Information og debat
REDAKTIONEN

Lidt om os!

Sct. Georgs Gilderne i Danmark, der
har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper, er et fællesskab
for voksne, hvor medlemmerne tilstræber at leve efter gildeidealerne
og at omsætte disse i praksis. Vi er
ikke en loge, men en organisation,
der støtter spejderarbejde, og i høj
grad også udfører humanitært arbejde både lokalt og på landsplan.
Vi indsamler midler ved aktiviteter
i de enkelte gilder, og Gildebevægelsen er åben for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro.
Sct. Georgs Gilderne tager ikke
stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at
medlemmerne tager stilling i
samfundsmæssige,etiske og religiøse spørgsmål.
Under mottoet ” Spejderideen for
voksne” udfører Sct. Georgs Gilderne i Danmark deres humanitære arbejde.
Sct. Georgs Gilderne bliver ofte opfattet som en loge men er ikke loge
præget. Vi tager udgangspunkt i
spejderideens grundlæggende principper med fokus på personlig udvikling samt økonomisk hjælp primært med fokus på børn og unge i
lokalområdet.
Gilderne er åbne for personer der
sympatiserer med bevægelsens
formål. Vi optager både kvinder og
mænd.

Værdigrundlag. En af vores grundlæggende værdier ar at etablere
kammeratskab / venskab og dette
opnås gennem arbejdet, Gildets
drift samt gennemførelse af pengerejsnings projekter med henblik på
at kunne yde økomisk/humanitær
hjælp lokalt, nationalt og internationalt.
De lokale Sct. Georgs Gilder består
typisk af 20 – 30 personer, der mødes 1- 2 gange om måneden, hvor
vi veksler mellem foredrag om samfundsmæssige emner samt planlægning af kommende projekter.
Fællesskabet
Vi respekterer andres værdier og
anerkender faglighed og kompetencer.
Vi viser empati og anerkender, at vi
er forskellige og opfordrer til åbenhed.
Vi bakker op om vores Gilde og Gildebevægelsen.
Vi udvikler vores Gilde og Gildebevægelsen i takt med samfundets udvikling.
Fortsat god arbejdslyst og rigtig
god sommer til alle gildebrødre i
Sct. Georgs Gilderne i Kolding.
Redaktør
Olaj Mørup
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Information og debat
STADSGILDET

Referat Stadsgilde
rådsmøde den
18. maj 2015

18 ledelsesmedlemmer og udvalgsformænd deltog.
1. Velkomst.
Karsten Barfoed bød velkommen til
stadsgilderådsmøde.
2. Valg af dirigent.
Ib Damkjær-Larsen blev valgt.
3. Valg af referent.
Henning Lorentzen blev valgt.
4. Godkendelse af seneste referat. Ingen kommentarer.
5. Stadsgildemesterens beretning:
Karsten syntes, at måden Sct. Georgs Aften blev afviklet på, er i orden. Kunne måske tænke sig nogle
få ændringer. Intet besluttet.
Der har været overdragelsesmøde
hos Jørgen Pørksen primo maj, alt
er nu overdraget til ny ledelse.
Karsten havde været til Kaj Thygesen’s begravelse, Karsten havde
sørget for mindeord for Kaj.
Karsten pointerede, at nogle af de

ting som Kaj havde sat i søen, stadig var det fundament som gilderne
hvilede på.
Stadsgildemesteren gjorde opmærksom på, at der hvor stadsgildets medlemmer sad i udvalg, ikke
betød en automatisk blå-stempling
af de sager der blev rejst, men at sager alene kunne afgøres på stadsgilderådet.
Der er kun afsat et gildemestermøde
i næste gildeår, og stadsgildemesteren foreslog, at hus- lejrudvalg, og
hjælpekomite burde deltage i gildemestermøde.
Der er stadig problemer med at få
overblik over, hvem der har nøgler til
huset, og hvor de er, der kommer en
opfølgning.
Uffe Uhrbrand.
Gildemestermøder er for gildemestre, ikke for andre, Britta Højris
støttede Uffe.
Stadsgildemesteren. Det er ikke noget kardinalpunkt for ham.
Eva : Spejderne er fremkommet
med et ønske om, at Tamburkorpset
følger spejderne i stedet for at spille
i slotsgården, alle var enige deri.
Kort meddelelse fra Stadsgildekansleren.

Vejle - Kolding - Kolding Syd
Fredericia - Vejen - Haderslev
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Årbog 2015/2016 er færdig og ligger til afhentning i bakkerne i biblioteket. Der er af uforklarlige grunde
fejl i skema for Ledelse og udvalgsposter, der sidder ikke nogen fra
stadsgildet i distributionsudvalget,
og husudvalg er Bent Christensen
og suppleant Henning Lorentzen.
6. Økonomi
Bent fremlagde budgetopfølgning
for 1. kvartal, regnskabet viste pt. Et
underskud på 25.289,00 kr.
Bent tilføjede, at mange af de største udgifter allerede var realiseret,
bla. renovering af køkken .
7. Beretning fra udvalgene.
Hjælpekomite,Benny:
Der blev doneret 62.250,00 kr. på
slottet til i alt 12 ansøgere.
Har været til majmarked for at sælge
skrabelodder, men forlod dog stedet
til middag, fordi konkurrencen blev
for stor fra politiske partier og IT sælgere.
Mange mennesker har kun kort
og Mobil-pay i dag,men tjente dog
3.304.50 kr.
Husudvalg, Poul:
Har brugt mange penge af budgettet
allerede på renovering af køkkenet.
Nøgle situationen, som er et anliggende for husudvalget er uddelegeret til Jørgen Pørksen.
Der er bestilt nyt gelænder til trappegangen til kælderen.
Der har været møde med Burcharth
vedrørende afhjælpning af pletter på
gulvtæppet.
Poul efterlyste en afklaring af vore
forsikringer, Karsten rykker, men
henviser til forrige indlæg I & D.

Lejrudvalg, Ole:
Ole takkede dem der assisterede
på 25 års jubilæumsdagen. Der har
været vedligeholdelsesdag,
hvor
bænke og telt er sat på plads.
Der er fælles arbejdsdage 26-28
maj.
Døre og vinduer skal males i september.
Udlejning: Tyskerne er løbet fra to
uger, men de er allerede besat igen,
og alle weekends i 2016 er stort set
udlejet.
Distribution, Kurt:
Der bliver et møde med Hanne fra
Sct Nickolaj vedrørende det tiltagende problem med at komme ind
til postkasserne i midtbyen. Der blev
spurgt til, hvorfor ruterne var så forskellige i antal, det var afhængig af
vej og distrikter.
Home Adelgade har spurgt, om vi
ville uddele flyers for dem, ca 70009000 stk., 3-4 gange pr. år .Vi får 2
kr. pr. stk, blev enstemmigt vedtaget. Kurt kontakter Home.
Ridderudvalg, Karsten:
Der skal optages 4 gildebrødre på
slottet den 27. maj 2015.
Opera, Ib: Opera er den 23. august
2015, der indkaldes til orienteringsmøde den 17. august i Huset.
Eventuelt:
Gim: intet
Onsdagsklub, Ny formand Kaj
Vahlkvist
Karsten, Vi skal måske overveje,
hvor indtjeningen fra Flyers skal placeres.
Uffe spurgte til muligheden for at
Tamburkorpset kunne låne huset en

weekend i efteråret til at øve, der var
positive tilkendegivelser for ideen.
Uffe undersøger om eksakt tidspunkt og koordinerer med Britta.
Britta spurgte til, hvem der tager sig
af frimærker og briller, kontakter selv
Kaj Vahlkvist, som menes at have
været indblandet tidligere.
Benny opfordrede til at bruge Pondus noget mere.
Karsten Barfoed takkede Ib for god
ledelse og for et godt og konstruktiv
møde.
Kolding den18. maj 2015.
Henning Lorenzen

Murermester
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1. GILDE

1. gildes Gildehal
den 7.maj 2015.

Gildemesteren bød velkommen til
gildehallen, hvor 20 gildebrødre var
mødt frem for at overvære en optagelse, som dog blev udsat til efteråret.
5 min. Sct. Georg blev holdt af Torben Boysen Andersen, der fortalte
om udtrykkene: at rakke ned på nogen, at nogen rakkerrundt på landevejen, at nogen er et rakkerpak – alt
sammen negative ord. Men hvor
kommer de udtryk fra. De har alle
relation til den befolkningsgruppe,
der hed rakkere også kaldet kæltringer. De levede i sin tid uden for
bondesamfundsmiljøet. Bønderne
så ned på dem, fordi de levede af
tiggeri og uærligt arbejde. De boede
afsides på de jyske heder i simple
hytter og jordhuler, som bønderne
kaldte ”rakkerkuler”. Rakkerfolket
har næppe nogensinde talt mere
end 4-500 personer i perioden fra
midten af 1700 tallet til midten af
1800 tallet. De var oprindelig udgået

H.G. MORTENSEN & SØN

Tlf. 7552 7658
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fra egnens befolkning og blev suppleret med bønderbørn, der havde
lyst til eventyr, eller børn der var blevet forældreløse. Rakkerne levede
bl. a. af at slagte og flå udslidte og
selvdøde dyr, som heste og køer.
Ejeren fik skindene, mens rakkerne
beholdt kødet og fedtet for deres arbejdsindsats. En ærlig bondemand
kunne godt skyde et sygt dyr, men
kunne ikke få sig selv til at trække
skindet af. Det var rakkermandens
arbejde og var urent.

Rakkere var godt nok døbt men
ikke konfirmeret, så derfor kunne
de ikke begraves på kirkegården –
kun udenfor. De havde aldrig gået i
skole, fordi de det meste af tiden var
på vandring for at handle og især

tigge. De kunne derfor ikke læse
og skrive, men var rimelige gode
til at regne den ud. De blev heller
ikke lovformeligt gift, men nøjedes
med at udveksle tiggerstave familier
imellem. Kvindernes opgave var at
tigge, hvor de kom frem, eller tilrane
sig ting og sager. Derfor gemte bønderne deres løsøre, når det rygtedes at en rakkerfamilie var på vej.
Hvis bønderne havde været nødt til
at give dem husly – ofte under trusler om den røde hanes galen over
de stråtækte længer – altså ildspåsættelse – for at de kunne tilberede
deres mad, ja så blev gryder og pander m. m. omhyggeligt skoldede, og
borde og stole blev skuret grundigt
efter brug, fordi de jo var urene på
grund af deres arbejde, og deres tøj
var fyldt med utøj. De havde også
udviklet deres eget sprog – rakkerlatin, som var uforståeligt for ikke indviede. Men tiderne ændrede sig og
omkring1840 blev bestemt, at alle
omkringvandrende og hjemløse i
Viborg, Ålborg og Ringkøbing amter
skulle have anvist et sogn, hvor de
for fremtiden skulle være forsørgelses berettiget, og hvor børnene kunne komme i skole, blive konfirmeret,

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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blive gift og begravet i indviet kirkejord. De dygtigste af de her rakkere
begyndte med tiden at handle med
ting og sager og på deres gravstene
fik de titler af handelsmænd. Fra
pålidelig kilde forlyder det, at en af
vores største forretningsmænd med
over 1000 forretninger over hele
Europa, og som altid har et godt tilbud til dig, kan føre sit stamtræ tilbage til sådan en rakker – eller med
et pænere ord – handelsmand.
I Gildemestertalen fremsagde Henning Nøhr et lille digt fra ”Livsens
ondskab” af Henrik Ibsen:
Det er livskunstens kerne gennem
let og tungt om sit forårssind at værne holde hjertet ungt, at når aftensolen daler løfte morgenens idealer
glansfuldt, kækt og højt i vejret. Hvor
det kan, har sejret.
Sejr. Det vi betragter som en sejr,
er en af mange facetter i vor hverdag. Sejren kan være stor eller lille,
men trods alt en sejr. Der kan også
være nederlag, for den enkelte kan
det være træls, men heldigvis ikke
uovervindeligt. Man siger tiden læger alle sår. Vi må erkende at denne
verden er fyldt med sorg for mange
mennesker.

Her kan nævnes Nepal med et jordskælv, der gjorde tusindvis hjemløse. Hjælpearbejdet er i gang, selv
på ufremkommelige steder og Danmark hjælper til gennem forskellige
organisationer. Hvad med flygtningene fra Afrika, bliver de hjulpet godt
nok. Det er en stor opgave for EU,
der kræver mere end bare ord og
hensigter. Der skal handling til.
Gildeloven blev læst af Jørgen Pørksen.
Herefter blev gildehallen lukket.
Eftergildehallen var arrangeret af 2.
gruppe med Svend Aage Pedersen
som bordleder.
Snakken gik lystigt under middagen, hvor alle nød den gode og veltilberedte mad. Efter middagen bad
Gildemesteren om ordet for lidt informationer. Et af indlæggene gav
anledning til megen diskussion.
Gildemesteren afsluttede med tak
for en hyggelig aften.
Skriversuppleant
Svend Aage Pedersen

HOPPES ANLÆGSTEKNIK
Speciale Græsplæner
Anlæg
Belægninger m.m.

Henrik Poulsen
Hoppesvej 118, Vonsild, 6000 Kolding
Tlf. 7556 7272 - Mobil: 4086 5672
Mail: post@hoppes-anlaeg.dk
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3. GILDE

3. Gildes gildehal
den 13. maj 2015

Til 3. Gildes gildehal var mødt 34 gildebrødre inkl. gæst Karsten Barfod.
Gildehallen startede med, at vi mindedes vores gildebror John Snoer
Christensen, der døde den 11. maj
2015 efter svær sygdom. John har
været med i gildet siden 2012 og var
med i aktivitetsudvalget.
Herefter fortsatte gildehallen med
optagelse at ny gildebror Claus Michael Sibuhr. Claus skulle besvare
følgende spørgsmål:
1. Hvilken betydning mener du, at
arbejdet med unge mennesker har?
2. Hvad forventer du, at få ud af at
blive medlem af 3. Sct. Georgs Gilde?
Til spørgsmål 1 svarede Claus, at
arbejde med unge mennesker har
stor betydning og at han i en årrække har arbejdet med unge mennesker i ungdomsskolen og ved hans
erhverv som rustfast klejnsmed.
Til spørgsmål 2 svarede Claus at
han forventer at finde nye venska-

ber, udvide sit netværk og kunne bidrage til at hjælpe og støtte andre i
vores lokalsamfund.
I anledning af Peter Møller Hansens
50 års gildejubilæum den 23. april
2015 fik Peter overrakt 50 års jubilæumsslipsenål af distriktgildemester Karsten Barfod. I John Prebens
tale til Peter kom han blandt andet
ind på at Peter altid har været en aktiv gildebror og har været med næsten siden 3. Gildes start i 1964. Var
stadsgildekansler i perioden 1983
til 1984 og med til at starte 3. gildes
kanolaug i 1983.
Den første tur var på Skjern Å. Senere blev turene flyttet til Trenen i
Tyskland, hvor de fortsætter den
dag i dag.
John Prebens Gildemestertale omhandlede, at vi trods en evig strøm
af ”negative” nyheder via blandt
andet TV mediet må værdsætte og
prioritere de glæder livet giver hver
dag.
”Der er få dage, jeg har lyst til at
trække dynen op over hovedet
og lade verden klare sig uden min
medvirken, ikke, at jeg altid bobler
af livsglæde, men som regel har jeg
lyst til at gå dagen i møde og tage

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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imod den som en gave, der er lagt i
mine hænder med små og store muligheder.
Mit første møde med dagens virkelighed uden for hjemmets trygge
vægge kan dog godt sætte dagens
spirende glæde på prøve. Det er
som oftest TV avisen kl. otte. Jeg
har ikke lavet en nøjagtig statistik,
men det er mit indtryk at man efter
at have lyttet og set et års morgen
TV aviser, ville kunne skrive en bog
med en titel som ” 365 måder at dø
på ” – af sygdom – af naturkatastrofer – af at spise forkert – af krig, og
her i begyndelsen af maj fortsætter
terroren med at vise sit hæslige ansigt, og vi kan følge det på TV som
om det var en bedre Hollywood krimifilm.
Derimod syntes der at være få glædesfremkaldende nyheder, ingen
holder pressekonferencer om de
børn, der ikke døde af malaria eller ikke blev dræbt i en af de mange
krige. Det er som om det gælder for
medierne om at bringe så mange
dramatiske nyheder om verdens
dårligdomme, som overhovedet muligt. De gode nyheder foregår i slowmotion og uden dramatik.

Og sådan lister jeg så i slowmotion
og uden stor dramatik ind i dagen
båret af den gode nyhed, at livets
gave og glæde, venter mig endnu en
dag, trods alverdens dårligdomme.
Vores liv er så absolut en gave, og
vi bør naturligvis glæde os, og tage
vores eget liv som en udfordring, og
få mest muligt ud af det.
Følelsen af glæde og taknemlighed
over et godt liv er hos det moderne
menneske afløst af krav om velfærd
og velstand. Som noget vi har ret til.
Derfor er det meget velanbragt, når
Paulus i en epistel opfordrer os til, at
vi skal glæde os. Ikke bare glæde os
til jul og andre højtider eller mærkedage, men glæde os i det hele taget.
At lade glæden være grundstemning
i vores liv, for det har vi det nok lidt
svært ved.
Glæde bilder vi os ind, kommer af
sig selv, det kan vi ikke lade være
med – men der er intet, som vi sådan lader være med, som at glæde
os. Hvad der er glædeligt overøses
vi med, forgæves. Vi gider i stor udstrækning ikke glæde os, og det tror
vi, gør ingenting. Men måske mere
end noget andet spolerer vi vort
eget og hinandens liv ved manglende glædesevne.

Vagn O. Electric
Aut. EL-installatør
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Det glædelige agter vi nok ikke altid.
Man taler om at hver dag har nok
sin glæde, men det viser sig tit, at
mange af os er meget bedre til det,
der plager os i dag, end det der glæder os.
Jeg ved godt det måske lyder lidt
højtidelig, og at nogle måske har en
grund til ikke at glæde sig, og mange vil sikkert sige, jamen jeg er jo
altid glad, og jeg har altid noget jeg
glæder mig til.
Det er sikkert rigtig, men der må
være en anden glæde der er dybere
og som slet ikke er afhængig af alle
ydre ting. Ret beset burde glæden jo
være et grundvilkår ved tilværelsen.
Når man tænker på alt det, som vi
har fået – vores liv, vore sanser brug
– mennesker der holder af os, og
som vi kan holde af – et sted at bo
og dagligt brød – den smukke natur
– evner og muligheder, og fornøjelser oveni.
Ja, da burde vi da glæde os uafbrudt
fra vi stod op til vi gik i seng igen.
Men vi gør det jo ikke altid. Måske
skyldes det, at vi er så vant til at
have det godt, at vi ikke længere
bliver glade. Det er forhåbentlig ikke
sådan at vi er ved at blive, jeg vil
ikke sige ligeglade, men vi er måske
snarere blevet for vandt til det.”
John Preben fortsatte herefter med
et par ord til vores nye gildebror
Claus Michael Sibuhr.
John Preben håbede at Claus ville
falde godt til i 3. Gilde og vil blive
mødet med venlighed og hjælpsomhed.
I Gildeløftet lover vi oprigtigt at

stræbe efter at hjælpe andre, men
det må ikke være nok, kun en gang
imellem at tage del i dette arbejde.
Det er i det almindelige, daglige liv,
vi skal stå vor prøve, når det gælder
opfyldelsen af Gildeløftets ord om at
hjælpe andre.
At hjælpe andre bør være en dagligvane, for os som Gildebrødre, men
at kæmpe mod det onde i os selv,
og for det gode, er en daglig nødvendighed, hvis vi skal vandre vejen
fremad, gennem livet på den rette
måde.

Erik Raymond Petersen holdt 5. min
Sct. Georg om sit liv med hovedvægt på arbejdslivet og de ændringer der er sket i arbejdsforholdene
dengang og nu.
Erik er født den 10. juli 1934 og har
været på arbejdsmarkedet siden
han var 5 år og er det stadig.
Første job som 5 årig var mælkedreng med en ugeløn på 1 kr.
Herefter fulgte job som ansættelse
på et mejeri, bydreng ved en bager,
et ismejeri, i lære som kolonialkommis, soldat ved livgarden med gode
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oplevelser.

Information og debat
4. GILDE

4. gildes majarrangement med damer
5. maj 2015

I 1958 går turen til Kolding med ansættelse ved Bech´s selvbetjening,
den første forretning med selvbetjening vest for Storebælt. Denne forretning overtog Erik i 1963 og drev
den til 1995. Siden har Erik været
beskæftiget med at sælge ost.
Erik er gift med Birtha, har rejst en
del, dyrker sport, har aldrig været
syg og håber på mange flere gode
år og ikke mindst i 3. Gilde.

Et gammelt ordsprog siger majs kulde gør bondens lader fulde, og med
vore oplevelser med vejret til vort
maj arrangement varsler det om en
god høst i år.
For selv om det var Danmarks befrielsesdag som vi jo mest husker
med dejlig forårssol og viftende dannebrogsflag, så var det ikke lige det
vi oplevede på vor tur til Skamlingsbanken, her viste forårets vejret sig
med koldt, regnfuldt og blæsende
vejr.

Gildeloven blev læst af Henning Foged Hansen.
7. gruppe stod eftergildehallen. Per
Olsen var bordleder.
NC-Skriver
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Den arrangerende gruppe havde
hyret Albert, som ved alt om Skamlingsbanken og dens spændende
historie og hvad det har betydet for
danskheden i den del af landet hvor
man gennem generationer har levet
med problematikken med to nationale tilhørsforhold, Albert der dagen
i forvejen var fyldt 89 år trossede
regn og blæst og tog os med en tur

rundt på toppen af bakken hvor han
fortalte om søjlens og de andre mindesmærkers historie, turen til klokketornet måtte vi desværre på grund
af vejret droppe, det var jo ellers her
der samme dag havde været en højtidelighed for at mindes befrielsen
og besættelsens ofre, men også at
klokkestablen i den anliggende havde fået sin sjette klokke så man nu
kan spille Sct. Jørgens march med
alle toner.

Halv våde og kolde gik vi i stedet
ind i restauranten og efter Alberts levende fortælling og historien om de
mange historiske ting der er i kongesalen fik vi varmen ved en god kop
kaffe og et dejligt stykke smørebrød,
det blev en god og interessant aften,
vejret kan vi jo kun tale om men ikke
gøre noget ved.
Skriver Poul

Information og debat
5. GILDE

5. Sct. Georgs Gilde
Søndag den
26. april 2015.

38 gildebrødre stillede sammen
med Kolding KFUM Atletik & Motion
op, som hjælpere til Sct. Georgsløbet i Vonsild. Med en blandet vejrudsigt håbede alle på at tørvejret hold.
Alle kom i mål med kun deres egen
sved på kroppen.
Tambourorkestret gjorde som sædvanlig starten festlig med deres spil
og håndboldspilleren Ida Bjørndalen
skød løbet i gang. Forinden blev en
af KFUM løberne lykønsket med sin
80 års fødselsdag af formanden for
Atletik & Motion Poul Fremmelev.

Efter kun 35 minutter fra startskuddet lød kl. 14.00 kom de første løbere ned på skolen og fik frugt og brød.
Desværre havde man ændret stedet
for uddelingen af præmier, og vi
manglede også folkekøkkenets bod
i blå aula til at give liv og stemning.
Så team Inge-Marie & Ady følte sig
lidt udenfor ind imellem.
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Sct. Georgs
Gildernes
Ferskvandsfisketur 2015.
Desværre var der kun 188 deltagere, hvoraf 29 løb halvmaraton.
Måske var ideen om at holde løbet
en søndag ikke god, måske var det
fordi, der var mange konfirmationer,
måske var det et stort maratonløb
i Hamborg, der trak, måske er en
onsdag aften bare bedre.

Vi håber på større tilslutning til næste år, for vi kommer igen!
Skriver Ady

14

Igen i år havde Fiskelauget fra 1.Gilde indkald til et dejligt fællesarangement for gilderne i Kolding.
Arrangementet foregik som sædvanlig ved den dejlige Skovhave
Lystfisker sø ved Sjølund og der var
fremmødt 19 gildebrødre og gæster,
lidt få til et sådan dejligt arrangement, men det skyldes nok at det
var midt i Bededags ferie, vælger
jeg at tro.
Vi startede som sædvanlig kl.8, med
et dejligt veldækket morgenbord og
fik fortalt de sædvanlige anekdoter,
sande som usande, det er en vældig
hyggelig time.

Kl. 9 startede fiskeriet i den utrolig
smukke sø, vejret var perfekt til fiskeri, med sol, småskyet og en let
vind.

Fangsterne var pæne dog ikke de
helt store, den største var på 38 cm,
og blev fanget af Henning Nøhr, som
så var vinder af årets pokal, for gildebrødre, som tillæg fik han et dejlig
fiskesæt sponseret af Bilka Kolding.
Størst fanget fisk, af gæsterne, gik til
Sara som er Hennings svigerdatter,
til hende var der også et fiskesæt fra
Bilka. Størst fanget fisk af børnene
gik til Niels søn af Ebbe Holst, han
fik et dejligt fiskehjul sponseret af
Jagt og Fiskeri Kolding Storcenter.
Det som kan ses på præmie listen,
er at alle vinderne nogle som har relation til 1. Gilde, dette skyldtes nok
den manglende deltagelse fra andre
gilder end 1. Gilde. Kom nu af jeres
”huler” og deltag i sådanne arrangementer ude i guds fri natur, vi er vel
gamle spejdere, eller har vi glemt
det til fordel for hyggelige sammenkomster i Gildehuset. Jeg ved godt
at der er mange aktiviteter i gilderne,
men der skal også være tid til samvær og kammeratskab og ikke kun
ønsket om at tjene penge, man be-

høver jo ikke fiske, men bare nyde
naturen og kammeratskabet og lade
op til nye opgaver i Sct. Georgs Gilderne.

Efter opmålingen kl. 12 kørte vi til
Hoppeshuse og nød en dejlig middag bestående af varm og kold kartoffelsalat, pølser og frikadeller m.m.
fremtryllet af Henrik Poulsens dejlige kone Tine. En rigtig stor tak til
Tine for dette store arbejde. Og en
tak til Skovhave Lystfisker sø, for
deres dejlige morgenbord og brug af
søen til billige penge.
Alt dette som er beskrevet her, fiskeri, præmier og spisning, får man for
en hundredkroneseddel, selv Fællesspisning i Gildehuset kan ikke
være med, rent underholdnings og
prismæssig.
Tak til Fiskelauget og gildebrødre,
for en dejlig dag.
Med Gilde hilsen
Svend Erik Pørksen
1. Gilde
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Bådlauget informerer.

Lørdag den 9. maj startede med
blæst og sol, så kl. 11.00 startede
rundturen i Kolding City.
Vejrguderne viste pludselig ansigt,
så det blev meget blødt brød til grillpølserne.

De blå spejderes tamburkorps gik
forrest, herefter fanen, og båden
med ledsagende gildebrødre dannede bagtrop.
Pr officer i bådlauget
Christian Vildfang

Rundturens mål var som sædvanlig
Slotssøen og båden kom i vandet,
og blev forankret ved bøjen i Slotssøen. Nogle laugs- medlemmer stod
for serveringen af grillpølser med tilbehør.
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Mindeord om
Kaj Thygesen.

Det er med sorg, at vi i Sct. Georgs
Gilderne i Kolding har erfaret om
Kajs død
den 4. maj 2015, i en alder af 84 år.
Kaj startede allerede som 7 årig i
Spejderbevægelsen og blev Gildebror som 23 årig i Ålborg.
Allerede året efter flyttede han til
Holstebro, hvor han blev Gildemester i 1955.
I 1967 flyttede han og Grethe Thygesen til 2. Kolding som var et blandet Gilde, og året efter blev han Gildemester her.
Efter 4 år på denne post, påtog han
sig opgaven at starte 5. Kolding i
1974.
I 1976 påtog han sig også opgaven
som bestyrer af Gildernes ”åndehul”
Rodbjerggård i Vork ved Vejle. Dette
job bestred han i 22 år.
I midten af 90-erne flyttede Kolding
Gilderne fra Katrinegade til Fynsvej.
Her var Kaj også manden bag dette
projekt som Stadsgildemester - et
•
•
•
•

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

job som han havde i 4 år.
I samme periode fik Gilderne i Kolding også kontakt med Operaens
Venner, hvor vi blev engageret til
mange gode og udbytterige timer
med Det. Kgl. Teater på Skamlingsbanken. Et arbejde som vi stadigvæk bestrider på 17 år.
Kaj var kendt som en stor inspirator,
hædersmand og havde en fremsynethed, som vi i Sct. Georgs Gilderne her i Kolding lever højt på den
dag i dag.
”Et led i vor kæde er bristet,
en bror, en ven har vi mistet”!
Æret været
Kaj Thygesens minde!
Stadsgildemester
Karsten Barfoed

VISITKORT
BREVPAPIR
KUVERTER
FLYER

•
•
•
•

KLUBBLADE
BROCHURE
PLASTIKKORT
POSTKORT

ABC print
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JAZZ i sommervarmen
på Odense Å.

Vil du med så være det om at være
hurtig meld til og betal for bådturen
nu.
Jazz gruppen har arrangeret en
Jazz Å-tur til Odense

Lørdag den 11 juli 2015
Vi mødes i gildehuset kl 10 og kører i fælles biler til Odense, hvor vi
drikker formiddagskaffe før bådturen. Der kan købes øl og vand ved
afgangen.

K l 12 er der afgang med Åfarten ved
Munke mose i Odense ud til Erich
Bøghs sti, fra anlægsbroen er en lille gåtur ud til Carlslund kro, hvor der
er bestilt bord til 30 personer kl 13
til æggekage ad libitum (eller andet
hvis I ønsker det) hen på eftermiddagen sejler vi retur og kører hjem.
På stedet spiller et andet Jazzorkester.
Å turen koster 120 kr. og æggekagen 135 kr. dertil kommer udgifter til
drikkevarer.
Der er rift om billetterne og vi kan
ikke reservere til båd turen ud men
må købe billetterne så snart i tilmelder
(Pladsen på Carlslund er reserveret
i kort tid)
Tilmelding hos Mette@skrae.dk eller via tlf. (bedst om aftenen 20 586
863/75529603).
Tilmelding er bindende og betaling
til Åturen 120 kr. /person skal helst
afregnes ved tilmelding – på konto
nr. 7040 0000183300
HUSK at noter jeres navn på overførslen maden + drikkevarer betales
først på stedet.
Mette Skræ
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