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REDAKTIONEN

Hvad er verdens
største problem ?

Verdens mest indflydelsesrige forskere er ikke enige om, hvilket problem, som videnskaben kan gøre
noget ved, der er det største i verden.
Ulighed, forurening, mangel på vand
og ubæredygtigt forbrug og produktion nævnes af forskere som nogle
af verdens største problemer
Hvad kan videnskaben gøre?
Videnskaben kan bidrage ved at
beskrive og analysere ulighederne,
ved at forstå de underliggende faktorer og ved at foreslå løsninger
Det største problem er at finde det
videnskabelige, tekniske og sociokulturelle grundlag til at ændre vores kultur og samfunds adfærd fra
at være forurenende – herunder klimarelateret forurening – til en mere
bæredygtig, langsigtet fremtid, hvor
der er mere retfærdighed og etik på
hele planeten.
Den effekt, som mennesker har på
det, som vi plejede at kalde det na-

turlige miljø, efter nogens mening
åbenlyst skaber klimaforandringer,
men det relaterer også til problemer
i økosystemer, hvilket er relateret til
vores mad, miljø, helbred og spredning af visse sygdomme.«
Hvad kræver det af videnskaben?
Det er ikke blot brug for naturvidenskabelige discipliner, men også socialfilosofi og kulturelle områder for
at adressere de interdisciplinære
spørgsmål. Det handler virkelig om
at forbinde natur-, social-, ingeniørog sundhedsvidenskab, og vi er
nødt til at indrette vores belønningssystemer og universitetsstrukturer
på en måde, så forskere tilskyndes
til at arbejde sammen med folk i andre discipliner som et hold af eksperter. FN har spurgt folket 8,6 millioner
mennesker fra hele verden har via
en online spørgeundersøgelse som
FN står bag, hver især valgt de seks
emner, der betyder mest for dem og
deres familie.
Undersøgelsen viser, at en god uddannelse, bedre sundhedsvæsen
og bedre jobmuligheder er det vigtigste for folk. Klimaforandringer er
det punkt, der bekymrer færrest.
Redaktør Olaj Mørup

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

3

SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.
STADSGILDETING 2018
Onsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00 i Gildehuset
med følgende dagsorden iht. Stadsgildets vedtægter.
Dagsorden for stadsgildeting:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

a
b

a
b

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
c
d

16.
17.

e
f

Valg af dirigent
Valg af protokolfører
Stadsgildemesteren aflægger beretning.
Stadsgildeskatmester aflægger det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Beretning fra hjælpekomiteen
Regnskab fra hjælpekomiteen
Beretning fra lejrudvalg
Beretning fra husudvalg
Beretning fra distributionsudvalg
Beretning fra operaudvalg
Beretning fra I & D
Valg af stadsgildemester
Valg af suppleant for stadsgildemester
Valg af stadsgildekansler
Valg af suppleant for stadsgildekansler
Valg af stadsgildeskatmester
Valg af suppleant for stadsgildeskatmester
Valg af 2 revisorer
Valg af suppleant for revisor
Valg af formand for Frydenborg lejren for 2 år. Formanden er på valg i
ulige år
Valg af udlejningsansvarlig for Frydenborg lejren for 2 år.
Den udlejningsansvarlig er på valg i lige år.
Valg af formand for gildehuset for 2 år.
Formanden er på valg i lige år
Valg af udlejningsansvarlig for gildehuset for 2 år.
Den udlejningsansvarlig er på valg i ulige år.
Valg af formand for hjælpekomiteen for 2 år i ulige år
Valg af formand for distributionsudvalg for 2 år i ulige år
Eventuelt
(Forslag som fremkommer herunder, kan ikke sættes under afstemning)
Beslutningsprotokol oplæses

Husk: Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget, skal være fremsendt til stadsgildemesteren
senest 14 dage før stadsgildetinget.
Henning Lorentzen
Stadsgildekansler
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1. gildes gildemøde
1.februar 2018.

Indbydelsen til denne aften. De fem
tenorer. Dette gav en fin tilslutning,
idet vore damer var inviteret. Rart at
have dem med.
Søren Rasmussen 1. gruppe, bød
velkommen. orienterede de fremmødte om dødsfald blandt De fem
tenorer, hvilket betød, at de ikke
kunne møde op.
Til alles glæde, sagde Olaj ja til et
indlæg til denne aften. Olaj Mørup er
redaktør af dette blad.
Ingen er i tvivl hvorfra Olaj kommer
med sin skønne dialekt.- Skagbo –
Skagen er sagen. For at blive betragtet som ægte Skagbo skal man
kunne fremvise slægtsbog med
mindst tre generationer baglans og
Olaj er ud af en slægt, som har boet
og arbejdet en del år i Skagen, men
der havde sneget sig lidt Grenaablod og Tverstedblod ind i slægten så
helt Skagbo kan men vel ikke sige,
men allevel.
En søskendeflok på 6 gav baggrund
Kupon til 2 kuvertlagner.
Ved køb af seng.
HUSK at medbringe kuponen.

etet

og forståelse, at sammenhold og
fællesskab gav mening.
Efter13 år som fisker gik Olaj på
land, arbejdede nogle år som skraldemand, blev senere uddannet
som procesoperatør(produktion og
lager), hvor han arbejdede i 14 år.
i den periode gik han på handelsskole i fritiden, hvor kimen til det
senere arbejde blev grundlagt. Han
blev økonomiansvarlig i det tidligere
SID som senere blev til 3F og sluttede sit arbejdsliv i 3 F Vejle som Akassemedarbejder. Et spændende
liv for fællesskabet.
Olaj læste og fortalte gode også
sjove historier, familiefortællinger,
udflugt med døden og andre interessante ting. Bland andet en del om
nogle interessante personligheder
som ikke altid slap lige godt fra det
de gik og lavede i hverdagen.
Dette til morskab og eftertanke for
de fremmødte.
En rigtig god oplevelse. Tak til Olaj.
Vi fik da også noget at spise. Laksemad, mørbradgryde, og kaffe med
småkager.
En hyggelig aften med et par smukke sange, sluttede på vanlig vis
Skriver Henning Nøhr.

•

Vi har altid markedets bedste priser

•

Vi leverer og monterer gratis.

•

Vi har senge i alle størrelser

•

Mere en 25 års erfaring

•

Specialister i senge og alt til soveværelset

Vejlevej 302, 6000 Kolding - Tlf.: 7632 1211 - info@sengemagasinet.dk
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Gildemøde i 2. gilde
den 21.februar.2018.

Vi blev alle budt velkommen til månedens gildemøde af Renate Lyngs,
som samtidig også bød velkommen
til vores gæstetaler: Bente Jakobsen fra LøkkeFonden.
Bente gik straks i gang med et meget inspirerende foredrag med tilhørende slides. Først fortalte hun om,
hvordan hun i 2014 kom til at melde
sig til Team Rynkeby uden egentlig at have gjort sig klart, hvad det
indebar. Team Rynkeby indsamler
midler til Børnecancerfonden og indsamlede i 2017 over 65.000.000,-kr.
Når man melder sig til projektet, er
det meningen, at man skal træne sig
op til at kunne cykle ca. 1200 km til
Paris, så det var bare at gå i gang
og så træne 3 gange ugentligt og
samtidig koster det 25.000 kr. bare
at være med. Disse penge går til udstyr samt forplejning og overnatning
på turen. Bente har været med på
turen 3 gange og var til sidst sponsorkoordinator for Trekantområdets

Team Rynkeby.
Nu syntes hun, at der skulle nye
kræfter til, så hun trak sig fra Team
Rynkeby i 2017, men blev i 2016
kontaktet af én, som hun havde
samarbejdet med, om hun kunne
tænke sig at være med til et møde
Lars og Sólrun (Løkke Rasmussen) på Marienborg. Det var alt for
fristende, så mødet resulterede i, at
Bente Jakobsen nu er koordinator
for LøkkeFondens afdeling her i Trekantsområdet.
Her er lidt om Løkkefonden (stiftet
i 2012), som i dag består af LøkkeFondens akademi og LøkkeFondens Challenge.
LøkkeFondens akademi har følgende MISSION, VISION OG VÆRDIER
LøkkeFondens mission er at hjælpe drenge væk fra kanten og ind i
fællesskabet.
LøkkeFondens vision er enten som
drivkraft eller samarbejdspartner, at
imødekomme og hjælpe drenge på
kanten. Ved at gennemføre projekter, der afprøver nye læringsmetoder, motiveres drengene til at tage
ansvar for at få en uddannelse, et
job og til at blive aktive samfunds-

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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borgere. Samtidigt med, at vi udvikler ny dokumenteret viden, som kan
inspirere til samfundsforandringer.
LøkkeFondens værdigrundlag er,
at fondens aktiviteter skal styrke
den enkeltes evne til at tage ansvar
for eget liv og fremtid. Vi skal møde
hver enkelt med høje forventninger,
men også med en naturlig åbenhed
over for at udvikle og afprøve nye
løsninger.
MÅLGRUPPE
LøkkeFondens egne projekter henvender sig til drenge i alderen 13-25
år, som har et fagligt efterslæb eller er i risikozonen for ikke at få en
uddannelse eller et arbejde. LøkkeFonden møder drenge i forskellige
faser af deres liv og har derfor projekter for drenge i forskellige aldersgrupper. Vi udbreder vores læringsmetoder til kommuner og skoler på
forskellig vis. Dette kan både gælde
elever fra folkeskolens mellemtrin
og udskoling, hvor elever i mange
aldersgrupper oplever udbytte.
LøkkeFondens Challenge
Projektets mål:
1. At hjælpe personligt og fagligt udfordrede drenge i alderen 16-25 til at
opnå en mere struktureret hverdag og

en sundere livsstil gennem cykling.
2. At genskabe tro på eget potentiale med henblik på at starte et uddannelses- eller jobforløb.
PROJEKTET
LøkkeFonden gennemfører hvert år
et læringsprojekt for drenge mellem
16-25 år. Fælles for drengene er, at
resultaterne fra skolen er udeblevet
og de mangler troen på eget potentiale og egen værdi i forhold til uddannelse og job.
Vi rekrutterer drenge fra hele landet
og har træningshold i Jylland, på
Fyn og på Sjælland.
Bente Jakobsen fortalte levende
om arbejdet med de unge mennesker, som måske har haft en skæv
start på deres tilværelse, og derfor
trænger til en kærlig hånd til at guide
dem videre i deres liv med en tro på,
at det er muligt at nå et mål, hvis
man arbejder på det. Hun samler
penge ind til, at endnu flere drenge
får chancen for at komme med i
et forløb, hvor man træner op til at
kunne gennemføre et cykelløb på
ca. 600 km Danmark rundt. Forløbet
strækker sig over ca. 4 måneder og
9 ud af 10 drenge gennemfører målsætningen og kommer efterfølgen-

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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de i arbejde enten med skoleforløb
eller i en læreplads. Det koster ca.
25.000,- for hver dreng, der deltager
i projektet, så der er brug for alle de
penge, som der kan skaffes. Behovet er stort.
Og så var der gået næsten 1½
time………
Arrangementsgruppen havde sørget for lækkert smørrebrød og snakken gik ivrigt bordet rundt. Når vi er
sammen, skal der også synges, og
denne gang sang vi fra vores egen
sangbog:
Det er i dag et vejr og Pigen og søndenvinden. Især den sidste sang fik
fuld skrue. Vi var i gang med at synge den 2 gange inden det gik op for
os, at vi havde sunget disse vers en
gang før. Stor morskab!!!!
Renate havde en hilsen med fra
Britta Kjærhus, som takkede for alle
hilsener og blomster.
Gurli takkede for opmærksomheden
ved hendes 70 års fødselsdag.
Nina takkede for hjælpen med maling af soveafdelingen på Frydenborg. Der blev efterlyst en bedre
organisering af fremtidige malerarbejder m.m., så alle ved, hvad der
skal laves, og hvordan, ligesom der

skal være organiseret diverse redskaber, så man ikke står og mangler noget i forbindelse med arbejdet.
Det kan være afdækning, malerredskaber mm.

Vores gildemester Britta Højriis sluttede aftenen med en tak til arrangørgruppen og mindede om, sat vi
møder talrigt op til Gildetinget i næste måned, og at vi tænker på, hvordan vi hver især kan være med til at
løfte de opgaver, der er i vores gilde
fremadrettet.
Skriver Aase Jensen

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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Donation 2. gruppe

Hjælpegruppen i 2. Gilde modtog i
januar måned en ansøgning fra leder Britt Malkiel Nielsen, Kolding
Krisecenter. Krisecentret søgte om
en dobbelt klapvogn, som længe
havde stået på ønskesedlen hos
centrets børnepædagog. Klapvognen er til brug for børnepædagogen.

Hjælpegruppen valgte at imødekomme ansøgningen og 9. februar var
Renate Lyngs og Annemarie Sønderby på Krisecentret for at overrække klapvognen til Britt Malkiel
Nielsen, som takkede mange
gange for gaven og som igen understregede, at vognen ville komme til at gøre en kæmpe forskel
i børnepædagogens hverdag.
AMS skriver

E.H. Tømrer- og snedkerforretning
Speciale: Døre og vinduer I Træ-alu, - til- og ombygningCertificeret Toldtekt akustik-fagmand.

Medlem af Dansk Byggeri

Ebbe Holst
Tlf. 2172 7847
ebbe.holst@mail.dk
Vonsildvej 225
6000 Kolding

REGNAR
STAUGAARD
Statsaut. revisor
Mazantigade 9
6000 Kolding
Tlf. 75 52 37 99
9

og til 3. Gilde? Til dette besvarede
Niels følgende:
For mange år siden da jeg var spejder i min hjemby Ringkøbing, kan jeg
huske nogle aktiviteter vi gennemførte for at tjene penge til spejdernes drift. Jeg har blandt andet solgt
juletræer på torvet i Ringkøbing og
spillet julesalmer i hård frost på min
Cornett, sammen med spejderorkesteret, for at lokke kunder til butikken. I 70’erne er jeg bekendt med at
spejderne over hele landet begyndte på en storstilet avisindsamling for
at tjene penge. Det har altid ligget i
kortene at spejderarbejdet også var
aktiv selvhjælp og indsamlinger til
humanitære formål. Jeg har naturlige forventninger til at Sct. Georgs
Gildet også udfører hjælpearbejde
for at støtte spejderne her i lokalområdet og humanitært arbejde, for
at hjælpe andre mennesker. I dag
mange år senere bliver jeg igen en
del af fællesskabet som bygger på
spejderideen for voksne. Jeg glæder mig meget til at være et aktiv i 3
Gilde og deltage i kammeratskaber
og mange muntre oplevelser. Niels
får overbragt Gildenål og Svendebrev og bydes velkommen i 3. Gilde.
Gildemestertalen omhandlede den-
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3. Gildes Gildehal
den 8. februar 2018.

Der deltog 33 Gildebrødre til februar
Gildehal.
Gildemester Christian Sønderby
åbnede februar Gildehallen med en
velkomst og fortalte at februar som
sædvanlig er kold, men at vi jo går
mod lysere tider. Gildemesteren opfordrede til at alle møder op og bakker op om vores Gildeting i marts.
Gildemesteren fortalte at vi i aften
skulle optage en ny Gildebror, Niels
Thue Nielsen, som Aksel Boyum
Hansen er proponent for.
Gildemesteren citerede et digt af
Piet Hein ”om at leve i nuet”.
Herefter blev Niels Thue Nielsen optaget som Gildebror. Niels blev ført
frem til Gildehallens dør, hvor Gildekansleren fortalte hvad der forventes
af en Gildebror. Dette accepterede
Niels og blev ført frem foran højsædet og skulle besvare følgende 2
spørgsmål - Hvad er din indstilling
til Gildernes humanitære hjælpearbejde? Og hvad er din forventning af

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

ne gang Gildemester Christian Sønderbys svære tid i perioden 1996 –
2000.
Hvorfor lige mig??
Det hele tog sin begyndelse i 1996,
hvor jeg følte, jeg måtte sætte tempoet ned. Jeg besluttede at sælge
min virksomhed, for at være mere
for min kone og vores 3 børn. Familiens højdepunkter var, når vi alle 5
var samlet. Især når vi om sommeren var på ferier, hovedsagelig gik
turen til Østrig og Italien. Her travede vi fra bjergdal til top – intet var for
hårdt. Men inden sommeren 1997
måtte jeg på Holstebro Centralsygehus for at få tjekket mit hjerte, idet
min brystkasse i venstre side var begyndt at vokse. Jeg var 39 år. Efter
diverse kontroller blev konklusionen,
at jeg havde et stort og veltrimmet
sportshjerte, selvom jeg ikke dyrkede sport. I julen 1997 blev jeg forpustet, selv ved små ture. Piben blev
lagt på hylden, men det hjalp ikke og
i starten af 1998 måtte jeg til lægen
igen. Jeg fik en næsespray som måske kunne hjælpe. På en ferie til Marokko blev det værre og efter vi kom
hjem måtte jeg til lægen igen og med
akut indlæggelse for at gennemgå
en masse undersøgelser, uden re-

Byens VVS´er

sultat. Efter en ultralydsscanning
blev det konstateres at mit hjerte var
for stort. Fik beskeden, at med et
lille kirurgisk indgreb kunne det rettes. Jeg fik styrkende hjertemedicin
indtil jeg kunne komme til Skejby for
nærmere undersøgelse. Efter 2 måneders ventetid, kom jeg til Skejby
– Så kom bomben: Det er kritisk. Du
har nok max 9 – 10 måneder tilbage,
hvis du ikke får en hjertetranslation.
Det var som om hele vores verden
og familie blev totalt rystet fra hinanden. Vi begyndte at indstille os på
at vores liv ville komme til at tage en
helt ny drejning. Jeg måtte igennem
mange undersøgelser for at blive
godkendt til at komme på venteliste
for transplantation. Dette var en hård
tid for mig selv, samt familie og venner. Hvad nu hvis jeg ikke var stærk
nok til en transplantation – overlever
jeg dette? I maj 1998 kom svaret ”Du er egnet til at komme på venteliste”. Ventetiden henover foråret
og sommeren var en stor psykisk
belastning for mig, min familie og
vennerne. Min tilstand blev hen over
sommeren 1998 meget dårligere.
Fra medio juli og indtil transplantationen i oktober sad jeg i kørestol og

Byens
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var indlagt flere gange pga. hjertets
pumpefunktion. I sådan en svær tid
lærer man virkelig sin familie og rigtige venner RIGTIG at kende. Venner
fra den fjerneste vennekreds kom
og støttede os, hvorimod familien på
min egen side, alle uden undtagelse
lagde total afstand til os alle og stort
set har gjort det siden. Et sygdomsforløb har mange sider! Den 22.
september 1998, var min tilstand så
dårlig, at jeg blev permanent indlagt
på Skejby. Den 4. oktober sagde jeg
til min kone, nu kan jeg snart ikke
mere. Lægerne vurderede at jeg
kunne klare det et par dage. Den 5.
oktober blev jeg tilbudt et nyt hjerte.
Familien og de nærmeste venner
kom og var der i timerne inde transplantationen samme dag. Allerede
på 2. dagen efter transplantationen
var jeg tilbage på stuen. Det gik over
alt forventning. På 5. dagen i mit nye
liv gik jeg en tur på 3 timer. Det gik
langsomt, men det var godt. Efter 12
dage kom jeg hjem. 1999 gik med at
komme til kræfterne igen.
Jeg takker alle på Skejby for deres
store indsats og venner og familie.
Desuden en stor tak til jer Gildebrødre, fordi i alle er som I er og at
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alle har hjulpet mig et stort skridt videre i mit liv.

John Hansen holdt 5 min Sct. Georg.
John startede med at læse et digt
af den Russiske forfatter, Jevgenij
Jevtusjenko, ”Møde i København”
derefter fortalte John om at vi alle er
om givet af udsagn, og tog udgangspunkt i udsagnet: ”MAN skal følge
med tiden”. John stiller spørgsmålet
hvem er ”MAN” og nævner at tiden
er et ”mærkeligt begreb”. Der er fortid, nutid og fremtid. Vi har alle oplevet fortiden, vi er i nutiden og vil
opleve fremtiden. Nutiden er med et
sekund allerede fortid og vi ved ikke
hvor meget af fremtiden vi når at opleve. John sluttede af med at ønske
os held og lykke i fremtiden.

Erik Reimond læste Gildeloven.
3. gruppe står for eftergildehal med
Kaj-Henning Sørensen som bordleder.

3. Gilde havde i forbindelse med
Fredslyset, doneret en sansekasse
til Bramdrupdam Bofællesskab. 3.
gruppe havde i den forbindelse inviteret Vivi Hjortlund til at komme og
fortælle om hendes job og dagligdagen i Bofællesskabet og hvad nytte
en sansekasse har for beboerne.
Der er tilknyttet 40 borgere i alderen
20 – 55 år med fysiske og psykiske
handicap.
MNA Skriver
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4. gildes Gildemøde
6. februar 2018

Det var 7. gruppe der havde inviteret til gildemøde, og som aftenens
indleder Bodil fra 2. gilde i Vejle. Vi
begyndte med det vi er gode til i 4.
gilde at synge en sang og så noget
at spise, og her kom aftenens første
store overraskelse, vi skulle ikke begynde med en sildemad, til gengæld
fik vi friske frugter med råcreme til
kaffen, en god middag og vi blev alle
mætte, men der manglede nu noget.
Da maden var sunket og kaffen
skænket fik Bodil ordet. Bodil er opvokset i Frederiksværk en by ned
meget tung industri og derfor dengang meget forurening, men en
god barndom og skole hvor man
startede med morgensang og lærte
salmevers uden ad, efter skolen en
uddannelse til fysioterapeut, og i en
sen alder uddannet til præst, det var
det hun ville fortælle om, og hun gav
fra starten udtryk for at det alene var
hendes mening og ikke kirkens i almindelighed.

Vi skaber køreglæde
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Det blev en interessant beretning
om de mange opgaver en præst har,
dåb og de mange oplevelser med
de forberedende samtaler både
med forældre og ældre søskende
før sådan en handling, konfirmations forberedelse med de unge er
også et interessant arbejde for en
præst med mange oplevelser med
de unge, bryllupper er der jo også
og her kom det til en lille debat,
nok grundet den kirke vi har her i
Kolding hvor præsterne har en bestemt holdning til vielse af fraskilte
eller mennesker af samme køn, og
også en holdnin til kvindelige præster, her er det skriverens mening
om de spørgsmål, vi lever jo heldigvis i et demokratisk samfund, det er
menigheden der vælger menighedsrådet og det er menighedsrådet der
ansætter præsterne og det står en
hver frit for at løse sognebånd i et
andet kirkesogn.
Lige som præsten er med dåben er
de også med ved afslutningen og
selv om mange af os danskere har
et meget afslappet forhold til religionen er det nok i den sidste ende vi
har mest brug for kirken og præsten.
Bodil sluttede sit indlæg med at vi
sang en salme af Grundtvig det var
overkommeligt for den er kun på et
vers:
Gå da frit
enhver til sit
og stole på Guds nåde
da får vi lyst og lykke til
at give gaven, som Gud det vil
på allerbedste måde.
Skriver Poul Lyngs.
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Gildemøde 5. Gilde
20. februar 2018!

5. Gilde har desværre mistet nogle
gildebrødre, og gennemsnitsalderen
er efter hånden på vores 36 medlemmer 76 år.
Hvis vi kigger indad på os selv, gør
vi så gildearbejdet spændende nok?
Derfor lød dagsordenen på to punkter-nye ideer og nye medlemmer.
Tove Andersen var ”tovholder” på
gildeværkstedet. Vi blev delt op i fire
grupper, og hver gruppe skulle nu
komme med gode og nye ideer.

Snakken gik nu livligt i grupperne,
og alle ideerne skulle nedfældes på
posters, som så blev hængt op på
en tavle, til nærmere drøftelse
Gruppelederen fra hver gruppe,
skulle op og fortælle nærmere om
hver enkelt ide.
Ideerne var mange, lige fra Facebook til mere spejderliv udendørs.
Det, som allerede er søsat, for at få
flere medlemmer, er en Gildeudstilling på biblioteket

fra den 1. marts til 15. marts.
Der vil selvfølgelig være gildebrødre
til stede, og forhåbentligt kan vi hyre
nogle nye medlemmer.

Ligeledes vil vi lave noget PR arbejde til maj markedet
den 11. maj 2018!
Til kulturnatten i august måned, vil
vi prøve at holde åbent hus i gildehuset, for at vise hvordan vi bor, og
fortælle om gildearbejdet.

Skriver Kurt Schmidt
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Hvordan får vi fat
i flere frivillige?

En opfølgning på det 5. gilde er gået
i gang med.
Rygraden i en hver forening er frivillige. Frivillige tiltrækkes af mange
forskellige grunde. Uden frivillige,
ingen forening – sådan er vilkårene i
foreningerne rundt omkring i landet.
Det til trods har mindre end hver 10.
forening en strategi for rekruttering
af den frivillige arbejdskraft.
Kræfterne bliver i stedet kastet efter
udvikling af aktiviteter og afholdelse
af stævner og konkurrencer, og indsatsen omkring tiltrækning af frivillige bliver syltet. Det kan der være
mange gode grunde til.
Spørger man danske frivillige om,
hvad årsagen var til, at de begyndte
at arbejde som frivillige, er de 5 hyppigste svar:
At de ville hjælpe andre
At de blev personligt opfordret
At de gerne ville indgå i et fællesskab
At de havde personlig interesse i
”sagen”
At de blev valgt
Frivillige er altså ofte motiveret af
en blanding af personlige motiver
(fx at hjælpe andre) og udefra kommende anledninger (fx at man blev
opfordret). Derfor er det vigtigt for jer
både at kende til den enkelte frivilliges individuelle motivation og arbejde målrettet med at skabe anlednin-
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ger for, at jeres nye frivillige lærer jer
at kende og hører om muligheden
for at blive frivillig.
Det kan fx være, når I møder folk
personligt til møder, events og begivenheder, men det kan også være i
form af fysiske eller digitale opslag
på sociale medier, i medlemsblade
eller lokalaviser. Det vigtige er her,
at I er helt skarpe på, hvilke frivillige
I søger til hvilke opgaver.
Kort sagt kan man sige, at frivillighed opstår, når motivationen – uanset hvad den er – møder en konkret
anledning til at blive frivillig.
Det er vigtigt, at vi er konkrete og
præcise i foreningens beskrivelser
af hvilken form for engagement, vi
forventer af den frivillige – både i forhold til selve opgaven, tidsforbruget
og de relationer, den frivillige kommer til at indgå i. Det er ikke altid
muligt at beskrive opgaverne helt
præcist og ofte udvikler tingene sig
anderledes i praksis. Alligevel er en
beskrivelse som afsæt for rekruttering en rigtig god måde at kommunikere, hvad det frivillige arbejde
handler om og indebærer.
Beskriv opgaverne så konkret som
muligt. Hvad forventer vi, at den frivillige gør, når de er frivillige hos os?
Beskriv også gerne, hvor svær eller
nem opgaven er, og i hvilket omfang
den frivillige selv kan definere sine
opgaver.
Beskriv, hvor meget tid foreningen
forventer, at de frivillige lægger hos
os – enten ugentligt, månedligt eller
på årsbasis. Husk at mange frivillige
har travlt med jobs, uddannelse, fa-
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milie og andre fritidsaktiviteter - tidsforbruget skal kunne passe sammen
med det. For mange er det en fordel
med et tidsforbrug, som kan lægges
ind i kalenderen i god tid, og som på
den måde kan passes sammen med
andre aktiviteter.

Et af de grundlæggende motiver
til at være frivillig er vores lyst til at
hjælpe andre mennesker. Derfor er
det vigtigt, at I beskriver, hvordan
den nye frivillige hjælper andre –
enten direkte i relationen med jeres
målgruppe eller indirekte på anden
vis. Beskriv også hvilken relation frivillige har til andre frivillige og evt.
ansatte medarbejdere.
I beskrivelsen skal vi kort og præcist
nævne vores formål, og hvordan
den frivilliges arbejde er med til at
opfylde dette formål. Hav en kort,
præcis formulering klar om, hvem I
er - vores aktiviteter og jeres formål.
Beskriv hvad foreningen kan tilbyde
frivillige til gengæld for deres tid. Det
kan være et socialt fællesskab, viden og mulighed for at udvikle sine
evner, aktiviteter til CV’et og meget
andet.
Når man benytter skriftlig kommunikation og fx udarbejder rekrutteringsopslag, skal I sikre jer, at opsla-

get giver svar på fire grundlæggende
spørgsmål:
Hvilken opgave skal den frivillige
hjælpe med at løse?
Hvorfor er det vigtigt at opgaven bliver løst?
Hvad skal den frivillige investere af
tid og ressourcer?
Hvad tilbyder I den frivillige til gengæld for indsatsen?
Derudover skal der være en tydelig afsender, gerne med en kort og
engageret beskrivelse af, hvad foreningen er og arbejder for.
Foreningen skal også skrive, hvordan den interesserede kandidat
kommer i kontakt med jer. Er der fx.
et telefonnummer, man kan ringe til?
Hvem i foreningen skal man have
fat i? Hvilket tidpunkt er det bedst at
kontakte jer på?
Er gode billeder fra foreningens foreningsaktiviteter så brug dem sammen med opslaget. Men kun hvis I
har gode billeder, som fortæller en
historie om det arbejde, den nye
frivillige bliver involveret i. Det kan
være et billede med mennesker i aktivitet, et personportræt eller andet,
som formidler den forskel, foreningens arbejde gør. Har I ikke gode
billeder, så lad være med at bruge
dem. Intet er så uinspirerende som
et ligegyldigt billede af fx det hus,
hvor foreningen holder til.
Mange mennesker vil gerne være
frivillige, og de leder allerede efter
et sted at engagere sig. De mangler
bare at finde den rette sag og opgave. Måske er det rigtige sted hos
jer?

Når en potentiel frivillig kontakter jer,
er jeres rekrutteringsindsats tæt på
at lykkes. Men også kun næsten.
Her skal I nemlig være særligt opmærksomme, for netop det at modtage nye frivillige ordentligt er en
vigtig del af rekrutteringen.

Først og fremmest er det vigtigt, at
foreningen giver hurtig respons, når
nye frivillige henvender sig til jer. Det
viser, at den nye frivilliges indsats er
vigtig for jer. Vi anbefaler derfor, at
foreningen altid sørger for en hurtig
kvittering, når nye frivillige melder
sig. Hvis tiden er knap, så er det fint
med et: ”Tak fordi du har meldt dig
som frivillig. Vi har virkelig brug for
din indsats og vender tilbage i løbet
af kort tid for en nærmere snak om,
hvordan du kan være med.”
Lidt mere inspiration til hvordan eller hvad der kan gøres for at skaffe
flere medlemmer til foreninger også
vores egen Sct. Georgs Gilderne i
Kolding.
God fornøjelse
Olaj Mørup
Redaktør
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Dåseringe–det batter!

Et hjælpearbejde, der ikke koster
dig andet end en lille smule motion,
når du clipser ringene af dine øl-og
sodavandsdåser, og alligevel hører
man somme tider, ”det ønsker jeg
ikke at deltage i, fordi der er for stor
en del, der går til administration inden hjælpen når frem”. Dertil kan siges, at alt, der kommer ind ved salget af dåseringene, går ubeskåret til
hospitalet i Thailand, idet alt arbejde
med indsamling og sortering foregår
på frivillig basis.

Heldigvis er der rigtig mange, der
støtter op om projektet, så derfor
kunne jeg lørdag d. 19. januar i år
læsse traileren, og køre til det nye
opsamlingssted i Skanderborg med
140 kg sorterede og opsækkede dåseringe (mere end 500.000 stk.). Det
er et virkelig flot resultat, ikke mindre
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end 40 kg. Mere end sidste år.
Projekt dåseringe hos Sct. Georgs
Gilderne i Kolding har udviklet sig
rigtig flot gennem de seneste år,
men I må gerne samle endnu flere,
da der er et kæmpe behov. Fra april
2012, og indtil januar 2018, har vi i
alt indsamlet 530 kg.
På hospitalet i Chiang Mai laves
der dagligt proteser til de, der selv
har mulighed for at komme dertil,
og derudover har hospitalet en stor
mobil klinik, hvor der kan laves ca.
400 benproteser på 1 uge, og en lille
mobil klinik, der kan komme ud til de
uvejsomme bjergegne, og i den kan
der laves mellem 100 og 150 benproteser på 1 uge.
Brilleindsamling:
Der er i 2017 indleveret i alt 78 par
almindelige briller og 14 par solbriller, også her en stigning på 40 % i
forhold til 2016, endnu et flot resultat, til glæde og gavn for svagtseende i Ghana.
De indleverede briller er lige fra små
fine briller til børn, til kraftige stel
med glas så tykke som hinkesten,
men alt brugbart modtages med
glæde.
Tak for jeres bidrag, der er med til
at skabe en ny og bedre fremtid for
andre, lad os sammen prøve, om vi
kan gøre det endnu bedre i 2018,
så læg endelig jeres dåseringe og
aflagte briller i kassen i Gildehuset.
Med gilde hilsen
Hans Peter Petersen 3. Gilde
Dåseringe- og brilleforvalter.
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Kære gildebrødre!

Nedtagningen af alle sengene på
Frydenborg forløb uden nogen form
for problemer.
Alle senge var praktisk nedtaget på
en halv dag, der manglede kun, nedtagningen af nogle skabe, som Kaj
Peter Heick og Søren Rasmussen
havde glemt, foreholdt dette, sagde
de at jeg kun havde hyret dem til
nedtagning af senge ikke skabe!!!!.
Sct. Georgs Gilderne i Vojens mødte med 4 mand, og det var en stor
hjælp fordi de hele tiden tog sengene fra, og læssede dem på trailer
med det samme.
Hele processen var færdig næste
formiddag kl. 11.00, da Ingolf Nielsen kørte på lossepladsen med de
sidste rester fra skabene, og på

dette tidspunkt var 5. Gildes hold
næsten færdige at vaske vægge og
lofter ned.
Alle senge er nu genanvendt, Vojens Gilderne har hentet 26 senge,
som skal anvendes i Bodum Lejren
ved Åbenrå, og Middelfart Gildet er
nu i gang med at hente de sidste
senge, som skal bruges i Kridthuset
ved Føns strand.
Tak til alle der har bidraget med
nedtagningen, og en speciel tak
til Ole Otzen, og Ole’s kone som
beværtede os på fornemste vis.
Mange Tak!
Vedhæftede billede er fra en af bundene på køjesengene, det repræsentere mange års unge gæster,
det er let at se der har været mange
Tyskere, udsagnene som er skrevet, omhandler primært kærlighed
og xxx?
Henning Lorentzen
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dage serviceret med morgenmad og
frokost med varme bøffer. En speciel stor tak til Susanne.

STOR TAK!

I februar måned har der været stor
aktivitet på Frydenborg.Gl. køjer er
adskilt og givet til andre gilder.
Lofter og vægge i soverummene er
malede. Gulve i soverummene er
lakerede.Ny belysning i soverummene er etableret.
Nye køjer er samlede, tillige med
nye skabe.

Nye madrasser i soverummene
Hele dette arbejde er udført at et aktivt og engageret Frydenborgudvalg,
sammen med en flok frivillige og arbejdsomme gildebrødre.
Ole Outzens kone Susanne har alle

Print

Indsatsen er gjort for stadig at holde
Frydenborglejren i super stand til
glæde for vores lejere, og til glæde
for os selv. Frydenborglejren er et
stort økonomisk aktiv for vores gildearbejde i Kolding.

Stor tak til alle de engagerede ”Frydenborgarbejdere”
Med hilsen fra
Stadsgildeledelsen

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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GENERALFORSAMLING
I ONSDAGSKLUBBEN.

Onsdag den 7. februar 2018 kl.
14.17 afholdes generalforsamling i
Onsdagsklubben i henhold til klubbens vedtægter.
Til dirigent valgtes Erik Jørgensen,
der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med 1 år varsel
og dermed rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig.
Til referent valgtes Kaj Vahlkvist
Formandens beretning
Vi har haft et godt år 2017 i Onsdagsklubben
Vi er en flok stabile gildebrødre,
det nyder at være sammen onsdag
eftermiddag, på en uforpligtende
måde.
Lidt om årets gang:
God udflugt til Kongernes Jelling,
selv med lidt dårligt vejr.
Fin julefrokost (strikkeafdelingen)
med efterfølgende andespil med
mange gevinster.
Stigende interesse for at spille
bridge. Sommetider 3 borde.
God aktivitet i strikkeafdelingen. P.t.
en bankindestående på ca. 12.000
til hjælpearbejde.
Vi er kommet på Gildernes hjemmeside, og prøver at blive mere synlige
i Information & Debat.
Det er ikke rigtig lykkedes med at
skifte pladser, uden unødig lodtrækning. Det kan kun blive bedre.

Vi fortsætter med vores aktiviteter
og gode humør i 2018.
Regnskabsaflæggelse:
Kasserer Erik Raymond Pedersen
gennemgik regnskabet for 2016,
som udviste et godt overskud og et
behagelig bankindestående. I det
kommende år skal der arbejdes på
en nedbringelse af bankindeståendet.
Valg af ledelsesposter:
Genvalg af formand Kaj Vahlkvist,
kasserer Erik Raymond Pedersen
og revisor Bodil Eliassen blev foretaget med begejstret applaus.
Valg af aktivitetsudvalg:
Der blev trukket lod om udvalgsposter. De udtrukne vindere blev:
Udflugtsudvalg: Aase Clausen og
Egon Lundsgaard
Julefrokostudvalg: Bodil Eliassen
og Kaj Vahlkvist
Eventuelt:
Det blev besluttet, at Onsdagsklubben starter op efter sommerferien
den 15. august.
Stor tak til dirigenten for ledelsen af
en god gennemført generalforsamling.
Referent Kaj Vahlkvist
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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.
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

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

Trekantområdets Distrikt
indbyder til

Ridderhal
på

Koldinghus.
Onsdag den 16. maj 2018 kl. 19.30
Følgende Væbnere ønsker optagelse:
Bent Christensen, Ebbe Holst og Arnth Vallentin, alle 1. Kolding,
Efter Ridderhallen er der kammeratligt samvær på Fynsvej i Kolding.
Pris for dette traktement er 100 kr. ekskl. drikkevarer.
Tilmelding senest den 10. maj til DGK
eller DGM - kabar@profibermail.dk
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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.

