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stadsgildekansleren sgk@sctgeorgsgilderne.dk
Deadline for næste nr: den 20. april 2018
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REDAKTIONEN

Hvem er
Sct. Georg Gilderne?

Sct. Georgs gilderne i Danmark er
en sammenslutning af nuværende
og tidligere spejdere samt andre interesserede, der har sat sig som mål
at virkeliggøre ordene: Spejderidéen
for voksne, ved - at virke som samlingssteder, hvor forbindelsen med
spejderbevægelsen, gamle og nye
kammerater kan vedligeholdes, - at
understøtte den enkeltes stræben
efter at leve som en ansvarsbevidst,
hjælpsom og nyttig borger, - at udbrede spejderidealerne og virke for
deres praktiske anvendelse i samfundet.
Aktiviteter: Udover gildeting har et
gilde en række aktiviteter, der normalt består af gildehaller, gildemøder og gruppemøder. Gildehaller,
arrangementer og hygge sammen
med andre gildebrødre. Det kan
hænde, at der er et større eller mindre kulturelt indslag af forskellig art.
Til fællesaktiviteter i et gilde såsom
gildehaller og gildemøder er det

som regel en gruppe der står for det
praktiske arrangement med mad og
drikke m.m.
Andre aktiviteter. Inden for et gilde
kan man have mange andre aktiviteter, f.eks. skovture, teaterbesøg,
sammenkomster med spejdere, forskellige former for fester, bl.a. fejre
gildernes fødselsdage.. Formålene
med disse aktiviteter er dels det sociale samvær mellem gildebrødre
og dels at tjene penge til gildernes
hjælpearbejde samt underbygge
samhørigheden med spejderbevægelsen.
Kontingent. For at være medlem
betales et årligt kontingent som normalt opkræves halvårligt. Af andre
udgifter for gildebrødre kan nævnes
traktementer ved møder.
Afslutning. Som du har kunnet
læse af foranstående, er vi en levende forening med mange aktiviteter, det skal betragtes som tilbud for
den enkelte gildebroder og hvor
man deltager efter lyst og behov. Vi
byder dig velkommen i Sct. Georg
Gilderne.
Redaktør
Olaj Mørup

Altid mere end 1.000 nye
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på
Autocentralen.com
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SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.
Sct. Georgs Aften 2018 på Koldinghus

Mandag den 23. april 2018.

Program.
Kl. 17.15: Særudstillingen, modtagere af donationer ankommer.
Kl. 17.30: Særudstillingen, uddeling af donationer ved Hjælpekomiteen.
Kl. 18.00-18.30: Særudstillingen, vandrehal inden Gildehallen.
Kl. 18.30-ca.19.45: Bibliotekssalen, Gildehal for Spejderledere og Gildebrødre.
Kl. Ca. 20.00: Særudstillingen, let traktement.
Kl.21.00: Afslutning.

NB! Tilmelding til egen gildekansler, som
videresender til Stadsgildekansleren.
Tilmelding senest 18. april 2018

Stadsgildet Kolding
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1. GILDE

Gildeting 1. gilde,
1. marts 2018.

Der var 26 gildebrødre mødt frem og
traditionen tro, startede vi med spisningen af gule ærter med tilhørende
pølser, steg, kartofler, rødbeder og
sennep. Middagen var tilberedt af
Britta fra 2. gilde, og den smagte
godt.
Efter vi havde spist gik vi over til afholdelse af gildetinget
Jørgen Pørksen valgtes til dirigent
med applaus, og han konstaterede,
at
gildetinget var rettidigt indvarslet efter reglerne.
Svend Aage Pedersen blev valgt til
protekolfører.
Protokollen, som var blevet udsendt
sammen med indkaldelsen, blev
gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
Gildemester Otto Bjerregård aflagde
beretning: Velkommen til Gildetinget
2018. Vi har i dette gildeår desværre
mistet en gildebror. Ære være hans
minde.
Jeg vil gerne takke alle i gildet for
Kupon til 2 kuvertlagner.
Ved køb af seng.
HUSK at medbringe kuponen.

etet

jeres gode humør og hjælpsomhed,
når noget har været vanskeligt for
mig at løse. En særlig tak til Søren
og Peter for jeres store hjælp og
altid gode humør, når vi skulle lave
programmet til gildeaftener.
Vores gilde bidrager i høj grad
til fællesskabet. Stadsgildet ikke
mindst trækker på vores ressourcer
– stadsgildeskatmester – redaktør
af Information & Debat – formand for
hjælpekommiteen – kontaktperson
til Koldinghus, alle tidskrævende poster. Det er vi stolte af.
Hjælpegruppen gør en stor indsats
for, at mennesker fra forskellige institutioner kan opleve natur og få
skønne oplevelser i og omkring Frydenborg. En særlig tak skal lyde til
dem, der gør, at vi har en velfungerende Frydenborglejr.
Igen i år har veteransoldaterne været på Frydenborg og vores gildebrødre har lavet et flot stykke arbejde til dette arrangement.
I april afholdt vi Sct. Georgsaften
på Koldinghus, og det var rigtig flot
takket være alle de gildebrødre, der
hjalp til med det.
Vi var på Skamling til koncert, men
vejret var ikke med os, og der kom

•

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

desværre heller ikke så mange mennesker. Vi fik klaret vores opgave på
Skamling – tak til Kai Peter og Henrik, som begge ydede en stor indsats.
I 2018 bliver der ikke noget på
Skamling, men vi kan måske hjælpe
til ved Koldinghus 750 års jubilæum.
Vi har doneret penge til Børnefonden. Vi har doneret 3 telte til spejdertropper tre steder i Kolding Kommune. Vi har doneret, så vore spejdere
kunne bygge en indgangsportal ved
Spejderlejren 2017 på Als.
Hele ledelsen og Bent Christensen
har deltaget i Landsmødet i Snoghøj. Det syntes vi alle var meget
givende, og det var rart at kunne
snakke om det efterfølgende i ledelsen.
I året har vi haft den glæde at kunne
optage tre nye gildebrødre. Vi håber
de vil falde godt til i vores kreds.
En tak skal lyde til jer alle, som yder
en indsats her i gildet – stor som lille.
En stor tak til Britta for køkkentjansen – tak til ledelsen og vore Herolder for et godt samarbejde.
Tak for ordet, herefter vil jeg lade
ledelsens beretning gå til debat og
afstemning. Beretningen blev god-

kendt med applaus.
Peter Eeg gennemgik regnskabet,
som viste et lille underskud i forhold
til budgettet. Regnskabet blev herefter vedtaget med applaus. Budgettet for næste år blev enstemmigt
vedtaget. Kontingentet til gildet er
uforandret.
Lejrudvalgets beretning blev fremlagt af Torben Andersen. I august
påbegyndtes renoveringen af lejren
med afslibning og maling af skodder,
arbejdet var ligeligt fordelt mellem
gilderne. Efterårsklargøring bestod
i nedtagning af telt og rensning af
tagrender. I februar 2018 begyndte
vi på renovering af rummene. Køjesengene blev fjernet og nogle af dem
foræret til spejderne i Vojens og Middelfart. Herefter var der rengøring
af vægge og gulve inden det hele
blev malet. De nyindkøbte køjer og
madrasser blev monteret. Desuden
er der opsat reoler og nye lamper i
gangen. Opbakning til arbejdet var
god fra alle gilder. Det er en fornøjelse, at se det færdigt. Økonomien
er god. Beretningen blev godkendt.
Husudvalgets beretning blev aflagt
af Ebbe Holst. Det går stille og roligt.
Der er monteret ny varmeveksler til

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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7.000,- kr. og udlejningen har givet
overskud.
Beretning fra Broderfonden v/ Jørgen Pørksen. Der er ikke noget nyt.
Beretning fra 1. Hjælpegruppes v/
Bent Christensen som fortalte lidt
om 1. gildes hjælpegruppe og hjælpearbejdet i 2017. Vi fik 6 uger til
rådighed over Frydenborglejren.
Samlet set gav det 24 dages hjælpearbejde. I 2017 har der været 15
institutioner på Frydenborg, der fik
tildelt 1 eller flere dages ophold. I alt
har der været 721 besøgende i de
24 dage, vi åbnede Frydenborglejren. Det skal lige nævnes, at vi også
havde et lille samarbejde med Hjælpekomiteen, hvor vi fik stillet en uge
til rådighed, som kom yderligere 5
institutioner til gode. Sammen med
Veteranerne blev det til i alt 968 besøgende. Der er indkommet mange
dejlige takkebreve fra gæsterne,
hvor det med tydelighed fremgår, at
mødet med Frydenborglejren stadig
gør en forskel on stor tak til alle her
i 1. gilde, uden jeres arbejdsindsats
og velvillighed, ville dette aktiv ikke
være muligt. Også en tak til stadsgildeledelsen for den fine opbakning til
aktiviteten.

Der var ikke indkommet forslag til
behandling på gildetinget.
Herefter gik man over til valg til de
forskellige poster.
Valg af gildemester
Otto Bjerregaard, Valg af suppleant
Henning Nøhr Begge blev genvalgt.
Valg flagherold Søren Rasmussen.
Valg af suppleant Niels Chr. Hansen
Begge blev genvalgt
Valg af skriver for 1 år Per Madsen.
Valg suppleant for 1år Hans Emil
Andersen Begge blev valgt.
Valg af gildekanslersuppleant for 1
år Niels Zoega. Valgtes
Eventuelt:
Herunder blev nævnt, at der mangler kistebærere til ensomme ældre.
Desuden var der snak om kommende arrangementer bl. a. Koldinghus.
Herefter afsluttede Jørgen Pørksen
sit job som dirigent og takkede for
god ro og orden.
Gildemester Otto Bjerregaard afsluttede tinget med tak for et godt gildeting.
Aftenen sluttede på traditionel vis
med sangen: ” Vi er danske spejdere”.
Svend Aage Pedersen
Protokolfører

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

Scan koden
og hent Jotun
Colour Match
til din iPhone.

7

Information og debat
2. GILDE

2. Gildes Gildeting
17. marts 2016.

21 gildebrødre var tilmeldt gildeting.
Vi startede mødet med afholdelse af
Gildeting i henhold til dagsorden:
Valg af dirigent: Renate
Valg af protokolfører: Annemarie.
Derefter aflagde gildemesteren beretning (uddrag af beretningen): Et
år mere er gået og vi holder ved.
Vi har mistet en gildebror, heldigvis
på den gode måde, og måske vi får
Jette at se igen. Vi har fået en ny gildebror. Så vi er stadig på 23 aktive
i 2 gilde.
Vi har haft et dejligt år - vi måtte dog
aflyse et gildemøde, da det kolliderede med andet arrangement, så
her skal vi altid lige være opmærksomme på, hvad, hvor, er der ellers
noget i vores gildekalender.
Jeg fornemmer at ideen med at
planlægningsaften, bliver til en god
gruppeaften er ved at finde rod. Og
at det er vores fremgangsmåde.
Gildekalenderen er vores bibel,
selvfølgelig ikke at vi skal leve sla-

visk efter den, men den er en god
ven at have med sig hele tiden.
Vi har været heldige at få gode hjælpepenge i de sidste par år, hvilket
betyder at vi nu har en hjælpekonto
samt en hjælpegruppe, som skal
være opsøgende på forskellige områder. Det betyder ikke, at vi andre
bare skal lade stå til, alle skal holde
øjne og ører åbne for ideer, hvor vi
kan gå ind i en hjælperolle.
Jeg har været gildemester siden vi
startede i 2012, og jeg har været
glad for at vi sprang ud. Nu er jeg
glad for at Tove har sagt ja til at blive
vores nye gildemester. Og vi skal
alle nok være der bagved hele tiden.
Vi er alle med på et frivilligt plan men
jeg er af den overbevisning at vi alle
er her, fordi vi gerne vil forsøge at
samle midler sammen og herefter
se, om vi kan komme af med dem
igen på en rigtig måde. Det kan
være at vi dummer os lidt engang
imellem, men vi har ikke brug for noget sniksnak i krogene. I kender jo
alle historien om en fjer til fem høns.
Gå til kernen / ledelsen, hvis noget
skal frem, eller glem det og tænk
”pyt -so what” eller meld dig ind i
kampen. Det andet gør avs, og det

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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burde vi være hævet over. Vi er her
for at styrke, hjælpe og have glæde
af hinanden.
Fremtiden er også noget vi skal tænke på, gildets fremtid. For at vi kan
bestå er der altså poster der skal udredes, og en kontinuerlig udskiftning
vil bestemt være den bedste energi
for os. Flere af vores poster har nu
været besat siden vi startede og så
ender vi med 6 års reglen, som er
et absolut max. Pludselig skal alle
udskiftes på en gang, og det er bestemt ikke en god plan. Vi har ikke
alle poster på plads i aften, og sidder
I inde med en tanker om, at I har lyst
at være med, så sig til. Lad os starte
et rigtig godt gildeting for 2 gilde.
Herefter fremlagde gildeskatmesterende det reviderede regnskab samt
budget for 2019. Regnskab og budget blev godkendt
Næste punkt var beretning fra udvalgene og herefter var der fra ledelsen fremsendt forslag til vedtægtsændringer. Aase gennemgik de
udsendte nye vedtægter punkt for
punkt. Under punkt 4 ”Dagsorden
for gildeting” blev en linje fjernet og
punkt 8 blev helt fjernet fra forslaget.
Vedtægter og fundats blev herefter

godkendt med 21 stemmer. Der var
ikke yderligere indkomne forslag udover gildeledelsens.
Vi gik derfor videre til valg af ledelse
og udvalgsmedlemmer:
Britta stopper som gildemester. Tove
vælges som ny gildemester og Britta
bliver suppleant det kommende år.
Birgit fortsætter som gildekansler.
Aase vælges som suppleant.
Birthe fortsætter som gildeskatmester og Annemarie bliver suppleant.
Ulla stopper som revisor. Ny revisor bliver Else Wraa med Helle som
suppleant.
Som skriver fortsætter Annemarie.
Aase fortsætter som suppleant.
Hanne fortsætter som flagherold
med Lene som suppleant og Gurli
fortsætter som dørherold med Lis
som suppleant.
Herefter var der valg til udvalgene
og alle poster blev besat uden problemer.
Gildetinget var herefter overstået i
god ro og orden, hvorefter vi godt
sultne fik smørrebrød og efterfølgende kaffe og lagkage.
Vi sluttede aftenen af på vanlig vis.
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
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Efter beretning fra de forskellige udvalg gik vi over til valgene som heldigvis gik nemmere end året før gildeledelsen blev genvalgt og der er
stort set også genvalg til de forskellige udvalg. Der blev ved valget af
repræsentanter til PR udvalget lagt
vægt på at dette udvalg bliver mere
synlig og aktiv i det næste år, det er
nok det alle gildebrødre er enige om
er en af de vigtigste dagsordner i tiden frem.
Under punktet Eventuelt meddelte
Kaj Johansen at søsætningen af
kongebåden bliver den 4. maj kl
1700 og ikke som annonceret lørdag
den 5. maj, denne ændring på grund
af et stort arrangement på Kolding
Hus den 5. maj
Mødet sluttede med de traditionelle
gule ærter, og her kom aftenens
eneste problem der var ingen grisehaler, et problem vi nok kommer
over, vi sluttede på vanlig vis efter et
godt gildeting.
Referent Poul Lyngs

Information og debat
4. GILDE

Referat fra 4. gildes
gildeting 6. marts 2018.

22 gildebrødre var mødt, 4 afbud,
Efter sangen, Når vinteren rinder i
grøft og i grav, gik vi over til dagsordenen.
Karsten Barfoed blev valgt til aftenens dirigent, og efter at det var
konkluderet at gildetinget var lovligt
indvarslet blev Poul Lyngs valgt til
protokolfører.
Gildemesterens beretning et tilbageblik på den ekstraordinære gildeting
vi måtte igennem sidste år for at få
valgt en gildeledelse, og med håb
om det vil gå lettere denne gang, og
så gik han over til en gennemgang
af årets arrangementer, sluttede
med et mindeord for afdøde Poul
Nielsen.
Skatmesteren omdelte årets regnskab, som også blev godkendt.
Beretning fra grupperne, alle grupper funger godt alle med stort fremmøde, Nis Henning meddelte at det
var en glæde Karl Aage igen går ind
i 5. gruppe.

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

Standerhejsning den 4. maj 2018
Kongebåden Slotsmøllen sættes i vandet.

Program:

.

17:30

Gildebrødre og andre interesserede møder ved biblioteks- enden af
Slotssøen.
Turen er gennem byen er desværre i år aflyst på grund af
Koldinghus og Kolding bys 750 års jubilæum, der bliver fejret lørdag
den 5 maj.

17:45

Båden sættes i vandet.
Bådsmanden sejler ud og fastgør
båden på sin plads.

18:00

Når bådsmanden er sikkert i land
fejres standerhejsningen som
sædvanligt med en grillpølse og en
øl/vand.

18:30

Slut.

Alle Gildebrødre i Kolding samt
andre interesserede er meget
velkomne.

s VVS´er

Lidt nostalgi:

Bådens søsætning i stormvejr i 2012.
Der var spændt tov tværs over Slots søen for at
få båden på plads.
Bådens første søsætning efter 4. gilde havde
overtaget den.

Bådlauget Slotsmøllen
- under 4. Gilde, Kolding

Byens VVS´er
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STADSGILDET

Referat fra
stadsgildeting
onsdag den
21. marts 2018.

Deltagere: 16 stemmeberettigede
ledelsesmedlemmer
deltog,
sammen med 6 udvalgsformænd,
der deltog i alt 26 gildebrødre.
Valg af dirigent: Verner Thomsen
Valg af referent: Henning Lorentzen.
Stadsgildemester Kaj Vahlkvist’s
beretning: Godkendt med applaus.
Min beretning vil som sædvanlig
omfatter hvad vi har nået og hvad
vi har udrettet i 2017 og derefter se
fremad med vores planer for 2018.
Efter min beretning skal vi høre om
vores økonomiske forhold i form af
regnskabet for 2017.
Jeg vil prøve at beskrive 2017 som
et regnskab uden tal, men med
en oversigt over vores personlige
resultater og værdier set fra
stadsgildets side.
Vores positive værdier vil jeg opgøre
således:
Dejlig start med nytårskur med god
deltagelse af gildebrødre fra alle

12

gilder
Stadsgildeledelsens møde med alle
gilder ved nytårsgildehaller. God
stemning i alle gilder.
Godt udvalgsarbejde i alle udvalg.
Udvalgene vil selv berette om deres
arbejde senere.
Gode gildemestermøder med
god dialog om vores gildearbejd.
Populære og velbesøgte
fællesspisninger.
Godt samarbejde med Koldinghus i
efterårsferien og andre opgaver.
Fint arrangement på Koldinghus til
Sct. Georgs aften. Gode donationer.
Fredslyset blev budt velkommen
i gildehuset på en rar og hyggelig
måde. Også her gode donationer
Vi har naturligvis også aktiviteter
som vi kan gøre bedre, og derfor må
placeres på passivsiden.
Vores deltagelse i internationalt
arbejde er meget begrænset.
Deltagelse i Fellowshipdag er for
ringe.
Vi har fået nye gildebrødre, men vi
skal arbejde på yderligere tilgang,
for at holde gen. alderen nede.
Juletræsfesten blev afviklet fint, men
der er dalende tilslutning til festen .
Tag børnebørnene med
Hjemmesiderne for alle gilder er

i gang, men der er helt sikkert
muligheder for forbedringer.
Jeg vil konkludere, at gilderne
i Kolding har et godt personligt
driftsresultat og en god og rimelig
personlig egenkapital.
Om fremtiden vil jeg blot sige, at
gildearbejdet er kommet godt i gang
i 2018. Vi har haft en flot nytårskur
,stadsgildeledelsen
har
taget
temperaturen i alle gilder ved deres
nytårsgildehaller, der er udført et stort
arbejde på Frydenborg, og vi kan
fortsat forvente et godt samarbejde
med Koldinghus. Vi må desværre
undvære vores arbejde med Opera
på Skamling. Vi må arbejde med at
få nye indtægtsmuligheder til vores
hjælpearbejde.
Tilslut vil jeg takke alle gilderne for
et godt og frugtbart samarbejde, og
jeg vil rette en stor tak til Bent og
Henning for virkeligt godt arbejde i
stadsgildeledelsen.
Stadsgildeskatmester
Bent
Christensen
fremlagde
det
reviderede regnskab:
Regnskabet blev fremlagt på yderst
professionel måde via overhead.
Regnskabet viste et pænt resultat
for året 2017. og blev modtaget med

applaus.
Bent Christensen omdelte skema
med donationer fra alle gilderne
gennem 2017, ganske betragtelig
beløb, som vi kan være stolte af.
Bent Christensen viste billeder fra
renoveringen af køjerummene på
Frydenborg.
Indkomne forslag: Ingen forslag.
Beretning fra udvalgene:
Hjælpekomite: Jørgen Pørksen.
Jørgen Pørksen meddelte at
hjælpekomiteen var i gang med en
forvandling til at være et proaktiv
udvalg.
Udvalget
havde
allerede
en
koncert i Brændkjærkirken i 2017
og koncerten vil bliv gentaget i
2018, dog vil der blive sat en større
annonceringskampagne i gang.
Koster naturligvis penge men vi kan
ikke tjene uden at investere.
Udvalget har ca ti ansøgninger til
uddeling på slottet den 23. april
2018, og børnestøtten arbejder i
øjeblikket med støtte til en værdig
trængende konfirmand, og det falder
på et meget tørt sted.
Britta Højriis spurgte til maj-marked,
Jørgen Pørksen oplyste, at vi får
4 pladser omkring den spanske

Vi skaber køreglæde
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trappe.
Regnskab, Per Olsen omdelte
regnskab for hjælpekomiteen, der
er udelt donationer på slottet og til
Fredslyset henholdsvis 21/16
Kaj Vahlkvist efterlyste specifikation
af donationsmodtagerne, vil blive
fremsendt senere.
Frydenborg: Ole Otzen
Ole Otzen oplyste hvad der er sket
på på Frydenborg
Vinduesskodder er blevet malet,
køjerummene er renoverede med
maling og helt nyt inventar, oplyste
at der er bestilt rullemadrasser til de
nye madrasser.
Forårsklargøring den 16 April, og
gildernes arbejdsdage 22-24 maj.
Fremtidige opgaver, perlegrus på
parkeringspladsen, oprydning efter
fældede træer, nye plantekasser ved
vest fløjen og til næste år ønskede
man maling i gangene.
Brænde fra de fældede træer kan
afhentes efter aftale med Lejrchefen.
( først til mølle princip)
Frydenborg
udlejning:
Bent
Christensen.
Udlejning Frydenborg: 2016: 56
kontrakter, 2017: 58 kontrakter,
2018: 53 kontrakter, 2019: 24
kontrakter, 2020: 12 kontrakter,
tallene for 2018-2020 er foreløbige
kontrakter.
Gildehuset: Poul Lyngs:
Det har været et stille år i gildehuset
med hensyn til vedligeholdelses
arbejder, men bestemt ikke de
aktiviteter der har været i huset,
det er blevet flittigt brugt. Som det
fremgik af regnskabet er udlejningen
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af restauranten også næsten 9ooo
over budgettet det er glædeligt at
vort gode hus også bliver brugt til
gildebrødrenes private fester.
Der har heller ikke ud over den
almindelige vedligeholdelse været
de store ting.
Vi har fået nye lamper i gangen,
en lampe i kældernedgangen, så
har der været lidt problemer med
varmen i huset, vi havde problemer
med nedkølingen, som jo skal være
25 grader, vores lå nede på 15 til
18 grader, der er monteret ny ventil
og en ny varmeveksler så nu er der
varme i huset og nedkølingen som
den skal være.
Etablering af asfaltrampe ved
garagen så overkørslen er blevet
lovliggjort.
Rensning af tagrender er jo et stort
arbejde, med det store træ som nabo,
og med gildebrødre i vedligeholdes
lavet som bestemt ikke bliver yngre
og derfor heller ikke er alt for sikre
på en stige er det en opgave vi må
se hvordan vi får løst i tiden frem.
Vi skal have repareret taget over
restauranten og der skal der bruges
en lift så vil vi med Ingolfs hjælp se
om det er løsningen til rensning af
tagrenderne.
Nyanskaffelser vi har købt en
damprenser til de svære pletter
på gulvtæppet, der er kommet et
nyt maleri i natuglen, og så har vi
anskaffet en højtaler og nu også en
ledning så vi hvis der vises film på
projektoren også kan høres lyd med
højtaleren
Planer for det kommende år

Vi har jo taget hul på nyanskaffelser
med køb af en ny vaskemaskine
Taget over køkkenet er meget
begroet af mos, vi skal have lavet en
plan for hvad der skal gøres ved det
problem.
Gulvtæppes skal renses det
bliver gjort i forbindelse med
hovedrengøring til sommer.
Vi har i husudvalget behandlet et
forslag fra 5. gilde om større skilte på
gildehuset og gildeflaget hejst året
rundt måske med lys på, synlighed
af gilderne er vi alle enige om er
vigtig, men vi vil i alle tilfælde være
dem der skal godkende eventuel
nye skilte på huset (min mening)
Og så kan vi igen frydes, eller det
modsatte, over de nye malerier her
i restauranten, det giver et nyt rum
hver gang de skiftes, så må vi bare
håbe at Inger kan blive ved med at
finde nye kunstnere.
Distribution: Kurt Schmidt
Vi har uddelt ca. 34.100 flyers i 2017.
Kurt Schmidt udtrykte tak til alle
gildebrødre for indsatsen, resultatet
har været langt over budgettet. Godt
gået !!!
Opera: Ib Damkjær-Larsen
Ib Damkjær oplyste, at der ikke bliver
arbejde i forbindelse med Operaen i
år, fordi Operaen i jubilæumsåret er
flyttet til slottet.
Verner Tomsen gennemgik, hvor
stor omsætningen havde været i de
20 År vi havde arbejdet på Operaen
på Skamling, meget flotte tal.
Jørgen Pørksen oplyste at vi sikker
fik opgaver i forbindelse med festen
på slottet, men var ikke fastsat

endnu.
Information og Debat: Olaj Mørup
Olaj Mørup fortalte at det gik godt
med I &D, og indlæggene stort set
altid var der til deadline.
Olaj Mørup udtalte en stor ros til Nis
Henning Jørgensen for hans arbejde
med annoncerne.
Britta Højriis efterlyste en side i
bladet, hvor man kunne annoncer,
hvis man f.eks. ville leje sit
sommerhus ud eller havde andre
ting, man ville tilbyde gildebrødrene.
Olaj Mørup var meget positiv over
for dette tiltag.
Valg
Gildemester: Kaj Vahlkvist 		
Suppleant: Jørgen Pørksen
Stadsgildekansler:
Henning
Lorentzen,
Suppleant:
Eva Damkjær-Larsen
Stadsgildeskatmester:
Bent
Christensen, Suppleant: Vakant*
Revisorer: Henning Spens, Jakob
Seistrup,
Suppleant: Regner
Staugaard
Udlejningsansvarlig
Frydenborg:
Bent Christensen
Formand Husudvalget: Poul Lyngs
Gildemestrene
havde
på
gildemestermøde i februar fået
til opgave at finde evt. emner til
denne post, der var ingen emner
fremkommet, derfor udsættes dette
til stadsgilderåd i maj 2018.
Eventuelt:
Jørgen Pørksen Spurgte om
kontonummer til børnestøtten kunne
komme i I&D, undersøges.
Karsten Barfoed efterlyste noget
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om general forsamlingen for
Broderhjælpen i vejledningen for
stadsgildet. Broderhjælpen har selv
et sæt vedtægter som omhandler
dette punkt.
Karsten
Barfoed
nævnte,
at
Landsgildetinget
på
Trinity
havde givet overskud, og en del
af overskuddet blev doneret til
Julemærkehjemmet i Kolding.
Kaj Vahlkvist nævnte, at han
havde talt med Søren Kaehne
omkring password, for at kunne
se medlemsliste på Gildernes
hjemmesider, der er foreløbig ikke
enighed omkring dette punkt.
Kistebærerne er foreløbig både en
succes og fiasko, vi har heldigvis
kun været afsted én gang.
Kaj Vahlkvist var glad for det
forestående samlede arbejde som
skulle ske ved maj-marked, og var
ligeledes glad for gennembruddet
af MobilPay i gilderne, næste
arrangement er Sct. Georg Aften,
som er lagt i hænderne på 4. Gilde.
Britta Højriis udtalte skuffelse af
stadsgildeledelsen, for ikke at
håndhæve 6 års reglen, og kritikken
er måske berettiget.
Undertegnede vil gerne fastslå,
at stadsgildeledelsen ikke er
bemyndiget til at vælge og afsætte
ledelse- og udvalgsmedlemmer,
dette er alene en opgave for det
til alle tider valgte stadsgildeting,
bestående af de 5 gildeledelser.
22. marts 2018
Henning Lorentzen
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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

Fællesspisning.

Fællesspisning.
Tirsdag den 29. maj kl. 18.30
Denne gang er det Hanne, Lene og Britta fra 2 Gilde, der vil begive sig ud i
det kulinariske til Jer denne aften.
Menuen er ikke bestemt, så lad Jer overraske 
Vi tænker at krydre aftenen med et LILLE og oplysende indslag af den
forstående slags, så er I forberedte og nysgerrige 
Tilmelding på opslagstavlen i Gildehuset
eller Brittahojriis@stofanet.dk senest den 25. maj 2018
Vi glæder os til at se Jer.
Mgh.

Hanne - Lene og Britta
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døgn, når vi begynder at få mere
dagslys end nattemørke.

Hvornår er det
forår i Danmark?

Foråret er over os i kalenderen, men
vejret er ikke kommet i forårshumør
endnu - og hvornår kan vi egentlig
konstatere, at det er blevet forår?
Herhjemme har vi ikke nogen klar
definition af, hvornår det er forår,
men der findes dog flere bud på,
hvornår man med rette kan sige, at
foråret har indfundet sig.
Kalendermæssigt opdeler man typisk årstiderne, så vinteren falder i
december, januar og februar, mens
foråret er over os i marts, april og
maj, men det passer sjældent særligt godt med vejret i overgangsperioderne.
Forår
hænger
sammen
med
lys
og
varme
En logisk definition på forårets begyndelse finder vi i solens gang på
himlen, og man kan med rette sige,
at foråret begynder ved forårsjævn-

18

I år falder forårsjævndøgnet den
20. marts, og det er på den dag, at
dagslængden tiltager hurtigst, så
omkring jævndøgnet mærker vi tydeligt, at vi får mere lys dag for dag.
Man kan også kalde det forår, når
temperaturen fra morgenstunden
følger klokken frem til først på eftermiddagen, så vi ender på 12-14
grader, når det er varmest. Det er
en almindelig brugt definition blandt
meteorologer, og den baserer sig
på, hvor meget energi, der er i solens stråler.

Vores naboer har klare definitioner
I Sverige har man til gengæld en
klar og officiel definition på foråret,
og den kræver, at døgnmiddeltemperaturen er over 0 grader i mindst
syv døgn, før man kan erklære det
for forår.

Et bud på en dansk definition
Herhjemme har det - uden at have
vundet officielt indpas - været foreslået, at foråret er perioden, hvor minimumstemperaturen ligger mellem
0 og 10 grader og døgnets middeltemperatur er stigende.

Nordmændenes definition er lidt
mere kringlet, for her kræver man, at
temperaturen er over 0 grader, men
under 10 grader samtidig med, at
temperaturen generelt er stigende.

Generelt kan man sige, at når vi begynder at slippe for den udbredte
nattefrost, så vil det ofte ifølge de
skandinaviske definitioner kunne
kaldes for forår.
Vi skal således vente lidt endnu, før
vi kan erklære det for rigtigt forår, og
det passer nok meget godt i lyset af
det vinterlige vejr, som er på vej ind
over os i øjeblikket.

Olaj Mørup
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Nyt fra
Hjælpekomiteen.

Meget er sket i hjælpekomiteen her
på det sidste, vi er i gang med flere
projekter. Det der står først for, er
Sct. Georgs aften med uddeling af
donationer, og der er indkommen en
del ansøgninger. Vi er også i gang
med at forberede maj marked, fredag. den. 11. maj, hvor vi har fået
pladser i Jernbanegade, så vi kan
være samlet med pølsesalg og
skrabe lodder og hvad der eller skal
være. Vi har fået fire pladser, så der
er muligheder. Den kommende koncert i Brændkjær kirken, tirsdag den.
15. maj, med Kolding mandskor og
Corde Di Gioia som vi kender under
navnet Bjælderne, er vi også i gang
med. Det er nok muligt vi må bede
om lidt praktisk hjælp fra nogle gildebrødre fra de forskellige gilder, for
at klare opgaverne.
Jeg vil også gerne her slå et lille
slag for vores Børnestøtte, som er
noget vi kan formidle hele året, bare
vi får nogle indstillinger om hjælp, og

Print

vi tager os af det med det samme.
Midlerne er fremkommen ved gildebrødrene frivillige bidrag, herunder
Pondus, der står i gildehuset, og
som meget gerne modtager bidrag.
Jeg har lovet at oplyse om Børnestøttens konto nr. som er: 9277
5481138690
Børnestøttens formål er at gøre
livet lettere for:
Børn med en kort livshorisont.
Handicappede børn – Fysisk, psykisk eller socialt
Kronisk syge børn.
Er der nogen der kender til forhold
hvor vi kan hjælpe hører, vi gerne
om det og tager os af sagen. Dette
er noget der ligger os alle i komiteen
nær.
Med gildehilsen
Jørgen Pørksen

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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FROKOSTJAZZ!

5. Gildes Musikgruppe havde atter i
år inviteret til Frokostjazz
lørdag d. 3. marts 2018. 80 glade
deltagere var mødt op for at høre
Jenners Swing Service.

De fire orkestermedlemmer spillede
på banjo/guitar, kontrabas, trommer og klaver/trompet/sang. Dejlig
svingende musik lød nu ud af højttalerne, og de fleste numre var kendte
jazzrytmer.
Der blev klappet ivrigt til den dejlige
musik, og efter ca. tre kvarter, var
der tid til en pause.
Her blev der serveret tre velsmurte
snitter, og da de var indtaget, kunne
orkesteret atter komme i gang med
at spille.

Fire musikere skulle nu underholde
os de næste timer, med glad og
svingende jazzmusik.

De var så ivrige efter at komme i
gang med at spille, at Tove Andersen, ikke nåede at byde velkommen.

Kaffe og hjemmebagt kage, blev
serveret ved den næste pause.
Klokken 15.30 var det slut, men først
efter et par ekstranumre, kunne orkesteret pakke sammen.Bifaldet var
stort til en dejlig musikeftermiddag,
og Musikgruppen kan se tilbage på
atter en succes med Frokostjazz.
Tak for et dejligt arrangement skal
lyde til Musikgruppen!
Skriver Kurt Schmidt
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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.
Alt i alt er det en hyggelig og uforpligtende mødeform for alle interesserede gildebrødre.

Med gildehilsen fra
Formanden
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

Ferskvandsfisketur 2018
LØRDAG den 5. maj

Sted: Skovhave Lystfisker sø, Vejstruprødvej 39, 6093 Sjølund.
( Kør gennem Sjølund til Vejstruprød, følg skiltet til højre, til søen.)
Deltagere: Gildebrødre, børn/børnebørn, familie og venner fra Sct. Gilderne i Kolding.
Dagens program:
Mødetid kl.0800, herefter spises der morgenmad, med div. tilbehør.
Kl. 0900 starter fiskeriet i den smukke sø.
Kl. 1200 afsluttes fiskeriet, og der er opmåling af fangede fisk. Præmier for størst/flest
fangede fisk og Vandrepokalen skal finde en ny vinder.
Kl. 1215 køre vi til Henrik på Hoppesvej 118, i Vonsild, hvor der, traditionen tro, serveres
pølser/frikadeller med kartoffelsalat og diverse tilbehør. Under spisningen vil der blive
uddelt div. præmier, til dem som har fanget de største/fleste fisk.
Kl. ca. 1400 er der afslutning.
Pris: Prisen for hele arrangementet er 120 kr. pr. person. Det dækker, Morgenmad,
Fiskekort og det afsluttende arrangement. Øl og vand købes ved søen og under spisning,
til meget fordelagtige priser.
Tilmelding: Til Henning Nøhr tlf. 40474515, eller pr. mail til Svend Erik Pørksen
sep@porksen.dk.
HUSK: Sidste tilmelding er mandag den 30. april
Med gildehilsen,
Fiskelauget, 1. Gilde
Henrik Poulsen og Henning Nøhr
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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.

