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April 2017			
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag

Torsdag
Onsdag
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Onsdag
			

4. 4. gilde Gildehal med indsættelse
4. 5.gilde fælesgruppemøde ud af huset
5. Koncert med Bjælderne,
Brændkjærkirken.
6. 1. gilde Gildehal med indsættelse
12. 3. gilde Gildehal med indsættelse
18. 5. gilde Fødselsdagsgildehal
20. 2. gilde Gildemøde
23. Sct. Georgs Aften, Koldinghus
26. 5. gilde Sct. Georgs Løb

Arrangementer der ønskes optaget i kalenderen bedes indsendt til
stadsgildekansleren sgk@sctgeorgsgilderne.dk

Deadline for næste nr: den 20. Marts.
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REDAKTIONEN

Hvad er fællesskab?

Fællesskab kan være meget forskelligt. I daglig tale henviser fællesskabsbegrebet til, at flere personer
er fælles om noget bestemt.
Det første fællesskab et menneske møder er familien. I dette fællesskab finder barnet kærlighed og
tryghed. Det får betydning for resten
af dets liv. I Danmark bliver helt små
børn hurtigt medlemmer af et nyt
fællesskab. Vuggestuen er et fællesskab, barnet bliver tvunget ind i.
Det samme gælder børnehave og
skole. Nogle børn oplever, at selv
om de går i skole, er de ikke en del
af fællesskabet mellem kammeraterne. Det bevirker, at de ”ikke falder til”, bliver ensomme og kede af
at gå i skole. Når man er tvunget
ind i et fællesskab, hvor man ikke
føler sig tilpas, bliver man ulykkelig.
Fra skolealderen får man mulighed
for at søge sine egne fællesskaber.
Det kan være i sportsklubben, musikskoler og mange andre fritidsbeskæftigelser. Mange børn og unge
prøver sig frem i det store udbud af

fritidstilbud, der findes i dag, indtil de
finder det fællesskab, hvor de føler
sig hjemme.
Nogle fællesskaber er livslange,
mens andre kun varer nogle dage.
Her kan fx nævnes somrenes mange musikfestivaler, der tiltrækker
tusinde hvert år. I voksenalderen tilhører danskerne mange forskellige
fællesskaber.
I dag er der ikke mange, der melder
sig ind i et politisk parti. Danskerne
søger i stedet andre fællesskaber,
som drejer sig om en specifik sag
som fx Hjerteforeningen, Gigtforeningen, Ældre-sagen, Røde Kors
eller Dansk Naturfredningsforening.
Nogle af disse interesseorganisationer har så mange medlemmer, at de
kan få politisk indflydelse. I disse foreninger er mange frivillige beskæftiget. Det giver sociale relationer og
et indhold i tilværelsen.
Uddannelse og arbejde bliver derved den genstand, der definerer
fællesskabet, og ofte associeres
fællesskab til fælles ståsted, enighed og indbyrdes solidaritet mellem
deltagerne.
Redaktør
Olaj Mørup
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Referat fra stadsgilderåd
den 15. februar 2017

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af referat fra sidste
stadsgilderådsmøde d. 24. oktober
2016.
5. Stadsgildemesterens beretning
6. Økonomien p.t.
7.Beretning fra udvalgene
hjælpekomite
husudvalg
lejrudvalg
distributionsudvalg
ridderudvalg
operaudvalg
8. Eventuelt (herunder GIM-udvalg
og onsdagsklubben)
Deltagere: 24 gildebrødre + 1 fuldmagt
Stemmeberettige ledelsesmedlemmer: 1. gilde 3, 2.gilde 3, 3. gilde
3, 4.gilde 2+fuldmagt, 5.gilde 1.
Ad 1 Velkomst
Kaj Vahlkvist bød velkommen
Ad 2 Valg af dirigent
Ib Damkjær-Larsen blev valgt med
applaus
Ad 3 Valg af referent
Henning Lorentzen
Ad 4 Godkendelse af referat
Ingen kommentarer
Ad 5 Stadsgildemesterens beretning ( indsat uredigeret)
Vi er netop lige midt i den ”hårde”
vinter, men foråret er på vej i form af
vintergækker og erantis, som pibler
op af den frosne jord.
Vi er også lidt over midten i et gil-

deår, hvor vi kan se både bagud
og fremad, og sammen konstatere
hvordan det står til med vores gildearbejde.
Først lidt om de ting der er foregået
i stadsgildet siden senest afholdte
stadsgilderådsmøde den 24. oktober 2016:
Fellowshipday den 26. okt. i Simon
Peters Kirke: Tankevækkende foredrag om flygtningesituationen i Danmark 1945 – 49
Fredslyset den 23. Nov. : Godt arrangement af 4. gilde med god deltagelse.
Juletræsfest for børn: Godt arrangement med en rigtig julemand og
kendte julesange og julelege.
Nytårskur den 8. januar: Mange deltagere, rigtig god stemning, fint klaret af 5. gilde.
Lad os herefter se fremad og se
hvad vi har gang i:
Salg af malerier: Udstilling i Borgerhuset i 3 uger. Vi har fået god omtale sammen med H.P. Hundebøl.
Det har knebet lidt med salget, men
der forventes et resultat på ca. 1214.000. 50 % rabat p.t.
Etablering af kistebærerlaug: Aftale
med Kolding Kommune. God presseomtale. Opfordre til god tilslutning.
Koncert i Brændkjærkirken 5, apr.:
Planlægningen går planmæssigt,
Kolding Mandskor medvirker. Yderligere orientering ved Benny fra hjælpekomiteen.
Sct. Georgs aften søndag den 23.
april: Arrangerende gilde er 1. gilde.
Jeg synes, at vi har et godt samarbejde omkring vores fælles aktivite-

ter. Jeg har også erfaret, at der er
blevet tid til gode drøftelser og kendskab til hinanden ved vagttjenesten i
Borgerhuset.
Det var mine bemærkninger TAK
Ad 6 Økonomi P.T.
Bent Christensen orienterede om
regnskabet for 2016 som viser et resultat på 159.428,00 kr. eller det vil
sige, at Bent Christensen fortalte om
regnskabet, fordi projektoren ikke
virkede.
Endelig
regnskabsfremlæggelse
sker på stadsgildeting den 29 marts
2017.
Bent Christensen nævnte, at årsagerne til det positive resultat var
Flyers med 57.700,00 kr. og Frydenborg med en positiv slutning af udlejningen.
Christian Sønderby roste gilderne
for at holde budgetterne.
Bent Christensen oplyste, at ny ovn
er sat i ordre til Frydenborg.
Der er søgt om økonomisk støtte fra
Jubilæumsfonden og APM fonden.
Ad 7 Beretning fra udvalgene
7.a Hjælpekomite, Benny Pagh
Benny Pagh fortalte, at der var doneret i alt 55.000 kr ved fredslyset
Der er to ansøgninger til børnestøtten
Veteranlejren bliver i uge 27 -2017
Koncert i Brændkjær Kirken løber
planmæssigt, men der søges hjælp
til ophængning af plakater.
Britta Højriis efterlyste arrangementer fra hjælpekomiteen som 2. gilde
kunne bidrage til.
Britta Højriis mener ikke, at udvalgsmedlemmer i hjælpekomiteen bliver

hørt.
7.b Husudvalg, Poul Lyngs
Poul Lyngs oplyste, at porcelæn
i huset bliver suppleret, når Britta
Højriis vender hjem fra sin rejse.
Tråd i hegnet mod Grønnegården er
opsat, alkoholfrie øl er købt og står i
køleren i gangen.
Fastnet telefonen i huset kan der
kun ringes ud fra, indgående opkald
bliver viderestillet til Kaj Vahlkvist.
Ny støvsuger er indkøbt og står i
mellemgangen ned til kælderen,
denne let-kørte støvsuger er en super ide.
Sofaer i natuglen er bundene ved at
gå i stykker, bundene bliver repareret med krydsfiner.
Afløb fra urinal er renset, man der er
stadig nogle problemer med lugt på
herretoilettet .
Vejledning til køkkenpersonalet udsendes endnu engang.
Kaj Vahlkvist opfordrede til ,at bookingsystemet til Gildehuset blev oprettet.
Søren Kaehne oplyste, at grundlaget til bookingsystem er til stede.
7.c Lejrudvalg, Ole Otzen
Ole Otzen
Opholdsrum og spisesal er malet,
grus og ral er udlagt på gårdspladsen.
Køkkenet skal males i forbindelse
med installering af ny ovn.
Alle køjerum skal males i forbindelse
med udskiftning af køjer og madrasser.
Søren Kaehne efterlyste liste til indbo, er lavet og bliver udleveret.
Karsten Barfoed opfordrede til, at

ansøge Gilde-fonden til køjer og
madrasser.
Bent Christensen oplyste at der var
tegnet følgende kontrakter:
2017 53 kontrakter, forudbetalt
99.000 kr.
2018 18 kontrakter, forudbetalt
35.350 kr.
2019 11 kontrakter, forudbetalt
20.700 kr.
Bent Christensen har ansøgt til maling, lamper og senge hos APM fonden, og ovn hos jubilæumsfonden.
7.d Distribution Kurt Schmidt
Kurt Schmidt
Vi har haft indtægter på 57.700 kr. i
2016.
Vi har allerede været ude igen i januar 7700 stk. indtægt 15.400 kr.
Britta Højriis spurgte, om der var styr
på Flyers, som lå rundt omkring i huset, det bekræftede Kurt Schmidt at
det var der.
7.e Ridderudvalg Karsten Barfoed
Karsten Barfoed oplyste at der skal
optages tre gildebrødre som riddere
i foråret, en fra Vejle, og to fra 3. Kolding.
7.f Operaudvalg
Ib Damkjær-Larsen oplyste at der
var møde med Musik Kolding den
28. februar.
Operaen bliver søndag den 20.
August.
Ad 8 Eventuelt herunder GIM og
Onsdagsklub
Kaj Vahlkvist opfordrede endnu engang til at deltage i onsdagsklubben
Jørgen Pørksen oplyste, at han har
haft indledende møder med slottet,
temaet i år er reformationen.

Der blev rettet en kæmpe tak til Karsten Barfoed for projektoren.
Bent Christensen bad Gilderne melde alle donationer fra 2016 ind til
ham hurtigst muligt.
Der blev udtalt ros til artiklen som
havde været i JyskeVestkysten.
Henning Lorentzen bad Gildemestrene melde personer ind, der skal
deltage i Kiste projektet, vi har opstart 1. marts 2017.
Preben Schmidt oplyste at 4. gilde først meldte ind efter gildeting i
marts.
Kaj Vahlkvist promoverede Koncerten i brændkærkirken den 5. april
2017.
Søren Kaehne opfordrede til at lægge nyheder på hjemmesiden, det er
det vi har den til .
Eva Damkjær-Larsen efterlyste mail
med link til hjemmesiden når der var
nyheder, det undersøges.
Der blev spurgt til, hvorfor stadsgilderåd blev lagt i vinterferien uge 7 (
fremover vil vi forsøge at flytte den
til uge 8).
Henning Lorentzen
18. februar 2017

SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.
STADSGILDETING 2017
Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.00 i Gildehuset
med følgende dagsorden iht. Stadsgildets vedtægter.
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.
15.
16.

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

Husk: Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget, skal være fremsendt til stadsgildemesteren
senest 14 dage før stadsgildetinget.
Henning Lorentzen
stadsgildekansler
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1. GILDE

Gildemøde med damer
1. gilde 2. februar 2017.

38 personer havde fundet vej til gildehuset denne februaraften, hvor det var
lykkedes at få tidligere sømandspræst
Eli Nielsen til at komme og fortælle om
sin tid som præst, men især som sømandspræst i New York i 4 år og i Hull i
England i 8 år.

Det havde været en svær opstart for
kirkearbejdet i NY efter krigen og hans
arbejde udover at tage sig af de danske søfolk var at udfylde rammerne
omkring kirkearbejdet, da sømandskirken NY var i et 5 etagers højt hus.
Efter NY var Eli præst i Ølgod nogle
år, inden han søgte nye græsgange
og endte som præst i sømandskirken
Kupon til 2 kuvertlagner.
Ved køb af seng.
HUSK at medbringe kuponen.

etet
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i Hull, hvor han tog sig af sømændene
fra alle de nordiske lande. Sømandskirken i Hull blev bombet i 1941 og blev
fuldstændig til ruin. Man måtte så nøjes
med en trækirke præcis i centrum, inden den ny kirke var parat til indvielse i
1954. Eli fortalte at præsten i Hull også
var præst for de sømænd, hovedsagelig fiskere, der kom til Grimsby, hvor
han afholdt 1 månedlig gudstjeneste.
Eli havde fået det ordnet, så han kunne
komme med ud at fiske på en kutter i
en tre ugers periode, da han ville prøve
på egen krop hvordan det var, at sejle
ombord på et skib. Da han så mødte
op, fik han at vide at det var ham der
stod for maden på turen.
Eli stod også for lukningen af kirken i
New Castle. Efter ½ snes år fik man
samme ordning som Grimsby nemlig
gudstjeneste 1 gang om måneden.
Efter at have hørt om livet som sømandspræst, var vi parat til at spise
middag, hvor i øvrigt Eli og han hustru
deltog. Menuen stod på Dansk Bøf
med tilbehør og æblekage efterfulgt af
kaffe og småkager.
Svend Erik Pørksen takkede for den
opmærksomhed og de besøg han havde modtaget under sin sygdom.
Kai Peter Heick fortalte at omdeling af
flyers havde givet 55.000,00 kr.
Vi havde nogle hyggelige timer, hvor
snakken gik lystigt.
Skriver Peter Eeg

•

Vi har altid markedets bedste priser

•

Vi leverer og monterer gratis.

•

Vi har senge i alle størrelser

•

Mere en 25 års erfaring

•

Specialister i senge og alt til soveværelset

Vejlevej 302, 6000 Kolding - Tlf.: 7632 1211 - info@sengemagasinet.dk
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3. GILDE

3.Gildes Nytårsfest
21. januar 2017.
Tema:”Det vilde vesten”

Til denne nytårsfest var mødt 39 deltagere. Mange af gæsterne havde
gjort meget ud af påklædningen, og
havde ternede skjorter, tørklæder,
hatte, og cowboy bukser på, samt
pistoler ved bæltet. Mange af pigerne var flotte med indianer kostumer
på.
Vi fik velkomstdrink i natuglen. Derefter kom en af sheriffens medhjælpere og bød os ind i saloonen.

I saloonen var der dækket op ved
runde borde, der var pyntet med
hestesko og blomster. Hele lokalet
var flot udsmykket, med Jail Hause,
galge, kaktus, gamle vognhjul samt
seletøj, i loftet var der hængt en faldskærm op.

Vi blev budt velkommen af sheriffen
(Kaj - Henning) og blev mindet om,
at vi skulle opføre os ordentlig ellers
kom vi i Jail Hauset. Derefter sang vi
”Vær velkommen herrens år”
Forretten bestod af Ananas ring med
hønsesalat.
Fra et flot sanghæfte som var lavet
til denne aften, sang vi ”Texas gule
rose”Kai – Henning fortalte lidt om
det vilde vesten og de mange myter
omkring denn
Derefter fik vi serveret hovedretten
som var en lækker Oksesteak, med
coleslaw salat, bagt kartoffel og whisky sauce. Under spisningen var der
dejligt vestern og country musik.
Fra sanghæftet sang vi:
”Tapre Ørn”.Festudvalget kom på
scenen og sang en sang skrevet til
lejligheden: Tom Dooley Da solen
gik ned bag bjerget startede vi vor
fest alle blev så glade, for vi er med
som gæst. timen er nær Sct. Georg,
timen er nær min ven aftenen bliver´
lang Sct. Georg bøj dig og bed din
bøn.Der var i alt 4 vers.

Under festen gik der en købmand/
vinbonde (Ejvin Langkjær) rundt og
serverede ildvand, som han selv
havde fremstillet.
Vi sang igen en sang fra
sanghæftet:”Jeg har min hest jeg
har min lasso”. Som dessert fik vi
frugter med råcreme. Derefter kaffe.

Herefter blev der spillet op til dans
og mange var på dansegulvet til god
vestern/country musik.
Vi sluttede af med ”Den aller sidste
dans” inden natmaden blev serveret,
det var Hotdogs. Vi sluttede aftenen
af med: ”Skull gammel venskab”
Det var en rigtig dejlig aften med
god mad, og fin underholdning.
Skriver Leif Lind

3.Gildes Gildehal
9.februar 2017
med 40 års.jubilar.

Denne vinterdag i februar var 34 gildebrødre mødt op til vor Gildehal.
Vor GM Chr. Sønderby indledte med
at fortælle lidt om Kyndelmisse, som
er den 2.februar.
Herefter blev gildebror John Hansen
kaldt frem foran højbordet, anledningen var at:
John Hansen havde 40 års
jubilæum den 9.december.
GM berettede om John Hansens 40
år i gildet, hvor han altid har været
meget aktiv, du har været skriver,
gildemester og stadsgildemester.
Du har altid været initiativrig og været aktiv i broderfonden og børnehjælpsdagene.
I 1981 var det dig der havde ansvaret for afholdelse af en lejr for bådflygtninge.
I 1998 startede du en tradition for en
årlig cykeltur på Samsø
et arrangement som stadig lever i
bedste velgående.
I 2001 var du initiativ tager til et spejder byløb.
Desuden er du aktiv i ”det våde øje”
og i onsdagsklubben.

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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Her er således tale om en aldeles
aktiv gildebror, og GM takkede sluttelig for alt det John Hansen har gjort
for 3.gilde og hele gildebevægelsen.
Gildemestertalen handlede om traditioner, overlevering af skikke og
sædvaner, værdier og regler fra generation til generation. I alle kulturer
og samfund rummer menneskers liv
elementer, som er overtaget fra den
foregående generation. Det er let at
komme med eksempler på traditioner f.eks. skikke, ritualer eller sådan
som traditioner udfolder sig i hverdagen, måden at hilse på, fejre bryllup eller holde jul.
Materiel kultur i form af madkultur,
klædedragt, brug af farver, håndværkerteknikker, m.v. kan karakteriseres som traditionelle, når praksis
har rødder i ældre praksis.
Mundtlig overlevering af folkesange,
eventyr og sagn udgør en særlig
form for traditioner.
Museer og arkiver søger at indsamle og bevare vidnesbyrd om disse
former for kulturarv.
At beskrive hvad fænomenet egentlig er, det er vanskeligt, men alle kan
enes om, at det er nedarvet, noget
som har rødder i fortiden. Traditio-

ner er med andre ord en overrækkelse og en videreførelse, noget der
overdrages fra generation til
generation.
Traditioner giver fællesskab. Mange
siger ofte:Sådan gør vi i vores familie!! Men hvorfor gør vi det??
Det er her familien skal huske at fortælle hvorfor vi gør dette. Uden forklaring bliver traditionen ligegyldig
og bliver glemt. Der er en del gamle
traditioner i gildebevægelsen, hvor
nogle ønsker en opblødning.
I 3.gilde har vi valgt at holde fast i de
gode, gamle traditioner. At fastholde
disse traditioner år efter år er med
til at styrke og stadfæste det fællesskab vi alle har i vort gilde.
Michael Nørgaard Andersen holdt
5.min. Sct.Georg. I de ca. halvandet
år jeg har været i gildet har jeg tænkt
over hvorfor det hedder Sct.Georgs
gildet .Det har han så undersøgt og
fortalt historien om Georgius, der
kom til en by, Salem, hvor en grådig
drage huserede.
Dragen krævede offer hver dag på
et tidspunkt slap fårene op og dragen krævede nu menneske offer. En
dag skulle kongens datter ofres og
kongen kundgjorde, at den der ville

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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påtage sig at dræbe dragen skulle få
prinsessen og det halve kongerige.
Georgius kom tilfældigt ridende forbi, og han tog kampen op mod dragen og dræbte den.
Georgius afslog dog den lovede belønning, for ”Gud alene havde æren”
for uden guds hjælp havde han ikke
kunnet dræbe dragen .Georgius led
martyrdøden den 23.april år 303
E.K. Georgius er senere under navnet Sct. Georg eller Sct .Jørgen blevet dyrket som helgen.
I spejderbevægelsen og gildebevægelsen har vi valgt ham som forbillede, og hvert år højtideligholder vi
den 23.april ved at bekræfte vort gildeløfte.
Gildeloven blev læst af Egon Lundsgaard.
I eftergildehallen var Paul Petersen
bordleder.
Poul Lyngs stod for aftenens menu,
først to slags sild og derefter pariserbøf, kaffe og småkager,dejlig
lækker menu. John Hansen takkede
for de pæne ord ved højbordet, fortalte at han altid havde været glad
ved at komme i gildet, havde faktisk
aldrig forsømt en gildehal, og syntes
at han altid har fået noget med hjem
fra en gildehal.

Henning Lorentzen fortalte om mødet med kommunen om vort værdighedsprojekt, der går ud på at stille
et hold kistebærere til rådighed ved
begravelser af ensomme mennesker, der ikke har nogen pårørende,
og hjælpe den afdøde og familien
herfra på en ordentlig og værdig
måde. Initiativet blev meget positivt
modtaget af kommunen, og giver os
en del goodwill.
Vi håber samtlige gilder vil støtte op
om projektet. En liste med tilsagn
gik rundet og der var mange der tilkendegav at ville vise den afdøde
ære og værdighed ved at være kistebærer.
GM takkede for en rigtig god aften,
som vi sluttede på vanlig vis.
Kaj - Henning
Skriver suppleant

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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4. Gilde på fabriksbesøg på ISOVER
i Vamdrup.

Der var 19 gildebrødre der denne
kolde februar aften var taget til Vamdrup for at se og høre om produktionen af isoleringsmateriale, det var
Kjeld Pedersen der tog imod os og
fortalte om fabrikken og alle de former for isolering de laver på fabrik-

ken, og her lidt historie om ISOVER
som de fleste nok stadig husker som
Glasuld.
Da man den 10. oktober 1935
grundlagde Dansk Glasuldsfabrik i
Kastrup havde ingen forestillet sig,
hvilken betydning isoleringsmaterialer senere skulle få.
Derfor lagde man ud med
en uhyre beskeden produktion på ét ton dagligt
- primært på grundlag af
returglas og glasrester
fra andre produktioner.
Med en 100 dobling af
den daglige produktion
år 1995 er der for længst
kompenseret for den lidt
forsigtige start for 80 år siden. Samtidig er ISOVER
i dag en af de mest miljøforsvarlige producenter af
mineraluld i verden.
På nogenlunde samme
tid grundlagdes også glasuld-fabrikation efter Hager-metoden
i Norge, Sverige og Finland. Det gav
mulighed for erfaringsudveksling
mellem de forskellige lande.
Og efter 2. Verdenskrig kom endnu
flere til. Særlig stor betydning hav-

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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de den franske virksomhed SaintGobain, en af verdens største producenter af glas, som allerede på
daværende tidspunkt var centrum
for forskning inden for glasfibermaterialer, isolering og tekstiler.
Glasuld bliver i år 1988 medlem af
Saint-Gobain gruppen. Produktet
ændrer i år 2000 navn fra Glasuld
til ISOVER
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5. Sct. Georgs Gilde
Gildearrangement
21.februar 2017.

Vi var 34 gildebrødre, ægtefæller,
venner og bekendte, som mødtes
hos BlueKolding for at høre om vores spildevands behandling i Kolding Kommune.

Efter en grundig orientering fik vi det
hele at se i virkeligheden, hvordan
man producere på en moderne fabrik på fuld kapacitet og med meget
få på arbejde sådan en aften, på
grund af smelteovnen skal der arbejdes 24 timer 365 dage.
Vi sluttede aftenen af i Gildehuset
hvor Britta stod klar med god mad til
de sultne fabriksvandre.
Skriver Poul Lyngs

Aftenens foredragsholder var Thomas Faarbæk, som arbejder i afdelingen for projekt og udvikling, og
samtidig er han freelance underviser i afløbsteknik på SDU i Odense.
Thomas Faarbæk startede med at
fortælle lidt historie om romernes

Vagn O. Electric
Aut. EL-installatør

HYLKEDALVEJ 3 - 6000 KOLDING - 75 52 47 55 - MAIL@VAGN-O.DK

DøgnService

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING
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EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING
PCL-STYRING

toiletter eller latriner med rindende
vand og afløb til kloaknet. Men dette
gik i glemmebogen i middelalderen,
hvor de åbne render i gaderne kun
blev skyllet ud, når det regnede.
Først i 1800-tallet efter koleraepidemi med over 4.000 dødsfald begyndte man at lukke kloakkerne.
BlueKolding ejer og vedligeholder 2000 km kloakrør og driver de
6 renseanlæg, der er i kommunen.
Regn- og spildevand bliver ledt væk
fra huse og virksomheder, vandet
bliver renset og sendt tilbage i naturen. I Centralrenseanlægget i Kolding Åpark 9 foregår forrensningen
af kloakvandet, dette bliver så ledt til
renseanlægget i Agtrup, hvor renseprocessen foregår biologisk.
BlueKolding nøjes ikke med at rense spildevandet, de udnytter processerne og resterne til at producere
energi, der giver både el og varme
til Koldings huse, virksomheder og
busskure og gødning til oplandets
marker.
Vi fik et rigtigt godt og interessant
foredrag om Koldings miljø-, energiog klimaselskab, som man også kan
læse rigtigt meget om på nettet.
Tak for en fin aften til ledelsen.
Skriver Ady
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Legende om Sankt
Georg og Dragen!

Dragekampen
Byen Silena i Libyen hærgedes
af en grusom drage, der dagligt
krævede et menneskeoffer. Ingen i
byen kunne undslå sig, hvis skæbnen pegede på denne, som dragens næste mundfuld. En dag faldt
loddet på kongens datter. Kongen
forsøgte at forhale afgørelsen, men
måtte til sidst føje skæbnen.
Prinsessen vandrer den tunge vej
mod søen og dragen, men undervejs møder hun Ridderen Georg.

Jens Kristiansen VVS
Vi laver alt indenfor VVS, Blik og fjernvarme.

tlf. 75521187

Du læse meget mere på Kristiansenvvs.dk

Jens Kristiansen VVS
Vi laver alt indenfor VVS, Blik og fjernvarme.
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Hun beder ham forsvinde, så han
ikke også bliver et offer for dragen.
Han undslår sig, og det ender med
at han i en drabelig kamp overmander dragen. Da dragen er ukampdygtig kan prinsessen og Georg
føre dragen i prinsessens livbånd
til byen. Kongen tilbyder i taknemmelighed Georg prinsessen og kongeriget, men denne takker nej, og
ønsker kun at byen vender sig mod
den kristne tro. Georg sætter trumf
på, hvis byen værger sig, bliver dragen sluppet løs igen.
Alle omvender sig, Georg slår dragen ihjel og drager af kun med prinsessens livbånd.
Passionsdelen:
Georg blev offer for kejserlig forfølgelse på grund af sin religion. På
den romerske Kejsers befaling blev
hans legeme sønderrevet af søm
og nagler. Hans kropssider blev
brændt med fakler, så man kunne
se hans indvolde og endelig kom
man salt i hans sår.
Da det ikke fik Georg til at fraskrive
sig sin tro, fik en troldmand til opgave at forgifte Georg. Men Georg
drak blot giften som vin.
Georg kom på jul og stejle, og blev
kogt i flydende bly – men lige lidt
hjalp det.  I stedet styrter afgudernes tempel sammen. Mange omvender sig herefter.  Da endelig det
lykkedes at halshugge Georg, for
en lynild ned fra himlen og brændte
de ikke omvendte til døde.
Olaj Mørup
1.gilde
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Dåseringe!

Her viser Britta Hansen fra Lunderskov de ca. 2 kg dåseringe, som hun
giver til 3 Gilde.
Vi siger tak for gaven.
Brittas far, Svend Åge Nielsen, var
gildebroder i 1. Gilde i 50- og 60
serne.

Forårs Koncert
BRÆNDKJÆRKIRKEN
5. APRIL 2017
KL. 19.000

med CORDE DI GIOIA
& Kolding Mandskor

DØRENE ÅBNES KL. 18.00

UNDERHOLDENDE
KONCERT
MED MUSIK,
SANG OG OPERA
BILLETTER KAN
KØBES VED INDGANGEN
ELLER HOS
LIVA STORMARKED

BILLETPRIS 100,-

OVERSKUDDET GÅR UBESKÅRET
TIL SCT. GEORGS GILDERNE I
KOLDINGS HJÆLPEARBEJDE
I KOLDING KOMMUNE
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H.P. Hundebøl.

Det var også interessant at lytte til
de besøgendes forslag til, hvor billederne var malet. Ja, og en enkelt
fik fat i billeder af sit barndomshjem.

Så nåede vi til vejs ende med maleri
udstillingen af den lokale maler H. P
Hundebøl i Borgerhuset. En donation til hjælpearbejdet i Gilderne givet
af sønnen Lars Hundebøl.

Formålet var jo at få solgt billederne
og akvarellerne, så der var en sum
penge til gildernes hjælpearbejde.
Beløbet for de solgte billeder løb op i
ca. 10.000 kr. Der er stadigvæk nogle usolgte billeder og akvareller, så
fik du ikke lige købt på udstillingen,
så hold dig ikke tilbage men kontakt
kunstudvalget. Koldingbogen 2017
sælges også til en fantastisk pris (kr.
100)!!!
Gildebrødre fra alle gilderne har i de
tre uger udstillingen varede, siddet i
Borgerhuset og taget imod nysgerrige/interesserede.
Det var ikke hver dag, at besøgstallet var stort. Men det var en god
måde at få et samarbejde på tværs
af gilderne. Der blev snakket, drukket kaffe og spist basser alt imens,
man lærte en ny gildebror at kende.
Og der var altid lutter smil og ” tak
for en hyggelig eftermiddag”, når vi
var nede for at lukke af.
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En kæmpe tak for indsatsen
skal lyde fra
Inger Vahlkvist samt
Tove Knudsen.
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Generalforsamling i
Onsdagsklubben

Generalforsamling blev holdt den 8.
februar 2017 med følgende forløb:
Erik Jørgensen blev valgt til dirigent,
og bemærkede, at der ikke var anført noget om generalforsamling i
klubbens vedtægter. Han gav dog
straks ordet til formanden. Formanden havde udarbejdet nye vedtægter, som blev gennemgået og kommenteret.
Formanden omtalte de aktiviteter,
som var forløbet i det forgangne år,
d.v.s sommerudflugten til Randbøl
Hede, spændende julefrokost og
mange gode onsdagsmøder. Han
omtalte også den svagt stigende

interesse for at sidde på forskellige
pladser ved møderne.
Kassereren gennemgik resultatet for
2016, som viste et overskud på kr.
485. Kaffen er fortsat gratis, men det
koster kr. 10 at deltage i møderne.
Formand Kaj Vahlkvist, kasserer
Erik Nyholm og revisor Bodil Eliassen blev genvalgt med begejstrede
klapsalver.

Efter en spændende lodtrækning
blev John Hansen og Nis Jørgensen
valgt til udvalget for afholdelse af
sommerudflugten.
Generalforsamlingen sluttede i god
ro og orden, og med en tak for suveræn ledelse af dirigenten
Således oplevet af referenten
Kaj Vahlkvist
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Bridge i onsdagsklubben

Hver onsdag i gildeåret mødes 2530 gildebrødre i gildehuset kl. 14.00
til hygge og samvær på tværs af
vore 5 Gilder. Vi begynder med kaffe
og brød, sang og snak. Derefter går
vi til vore aktiviteter og vi slutter ved
16.30 tiden. Tiden går med strikning,
billard og bridge.
Bridge er et underholdende og sjovt
spil, det er spændende, det er socialt og så holder det hjernen i gang.
Vi vil gerne være flere gildebrødre til
dette herlige spil. Vi er sædvanligvis
til 2 borde (8 spillere ), men har remedier til 3 borde.
For at spille bridge er det nødvendigt at gå til undervisning. Kolding
•
•

KLUBBLADE •
BROCHURE •

Bridge Center tilbyder undervisning
for begyndere.
Hvis man ikke lige nu vil ofre penge
herpå, fordi man ikke ved om det er
noget for en, så vil Kaj Vahlkvist og
Kaj-Henning Sørensen tilbyde et lille
forkursus som appetitvækker. Hvis
du spiller whist/ har spillet whist bliver du ” bidt af bridge ”.
Minikurset vil blive afholdt onsdage
fra 13-14, hvor man så herefter kan
se på onsdagsklubben.
Der vil blive ophængt seddel i gildehuset, hvor man kan skrive sig på,
hvis man har lyst til at vide mere om
bridge.
Dette lille forkursus kræver deltagelse af min. 3 deltagere.

PLASTIKKORT •
POSTKORT
•

Med gildehilsen
Kaj Vahlkvist og
Kaj-Henning Sørensen

VISITKORT •
BREVPAPIR •

Print

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

Trekant områdets
DISTRIKT

jekt Ålborg startede, Haiti nåle – og
ellers fredslys- og vores fellowship
dage.

Opråb!
Kære Gildebrødre

Ved kommende distrikt gildeting vil

jeg gerne takke af som DIS for denne periode og håber nye vil melde
sig. Opgaven er ganske enkelt –
dejlige møder med gildebrødre fra
distriktet, være tovholder for Fellowship dagen i efteråret - deltage
i den årlige weekend med de der
er valgt fra landets øvrige distrikter

Jeg har virkelig nydt samværet med
gildebrødre fra alle distriktet og kommer til at savne opgaven MEN må
også erkende at jeg ikke har kræfter
til at gøre det jeg gerne ville og vil
derfor hellere vige pladsen for nye
kræfter.
Mød op til distriktets gildeting og
meld jer på banen – vil I høre mere
om opgaven så kontakt mig blot –
det kan være svært på telefonen
men bedst om aftenen fra 19-21
Gildehilsen
Mette Skræ..

– Det er ganske gratis og smadder
hyggeligt - og ellers er der frit slag
for at starte noget internationalt op.
I den tid jeg har været DIS har vi
arbejdet med projektet lys i mørke
(salg af solopladede lamper) et pro-
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Dåseringe- og brilleforvalterens
årsberetning 2016!

Dåseringe:

Så er der igen tid til at gøre status,
og endnu engang er kassen i Gildehuset til dåseringe og briller blevet
flittigt brugt, så den 7. januar i år,
kunne der afleveres i alt 100 kg sorterede dåseringe på samlecentralen
i Hadsten, 10 kg mere end sidste år.
Et flot resultat, der er medvirkende
til, at Kirsten Egelund Andersen og
Lena Pedersen, på vegne af Projekt
Dåseringe og Inner Wheel, var inviteret i audiens ved Thailands prinsesse, HRH Princess Sirindkom,
den 23. januar 2017, på hospitalet
Protheses Foundation i Chiang Mai,
som tak for den støtte og indsats
Projekt Dåseringe har ydet gennem
årene.
Ved samme lejlighed kunne Kirsten
og Lena overrække Projekt Dåseringes 3. donation på 350.000 Bath
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(70.000 DKK), indsamlet i løbet af
2016.
Ved besøget blev det også muligt at
se en mobilklinik, svarende til den,
som Projekt Dåseringe donerede
penge til i 2016, pris 185.000 kr. I
alt er der siden 2013 doneret ca. 2,2
mio. Bath (440.000 kr.).
Briller:

Der er i 2016 indleveret i alt 55 par
almindelige briller, 25 par flere end
sidste år, og 8 par solbriller. Brillerne
bliver kontrolleret, og senere taget
med til Ghana, hvor de efter synsprøve bliver uddelt til svagtseende
afrikanere. Både briller og solbriller
er meget velkomne, så put dem i
kassen i Gildehuset, i stedet for at
lade dem ligge i skuffen derhjemme.
Tak for jeres bidrag, der er med til at
skabe håb og glæde for andre, så
lad os fortsætte dette arbejde, hvor
man ikke behøver at have penge op
af lommen for at hjælpe andre.
Lad os hjælpe hinanden med at nå
et endnu bedre resultat i 2017.
Med gilde hilsen
Hans Peter Petersen
3. Gilde

Der indkaldes herved til
Generalforsamling i Broderhjælpen
Onsdag d. 29. marts 2017 kl. 19.00
Mødet afholdes i Natuglen i Gildehuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandler på Generalforsamlingen,
skal være Broderhjælpen i
hænde senest den 08. marts 2017

Nu har Kolding Storcenter et rigtigt apotek
•

Receptekspedition med det samme
Lynhurtig robot finder varerne frem
•
Samme gode service som altid
•
Nem og gratis parkering
•
Attraktive åbningstider:
Mandag – Fredag
10-20
Lørdag
10-17
Søndag
10-17
Og som altid også i Jernbanegade i Centrum
Mandag – Torsdag
9-17:30
Fredag
9-18
Lørdag
9-14

Tlf..7552 4233
www.koldingloevedk

@ kolding@apoteket.dk
facebook.com/koldingloeve
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Vores resultater taler
for sig selv!*

Sct. Georgs
Gilderne
i Kolding
KOLDING
STADSGILDE
Fynsvej 73
6000 Kolding
75 50 36 32
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home Kolding Adelgade

koldingstadsgilde@
sctgeorgsgilderne.dk
www.sctgeorgsgilderne.dk

Redaktion:
Olaj Mørup
2396 1282
redaktionen@
sctgeorgsgilderne.dk

Telefon 75 52 09 33 eller send en mail på kolding.adelgade@home.dk
www.home.dk
* jf. Boligsiden 07.11-2016
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