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Fredslyset fra
Betlehem!

En ny skik med at tænde lys, der er
hentet i Fødselskirken i Betlehem,
har vundet indpas. På den fortvivlende baggrund, som byen udgør, kan
dette nye ritual netop være med til
at skabe håb. Der er blevet bragt fotos i aviserne fra danske banegårde
med billeder af en ny adventsskik,
som har vundet indpas de seneste
år: Forfrosne spejdere modtager i
en gammeldags flagermuslygte et
brændende lys, tændt i Fødselskirken i Betlehem og bragt uslukket
hertil, næsten som den olympiske
ild, og tænkt som et symbol på og
en opfordring til fred. Spejderne
bringer det efterfølgende rundt på
plejehjem, ligesom det i ikke så få
kirker bruges til at tænde alterlysene
i adventstiden.
Vi kan prøve at tænke på Mark
Twain. En af hans venner fortalte
ham engang, hvor gerne han ville
prøve at stå på Sinai bjerg, hvor Moses modtog De Ti Bud. »Var det ikke

bedre, at du blev hjemme og holdt
dem?« spurgte Twain. På samme
måde med fredslyset. Var det ikke
bedre, om man mere håndgribeligt
gjorde lidt for freden, der, hvor man
nu er, opsøgte en gammel uven,
holdt fred med sin nabo eller endda
sin ægtefælle i stedet for at opdyrke
uforpligtende symboler? Det forekommer mig også, at der er noget
virkelighedsforflygtigende over dette, at man netop henter lyset i Betlehem. Betlehem er ikke en fredens
by. I dag er Betlehem et af de måske mest fredløse steder på jorden.
Men ved nærmere eftertanke giver
jeg mig alligevel over for fredslyset.
Allerførst bør man vare sig for hele
tiden at ville rive sløret fra andres
øjne. Det kunne jo være, at de alligevel havde set noget betydningsfuldt, selv om der var noget andet,
de overså.
Helt konkret: fredslyset ville virkelig
få mening, hvis der i lys-kirkerne i
denne jul blev samlet ind til Betlehems lutherske kirkes arbejde for
dem, der har mistet hus og hjem i de
seneste måneder.
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

1. gilde Gildehal
5. oktober 2017
Med optagelse.

GM Otto Bjerregaard bød velkommen til de fremmødte gildebrødre.
En særlig velkomst til vore gæster
fra 3. gilde. Det er altid en glæde når
nogen vil gæste vort gilde.
Gildemesteren fortalte at den 14. juni
2017 afgik GB Birger Jensen ved
døden. Birger var flittig til at møde i
gildet. Birger var et stort naturmenneske, som holdt meget af jagt og
fiskeri. Med sit altid gode humør van
et stort aktiv for vort gilde.
Ære være hans minde.
Vi vil i aften optage Per Madsen,
gammel spejder, har søgt optagelse
i vort gilde.
Gildemester omhandlede sagnet
om Georgius. Georgius blev født i
Kappadokien i Lilleasien på kejser
Diocletians tid. Da han fyldte 17 år,
blev han soldat i Kavaleriet, og hans
dygtighed i våbenbrug og hans tapperhed og gode dyder blev hurtigt
kendt. På sin færden kom han langt

4

omkring, og en dag kom han til den
lille by Salem helt ude ved Middelhavets kyst. Ved Salem huserede
et skrækkeligt uhyre, en grådig drage. Mange mænd havde forsøgt at
fælde den, men uden held, og man
havde derfor måttet indgå en aftale
med dragen således, at den skulle
vogte byen mod til gengæld hver
dag at få to får at æde. Imidlertid
slap fårene op, og dragen forlangte
nu et menneske i stedet. Dette måtte man gå med til, og hver dag måtte
en af beboerne efter lodtrækning gå
til dragen og blive ædt.
Den dag, Georgius kom til Salem,
var loddet faldet på kongens datter.
Der var stor fortvivlelse i byen, og
kongen kundgjorde da, at den, der
dræbte dragen, skulle få prinsessen
og det halve kongerige. Men ingen
havde modet. Prinsessen sad allerede ved dragens sø uden for byen,
da ridder Georgius kom ridende forbi. Han fik øje på den unge kvinde
og spurgte, hvorfor hun var så bedrøvet. Hun fortalte, hvilken skæbne
der ventede hende, og han besluttede at kæmpe mod dragen.
Efter en voldsom kamp, hvor dragen
udsendte ild og aske gennem næse-

bor og mund, og som nær kostede
Georgius livet, fældede han dragen.
Da kongen tilbød ham den udlovede
belønning, afslog han. Gud alene
havde æren, sagde han, og uden
Guds hjælp havde han ikke magtet
at dræbe dyret.
Georgius er senere under navnet
Sct. Georg eller Sct. Jørgen blevet
dyrket som helgen, særlig som rytternes helgen. Middelalderens ridderskab valgte også ham som deres
værnehelgen.
I riddersalen på Koldinghus findes
et mægtigt maleri af Georg, som bekæmper dragen. Det kan anbefales,
at besøge kongeslottet og se maleriet.
5.minutters Sct. Georg.
Kai Peter Heick gav os 5.minuters
Sct. Georg om ålen.
På samme måde som ålens oprindelse har givet anledning til mange
forestillinger, har ålen også sat sit
præg på folkemedicin, overtro, talemåder og ordsprog. Det er ikke helt
tilfældigt, for ålen adskiller sig ikke
bare fra fisk ved sit udseende, men
også ved sin adfærd og evne til at
klare sig under specielle omstændigheder. Ingen andre fisk kan f.eks.
Kupon til 2 kuvertlagner.
Ved køb af seng.
HUSK at medbringe kuponen.

etet

gå over land som ålen, der gerne
snor sig gennem fugtigt græs, for at
nå et vandløb. Ålens gæller er nemlig meget små , og ålen kan delvis
ånde gennem huden.
Ålen er samtidig meget sejlivet og
bliver ved med at sno sig, selv efter
at man har stukket den ihjel.
Åleblodet er giftigt. Skærer man sig
i fingeren, når man renser ål, får
frisk åleblod i såret, kan man få en
voldsom forgiftning. Det kan give
kraftig hovedpine fulgt af kvalme og
opkastninger. Det er heldigvis noget
der sker sjældent. Hvad der er nok
så alvorligt, er blodets virkning, hvis
frisk åleblod skulle sprøjte i øjet. På
øjets membran giver det en virkning,
som var det ætsende og fremkalder
en betændelsestilstand der kan vare
i flere døgn. Ålens slim, der hjælper
den til at undgå udtørring når den
kravler over land, indeholder også
stoffer som nogle mennesker er allergiske overfor, hvis man får slimen
i et åbent sår.
Spiste man en ål, der uskadt havde
passeret gennem en storks tarm,
blev man så let, at det føltes som
man svævede.Hvis en ålestanger fik
en ål på jernet ved første hug, kunne

•

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

han lige så godt vende hjem. Udbyttet den dag blev ringe.
Efterårets eller vinterens første ål
måtte ikke sælges. Den skulle man
spise, ellers fik man det år uheld
med fangsten. Bed fiskeren hovedet
af den første ål, blev han ”Ålekonge”, og ålene ville altid søge ham.
En ål kan leve så længe, at den bliver en hval.
Saften af askeblade blandet med
ålefedt og saften af myreæg stiller
øresmerter.
Fersk ål spises mod forstoppelse. I
hjem hvor konen led meget af hovedpine (migræne) havde man altid
nogle åleskind hængende, som opblødt i lunkent vand og vredet, blev
svøbt om hovedet. Man sagde at det
trak i huden og var elektrisk ligesom
katteskind.
Åleskind kunne lægges på led eller
ben med krampe.
En dranker fik afsky for spiritus, hvis
han drak vin hvori en ål havde løbet
sig ihjel.
Ordsprog og talemåder:
Den som er bidt af en hugorm , er
bange for en ål.
”Endnu mere ål”, sagde skarven, da
den slugte ålen for tredje gang.

Der er aldrig så lille en ål, at den ikke
ønsker, at den er en hval.
Ægteskabet er som en åleruse, de
der er ude vil ind, og de der inde vil
ud.
Man skal stege ål, som man leder
fruer i by(langsomt), men sild som
man jager skøger af by (hurtigt).
Det er ikke nemt at holde en ål ved
halen.
Efter gildehallen mødtes vi til dagens spise som var ål med diverse
tilbehør.
GM orienterede fra Landsmødet. til
orientering for gildebrødrene omdeltes plan 2019 – 2019. GM fremhævede bl.a. indsamlingen af dåseringe. Ringene gør det muligt at
hjælpe bl.a. bønder i Thailand. Ringene bliver smeltet om og anvendt
til proteser, til bortsprængte lemmer
fra landminer. Proteserne udleveres
gratis.
Vor nye gildebror Per Madsen takkede for den fine modtagelse, som
var ham blevet tildel.
Vore gæster takkede for en god aften sammen med os.
Aftenen sluttede på vanlig vis.
Skriver Henning Nøhr

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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3. GILDE

3. Gildes Gildemøde
12 oktober 2015.

Der deltog 42 Gildebrødre med ledsager og det var 5. Gruppe der stod
for arrangementet.
Bordlederen bød velkommen til alle
og en særlig velkomst til aftenens
foredragsholder Gustav Schmidt
Hansen, som ville holde et foredrag
om hans 40 år i det blå Danmark.
Vi nød aftenens menu efter at have
sunget aftenens første sang ”Blæsten går frisk over Limfjordens van-

de”
Efter hovedmåltidet fik Hans Peter
ordet – Hans Peter søgte hjælpere
til nedlukning på Frydenborg.
Efter endnu en sang ”Det lysner
over agers felt” kom aftenens gæstetaler Gustav Schmidt Hansen på
podiet. Gustav fortalte om hans liv
på verdenshavene og de oplevelser
han har haft. Et fantastisk foredrag
som blev afholdt med meget stor entusiasme – man må sige at Gustav
har haft et spændende liv på søen
verden over.
Efter foredraget blev kaffe og æblekage serveret og der var så mulighed for at stille spørgsmål til Gustav.
Efter spørgerunden fik Gildemester Christian Sønderby ordet, hvor han takkede for et godt Gildemøde
og et godt foredrag.
Aftenen sluttede med sangen ”Nu falmer skoven
trindt om land”
5. gruppe stod for Gildemødet med Michael Andersen
som bordleder.
MNA- Skriver

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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4. GILDE

4. gilde gildemøde
3. oktober 2017.

Gildemødet den 3. oktober startede
noget før normal tid, - nemlig kl.
18:00. Ikke på Fynsvej, nej i Strib,
nærmere bestemt Sofiendalvej 24.
Det var Strib Automobilmuseum, med udsigt til Lillebælt og beliggende på en naturskøn kæmpegrund,
hvor vi fik lov til at opleve en unik
samling af køretøjer fra en svunden
tid, nostalgiske og flotte ældre biler,
samt en rundvisning af HindsgaulMadsen.

Hindsgaul-Madsen har gennem en
årrække, indkøbt veteranbiler og
motorcykler og istandsat dem til

perfektion – ned til mindste møtrik.
En unik samling af kendte biler –
flere af dem kørt af kendte personligheder fra hele verden – gennem
tiderne

Samlingens perle var den ældste
ene ejede bil i Danmark, - en Renault
fra 1909, som tidligere har tilhørt
greven af Schackenborg, som eneste ejer. Hindsgaul-Madsen forsøgte
at købe den for mange år siden, og
fik dengang afslag, men - senere da
grev Schackenborg blev uvenner
med kongehuset, ville han alligevel
gerne sælge og slotsbestyreren ringede så til Hindsgavl-Madsen, som
fik lov at købe.
Der var yderst velholdte, blankpolerede Cadillac, Rolls-Royces, Buick
og veteranmotorcykler, som kan få
enhver mand og kvinde, til øjeblik-

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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keligt at drømme sig tilbage til gangstervældet i USA, eller drømme sig
ud på landevejen med kalechen
slået ned
I samlingen findes biler fra ind - og
udenlandske herremænd, privatmænd, baroner, slotte og herregårde. Herunder skønheden fra
Schackenborg Slot.
Hindsgaul-Madsen var fantastisk til
at berette om alle bilernes tekniske
detaljer, blandt andet en lille detalje,
som den, at det først var fra 1928, at
der blev introduceret biler med forhjulsbremse.
Han lukke op til bilerne, så vi kunne
se ned i motorrummet og ind i selve
bilen med alle de mange små og
store detaljer og finesser der var.
De havde næsten alle en historie,
- en Buick der havde tilhørt en indianerhøvding, - en Rolls-Royce der
havde været med i en film og mange
andre.
Motorcykler var der også mange af,
og der var nogle af de ældre motorcykel interesserede, der virkelig fik
sig en på opleveren. Der var stort
set alle mærker der fandtes lige op
til alle japanerne kom på markedet
i 70’erne.

Hovedudstilling var i stueplan, nyere
biler + nys opkøbte ikke restaurerede biler var i kælderen, og de fleste
motorcykler var på 1. sal.

Efter at have besigtiget disse prægtige motoriserede transport midler,
begav vi os tilbage til gildehuset på
Fynsvej, hvor der venter os et dejligt måltid mad, bestående en sild og
derefter lækre nakkekoteletter i fad,
som kun vor mor, - Britta – kan lave
dem.
Der var jo en del snak om turen til
Strib Automobilmuseum under måltidet, og efter den sædvanlige snak
og oplysninger om diverse gildeting,
sluttede vi af kl. ca. 22:00.
Reserveskriver Uffe

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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Selve optagningen blev derfor fremskyndet, og der blev tirsdag il vores
gildemøde samlet 8 mand til at hjælpe med at få båden på land torsdag
aften.
Kaj havde fabrikeret et flot specielt
aggregat båden kunne stå på. Der
var håndtag i siden så 6 – 8 mand
kunne løfte båden. Det fine aggregat kunne så med båden henholdsvis sættes på en trailer eller den
originale bådvogn. Det blev prøvet,
- og det virkede bare.
Nu er det jo sådan at vi ikke har rådighed over det rum oppe bag tandlægen mere (bygningen blev solgt),
så vi skulle køre den ud til Arne
Rask, hvor den kunne få plads midlertidig, indtil vi kunne finde et permanent sted.
Som man kan forstå har vi et par udfordringer i løbet af vintersæsonen,
nemlig et nyt anker, - betonklods,
og et sted til båden, hvor den kan
opbevares, og hvor vi kan reparere
og vedligeholde den inden den skal i
Slotssøen igen til foråret.

Information og debat
4. GILDE

Kongebåden på land
5. oktober 2017.

Planlagt optagning af Kongebåden
var lørdag den 7. oktober, - men ak,
en uges tid før ringede en årvågen
gildebror John Schmidt til Kaj Johansen (Kaptajnen) og fortalte at
båden var væk! Kaj drog straks til
Slotssøen og konstaterede at ankerkæden var knækket og båden
drevet på land. Da slotssøen er forholds lavvandet blev der søgt ihærdigt efter ankeret ude i søen, men
det var umuligt at finde ankeret. Båden blev så bundet til et træ inden
ved bredden et sted hvor den kunne
ligge op ad nogle siv, for at den ikke
skulle blive beskadiget.

Reserveskriver Uffe

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

kan ses af billederne. Der var afsat 3
timer til jagten, men allerede efter 2
timer var jagtudbyttet så stort at det
blev besluttet at afblæse jagten.

Information og debat
4. GILDE

Svampejagt 4. gilde
7.– 8. oktober 2017

Så var der atter i år jagt i Sdr. Stenderup skovene, - og hvilken jagt. Det
startede med at alle svampe entusiasterne mødtes på Frydenborg
mellem kl. 13 og 14 lørdag den 7.
oktober.
Da alle var mødt var der serveret
kaffe, og mens vi indtog den sammen med et stykke kage, diskuterede vi hvordan vi skulle gribe selve
jagten an. Vi plejer jo at have en
kyndig ekspert med til at fortælle
os hvilke svampe der kan spises
og hvilke vi i hvert fald skal holdes
os fra, men da vi fik afbud fra vores
sædvanlige ekspert og ikke kunne
få fat i en anden, - selv om vi prøvede 7 forskellige muligheder – måtte
vi jo stole på vores egen selvlærte
kunne og de medbragte bøger om
svampe. Måske også lidt held, ”hvo
intet vover intet vinder”.
Der blev enighed om taktikken og
angrebsområdet, hvorefter alle
sprang i bilerne for at køre ud til det
i forvejen valgte sted.
Jagten gik over al forventning, - kurvefuld af svampe, som det måske

Ved hjemkomsten til Frydenborg
blev der lige slappet lidt af efter den
vilde jagt, inden vi gik i gang med
forberedelsen af aftens festmiddag.
Alle hjalp til med at forberedelserne, - dog var Henning køkkenchef
og forestod de fleste vanskelige og
omsorgskrævende opgaver, i særdeleshed den uhyre vigtige tilberedning af vores forret, - nemlig en
utrolig lækker svampeflødestuvning.
Som hovedret fik vi en lækker kalvesteg med kartoffelbåde, ærter og
portvinssovs, som for øvrigt også
havde Hennings opmærksomhed.
Dertil fik vi en dejlig salat med rød
spidskål, appelsin og Cashewnød-

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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der. Til dessert fik vi selvfølgelig det
traditionelle, nemlig – Pandekager
(denne gang droppede vi flamberingen i cognac) med is og brombærsovs, selvfølgelig spædet op med
lidt cognac, brombærrene havde vi
selvfølgelig også selv plukket, - dog
ikke alle i skoven, da vi på forhånd
havde regnet ud at der ikke var ret
mange. Dem vi supplerede op med
var plukket i private haver!

Efter dette formidable måltid blev
der serveret kaffe + diverse, som
hver i sær havde medbragt. Det var
en utrolig hyggelig aften. Der forlød
noget om at de sidste først kom i
seng et godt stykke efter midnat.
Næste morgen da det var blevet lyst
og efter vi var kommet ud af sengen
efter bedste evne gik nogle af de friske i gang med morgenmaden. Der
blev serveret en rigtig fin morgenkomplet, - derefter blev der ryddet
op inden vi sagde farvel efter en god
jagt-weekend.
Der skal lige bemærkes, at i - skrivende stund er alle deltagere stadig
i live og i fuldt vigør.
Reserveskriver Uffe
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GILDEBROR TIL GILDEBROR

Gildebrødrene trak
i arbejdstøjet
for 51. gang.

Vi ankom lørdag d. 7. oktober til
Houens Odde, hvor dagen blev startet med morgenmad. Der var mødt
17 gildebrødre op, klar til endnu enarbejdsweekend.
Egon Lundsgaard bød velkommen
til 51. gang. Det blev fejret med en
sang. Christian rejste sig op, og fortalte om weekendens projekter; Der
skulle nyt tag på Prikken og Kimen,
ved Gilwell hytterne. Samtidig skulle
der bygges et højbord med tilhørende bænk i egetræs planker, der skulle stå ved bålpladserne, så vi ikke
længere skal bære stole og borde
derud, når vi holder friluftsgildehal.
Vi blev delt i 2 hold, det ene hold

lavede frokost og havde samtidig til
opgave at lave bordet og bænken
til bålpladserne. Det andet hold gik
ned til hytterne, hvor vi igen delte os
i 2 hold, et hold til hver hytte.
Vi startede med at tage det gamle
tag af, som på ingen måde ville samarbejde, for det sad godt nok fast.
På trods af et par dråber fra Vorherre, nåede vi helskindet igennem
dagen, stadig med humøret højt. Vi
sluttede dagen af med lækker wienerschnitzel, og pandekager med is
til dessert på Stensgården, hvor vi
også overnattede.

GM Christian Sønderby overrakthjertestarter og to skilte til Christian
fra Houens Odde spejdercenter,
sponsoreret af 3. gilde.
Søndag startede med morgenmad,
derefter gik vi videre med vores projekter.
Dagen blev afsluttet med frokost,
og derefter kørte alle gildebrødrene
hjem.
Leif Schmidt Petersen
Ny GB i 3. Gilde
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Gildebrødre igen på
arbejde ved Beirholm.

Torsdag den 21 september, var vi
igen på job, og igen til en flok lagersalgskunder som efterspørger lige
det vi ikke har  Nogle forstår ikke
at et lagersalg er et lagersalg, men
forventer at varen er der hver gang.
Tak til alle jer, der gav en hånd med,
både i parkering og i gangene. Beirholm havde denne gang valgt en
dato, hvor vi havde 15 medarbejdere på et kursus i Herning, det har
vi så lært af, at det gør vi ikke mere.
Optæller bordene havde ikke mange chancer for at få en pause. Og
kontoret skal ligesom også passes
lidt, hvis en kunde ringer. Vi klarede
den og der kom ca. 4500 kunder
igennem. Jeg håber I havde en god
dag, I fik den forplejning som I havde brug for osv.

2. gilde havde gildehal om aftenen,
MÅSKE var vi trætte, men alligevel
helt høje, efter alle de energier vi
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havde ophobet i løbet af dagen.Til
arrangementet havde vi lavet nogle
nye forklæder, fordi man havde ønsket at vi var synlige og dertil fandt
jeg nogle grønne, som var blevet
fabrikeret til sidste års lagersalg,
de var dog så lange at jeg næsten
ville falde i dem hvis jeg brugte dem
(passer bedre til Bent Christensen)
af disse, donerede vi 50 stk. til gilderne og vi har selv betalt for at få
et logo på, Sct. Georgs Gilderne - Vi
hjælper. Nå ja, Birgit fik også lige tid
(ind imellem, til at sy dem op) 
De er nu anvendelige til høje og lave
og en lille lomme er kommet på, til
kniven  De kan efterfølgende bruges til vores hjælpe arbejde rundt
omkring, hvis I ønsker at gøre brug
af dem. Udleveres ved henvendelse
til mig. Tusind tak til alle Jer, der
også efterkom min bøn om at være
fleksible, da vi aldrig kender tilstrømningen af kunder. Vi kan aflevere
16662,50 til hjælpekomiteen, efter vi
selv har betalt for logo på forklæder.
Tusind tak for indsatsen og håber I
er med, til april næste år.
MGH Axel, Jan,
Birgit og Britta
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Husk!

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

Invitation

Fredslyset 2017
Onsdag den 29. november 2017 kl. 1600
Sct. Georgs Gildernes hus, Fynsvej 73, 6000 Kolding
Det er en glæde at indbyde alle Gildebrødre og pårørende i Kolding til
modtagelse af Fredslyset 2017.
Ved arrangementet byder vi på æbleskiver, gløgg og kaffe og småkager.
Program for eftermiddagen:
16:00

Velkomst

16:05

Fortællingen om Fredslyset

16:15

Fredslyset bæres ind og lysene tændes på bordene

16:25

En sang

16:30

Indlæg

16:45

Servering af æbleskiver og gløgg, kaffe og småkager.

17:10

En sang

17:15

Donationer ved Hjælpekomiteen

17:40

En sang

17:40

Afslutning

17:45

Slut
Foreninger og kirker er ligeledes velkomne til at afhente
lyset fra kl. 16:00
2. Sct. Georgs Gilde Kolding
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STADSGILDET

Referat fra
stadsgilderåd den
23. oktober 2017

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Velkomst
Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af referat fra
sidste stadsgilderådsmøde
d. 8. maj 2017
Stadsgildemesterens beretning.
Økonomien, samt fremlæggelse og godkendelse af
budget for 2018.
Beretning fra udvalgene
a. hjælpekomite
b. husudvalg
c. lejrudvalg
d. distributionsudvalg
e. ridderudvalg
f. operaudvalg
Eventuelt (herunder GIMudvalg og onsdagsklubben)

Deltagere, tre gildebrødre fra 1.,
2., 3., 4. og 5 gilde, + en fra hjælpekomite, husudvalg, lejrudvalg,
Distribution, Ridderudvalg og Operaudvalg.
Stemmeberettige ledelsesmedlemmer: Alle var stemmeberettiget.
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Ad 1 Velkomst
Kaj Vahlkvist bød velkommen
Ad 2 Valg af dirigent
Verner Thomsen blev valgt
Ad 3 Valg af referent
Henning Lorentzen blev valgt
Ad 4 Godkendelse af referat
Ingen Kommentarer
Ad 5 Stadsgildemesterens beretning
Så er vi i fuld gang med gildearbejdet for dette efterår. De enkelte
gilder er kommet i gang med deres
forskellige møder.
Siden seneste stadsgilderådsmøde
har vi haft forskellige arbejdsopgaver:
Vi har oplevet en god veteranlejr på
Frydenborg, for hvilket vi har modtaget en stor tak
Vi har oplevet Opera på Skamling i
en noget reduceret udgave. Det hører vi om fra udvalget.
Vores planlagte væbnerforberedelser blev aflyst på grund af manglende tilslutning.
Vores mobil-pay system er sat i
gang til brug for alle gilder og gildearrangementer.
Kistebærerlauget har endnu ikke
være i funktion, vi afventer.
Der har været afholdt LGT i Snoghøj. Jeg fik mulighed for at overvære
LGT og fik indtryk af en god debat.
Strikkeklubben havde en salgsbod,
med en indtægt på kr. 3.200
LGM`s opfordring er GØR NOGET
for gildernes overlevelse og synliggørelse
Vores planer om PR arbejde kan
ikke rigtig komme i gang. Michael

Clemmesen havde påtaget sig at
være tovholder, men han har nu
meldt sig ud af gildet. Vi mangler en
ildsjæl til vores PR arbejde.
Vi har netop deltaget i efterårsaktiviteterne på Koldinghus. Det gik rigtig
godt. Det er en opgave vi kan klare i
flok, når bare vi er mange nok. Stor
tak til Jørgen Pørksen for hans samarbejde med Koldinghus omkring efterårsaktiviteterne.
Hvad ligger foran os:
Vi har Fredslys den 29. november,
hvor 2. gilde er tovholder.
Vi har Nytårskur den 7. januar, hvor
3. gilde står for arrangementet.
Vi har Fællesspisning den 28. november, som jeg ikke kender noget
til
Jeg vil opfordre alle gildebrødre til at
deltage i vores fælles arrangementer, dels for at dyrke fællesskabet og
dels for at lære andre gildebrødre at
kende.
Vi skal som næste punkt beslutte
vores budget for 2018. Det har været rundsendt til gennemgang inden
dette møde. Budgettet er de økonomiske rammer for stadsgildets
arbejde. Budgettet er udarbejdet
på grundlag af erfaringer og udvalgenes ønsker. Jeg håber på en god
debat om budgettet.
Det var hvad jeg havde på hjertet i
denne omgang
Spørgsmål til beretningen
Karsten Barfod spurgte til aflønning
fra slottet, er ikke opgjort endnu
Verner Thomsen spurgte om reglen
om 25 % af salg på landsgildeting
stadig var gældende, det er det ikke.

Britta Højriis fortalte at kokketeamet
til de næste to fællesspisninger var
på plads.
Ad 6 Økonomi, fremlæggelse og
godkendelse af budget 2018
Bent Christensen fremlagde budgetopfølgning for 3 kvartal 2017, med
estimat for hele året og budget for
2018.
Blev godkendt med applaus.
Bent Christensen præsenterede de
investeringer, primært på Frydenborg, som var indeholdt i budget
2018.
Christian Sønderby spurgte til de to
manglende perioder af udlejningen
for 2018, Bent Christensen fortalte,
at der blev åbnet op for bestilling af
weekender efter den 30. november.
Udlejning Frydenborg, 2017: 67 kontrakter, 2018: 35 kontrakter, 2019:
22 kontrakter.
Ad 7 Beretning fra udvalgene
7.a Hjælpekomite, Jørgen Pørksen
Jørgen Pørksen takkede alle, der
har deltaget på slottet i efterårsferien.
Der arbejdes med andre mulige opgaver på slottet i forbindelse med
750 års jubilæet.
Der arbejdes med en ny koncert i
Brændkjærkirken.
Der er 17 ansøgninger til donationer
ved fredslyset.
Jørgen Pørksen har talt med provst
Grethe Poulsen vedrørende børnestøtten.
Britta Højriis fortalte at der var penge på vej fra arbejdsdagen på Beierholm.
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7.b Husudvalg, Poul Lyngs
Poul Lyngs fortalte at husudvalget
havde været sparsommelige i år.
Kommunen har sendt brev omkring
asfaltering af Fynsvej med nye parkeringsopmærkninger, hvor vi sandsynligvis mister vore pladser ind
mod huset.
Der er problemer med varmeanlægget, og der er en utæthed ved vinduet i restauranten, skal repareres
hurtigst muligt.
Der er kommet nye malerier i restauranten ( Jette Kragelund ). Billedet
malet af Preben Kanstrup i natuglen, er skiftet ud med billede malet
af Inger Vahlkvist .
Der arbejdes med at forbedre bookingsystemet for Gildehuset.
7.c Lejrudvalg, Ole Otzen
Ole Otzen takkede for den gode opbakning til arbejdet på Frydenborg.
Der er nye stolper ved rutsjebanen
ned mod stranden, der er lagt nyt
perlegrus på parkeringspladsen,
skodderne er blevet malet, der er
lavet serviceaftale på de nye håndtørrer.
Gilderne skiftes til at have opsyn
med, at alting fungerer på lejren.
7.d Distribution Kurt Schmidt
Omdelingen af kalendere er fuldført,
Kurt Schmidt ved ikke, om der kommer flere omdelinger i år.
7.e Ridderudvalg Karsten Barfoed
Karsten Barfod nævnte, at gilderne
selv er ansvarlig for uddannelse.
Der er på nuværende tidspunkt ikke
indskrevet nogen til ridder uddannelse.
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7.f Operaudvalg Ib Damkjær
Ib Damkjær fortalte, at der kun havde været ca. 290 biler og 38 cykler
til operaen, som nok skyldtes vejret.
Per Johannsen omdelte regnskab.
Karsten havde talt med Nanna Ebert
fra Koldinghus om eventuelle opgaver i forbindelse med operaen på
Koldinghus i 2018, men det er stadig
Musik Kolding, der står for operaen,
selv om den holdes på Slottet.
Kaj Valkvist mente, at operaen er
blevet for lille til Skamling, men
Karsten Barfoed mente, at det ville
være mærkeligt, at der investeres
millioner på Skamling, og så ikke
holde Operaen der.
Ad 8 Eventuelt herunder GIM og
Onsdagsklub
Kaj Vahlkvist promoverede for onsdagsklubben og fortalte, at landsgildetinget havde været i en positiv
ånd, og ved fremtidige landsgildeting
skulle der gøre plads til menige Gildebrødre som tilhørere.
Kaj Vahlkvist efterlyste tiltag vedrørende dåseringe, som kunne promovere Kolding Gilderne.
Preben Råbjerg havde indsendt et
oplæg vedrørende rengøring på
Frydenborg ved gildernes brug til arrangementer.
Emnet har været behandlet tidligere
af Frydenborg udvalget, og der er
ingen ændringer i henhold til bestående regler.
Henning Lorentzen
Stadsgildekansler
23. oktober 2017 .

Trekant områdets
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LGT 2017!
Kære Styregruppen,
kære øvrige hjælpere.

Hele landsgildeledelsen vil gerne
takke jer alle sammen for en fantastisk weekend.
En weekend som foregik i et dejligt
miljø, og i en dejlig stemning.
Landsgildeledelsen kan nu tage fat
på de mange opgaver, som vi glæder os til at løse. Jeres opgave er
løst (bortset fra alt der nu skal afsluttes), og vi er glade og stolte over, at
opgaven på Trinity blev løst til UG af
jer alle fra Trekantområdets Distrikt.
Vi håber også for jer alle, at I nu får
tid til, at hellige jer det lokale gildearbejdet. Det må være blevet lidt
forsømt her i de sidste par måneder.
Så endnu en gang en stor tak tilmeldt alle.
Med gildehilsen
Landsgildeledelsen
Ved LGK Kirsten Christensen
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Uge 42 på Koldinghus.

Fællesspisning
26. september 2017.

For første gang har jeg været
frivillig på Kolding hus.
Det var sjovt, spændende og givende. Der var en del gildebrødre der
havde været med i nogle år, så jeg
var ikke på herrens mark, men faldt
hurtigt ind i miljøet. Jeg lærte også
mange nye mennesker at kende,
og der er ingen der mere en andre,
selvom de har en større rolle end
mig. Det har jeg desværre oplevet
en andet sted, så det var dejligt at
komme ind i sådan et sammenhold.
Der er selvfølgelig nogle man snakker mere med, end andre, men
vi er alle lige. Jeg kan slet ikke få
armene ned, og har meldt mig ind i
gruppen af frivillige på Koldinghus.
Tak til alle gildebrødre der var med,
for en fantastisk uge sammen med
jer, og andre aktører.

Vi var mange til fællesspisning denne tirsdag. Og vi havde besøg af den
kunstner, som udstiller i gildehuset
for øjeblikket, Henriette Kragelund
og hendes mand Bjarne Kragelund.
Henriette fortalte lidt om sig selv,
sin baggrund og sine malerier. Da
der ikke havde meldt sig nogen til
at lave mad, blev middagen lavet af
Britta og 2 hjælpere. Vi fik først en
herlig suppe og dertil brød. Så fulgte
en lækker oksesteg med alt dertil
hørende, og til dessert pære og is.
Bagefter var der kaffe.
Alt imens vi hyggede sang vi nogle
sange, som hvert bord valgte, styret
med sikker hånd af Erik Jørgensen.
Det var en fantastisk god aften sammen med andre gildebrødre og ægtefæller/kærester.
Jeg sad ved Henriette og Bjarne
Kragelund, og de havde også en
rigtig fin aften, hvor Henriette endda
solgte et par
af billederne.
Da Britta havde fået styr på antal
deltagere kunne hun meddele, at
prisen for det hele løb op i kr. 52,00
per deltager. Utroligt, men sandt.
Marianne og jeg siger tak for en rigtig hyggelig aften i godt selskab.

Christian Vildfang
4. Gilde.

Kaj-Henning Sørensen
3. Gilde
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Landsgildeting 2017.

Landsgildeting 2017 er nu vel overstået. Styregruppen havde travlt lige
til det sidste, vi har haft mange møder og vendt og drejet mange ting.
Nu står vi så her med både ros og
ris fra gildemedlemmerne og kan
sige job ”well done” – Gildemester
fra hele landet fik sig meldt til via vores tilmeldingssystem og for de ikke
EDB kyndige var der telefonvagt
hjælp at hente fra Vejle hvor Finn
og hans folk sad klar. Da de ankom,
blev gildebrødrene møde af Garden
fra Fredericia der med trommer og
trut professionelt bød dem velkommen. Indenfor stod Ilsa fra Fredericia

og hendes folk klar med navneskilte
og infoposer og i hallen styrede Karsten B. det praktiske med hvem der
skulle holde taler hvornår. Så både
gildemeter fra Norge de grønne spejdere og folk fra Frimærkebanken fik
ordet for en kort bemærkning ja ikke
mindst borgmesteren fra Fredericia
troppede op og gav et fint indtryk af
trekant området.
I forhallen var opsat salgsboder og
strikkeklubben fra Kolding, frimærkebanken, gildetrøjerne fra Haderslev og ikke mindst vores ” gamle
CD” fra Kolding havde gang i omsætningen og snakken gik godt i
pauserne.
Lørdag aften havde jeg fået tjansen
med at ledet slaget gang og det er
jo let når professionelle unge mennesker fra musical teateret og de
gamle Jazz folk spiller op.
Næste dag var der gildeting der blev
gennemført i en hidtil uset positiv
ånd, tak til Helmut for det – valg blev
gennemført og den nye gildeledelse
står klar til at løfte opgaven i samlet flok, så alle kunne gå trætte og
glade hjem.
Med gildehilsen
Mette Skræ
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Mindeord
Arne Eliasen

Arne Eliasen blev optaget i 2. Sct.
Georgs Gilde i 1974, han var et meget skattet medlem af Sct. Georgs
Gilderne i Kolding, han var i 2. Gilde
indtil han i 2012 blev overført til 3.
Sct. Georgs Gilde. Det var et stort og
fornemt CV Arne havde fået opbygget i gilderne, han havde haft mange
poster og nævnt i rækkefølge lyder
de således: Herold - Stadsgildekansler - Stadsgildemester - medlem af optagelsesudvalget - medlem
af Ridderudvalget - medlem af Hjælpekomiteen, og formand for samme
- samt Gildemester.
Arne var således den der fik indført
skrabelodder i hjælpekomiteen og
han gik altid forrest når der skulle
sælges lodder eller laves andet arbejde til fordel gildernes hjælpearbejde og han var også en af dem der
gik forrest i forbindelse med børnehjælpsdagene for år tilbage.
Arne var også medlem af gildernes
svømmeklub ”Det våde øje ”og var
•
•

KLUBBLADE •
BROCHURE •

aktiv så længe helbredet tillod det,
og han deltog i klubbens 50 års jubilæum i juni i år.
Selv om han på det sidste var meget
dårligt gående, deltog han, hvis helbredet tillod det, altid i 3. gildes arrangementer, således også til gildeårets start på Houens Odde i august
måned.
Arne vil blive savnet i Kolding gilderne, som en god og meget aktiv
gildebror, for sit altid gode humør,
og ikke mindst for sin store viden om
Sct. Georgs Gilderne i Kolding.
Arne sov stille og fredfyldt ind i sit
hjem fredag den15 september 2017.
Arne blev 85 år.

PLASTIKKORT •
POSTKORT
•

Ære være
Arne Eliasen´s minde.

VISITKORT •
BREVPAPIR •

Print

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

22

KUVERTER
FLYER

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Mindeord
Jørgen Faurby.

Jørgen Faurby var en værdsat Gildebror som blev optaget i 3. Sct.
Georgs Gilde i Kolding i maj 2003 og
var således Gildebror i 14 år.
Jørgen har taget sin store tørn i 3.
Gildes ledelse hvor ham var Gildekansler i 2 år fra 2006 til 2008
hvorefter han overtog Gildemester
posten fra 2008 til 2010, han sad
også i vores Optagelsesudvalg og
hjælpekomiteen hver sted i 3 år og
han sad også 2 år i vores Juletræsudvalg. Han blev slået til ridder på
Kolding Hus den 22. maj 2013.

Jørgen var en meget aktiv Gildebror
indtil han blev ramt af sygdom, han
var altid med når vi havde vores
majmarked, han har deltaget i flere
kanoture på Treenen.
Som noget af det sidste Jørgen deltog i for nogle få år siden var den
årlige cykeltur på Samsø.
Jørgen Faurby var altid villig til at
hjælpe og en meget skattet Gildebror.
Jørgen blev 76 år og sov stille ind
mandag den 11. september 2017
med hele familien omkring sig.
Ære være
Jørgen Faurby´s minde.

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
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
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