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Kalenderen
DET SKER / HUSK OGSÅ

VÆRD AT HUSKE
Maj 2018	 	 	
Tirsdag      1.   4. gilde Gildearrang. med damer arr. 3. gr.
Torsdag      3.   1.gilde Gildehal arr. 3. gr.
Fredag      4.   4. gilde Søsætning af Kongebåden 
                          arr. Bådlauget
Lørdag      5.   1. gilde Ferskvandsfiskeri
Lørdag      5.   5. gilde  Gildetur arr. Ledelsen
Onsdag      9.   3. gilde Gildehal arr. 5. gr.
Fredag    11.   3. gilde Majmarked  arr. Tværgruppen
Mandag    14.   Stadsgilderåd
Onsdag    16.   Ridderhal Koldinghus
Torsdag    17.   2. gilde Gildemøde / ud af huset
Tirs/ons 22-23   3. gilde Arbejdsdage Frydenborg
Onsdag    23.   Distriktsgildeting
Tirsdag    29.   Fællesspisning
   

Juni 2018   
Mandag      4.    5. gilde Friluftsgildehal Frydenborg 
                           arr. 3. gr.
Tirsdag      5.    4. gildeFriluftgildehal Frydenborg
                          arr. 7. gr.
Onsdag      6.   2. gilde Frydenborg med ægtefæller
Torsdag      7.   1. gilde Sommermøde Frydenborg
                          Med Damer/Enker arr. 4. gr
Fredag      8.   3. gilde Frydenborg arr. 6. gr.
Fredag    15.   Valdemarsdag 
Weekend15-17 3. gilde Cykeltur Samsø
	 	
	Udmeldt 1. gilde 1/4-2018: Hasse Molvær
 Ny gildebror 1. gilde 5/4 -2018: Claus Berg Petersen.	
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Altid mere end 1.000 nye 
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på 
Autocentralen.com

Information og debat
REDAKTIONEN

Sagnet om Sankt Georg.
Den 23. april fejrer spejdere verden 
over Sankt Georgsdag. 
Historien om Sankt Georg begynder 
for mange hundrede år siden. Georg 
var søn af en officer i den romerske 
hær, og som sin far blev også Ge-
org soldat, så snart han var gammel 
nok. Han var en dygtig kriger og blev 
hurtigt forfremmet.
En dag på vej hjem kom han til den 
lille by Silene. I Silene havde der 
længe boet en drage i en sø uden 
for byen. Dragen var en plage for 
indbyggerne og for at holde sig gode 
venner med den, gav de den hver 
dag et får at spise. Da der ikke var 
flere får, måtte indbyggerne begyn-
de at ofre deres egne børn – efter 
lodtrækning.
Da loddet faldt på kongens datter, 
blev kongen ude af sig selv af sorg, 
og han tilbød indbyggerne alt sit sølv 
og guld og det halve kongerige, hvis 
bare hans datter måtte slippe. Men 
indbyggerne ønskede ikke at tage 
imod tilbuddet, og prinsessen blev 
sendt ud til dragen, klædt som brud.

I det samme kom Georg forbi. Prin-
sessen så ham og råbte, at han 
skulle skynde sig i sikkerhed, men 
Georg red nærmere og spurgte, 
hvorfor hun stod der.
Før hun havde nået at svare, rejste 
dragen sit vældige hoved fra søen. 
Georg løftede sin lanse og red mod 
dragen. Dragen vendte sig mod ham 
og blottede sine spidse tænder, men 
Georg red uforfærdet videre, og han 
borede lansen dybt ind i dragens 
hals. Dragen styrtede til jorden og 
var død.
Indbyggerne i Silene hyldede Georg 
som en helt, og kongen sagde, at 
han måtte få, lige hvad han bad om. 
Men Georg svarede, at det er en rid-
ders pligt – som det er enhvers pligt 
– at hjælpe, hvor der er brug for det 
uden at forvente belønning til gen-
gæld.
Selvom Georg var en helt, blev han 
forfulgt på grund af sin kristne tro, og 
den 23. april år 303 blev han henret-
tet.
Efter sin død blev han gjort til hel-
gen, og på hans dødsdag – den 23. 
april – mindes vi hans tapperhed og 
vilje til at hjælpe andre.

Redaktør Olaj Mørup
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         SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.                                                                                                                                                                                     

 

STADSGILDERÅDSMØDE. 

Mandag den 14. maj 2018. kl.19.00 i Gildehuset  
 

 Dagsorden: 

1. Velkomst 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent 
4. Godkendelse af referat fra sidste stadsgilderådsmøde d. 23. oktober 

2017. 
5. Stadsgildemesterens beretning  
6. Økonomien p.t. 
7. Beretning fra udvalgene  

a. hjælpekomite 
b. husudvalg 
c. lejrudvalg  
d. distributionsudvalg 
e. ridderudvalg 
f. operaudvalg 

 

     8.    Eventuelt herunder GIM-udvalg og onsdagsklubben  

 

Der er mødepligt for samtlige gildeledelser og udvalgsformænd. Alle øvrige 
gildebrødre er  

velkomne.  

 

På stadsgildets vegne 

Henning Lorentzen 

Stadsgildekansler 



1. gildes gildehal
 5. april 2018.

Vi var i alt 26 pænt påklædte mænd 
der var mødt frem til gildehal den 5. 
april arrangeret af 2 gruppe.                   
Gildemester Otto Bjerregård erklæ-
rede gildehallen for åben og gen-
nemførte de første ritualer og bad 
os tage godt i mod den nye gildebror 
der i dag søger optagelse. Deref-
ter fulgte optagelsen af Claus Berg 
Petersen som bekræftede løftet og 
skrev under i gildeskråen.
Gildemesteren holdt en tale om at 
lyve og kom ind på emnet både fi-
losofisk og historisk. Hvad er det at 
lyve?  Det er at sige noget man ikke 
selv tror på  og faktisk er usandt! 
Efter at have hørt The Ventures 
Walk Dont Run holdt Torben Ander-
sen 5 minutters Sct. Georg. Torben 
talte om Thyco Brahe fra hans fød-
sel i skåne 1546, hans astronomiske 
arbejde for Frederik den 2 på Ora-
nienborg på Hven, til hans landsfor-
visning og senere arbejde for Kejser 
Rudolf den 2 i Prag.       

 Udover det astronomiske arbejde 
beskæftigede TB sig også med at 
spå om fremtiden altså astrologi, og 
mente at kunne påvise at 32 dage 
var særligt uheldige dage også kal-
det Thyco Brahes dage. Han døde 
på mystisk vis i Prag 1601 hvor hans 
grav stadig kan ses. 

Gildemesteren lukkede gildehallen.                                        
Efter et kort ophold i natuglen gik 
gildebrødrene til sildene og de gode 
koteletter i fad.        Efter middagen 
var der indlæg ved HC Jeppesen 
som udtrykte sin tak til flere af gil-
dets brødre for deres arbejde.  HC 
gjorde opmærksom på at gildebrød-
rene kan leje gildehuset og Fryden-
borg med 25 % rabat. 

Information og debat
1. GILDE

• Vi har altid markedets bedste priser

• Vi leverer og monterer gratis.

• Vi har senge i alle størrelser

• Mere en 25 års erfaring

• Specialister i senge og alt til soveværelset
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Information og debat
2. GILDE

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526  

info@egelymurerforretning.dk

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Jørgen Pørksen orienterede om 
hjælpekomiteens arbejde. Der er i 
maj 2 arrangementer fredag den 11 
maj, majmarked der vil være behov 
for 10–12 personers hjælp og en stor 
bil med trækkrog der kan trække en 
trailer. Sct. Georgs Gilderne Kolding 
har 4 pladser i Jernbanegade. Den 
15 Maj er der koncert  i Brændkjær-
kirken med Kolding mandskor og 
Bjælderne. Her til skal der også bru-
ges frivillige. 
I øjeblikket er der 1 konfirmand der 
har anmodet om hjælp fra Børne-
støtten. .Præster indstiller, men alle 
kan søge. Det er anonymt.
 Kai Peter videregiver en hilsen fra 
Uffe Rasmussen Ærø og fortæller 
han har haft et tilbagefald med sin 
sygdom.    
Gildemesteren ønsker den nye gil-
debror velkommen og håber han vil 
falde til i gildet.                
GM lykønskede Frede Jensen med 
de 70 år og overrakte vin til den 
”gamle” ølmand.          
Dermed afsluttedes en hyggelig af-
ten på vanlig vis.

Skriver PAM
                                                       

2. Gildes Gildeting
 15. marts 2018.

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 be-
retning (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 kollide-
rede med andet arrangement, så 
her skal vi altid lige være opmærk-
somme 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. Gil-
dekalenderen er vores bibel, selvføl-
gelig ikke at vi skal leve slavisk efter 
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Stort udvalg i indendørs 
og udendørs maling

Se mere på www.jotun.dk

Scan koden 
og hent Jotun 
Colour Match 
til din iPhone.

den, men den er en god ven at have 
med sig hele tiden. 
Vi har været heldige at få gode hjæl-
pepenge i de sidste par år, hvilket 
betyder at vi nu har en hjælpekonto 
samt en hjælpegruppe, som skal 
være opsøgende på forskellige om-
råder. 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 no-
get 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 

burde vi være hævet over.  Vi er her 
for at styrke, hjælpe og have glæde 
af hinanden.
Fremtiden er også noget vi skal tæn-
ke på, gildets fremtid. For at vi kan 
bestå er der altså poster der skal ud-
redes, 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 tan-
ker om, at I har lyst at være med, så 
sig til. 
Lad os starte et rigtig godt gildeting 
for 2 gilde.
Herefter fremlagde gildeskatmeste-
rende det reviderede regnskab samt 
budget for 2019. Regnskab og bud-
get blev godkendt
Næste punkt var beretning fra ud-
valgene og herefter var der fra ledel-
sen fremsendt forslag til vedtægts-
ændringer. Aase gennemgik de 
udsendte nye vedtægter punkt for 
punkt. Under punkt 4 ”Dagsorden 
for gildeting” blev en linje fjernet og 



8

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

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 gildeskatme-
ster og Annemarie bliver suppleant.
Ulla stopper som revisor. Ny revi-
sor 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 pro-
blemer.
Gildetinget var herefter overstået i 
god ro og orden, hvorefter vi godt 
sultne fik smørrebrød og efterføl-
gende kaffe og lagkage.
Vi sluttede aftenen af på vanlig vis. 

AMS skriver
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E.H. Tømrer- og snedkerforretning
Speciale: Døre og vinduer I Træ-alu, - til- og ombygning-
Certificeret Toldtekt akustik-fagmand. Medlem af Dansk Byggeri

Ebbe Holst
Tlf. 2172 7847

ebbe.holst@mail.dk

Vonsildvej 225
6000 Kolding

REGNAR
STAUGAARD

Statsaut. revisor
Mazantigade 9
6000 Kolding

Tlf. 75 52 37 99

år ud og år ind, og en dag er der 
ikke mere på kontoen. Det kommer 
altid som en overraskelse, at tiden 
er udløbet. At sige verden ret farvel 
i livets gry og livets kvæld er lige 
tung at nemme, siger Grundtvig og 
spiller på ordet tungnem. Vi er tung-
nemme og synes, at livet burde vare 
ved, selvom vi i gennemsnit har fået 
Ca. 700.000 timer, hvilket må kal-
des rundhåndet. Pengene kommer 
undertiden igen. Denne torsdag er 
definitiv. Har man et lys i en skuffe, 
kan man bevare det i mange år, hvis 
man lader være med at tænde det. 
Men tiden går også, selvom man 
ikke bruger den. Denne artikel af Jo-
hannes Møllehave som jeg for nylig 
læste i en avis, drejede mine tanker 
hen imod, hvordan vi egentlig ople-
ver og forvalter hverdagen og årene 
som går. Det er jo ikke længe siden 
vi gik og længdes efter foråret, og nu 
er vi allerede nogle uger inde i det. 
Det har fået mig til at fundere over 
livets gang og da vi om 2 måneder 
står på tærsklen til sommeren, kan 
jeg ikke undlade at sammenligne 
vort livsforløb med årstiderne. Livet 
er som årstiderne delt op i forskelli-
ge perioder. Vi har forår, sommer, ef-

Information og debat
3. GILDE

3. Gildes Gildehal
12. april 2018.

38 Gildebrødre og 9 gæster deltog i 
april gildehal, hvor vi havde indsæt-
telse af ny Gildemester og 2 40 års 
jubilæum samt et 25 års jubilæum. 
Gildemester Christian Sønderby 
bød velkommen til april gildehal 
samt forårets komme og de lyse ti-
der.
Herefter fulgte indsættelsen af ny 
Gildemester. Christian Sønderby 
fratræder efter 2 år på posten. Lau-
rits Vinding blev valgt til ny Gilde-
mester ved Gildeting den 8. marts 
2018.
Gildemestertalen handlede om kun-
sten at beherske tiden.
Tiden kommer aldrig igen, så vi bør 
passe bedre på den. Det har altid 
undret mig, at folk passer bedre på 
deres penge end på deres tid. Det 
er dog en erfaring, som de fleste har 
gjort, at pengene undertiden kom-
mer igen, mens tiden aldrig kom-
mer igen. Tiden er Vorherres måde 
at give kredit på. Man bruger den 
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HYLKEDALVEJ 3 - 6000 KOLDING - 75 52 47 55 - MAIL@VAGN-O.DK

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING

PCL-STYRING

DøgnService

Vagn O. Electric
  Aut. EL-installatør

terår og vinter. Disse årstider glider 
umærkeligt over i hinanden, uden at 
vi egentlig tænker over det. Sådan 
er det også med perioderne i vort 
liv. Den første periode er barndom-
men, hvor vi gennem vore forældre 
lærer at indordne og begå os i skole 
og samfund. Vi ser med klare øjne 
på, hvad der sker omkring os, og 
suger lærdom og viden til os. Efter 
barndommen kommer den sorgløse 
ungdom, hvor livet for de fleste fø-
les som en leg, hvor man afprøver 
grænser, men samtidig skaber sig 
en grobund for ens videre livsforløb, 
ved at finde den hylde eller plads 
i samfundet, hvor man føler sig 
hjemme. Efter ungdomstiden æn-
drer livet sig gradvis. Man er blevet 
rigtig voksen og kravene til hver en-
kelt person er blevet større. På ar-
bejdsmarkedet stilles der store krav, 
for at vi kan begå os i konkurrence 
med den omliggende verden, som 
er rykket tættere ind på livet af os. 
Ligeledes er familien heldigvis igen 
ved at blive et centralt punkt i vores 
hverdag. Børn, familie og fritidsakti-
viteter fylder meget i vores liv. Men 
det er, desværre kan man sige, også 
sådan at de materielle goder har høj 

prioritet i samfundet, på trods af at 
der er flere og flere mennesker, som 
stopper op og siger til sig selv, om 
denne jagt på penge og prestige er 
det hele værd. Midt i vores livsfor-
løb, er vi kommet dertil hvor vi gerne 
skulle være nået et langt stykke ad 
vejen, mod det mål, som vi satte os 
som unge. Men for de fleste, har der 
været store eller små forhindringer 
hen ad vejen. Alle har måtte arbejde 
hårdt for at nå frem til, hvor man nu 
befinder sig. Så pludselig, uden at vi 
tænker så meget over det, nærmer 
den tid sig, hvor dåbsattesten viser, 
at vi skal til at gå på pension. For de 
fleste, har dagene i mange år, væ-
ret lagt i et fast skema, men nu skal 
man selv til at udfylde sit skema. Det 
kræver, at man i god tid har indstillet 
sig, både mentalt og socialt, på sit 
nye liv som efterlønner eller pensio-
nist. Her i 3. gilde har vi brødre som 
befinder sig i forskellige livsforløb. 
Mange har forladt arbejdsmarkedet, 
men der er også nogle, som skal for-
lade det inden for nogle få år. Ende-
lig har vi en mindre gruppe som har 
pensionsalderen et stykke ud i frem-
tiden. Fælles for os alle er, at vi har 
fået en stor portion livserfaring, som 
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vi kan dele ud af. Ligesom årstider-
ne, har de forskellige perioder i vores 
liv noget at give os. Hvis man som 
ældre, deltager i samfundsdebatten, 
engagerer sig i foreningsliv eller an-
det, kan man selv gøre meget til at 
vinteren i ens liv ikke føles kold og 
lidt trist, men at det nærmest føles, 
som om solen har fået magten. Og 
det at man selv er med til at sætte 
dagsordenen, giver en stor glæde 
og tilfredshed. Og til de yngste og 
ikke mindst til de gildebrødre, som 
ikke har været så længe i 3. gilde, 
vil jeg blot sige, at det arbejde som 
I yder, sammen med de øvrige Gil-
debrødre, er af stor værdi for gildets 
fremtid. Ikke nok med at I er med til 
at øge gildets sammenhængskraft, 
men I bliver også selv klædt på gen-
nem perioden i gildet, til den vinter 
der også kommer for jer.
Og jeg vil slutte med at ønske at 
alle gildebrødre, vil deltage aktivt i 
gildets arbejde, med de muligheder 
og evner som den enkelte har. Det 
kræver et stykke arbejde af alle, hvis 
vi som gilde, skal fastholde og ud-
vide de aktiviteter vi har. Og disse 
aktiviteter, som er grundstenen i 
vort gilde, er utrolig vigtig for vores 
hjælpearbejde og muligheder for at 

Byens VVS´er
Byens VVS´er Byens VVS´er

Byens VVS´er

yde økonomisk hjælp til mennesker 
der søger donationer hos os. Des-
uden får vi en bonus, som er helt 
unik, nemlig et kammeratskab der 
vil præge os i hverdagen. Ved den 
daglige omgang med hinanden læ-
rer vi at have respekt for det, som 
har værdi for andre.
Herefter havde vi 3 jubilarer som ef-
ter tur blev kaldt op foran højsædet:
Åge Iversen, 25 års jubilæum den 
11. februar. 
Henning Foged Hansen 40 års jubi-
læum den 9 februar.
Henning Schelde 40 års jubilæum 
den 9. januar.
Gildemesteren holdt en personlig 
tale for dem alle 3 og ønskede dem 
tillykke med jubilæet.
Henning Lorentzen holdt 5 min. Sct. 
Georg, hvor Henning fortalte sagnet 
om Sct. Georg og Dragen i en nyfor-
tolkning af Pernille Mønster.
Ole Ottesen læste Gildeloven.
4. gruppe stod for eftergildehal som 
Henning Schelde var vært for.
Efter middagen fortalte Ejvin Lang-
kjær om familiens tur til Wales, 
hvor de havde lejet en båd og sej-
lede rundt på kanalerne og hvor han 
samtidig viste en masse flotte bille-
der fra turen.
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MNA Skriver.
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Information og debat
4. GILDE

Vi skaber køreglæde

Gildehal 4. gilde 
3. april 2018 

med indsættelse.
Vi var 21 gildebrødre til denne gilde-
hal, efter flaget og gildemesterens 
velkomst var det næste punkt, ind-
sættelse, hurtig overstået fordi der 
var genvalg til hele ledelsen ved det 
afholdte gildeting, så vi kom hurtig til 
gildemesterens tale. 
For et stykke tid siden spurgte min 
børnebørn om jeg ville fortælle om 
min barndom. Det fik mig til at tænke 
på, hvor forskellige vi mennesker er. 
Og ved nærmere eftertanke er det 
jo meget forståeligt. Vi bestemmer jo 
ikke selv hvem vores forældre er, og 
hvor vi vokser op. Senere har vi selv 
mere indflydelse, for vi bliver styret 
af vores vilje og interesser gennem 
livet. Ind imellem stopper vi op, og 
tænker over livet, og vi kan fornem-
me en tryghed, nogle af os har levet 
et fortravlet liv og så har vi måske 
ikke tid til at tænke ret meget over 
hvordan vi lever vort liv. Ind imellem 
har vi måske følt, at livet har været 

ved at løbe fra os. Vores forældre 
havde ikke så travlt. Jeg forsøger 
hver dag, at lægge bånd på mig 
selv, for ikke at stresse rundt. Hver 
morgen når man vågner, har man 
mulighed for at få noget positivt ud 
af livet. Mange vælter ud af sengen, 
uden at skænke livet en tanke, går 
i gang med de sædvanlige ritualer, 
vask, påklædning, morgenmad, når 
det er overstået begiver vi os på ar-
bejde, eller har nogle ritualer i hjem-
met, andre går anderledes til værks, 
allerede aftenen før, inden de falder 
i søvn, planlægger de den nye dag, 
jeg har selv været slem til det, hvor-
dan de kan få det bedste ud af næ-
ste dag, om det er på arbejde eller i 
fritiden. Hvis et menneskes gennem-
snits alder er omkring 80 år, vil det 
betyde at vi i løbet af vores levetid 
ikke mindre end 29.200 morgener, 
hvor vi har en ny dag foran os, det 
er meget rundhåndet af vores ska-
ber. Stopper vi op et øjeblik i hverda-
gen, og ser tilbage på den tid vi har 
brugt, spørger man måske sig selv 
og hvad fik jeg så ud af det? hvad 
svaret så end bliver, tusinder og at-
ter tusinder af morgener, vil vi vågne 
op til dage, der stiller forsvinder i den 
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store glemmebog, tilbage bliver der 
så de mindeværdige dage, der har 
bidt sig fast i erindringen. Dage der 
som byggeklodser bliver lagt oven-
på hinanden, og ender med at blive 
vort liv, det er en form for livskunst at 
samle på så mange erindrede dage 
som muligt. Jo flere man har at se 
tilbage på, jo rigere liv har man haft. 
Nogle ser livet som et lotteri, hvor 
skæbnen mere eller mindre tilfæl-
digt deler gevinster ud, det er må-
ske fristende at tage imod sejre og 
nederlag, i den rækkefølge de måtte 
komme, det kan være en lidt farlig 
indstilling at have, for det kan føre 
til, at man let synker hen, og bare 
slår tiden ihjel, tiden er jo det mest 
dyrebare vi mennesker har.
SÅ LEV LIVET MEN DU HAR DET.
Efter et stykke godt musik til at for-
døje gildemesterens ord på var det 
Erik Albrektsens tur til at holde 5 mi-
nutter og det blev til en beretning om 
en sejltur til Berlin, at sejle til Berlin 
er jo i sig selv lidt usædvanlig, men 
gennem mange floder søer og kana-
ler, og ikke mindst mange sluser, kan 
det lade sig gøre, kontrasten mellem 
det tidligere vest og øst Tyskland og 
ikke mindst turens mål Berlin.
Eftergildehallen med hyggeligt sam-
vær, og igen sild på menuen, og 
da det er 4. gilde der står for det 
praktiske til arrangementet den 23. 
april på Slottet gav det jo lidt debat 
hvordan det skulle løses vi var alle 
fortrøstningsfulde om at det klarer vi 
også, vi sluttede på vanlig vis efter 
en god aften.

Skriver Poul Lyngs

5. Gildes 
Fødselsdagsgildehal

17. april 2018.
Vi kunne ikke helt høre, hvad GM 
Steen ville berige os med af musik, 
da vi trådte ind i gildehallen. Musik-
anlægget var i udu. Så gæsterne; 
Verner Thomsen, Villy Clausen og 
Villy Rasch fra 3. Gilde samt vi 17 
andre indtog vores pladser i ”lar-
mende” stilhed.
Helt godt blev det heller ikke, da vi 
skulle synge for flaget. Vores Musi-
cus Elly havde andet at se til, men vi 
sang så godt vi kunne.
GM talte om ilden, et af de fire grun-
delementer. Ilden renser og fornyr 
og er altid blevet brugt i utallige 
sammenhænge. Både godt og ondt. 
F.eks. tændte man i gamle dage bål 
på kysten for at lokke skibe til at 
strande, så man kunne stjæle ski-
bets last og berige sig på den måde.
Hvem er i stand til at beskrive flam-
mernes forskellige farver? Et foto-
grafi viser de flotte farver og en dyg-
tig kunstmaler kan gengive farverne, 
men vores hukommelse kommer nok 
på en prøve, hvis vi skulle beskrive 
flammernes farve. En lille anekdote 
om kunstmaleren Oluf Høst fortæl-
ler, at han havde en fast aftale med 
telefoncentralen i Gudhjem om, at 
de skulle give ham besked, hvis der 
blev meldt ildebrand i området. Det 
skete flere gange, at han brat forlod 
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et middagsselskab for at studere 
flammerne. Bagefter kunne han til-
bringe adskillige timer på at få de 
rigtige farver frem på lærredet.
Vores hukommelse rækker sikkert 
ikke til at huske, hvordan forskel-
lige slags træ lugtede, når det blev 
brændt. Alle disse fine nuancer, som 
også var en del af lejrbålet sam-
men med de sjove oplevelser. Hver 
gang vi mødes i gildehallen, bliver 
vi erindret om lejrens bål af lysene 
på højsædet. Vi tager genskinnet 
af flammerne med os. De symboli-
serer sandhed og retfærdighed. De 
skal samtidig erindre os om, ligesom 
flammerne lyser og stræber opad, 
skal vi stræbe efter sandhed og ret-
færdighed og sprede lys og glæde 
omkring os.
I Grethes 5. minutters Sct. Georg 
fortalte hun om en ”skæv eksistens”; 
Torn Trine fra Vejle. Hun var ellers 
forlovet, men en måned før bryllup-
pet forlod gommen hende til fordel 
for en anden. Hun var en høj, mørk 
smuk kvinde, som boede hos sine 
forældre. Hun havde sin egen måde 
at stryge rejer og plukke æbler på. 
Lukkede bukserne om rejerne og 
æblerne og uddelte dem her fra. 
Hun sejlede ind til marked i Vejle i 
en udhulet træstamme, sov ofte hos 
sine køer for her var varmt. Døde 
som 82 årig efter at have været på 
plejehjem i 14 dage.
Ledelsen havde et efterslæb på to 
40 års jubilarer. Hanne og Bodil blev 
lykønsket og fik deres velfortjente 
nåle.
Gildekansler Lise meddelte at Lis 

Vedstesen ønsker at blive overført 
til 2. gilde i Horsens førstkommende 
torsdag.
Eftergildehallen bød på dansk hak-
kebøf og is, hvilket lød til at alle syn-
tes vældig godt om. 
Lise rundsendte tilmeldingslister 
vedrørende; Sct. Georgsaften, kaf-
febrygning til Maj marked og repræ-
sentanter til den Spanske trappe.
Tove Andersen, angående udstillin-
gen på biblioteket. Meget få henven-
delser fra publikum. Måske prøve 
igen på et senere tidspunkt. 
Grethe har en liste med evt. interes-
serede, som vil blive inviteret til et 
stormøde.
Inger havde fået en hilsen til os alle 
fra Tove og Kurt fra Vietnam.
Bodil fortalte om onsdagsklubbens 
tur til Tirpitz den 6. juni, hvor alle 
er velkommen til at deltage. Koster 
300,- kr. inkl. bustur, mad og entre-
billet.
Jørgen havde kun fået 46 tilmeldin-
ger til Sct. Georgs løbet. Der skal 
minimum deltage 50 for at det løber 
rundt. Bliver måske aflyst.
Verner Thomsen takkede for en god 
gildehal. Men var lidt skuffet over at 
Kaj ikke brød ud i sang, da ”musik-
ken” ikke virkede. Han kunne for øv-
rigt fortælle, at 2 gildebrødre fra 3. 
gilde var med til at starte 5. gilde.
GM Steen sluttede med at takke den 
arrangerende 2. gruppe for en hyg-
gelig aften.
På kulturaftenen vil der være åbent 
hus i Gildehuset.

Reserveskriver Ady
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Information og debat
STADSGILDET

Stadsgildemestertale
Sct. Georgs Aften

23. april 2018.
I vores daglige virke skal vi udbrede 
den rette gildeånd. Det bliver sagt i 
enhver gildehal, men hvordan gør vi 
det. Hvordan udbreder vi den rette 
gildeånd i vores dagligdag og i vo-
res daglige måde at være på? At ud-
brede den rette gildeånd må betyde, 
at vi skal være gode eksempler for 
gildearbejdet til inspiration for andre 
mennesker. Der er efter min mening 
4 elementer i vores gildearbejde, 
hvor vi alle kan gøre en indsats.
Det første element, der springer 
frem er ordet HJÆLPSOMHED. Vi 
skal i vores daglige virke være op-
mærksomme på hvor vi kan hjælpe, 
og så skal vi gøre det. En spejder 
bliver ofte skitseret som en lille spej-
der, der hjælper en gammel kone 
over vejen. Det er et sødt billede på 
hjælpsomhed, men hjælpsomhed 
rækker jo langt videre.
Vi skal overalt i vores dagligdag 
være opmærksom på vore med-

menneskers behov for hjælp. Vi skal 
ved dialog, iagttagelse og medleven 
gøre vores bedste for at række vo-
res medmennesker en hjælpende 
hånd. Hjælpen kan gives på mange 
måder. Der kan være tale om sim-
pelt praktisk hjælp, som nabohjælp, 
vennetjenester, hjælp til børn og 
børnebørn og ikke mindst lytte og 
deltage i samtaler med vores med-
mennesker. Der kan naturligvis også 
være tale om økonomisk hjælp. Her 
skal vi stå sammen om at få penge 
i vores hjælpekasse til uddeling som 
donationer til trængende personer 
og organisationer.
Det næste element er ordet PER-
SONLIG UDVIKLING. Vi skal ar-
bejde med os selv for at blive gode 
samfundsborgere. Vi skal involvere 
os i lokalsamfundets opgaver og ud-
vikling ved at stille spørgsmål, søge 
ny viden og dele viden. Det er vig-
tigt, at vi har en personlig holdning 
til tilværelsens forskelligheder, at vi 
har en grundlæggende personlig 
stilling til grundlaget for vores tilvæ-
relse. Det er vigtigt, at vi ikke er ban-
ge for sige vores mening og deltage 
i debatter i såvel gildearbejdet som i 
et offentligt forum. Vi skal være tro-
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værdige og altid være til at stole på. 
Vi skal lytte, give såvel positiv som 
negativ kritik, og fremfor alt respek-
tere andres meninger. Vi lever jo i et 
demokrati hvor flertallet bestemmer, 
men flertallet ikke altid har ret.

Det næstes element er FÆLLES-
SKAB. Vi skal virkelig føle, at vi er 
med i et fællesskab, der har bag-
grund i spejderbevægelsens grund-
lag og værdier. For at være med i et 
fællesskab er det vigtigt, at deltage i 
de forskellige arbejdsopgaver, som 
fællesskabet påtager sig. Fælles-
skabet skal vise sig ved et godt og 
inspirerende gruppearbejde og en 
medleven i dit gildes aktiviteter og 
traditioner. Vi skal virkelig føle, at 
vi er medlevende i et godt netværk, 
hvor vi med fælles indsats og kræf-
ter løfter fælles opgaver. Der er ikke 
noget så dejligt som at løfte i flok. 
Det gode fællesskab og vores akti-
viteter må gerne virke inspirerende 
til nye gildebrødre. Kun ved at vise 
glæde ved gildearbejdet kan vi få 
nye gildebrødre.
Det sidste element vil jeg give ordet 

SAMFUNDSSIND. Vi skal naturlig-
vis være med til at udvikle og støtte 
humanitært arbejde i Danmark så-
vel som i udlandet. Vi skal tage del 
i de lokale samfundsproblemer og 
blande os i debatterne. Vi skal ar-
bejde for international forståelse og 
samarbejde og støtte de kræfter, der 
arbejder for en bedre verden for os 
alle, uanset farve og religion. Det lig-
ger naturligvis lige til højrebenet, at 
vi skal støtte vores spejdere og spej-
derbevægelsen såvel lokalt som i 
den store verden. 
Tilslut vil jeg blot nævne, at hvis vi 
har alle de anførte elementer med i 
vores tanker ord og handlinger, så 
udbreder vi den helt rette gildeånd. 
Hvis vi derudover påvirker vores 
medmennesker med et godt hu-
mør, så kan det ikke blive bedre.

Tak.
Stadsgildemester

Kaj Vahlkvist
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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 
 



Frydenborg har fået nye
 senge/køjer først på året i 2018. 

Se billederne fra før og efter. 



Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

ONSDAGSKLUBBEN

Onsdagsklubben er stadig 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 aktivi-
teter med bridge, billard og strikke-
stue. Der er også nogle der snakker 
med hinanden om de lokale proble-
mer, medens andre tager sig af de 
udenlandske.

Alt i alt er det en hyggelig og ufor-
pligtende mødeform for alle interes-
serede gildebrødre.

Med gildehilsen fra
Formanden



 

 

 

 

 

 

 

 

Fellowship Day 2018 
Torsdag den 25. oktober kl. 19.00 

 
Nu har du chancen for at se ”Spejderefterskolen”! 

 
Fellowship – Gildehal 

Præsentation af skolen ved forstander Ole Conrad Kondrup 
Traktement og under kaffen foredrag af  

Korshærspræst Mette Ørskov, der fortæller om  
humanitært arbejde i varmestuen i Fredericia 

 
Sæt X i kalenderen  

Nærmere program med tilmelding på et senere tidspunkt! 

Gildehilsen GIM’erne i Fredericia 

 



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 Kolding Storcenter 

 
Mandag – Torsdag  9-17:30 

Fredag   9-18 
Lørdag   9-14 

 
Tlf. 7552 4233 
koldingloeve.dk 

 

 
Mandag – Fredag  10-20 
Lørdag og Søndag  10-17 

 
 

kolding@apoteket.dk 
facebook.com/koldingloeve 

 

Onsdagsklubbens 
Strikkeklub

Der er altid plads til flere hånd
ararbejdspiger.
 Der kan strikkes og sys til eget brug 
eller til hjælpearbejde.

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Alle gildebrødre og ægtefæller er 
velkomne.

Vi har det rigtig hyggeligt.

Med gildehilsen fra
Inger Vahlkvist
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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**

home Lynggaard & Hansen  
– bedst sælgende mægler for 4. år i træk*

SÅDAN!

* 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.
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