Information & debat
Sct. Georgs
Gilderne
i Kolding

.

Nr. 1 2018
Februar

Medlem af
International
Scout and Guide
Fellowship
ISGF
(an organisation
for adults)

1

Information
&
debat
Ansv.
Stadsgildemester
Kaj Vahlkvist
Redaktør & layout
Olaj Mørup
23 96 12 82
Post sendes til
e-mail:
redaktionen@
sctgeorgsgilderne.dk
Annoncer
Nis Henning Jørgensen
75 52 82 36 / 24 82 00 35
ahornvej14@stofanet.dk
www.sctgeorgsgilderne.dk
Tryk
ABCprint Aps
21 43 46 01
cs@abcprint.dk

Indhold............................. Side
Fra redaktionen.....................3
1.Gilde...................................4
2 Gilde...................................8
3.Gilde.................................13
4.Gilde................................ 16
5. Gilde................................18
Gildebror til gildebror...........20
Forside: Foto
Annemarie Sønderby

2

Kalenderen
DET SKER / HUSK OGSÅ

Februar 2018			
Torsdag

1. 1. gilde Gildemøde arr. 1. gr.

Tirsdag 6.
Onsdag 7.
Torsdag 8.
Tirsdag 13.
Tirsdag 20.
Torsdag 22.
Tirsdag 27.
tba
			
Marts 2018
Torsdag 1.
Lørdag
3.
Tirsdag 6.
Torsdag 8.
Tirsdag 13.
Torsdag 15.
Onsdag 21.
			

VÆRD AT HUSKE

4. gilde Gildemøde arr. 6 gr.
Gildemestermøde
3. gilde Gildehal arr. 3. gr.
4. gilde Udvidet ledelsesmøde
5. gilde Gildemøde arr. ledelsen
2. gilde Gildemøde / ud af huset
Fællesspisning
Ridderforberedelse

		
1. gilde Gildeting arr. Ledelsen
5. gilde Frokost Jazz arr. Jazz gruppen
4. gilde Gildeting arr. 1 gr.
3. gilde Gildeting arr. Ledelsen
5. gilde Gildeting arr. ledelsen
2. gilde Gildeting
Stadsgildeting

April 2018			
Tirsdag 3. 4. gilde Gildehal med indsætt arr.2. gr.
Torsdag 5. 1. gilde Gildehal med indsættelse
Torsdag 12. 3. gilde Gildehal med indsætt. arr. 4. gr.
Tirsdag 17. 5. gilde Fødselsdagsgildehal arr. 2. gr.
Onsdag 25. 5. gilde Sct. Georgs Løb
Torsdag 19. 2. gilde Gildehal
Mandag 23. Sct. Georgs Aften arr. 4. gilde
Onsdag 25. Ridderudvalgsmøde i Kolding

Arrangementer der ønskes optaget i kalenderen bedes indsendt til
stadsgildekansleren sgk@sctgeorgsgilderne.dk
Deadline for næste nr: den 20. marts 2018
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Kyndelmisse - hvad er det
man fejrer 2. februar?

Kyndelmisse kan med sikkerhed spores så langt tilbage som
til 500-tallet. Men da Struensee i
1770 »rationaliserede« danskernes
mange, små helligdag (fridage) ved
at samle dem til én stor Bededag,
betød det i realiteten, at Kyndelmisse blev afskaffet som helligdag
herhjemme. I katolske lande fejres
Kyndelmisse imidlertid stadig som
helligdag.
Kyndelmisse kommer af kyndel,
der betyder lys (jfr. engelsk candle),
og misse, der betyder messe eller
gudstjeneste. Kyndelmisse betyder
altså ordret »gudstjeneste for lys«.
Ved Kyndelmisse indvies de lys,
som skal bruges i kirken i det kommende år.
Selvom Kyndelmisse blev afskaffet
som officiel helligdag herhjemme for
over 200 år siden, har der i de senere år været tendens til, at flere og
flere kirker alligevel gør noget ud af
at markere dagen - enten selve 2.

februar eller søndagen efter.
I ældre folketradition støder man ofte
på betegnelsen »Kjørmes-gilde«,
der i lighed med mange andre af
bondesamfundets sammenkomster
var sammenskudsgilder. Det var fester, der godt kunne vare to og tre
dage, og her manglede ikke noget.
På selve Kyndelmissedag spiste
man pandekager - alternativt æbleskiver - for at sikre en god byghøst.
Alternativet kunne være hvidkål med
flæsk og sylte og pølser, for flæsk
ville sikre mod ondt i ryggen, sagde
man. Men det har nu nok så meget
været for at sikre sig mod sult. Spiste man ikke flæsk til Kyndelmisse,
skulle man i skoven »for at bide
snegle«, som man sagde - et andet
udtryk for hunger.
Som helligdag forsvandt Kyndelmisse ved Struensees store helligdagsreform, men de seneste år er det
som dagen får en renæssance, idet
flere kirker vælger at invitere til såkaldte lysgudstjenester, hvor spejderne ofte er aktører i afviklingen.
Redaktør
Olaj Mørup

Altid mere end 1.000 nye
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på
Autocentralen.com
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1. GILDE

1. gildes julemøde
med damer og enker
7. december 2017.

Traditionen tro, startede julemødet
med besøg i en kirke.
I år var det Sdr. Bjert Kirke vort gilde
besøgte. Sognepræst Tine Årup Illum gav en flot orientering omkring
kirkens historie. Som andre kirker
på koldingegnen var den oprindelige kirke bygget i træ omkring det 12.
århundrede. Senere blev kirken ombygget i sit nuværende udseende.
Restaureringen af kirken begyndte
for ca. 3 år siden, med bl .a. ny altertavle.Nyt varmeanlæg – teleslynge
mv.Kirken bruges stort set hver dag,
til stor glæde for menigheden – de
lokale medborgere – skolen- børnehaven. Naturligvis afholdes kirkelige
handlinger. Kirken har fået frie hænder til hvilken form for gudstjenester
de må afholde, hvilket gør det mere
spændende at deltage – eller forberede.
Efter Sdr. Bjert kirke gik turen til Gildehuset. I Gildehuset blev vi mødt

4

med et smukt luletræ, flot pyntet
af 4. Gilde. Træet er leveret af GB
Henrik Poulsen.
Herolden kaldte de fremmødte til
spisning ved et veldækket bord,
gav en smuk velkomst af en oplagt
3.gruppe. Bordleder GB Preben
Abildtrup.
GM Otto Bjerregaard bød velkommen, ikke mindst til vore enker og
damer.I sin velkomst nævnte gildemesteren gaver. Vi ønsker alle gaver. Et ønske ansøgt af Stadsgildet.
(På given foranledning) om donation fra Kaj Andersens fond. Gav et
smukt beløb på 100.000 kr. Det luner godt og gør det muligt at gøre
livet lysere for vore medmennesker.
Vi sang. Vær velkommen Herrens
år. – Adventssangen, kirkens nye
år. En dejlig stemning ved bordene,
snakken gik fint.Yderligere to sange blev sunget: Bordleder Preben
Abildtrup takkede for god ro og orden, ønskede god Jul til alle.
GM Otto Bjerregaard afsluttede aftenen med ønsket om en god jul samt
et godt nytår til vore gildebrødre, deres familier og pårørende.
Skriver Henning Nøhr.
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1. gildes Nytårsgildehal
4. januar 2018.

Velkomst i Natuglen, hvor Gildemesteren bød velkommen. Gildebrødrene nød et glas champagne.
Hvor efter Herolden kaldte til gildehal.
GM. Bød velkommen til de fremmødte og ikke mindst til Stadsgildeledelsen, som gav 1. Gilde den
glæde og ære at møde frem til vor
nytårsgildehal.
Vær velkommen Herrens år og velkommen her hid. Den smukke sang
startede gildehallen.
Efter de indledende ritualer, blev
HC. Jepsen kaldt frem foran højsædet.

Kupon til 2 kuvertlagner.
Ved køb af seng.
HUSK at medbringe kuponen.

etet

Kære HC. Optaget i vort gilde 4.
feb. 1993. Gennemført vore kriterier. Væbner – Ridder. Af Gildeloven
fremgår det afgivne løfte. Jeg vil
fremhæve noget af gildeloven, som
netop passer på dig.
At have respekt for det som har værdi for andre.
At være venlig og forstående overfor
andre.
At gøre livet gladere og lysere for
andre.
At gøre livet gladere og lysere for
andre.
Hermed 25 års tegnet. Bær det. Bær
det med ære.
Gildemestertalen:
Ved starten af et nyt år kan man let
lade tankerne gå gennem det forgangne år.
Her havde vi den sorg at miste en
gildebror. Vi har heldigvis haft den
glæde at kunne byde nogle nye gildebrødre velkommen i vor kreds.
Vi har nu hørt to nytårstaler inden
for den sidste uge. Dronningens nytårstale, som heldigvis ikke gik i sort
i år og statsministerens nytårstale.
Dronningen talte om at gøre noget
unyttigt engang imellem. Sådan har
vi det ikke i Sct. Georgsgilderne, vi

•

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

vil gerne gøre noget nyttigt, så vi
kan samle penge ind og skabe lidt
lys for dem der har det lidt svært.
Statsministeren talte om at nedbryde ghettoerne og nedbryde parallelsamfundet. Ja det kunne en da komme på tale at rive bygninger ned, så
vi kan få flygtningene spredt ud over
det ganske land.
De fleste har vel været på charterferie til Grækenland, Italien eller Spanien og følt flyveturen var lidt lang
og anstrengende. –
Prøv at lukke øjnene og tænk på
Jeres, søn, datter, svigersøn og svigerdatter, samt børnebørn. Kan I se
dem for Jer gå fra Danmark, som
flygtninge med de mindste børnebørn på armen mod Grækenland,
Italien eller Spanien. Dem der gik
mod Italien ville pludselig mødte et
stort hegn, som spærrede dem vejen til friheden. Så de skulle bo i f.
eks gamle udslidte togvogne på
en faldefærdig station. Jeg syntes,
vi her i Danmark skulle se bort fra
menneskerettighederne.
Så dem der har og er blevet dømt
for grov kriminalitet kan blive sendt
hjem til deres hjemland igen. Man
kunne så bytte dem med nogle af

de ulykkelige flygtninge, som sidder
fast i Europæiske flygtningelejre,
fordi man har spærret vejen for dem.
Jeg kan heller ikke lade være med
at tænke på et foredrag ved Fellowship Day, hvor hende der holdt
foredrag fortalte at efter 2 verdenskrig, havde vi i Danmark ca. 1 million
tyskere i lukkede fangelejre, hvor de
sidste først rejste hjem i 1949. Dette
var trods alt lige efter en krig med alt
rationeret.
Jeg håber man snart finder en løsning på fordelingen af de flygtninge,
som er i flygtningelejre i EU.5

5 minutters Sct Georg,Henning
Nøhr: Konsulenterne.

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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Vi skal være bedre og hurtigere.
Konsulenternes indtog på arbejdsmarkedet. Ikke mindst i den offentlige sektor. Mere end 10 milliarder. Så
meget bruger staten, kommunerne
og regionerne på konsulenter i 2014
iflg en opgørelse lavet af Moderniseringsstyrelsen. Efter min opfattelse ,
et fuldstændigt astronomisk beløb.
Netop konsulenternes transparens:
Stratetisk selvledelse, evalueringer,
målstyring og strategier.
Kan det måles og vejes?
Jeg står og kikker ned i et hul.
Der en klar og væsentlig tendens i
det moderne arbejdsliv. Vi skal på
den ene side have travlt og være
selvledende, selvoptimerende fleksible og omstillingsparate og samtidig synes, at vi spilder en masse tid
midt i den travlhed med registreringer og evalueringer. Det er en giftig
cocktail.
En folkebevægelse er i gang. Der er
bare kommet kontigent på endnu.
Den femte statsmagt et monster er
et uhyre. Er det den usynlige industri, som politikerne har håndfodret i
løbet af de seneste år?
Eftergildehal.
Efter traditionen var der torsk på

bordet, med det hele, kaffe og småkage.

HC. Jepsen bad om ordet.Takkede
for 25.års tegnet med smukke ord.
Takkede for opmærksomheden.

Stadsgildeledelsen havde komponeret en smuk sang på melodien:
Sømanden vildt den fromme. Flot
indslag. Med tak for i aften.
Skriver Henning Nøhr.

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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2. Gildes julemøde
13.december 2017.

Arrangerende gruppe: Kirsten, Grethe, Else W., Britta K., Hanne og Annemarie.
Traditionen tro var alle gildebrødre
og ægtefæller/partnere inviteret til
julemøde med start kl. 19 i gildehuset. 33 havde meldt til.
Kirsten bød velkommen til årets julemøde med en kort orientering om
det praktiske og aftenens indhold.
Derefter var der spisning, hvor vi
startede med sild, karrysalat og ….
Nåh nej, der var ingen æg! De stod
gemt og glemt i køleskabet.
Efter endnu et par retter fortalte Annemarie en lille sandfærdig og humoristisk historie fra Kolding Storcenter.
Nina orienterede herefter om det
forestående arbejde med nye køjer,
skabe og maling på Frydenborg.
Herefter blev middagen sluttet af
med ris á la mande med kirsebærsovs. Der var 4 skåle og i hver skål
var der en mandel, som udløste en

mandelgave. Efter en ihærdig indsats mod indholdet i skålene var 3
mandler fundet og 3 gaver uddelt.
Skålen med den ikke-fundne mandel stod uheldigvis ved siden af en
mand, som ikke kunne dy sig fra at
rode godt og grundigt rundt i skålen
med følgende resultat: ”jeg har fundet mandlen” og ja tro det eller ej,
han fik en mandelgave!
Så stod der pakkeræs på programmet. Alle havde medbragt en gave
til ca. 25 kr. og alle pakkerne lå klar
på et bord:

Så gik det løs, pakker blev hentet
fra bordet og da bordet var tomt blev
der stjålet flittigt fra hinanden.

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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2. Gildes NytårsGildehal
18. januar 2018

Da uret lød var pakkeræset slut og
så blev der pakket gaver ud.
Så var det tid til kaffe/te og hjemmebagte marcipanhatte.
Aftenen igennem var der blevet sunget adskillige julesange,
Gildemester Britta sluttede aftenen
af med tak til den arrangerende
gruppe, en opfordring om tilmelding
til nytårskuren og et ønske om en
god jul og et godt nytår med tak for
2017.
Vi rundede aftenen af med sangen
”Dejlig er jorden”.
AMS skriver

Vi havde til denne gildehal 12 gæster. Inden gildehallen mødtes vi i
natuglen til et glas champagne for at
ønske hinanden et godt nyt år.
I gildehallen bød gildemesteren velkommen med ordene: ”Velkommen
til året 2018, til 2. Gildes Nytårsgildehal, velkommen til vores gæster
fra Stadsgildeledelsen og gildebrødre fra 1. og 5. gilde. Vi er glade for
at I har lyst til at besøge os i aften.
Sidste år sagde jeg, at stadsgildeledelsen var på charmetur, men nu
har jeg regnet ud, at det er en tilbagevendende begivenhed for stadsgildeledelsen og jeg syntes det er
en god tanke, vi får sat ansigter på
navne - titler, som nogle strøer om
sig med, og andre slet ikke forbinder
med noget. Kaj, I din titel af stadsgildemester skal jeg spørge, om du
ønsker at overtage øksen, samt den
videre ledelse af Gildehallen.
Tak Kaj, det håbede jeg heller ikke.
 Vi har nemlig i aften en optagelse

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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af en ny gildebror, som ønsker at
være en del af vores fællesskab og
skal vi ikke se, at få hende ind i vores kreds”.
Vores nye gildebror, Else Jacobsen,
blev herefter ført ind i gildehallen,
hvor hun sagde ja til at blive optaget.
Gildemesteren sluttede optagelsen
af med ordene:

Du får nu lejlighed til i den kommende tid at følge gildets arbejde og vi
ved, du allerede har været på den
aktive bane, så vi er ikke i tvivl om,
at du vil bidrage aktivt til 2. gildes
fremtid. Når du så er kommet lidt
længere ind i livet i gildet, vil vi bede
dig træde ind i Væbnernes kreds.
Vi ønsker og håber, at du vil være
med til at holde gildesindet levende i
os alle, at du vil sætte dine fodspor,
alt sammen til glæde og gavn for 2.
gilde. Velkommen i 2. gilde”.
Så fulgte gildemestertalen: ” Vi har
igen åbnet et led i vor kæde og en
ny Gildebror er sluttet til vor kreds.
Vi er igen 23 aktive gildebrødre, for
det er det, vi er. Vi er endnu ikke forfulgt af gildebrødre, der ikke kan deltage i vores arrangementer.
Vi startede i 2012 med 6 gildebrødre
og er vokset stille og roligt og meget
solidt. Vi vælger, at interesserede
kan få lov at se os an, så vi ikke risikerer for mange fusere. En ny gildebror er lidt ligesom en, du godt vil
anbefale til din arbejdsplads, og jeg
syntes, at vi i 2. Gilde, er i stand til,
at sammensætte et rigtig godt team,
en rigtig god arbejdsplads der spiller
sammen. Hvor stor arbejdspladsen

” Rundt i landet og i andre lande, vil
du finde Gildebrødre, som bestræber sig på, at leve efter Gildeloven.

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

skal blive, bestemmer vi selv, den
må gerne vokse, men samtidig i det
tempo at vi alle kan følge med og få
den nye godt puttet ind i kredsen,
samtidig kigget ind i fremtiden, hvor
der vil være gildebrødre, der ikke er
så aktive mere.
Vi er vågne og opmærksomme, og
til dette har vi fra ledelsens side et
lille ønske og en bøn til Jer. Hvilken
kædereaktion skal vi have indført,
hvis der sker en af vore gildebrødre
noget, som vi alle burde vide? Tænk
over det. Vi tager det op til gildetinget.
Når vi taler med en kommende gildebror, vil vi jo gerne fortælle alle
de lyserøde sider af gildelivet, at vi
kan have det sjovt og hyggeligt sammen, vi kan både være formelle og
uformelle, vi kan grine og vi vil gerne
synge, vi er gode til at komme hinanden ved og skabe netværker, og
at der ikke er ret meget arbejde i det
at være gildebror. Det er nærmest et
luksusliv  men der ER arbejde der
skal laves. Vi kommer ikke udenom
det. Vi skal hele tiden forny os. Jeg
personlig mener, det er den måde vi
skal komme videre på. Vi startede
for 2 år siden et generationsskifte,
først vores kansler og sidste år vo-

Byens VVS´er

res skatmester. Dette år er det Gildemesteren der står for tur, og jeg
skal hilse og sige, at hun glæder sig,
til at være på sidelinjen, i den tro, at
så skal alt det, hun gerne ville have
gjort i gildemestertiden, nu blive lavet!
Når vi når hen til gildetinget skal vi
også vælge andre poster, og vi har
brug for at alle kommer ud af busken, for at vi får fornyelse, rotation.
Har du lyst at være med i noget, så
skal du ikke sidde og være tilbageholdende, fordi du måske tror, du tager jobbet fra en. At være involveret
i et udvalg er også muligheden for at
få mere viden omkring vores organisation og hvorledes den er skruet
sammen og virker. Jeg er stærk tilhænger af en seksårsregel, som
et absolut max, muligheden for at
vende tilbage er der jo altid. Vi må
tage en tørn alle mand, vi er rigtig
gode til at bakke op om de opgaver,
vi har, men der er også nogle ledelsesposter der skal bestrides. Vi har
ikke problemer der skal løses, men
opgaver og udfordringer og der skal
være udfordringer i arbejdet, for at
skabe motivation og fremdrift i en
virksomhed. På samme måde ser

Byens
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jeg, at vi skal drive 2. gilde frem”.
Efterfølgende holdt Jette Høeg 5
minutters Sct. Georg, hvor hun talte
om fællesskab:
Fællesskab er en central værdi i Sct.
Georgs Gilderne og en stor grund
til, at vi sidder forsamlet her lige nu.
Spejderbevægelsen, som vores gildes værdier er bygget op omkring,
er blevet et voksende fællesskab i
DK. Det at være spejder var i mange
år temmelig yt og blev lidt set ned
på – og mange børn og unge valgte
andre fritidsinteresser. Men i de senere år har de danske spejdergrupper mærket en øget interesse for
spejderlivet. Som en del af jer var
jeg selv spejder, da jeg var barn og
ung. Men vi tænker måske ikke så
meget over, hvordan det har påvirket vores liv.
Det viser sig faktisk, at tidligere spejdere er mere tilbøjelige til at påtage
sig frivilligt arbejde og melde sig ind
i bestyrelser. Det tyder altså på, at
den ballast man får med fra spejderlivet rækker langt ind i fremtiden.
Fællesskab er langt mere end knob
og snobrød. Lige nu kører der et program på DR1, som hedder “Alene i
vildmarken”, hvor nogle mennesker
bliver sendt ud i Norges fjerneste af-
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kroge, for at klare sig selv.
En af deltageren er den unge nordjyde Rasmus, som har været spejder hele sit liv. Han er god til at fange
fisk, lave bål og bygge et gedigent
shelter til sig selv, men han begynder hurtigt at kede sig derude i vildmarken. Den rungende stilhed får
ham til at reflektere over spejderlivet, og de fordomme spejdere må
leve med. Han når frem til, at der
ikke kan sættes pris på hans udbytte af årene som spejder, at det
har formet ham som menneske og
at spejderfællesskabet er helt unikt.
Så i virkeligheden handler det nok
ikke så meget om, at kunne lave et
bål eller have knivmærket, men at
man gør noget sammen med andre
og lykkes med det.
Men spejderværdier er selvfølgelig ikke det eneste rigtige. Vi kan og
skal ikke alle sammen være spejdere. Fællesskab kan findes mange
steder! Men det at være en del af et
fællesskab, hvad enten det er som
spejder eller fodboldspiller, er vigtigt
i en verden der bliver mere og mere
individuelt orienteret. Spejderlivet er
en måde, at skabe en grobund for
frivillighed, fællesskab og engagement i mennesker. Og netop det er

måske mere vigtigt end nogensinde
før. I en præstationskultur som vores skal man huske ikke at glemme
værdien af at gøre noget MED andre, og opleve at man ikke kan alt
selv - eller i hvert fald, at det ikke altid er sjovt at opnå noget helt alene.
Måske er det derfor, at spejderklubber pludselig må lave ventelister
og at børn og unge har trang til at
være en del af et ægte, men simpelt
fællesskab, hvor det handler om at
hjælpe hinanden for at nå frem til
fællesskabets bedste”
Eftergildehallen var der omkring de
festligt dækkede borde spisning og
hyggeligt samvær med vores mange gæster.
Vi havde som vanligt orientering
fra de forskellige udvalg og grupper, hvorefter DE TRE TENORER
fra stadsgildeledelsen på bedste vis
sang for os.
Vi sluttede gildehallen af på vanlig
vis.
AMS skriver
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3. gildes julemøde den
14. december 2017.

Til julemødet deltog der 65 Gildebrødre med lesager samt 3 enker
som også var inviteret. 1. Gruppe
stod for julemødet og det var Erik
Sandholdt der var bordleder. Vi startede aftenen i Nr. Bjert Kirke med
aftengudstjeneste.

Efter Gudstjenesten kørte vi til Gildehuset hvor der ventede os en

Vi skaber køreglæde
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lækker julemiddag. Til hoveret fik vi
flæskesteg med tilbehør og til dessert fik vi risalamande med varm kirsebærsovs og til slut fik vi kaffe og
småkager.

1. gruppe havde inviteret Erik Demant til at komme og fortælle om jul
på Grønland. Erik er folkeskolelærer
og har arbejdet på Grønland i mange år. Som udgangspunkt holder
Grønlænderne jul på samme måde
som i Danmark, men har mange
traditioner som blandt andet at gå
rundt til hinanden og få ”Kaffemik”
hele dagen. Erik fortalte også om livet på Grønland og hvordan det var
at være indbygger og lærer deroppe. Et utroligt spændende foredrag
og som Erik sagde kunne han fortælle meget mere, men han vær jo
begrænset til den tid han havde fået
tildelt.
Gildemester Christian Sønderby
sluttede aftenen af med at takke for
et godt julegilde og ønskede os alle
en glædelig jul og et godt nytår.
MNA-Skriver
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Nytårsgildehal 3. Gilde
11. januar 2018.

35 Gildebrødre og den samlede
Stadsgildeledelse var på plads, da
årets første gildehal blev afholdt,
I 3. Gilde er der tradition for, at denne
aften holder den valgte gildeledelse
fri og ansvaret for aftenen ligger hos
Riddergruppen. Højbordet var derfor med John Preben Hansen som
Gildemester og Laurits Vinding og
Per Olsen som bisiddere.
I sin gildemestertale kom John Preben ind på begrebet den tredje alder, der med forbavsende hurtighed
er blevet en del af det danske sprog.
Førhen var det børn, unge og gamle. Så blev det sidste modeord til ældre, for det er ikke så slemt at være
ældre som at være gammel.

Ældre kan man jo være i forhold til
så mange, helt fra de første barneår kan man for så vidt være ældre,
men ikke gammel. Det skal der dog
en hvis alder til at nå. I dag skal man
meget højt op i årene, før man accepterer, at blive kaldt gammel. Det

er måske derfor begrebet den tredje
alder er kommet ind i billedet.
En vanskelig alderdom uden god
livskvalitet kan jo nok få folk ned i
kulkælderen, og der er da også
mange udfordringer, som kan udfordre livsglæden og et godt liv for
ældre.
Mange får dårligt syn og hørelse
nedsat reaktionsevne og mobilitet
samt manglende energi. Det kan
også knibe med korttidshukommelsen og som Storm P. har sagt ”Jeg
kan huske en del om Frederik d. 7.,
men det er mig komplet umuligt at
huske, hvor jeg lagde mine briller.”
Det er vigtigt at nyde livet og selv
om vi er beviste om, at tiden går og
vi vil blive ældre, så er det at blive
gammel vel det mest uventede, som
sker for os mennesker. Alle vil leve
længe, men ingen vil være gammel.
John Preben gav flere eksempler
på forhold omkring den tredje alder
og sluttede med en opfordring: Lad
os glædes over at vi lever, for det
er altså lige nu livet foregår, for os
alle sammen. Det var et flot og eftertænksomt indlæg at starte året med.

5 min. Sct. Georg blev holdt af Gunner Kjær Hansen, der tog udgangs-

punkt i sit riddersvar for nogle år siden.
Gildelov og gildeløftets indhold er
ikke tomme ord, men ord der senere har haft indflydelse på mange af
dagligdagens gøremål.
Gunner gav flere eksempler på oplevelser og begivenheder fra arbejdsog familieliv gennem årene hvor han
kunne drage paralleller til lov og løfte. Det var kloge ord fra en gildebror,
der har været med i mange år.
Eftergildehallen stod 2. gruppe for
og med Bent Paabøl Hansen som
erfaren bordleder. Flot pyntede borde.

Vi fik den traditionelle torsk med tilbehør tilberedt fremragende af Britta, og aftenen vekslede med mange
sange og indlæg.
Det gjorde speciel lykke, da det
samlede Stadsgilde optrådte som
de tre tenorer med en hilsen til gildet
i anledning af nytåret.
Har vi set underholdningen til næste
års Nytårskur?
Atter en god aften i gildet.
Erik.
Reserveskriver.
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4.Gildes Nytårsgildehal
9. januar 2018.

Julen har mange traditioner, og selv
om vi i læsende stund er langt fra julen så kan vi vel godt se lidt tilbage.
Og hvis der er noget der er traditions bundet så er det 4. gildes julearrangement med vore piger det skal
der ikke laves meget om på fra år til
år, og det var heller ikke tilfældet da
vi mødtes den 5. december, noget
dejligt julemad gode julesalmer og
så det traditionelle bankospil hvor
de heldige kan få lidt med hjem til
julemiddagen en god aften hvor julestemningen blev skudt rigtigt i gang.
Nu er vi så kommet ind i det nye år
og det starter det begynder med nytårsgildehal den 9. januar.
Der var 25 gildebrødre der var mødt
til denne gildehal for at fejre det nye
år og for at tage i mod en ny gildebror, så efter velkomst og flager var
rullet ud blev Henning Robert Jensen optaget Henning har ikke været
spejder, men søger optagelse fordi
han har interesse for spejder og gildebevægelsen, og glæder sig til at
være med i vort fællesskab og gøre
en indsats for vort arbejde. Efter optagelsen går gildemesteren til sin
tale.
Hvorfor fejrer vi nytår? 2017 er fortid, og et nyt ubrugt år ligger foran
os. Hvad forventer vi så, af dette
nye år? Det er nok forskelligt fra
menneske til menneske. De fle-
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ste af os, ønsker nok med den alder vi har, at vi må blive ved med,
at have et godt helbred, og at vores
nærmeste må have det samme.
Der er mange kloge hoveder der prøver at forudsige hvad 2018 vil bringe
men det er vanskeligt at forudsige.
I gamle dage, havde man forskellige
varsler, f.eks. kastede man nogle
grødklatter på gulvet, og så lukkede man hunden ind. Hvis hunden
først åd, den grødklat, som et gammelt menneske havde kastet, kunne
det betyde, at vedkommende ville
dø, i løbet af året. Hvis hunden åd
grødklatten som en ung ugift kvinde havde kastet, kunne det betyde
at kvinden ville blive gift i løbet af
året. Bønderne tog varsler af vejret f.eks. hvordan solen stod på en
bestemt dag mellem jul og nytår, og
de skar så et mærke i bjælkerne i
stalden eller laden. Det kunne være
om høsten eller om dyre bestanden.
Hvornår startede man så at skyde
nyt året ind? Det siges at krudtet
blev opfundet af en kinesisk kok,
der ved et uheld kom til at blande
kul – svovl og salpeter. Den første
rapporterede skydning, I Danmark
fandt sted i 1596, hvor en skræddermester i Helsingør kl 24.00 nytårsnat gik udenfor sit hus, og affyrede sit gevær op i luften. Kort
efter kom politiet og arresterede
ham, senere blev han sat på træhesten for sin ugerning. Han klagede
til kongen, og fik nedsat sin straf,
men da havde han jo afsonet den.
Under svenskekrigen fra 16581660 blev der nytårsdag skudt 3

gange med kanonerne, og mellem
kanon skuddene skød soldaterne
op i luften med der geværer. Senere blev det almindeligt at afskyde
fyrværkeri nytårsaften, det var for
at skræmme onde ånder væk. Ved
festlige lejligheder bliver der affyret
kanoner for kongehuset, og det er
også for at skræmme onde ånder
væk. Vi har hver især vores traditioner nytårsaften. Nogle spiser
torsk, og det er oprindelig en gammel tradition, for efter al den fede julemad skulle man spise mager fisk.
Ude på landet spiste man grønlang
kål med hamburgerryg, eller andet
svinekød, det havde man jo selv.
Traditionen med kongehusets nytårstale startede under 2, verdenskrig hvor Christian den 10. første
januar holdt en tale der blev transmitteret i radioen. I 1958 blev talen transmitteret i TV.
Det var
Frederik den 9, der afsluttede talen med Gud bevare Danmark, og
det har vor Dronning fortsat med.

Traditionen
med
Champagne
og kransekage er er af yngre
dato, den kom til i 70-erne -80erne. Før den tid var det almin-

deligt at man drak kirsebærvin.

Traditionen med nytårs hatte går
helt tilbage til romer tiden hvor slaver og deres herrer, byttede tøj, så
slaverne var herrer for en dag. Mange mennesker sætter sig et mål i det
nye år, enten at tabe sig, holde op
med at ryge, dyrke mere motion, eller hvad man nu kan finde på. Nytårs forsæt stammer oprindelig helt
tilbage fra de gamle ægyptere, og
gik ud på, at levere lånte redskaber
tilbage til ejermanden. I nogle lande
især katolske varer julen og nytåret
til Hellig Tre Kongers Dag, den 6.
januar. Der er nogle steder tradition
for at man tager et bad, for at skylle
det gamle år væk, og være ren og
klar det nye år.
Ja sådan har vi alle vore traditioner
og som jeg begyndte også i vort
gilde her er der ingen der kan forestille sig en nytårsgildehal uden kogt
torsk med det hele, lever og krøller,
snapse og øller.
Vi ønskede hinanden godt nytår og
sluttede på vanlig vis efter en god og
munter aften.
Skriver Poul.
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5. Gildes nytårsgildehal
16. januar 2018!

25 gildebrødre og 5 gæster deltog i
den årlige nytårsgildehal. Fra Stadsgildeledelsen mødte Henning, Bent
og Kaj op til gildehallen.
Efter at ha` hørt Phinafore, bød
Steen velkommen, og åbnede nytårsgildehallen.
Velkommen til årets første Gildehal,
en særlig velkomst Stadsgildeledelsen, og ikke mindst til 5. gildes gildebrødre og gæster.
Således indledte Steen sin gildemestertale.
Januar, årets første måned, opkaldt
efter guden Janus, som var udstyret
med to hoveder, og han kunne således se både ind og ud. Det er der
sikkert mange af os, der har gjort
specielt i begyndelsen af måneden,
det er jo trods alt et helt år vi netop
har lagt bag os, og samtidig med, at
vi gerne vil orientere os om det der
venter.
Vi synger: Vær velkommen Herrens
år!
ALS. Når I hører dette ord, tænker
mange sikkert på Danfoss Universe,
eller måske andre oplevelser på Als.
MEN ordet ALS, har en hel anden
betydning, og betyder Amyotrofisk
lateral sklerose, og i en kortere form
ALS. Den viser sig ved, at kræfterne
i arme og ben langsomt nedsættes,
og efterhånden giver den tale- og
synkebesvær. Efterhånden kan ved-
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kommende ikke en gang selv trække vejret.
Dette punkt er Troels Kløvedal nået
til, han får mad via en sonde i maven
og trækker vejret via en respirator.
Han føler selv, det er som, at gå på en
skovsti, der bliver smallere og smallere. Den sidste bog fra hans hånd
er netop udkommet og hedder ”Alle
mine morgner på jorden”. Desværre
bliver det nok også den sidste bog,
han udkommer med. Bogen handler
også om lidt andet end morgener.
Der er også noget om navigation til
søs, her er det specielt stjernebillederne der bliver rost. Troels har
sejlet rigtig meget rundt i verdenen,
f.eks. Fjernøsten og mange andre
steder. Han undlod så vidt muligt,
at overnatte i havn, idet der var for
meget uro. Så hellere anke op ud for
kysten og ligge der i ro og mag. Når
man ligger på det åbne hav langt fra
alfarvej, føler man også ro. Ved man
så tillige præcis, hvor man befinder
sig, er man også meget tryg. En del
af denne fornemmelse skyldes vores kompas. I spejdertiden lærte vi
at bruge kompasset som vejleder.
Med den udvikling der sker i verdenen i dag, glemmer flere og flere de
gamle dyder, og vi stoler mere på
elektronikken. MEN hvis et søkabel
bliver revet over, bliver et stort område mørklagt, og i sådan et tilfælde
er det altid godt, at huske de gamle
dyder.
Gildetegnet har i sig den franske liljes symbol, kompasnålens nordpil,
der minder os om, at holde ret kurs.
De to femtakkede stjerner symboli-

serer gildelovens 10 dele, ligesom
liljens tredeling og trekløveren viser
hen til vort tredelte gildeløfte. Vort
Gildetegn er sammensat af pige- og
drengespejdernes emblemer, som
fortæller os, at vi er en sammenslutning af tidligere spejdere. Har vi blot
gildetegnet i tankerne, minder det os
om vor kurs og færden.
Musik: Lad os flyve til en stjerne!
5 minutter Sct. Georg ved Eva:
Ved hvert årsskifte gør man sig altid nogle tanker om fremtiden, men
også om fortiden i gåseøjne de gode
gamle dage.
Vi blev født før fjernsynet, færdigretter, kontaktlinser og dankort.
Mobiltelefon, opvaskemaskine og
strygefrit tøj. Vi har set skørterne til
anklerne, til læggene og til midt på
låret og hele vejen ned igen.
Eva fortalte mange ting, som vi ikke
havde i de gode gamle dage. Efter
disse tanker, må vi konstatere, at vi
tilhører den heldige generation, der
har overlevet alt dette, så der er, er
alt mulig grund til at fejre, at vi igen
har taget hul på et helt nyt år, som vi
håber må bringe mange gode oplevelser i fællesskabet i gilderne.
GODT NYTÅR TIL JER ALLE!

Evas musikønske var:
”Skuld Gammel Venskab rejn forgo
Efter de 5 minutter, var der to gildebrødre, som Steen skulle overrække
40 år`s nålen— Grethe Tønning og
Ruth Mathiesen.
Ruth var ikke med til gildehallen, så
det var kun Grethe der fik overrakt
nålen.
Efter gildehallen var Ib bordleder, og
vi kunne nu begynde, den helt store nytårsbuffet. Det var selvfølgelig
torsk, som det hører sig til, pakket
ind i folie og med masser af dejligt
tilbehør.
Inden vi kunne begynde spisningen,
skulle der selvfølgelig synges den
omdelte sang.Til dessert var der
kaffe og en rigtig lækker lagkage, så
til slut blev alle mætte.

De tre fra StadsGildeledelsen, prøvede noget helt nyt, idet de havde
skrevet en sang, gående på melodien fra Folk og Røvere i Kardemomme By. Jo, ikke et øje var tørt, da de
sang for os. Tak for det.
Til slut takkede Steen 1. Gruppe,
for et rigtig godt arrangement, og vi
kunne slutte nu på sædvanlig vis.
Skriver Kurt Schmidt
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Fredslyset 2017!

Onsdag den 29. november 2017 ankom fredlyset til Kolding. Lyset blev
hentet ved Scandic Hotel kl. 12:15
og bragt til Gildehuset på Fynsvej 73
i Kolding. Fredslyset er en levende
flamme som ikke kan sendes digitalt.

Gildemester i 2. gilde, Britta Højris,
bød på Stadsgildets og 2. gildes vegne velkommen til dette års fredslys
arrangement. Britta fortalte lidt om
hvad der kommer til at ske i løbet af
eftermiddagen og gav udtryk for at
hun håbede vi ville få nogle hyggelige timer. Gildebror Olav Kjeldsen
fra 3. gilde spillede til de udvalgte
sange og ind i mellem aktiviteterne.
Efter Brittas velkomst sang vi ”For
spejdere findes ej grænser”. efter denne smukke sang blev ordet
overgivet til Stadsgildekansler, Kaj
Vahlkvist, som fortalte lidt historie
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om fredslyset. Nu er fredslyset så
kommet til Kolding med bil fra Aarhus. Fredslyset er tidligere transporteret med fly, tog og færge. Fredslyset er en levende flamme som ikke
kan fremsendes digitalt !.

Flammen blev oprindeligt tændt ved
den evige flamme i fødselsgrotten i
Betlehem, hvor alt det vi tror på har
sin oprindelse. Her i Danmark opbevares flammen hele året i Sankt
Laurentii kirke i Roskilde, hvor den
om aftenen den 28. november er
blevet ført i fakkeltog til Roskilde
Domkirke. Herfra er den i dag ført
ud til det ganske land til videst mulig
udbredelse og benyttelse.
Flammen fra fredslyset er gaven til
alle, der ønsker at videregive fredslysets budskab om fred på jorden.
Der er ikke fred i verden i dag, og
det har der vel aldrig været, og det
bliver der sikkert aldrig. Der vil på
denne jord med alle de forskellige
kulturer og trosretninger altid være
anledning til konflikter, som ikke kan
løses ved dialog, men kræver konfrontation. Men vi må bevare troen
på, at vi kan leve i fred med hinanden, og virkelig arbejde for det.

At tænde et lys, er for os alle en positiv handling. Man kan ikke tænde
et lys i vrede. At tænde et lys, giver
et signal om fred og glæde. Når vi
tænder et lys, signalerer vi fred og
fordragelighed i en god og tryg atmosfære,
Vi skaber fred ved at tilgive hinanden, og sammen se fremad mod en
god tilværelse.
Jeg har fundet et eksempel frem på
en fredserklæring:
Efter Grevens fejde i 1534-36 , som
var en borgerkrig, blev begge parter
enige om følgende erklæring:
Først vil VI, Kong Christian den 3,
Danmarks riges Råd og Adel
Og Vi Købstæder, borgere, bønder
og menig almue Have,
at al had, nid, fjendskab og mistanke, som vi på nogen måde kan have
med hinanden, skal tilintetgøres af
begge parter, og være opgivet, forligt og på bunden af hjertet tilgivet
og venligt forenet. Der har ikke været borgerkrig i Danmark siden. Underskrevet og forsynet med segl af
alle krigens parter.
Fredslyset fra Betlehem er
Et lys for fred på jorden
Et lys for fællesskab
Et lys for tolerance
Et lys for aktiv hjælp
En gave til dig, så du kan tænde et
lys til glæde for andre.
Herefter blev fredslyset båret ind, og
med denne flamme, som er tændt
ved fredslyset fra Betlehem, tænder
vi endnu et fredslys på alle bordene.
Efter Stadsgildemesterens tale
sang vi ”lys i november”.

Efter sangen var der hygge i det
smukt pyntede lokale, hvor der blev
serveret gløgg og æbleskiver samt
kaffe og småkager og masser af
snak tværs over bordene.

Mens hyggesnakken summede i lokalet gik gildemesteren fra 2. gilde,
Britta Højris, igen på talerstolen for
at fortælle lidt om gilderne i Kolding
og hvordan der bliver samlet penge
ind så der kan uddeles donationer
2 gange om året.. Sct. Georgs Gilderne i Kolding, består af 5 Gilder, vi
har 3 mandsgilder - et blandet og et
Kvindegilde. Kvindegildet er 2. Gilde
som er værtinder i dag.
Sct. Georgs Gilderne i Kolding, Vi
har dette dejlige hus, som vi samles i og vi har en dejlig lejr ude i Sdr
Stenderup og vi har en dejlig hjælpekasse, som er istand til at dele
ud 2 gange om året. For at Gilderne
kan dele donationer ud, skal der
hentes penge hjem til hjælpekassen
og hvorledes gør vi så det.
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I mange år har vi haft arbejde i forbindelse med Skamling, hvor opgaverne har været nattevagt, tilsyn
ved parkering af både biler, cykler,
motorcykler, hjælp ved handicapkørsel, busbilletter fra Banegården
og boder på selv Skamling, vi har
solgt skrabelodder nede i byen, men
hvem går i dag rundt med en tyver i
lommen, og Skamling holder pause
for en tid.
Vi gik før rundt med telefonbøger,
de er yt og kirkebladet er også yt,
så nu hedder det Home flyers, og
der er lige blevet tildelt os 10 tusind
stk, som vi skal fordele inden de næste 14 dage. Der har været afholdt
et par koncerter i Brændkjærkirken,
der er pølsebod ved majmarked ned
i byen.    Der er nogle der hjælper på
Grøn koncert.    Der er trafikhjælpere i byen ved diverse arrangementer, majmarked, late friday, samt parkeringsvagt ved åben Bondegård. Vi
har en strikkeklub der på årsplan
også formår at fabrikere og sælge
en masse dejlige hjemmestrikkede
sokker og andet godt. Der hjælpes
med oprydning ved Lillebælt halvmarathon, arrangeres extreme løb,
der afholdes bankospil, og lagersalg. Selv om alt dette lyder af mange ting, skal vi hele tiden holde øjne
og ører åben for nye ideer, for vi er
alle bekendt med hvor svært det er
at finde på nye interessante tiltag.
Efter denne lille introduktion blev ordet overgivet til formanden for Hjælpekomiteen, Jørgen Pørksen. Det
var blevet tid for uddeling af donationer. Der blev uddelt 16 donationer,
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hvor af den ene var fra Gimpelmidlerne som 3. gilde styrer. Der blev
også uddelt en donation af strikkepigerne lørdag den 25. november
2017 på Kirsebærhavens Plejecenter. Strikkepigerne havde været på
Kirsebærhavens Plejecenter for at
sælge juledekorationer og strikketing ved Kirsebærhavens Venneforenings julemarked og overskuddet
blev givet til venneforeningen.

Efter uddeling af donationer med
glade givere og modtagere var det
tid for endnu en sang ”Fred hviler
over land og by” og Gildemester
Britta Højris afsluttede den hyggelige eftermiddag.
En stor tak skal lyde til 2. gilde for
et rigtig godt arrangement. Dankemi A/S var igen i år den den flinke
sponsor af olie til fredslyset og vores gildebror Kai Peter Heick 1. gilde
havde sørget for at olien blev hentet
på virksomheden og bragt til Gildehuset. Mange tak til både Dankemi
A/S og Kai Peter Heick.
Tak for en god eftermiddag.
Skriver Olaj Mørup
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Grønlænderbesøg
på Koldinghus!

I forbindelse med Fredslyset den 29.
november, fik Grønlandsk forening,
overrakt midler til at besøge Slotsnissen på Koldinghus.
Mandag den 18. december klokken
15.00, mødte 16 grønlændere op til
et ”Slotsnissearrangement”. Der var
9 voksne og 7 børn, som nu kunne,
sætte sig på puderne og høre på nissefortællinger. I dagens anledning,
havde Slotsnissen også sin frue ved
sin side.

Koncentrationen var stor, medens
Slotsnissen fortalte nissehistorier.
Hvordan var det store juletræ kommet ind i kirkesalen? Jo, nisserne
knipsede bare med fingrene, og
ups, så stod træet i kirkesalen.

Der skulle selvfølgelig også danses
omkring juletræet. Der blev sunget
både danske og grønlandske julesange.Efter motionen, blev der serveret æbleskiver og saftevand.

En julehistorie skulle de selvfølgelig
også have. Dette stod Slotsnissefruen for. Til slut fik børnene overrakt
en trægrydeske, som Slotsnissen
selv havde lavet, og til at gå hjem
på, fik de en slikpose.
Grønlænderne fik et par hyggelige
timer på Koldinghus, sammen med
Slotsnissen og frue (Kaj og Inger
Vahlkvist).
Skriver Kurt Schmidt 5. gilde
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Information og debat
HJÆLPEKOMITEEN

Møde i hjælpekomiteen
8 januar 2018.

Dagsorden:
Beretning fra formanden.
Fredslyset.
Økonomien
Kaj D. Fonden.
Det fremtidige arbejde.
-skrabelodder?
-Maj Marked?
-koncert i Brændkjærkirken
-Pressedækning af vort arbejde
-Pigegruppen Skovparken (Henning Nøhr)
4. Evt.
-Næste møde.
Ad.1. Formanden Jørgen Pørksen
bød velkommen, med ønsket om et
godt nytår til de fremmødte.
Fredslyset. Vor donation til Grønlandske børn gjorde at de havde en
rigtig god oplevelse på Koldinghus.
Eventuelt møde med grønlændere
og gildebrødre med relationer til
Grønland.
Kaj Valkvist tager kontakt.
Ingen pressedækning af Fredslyset.

Print

Kurt Schmidt blev foreslået. Jørgen
kontakter Kurt.
Fire GB deltog i uddelingen af julehjælp, Brændkjærkirken, en rigtig
god oplevelse.
2018 Honoreret hjælp.
Der er oprettet en frivilliggruppe,
som ikke modtager honorar.
Sct. Georg Gilderne arbejder ikke
uden honorar, idet honoraret udelukkende går til hjælpearbejdet i
vore gilder.
En god debat omkring emnet.
Ad. 2. Årsregnskabet 2017 er stort
set færdig. Ser fornuftig ud.
Kaj D-fonden har doneret et beløb,
til Stadsgildet. Kaj Andersen (Dissella).Jørgen Pørksen redegjorde
for fondens fundats.
Ad.3. Maj marked fredag den 4.maj
2018 Skrabelodder. Per indkøber.
Pr. Bod for hvervning af evt. nye
medlemmer. Pølsebod (3. Gilde).
Nørklepigerne sælger deres produkter. Jørgen Pørksen undersøger hos
citychefen muligheden for en samlet
plads.
Koncert i Brændkjærkirken. Kolding
Mandskor og Bjælderne. Reklame
er nødvendig for at gennemføre dette. ¼ side i ugeavisen for to gange

Din totalleverandør af tryksager...

Tjek os på
vores
webshop
Fynsvej 40 • 6000 Kolding • Tlf. 2143 4601 • cs@abcprint.dk • www.abcprint.dk
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2200 pr gang.
Kaj Valkvist kontakter Nis for evt.
sponsorstøtte.
Eventuel fremstilling af flyers som
uddeles sammen med flyers fra
home.
Pressedækning. Jørgen Pørksen taler med Kurt Schmidt.
Pigegruppen Skovparken. Henning
har haft kontakt til Pusle Calan som
fortalte om arbejdet med disse piger.
Aldersgruppe 13- 21 år. Deres store
ønske er en oplevelsestur til København. Selv små beløb er velkomne,
for at gøre livet lidt lettere til eventuel dansk mad, boller til fastelavn,
and til Mortensaften. En Mandag
aften i gildehuset med dansk mad,
hvor vi fortæller hvem vi er og hvad
vi gør. En dag på Frydenborg? Henning tager kontakt til Pusle.
Ad. 4. Næste møde. Mandag den
12 marts 2018 kl. 1900 i Gildehuset.
Møde vedr. Ansøgninger til Hjælpekomiteen
Skriver Henning Nøhr

Børnehjælpsdagen 2017

Det tidligere annoncerede juleskrabespil i gildehuset, til fordel for Børnehjælpsdagen og vores PONDUS,
indbragte kr. 340,00 til vores Børnestøtte, via 40 solgte lodder. Resten af de kr. 20,00. for loddet går
til landsarbejdet for Børn. Beløbet er
overgivet til Hjælpekomiteen / Børnestøtten
Tak til Jer der havde lyst og være
med.
Mgh. Britta

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

ONSDAGSKLUBBEN

Onsdagsklubben er igen i fuld gang.
Der er møde hver onsdag kl. 14.00 i
Gildehuset
Klubben er for alle gildebrødre, der
har lyst til en hyggelig eftermiddag
med kaffe og ostemadder.
Efter kaffen er der hyggelige aktiviteter med bridge, billard og strikkestue. Der er også nogle der snakker
med hinanden om de lokale problemer, medens andre tager sig af de
udenlandske.
Alt i alt er det en hyggelig og uforpligtende mødeform for alle interesserede gildebrødre.
Med gildehilsen fra
Formanden

Onsdagsklubbens
Strikkeklub!

Der er altid plads til flere håndarbejdspiger.
Der kan strikkes og sys til eget brug
eller til hjælpearbejde.
Alle gildebrødre og ægtefæller er
velkomne.
Vi har det rigtig hyggeligt.
Med gildehilsen fra
Inger Vahlkvist
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Nytårskur
7. januar 2018

Til vores nytårskur var der rigtig god
tilslutning. Ca. 50% af gildebrødrene
deltog. Så inkl. ledsagere og gæster
mv. deltog der ca. 130 personer. Så
Gildehuset var godt fyldt op.
I år var det 3. Sct. Georgs Gilder,
der stod for arrangementet og til forplejning var der lavet godt 130 tallerkener med hapser.

Gildemester Christian
bød velkommen.

26

Sønderby

Herefter bød Stadsgildemester Kaj
Vahlkvist velkommen og omtalte
traditionen med nytårskure ved det
kongelige.

Nytårstalen blev holdt af borgmester Jørn Pedersen. Jørn har selv
været spejder med udgangspunkt
i Sdr. Stenderup. Jørn indførte os i
den vedtagne fælles 4 års plan for
Kolding Kommune og hvad denne
ville medføre for Kolding Kommune.
Jørn kom også ind på hvad frivillige
i forskellige organisationer betød for
vores samfund.

Det musikalske indslag var virkeligt
godt og trioen fik en velfortjent applaus.

Musikalsk indslag blev leveret af Sofie og Johanne Mølvig Johannsen,
sang samt Carsten Thomsen, piano.

Erik Jørgensen kom med et indlæg,
hvor han havde medbragt en lille
pose med 6 verbale kugler. Hver
med et årstal på.

Trioen underholdt med musik fra
blandt andet musicals af Andrew
Lloyd Webber og operaer som Tryllefløjten og Miss Saigon.
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Den 1. kugle er år 1918 – 100 år tilbage. De næste 4 kugler omhandlede årene 1943, 1968, 1995 og 2018.
For hvert af årene omtalte Erik forskellige begivenheder. Herunder
blev Sct. Georgs Gilderne nævnt.
Kugle 2 -1943 – 75 år tilbage. Sct.
Georgs Gilderne i Kolding fejrer 10
års jubilæum og der er kun 1 Gilde.
Telegram afsendes til kong Christian
d. X og vi modtager senere på aftenen en tak tilbage.
Kugle 3 -1968 – 50 år tilbage. Der
er nu 4 gilder i Kolding og vi holder
til på Hotel Kolding øverst oppe. Senere i 1972 får vi mulighed for at leje
os in i Katrinegade 25.
Kugle 4 -1993 – 25 år tilbage. Vi er
nu 5 gilder. Vi er ejer af Katrinegade 21 og 25, men der er fremover
en del renoveringsopgaver på de 2
gamle huse. Et par år efter flytter vi
til Fynsvej 73.
Kugle 5 – 2018. Her lagde Erik vægt
på at vi tager lære af historien og ser
fremad. Vi ser frem til at fejre Koldinghus 750 års jubilæum.
Kugle 6 – er af krystal og bærer året
2043. Et bud på fremtiden og nogle
af disse er:
• Lokalt er Kolding i udvikling. Bymidten er bilfri og nu omdannet til
naturpark med Koldinghus og sø
som naturpark.
• Byens centrum ligger nu ved Simon Peters Kirke med blandt andet
kommunens nye rådhus. Det gamle
rådhus er solgt til Norma i København og rummer spisested og kulturhus.
• Udgivelser af dagblade stoppede
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for 10 år siden
• Den gamle Solarbygning, ”Det
hvide hus” på Haderslevvej er gået
konkurs og overtaget af Sct. Georgs
Gilderne, der i samarbejde med
kommunen har indrettet et ”oldekolle”.
• Sct. Georgs Gilderne Kolding består af 10 Gilder og på landsplan er
der 50.000 medlemmer.
Årets gildebror blev udnævnt af
stadsgildemester Kaj Vahlkvist. En
enig ledelse i 3. gilde havde afgjort,
at Britta Højriis er årets gildebror på
grund af et kæmpe engagement ud
over det forventelige.
Britta fik overrakt medaljonen fra
1946 og havde ikke lige ord for udnævnelsen. Der var jo også lige købt
en ny bil.

Nytårskuren sluttede med at vi sang
der er et yndigt land.
Foto: Erik Sandholt 3. Gilde og Kurt
Schmidt 5. Gilde.
NC Skriver

Oversigt årets gildebror Sct. Georgs Gilderne Kolding
År
2012
2013
2015
2016
2017
2018

Gildebror
N. J. Jørgensen
Agnes Mølskov
Poul Asger Lyngs
Inger Vahlkvist
Christian Sønderby
Britta Højriis

Gilde
4.
2.
4.
5.
3.
2.

Indsats
Frydenborg
Bevarelse af 2. Gilde
Gildehuset
Onsdags strikkeklub
Indsat over forventning
Engagement ud det forventelige

Året første fællesspisning løber af stablen tirsdag den 27. februar 2018 kl. 18:30
2. gruppe i 5.Gilde vil tilberede en dejlig to-retters menu 

Har du/I løst til at deltage, så skynd jer at tilmelde jer til:
Ingolf Nielsen på mail: ingolfmnielsen@gmail.com eller på telefon 51 25 17 55
Der er max. 50 kuverter, så det er efter først til mølleprincippet.
Tilmeldingsfristen er den 25. februar 2018

Vi glæder os til at se jer
Mange gildehilsner – 2. gruppe i 5. Sct. Georgs Gilde.
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STADSGILDET

Beretning fra
Stadsgildeledelsen

Stadsgildeledelse har i januar været
på besøg i de 5 gilder i forbindelse
med deres nytårsgildehaller. Vi har
hos alle gilder oplevet en god modtagelse i den gode gildeånd.
Vi har besøgt gilderne, dels for at
præsentere os selv, dels for at opleve gildeånden i de forskellige gilder.
Vi har oplevet nogle højtidelige og
gode gildehaller, med optagelse af 2
nye gildebrødre. Vi har oplevet positive og tankevækkende gildemestertaler med gode musiske indslag.

Det har været spændende at opleve
de forskellige kulturer og stemninger
i gilderne, og kan blot konstatere, at
der er en dejlig gildestemning, fællesskab og kammeratskab i alle gilder.
Det var nu også dejligt at få dejlig
mør oksemørbrad i 2 gilde, efter 4
gange torsk i forskellige anretninger.
Med hilsen og tak fra

Stadsgildeledelsen

Brug Kolding Løve Apotek hjemmefra

Nem og sikker handel
Receptoverblik og lagerstatus
Hurtig levering eller afhentning i butikken
Gratis levering ved køb over 375,Gælder ikke lægemidler, stærke vitaminer og mineraler. Gælder kun i postnr. 6000 og 6051.

Jernbanegade
Mandag – Torsdag 9-17:30
Fredag
9-18
Lørdag
9-14
Tlf. 7552 4233
koldingloeve.dk
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Kolding Storcenter
Mandag – Fredag
Lørdag og Søndag

10-20
10-17

kolding@apoteket.dk
facebook.com/koldingloeve

Jazzcafé " Sct. George" præsenter
FROKOSTJAZZ LØRDAG DEN 3. marts 2018

Det er med stor glæde at Jazzcafé " Sct. George” kan præsentere Jenners Swing Service.
Jenners Swing Service består af kendte personer i fæstningsbyen Fredericia's musikmiljø. De
spillede i de gode gamle dage fra først i 60´erne, bl.a. dansemusik og rock i både ind og udland.
Medlemmerne spiller blandt andet i Fredericia Big Band, Seven Up, Happy Jazz samt Svennes
Dance Band.
Jenners Swing Service har specialiseret sig i at spille fejende flot swingmusik, foruden de
traditionelle populære jazz standard numre, hvilket er blevet fantastisk godt modtaget.
Jenners Swing Service motto er ”Altid liv og glade dage, altid fest og ballade”
Jazzcaféen åbner først døren kl. 11:45 og der spilles fra 12.30 til 15.30 i Gildehuset på Fynsvej 73,
6000 Kolding.

Prisen er kr. 150,- pr. person (entré, 3 snitter & kaffe med hjemmebagt kage).
Så har du og din ægtefælle, eventuelt nogle gode venner lyst til at en forårsdag til en fest! Så er
der tilmelding senest den 25. februar 2018 til:
Britta Højriis, 2965 1387 – brittahojriis@stofanet.dk
Tove Andersen, 2276 7634 – bispevaenget90@gmail.com
OBS OBS OBS: For at vi bedre kan styre reservationen af borde, skal du ved tilmeldingen
oplyse om antal personer, du ønsker at reservere bord til.
Arr. 5. Gildes Musikgruppe
Overskuddet går til 5. Gildes hjælpearbejde 
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Sct. Georgs
Gilderne
i Kolding
KOLDING
STADSGILDE
Fynsvej 73
6000 Kolding
75 50 36 32
koldingstadsgilde@
sctgeorgsgilderne.dk
www.sctgeorgsgilderne.dk

SÅDAN!

Redaktion:
Olaj Mørup
2396 1282
redaktionen@
sctgeorgsgilderne.dk

home Lynggaard & Hansen
– bedst sælgende mægler for 4. år i træk*
Skal du være en del af den gode statistik?
Så book allerede nu en gratis og uforpligtende salgsvurdering
på tlf. 75 52 09 33 eller mail kolding.adelgade@home.dk
Husk: Det er gratis at skifte fra anden mægler til home Lynggaard & Hansen**

Tryk
ABCprint ApS
cs@abcprint.dk

* Kilde: Boligsiden.dk, tal pr. 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, solgte villaer i Kolding by de foregående 12 måneder
af mæglere med boliger i området.
** Ingen opstartsgebyr når du vælger at skifte til home Lynggaard & Hansen.

