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Kalenderen
DET SKER / HUSK OGSÅ

VÆRD AT HUSKE

Juni 2017   
Tirsdag      6.  4. gilde Friluftsgildehal Frydenborg
Onsdag      7.  2. gilde Frydenborg med ægtefæller
Torsdag      8.  1. gilde Sommermøde Frydenborg 
                         m/damer og enker
Fredag      9.  3. gilde Frydenborg med damer og enker
Torsdag    15.  Valdemarsdag Slottet
fr/lø/sø 16.-18.  3. gilde Cykeltur Samsø
   

 Sommerferie
 Deadline for næste nr. 20. august

August 2017   
Fr.- Sø.11.-13.  3. gilde Kanotur  
Mandag    14.  Orienteringsmøde Opera Skamling
Onsdag    16.  3. gilde Gildehal Houens Odde arr. 3. gr.
Søndag    20.   Opera Skamling
Torsdag    24.  2. gilde Gildemøde / Ud af huset
   
September 2017   
Søndag      3.  5. gilde Extrem løb 
Tirsdag       5.  4. gilde Gildehal arr. 2. gr.
Onsdag      6.  Gildemestermøde
Torsdag      7.  1. gilde Gildemøde arr. 4. gr.
Tirsdag     12.  4. gilde Udvidet Ledelsesmøde
Onsdag    13.  Væbnerforberedelse
Torsdag    14.  3. gilde Gildehal arr.4. gr.
Tirsdag     19.  5. gilde Gildehal arr. 2. gr.
Onsdag    20.  Væbnerforberedelse
Torsdag    21.  2. gilde Gildehal 
Week. 23.-24.  Landsgildeting i Trinity Fredericia
Mandag    25.  3. gilde Gilderådsmøde arr. ledelsen
Tirsdag     26.  Fællesspisning
Onsdag    27.  5. gilde Udvidet Ledelsesmøde
Lørdag    30.  4. gilde Weekend med familie, arr. Lauget
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Information og debat
REDAKTIONEN

Lystfiskerliv!
Et lystfiskerliv er et liv i frihed. det er 
også et liv, hvor, man lærer at ind-
ordne sig under naturens kræfter. 
Som lystfisker lærer man derfor at 
leve med næsten at opnå det man 
stræber efter. Men også kun næ-
sten.
Som lystfisker lærer man naturen at 
kende. Alle er lige overfor naturen 
kræfter. Men at fange fisk er ikke 
kun at spørgsmål om held. Dygtig-
hed og energi og evnen til at lærer af 
andre og egne fejltagelser bliver be-
lønnet. Derfor kan lystfiskeriet blive 
en ganske god skole at gå i - hele 
livet igennem.
Livet som lystfisker kan være med 
til at give tilværelsen nogle værdi-
fulde dimensioner, som ellers let 
går tabt. I vores forjagede og præ-
sentationsfikserede tid glemmer så 
mange mennesker at fordybe sig og 
at forholde sig til det uundgåelige. 
Sindets ligevægt bliver vanskellig 
at opnå. Her giver lystfiskeriet nogle 
muligheder. Den tid, man tilbringer 
med en fiskestang, er aldrig spildt. 

Den giver et særligt livsindhold. Det 
ved alle, som har lært at værdsætte 
glæden ved at fiske.
Opfat dig selv som lærevillig novice 
i alle former for fiskeri. Husk at livet 
som lystfisker med tyk streg under 
lyst og når man så fanger en fisk er 
det en foræring oven i glæden ved 
at fiske. 
Nogle gange når man har været ude 
med snøren fanger man også fisk og 
andre gange oplever man skuffelser. 
og så møder man også en masse 
spændende fisk og mennesker. Alle 
de oplevelser og indtryk har man 
også lyst til at dele med andre, der 
også kender glæden ved at sidde i 
en god lænestol og genopleve det 
hele med en god bog, der fortæller 
om den gave det er at være fisker 
med liv og lyst.

God fornøjelse
Redaktør 

Olaj Mørup
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Stadsgildehal Sct. 
Georgs aften 2017 

på Koldinghus.
I år var der igen indkaldt til ud-
deling af donationer fra hjælpe-
komiteen i kirkesalen, samt til 
Stadsgildehal i riddersalen på 
Koldinghus. 
Klokken 17.00 var omkring 80 
gildebrødre, spejdere og dona-
tionsmodtagere samlede i den 
historiske kirkesal, hvor den af-

gående formand for hjælpeko-
miteen Benny Pagh stod for ud-
delingen af donationerne til de 
mange forskellige udvalgte for-
mål.
Formålene strakte sig fra støtte til 
spejdernes deltagelse på lands-
sommerlejren 2017 til forskellige 
sociale projekter,hvor man støtter 
formål, somingen andre giver til-
skud til.
Efter den hyggelige uddeling, var 
der tid til at tale med hinanden in-
den gildebrødrene og spejderne 
samledes til stadsgildehal i rid-
dersalen.

Deltagerne til gildehallen fandt 
på plads til tonerne af Eine Kleine 

Information og debat
STADSGILDET



Nacht Musik af Mozart spillet af 
Corde Di Gioia, som stod for afte-
nens musikalske underholdning. 
Efter at have hilst flaget og syng-
ning af ”Der er Ingenting som 
Maner” holdt stadsgildemeste-
ren (SGM)Kaj Wahlkvist sin Sct. 
Georgs dags gildemestertale 
(som er refereret i majudgaven af  
bladet). Han sluttede talen med 
ønsket om et kommende aktivt 
gildeår. Efterfølgende oplæste 
SGM Sct. Georgs budskabet for 
2017. Dette budskab er forfattet 
af Bjørn Wallén, Nicholaus Gilde 
i Finland (findes i sidste blad).

Efter aflæsningen af budskabet 
sang forsamlingen ”For Spejdere 
Findes Ej Grænser på Jord” af 
Mads Nielsen.  Næste punkt på 
programmet var spejdernes og 
GB’ernes fornyelse af spejder-
løftet. Vi samledes alle i en ring, 
som fyldte hele riddersalen, hvor 
vi tog hinanden i hånden og af-
lagde gildeløftet efter SGM fore-
læg.
Gildeloven blev fremsagt af Finn 
Jørgen Pørksen.
Som afslutning på gildehallen 
blev herolderne bedt om at føre 
fanerne ud. Disse blev efterfulgt 
af gildemestrene, stadsgildele-
delsen og til sidst de andre del-
tagende.
Efter gildehallen samledes alle 
deltagere i kirkesalen til et let 
traktement, som bestod afvand-
bakkelser med forskelligt fyld. 
Her fik folk igen lejlighed til at 
sludre med hinanden inden man 
gik hver til sit kl. 21.00

Referent 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
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Information og debat
STADSGILDET

Referat fra stadsgilderåd 
den 8. maj 2017.

1.Velkomst
2.Valg af dirigent
3.Valg af referent
4.Godkendelse af referat fra sidste 
stadsgilderådsmøde d. 15. februar 
2017.
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: Stemmeberettige ledel-
sesmedlemmer: 21
Ad 1 Velkomst
Kaj Vahlkvist bød velkommen
Ad 2 Valg af dirigent
Finn Mortensen blev valgt.
Ad 3 Valg af referent
Henning Lorentzen blev valgt.

Ad 4 Godkendelse af referat
Ingen kommentarer
Ad 5 Stadsgildemesterens beret-
ning ( indsat uredigeret)
Hvad er der sket siden stadsgildetin-
get i marts.?
Hjælpekomiteen har afholdt en kon-
cert i Brændkjærkirken med et over-
skud på ca. 6.000. Det må betragtes 
som et acceptabelt resultat, men der 
var god plads i kirken. Det var en 
stor musikalsk oplevelse med bjæl-
derne og Kolding Mandskor.
Så har vi haft Sct. Georgsaften på 
Koldinghus. Jeg synes, at det er be-
skæmmende, at kun halvdelen af 
vores gildebrødre deltager i arran-
gementet. Det er dog en festaften 
hvor vi bekræfter vores gildeløfte. 
Der skal lyde en stor tak til 1. gilde 
for et godt praktisk arbejde med ar-
rangementet. Det var en nyskabelse 
med de lækre vandbakkelser som 
dog hurtigt var væk.
Vores donationer blev udleveret på 
en fin måde af Benny Pagh.
Eftergildehallen i kirkesalen gik fint, 
med gode samtalemuligheder med 
vore spejdergæster. 
Der er arbejdsdage på Frydenborg, 
med arbejdsopgaver til alle gilder.
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Stort udvalg i indendørs 
og udendørs maling

Se mere på www.jotun.dk

Scan koden 
og hent Jotun 
Colour Match 
til din iPhone.

Kongebåden er sat i vandet i lør-
dags, med den sædvanlige festivi-
tas. Udbringning af flyers
Jeg vil yderligere nævne:
PR udvalget er sat i gang. Michael 
Clemensen har påtaget sig rollen 
som tovholder. Vores kistebærerlaug 
har endnu ikke været i funktion. Der 
kommer en større artikel i Kristelig 
Dagblad 20/5. Tilslut vil jeg nævne, 
at jeg har nogle bemærkninger om 
det kommende LGT i sept. md. Mine 
bemærkninger vil jeg gerne debat-
tere under eventuelt..
TAK.
Kommentarer til Gildemesterens 
beretning Britta Højriis, Der er sam-
menfald med aktiviteter i kalende-
ren, det er jo uheldigt. Britta Højriis, 
der skal skrives noget mere om de 
enkelte fællesarrangementer så fle-
re gildebrødre ønsker at deltage !
Ad 6 Økonomi P.T.
Bent Christensen fremlagde kvar-
talsoversigt for 1. kvartal 2017, som 
viser et resultatet på kr. 114.706,00.
Udlejning Frydenborg
2017: 52 kontrakter, 2018: 26 kon-
trakter, 2019: 18 kontrakter.
Ad 7 Beretning fra udvalgene
7.a Hjælpekomite, Jørgen Pørk-

sen.
Jørgen Pørksen, takkede Benny 
Pagh for sit store arbejde med hjæl-
pekomiteen.
Det første møde i hjælpekomiteen er 
gennemført, og udvalget skal i frem-
tiden være et arbejdende udvalg.
Aase Jensen 2. gilde er valgt som 
næstformand, og Per Olsen 3. gilde 
er valgt som skatmester.
Forårskoncerten i Brændkjærkirken 
gentages i 2018, dato er dog ikke 
fastlagt, men aftaler med Bjælderne 
og Mandskoret er på plads.
Børnestøtten forbliver som egen en-
hed, med egen kasse og regnskab. 
Hjælpekomiteen vil tale med prov-
stiet om evt. emner til børnestøtten.
Jørgen Pørksen appellerede til de 
formuende gilderne om at donere 
gennem hjælpekomiteen.
Jørgen Pørksen oplyste at Kolding-
hus manglede hjælpere til marked 
den 24-25 juni.
Gilderne I Kolding får besøg af 
Silkeborg Gildet den 16. Maj, Kaj 
Vahlkvist og Jørgen Pørksen er vær-
ter.
Bent Christensen søgte opbakning 
til at låne Hjerneskadeforeningen 
Frydenborg i Weekenden den 22-
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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

23. juli, der var enstemmigt opbak-
ning til forslaget.
7.b Husudvalg, Poul Lyngs
Poul Lyngs oplyste at der var klaget 
over størrelsen på lærredet til over-
headprojektoren.Der bliver sat en 
krog op så det gamle lærred kan op-
hænges. Der er monteret nye pærer 
i gildehallen, til gengæld virkede ly-
set ikke i restauranten under stads-
gilderådet. Der kommer mere grus 
på parkeringspladsen.
Bent Christensen og Poul Lyngs un-
dersøger transportabel højtaler som 
kan bruges i huset og på slottet.
7.c Lejrudvalg, Ole Otzen
Ole Otzen oplyste at vi var i en pe-
riode med mange opgaver Uge 20 
skal alle gilderne klare deres an-
svarsområder Ny ovn er nu monte-
ret, belysning i gangene er etable-
ret, 2 håndtørrer på toiletterne .
Bredere trappe til køkkenet skal 
etableres, og maling af skodderne 
mangler.
7.d Distribution Kurt Schmidt
Der kommer nye flyers i uge 19-20.
7.e Ridderudvalg Karsten Barfoed
Ingen fra ridderudvalg tilstede.
7.f Operaudvalg 
Ib Damkjær oplyste at operaen er 
den 20. august

Fin Mortensen oplyste at der bliver 
sendt tilmeldingslister rundt snarest, 
der skal bruge min. 45-50 mand 
midt på dagen søndag, plus forskel-
lige opgaver før og efter operaen.
Ad 8 Eventuelt herunder GIM og 
Onsdagsklub
Kaj Lykke oplyste at Sct. Georgs Lø-
bet havde 177 deltagere, og en stor 
del var skoleklasser som ikke betal-
te fuld pris, men det gav et overskud 
på 8000,00 kr.
Bent Christensen og Søren Kaehne 
oplyste at når bookingsystemet til 
gildehuset er oppe at køre skal gil-
derne selv reservere deres aktivite-
ter for året.
Kaj Vahlkvist oplyste at han havde 
kontaktet landsgildet vedr. betaling 
for at deltage som menigt medlem 
af landsgildeting. Vi afventer svar fra 
distriktet.
Britta fortalte om en konfirmation 
som 2. gilde havde arrangeret for en 
mindrebemidlet barn. Konfirmand 
og familie havde en dejlig dag. Britta 
og 2. gilde høstede stort bifald for 
dette tiltag

Henning Lorentzen
09.05.2017.
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E.H. Tømrer- og snedkerforretning
Speciale: Døre og vinduer I Træ-alu, - til- og ombygning-
Certificeret 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

Information og debat
1. GILDE

1. gildes Gildehal
 4. maj 2017.

Gildemester Otto Bjerregård bød 
velkommen til de fremmødte gilde-
brødre. En særlig velkomst til vore 
gæster fra 5. Gilde. Det er for os en 
glæde at I vil besøge os denne af-
ten.
Gildemesteren en tak til gildebrød-
rene som deltog ved Sct Georgs af-
ten på Koldinghus. Gildet fik ros for 
deres arbejde Tak.
Velkommen til alle.
Gildemestertalen handlede om ri-
melighed. Er det rimeligt?
Vi hører at hver dag redes ca. 8500 
flygtninge i Middelhavet fra ikke sø-
dygtige både eller overfyldte både. 
Mange flygter fra krigstilstande eller 
forfølgelse. Nogle flygter for at prøve 
lykken i Europa, hvor de mener de 
kan få et arbejde.  Disse flygtninge 
ophobes i Italien og andre lande med 
kyst til Middelhavet.  Det ser ikke ud 
til man kan blive enig i EU om, hvor-
dan man løser dette problem inden 
for EU. På et tidspunkt må de blive 

så mange nede i Syd Italien at de vil 
strømme ukontrolleret op i Europa 
og når muligvis til Danmark.
Efter anden verdenskrig havde Dan-
mark lige ved 1 million flygtninge i 
lejre. Her fik de en seng og sove i 
og fik selvfølgelig mad. Her var de 
isoleret fra det danske samfund. De 
sidste drog hjem til Tyskland i 1949, 
hørte jeg i et foredrag om en lejr, 
nemlig Ry lejren.
Vi hører også at man mener der boer 
ca. 18 000 mennesker illegalt i Dan-
mark. Det vil sige nogle der ikke er 
registeret og ingen opholdstilladelse 
har. Dette antal svarer til indbygger-
antallet i Nyborg. Disse mennesker 
bor på gaden eller i skjul andre ste-
der. 
Hvis nu sådan en person kommer 
og beder om et job eller en skilling 
til mad?? Hvad gør man så? Giver 
vedkommende et job? Giver ved-
kommende en skilling? Eller ringer 
efter politiet? Er det rimeligt, som 
dansk borger at blive stillet over for 
disse valg?
Vores politikere og firmaer syntes 
det er fint, hvis unge mennesker 
drager til udlandet og vender hjem 
med en ballast af erfaringer, men er 
det rimeligt?
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HYLKEDALVEJ 3 - 6000 KOLDING - 75 52 47 55 - MAIL@VAGN-O.DK

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING

PCL-STYRING

DøgnService

Vagn O. Electric
  Aut. EL-installatør

	

Hvis en dansker drager til udlandet 
og arbejder i dette ikke eu-land i en 
årrække og går hen og stifter fami-
lie med en borger herfra, kan denne 
familie ikke få ophold i Danmark. 
Det hjælper ikke noget at man kan 
klare sig selv, uden at lægge staten 
til byrde eller kan stille kapital som 
garanti.
For at få familiesammenføring med 
en udenlandsk ægtefælle, der ikke 
er eu-borger skal parrets samlede 
tilknytning være større til Danmark 
end til et andet land. Så kom 26. 
årsreglen. Denne regel gælder hel-
ler ikke mere. Det skyldes at den 24. 
maj 2016 afgjorde Menneskerettig-
hedsdomstolen, at Danmark med 
denne regel gjorde sig skyldig i in-
direkte forskelsbehandling på grund 
af etnicitet.
Er det rimeligt?
Svend Erik Pørksen holdt 5 min. 
Sct.Georg om det at være frivillig. 
Frivillig. Hvad betyder dette, gen-
nem livet?
Ordet frivillig bliver brugt, gang på 
gang, både i medierne og af os selv. 
Hvad rummer ordet frivillig?
Når man får børn og de kommer i 
vuggestue og børnehave er der fra 

mange daginstitutioner, krav om 
at forældrene hjælper som frivillig 
f.eks. med at ordne legepladser og 
meget mere. Førhen havde man en 
havemand/ pedel som ordnede den 
slags. Han er sparet væk.
I skolen bliver forældrene som frivil-
lig flittigt brugt. Hjælpere på lejersko-
le, da lærerne ellers får for mange 
timer. Dette ifølge deres overens-
komst.
I børnenes fritid forventes der stor 
opbakning fra forældre. Til forskel-
lige arrangementer m.m. Herunder 
kørsel.
De få ting som jeg har opridset her, 
er jo ikke som sådan frivillig, men 
noget som man forventer af for-
ældrene, og som er med til at øge 
stresset i en arbejdende familie.
Som pårørende til beboere på et 
plejehjem, forventer man, at man 
som frivillig, stadig deltager i flere til-
tag på plejehjemmet. personalet bli-
ver hele tiden beskåret, og kan ikke 
deltage. Hvis beboeren på pleje-
hjemmet skal til læge, tandlæge, på 
sygehuset eller andet, skal en pårø-
rende deltage, ellers bliver vedkom-
mende sendt afsted uden ledsager, 
dette er direkte uforsvarligt. Mange 
beboere kan ikke tage vare på sig 
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selv, og slet ikke svare på de
spørgsmål som måtte blive stillet. 
Hvor fagligheden i dette?
Selvfølgelig skal der være pænt ved 
vore veje. her forventer kommunen 
at frivillige opsamler affald Proble-
met er, at kommunerne og regio-
nerne har sparet vejmændene væk. 
Derfor den manglende oprydning.
Jeg kan blive ved med at remse op 
om hvad frivillige bliver brugt til, her-
under genbrugsbutikker, museer og 
meget mere. Her slår mine 5.min 
ikke til.
Hvad bliver vi som frivillige gilde-
brødre brugt til? En meget stor del af 
vort arbejde, bliver lavet for at tjene 
penge til det vi er sat i verden for. 
nemlig penge til vores humanitære 
arbejde, så hjælpen når frem til vær-
dig trængende. Her bliver der udført 
et kæmpe arbejde af rigtig mange 
gildebrødre.
Der er mange ting vi får penge for. 
dette vil jeg opridse, for vi ved det 
alle sammen.
Så er der det vi ikke får penge for. 
Det daglige arbejde som bliver ud-
ført i gilderne. Det er ret så omfat-
tende, og lader til at blive mere og 
mere. Det sidste nye tiltag er, at vi 
ikke kun skal hjælpe de levende, 
men også de ensomme døde, som 
lige skal børes de sidste meter før 

det er helt slut. Tanken for hjælp til 
dette er måske sympatisk nok, men 
måske ikke lige gennemtænkt af vor 
kære Stadsgildemester. Han havde 
vist nok lige glemt at tjekke baglan-
det før han sagde ja til dette. Han 
har måske været udklædt som kon-
ge på Koldinghus for mange gange, 
for dengang spurgte man heller ikke 
sine undersåtter.
Opgaven skal udføres af 48 frivillige 
gildebrødre, fordelt i 6 grupper. Det 
er næsten en 1/3 af alle gildebrødre. 
Det som jeg ser på listen af gilde-
brødre, er også dem som bruger rig-
tig mange timer for gildebevægelsen 
i forvejen. Er det ikke det man kalder 
Tordenskjolds soldater. Håber det vil 
lykkes at udføre dette kæmpe arbej-
de med 40 til 60 bisættelser om året. 
det er hurtigt, lav sat, udregnet til 
300-400 mandetimer. Da jeg var på 
arbejdsmarkedet. Det var en virke-
lig god ordre.For at sige nej, er nok 
sværere end at sige ja til en sådan 
opgave. Fødekæden til frivillige bli-
ver kortere. Ikke kun i gilderne, men 
i hele samfundet. befolkningen skal 
arbejde til de er 70 år. Efterlønnen er 
ved at blive udfaset, førtidspension 
er næsten umulig at opnå. Mange 
af jer, som bruger rigtig mange timer 
som frivillig, har været tilgodeset af 
tidlig pensionsalder, det er slut for 
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vore efterkommere, og vil skabe 
kæmpe problemer med at skaffe fri-
villige i samfundet. Det selvsamme 
samfund som planlægger brug af 
frivillige i større og større grad. Dem 
der sidder på magten har vist glemt 
at medregne de frivilliges arbejde 
når de laver tilbagetrækningspunk-
tet for befolkningen i Danmark.
2.gruppe stod for eftergildehallen. 
Bordleder var Torben Andersen Det 
var en meget hyggelig gildehal.
Michal Clemensen fortalte om sik-
kerhed omkring PC. Vi skal være 
varsomme hvad vi ligger ud på net-
tet. For der er nogle som kan gå ind 
og bruge disse oplysninger forkert.
En del debat om emnet blandt gilde-
brødrene.

Ib Damkjær 5. Gilde takkede for en 
god gildehal og eftergildehal
Aftenen sluttede på vanlig vis

Skriver
Henning Nøhr

 Information og debat
2. GILDE

2. Gildes Gildemøde 18. maj 2017
Planlægningsgruppen var:  Hanne, 
Birthe, Grethe, Lis, Birgit, Nina
Fraværende: Bente, Helle, Ulla, 
Jette, Kirsten, Lene, Annemarie
Gildemødet var arrangeret som et 
”Ud af huset” møde med start på 
Nytorv i Kolding kl. 18.30, hvor vi 
mødte friske op i travesko til en 
gåtur langs Kolding å ud til lystbå-
dehavnen. Her besøgte vi på turen 
nogle af de pladser, som Kolding 
Kommune har valgt at kalde åste-
der, der er forbundet af et sammen-
hængende stiforløb. 
Åstederne er et stykke moderne 
bydesign, som understøtter kom-
munens vision ”Kolding – vi desig-
ner livet”
På turen fortalt Hanne om de en-
kelte åsteder, som vi kom forbi på 
vores gåtur. 

Hvis I er interesseret i at læse mere 
om åstederne, er der sidst i brevet 
en kort beskrivelse, men ellers kan 
man læse om åstederne på:
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https://www.kolding.dk/borger/kul-
tur-fritid/fritid-og-idraet/oplevelser-i-
naturen/aasteder 
Vi kom også forbi lystunnellen un-
der Østerbrogade ved SDU. Det er 
også et meget spændende projekt, 
som er et besøg værd.
Efter 1,5 times gåtur med mange 
indtryk kom vi tilbage til By- og Ud-
viklingsforvaltningen, hvor Hanne 
viste os rundt i huset, og viste os 
de lækre lokaler. Det er store åbne 
kontorlandskaber, hvor man har 
mulighed for at trække sig tilbage til 
stillerum, hvis man har møde eller 
ønsker fuld arbejdsro. Her var også 
masser af kunstværker placeret 
overalt i huset som en påmindelse 
om, at kreativitet også gives bedre 
vilkår, når man omgiver sig med 
kunst, som kan stimulere til at tæn-
ke ud af boxen. På direktørgangen 
hang nogle meget smukke akvarel-
ler af Finn Ervald, som har lavet en 
akvarel for hver gang, afdelingen 
har udvidet eller bygget nyt, og det 
er gennem årene blevet til mange 
kunstværker, som også fortæller 
meget historie. 
Aftenen sluttede i et mødelokale, 
hvor vi fik lækre sandwiches, kaffe, 
romkugler og makronkager og 
snakken gik lystigt, alt imens vi 
også lige fik et par kortfilm, som 
Hanne rystede ud af ærmet:
1) Fisken, bækken og regnvands-
kloakken (morale – smid aldrig sæ-
bevand og andre ting end rent vand 
i kloakken.)
2) At designe – et design (hvad vil 
det sige af designe og hvad er pro-

duktet)
Renate mindede os om, at der 
endnu var flyers-ruter, som ikke var 
afsat, men det var intet problem, da 
flere meldte sig. 
Nina takkede for den store arbejds-
indsats, som der var ydet på Fry-
denborg med hækklipning og ma-
ling af borde og bænke. Det havde 
været en rigtig hyggelig dag, selv 
om der blev arbejdet ihærdigt. 
Aftenen fik alt for hurtigt ende, men 
tak til planlægningsgruppen for en 
dejlig aften.
Her er lidt mere information om 
Åstederne:
Åhaven - Blomsterne er omdrej-
ningspunktet for dette åsted.
Der bliver masser af blomster at 
nyde, efter at der er sat 1.500 blom-
sterløg og plantet 2.800 stauder i 
den nye åstedshave.
Mellem bedene er der sat bænke 
op, hvor man kan sidde og nyde 
åen, blomsterne og bylivet.
”Færden” er et af Kolding Kommu-
nes åsteder - dvs. et af de opholds-
steder langs Kolding Å, hvor man 
kan slappe af, hygge sig, lege og få 
motion.
Pladsen er en mini-amfiscene, 
sænket ned i jorden ud til åen. 
Her kan man nyde roen, åen og 
omgivelserne.
”Vinden i piletræerne” er et af Kol-
ding Kommunes åsteder - dvs. et af 
de opholdssteder langs Kolding Å, 
hvor man kan slappe af, hygge sig, 
lege og få motion.
På denne plads kan man sidde i 
den forsænkede plads og fortælle 
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historier, og der må også gerne la-
ves bål.
Siddende yderst på plads kan man 
sidde og betragte Kolding Å.
”Tingstedet” er et af Kolding Kom-
munes åsteder - dvs. et af de op-
holdssteder langs Kolding Å, hvor 
man kan slappe af, hygge sig, lege 
og få motion.
1241. Årstallet i belægningen refe-
rerer til vedtagelsen af Jyske Lov.
Tingstedet er placeret foran Dom-
huset.
Knudepunktet” er et af Kolding 
Kommunes åsteder - dvs. et af de 
opholdssteder langs Kolding Å, 
hvor man kan slappe af, hygge sig, 
lege og få motion.
Fra Knudepunktet kan man via nye 
trampestier udforske naturområdet 
ved åparken.
Redskaberne på dette åsted kan 
bruges af både motionister og le-
gende børn.
”Spor i naturen” er et af Kolding 
Kommunes åsteder - dvs. et af de 
opholdssteder langs Kolding Å, 
hvor man kan slappe af, hygge sig, 
lege og få motion.
I betonen kan man se spor fra nog-
le af de dyr, der lever i eller omkring 
moseområdet ved åstedet.
På åstedet ”Spor i naturen” kan 
man slappe af og observere natu-
ren ind over mosen eller ud over 
Kolding Lystbådehavn.

Skriver suppleant
Aase

Information og debat
3. GILDE

3.gildes gildehal 
11.maj 2017.

Til 3.gildes gildehal var der mødt 33 
gildebrødre.Der var afbud fra vores 
GM Christian Sønderby, derfor
var John Preben Hansen
indsat som Gildemester til 
denne Gildehal. 
GM John Preben Hansen bød vel-
kommen til denne maj Gildehal.
John Preben startede med at kalde 
Villy Rasch, Ejvind Langkjær og 
Svend Bruhn op til højbordet for at 
få overrakt de nye 40 års nåle, sam-
tidig lykønskede han dem med de-
res 40 års jubilæer.
Derefter blev KaiHenning Sørensen 
og Erik Sandholt kaldt op til højbor-
det, og blev lykønsket for at de nu 
var blevet riddere, og at der nu var 
17 riddere i 3.gilde.
Derefter gik John Preben over til sin 
GM tale:
HVORFOR LEVER JEG!!
Tre små ord en lille spørgende sæt-
ning, men dog så stor,rummende så 
meget, at ingen af os mennesker er 
store nok til at kunne give svaret, for 
det skjuler sig i livet og det givne livs 
handlinger, kunne disse handlinger 
tolkes i ordet, ville et andet spørgs-
mål stå lige så stærk og ubesvaret – 
LEVER JEG!!
For os mennesker findes der kun tre 
store hændelser: Vi fødes - vi lever 
- og vi dør.Vi ved ikke hvornår vi fø-
des vi lider under døden, og vi glem-
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mer måske at leve.  Ingen kan vel 
benægte, at vi ofte glemmer at leve 
livet, selv om de fleste dog gør sig 
hæderlige anstrengelser, men det 
lykkedes da heldigvis for de fleste.
Påvirkninger som vi modtager af 
hverdagens små hændelser, om 
blot vi vil iagttage og forstå at tage 
imod, påvirker både vort humør og 
sind, og at vort helbred trives bedst 
i selskab med et godt humør, har de 
fleste af os sikkert nok erfaret.
 Og det med at kunne glæde sig 
over noget kan også udtrykkes ved 
at nære kærlighed til, og det bringer 
mig over i noget som hedder, forhol-
det til andre mennesker, f.eks. de 
mennesker vi i det daglige omgås, 
kone, børn, børnebørn, familie, ven-
ner, eller blot de mennesker vi træf-
fer på, eller møder på vores vej.
Hvorimod at elske livet, dets skøn-
hed og glæde, er at leve, medens 
kun at elske sig selv og ikke andre 
giver et tomt og meningsløst liv. Hvis 
nogen vil påstå, at kærlighed er ud-
tryk egoisme, må det afvises, for 
den fuldkomne kærlighed udsprin-
ger af længsel, ikke efter at blive el-
sket, men efter at elske. 
I vort Gildeløfte står der da også ” at 
føre et Sct. Georgs sværd mod det 
onde i mig selv” og for det, som ef-
ter min overbevisning er ret og rigtig. 
Vores liv vil altid stå i kampen mel-
lem ondt og godt. At vælge det gode 
og bekæmpe det onde skulle være 
så enkelt, og dog er det slet ikke 
let, for ondskaben kommer i mange 
skikkelser og forklædninger og ev-
ner, og forstår at friste.

Man tager ofte fejl og vælger det 
onde uden at ønske det, det er en 
del af os, af mig og dig, vi lever og 
vi levere også med det onde i os, vi 
lever med vore fejl.
”Vi skal være venlig og forstående 
overfor andre” og gøre livet gladere 
og lysere for andre, som der står i 
Gildeloven. Et menneskes storhed 
beror på om det er villig til at hjælpe 
andre, og tjene andre, også når det 
kræver en ekstra indsats.
Vort liv på jorden er så kort, og det 
bedste man kan efterlade sig er ikke 
penge og anden formue, men et liv 
levet i kærlighed og til nytte for an-
dre mennesker. Man kan med sit 
liv altid vælge det letteste, det giver 
den korteste glæde og på lang sigt 
den ringeste høst. Det er vigtigt at 
målsætte sin tilværelse. 
”At nå frem til an livsanskuelse, en 
personlig stilling til grundlaget for 
sin tilværelse” Som vi læser det i vor 
Gildelov, og synger det også i en af 
vore gildesange, sæt dig et mål, der 
har evighedsværd.
Efter denne gode GM tale som giver 
os hver i sær, noget at tænke over 
gik vi over til 5.min 
Sct. Georg som blev læst af GK 
Niels Chr. Refsgaard Iversen:
Christiansfeld.
Christiansfeld er en forholdsvis ung 
by i forhold til Kolding, som er fra 
1200 tallet. I 1700 tallet er regenten 
kong Christian den 7. (1749-1808) 
rejst med sin livlæge Johan Fre-
derik Struense (1737-1772) til Hol-
land, hvor de blandt andet besøgte 
den lille landsby Zeist, der var opført 
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af den lokale brødremenighed, et 
evangelisk – luthersk kirkesamfund 
med rødder tilbage til 1400 tallet. 
Både kongen og Struense var be-
gejstrede for byens stringente arki-
tektur og byplan samt ikke mindst 
borgernes udprægede sans for godt 
håndværk.De besluttede derfor at 
rette henvendelse til brødremenig-
hedens direktion i byen Herrnhut for 
at opfordre dem til at 
bygge en lignende by i Danmark.
Så jagten på et passende sted i 
Danmark går i gang. Det tager ikke 
herrnhuterne, som menighedens 
medlemmer kaldes, lang tid at finde 
et sted, hvor de kan opføre en by 
helt i deres ånd. Valget falder i 1771 
på Tyrstrupgård Gods midt mellem 
Kolding og Haderslev. Måske hav-
de Struense stor indflydelse på at 
herrnhuterne fik lov til at slå sig ned 
her. Danmarks byer var nok ikke de 
mest sunde at bo i.
Pladsen er omkranset af træer og 
byens mest betydningsfulde byg-
ning som kirken mod vest, søstrehu-
set mod nord og præsteboligen mod 
syd.
Byens vandforsyning var også spe-
ciel i forhold til mange andre byer. 
I 1794 fik brødremenigheden etab-
leret vandforsyning fra en righoldig 
kilde i Kohaveskoven ca. 2 til 3 km. 
nordvest for byen. Vandet blev ført 
ind i byen gennem udhulede træ-
stammer til en brønd på kirkeplad-
sen. Herfra forsyndede
brønden søsterhuset, enkehuset, 
brødrehuset, og hotellet, der alle 
havde en kopi af brønden ved kirke-

pladsen. Brøndene ved søsterhuset 
og brødrehuset er stadig i dag byg-
get af egestammer. Brønden på kir-
kepladsen er udført i beton.
Brøndene var både udført af ud-
hulede træstammer, almindelige 
marksten og de nyere brønde var 
udført af teglsten. Brønde udført af 
udhulede træstammer kendes helt 
tilbage i bronzealderen. Brøndene 
skulle føres ned i vandførende lag 
med rent drikkevand og siderne skal 
være tætte for at forhindre urent 
overfladevand at trænge ind, hvilket 
brønde af træstammer og marksten 
ikke kunne forhindre helt. 
Koldings befolkning steg stærkt i 
midten af 1800 tallet og en højere 
grad af hygiejne blev stadig mere 
påkrævet.  I 1886 begyndte den 
daglige forsyning af rent vandværks-
vand til forbrugerne her i Kolding. 
Udbygningen af vandforsyningen i 
Kolding er en hel anden historie.
Og så fik jeg lov til at holde 5.min 
Sct. Georg på gildeårets sidste gil-
dehal. 
Gildeloven blev læst af Erik Sand-
holt.
Derefter var der eftergildehal. Det 
var 1 gruppe der stod for Gildehal-
len som blev godt ledet af GSM Per 
Johannsen.
GM opfordrede alle GB til at deltage 
med ledsager til sommermøde på 
Frydenborg.
Husk tilmelding til majmarked  der 
afholdes den fredag den 26.maj. 
Vi sluttede af på vanlig vis.

Skriver Leif Lind
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Information og debat
4. GILDE

4. gilde på legetøjs 
museum 2. maj 2017

Vores maj tur med vore piger gik i år 
til lejetøjs muset i Christiansfeld, det 
er rigtigt godt at se en af Koldings 
entusiaster som Bent Iliasen jo var, 
at et af hans mange tiltag, og må-
ske nok den største, hans legetøjs-
museum nu er sikret, og i nogle fine 
lokaler i det gamle Christiansfeld, i 
tiden frem.
Vi fik en fin beretning om overdra-
gelsen af muset til en nu selvejende 
institution, så den er sikret i tiden 
frem, og om den meget store sam-
ling som det var blevet til i tidens 
løb, hele samlingen fylder ca. 250 
flyttekasser som frivillige er ved at 
gennemgå og sortere, udstillingen 
i Christiansfeld, som bestemt fylder 
pænt, omfatter det der kan være i 25 
flyttekasser så der er nok at tage af 
når udstillingen skal fornyes.

Vi blev nok alle lidt nostalgisk vi kan 
vel alle genkende nogle af de ting vi 
legede med da vi var børn,

Der er også en del dukkehuse og 
bondegårde, mange af den fra den 
tid hvor far selv fremstillede dem og 
nogle endda modeller af eksisteren-
de bygninger, bestemt et besøg vær 
og med det store lager af legetøj er 
det jo ikke sikkert det er den samme 
udstilling næste gang man besøger 
muset.
Da vi havde set på legetøjet kørte 
vi tilbage til Kolding og til gildehuset 
hvor Britta stod parat med noget dej-
ligt varmt mad, en rigtig god aften, vi 
var ikke så mange som vi kan være, 
men man skal jo ikke ærgre sig over 
de der ikke kom men glæde sig over 
dem der fik en god oplevelse og af-
ten. 

Skriver Poul Lyngs
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Information og debat
5. GILDE

5. Gildes gildemøde
16. maj 2017.

Gruppe 3 havde denne gang æren 
af, at arrangere gildemødet.
Gruppeleder Tove Schmidt indbød til 
en tur til Legoland, og til fællespis-
ning på Naturrum Kirstinelyst.
Klokken 15.30 startede vi bilerne 
fra Gildehuset og kørte til Legoland, 
hvor vi skulle mødes klokken 16.30. 
Der var gratis adgang i Legoland 
efter klokken 16.30 og indtil kokken 
18.00.

Vi kunne nu gå rundt i Legoland og 
betragte alle de flotte bygningsvær-
ker. Det er ret så imponerende, hvad 
der er bygget med de mange millio-
ner klodser.
Uden mad og drikke dur helten ikke, 
så klokken seks, vendte vi bilerne 
og kørte tilbage til Naturrum Kirsti-
nelyst i Frederikshåb.
Velplaceret ved det lange bord, kun-
ne vi nu nyde de medbragte mad-
pakker og drikkevarer.

Efter spisningen, kunne vi gå ind og 
se den flotte landskabsudstilling.

Derefter vendte de 22 deltagere til-
bage til Kolding.
En god og dejlig aften var nu slut, og 
der holdt tørvejr.
En tak til Tove for et godt arrange-
ment!

Skriver Kurt Schmidt
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Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Skøn fisketur
 6. maj 2017!

Igen i år gik Sct. Gildernes fiske tur 
til den skønne Skovhave Lystfiske 
sø, igen i år var vejret med os. Der 
var fremmødt 38 personer, flest gæ-
ster til gildebrødre, alle aldersgrup-
per var repræsenteret. Det var også 
rekord af deltagere.

Efter et dejligt morgenbord, startede 
de 3 timers fiskeri, og der blev rig-
tig gået til den. Ikke mindre en 17 
flotte fisk blev der fanget, de målte 
fra 48 til 37 cm. Den største fisk blev 
fanget af Ebbe Holst, det gav ham 
vandrepokalen som han kan glæde 
sig over det næste år. Den største 
fisk fanget af en af vore gæster, Jan 
Andersen, var på hele 46 cm. 
I børnenes konkurrence, var det 
Jakob Bøjesen der vandt pokal og 
præmie på en fisk på 44 cm. I de 

mindstes række var det den yngste 
deltager på bare et par år, Viktor 
Nøhr, der fangede en fisk på hele 43 
cm., dog med lidt hjælp fra farmand 
til at få den halet i land. Der var 
også præmie til flest fangede fisk og 
mindst fanget fisk, henholdsvis Kim 
og Per.
Præmier var sponsoreret af Bilka, 
Jagt & Fiskeri i Kolding Storcenter 
og en anonym giver.
Medens fiskeriet var i gang havde 
vi besøg af en stor drone, som blev 
styret af en professionel dronepi-
lot. Piloten Jens Poulsen fra Jens`s 
Dronefotos, to nogle virkelige flotte 
billeder fra forskellige højder, håber 
bladet vælger at vise nogle af disse 
flotte naturbilleder.
Efter endt opmåling, kørte vi som trat 
ionen foreskriver til Henriks Poul-
sens domicil på Hoppes vej i Vonsild 
hvor Tine, Henriks kone, havde gjort 
klar til frokosten, bestående af Pøl-
ser, Frikadeller, varm og kold kartof-
felsalat med diverse tilbehør, en vir-
kelig god afslutning på en skøn dag. 
Tak Tine for din indsats.
Tak til Skovhave Lystfisker sø for lån 
af deres faciliteter til en overkom-
melig pris og tak for virkelig dejligt 
morgenbord med alt hver der hører 
til.Det var en dejlig dag i Sct. Georgs 
Gildet, sammen med gæster og gil-
debrødre.

Med Gildehilsen
Svend Erik Pørksen

1. Gilde
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Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Søsætning af
 kongebåden.

Kongebåden blev som sæd-
vanlig søsat med maner.                                                        
Den 6. maj skulle kongebåden atter 
sættes til søs i Slotssøen.                           

Først en tur gennem byen med de 
blå spejderes tambourkorps i spid-
sen, der gjorde opmærksom at der 
skete noget. Der var mange men-
nesker i byen, og der blev taget 
en del billeder. Turen sluttede ved 
Slotssøen, hvor båden kom i van-
det, og der var pølser og drikke-
varer til at styrke sig på, efter stra-
badserne. Der var som sædvanlig 
ikke mange gildebrødre der var 

mødt op til søsætningen. Det er ikke 
kun for 4. gilde med for alle gilder.                                                                                                                      

2018 bliver et spændende år for 
kongebåden, dels skal vi finde et nyt 
vinterhi til den, så hvis der nogle gil-
debrødre der har et sted, eller ken-
der nogen der har et sted, vil båd-
lauget gerne høre fra jer. Koldinghus 
fylder 750 år, og der er planer om 
et springvand i Slotssøen. Søsæt-
ningen kunne være en del af dette 
festivitas.

Christian Vildfang
Presseofficer i bådlauget.

Husk!
ONSDAGSKLUBBEN ER FOR 
ALLE GILDEBRØDRE  DER 
ØNSKER ET UFORPLIGTEN-
DE OG HYGGELIGT SAMVÆR 
ONSDAG EFTERMIDDAG.
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Information og debat
HJÆLPEKOMITEEN

Hjælpekomiteen.
Kære gildebrødre, så er den nye 
hjælpekomite trukket i arbejdstøjet,. 
Vi har holdt vores først møde for at 
få nogle ting på plads. Først vil vi 
gerne her takke Benny Pagh, for det 
store arbejde han har udført i flere år 
og tak til den øvrige komite. Der blev 
på mødet valgt en næstformand og 
det blev Åse Jensen fra 2. gilde. 
Som kasserer valgtes Per Olsen fra 
3. gilde, der har prøvet det før. Vi har 
bestemt vi nok i fremtiden vil være 
et mere arbejdende udvalg, og selv 
forsøge at skaffe penge, men ellers 
er det de enkelte gilder der bidrager 
meget for at vi kan gøre det store 
sociale arbejde der er i gilderne i 
Kolding. Vi har fået job på Kolding 
hus den 24. og 25. juni. Og her går 
beløbet vi tjener direkte til hjælpeko-
miteen.  Der har været afholdt kon-
cert i Brændkjær kirken der gav et 
overskud til arbejdet og det har vi 
bestemt skal være igen i år 2018, 
og deltagerne er villige til at stille op 
igen. Denne gang må vi nok ud og 
reklamere noget mere. 

Det koster lidt men man er nød til at 
bruge for at tjene. Jeg ved der ligger 
ret mange penge i de enkelte gilder, 
de skal vel ikke samle støv? Men 
måske bruges til nogle formål som 
de enkelte gilder bestemmer. Men 
stadig formidles gennem hjælpeko-
miteen som vi har bestemt for flere 
år siden. 

Børnestøtten.
Nok vores vigtigste, arbejde ligger 
her, vi har bestemt at den skal fort-
sætte i samme spor, og med sær-
skilt regnskab. Her kan vi agere 
meget hurtigt til børn der har et akut 
behov. Vi har til børnestøtten modta-
get to store tilskud fra 1. og 2. gilde, 
så der er noget at gøre godt med. Vi 
har kontaktet præsterne i Kolding for 
at udbrede kendskabet, og udbre-
delsen vil vi fortsætte med, i andre 
sammenhæng. Er der nogen der har 
ideer modtager vi det meget gerne. 
Dette er et område hvor vi træffer et 
stort behov for hjælp, der er mere 
fattigdom end vi lige ser med det 
blotte øje. Husk Pondus der står i 
gilde huset, det der kommer heri går 
udelukkende til børnestøtten.

Jørgen Pørksen
Hjælpekomiteen.
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Britta med på fisketur
den 6. maj 2017.

Tag din gamle sweater på – og lad 
bare skægget stå, det en god ide og 
starte på en frisk, sæt madding på 
krogen og ta med ud og fisk.
Det var lige det omkring 30 gilde-
brødre/ gæster gjorde, den lørdag 
hvor sommeren kom over os, nemlig 
den 6 maj. Vejstuprød fiskesø samt 
fiskelauget, bød på morgenbuffet kl. 
08.00 og kl. 09.00 kunne man gå til 
søen og kaste snøren.
Som altid er man sent ude for at 
finde remedier (i hvert fald jeg), så 
det blev til 2 stænger uden hjul og 
snøre, nå men nu er jeg kommet tid-
lig op, så må jeg kigge på og nyde 
det gode selskab.  Men Svend Erik 
havde ekstra udstyr, så jeg var ude 
med snøren. Men heller ikke her var 
der bid 

Efter en times udsmidning med snø-
ren enten med spinner, modelvoks, 
prop eller regnorme (hvad ved jeg) 
kom solen og flere fisk i søen og 

dermed mere bid på krogene.
Kl. 12.00 er fiskeriet forbi og der er 
opmåling til alle kategorierne. Stør-
ste, mindste, flest, barn små og sto-
re, voksen, gildebror og andet, så 
der blev en større opmålingsseance 
mellem bl.a. 42 og 43 cm for største 
fisk.
Der er en regel om, at den Gildebror 
der får den største fisk, stiller med 
en flaske godt til maven næste år. 
Det var Ebbe der var den heldige 
/ uheldige, Bent Hoberg og Arnth 
måtte nøjes med æren, at have fan-
get en fisk.

Efter udmåling er der afgang til ”Hop-
pes forsamlingshus” og her serveres 
der pølser, frikadeller, varm og kold 
kartoffelsalat. Tak til Tina (Hoppes 
anlægsservice`s madmor)
Her uddeles præmier til alle katego-
rierne. 
Arrangementet slutter omkring kl. 
14. Det er en dejlig dag, en dag der 
er tiltænkt at være på tværs af alle 
gilder. Det er tilegnet familieudflugt, 
gildebrødre med børnebørn, eller en 
tur med din nabo, bedste ven.

Tak for en dejlig dag.
Britta 2. gilde

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR
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Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Gæster fra 3. Gilde
 i Silkeborg.

Tirsdag den 16. maj. Havde vi den 
glæde at få besøg fra 3. gilde i Silke-
borg. Der kom 23 gildebrødre med 
ægtefæller. De ville gerne se hvor-
dan vi havde det her i Kolding. De 
havde hørt så mange ting om os, 
kun positive. Kaj Vahlkvist og Jør-
gen Pørksen havde fornøjelsen at 
vise dem alle vore besiddelser og 
fortælle hvordan gilde livet er her i 
Kolding. Det var en rigtig dejlig dag 
de så gildehuset og spiste deres 
medbragte mad. 

De havde rigtig mange spørgsmål 
som blev besvaret på bedste vis.  
Her efter kørte vi til Frydenborg, in-
den vi slap dem igen, de skulle på 
Koldinghus for at se Jade udstillin-
gen. Jeg tror de havde en god dag 
her ved os, de sagde de var lidt mis-
undelige, men det gav dem noget at 
tænke over.

Jørgen Pørksen
Rundviser.

• 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

Nu	har	Kolding	Storcenter	et rigtigt apotek

											Tlf..7552	4233
      www.koldingloevedk	

@		kolding@apoteket.dk
	facebook.com/koldingloeve
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