskab og 



7

Stort udvalg i indendørs 
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et godt sammenhold krydret med 
god humor.
Efter optagelse af Michael blev Per 
Johannesen ført ind og fik stillet føl-
gende spørgsmål:
Hvilken betydning mener du, at ar-
bejdet med unge mennesker har?
Hvad er din forventning til at være 
gildebror?
Pers svar til spørgsmål 1 omhand-
lede unge mennesker fra fødslen til 
ungdom med forældres indflydelse i 
de første leveår. Senere i teenage-
alderen får unge mennesker selv-
stændige meninger og her kan de 
forskellige ungdomsforeninger få 
indflydelse.
Til spørgsmål 2 kom Per ind på, at 
han forventer at komme ind i et godt 
fællesskab, som han kan tage del i 
og bidrage til.
John Preben Hansen gildemester 
tale omhandlede opstart på det nye 
gildeår med nye grupper og toleran-
ce:
”Så er vi kommet i gang med endnu 
et nyt Gilde år, et Gilde år hvor vi 
starter med nye grupper, så jeg syn-
tes godt at man kan stille følgende 
spørgsmål - hvordan kan vi i Gil-
derne, og særligt i gruppearbejdet, 
medvirke til at tolerance, ligesom 

ringe i vandet, kan brede sig mellem 
Gildebrødre?
Slår man ordet tolerance op i et lek-
sikon, vil man finde, at det betyder, 
at man lader enhver have sin frihed 
i tro og meninger, selv om man ikke 
deler den. Det betyder ikke, at man 
skal prøve på at forsvare og udbre-
de sine egne overbevisninger, eller 
forsøge på at gendrive og bekæmpe 
de overbevisninger man ikke deler. 
Men i hovedtræk at man er tålsom, 
fordragelig og fordomsfri over for 
andres meninger.
Ligesom ingen børn er født uartige, 
er heller ingen født tolerant, forstå-
ende eller overbærende. Men de 
fleste har et anlæg for de nævnte 
ting bygget ind i sig. Et anlæg, der 
som et kim til en plante skal næres 
og plejes, så det skyder op som en 
frodig og smuk vækst til glæde og 
gavn for andre. Men til gengæld hvis 
det får dårlige vækstbetingelser, vil 
sygne hen og være til ingen gavn – 
og i stedet for glæde for andre – vil 
volde besvær. 
Det betyder, at når mennesker mø-
des, som vi f.eks. gør det i Gilderne, 
så er det mennesker med disse to-
leranceanlæg, mere eller mindre 
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passede og plejede, på grund af vidt 
forskellige vækstbetingelser, og vi 
kommer sammen for at sammenar-
bejde om et fælles mål. Og det bety-
der noget helt væsentlig, om vi kan 
enes eller slet ikke kan enes.
For det er jo sådan, at vi kan tale 
store ord på en dertil hørende fest-
dag, og vi kan synge om fred her til 
lands Sct. Hans aften. Det hjælper 
bare ingenting, hvis vi ikke kan sam-
menarbejde med hinanden, ikke 
bære over med hinanden, ligegyl-
digt, hvad vi så end måtte mene om 
hinanden.
Og det er altså her ordet tolerance 
kommer og trænger sig på og siger 
til en ” hvis noget er svært i forholdet 
til et andet menneske, så prøv, igen 
og igen, men hold så op, for så er 
det den anden part som viser man-
gel på tolerance”.
Hvordan kan vi så i grupperne med-
virke til at tolerancen breder sig.
I enhver gruppe mødes mennesker 
med forskellige egenskaber og med 
kanter, der skal slibes af. Alle må bi-
drage med deres evner til dette fæl-
les mål.
Hvis vi forestiller os en lerklump, der 
skal formes, og leret symbolisere 

ånden, samværet, i gruppen og fing-
rene er gruppens medlemmer.
Lidt efter lidt ved man, at de stærke-
ste fingre må holde igen, alle fingre 
må være med i arbejdet, også den 
svage lillefinger, hver finger har sin 
opgave. Er man ikke enig om formå-
let, går det galt og det hele revner. 
Således er det også i de grupper vi 
er med i.
Jeg mener at tolerance får gode 
vækstbetingelser:  
Hvis man kan stole på hinanden.
Hvis enhver tager sin del, af ansvar 
og arbejde.
Hvis alle i gruppen har samme mu-
lighed for indflydelse og ansvar.
Hvis man ved, hvad der er ens ret, 
og hvad der er ens pligt.
Det er svært at gøre rede for, hvor-
ledes vi skal bære os ad, og vi har 
sikkert alle hver sin opfattelse af to-
lerance, men jeg tror, at hvis den en-
kelte prøver at gøre lidt af før nævn-
te, så kan det ikke gå helt galt. Og 
vi er på rette vej, så tolerancen får 
mulighed for at brede sig som ringe 
fra Gildebrødrene i grupperne ud i 
Gilderne og videre ud i samfundet.
For her er det jo også vigtigt, at vi er 
tolerante, viser tolerance, og særlig 
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skærsild, man er blevet gildebror og 
går nu ind i Gildets dagligdag.
Michael og Per. I har, her i aften af-
lagt et højtideligt og bindende løfte 
og samtidig forpligtet jer til at holde 
Gildeloven.
Ganske vist har i ikke aflagt løftet 
til Gud eller forpligtet jeres sjæl. Ej 
heller har i skrevet under på en han-
delsaftale eller en international trak-
tat i vor borgerlige lovgivnings for-
stand. Men i har frivilligt lovet os, og 
jer selv, at ville stræbe efter at leve 
jeres liv efter de idealer, som Gilde-
lov og Gildeløfte anviser.
Når jeg kaldte jeres løfte højtideligt 
og bindende, mener jeg dermed, 
at løftet gælder for altid, også hvis 
I senere måtte ønske at udtræde af 
Gildet.
Skulle I mene, at de mål og idealer, 
vi har sat os, er uopnåelige, skal I 
ikke fortvivle af den grund. Vi har lo-
vet at stræbe mod høje mål, og er 
vor stræben ærlig, er vi på rette vej.
Michael og Per. Velkommen i 3. Gil-
de.  Jeg er sikker på, at det vil både I 
og jeres Gildebrødre få rigtig megen 
glæde af.”
Gunner Kjær Hansen holdt 5 min. 
Sct. Georg.

i denne tid hvor Europa og Danmark 
bliver oversvømmet med store flygt-
ningestrømme, det stiller store krav 
til tolerance hos mange, ja sikkert 
hos os alle.”
John Preben Hansen sluttede gil-
demestertalen med et par ord til de 
nye gildebrødre Michael Nørgaard 
Andersen og Per Johannesen.
”Kære Michael og Per.
På den første aften i Gildet, selve 
optagelsesaftenen, møder man vel 
nok en smule spændt, fordi man er 
klar over, at der nu skal foregå no-
get, som man ikke ved ret meget 
om, noget, man ikke tidligere har 
været ude for.
Man har måske en fornemmelse af, 
at det hele foregår efter visse ritua-
ler, ritualer med en tilknytning til for-
tiden, ritualer, som alle de gildebrød-
re, som overværer ens optagelse, 
har nøje kendskab til, og som har 
givet værdi gennem deres accept af 
dem.
Man sidder i venterummet, man hen-
tes af herolden, og føres til Gildehal-
lens dør, man føres ind i Gildehallen, 
man stilles overfor Gildemesterens 
spørgsmål, man aflægger gildeløf-
tet, man har overstået ritualernes 



10

Vagn O. Electric
  Aut. EL-installatør

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

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING

PCL-STYRING

DøgnService

3

WWW.JK-VVS.DK

KOLDING

Denne omhandlede Gunners liv 
med fokus på blandt andet 3 kam-
merater fra barndommen, som han 
stadig mødes med. Gunner kom ind 
på den betydning det er, at have 
gode venskaber og at dette ikke er 
en selvfølge.
Gunner fortalte om sit liv fra han flyt-
tede til Århus for at læse til ingeniør, 
militærtjenesten i Varde, giftermål 
med Inger, job i Viborg og ca. 34 år 
ved firmaet Karl Møller a/s i Lunder-
skov.
Gunner kom også ind på vigtighe-
den af fællesskabet i blandt andet i 
3. Gilde herunder den årlige kanotur 
til Tydal, der desværre må aflyses i 
år på grund af manglende tilslutning.
Gildeloven blev læst af Jan West.
Ved eftergildehallen uddelte Egon 
Lundsgaard materiale om ar-
bejdsweekend på Houens Odde 
den 3. til 4. oktober 2015.
Bordleder Bent Paabøl Hansen.

NC- Skriver

 

Information og debat
4. GILDE

4. Gildes Gildehal
 1. september 2015.

Så kom september måned hvor gil-
dearbejdet igen starter efter en lang 
og forhåbentlig god sommerferie, og 
vi i 4. gilde gik i gang fra dag et med 
gildehal den 1. september, og vi var  
23 gildebrødre mødt til denne aften.
Efter åbningen af gildehallen og vel-
komst til brødre, og til det nye gilde 
år, holdt gildemesteren sin tale som 
han brugte til at minde os om gilde-
loven og gildeløftet, og sammen-
lignede vore love og løfter med de 
samme i spejderbevægelsen. 
Sct. Georgs Gildernes formål er: at 
sikre det enkelte medlems mulighed 
for personlig udvikling
I fællesskab med andre medlem-
mer, at påtage sig humanitære op-
gaver i lokalsamfundet – nationalt 
og globalt.
Sct. Georgs Gilderne tager ikke 
stilling i partipolitiske anliggender. 
Derimod forventes det, at medlem-
merne tager stilling i samfundsmæs-
sige, etiske og religiøse spørgsmål. 
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Gildeprincippet er 3 delt og danner 
grundlag for vores arbejde.
. Den enkelte har ansvar for sin egen 
personlige udvikling
. Den enkelte tager ansvar overfor 
eget Gilde og Gildebevægelsen.
. Den enkelte viser ansvar over for 
samfundet, vi er en del af.
Dette princip genfinder vi i Gildelo-
ven og Gildeløftet.
Og det er disse principper der dan-
ner grundlag for spejderarbejdet og 
også gildearbejdet.
Karsten holdt 5 minutter som blev 
brugt til at friske vor hukommelse op 
om Kongebåden.
Først lidt historie: Den starter oprin-
deligt faktisk i 1765 – men vi gør et 
eleganthop til 1802, hvor mølleren 
på Slotsmøllen påtog sig at istand-
sætte og vedligeholde dæmningen 
øst for søen og Møllebroen. Til gen-
gæld fik han en aftale om, at han 
og hans efterkommere måtte holde 
båd og fiske i Slotssøen. Endvidere 
stod der også at møllens ejer ved 
Kgl. Herskabers gennemrejse, er 
forpligtet til at udlåne sin båd og fi-
skeredskaber, dersom fiskeri i søen 
ved sådan lejlighed skulle forlanges.
180 år senere og det vil sige i 1982, 
fik den daværende bryggeridirektør 
Leif Typkjær lejlighed til at efterleve 
aftalens bogstav, da HKH Prins Hen-
rik og den daværende borgmester 
Bent Rasmussen var ude at sejle. 
Ikke for at fiske eller for motionens 
skyld, men for at bese Koldinghus 
fra søsiden – til stor morskab for de 
mange fremmødte tilskuere.
Senere har Prins Joakim også væ-

ret ude at sejle i båden.  
Den gamle forpligtelse ophørte dog 
i midten af 30.- men Slotsmøllen 
fortsatte traditionen i mange år, ind-
til det blev købt af Albani og lukket i 
slutningen af 90 rene. 
Hvordan kommer Sct. Georgs gil-
derne så ind i billedet? Joh, da vi 
erfarer hvor det bar hen med Bryg-
geriet, fik nogle gildebrødre i 4. gilde 
den ide at det måtte være en opga-
ve for os, så der blev skrevet et brev 
til Slotsmøllens direktion hvor vi bad 
om, at vi måtte føre traditionen vide-
re – men helt så glat gik det nu ikke. 
Vi fik overdraget båden, men ikke 
retten til at den måtte ligge i Slots-
søen. Det var nemlig Slots- og ejen-
domsstyrelsen der skulle give lov til 
det. Dette brev blev også sendt, og 
så fik vi formelt lov til at have båden 
liggende i søen. For hvad er en båd 
uden vand?
Det er 4. gildes 6. gruppe med Kaj 
Johansen i spidsen der fik opgaven 
med at sætte båden i stand, det blev 
gjort grundigt, da båden blev døbt 
Sct. Georg og søsat for første gang 
i år 2000 da lignede det nærmest en 
ny båd, og det gør den stadig hver 
forår når den bliver sat i vandet i år 
for 16 gang. Vi håber vi kan fortsætte 
denne tradition og båden også frem-
over kan ligge i søen om sommeren 
og med vor logo på presenningen.
Eftergildehallen gik med kamme-
ratlig samvær, og selvfølgelig god 
dansk mad, der var jo meget at tale 
om efter en lang sommer.

Skriver Poul Lyngs
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5. GILDE

Vejle - Kolding - Kolding Syd 
Fredericia - Vejen - Haderslev 

5. Gildes Gildehal
15. september 2015

Man fik selv lyst til at fløjte med på 
de friske toner, der ledsagede os ind 
i gildehallen, med Colonel Bogney 
March temaet til ”Broen over floden 
Kwai”.  Det skal lige nævnes, at det 
ikke var Søren og Verner, der fløj-
tede. Cirka 30 gildebrødre samt di-
striktgildemester Carsten Barfod var 
forsamlet til denne sæsonens første 
gildehal. 
GM Søren bød velkommen og gav 
ordet til distriktsmester Carsten Bar-
fod, for at han kunne hædre 50 års 
jubilaren Agnete. Carsten udtrykte 
stor glæde over at overrække guld-
nålen til en gildebroder så energisk 
som Agnete med et CV, som meget 
få kan leve op til. 
Edith og Leif skulle også have været 
lykønsket med deres 25 år i Gildet, 
men var desværre ikke til stede på 
grund af sygdom.
Søren spørger i sin gildemestertale 
om gildebevægelsen er ved at nær-
me sig sit efterår. Farten er gået af 

bevægelsen, og vi mangler fremsy-
nethed og evne til omstilling. Vores 
rekrutterings problem er ikke nyt, 
tendensen har været til stede i man-
ge år. Ændring af gildet har været 
forsøgt, men blev ikke udført med 
rettidig omhu. 
Gildemester efter gildemester har 
forsøgt at få fornyelse ind i vort ar-
bejde, men vi må konstatere, at det 
ikke er lykkedes. Vi må alle påtage 
os et ansvar for dette. 

Vi må erkende, at vi ikke fremtræder 
inspirerende, og at de fleste er kom-
met i en aldersgruppe, hvor foran-
dring ikke står øverst på aktivitets-
kalenderen. Men vi må acceptere, at 
der indkaldes til aktiviteter, hvor ikke 
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alle kan deltage. Dette sker allerede, 
idet der bl.a. afholdes gruppemøder 
om eftermiddagen, onsdagsklubben 
og lignende. Vores målgruppe på 
50+ er stadig aktiv på arbejdsmar-
kedet og kan ikke deltage på disse 
tidspunkter. Vi må derfor vænne os 
til, at der bliver indkaldt til flere akti-
vitetsprægede arrangementer, hvor 
ikke alle kan deltage, men for at til-
byde aktiviteter for alle gildebrødre 
med respekt for deres aktuelle pla-
cering i livet.
Gildeledelsen vil i lyset af ovnnævn-
te udarbejde et oplæg til ændring af 
mødestruktur, så vi får bedre mulig-
hed for at tiltrække nye gildebrødre, 
samt sikre at nuværende gildebrød-
re stadig føler sig velkommen i gil-
det. Forslaget bliver fremlagt til for-
året til diskussion og tilretning.
Dette er et uddrag af gildemesterta-
len.
I 5. min. Sct. Georg læste Hanne 
et indlæg fra ”Myelomatosebladet”, 
skrevet af en kvinde hvis mand har 
fået diagnosen knoglekræft. Hvor-
dan hele deres livsførelse ændrede 
sig. Men kvinden skriver meget po-
sitivt, og Hanne synes, at indlægget 
giver os mod og håb til at komme vi-
dere i livet, selvom det kan se svært 
ud.
Sarah Brightman og Andrea Bocelli 
sluttede gildehallen med ”Time to 
say goodbye”, så jeg fik gåsehud og 
blanke øjne. 
Ved eftergildehallen ønskede Tove, 
på vegne af 3. gruppe, Agnete tillyk-
ke med jubilæet med en bog, hvor-
efter Agnete takkede. Hun fortalte at 

hun blev optaget som 21 årig i Ring-
købing Gildet.
Knud meddelte desværre at Sct. Ni-
colai kirke har opsagt udbringningen 
af kirkebladet. Vi vil få omdeling af 
ejendomskæden Homes flyers i ste-
det.
Jørgen kunne fortælle at ”Herrelø-
bet” er ved at være på plads og vi får 
snarest besked på vores opgaver.
Tove Schmidt og hjælpekomiteen 
har solgt for ca. 4.000,- kroner skra-
belodder.
Helle: Vi har fået kr. 2.000,- fra Lille-
bælt Maraton. Vi skal huske at kon-
tingentet er kr. 275,- pr. kvartal.

Mette mindede os om Fellow Ship 
den 22. oktober.
Søren og Mette deltager i landsgil-
deting i Køge. Søren vil tilbyde at 
arrangere landsgildetinget om 2 år i 
samarbejde med Distrikt Trekanten.
Ved fællesspisningen kommer Kurt 
Andersen og fortæller om sine 
kunstværker, der pt. er ophængt i 
gildehuset.

Skriver Ady
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Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Vandretur
Der har i 2 Gilde været et stort øn-
ske om at lave en tværgruppe med 
vandreture som overskrift.
Åse og undertegnede greb bolden, 
og fik arrangeret en jomfrue-van-
dretur i juni måned, med Yrsa som 
turleder rundt i Vester Nebels krat, 
marker og skov. Hele 10 gildefolk fra 
2 Gilde mødte op, og vi gik en rig-
tig dejlig tur. Må sige, at det var en 
succes. Efter turen blev vi inviteret 
på kaffe, og en stor tak skal lyde til 

Yrsa`s mand for fin opdækning og 
frisklavet kaffe.
Vores næste tur gik denne gang til 
det smukke lyngblomstrende Frede-
rikshåb Plantage og Randbøl hede. 
Vi gik den skønneste tur, og under-
vejs spiste vi de medbragte klem-
mer. Det gode ved sådan nogle van-
dreture er, at man får snakket mens 
man går, og på den måde lærer hin-
anden bedre at kende. Flere af os 
plukkede lyng. Vi sluttede af med lidt 
kaffe og Åses hjemmebag.
Vi er blevet opfordret til at lave en tur 
i efteråret, så det arbejder vi på.

Tove Knudsen 2. gilde

Fynsvej 40, 6000 kolding • Tlf. 2143 4601
cs@abcprint.dk  • www.abcprint.dk

•	 KLUBBLADE
•	 BROCHURE
•	 PLASTIKKORT
•	 POSTKORT

ABC print

•	 VISITKORT
•	 BREVPAPIR
•	 KUVERTER
•	 FLYER
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Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Sidste nyt om Det 
Kongelige på

 Skamlingsbanken.
 Kære GB!
Når du læser disse ord, så er vores 
indsats på årets udfordring slut!
Vi kom godt og helskindet igennem 
den store udfordring – igen!
Så tak for hjælpen til alle.
Hvordan gik det så – overordnet 
set??

Vi har ikke afholdt en samlet evalu-
ering endnu – men nogle havde for 
travlt og andre for lidt at lave Disse 
kendsgerninger vil vi naturligvis ar-
bejde videre med, når vi får samlet 
alle tovholderne til vores møde.

Økonomisk har vi ikke fået afslut-
tet regnskabet internt, men Verner 
Thomsen, som er vores ”skatme-
ster” siger, at vores overskud ligner 
sidste års – til stor glæde for os der 
nød vejret, musikken, de 5000 til-
skuere og 700 biler og alt det andet.

En detaljeret redegørelse vil natur-
ligvis blive udleveret – når arbejds-
gruppen er færdig med arbejdet!

Så endnu engang tusind
 tak for hjælpen.

 Med venlig hilsen
Karsten Barfoed

Ekstern tovholder.
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Sct. Georgs Gilderne i Kolding 
FISKELAUGET 

  

ÅRETS FISKETUR 
 
Lørdag d. 31. Oktober 2015.     
 
Afgang fra Kolding Havn kl. 8,30,  (Marina Nord, ved mastekranen) 
 
Det gode skib ”Medicus” sejler os en tur på Lillebælt, hvor vi 
forhåbentlig får lejlighed til at fange en masse fisk, samt nyde kammeratlig samvær. 
 
Fiskelauget byder på morgenbrød ved afgang, samt sildemad og skippergryde 
til frokost, medbring kaffe og godt humør.    
 
Forventet hjemkomst til Kolding Havn kl. ca. 15,30 
 
Turen koster i år kr. 350,00 pr. person, max. 20 pers.   
 
Tilmelding til Jørn Knudsen, Tlf. 75501575/40521575 senest d. 19 Okt. 
 
Tilmelding er bindende, ved evnt. Udeblivelse opkræves beløbet efterfølgende.  
 
Husk der er kun plads til ca. 20 pers. 
 
HUSK AT KØBE FISKEKORT SAMT ORM.  
 
Med fiskerhilsen 
Jørn F. Knudsen 
1. Gilde 
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Vind bl.a:
2 kvarte grise
Ænder
  Vin
m.m.

Pris:
3 kort, kaffe og kage  kr. 100,-
Extra kort         kr.   25,- 

Amerikansk lotteri

10 lodder 
kr. 25,-

Hank op i naboer, 
familie og venner og 

støt  en god sag, hvor
overskuddet går til kvinder og børn

Tilmelding efter først til mølle princippet,
senest d. 25. oktober til 

Aase Jensen Tlf. 3139 4462 mail: aasejens@hotmail.com

Med venlig hilsen 2. Sct. Georgs Gilde

BANKO
I GILDEHUSET PÅ FYNSVEJ
Tirsdag d. 27. oktober 

kl. 19.00 til 22.00
Dørene åbnes kl. 18.00

Vind bl.a:
2 kvarte grise
Ænder
  Vin
m.m.

familie og venner og 
støt  en god sag, hvor




