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REDAKTIONEN

Hvad er spejderliv?

Spejderliv handler om udfordringer

– hvad enten det er at leve en uge i
naturen, klatre på en klatrevæg, eller være ansvarlig for madlavningen
i sin patrulje.
Vi spejdere har mange traditioner,
som du hurtigt vil blive en del af. Vi
hejser flag, vi melder til med spejderhilsen, vi har vores egne sange,
tilbagevendende ceremonier, fuldmånemøder og spejdernavne. Vi tager selvfølgelig også på ture i spejderhytter, i bivuak eller i telt, og når
du bliver ældre rejser vi også udenlands og møder andre spejdere.
Gennem udfordringer hvor man bliver hjulpet til at overvinde sig selv,
og gennem opgaver hvor man skal
lære nye færdigheder, opbygger
vi selvstændigheden hos børn og
unge. Dette skaber identitet, hvor
man tør følge sin overbevisning, tør
sige sin mening og tør tage beslutninger. Spejdernes patruljesystem
lærer børn og unge at samarbejde
– og at respektere, at vi ikke alle er
ens, men har forskellige kvaliteter

der hver især er værdifulde. Vi lærer børn og unge, at man når længst
med demokrati, og at alle har ret til
at sige sin mening. Vi lærer også
børn og unge, at det kan være nødvendigt at søge kompromis, og at
man nogle gange må indordne sig,
for i fællesskab at komme videre.
Naturen er spejdernes oprindelige
miljø. Vi lærer børn og unge at behandle naturen korrekt, så den ikke
lider overlast, når vi færdes i den.
Gennem vores konstante beskæftigelse med dyr og planter, vind og
vejr, sol og stjerner, og gennem vores ophold i naturen på alle årstider,
skaber vi fascination og forundring
over, hvad naturen indeholder og
kan lære os.
Vi ved ikke noget bedre end at lege
og være i godt humør. Man kan ikke
samarbejde, man kan ikke lære og
man kan ikke fascineres og forundres, hvis ikke der er plads til sjov.
Vi er sikre på, at vores succes skal
måles i skabte venskaber. For det
virkelige mål er ikke at kunne tænde
bål hurtigst, men at have ilden med
sig gennem resten af livet.
Redaktør Olaj Mørup

Blomsterhuset Madam Grøn IVS

C.F. Tietgensvej 1B – 6000 Kolding – Tlf. 76 92 00 86

Åbningstider: Man–Fre 9.00-17.00/Lørdag 9.00-16.00/Søndag 10.00-14.00
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1. GILDE

Sommermøde 8. juni
på Frydenborg ,
med damer.

GM Otto Bjerregaard bød velkommen til 51 fremmødte gildebrødre og
gæster.Det er altid en glæde når der
fremmøde til vore arrangementer.
GM oplyste om kommende opgaver,
bl.a. Skamling 20. august og Open
Nigth 25. august, som giver nogle
midler til hjælpearbejdet og fællesskabet.

3. Gruppe stod for arrangementet.
GB Søren Kahne var bordleder. En
dejlig sommermenu, bestod af kylling, nye danske kartofler og friske
danske jordbær.
Stemningen ved bordene var fin.
GB Hans Emil Andersen fortalte om
syngepiger, som skulle underholde.
En misforståelse gjorde at pigerne
ikke mødte op, da der ikke er noget
klaver (det må vi have?)
Roserne manglede dog ikke til vore
damer. Under sangen køb blomster,
uddelte den arrangerende gruppe
røde roser til damerne. Efterfølgende sang selskabet skålesangen,”En
skål for den mø”.
GM Otto Bjerregaard uddelte
Årbog 2017 – 2018. Med klare
ryster sang de fremmødte” I
Danmark er jeg født”.Der blev
sunget yderligere to sange,”
Du Danske sommer og Danmark nu blunder den lyse nat”.
GM Otto Bjerregaard sluttede
aftenen, med ønsket om en
god sommer. En Hyggelig aften med samvær var slut.

Skriver Henning Nøhr.
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2. GILDE

2. Gildes sommerafslutning Frydenborg
7. juni 2017

Arrangerende gruppe: Gurli, Renate, Jette M., Ulla, Britta og Aase
Bord leder: Gurli
Gildebrøde og ægtefæller var inviteret til kl. 16. Vejrguderne havde dog
ikke helt forstået det her med sommerafslutning, idet regnen silede
ned. Kaffen blev derfor serveret indendørs, ligesom de efterfølgende
aktiviteter også blev konverteret til
inde aktiviteter, blandt andet. hestevæddeløb, som gav anledning til
meget snak og grinen. Der blev dystet på livet løs, og der var gevinster
til vinderne.
Kl. ca. 18.30 var der spisning: Lækker forret og hovedret, krydret med
diverse sange.
Efter hovedretten, holdt Aase årets
båltale, som også pga. vejret blev
indendørs.
Aases ”båltale” var inspireret af en
tur til Vedersø og handlede om Kaj
Munk:
Kupon til 2 kuvertlagner.
Ved køb af seng.
HUSK at medbringe kuponen.

etet

Kaj munk blev født den 13. jan. 1898
på Lolland og fik navnet Kaj Harald
Leininger Petersen
Hans far døde af et hjertetilfælde, da
Kaj var 1½ år.
Hans mor døde af tuberkulose, da
Kaj var 5 år gammel
Moderens kusine og mand, Marie
og Peter Munk, adopterede ham, og
gav ham navnet Kaj Munk.
Han voksedes op i et indremissionsk hjem, som han betegner som
både fornøjet og glad. Han fik desuden påvirkning af det grundtvigske
og det nationalromantiske fra gode
lærere i skoletiden.
Blev student fra Nykøbing Katedralskole og læste derefter teologi på
Københavns Universitet. Han boede
på Regensen ved Rundetårn.
Kaj Munk blev ansat som præst ved
Vedersø kirke i 1924 - 1944 Blev i al

•

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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hemmelighed gift med Lise i 1929.
De fik 5 børn sammen.
Han blev offer for clearings mord den
4. januar 1944 i Hørbylunde bakker
ved Silkeborg og blev begravet i Vedersø kirke den 8. januar 1944.
I udlandet blev han hædret som en
martyr på flere kontinenter, hvor han
har fået et eftermæle på linje med
Martin Luther King og Han Hus, Dag
Hammarskjöld, m.v.
Han var indtil sin død en af Skandinaviens mest omtalte forfattere og
mest spillede dramatikere.
Kaj Munk var som forfatter, præst
og avisskribent en stridsmand, om
hvem der stod megen strid i tiden.
Han vakte følelser til live, som ingen
anden formåede over så lang en periode.
Kaj Munk var ikke tilhænger af uafgjortheden og halvheden, hvor man
aldrig tør vove springet. Man skal
beslutte sig for det ene eller det andet og aldrig nøjes med mellemproportionalen ”til en vis grad”.
Enten - eller - - er tegnet, der giver
adgang til det ubetingede.
Operaen Martyriet i Operahuset af
forfatteren Vilhelm Topsøe
fremstiller digterpræsten Kaj Munk,

der blev likvideret af nazisterne under Anden Verdenskrig, som en kristen martyr og trækker linjer til vore
dages politiske og religiøse fanatikere.
Hvad er det, der får et menneske til
at ofre sig selv og gå i døden for en
fanatisk overbevisning? Og hvad er
forskellen mellem en frihedskæmper
og en terrorist, mellem det idealistiske menneske, der kæmper for sin
retfærdige sag, og en religiøs eller
politisk fanatiker?
Jeg synes, det er fascinerende at
prøve at udforske, hvad det er for
en personlig drivkraft, der bringer
et menneske derhen. Det er også
vigtigt at huske hinanden på, at religiøse martyrer ikke er noget, muslimerne har fundet på. Dem har vi
haft op igennem vor egen kristenheds historie.«
Munk var ikke politiker, men det, der
kædede hans handlinger og positioner sammen, var hans eksistentielle
kristendom. Den bygger på valget
og dermed også på viljen til at tage
den fulde konsekvens af valget. Det
er ansvarets logik. Det betyder, at
man må engagere sig. Det gjorde
han i det store og i det små.

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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Hans engagement for de svageste
i samfundet var en konsekvens af
kristendommens næstekærlighedsbud, der især krævede et forsvar for
de skrøbelige og magtesløse.

Han var helt uden partipolitisk eller
ideologisk tilknytning.
Efter Aases båltale var der dessert
og nyt fra de forskellige komiteer,
udvalg og ledelsen:
Hjælpekomiteen:

Aase er blevet valgt som næstformand. Der mangler hjælpere til Koldinghus en weekend i juli, ligesom
der mangler hjælpere til efterårsferien.
Frydenborg:
Der mangler hænder til maling af
skodder.
Husudvalget:
Der skal gøres hovedrent i Gildehuset den 23. august. Vi skal stille med
4 personer.
Hjælpegruppen:
Har sat arbejdet med en sommerlejr
i bero. Eventuelle samarbejdspartnere skal undersøges nærmere.
Skatmester:
Reminder om betaling af halvårskontingent.
Gildemesteren:
Der er sat dato på Beirholms lagersalg og vi skal allerede nu tænke i
lokaler til 2. gildes lagersalg.
Vi sluttede et godt arrangement på
Frydenborg af med en sang og et
ønske til hinanden om en god sommer

Stort udvalg i indendørs
og udendørs maling
Se mere på www.jotun.dk

AMS skriver

Scan koden
og hent Jotun
Colour Match
til din iPhone.
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3. GILDE

3. Gildes
sommerafslutning på
Frydenborg.

60 gildebrødre med ledsagere og
enker deltog i vores sommerafslutning på Frydenborg den 9. juni
2017.
Vejret var ikke ligefrem med os.
Regnen medførte trafikproblemer i
Kolding, så en del kom lidt for sent
og arrangementet måtte tilpasses
vejrforholdene.
Efter at flaget var taget ned, fik vi en
rigtig god middag og bordene var
pyntet op med Axels Brittas blomsterdekorationer med årstidens
blomster.

John Preben Hansen var bordleder
og vi sang blandt andet ”Frydenborgvisen”.
Lejrbålet blev afholdt i teltet vest for
bygningen mens regnen silede ned.
Selve bålet var i et fyrfad.
Bent Paabøl Hansen ledte lejrbålet
og byrådsmedlem Knud Erik Langhoff holdt båltalen.

Knud Erik fortalte om sin slægt og
sin tid på Stenderup halvøen. Vi fik
en indføring i livsforholdene på stedet helt fra midt i 1800 tallet og op

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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til nutiden. Da Knud Erik var barn,
boede der mange mennesker med
deres daglige virke på stedet med
landbrug, fiskeri, mindre virksomheder med tilknytning til landbrug mv. I
dag er der ikke mere fiskeri og landbruget er næsten kun planteavl og
meget mekaniseret. Skoleforholdene er ligeledes ændret radikalt, hvor
man i dag har svært ved at få Stenderup Centralskole til at overleve.

Efter lejrbålet sluttede vi af med kaffe med Bentes hjemmebagte muffins. Gildemester Christian Sønderby
sluttede aftenen.
2. gruppe stod for arrangementet og
havde sørget for, at vi fik en rigtig
god sommerafslutning trods vejrforholdene.
NC-Skriver

Information og debat
3. GILDE

Besøg på Daginstitutionen
Løvetand 14. juni 2017.

Daginstitutionen Løvetand ville
gerne takke 3. Gilde for de donationerne som de har modtaget, og
samtidig vise deres institution frem,
så vi kunne se de donerede hjælpemidler i funktion. John Preben
Hansen, Henning Lorentzen, samt 3
fra ledelsen blev budt velkommen af
daginstitutionens leder.

Løvetand er både børnehave og
specialbørnehave som arbejder
sammen med Mælkebøtten der
også ligger i Seest.

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
9
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Løvetand er en daginstitution for
både normale børn og handicappede. De er i alt 120 børn i alderen 0-7
år hvoraf 36 er fysisk handicappet
nogle af de 36 børn er autister. De
handicappede børn har svært ved at
klare sig selv, og har meget forskellige behov, det er en stor udfordring
for børnene bare at bevæge sig.
Derfor er de meget glade for de
hjælpemidler de har fået via vore
donationer som alle kommer fra 3.
Gildes Gimbelmidler..
Vi så blandt andet den øvecykel
som vi har doneret og som har været til stor hjælp, det har nu bevirket
at nogle af børnene kan bruge en
almindelig tre hjulet cykel, det er en
stor sejr og til meget glæde for børnene.
Endvidere har vi også doneret en
sansepude hvor børnene ligger og
hører musik medens de øver deres
arme og ben. Inden de fik puden ville børnene ikke bevæge sig. Denne
pude har været til stor hjælp for de
svært fysiks handicappede, når børnene hører musikken kommer de i
gang med at øve deres bevægelser.
Endvidere så vi også den rullebane
og madras som vi har doneret, disse

hjælpemidler er for at styrke deres
balance.
Opgaven for de ansatte er at
forbedre børnenes fysiske muligheder og deres bevægelses sanser.
Personalet havde lavet en lille film
om alle de redskaber vi havde doneret så vi kunne se de store fremskridt børnene havde ved brug at de
enkelte redskaber.
Lederen af Løvetand takkede 3. Gilde for den store hjælp vi har givet
som har forbedret mange af børnenes muligheder, ligeledes takkede
GM Christian Sønderby fordi vi måtte komme på besøg og se den store
forskel og hjælp vores donationer
har gjort for disse børn.
Skriver Leif Lind

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

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING
PCL-STYRING
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3.Gildes gildehal på
Houens Odde den
16. august 2017.

Vi var 62 friske gildebrødre og gæster, som mødtes ved Gilwell hytten.
Vi startede med udendørs gildehal i
dejligt sommervejr.

Vor GM bød velkommen til alle
og en særlig velkomst til vores gæster Leif Smidt Petersen og Laila.
Herefter vor GM tale:
Denne års sommerferie har Annemarie og jeg været i det sydlige Italien helt nede i støvle spisen, helt ned
mod Sicilien og jeg kan godt betro
jer alle, at det var ikke regnvejr, vi
var plaget af, men lige det modsatte
nemlig temperatur mellem 33 og 38

gr. hver dag. Uha så er det godt der
skygge, øl og svømmepøl..
Når man kommer rundt og ser en så
anderledes del af et andet land, hvor
det er helt ok at smide sit plastflasker eller andet affald lige der, hvor
man står, eller når man kommer lidt
op i bjergene, hvor der er en utrolig
smuk natur, ja så er det da helt ok
at smide sit gamle køleskab, toilet
og alt muligt andet affald i det først
kommende sving.
Vi brummer herhjemme over vejene,
så skulle I lige prøve vejene i syd
Italien. Deres samfund, opførsel og
moral er langt fra vores og det har
fået mig til at finde og tænke meget
over de danske værdier som vi kan
være stolte af.
Disse 10 danske værdier er hvad
det endte med og som udkom i den
nye Danmarkskanon i slutningen af
sidste år.
De danske værdier.:
Frisind
Det danske frisind bygger på en præmis om, at alle mennesker skal have
ret til at bestemme over deres eget
liv. At udvise frisind betyder at have
en fordomsfri og tolerant indstilling
og tankegang. Frisindet gælder andre, der ikke ligner en selv, eller som
ikke deler ens egne holdninger og
normer. Frisindet er beslægtet med

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

tlf. 75521187

Du læse meget mere på Kristiansenvvs.dk

Jens Kristiansen VVS
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frihedsbegrebet og derved en del af
demokratiets værdigrundlag.
Kønsligestilling
Det danske samfund bygger på ligeværdighed mellem kønnene, det vil
sige, at mænd og kvinder skal have
samme rettigheder og muligheder.
At gå ind for ligestilling mellem kønnene betyder, at ingen person må
nyde særlige privilegier, udsættes
for diskrimination eller se sin frihed
begrænset på grund af sit køn.
Velfærdssamfundet
I det danske velfærdssamfund nyder borgerne en høj grad af beskyttelse mod sociale og fysiske risici og
har gavn af en række offentlige goder. Velfærdsgoderne i Danmark er
f.eks. økonomisk støtte i tilfælde af
arbejdsløshed, sygdom, forskellige
former for handicap og alderdom, til
børnepasning, ældreomsorg, pleje
af kronisk syge samt ikke mindst offentligt støttet skolegang og uddannelse.
Tillid
Den danske tillidskultur bygger på
en forventning om, at ens medborgere og offentlige institutioner er
troværdige. Tilliden afhænger af, at
der i et samfund findes fælles normer og moralske værdier, samt en
forestilling om fælles interesser og
offentlige institutioner, der behandler alle borgere ligeligt og er frie for
korruption.
Det danske sprog
Det danske sprog er modersmål
for mere end 90 procent af befolkningen i Danmark. Sproget er ikke
blot et kommunikationsredskab; det

er en kulturbærer. Det danske sprog
afspejler den danske historie – gennem ordforrådet og udtryk, som fortæller om landets egne traditioner,
f.eks. via landbokulturen eller den
maritime kulturarv, og gennem de
begreber og talemåder, der er kommet til Danmark fra andre lande.
Foreningsliv og frivillighed
Foreninger udgør en grundlæggende måde at organisere fællesskaber
på i hele Danmark. Foreninger er ét
af de steder i samfundet, hvor mennesker har mulighed for at mødes og
få kendskab til hinanden på tværs af
sociale forskelle. I foreningslivet kan
børn, unge og voksne lære om demokrati og medbestemmelse.
Hygge
Idéen om hygge fylder meget i danskernes selvbevidsthed. Hygge
betragtes som en særlig måde at
være sammen på under afslappede
forhold. Hygge har sit eget ord, og
mange siger, at det ikke kan oversættes. Det er ikke mange udlændinge, der besøger Danmark, der
ikke straks bliver præsenteret for ordet og for hyggens betydning.
Den kristne kulturarv
Danmark har i over 1000 år været
en del af den kristne kulturkreds.
Kristendommens begreb om næstekærlighed og de protestantiske
tanker om arbejdets vigtige betydning, det personlige ansvar og alle
menneskers lighed over for Gud har
sat deres spor helt op i det moderne
Danmark. Selv om der er megen
diskussion om religionens rolle i
samfundet i dag, er folkekirken sta-
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dig et nationalt symbol for mange
mennesker.
Frihed
Frihed er den grundlæggende værdi
for det danske demokrati. I den vestlige tradition hænger folkets frihed
sammen med den enkelte borgers
frihed, fordi folkelig selvbestemmelse anses for at være en forudsætning for, at den enkelte kan udfolde og udtrykke sig frit og leve et
lykkeligt liv. Den demokratiske frihed
er dog ikke ubegrænset. Man har
frihed under ansvar for sine handlinger.
Lighed for loven
Danmark ligger ofte i toppen af internationale målinger om tillid, lav korruption, tryghed og lykke. Det hænger blandt andet sammen med, at
de fleste stoler på, at deres grundlæggende rettigheder er sikret, idet
retssystemet er uafhængigt, og alle
er lige for loven. Det er kernen i retsstatsprincipperne. De foreskriver lighed for loven, og at staten ikke kun
skal håndhæve loven men også selv
er underlagt den.
- Når vi bliver mere bevidste om
vores værdier, bliver vi også mere
trygge med hensyn til, hvad der er
vigtigst at holde fast i og det tror jeg
er meget vigtig i denne tid hvor vi
står midt i globaliseringen og internationaliseringen Meget af det, som
folk er bange for – fremtiden, de
fremmede – skyldes jo, at man ikke
er tilstrækkelig tryg i sine egne værdier, det er vigtig at vi hviler trygt i
vores egne værdier, så vi kan række
ud mod andre.

Når jeg så kikker på disse 10 danske værdier og ser på om det er
noget vi bruger / står for her i vores
3. Sct. Georgs Gilde, ja så er rigtig
mange af dem med til, at vi kommer
her i vores Gilde. Vi kan klart forlige
os med foreningslivet og frivilligheden, som er noget af det bærende i
Gildearbejdet. Vores sprog, humor,
frisind, hygge og ikke mindst den tillid vi Gildebrødre imellem er noget,
som vi sætter stor pris på. Vi skal
være meget bevidste om de danske
værdier og passe og pleje dem, for
de er ikke bare vigtige for os personligt, men for hele den danske nation.
Vi har selv det store ansvar at fortælle om dem til alle, der vokser op
i Danmark og til dem, som kommer
hertil udefra.
Olav Kjeldsen holdt 5.min Sct. Georg om Lord Baden Powell som var
officer i militæret og hvordan hans
soldater holdt stand mod overmagten i 200 dage. Under belejringen
af den by han forsvarede mistede
han mange soldater, han brugte
derfor drenge til mange opgaver og
var meget overrasket over hvordan
drengene fint løste de mange opgaver. Da BP kom hjem fra krigen var
hans erfaringer med drengene meget positiv og derfor udbredte han
spejder bevægelsen som vi kender
den i dag.
Man siger at man er spejder for livet
” en gang spejder altid spejder” her
er spejderloven vigtig med sin ordlyd ”en spejder er til at stole på” Olav
fortalte også om Helge der havde
været hans forbillede som spejder-
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leder, og som var uddannet her på
Houens Odde.
Uddannelsen omhandlede netop de
vigtige ting omkring spejderloven,
det med at en pil fortæller : du skal
gå denne vej, og et kryds fortæller:
gå ikke denne vej. En spejder skal
bruge de evner man har til at løse
livets opgaver, og i spejderbevægelsen foregår ingen mobning – alle
hjælper alle – Helge er nu død han
blev begravet i sin spejder uniform.
På Helges gravsten er der en cirkel
med en prik indeni som tegnet : ”jeg
er gået hjem nu” Helge var Olavs
bror.
Erik Raymond Petersen læste
gildeloven.
Derefter gik vi i Gilwell hytten hvor
Bjarne Jørgensen bød os velkommen til et nyt gildeår. Herefter fik vi
en dejlig middag dansk bøf med løg
og brun sovs og som dessert frugter
med råcreme.
Efter middagen var der underholdning hvor Kai Henning sang og Olav
spillede nogle gode sange af Thomas Kjellerup hvor vi alle sang med.
Hans Peter minde os om malerarbejde på Frydenborg den 4. og
5.september.
Vor GM sluttede aftenen af og
takkede 3.gruppe for et godt arrangement og ønskede samtidig os alle
et godt gildeår.
Skriver Ukendt

Information og debat
4. GILDE

4. Gildes Friluftgildehal
den 6. juni 2017.

Til den årligt tilbagevendende hyggelige gildehal på Frydenborg skulle
vi mødes kl 19:00, - og som sædvanlig mødte man op i god tid for en
lille hyggesnak inde arrangementet
startede. Flaget var hejst da vi kom,
og alt gjort klart. Vi hilste på et vvt.
nyt medlem. Det var Morten Frydendal. KFUM spejder og involveret
i Spejdernes lejr 2017, hvilket jeg
fandt ud af, da jeg hørte navnet, - det
var nemlig ham der havde godkendt
den kontrakt jeg havde udfærdiget
med Hede Danmark ang. levering
af rafter og brænde på til lejren. Det
begyndte at regne lidt før kl. 19, da
folk ankom, - men da vi skulle gå
vores sædvanlige tur stoppede det.
Der var nogle der mente at vi skulle
droppe turen, eller korte den af, på
grund af vejret. Men vi gennemførte
den oprindelige tur rundt trods højvande, - og så oven i købet den rigtige vej rundt med stop det sædvanlige sted.
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Da vi kom hjem efter turen, blev flaget blev taget ned under behørig
sang.
Så kom aftenens højdepunkt, det
sædvanlige dejlige møre stykke
kød, der skulle grilles. Det stod man
selv for, og det gjaldt om at holde
øje med ens bøf, ellers kunne den
risikere at forsvinde, nogen kunne jo
komme til at tage det forkerte stykke
kød fra grillen.

Maden blev for øvrigt grillet på en
gasgrill under det store telt igen på
grund af vejret, i stedet for de rigtige
kulgrill. Kødet manglede nu lidt røg.
Så skulle vi i gang med gildehallen.
Gildemesteren med ledelsen besluttede at gildehallen skulle holdes
inde i stuen, igen på grund af vejret.
Ved starten af gildehallen blev der
tændt 2 flagermuslygter i stedet for
bålet.
Gildemesteren startede gildemestertalen med ordene. ”Vi elsker
vort land synger vi, når vi står
rundt om bålet og sender heksen
af sted, men det er vel ikke kun i
den anledning vi elsker vort land.
Jeg holder meget af Frydenborg og
vores friluftsgildehaller, hvor vi også

er meget afhængige af vejret, som
nu i aften, hvor vi er rykket indendørs.

Det er ikke kun Frilufts gildehallerne
der giver mig et særligt forhold til
Frydenborg. Jeg har været frivillig i
beredskabs forbundet siden 1984,
og vi har hver sommer siden 1992
haft børnehjems børn fra Polen heroppe på et 14 dages ophold.
Børnene, der kom herop, boede på
hjemmene under elendige forhold,
det er ikke det staten brugte flest
penge på. Forældrene afleverer
dem på børnehjemmene kort efter
de er blevet født, de har ikke råd til
at opfostre dem, - de måske blevet
skabt i en brandert. Børnene betragtes som forældreløse og har derfor
ingen familie”.
Herefter fortalte gildemesteren om
sine oplevelser i forbindelse med de
polske børns ophold på Frydenborg.
Vores distriktsgildemester Karsten
Barfoed holder båltalen.
Båltalen
Karsten startede med at fortælle at
det havde givet ham lidt hovedbrud
at finde et emne, men så fik han på
grund af datoen den 6. juni den gode
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ide at fortælle lidt om sin egen fortid
som hjemmeværnsmand, soldat og
siden officer i hæren.
Men – hvad havde det så med 6.
juni at gøre?
Med Karstens egne ord:
”Vi skal lige spole 73 år tilbage. Man
er i gang med 2. verdenskrig, og på
denne dato startede så D-dagen i
Normandiet, eller sagt på en anden
måde – verdenshistoriens største
invationsstyrke gik i land i Frankrig. Den blev indledt af voldsomme
bombardementer både af krigsskibe
og fly. Hvor efter tudsindsvis og atter
tusindvis af allierede soldater stormede i land på de strande, so i dag
bære navne som: Sword Beach,
Juno, Gold, Omaha Beach og Utah
Beach. De over 150.000 soldater
som blev sat i land fra skibene og
blev kastet ned med faldskærm å
kampens første dag - blev mødt af
50.000 tyske soldater. Kampene
blev intense + blodige, og da man
gjorde tabstallet op den 6. om aftenen – var der over 10.000 soldater
døde alene med 3.000 på Bloody
Omaha, som stranden var døbt om
til. Men så var den godt 80 km. lange kyststrækning også et godt udgangspunkt for det næste skaktræk
•
•

KLUBBLADE •
BROCHURE •

i 2. verdenskrigs lange historie, som
jo sluttede den 5. maj 1945, med et
samlet tabstal på over 35 mill. mennesker.
Der er ikke nogen morale i denne
historie, - men måske en efterskrift!
• Den, der ønsker at leve livet
om, har overhovedet ikke levet.
• Vi lever kun en brøkdel af
vort liv.
• Livet består ikke i at have
gode kort på hånden, men i
at spille dem du har godt.”
Efter gildehallen var der kaffe og
små kager under telte, - igen på
grund af vejret. Jeg tror ikke jeg har
oplevet en friluftegildehal med så
dårligt vejr i de 13 år jeg har været
medlem af gildet, men det var nu alligevel en god aften.
Reserveskriver Uffe
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5. gildes friluftsgildehal
på Frydenborg 30.maj 2017

helt store stil.
Nogle af deltagerne samlede grene
og blade sammen, som så skulle
proppes ind i hotellet. Et flot insekthotel, står nu flot placeret tæt ved
grillen.

Hotellet består af to halvdele, og der
skulle nu skrues træ sammen i den

Efter de to store opgaver, var der
nu tid til spisning. En dejlig to retters
menu, blev anrettet som buffet, bestående af skinke med diverse tilbehør, og som dessert, kaffe med kage
og is.
Alle var nu mætte, og vi kunne nu
vandre ned til bålpladsen, hvor der
var tændt et flot bål.
Gildemester Steen, indledte med at
byde velkommen til den sidste gildehal inden sommerferien.
GM: Vi er kommet sammen for at

Information og debat
5. GILDE

Årets friluftsgildehal foregik som
sædvanlig på Frydenborg.
4. gruppe stod i år for det praktiske. Straks ved ankomsten, skulle
vi ”lege”. Deltagerne blev stillet op i
to rækker, og skulle holde hinanden
i hånden. En hjemmelavet hulahop
ring, skulle nu vandre af sted, uden
at give slip på hinanden.
Derefter blev der uddelt materialer
til de to hold, således at der kunne
bygges et insekthotel!
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støtte hinanden i vores personlige
udvikling, og for at styrke vores kammeratskab.
Og vi søger at tage stilling til livets
forskellige spørgsmål.
GK: Vort Gildetegn har i sig, den
franske liljes symbol, kompasnålens
nordpil, der minder os om, at holde
den rette kurs.
GS: Lysene på Højsædet symboliserer sandhed og retfærdighed, og
minder samtidig om ilden fra vort
lejrbål.
Duer ikke-væk!
Er hentet fra H.C. Andersens eventyr
Klods Hans. Den eneste, som fandt
nåde hos prinsessen, var Klods
Hans, der kom ridende på en gedebuk med en død krage, en gammel
træsko og lommerne fulde af pludder. Klods Hans er anderledes og et
interessant emne, ja, vi kender alle
enden på historien.
Vedkommende der præsenterede
ideen, kom ikke ridende på en gedebuk, men mit kendskab til ham fra
spejdertiden, gjorde at jeg ikke blev
forbavset. Dengang var han tropsfører for Egetroppen, og han fandt på
mange nye udfordringer, som smittede af på de øvrige troppe under
Det Danske Spejderkorps, der var i
byen.
Et frø var sået, og personligt var jeg
lidt lunken over for ideen. Vedkommende der havde sået frøet, havde
dog fået hjælp af andre. En af disse
personer har netop holdt sit 40 års
jubilæum i et andet løb.
Gruppen der startede Sct. Georgs
Løbet, er som vi ved ”barslet” med

et ekstremløb den 3. september.
Der er langt hen ad vejen gået lige
som i eventyret, den grimme ælling,
som efterhånden forvandlede sig til
en smuk svane.
Ideen har udviklet sig, og er blevet
til et flot samarbejde med KFUM Atletik og Motion og Folkekøkkenet og
senest IBC.
Overgiver ordet til GS:
Kaj havde nu den store ære sammen med formanden for KFUM Atletik og Motion Susanne Jørgensen,
at kunne overrække Kim fra Folkekøkkenet, overskuddet fra Sct.
GeorgsLøbet, som lød på kr.
8.000,00!
Derefter takkede Kim for pengene,
som altid falder på et tørt sted.
Til slut, sang vi Nu er jord og himmel stille.

Gildehallen var nu slut, og der skal
lyde en stor tak til 4. gruppe, for et
flot arrangement.
Skriver Kurt Schmidt

18
I & D september 2017.indd 18

21-08-2017 13:34:47

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Svømmeklubben ”Det
våde øje” har fejret 50 års
jubilæum.

Lørdag d. 24. juni var Dannebrog og
Gildeflag hejst ved gildehuset. Der
måtte være noget særligt at fejre.
Det var også tilfældet, for gildernes
svømmelaug havde denne dag 50
års jubilæum. Indenfor bød Præsident Bent Hoberg velkommen til
vore gæster og svømmebrødre.
Egon Lundsgaard og Arne Eliasen
har i mange år været trofaste medlemmer, indtil helbredet satte stopper for et aktivt medlemskab. Det var
dejligt igen at se dem sammen med
laugets medlemmer, der næsten
alle var mødt fuldtalligt op. Renvaskede og omklædte efter lørdagens
normale svømmetur!
Festudvalget med Jørgen Pørksen
og Poul Lyngs havde sammen med
Britta Højriis sammensat en pragtfuld sommermenu, der blev garneret med små historier, mange taler
og festsange. Svømmelaugets kor
opførte bl.a.en kantate i 1. akt med
baggrund i laugets sangskat, og det
blev oplyst at 2. akt ville følge ved
100 års jubilæet!
Det var tilbage i 1967, at en flok
mandlige gildebrødre mødtes første
gang lørdag morgen tidligt for at dyrke motion og svømme som start på
weekenden. Det er lidt af en bedrift,
at så lille et laug har bestået i 50 år.

I årenes løb har lauget internt i gilderne ”leveret” adskillige stadsgildemestre, gildemestre og personer
til ledelsesfunktioner, ligesom man
eksternt har forsynet bl.a. Koldinghus med Royale og andet Standspersonale ved de årlige rollespil.
Denne opgave har laugets medlemmer i alle årene været sig bevidst
og taget alvorligt op. Drøftelserne
i saunaen forinden har altid været
præget af høflighed og respekt for
demokratiets regler. -sådan da!
Det var derfor helt naturligt, at man i
år uddelte en 50 års medalje til medlemmerne som tak for års arbejde
med at gøre tilværelsen gladere og
lysere for andre. Efter ca. 4 timer
sluttede vi af med en af vore dejlige
sommersange, og med ønsket om
en god ferie og på gensyn i august.
Hvornår kunne man ikke sige, men
præsidiet henviste til, at man fulgte
dagspressen oplysninger om start
for skolebørn og lignende.
Har man lyst til at føre lauget ind i
de næste 50 år-og magter at komme
tidligt op om lørdagen kan mandlige
gildebrødre rette henvendelse til
præsidenten, der så vil sætte én på
ventelisten.
Erik Jørgensen
Laugsforsamlingsvalgt Skriver.
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Åbent hus 5. juli
2017 Frydenborg.

Den 5. juli bød Veteranhjem Trekantområdet til åbent hus på Frydenborg. Det er 7. gang Sct. Georgs
gilderne i Kolding stiller lejren til rådighed for veteranerne. Vor nabo
stillede velvilligt areal til rådighed for
campingvogne og parkering. Græsset blev slået og køreplader lagt
ud. Flot indsats af lejerchef GB Ole
Aurzen, hjælpegruppen med flere. I
lejren deltog 51 mennesker heraf 27
børn.

Gennem Frydenborg Tidende blev
gildebrødrene løbende orienteret
omkring aktiviteterne på lejren
Velkomst ved GB Jørgen Pørksen.
Formand for Hjælpekomiteen. På
Sct Georgs gilderne og Stadsgildets
vegne, vil jeg gerne sige tak til, at
vi måtte komme tilstede, her i jeres
sommerlejr. Det er dejligt at se den
opbakning der har været, fra flere
forskellige sider. Det er os en stor
glæde at kunne stille lejren til rådighed for denne sag. Vi gør som der

står i vor gildelov, at gøre livet gladere og lysere for andre. Det er noget
vi tilstræber i hverdagen, og prøver
at hjælpe hvor det er muligt.
Jeg læser med stor interesse Frydenborg Tidende, her kan man se
de mange oplevelser for alle. Jeg
tror det har stor betydning at kunne
være sammen om oplevelserne.
Ikke alle oplevelser har været lige
gode for vore udsendte soldater.
Der er nok ikke ret mange, der virkelig kan sætte sig ind i hvordan det
har været. Det er så nemt at sende
soldater til fremmede himmelstrøg
men der er også en tid derefter når
man kommer hjem. Det var der ikke
mange der havde hånd om. Det er
heldigvis blevet bedre. Men her er
der et frirum hvor i kan være sammen med dem der står jer nærmest.

Gøre noget i fællesskab. Vejret har
nok ikke været det bedste, men i forstår at udnytte tiden for alle. Der er
ikke nogen der keder sig. Gør man
noget sammen skal det nok lykkedes. Det er gildernes ønske at, i
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fortsat må have gode dage i disse
dejlige omgivelser.
Borgmester Jørn Pedersen med
borgmesterkæde. En stor tak til Sct
Georgs gilderne i Kolding. Tak til
de udsendte soldater for jeres indsats for vort land. Det er en glæde
at møde deltagere fra hele landet.
Borgmesteren håbede at deltagerne
ville nyde de dejlige omgivelser omkring Frydenborg. Den flotte borgmesterkæde blev vist frem. Nogle
børn prøvede den. Fotoapparaterne
kom frem. Den skabte glæde.
Lejrchefen,
Steen
Samuelsen
(Sammy). En stor tak til Sct Georgs
gilderne i Kolding. Ingen sommerlejr uden jer. Nye tiltag, nye rammer
for vore veteraner, takket være vore
politikere, hvor stort set alle partier i
folketinget bakker op Med puljepenge (finansloven), bliver det muligt at
skabe tålelige vilkår for veteranerne.
Samfundets opfattelse af vore veteraner er meget forskellig. Vore veteraner er som alle andre mennesker,
med stor forskellighed og behov.
Netværket, som blandt andet opstår
på Frydenborg betyder uendelig
meget for vore veteraner.

merpanelet bestod af: Borgmester
Jørn Pedersen – Lejr chef Sammy
– Formand for hjælpekomiteen Jørgen Pørksen. Der var fem hold som
skulle bedømmes.
Rødt hold blev bedømt. Mest eksotisk. Hvid hold blev bedømt. Mest
børnevenligt. Blåt hold blev bedømt.
Kagen for voksne. Gult hold blev
bedømt. Den smukkeste. Grøn hold
blev bedømt. Den mest kreative. Alle
holdene fik tildelt smukke medaljer.

Sammy fik to spande vand hældt ud
over sig af to veteraner. Sammy påskønnede dog taknemligt, at vandet
var lunkent. Der blev uddelt præmier til deltagerne i konkurrencerne
mandag og tirsdag. Lagkagerne og
kagemand blev spist. Kaffe og saftevand blev nydt dertil.
En god dag på Frydenborg
Referent Henning Nøhr

Til dagen havde børnene bagt lagkage. Disse skulle bedømmes. Dom-
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Måtte tiden bare
stå stille!

Veteranhjem Trekantsområdet arrangerede i sidste uge sommerlejr
for sine brugere og den fandt sted i
Frydenborglejren ved Sønder Stenderup. Sommerferien var en ubetinget succes, fortæller deltagerne
selv.
Fuglene kvidrer og bliver siddende,
selvom biler eller forgængere kommer tæt på. En gammel mand med
stok og strikketrøje går i vejkanten
og smiler over himlens fugle og skovens grønne træer. Ved Frydenborg
er der fred og ro. Rigtig fred og rigtig
ro. I sidste uge lagde lejren ved kysten for Kolding Fjord grund til Veteranhjem Trekantområdets 7. sommerlejr. Her samledes veteraner og
deres familier til et pusterum, som
mange af dem ikke har haft i flere år.
Nogle endda i mange år.
De fleste veteraner har psykiske problemer. Nogle kommer ud i misbrug.
Nogle oplever, at familien falder fra
hinanden. Mange mister jobbet og
evner ikke at komme videre.
Der skyldes en stor takt til Sct. Georg Gilderne. Dels for lån af lejren.
Et antal frivillige fra blandt andet Veteranhjem i Fredericia sørger for at
få en række praktiske ting til at køre.
Så servicen er i top. Og aktiviteterne
er mange. Lige fra Legoland – besøg af forsvarets helikopter – besøg
af SMUK - Lagkagekamp – Helstegt

Vi har kun været på ganske få ferier
de sidste mange år. Vi har ikke haft
råd til mere. Jeg håber meget, at vi
kan komme her igen næste år, siger
Tonny fra Fredericia.

Vi har glædet os til denne ferie og
samvær med far. Her er dejligt, siger
hans børn som er med på lejren.
John Martin Christiansen
Veteran Trekantsområdet
Fredericia.
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Pris:
3 kort, kaffe og kage kr. 100,Extra kort
kr. 25,Der spilles 20 spil med præmie
på 1 række og fuld plade
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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. 20. oktober til
Else Wraae, telf. 2554 1822, Mail: wraaeelse@gmail.com
Med venlig hilsen 2. Sct. Georgs Gilde
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SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.

STADSGILDERÅDSMØDE
Mandag den 23. oktober 2017, kl. 19.00 i Gildehuset
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af referat fra sidste stadsgilderådsmøde den 8. maj 2017
5. Stadsgildemesterens beretning.
6. Økonomien, samt fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018.
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
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Husk Fællesspisning
den 26. September 2017
kl.18:30!

Det er tid for fællesspisning igen.
Kom og nyd en rigtig god menu incl.
kaffe til fornuftige penge og drikkevarer til husets fornuftige priser.
Her er mulighed for en hyggelig aften med gildebrødre og ægtefælle,
på tværs af alle gilder.
Husk tilmelding

Husk!

ONSDAGSKLUBBEN ER FOR
ALLE GILDEBRØDRE DER
ØNSKER ET UFORPLIGTENDE OG HYGGELIGT SAMVÆR ONSDAG EFTERMIDDAG.

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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INVITATION

Trekantområdets Distrikt afholder i år Fellowship Day i Vejle.
Det foregår på DOMUS, Ved Sønderåen 1, 7100 Vejle.
Gode parkeringspladser lige udenfor indgangen til lokalerne!
Torsdag den 26. oktober - Gæster er meget velkomne!
Kl. 19.00 Åben Gildehal, derefter spisning og underholdning
Menu: Tapas, pølse, oste og kaffebord. Drikkevarer kan købes.
GRØNLANDSAFTEN
Grønlandsk underholdning
med foredrag og sangkor
Det Grønlandske Hus i Vejle holder til i Foreningernes Hus og her
mødes grønlændere ugentlig til fælles gode oplevelser og støtter
hinanden i udfordringen ved at bo i Danmark som grønlænder. Medlemmer af Det Grønlandske Hus deltager og fortæller om deres liv.
Overskud fra aftenen går til Grønlandske børns adventsfest.
Tilmelding og betaling: Senest torsdag den 12. oktober til
Henny Simonsen, 20 65 38 95 info@simonsenejendomme.dk
Pris 150,-kr betales på netbank reg.nr. 0759 kontonr. 3225884349
eller mobilepay 20 65 38 95. Betaling på selve dagen 160,-kr

Gildehilsen GIM’erne i Vejle
Poul, Birte, Ruth og Henny
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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
koldingstadsgilde@
sctgeorgsgilderne.dk
www.sctgeorgsgilderne.dk
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Redaktion:
Olaj Mørup
2396 1282
redaktionen@
sctgeorgsgilderne.dk

home Kolding Adelgade
Telefon 75 52 09 33 eller send en mail på kolding.adelgade@home.dk
* jf. Boligsiden 12.06-2017

www.home.dk

HOME V/ LYNGGAARD & HANSEN
Kolding
Adelgade 16 | 6000 Kolding
75 52 09 33 | kolding.adelgade@home.dk

Tryk
ABCprint ApS
cs@abcprint.dk
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