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Kalenderen
DET SKER / HUSK OGSÅ
VÆRD AT HUSKE

Juni 2018			
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

4.
5.
6.
7.

5. gilde Friluftsgildehal Frydenborg
4. gilde Friluftgildehal på Frydenborg
2. gilde Frydenborg med ægtefæller
1. gilde Sommermøde Frydenborg
med Damer/Enker
Fredag
8. 3. gilde Frydenborg
Fredag 15. Valdemarsdag
Week 15-17. 3. gilde Cykeltur Samsø
			
August 2018			
week 10-12. 3. gilde Kanotur
mandag 13. 3. gilde Gildehal Houens med damer
onsdag 20. Husudvalg - Udvalgsmøde
torsdag 23. 2. gilde Gildemøde ude af huset
September 2018			
søndag 2. 5. gilde Ekstremløb
tirsdag
4. 4. gilde Gildehal
onsdag 5. Stadsgildet Gildemestermøde
torsdag 6. 1. gilde Gildemøde
tirsdag 11. 4. gilde Udvidet ledelsesmøde
torsdag 13. 3. gilde Gildehal
mandag 17. Distribution Udvalgsmøde
tirsdag 18. 5. gilde Gildehal
torsdag 20. 2. gilde Gildehal
mandag 24. 3. gilde Gilderåd
tirsdag 25. Fællesspisning
onsdag 26. 5. gilde Udvidet ledelsesmøde
lør/søn.29-30 4. gilde Weekend på Frydenborg
m/familie

Arrangementer der ønskes optaget i kalenderen bedes indsendt
til stadsgildekansleren sgk@sctgeorgsgilderne.dk
Deadline for næste nr: senest den 20. august.
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REDAKTIONEN

Hvad er stress?

Stress er den moderne syge - et
produkt af præstationssamfundets
krav til både voksne og børn. I skolen, på arbejdet og hjemme i familien. Det kan ramme alle rig og fattig,
rengøringsassistenten og erhvervslederen. Og ofte er det de mest pligtopfyldende, der bliver syge.
Mennesker, der har været udsat for
stress i længere tid, kan blive alvorligt syge både fysisk og psykisk.
Travlhed på jobbet, børn, der skal
hentes, indkøb, tøj, der skal vaskes,
mad, der skal laves, rengøring. Det
er bare nogle af de ting i hverdagen,
der kan gøre os stressede. Men der
er stor forskel på stress.
Når det er svært at leve op til krav
- uanset om de stilles af andre eller
os selv - kan det give stress. Stress
er kroppens reaktion på overbelastning. Er man stresset gennem længere tid, reagerer kroppen på det.
Denne reaktion kan være psykisk
eller fysisk. Vi kan sagtens leve med
stress i en kortere periode, og nogle
hævder endda, at det er sundt. Men

ingen er i tvivl om, at den langvarige
påvirkning af kroppen, der sker, når
vi er stressede gennem længere tid,
er skadelig. Derfor er det vigtigt at
lære sig nogle værktøjer til at undgå
stress.
Er du ramt af stress, er det ikke altid
lige let at få taget hul på en anderledes livsstil. Men du kan begynde
med nogle få, helt enkle ting. Blandt
andet skal du sørge for at få noget
frisk luft. Du kan fx begynde at gå
eller cykle til arbejde.
Du skal også huske at slappe af
med det, du holder mest af, hvad
enten det er at lytte til din yndlingsmusik eller at lege med dine børn.
Det er vigtigt, at du lærer at fokusere på de ting, der gør dig glad,
og prøver at glemme de ting, du
alligevel ikke kan gøre noget ved.
Få støtte hos dem i din familie, på arbejdet og i vennekredsen, som du har
tillid til. Nogle gange kan det hjælpe
bare at få talt om det, der går dig på.
Og endelig: Ryd op og få løst små
og store konflikter, som piner dig i
din hverdag.
Pas godt på dig selv.
Redaktøren.

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

Referat fra stadsgilderåd14. maj 2018.

Velkomst
Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste
stadsgilderådsmøde d. 23. oktober
2017.
Stadsgildemesterens beretning
Økonomien p.t.
Beretning fra udvalgene
hjælpekomite
husudvalg
lejrudvalg
distributionsudvalg
ridderudvalg
operaudvalg
Eventuelt (herunder GIM-udvalg og
onsdagsklubben)
Deltagere: Stemmeberettige ledelsesmedlemmer: 13 og 23 gildebrødre i alt.
Ad 1 Velkomst
Kaj Vahlkvist bød velkommen
Ad 2 Valg af dirigent
Ib Damkjær-Larsen
Ad 3 Valg af referent
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Henning Lorentzen
Ad 4 Godkendelse af referat
Ingen Kommentarer
Ad 5 Stadsgildemesterens beretning (indsat uredigeret)
Gildemesterens beretning
Gildemesterens beretning skal efter
sædvane indeholde noget om fortiden, noget om nutiden og noget om
fremtiden. Den del af min beretning
vil jeg gøre ganske kort, da vi jo
havde stadsgildeting i marts måned,
hvor jeg faktisk talte om de samme
ting.
Gildelivet i Kolding går sin gode
gang, med gode aktiviteter i de enkelte gilder og med en fremtid foran
os med gode planer og projekter.
I min tale på Sct. Georgs aften på
Koldinghus talte jeg om de 4 elementer i vores gildearbejde, som
vi skal arbejde med og udvikle. Jeg
nævnte HJÆLPSOMHED, PERSONLIG UDVIKLING, FÆLLESSKAB OG SAMFUNDSSIND. Disse
elementer skal vi tænke over i vores
daglige virke som gildebrødre.
Der er også et 5. element som vi skal
arbejde med, nemlig SYNLIGHED.
Jeg synes, at vi den forløben tid fra
stadsgildetinget har haft stor synlig-

hed med vores gildearbejde. Jeg vil
her nævne.
Rigtig god omtale i pressen om vores Sct. Georgs Aften på Koldinghus
og vore donationer.
Omtale i TV syd om vores donation
til Campingvogn på Plejehjem
Stor interesse ved søsætningen af
Kongebåden med musik, øl og pølser.
Vores synlighed på Majmarkedet
med pølsesalg, salg af skrabelodder
og strikkevarer.
Pr. udstilling på biblioteket og efterfølgende opfølgning på majmarkedet.
Deltagelse i 25 års jubilæum ved De
grønne piger i Strandhuse.
Hjælpevagter ved 750 års jubilæumsfestligheder på Koldinghus.
Reklameindsats for koncert i Brændkjærkirken den 15. maj.
Sct. Georgs løb
Plejehjemsbesøg af 5. gilde
Det har alt sammen været aktiviteter, der har gjort vores gildearbejde
synligt for vores omverden.
Synlighed, vores engagement, og
vores glæde ved gildearbejdet skal
skabe grundlag for interesse hos
nye emner for optagelse i vores fælKupon til 2 kuvertlagner.
Ved køb af seng.
HUSK at medbringe kuponen.

etet

lesskab og værdier.
Vi skal nu i gang med at høre beretninger fra vores forskellige udvalg.
Der er projekter som vi skal debattere og beslutte. Jeg vil her opfordre
til, at vi alle deltager i debatterne og
kommenterer de forskellige rapporter. Vi har alle en mening om tingene. Hold jer ikke tilbage med at
give jeres mening til kende. Kun ved
en god dialog kan vi træffe de rigtige
beslutninger.
TAK
Ad 6 Økonomi P.T. Bent Christensen
Bent Christensen fremlagde og omdelte et kvartalsregnskab som så
fornemt ud, alt fulgte det budgetterede, et fornemt stykke arbejde.
Ad 7 Beretning fra udvalgene
7 A. Hjælpekomite Jørgen Pørksen
Jørgen Pørksen fortalte, at vi havde
været mere synlige, både i bybilledet og i skrevne medier, specielt
også TV Syd i forbindelse med donation til en campingvogn til plejecenter Bertram Knudsen.
Vi har også lejet plads, i forbindelse
med koncerten i Brændkjærkirken,
på lystavlerne ved indfaldsvejene,

•

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

de havde dog ikke virket i 3 dage,
det ville Jørgen Pørksen påtale ved
Kommunen.
Vi havde mange nye donationer på
slottet.
Børnestøtten er i gang med to nye
emner, og en elev fra parkskolen.
Vi var synlige i forbindelse med majmarked, og har satset lidt i form af
avis artikler i forbindelse med koncerten i Brændkjærkirken.
7.b Husudvalg, Poul Lyngs
Poul Lyngs fortalte at taget nu var
repareret, fordøren skulle repareres
og det er nødvendigt at tage håndværker til dette.
Vi får et tilbud på rensning af tagrender, og der er hovedrengøring den
22 august, og tæppet i restauranten
vil samtidig blive renset.
Der har været en brandskade på 1.
sal, bliver dækket af forsikringen.
7.c Lejrudvalg, Ole Otzen
Ole fortalte, at Frydenborg er til glæde for mange, Veteraner, plejehjem
og børnehaver, for at finansiere dette, vi nødt til at udleje lejren til private.
For at holde lejren attraktiv, ønsker
Ole Otzen en ekstra bevilling til udskiftning af fliser mod vest og øst.

Ligeledes ønsker Ole Otzen, at der
bliver investeret i varmepumper i hovedhuset og Tantehuset.
Dette på grund af, at holde temperaturen på et højere niveau for at
undgå fugtskader, og hjælp til den
enorme udgift, det var for lejere og
os selv at varme huset op fra en meget lav temperatur.
Bent Christensen gennemgik de
økonomiske konsekvenser for disse
investeringer.
Laurits Vinding spurgte, om hvilke
tilbud der var. Vedr. fliser var det
Hoppes Anlæg der varetog dette,
pga. køb af fliser til en yderst favorabel pris.
Søren Kaehne spurgte, om man
havde overvejet jordvarme i stedet
for varmepumper, det var der ikke
for nuværende.
Karsten Barfoed foreslog, at man
nøjedes med Hovedhuset.
Projektet med fliser blev enstemmigt
vedtaget.
Projektet med varmepumper skal
gennemarbejdes, og der skal helst
ligge et komplet forslag til Stadsgilderåd i oktober 2018.
Kaj Vahlkvist foreslog, at man brugte
midlerne fra Kaj D. donationen, som

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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er givet til Gildernes aktiviteter.
Bent Christensen fortalte, at lejren
er udlejet med 56 kontrakter i 2018,
26 kontrakter i 2019 og 14 kontrakter i 2020.
7.d Distribution Kurt Schmidt
Kurt Schmidt fortalte at et nyt stort
oplæg var i trykkeren, så næste uddeling var nært forestående.
7.e Ridderudvalg Karsten Barfoed
Karsten Barfoed fortalte, at der er
tre gildebrødre, der skal optages
som riddere på slottet den 16. maj.
Der er pt. meldt 28 gildebrødre til arrangementet.
Der er allerede to gildebrødre, der
har meldt sig til optagelse i 2019.
7.f Operaudvalg
Ib Damkjær, det er meget enkelt, der
er ingen opera i år.
Ad 8 Eventuelt herunder GIM og
Onsdagsklub
Gim: ingen tilstede
Onsdagsklub, Kaj opfordrede alle til
at benytte sig af tilbuddet onsdag eftermiddag, hvor vi hygger spiller billard, strikker og spiller bridge. Alle er
velkomne
Der er stadig enkelte billetter til onsdagsklubbens tur til Tirpitz (300 kr.
inkl. Frokost og Bus)

Karsten Barfoed bad onsdagsklubben om at dække bord den 16. maj.
(var en selvfølge)
Kaj Vahlkvist opfordrede til at bruge
I & D til mere debat og ikke så lange
indlæg af gildemestertaler.
Steen Thisgaard mente, at debat
blev censureret af stadsgildet, dette
er ikke noget den siddende Stadsgildeledelse har beskæftiget sig med.
Til orientering, vil jeg præcisere, jeg
sagde ikke noget om den nuværende Stadsgildeledelse, men tidligere
Stadsgildemestre havde ”kvalt” debatter i Information og Debat.
Den nuværende Ledelse, havde
derimod ignoreret negative indlæg,
hvilket efter min opfattelse var positivt.
Olaj Mørup fortalte, at han som redaktør forbeholdt sig retten til at fjerne meget negativt indlæg.
Karsten Barfoed mente, at vores
blad var bedre end Landsbladet Sct.
Georg, hvor Landsgildet fjernede alt
kritik.
Undertegnede pointerede, at alle
gildeledelser havde fået til opgave
at finde en suppleant for Stadsgildeskatmesteren, dette var ikke tilfældet, denne opgave udsættes til

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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næste stadsgilderåd i oktober.
Karsten Barfoed fastslog, at 6 års
reglen ikke var gældende mere,
dette er med modifikationer, i stadsgildets vedtægter står der ”at det tilstræbes”.
Steen nævnte, at trods synlighed
både på biblioteket og i forbindelse
med maj-markedet, havde var der
ikke kontakt med nye kandidater.
Man ville i forbindelse med ”open
night” 24. august i Kolding lave et
åbent hus arrangement.
Poul Lyngs fortalte, at man den 23.
august ville rense tæppet i huset, og
det ville kollidere med et evt. åbent
hus.
Otto Bjerregaard nævnte, at de havde opgaver med afspærring i forbindelse med Open Night
Søren Kaehne opfordrede til, at vi
var forsigtige med persondataloven,
og at det var bedst når vi sendte til
gruppe, at vi brugte BCC.
Søren Kaehne var stærkt utilfreds
med, at den kalender han havde
brugt timer på at opbygge ikke blev
brugt tilstrækkelig.
Henning Lorentzen
15. maj 2018.
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1. GILDE

1. Gildes Gildehal
3. maj 2018

Gildemesteren åbnede gildehallen
for 30 fremmødte brødre og gennemførte ritualerne.
Gildemesteren talen handlede om i,
anledning af datoen, om befrielsen
i 1945 som ingen af de fremmødte
selvfølgelig ikke kan huske og bad
os om ikke at glemme de mange der
mistede livet under krigen..
GM refererede en beretning fra en
ung mand der havde en speciel fritidsaktivitet under krigen og ikke følte glæde ved denne aften, men derimod stor utryghed og angst, der var
jo ingen der viste hvordan tyskerne
ville reagere.
I år er det 50 år siden en ulykkelig
hændelse fandt sted i Vietnam. May
Lay massakren der kostede mange
menneskeliv i en krig der ligesom
krigen i Irak blev startet på et tvivlsomt grundlag.GM nævnte at det er
et stort problem at skelne sandhed
fra løgn og det er lettere at sende
folk i krig når det er på afstand.

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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Ove Lauridsen holdt 5 min Sct Georg talen emnet var geografisk have
som startedes i 1850 af gartner
Thomas Olesen senere overtaget
af sønnen Aksel Olesen og etableret på Brændkjærvej. Specialet var
import af planter fra øst asien, det
blev til ca. 400 i perioden fra 1920 til
1950. Samtidigt udgav han flere små
hæfter om planter og rejser i østen,
meget levende beskrevet som paradis på jord, Men hans længste udenlandsrejse gik til Tyskland!
I 1968 åbnedes officielt for besøgshaven, der nu er ejet af kommunen,
der afholdes hvert år mange arrangementer, i år har haven 100 års jubilæum.
GM afsluttede og lukkede gildet og
vi gik til spisning Danmarks nationalret sild efterfulgt af stegt flæsk med
persillesovs, ros til 3 gruppe for arrangementet.
Henning Nøhr orienterede om at vi
deltager i grøn koncert og kulturnatten med noget bevogtning, Otto er
tovholder på dette. Onsdag 16 maj
er der ridderhal på slottet Ebbe,
Arent og Bent optages.
Mødet afsluttedes på vanlig vis.
Skriver PAM

Information og debat
2. GILDE

2 Gilde –
en tur i retten.

2. Gilde tog den 17/5 på besøg i
Retten i Kolding. Vi blev vist rundt af
retspræsident Vagn Kastbjerg, som
tog os med rundt i hele huset.
Retten er opdelt i 6 afdelinger administration, information, civilretten,
strafferetten, fogedretten og skifteret. Vestre landsretten ligger i Viborg, men Kolding ret stiller lokaler
til rådighed for domsforhandlinger.

Vi var en tur rundt i samtlige retssale

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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og fik en god forklaring på, hvilke typer sager, der blev behandlet hvor.
Retssalene er digitale, hvilket vil
sige, at alle parter har egen skærm,
hvor de relevante billeder, akter osv.
bliver vist på skærmen.
Ligeledes kan man også lave video
retshandlinger med f.eks. vidner, der
befinder sig langt fra Kolding. Dette
for at nedsætte sagsbehandlingstiden. Ret smart!!!
Sikkerheden er total i top, da der
godt kan være ”nogle grumme fyre”,
der skal en tur i retten. Så vi var en
tur i kælderen og se vente - celler og
slusesystem til politibiler. Alle vinduer sidder meget højt i rummene, så
man ikke kan kigge ind, men dagslyset har adgang. Opstår der tumult
i en retssal, kan personalet hurtigt
komme i sikkerhed.
Personalet skal fremstå helt neutrale, ingen synlige tatoveringer eller
piercinger, ingen religiøse smykker
og så skal de udstråle venlighed.
I receptionen pynter kunstneren
Eske Kaths udsmykning af en bunke kulørte huse, der trods deres
kaotiske sammenfiltringer støtter og
stabiliserer hinanden. Og ligeledes
er der en flot udsmykning af fire billeder i Landsret lokalet af samme

kunstner, der i en kort stund lader
sindet flygte fra den pressede situation. Ud mod horisonten.
Det var en meget interessant aften
for de 17 gildemedlemmer og en
gæst. Så tak til den arrangerende
gruppe for et godt initiativ.

Tilbage i gildehuset blev vi introduceret til 2 Gildes nye hjemmeside,
og med håb om, at den vil blive
brugt. Hjemmesiden er nem at gå til.
Tak til Annemarie for en flot indsats.
Reserveskriver
Tove Knudsen

Vagn O. Electric
Aut. EL-installatør

HYLKEDALSVEJ 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
PLC-STYRING
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3 Gildes Gildehal
9. maj 2018

Der deltog 28 Gildebrødre til maj
Gildehal, hvor vi havde optagelse af
Lars Petersen som ny Gildebror.
Gildemester Laurits Vinding bød
velkommen og fortalte, at det den
4. maj var 73 år siden at Danmark
igen blev et frit land. Herefter havde
vi optagelse af Lars Petersen.
Lars blev ført frem foran Højsædet og skulle besvare følgende 2
spørgsmål:
1 Hvilken betydning mener du, at
spejderarbejdet har for unge mennesker.
2. Hvad forventer du at få ud af at
blive medlem af Sct. Georgs Gildet?
Lars besvarede spørgsmålene ved
at fortælle, at de unge mennesker
var tvunget til at komme ud i naturen og ikke bare sidde alene bag en
computerskærm og han forventede
selv at få en større omgangskreds
med et stort sammenhold.
Herefter læste Gildekansleren Gildeløftet og Gildeskatmesteren for-

s VVS´er

talte hvad Gildebrødre forstår ved
Gildeløftet.
Gildemesteren bød herefter Lars
Petersen velkommen til 3. Sct. Georgs Gilde.
Herefter holdt Gildemesteren sin
gildetale, som denne gang omhandlede Gildebrødre.
Når vi optager nye Gildebrødre, kommer der rigtig mange gode svar i forbindelse med optagelsen (det hørte
vi også i aften fra Lars). Og vi ser,
at der er forskellige forventninger til
det, at være Gildebror. Men selv om
der overordnet er en gildelov som
lægger linjen, er det dog hver enkelt, som i det daglige gildearbejde
skal finde sin rytme og måde at arbejde for gildebevægelsens idealer
på. Det er jo ikke nok, at vi mødes
ved programsatte arrangementer,
og bekræfter hinanden i, at vi gør
et godt stykke arbejde. Det er også
vigtigt, at vi udvikler os inden for Gildet. Vi må aldrig stå stille og føle os
tilfredse med den nuværende status
i gildet. Men hvad er egentlig en god
Gildebror? Der er for mig at se ikke
noget entydigt svar på dette, for der
er utallige måder at leve op til sit Gildeløfte på.

Byens VVS´er
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Der kan arbejdes på mange fronter
i Gildets daglige arbejde. Herunder
er deltagelse i de praktiske gøremål omkring vore arrangementer jo
en naturlig ting for alle gildebrødre.
Men uden for Gildet er det lige så
vigtigt, at man i samfundet viser den
rette Gildeånd. Vær åben over for
andre mennesker og deres problemer. Udnyt aktivt de muligheder der
ligger i vort samfund til at påvirke og
støtte mennesker, der har behov for
vores hjælp. Skub ikke andres problemer til side, nej prøv at være med
til at løse dem, hvis det er muligt. For
selv om vi hjælper mange med vore
donationer, er det ikke altid at penge kan løse problemerne. En god
snak eller en hjælpende hånd, kan
i mange tilfælde være lige så vigtig.
Så derfor indebærer det at være gildebror mange ting. Det er derfor positivt, at der stadigvæk kommer nye
gildebrødre til, som på trods af den
mærkbare, til tider uheldige udvikling
der foregår i vort samfund, er rede til
at gå ind for Gildebevægelsens idealer og tanker, og som vil være med
til at gøre deres for at få de positive
tanker og handlinger frem i alle mennesker. Vi må og bør ikke acceptere
at de negative strømninger, som for
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tiden opstår over for visse grupper
af vore medmennesker, tager overhånd. Vi lever i dag i et multikulturelt
samfund, hvor der skal være plads
til alle, uanset sprog, farve eller religion. Vi må som organisation og
enkelt individ arbejde hårdt på at
gøre vores indflydelse gældende,
så alle har muligheden for at få et
godt liv. Det er derfor vigtigt, at vi
som gilde står stærkt og markerer
os i lokalsamfundet. Vi er en gruppe
som har berøring til store dele af
samfundet, og vi kan der igennem
markere vore holdninger og hermed
påvirke udviklingen i den rigtige retning. I den forbindelse er de enkelte
gruppers arbejde i gildet af stor betydning. Det kan godt være, at der
ikke altid kommer en aktiv handling
ud af et gruppemøde, men man har
været sammen og eventuelt fået
debatteret et aktuelt emne. Der er
også hele tiden noget nyt at arbejde
hen imod, og derfor er det vigtigt at
gruppearbejdet fungerer godt. Det
er jo i grupperne, at de nye tanker
og ideer mange gange opstår. Der
er brug for, at vi i grupperne lægger
hovederne i blød for at finde frem til
nye aktiviteter, så vi også fremover
kan indsamle penge til humanitære

formål.
Jeg ved godt, at vi alle har mange
andre aktiviteter end arbejdet i og
omkring 3. Gilde. Så derfor er det jo
også sådan, at hver enkelt Gildebror
er lige vigtig for gildet. Om man er
meget aktiv og fremme på banen,
eller man arbejder stille og roligt i
baggrunden, er ikke så afgørende.
Det væsentlige er, at man husker at
holde målet for øje, nemlig at stræbe efter, at leve op til det Gildeløfte,
som man har aflagt. Når jeg har
været inde på det, at have tid til at
deltage i aktiviteterne i gildet, er det
da helt klart, at hver enkelt Gildebror skal prioritere sin fritid. Det er jo
vigtigt at familie, venner med mere
ikke forsømmes, fordi man gerne vil
yde en indsats i gildet. Og engang
imellem kan det jo være svært, at få
tiden til at slå til. Men jo mere man
deltager i gildets arbejde, jo mere får
man personligt ud af at være Gildebror. Og husk altid: Tiden er, hvad
man gør den til. Tiden går- men hvor
går den hen, og i forhold til hvad.
Tiden er noget mærkeligt noget. Jo
mere vi taler om og tænker på tiden
som en knap ressource, jo mere
pressede bliver vi.

Mange halser afsted i en form for
kapløb med tiden, mens vi samtidig
forsøger at finde en mening i hastværket. Denne manglende tilstedeværelse i nuet fratager mange glæden ved livet og gør flere og flere
syge. Så brug tiden, så man føler
glæden ved livet.
5 minutters Sct. Georg blev holdt
af Leif Petersen. Leif havde fået en
flyrejse til Japan og fortalte hvordan
det var at leve i Japan med deres
meget systematiske levemåde og
den store gæstfrihed, venlighed og
hjælpsomhed det Japanske folkefærd har.
Paul Petersen læste gildeloven.
5. gruppe stod for eftergildehal med
Paul Petersen som bordleder.
Aftenen sluttede på vanlig vis med
sangen ”Ja, vi er danske spejdere”.
MNA Skriver.

Vi skaber køreglæde
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4. gildes
majarrangement

Traditionen tro havde vi inviteret vore
ledsagere med den første tirsdag i
maj, det var 2. gruppe der stod for
denne aften og vi havde valgt at invitere til at være turist i din egen by, vi
havde laver en aftale med turistfører
Poul Erik Jespersen til at være vor
guide, vi mødtes ved Rådhuset hvor
Poul Erik fortalte husets historie og
også hvorfor torvet foran ikke som
det mest naturlige hed rådhustorvet,
men i stedet hed Aksels torv, det har
ikke noget med en person der hed
Aksel, men torvet har fået sit navn
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efter akslerne på de vogne bønderne kørte vare ind til byen og hjem
igen på, herefter gik turen forbi og
også ind i Nicolai Kirke, det var dejligt at komme ind i varmen for selv
om maj måned i år har været en af
de varmeste i mands minde så var
1. maj måske den koldeste i mands
minde, herefter gik turen gennem
Låsbygade og forbi slotsøen og slottet tilbage til Aksel torv, en spændende tur hvor vi fik en god og inspirerende fortælling om de huse og
andre ting vi passerede.
Da turen var slut tog vi til Gildehuset
hvor Britta stod klar med flæskesteg
og Ruben Steiner kage, og vi fik varmen igen.
Skriver Poul Lyngs

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Sct. Georgs Aften
23. april 2018.

afdøde gildebrødre: Jørgen Fauerby 3. gilde, Arne Eliassen, Paul
Nielsen 4.gilde og Birger Jensen 1.
gilde.

Det var 4. gilde som stod for det
praktiske vedr. dette års Sct. Georgs
Aften på Slottet. I år var det lidt anderledes end tidligere år, da vi skulle
holde gildehal i biblioteket på 1. sal
i midterbygningen. Det viste sig at
være en rigtig godt, god akustik og
virkelige hyggelige rammer for en
god Gildehal. Det er her vi holder
Sct. Georgs Aften fremover.

Efter fanerne var blevet føre på
plads bag hovedsædet bød Stadsgildemester Kaj Vahlkvist velkommen, herefter vi mindedes følgende

Stadsgildemesterens tale tog i år
udgangspunkt i nogle af Gildelovens
punkter, det var en fin optakt til Sct.
Georg budskabet, som var skrevet
af svenskeren Gjermund Austvik og
handlede om ”En spejder er ærlig og
pålidelig.
Donationer og efterfølgende taffel
traktement, foregik i stueetagen under biblioteket, udmærket lokale til
dette formål, her var der også indgang direkte fra gården. De som
kom i betragtning til at modtage
donationer denne aften var; KFUM
Spejderne i Jordrup tilskud til et nyt
telt. Kolding Selvhjælp til starten af
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en ny gruppe for mænd. De grønne
spejdere i Strandhuse et nyt køkkentelt. Brændkjær kirkens sorggruppe
hjælp til at fortsætte, det store arbejde for børn. En gruppe KFUM spejdere som kalder sig Bøflerne penge
til indkøb af nye sangbøger. Gademix tilskud til deres sommerlejr.
BMW koret fra Bramdrupdam tilskud
til deres 25 års jubilæum. Kolding
svømmeklub tilskud til indkøb af nye
svømmebælter. Tambur korpspenge
til indkøb af en ny fløjte. Lukas som
er en spejder, der skal være leder til
verdensjamboreen i USA tilskud til
rejsen. Løkke fonden Kolding afdelingen tilskud til det fortsatte arbejde
blandt unge. Pige gruppen i Skovparken et beløb så de fortsat kan
udvikle sig.
Donationer til både spejdere og andre foreninger, det blev afviklet på
formen vis af formand for hjælpekomiteen Jørgen Pørksen En stor tak
skal også lyde til Britta & Co. som
havde en ydet en stor indsats for at
stille sulten for os alle. - tak for en
god Sct. Georgs Aften.
Således oplevet
Arne GK. 4. gilde

Print
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Søsætning

af
Kongebåden.

Fredag den 4. maj 2018 blev Kongebåden søsat under lidt andre former end normalt. På grund af Koldinghus og Kolding by fejrede 850
års jubilæum, den 5. maj vurderede
bådelauget, at det ville være umuligt
at komme gennem byen, med Tamburkorpset i spidsen. Søsætningen
blev derfor ændret til at ske ved direkte ved Slotssøen. Vejret var for
en gangs skyld med os, og der var
mødt mange gildebrødre op. De gildebrødre der kom i god tid, kunne
overvære at båden først blev sejlet
ud, med to mand ombord. Det var
for at sænke en ny forankring, så vi
ikke fremover bliver udsat for at båden river sig løs, som det skete sidste år. Efter at forankringen var solidt
placeret på søens bund, kunne søsætningen så løbe af stabelen uden
problemer. Efter denne succesfulde
søsætning, var der sædvanen tro,
serveret grillpølser med drikkevarer.
Bådelauget 4.gilde.

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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MAJ MARKED
11. MAJ 2018.

3. Gilde, 5. Gilde og ”strikkepigerne”
var repræsenteret til maj markedet.
Tre flotte pavilloner og gildevognen
var opstillet ved den Spanske Trappe.
3. Gilde solgte med stor succes pølser og diverse drikkevarer.
5. Gilde havde sammen med ”strikkepigerne” en
PR stand, hvor der blev udleveret diverse PR materiale og en flyers med
omtale af koncerten i Brændkjærkirken. Ligeledes blev der budt på en
gratis kop kaffe med en småkage til.
På trods af dette, blev der desværre
ikke, hvervet nye medlemmer.
”Strikkepigerne” udstillede alle deres strikkevarer, og det var en stor
succes, især bamserne. Der var en
pige på ni år, som samler på bamser,
og har 300 bamser i samlingen, men
der var alligevel plads til to mere.
Fra gildevognen blev der med succes solgt skrabelodder. Flere gildebrødre gik rundt med lodderne, for
at kapre kunder.
Både 3. og 5. Gilde, havde nogle
flotte standere udstillet, så Gilderne
var meget synlige til maj markedet!
Skriver Kurt Schmidt
5. Gilde

Frydenborg.

Vi er alle glade for de moderniseringer der er lavet på Frydenborg, derfor er det også med stor glæde at,
Åbenraa og Middelfart gilderne har
gjort brug af de gamle senge.
Sengene som vi udskiftede var af
rigtig god kvalitet, men på grund
af den store udlejningsfrekvens på
Frydenborg, var det blevet et problem med rengøringen, fordi sengene ikke var til at flytte.

Billederne som Middelfart Gilderne
har sendt viser at sengene har fundet god anvendelse igen i kridthuset
ved Føns strand.
Middelfart Gilderne kommer i øvrigt
på besøg på Frydenborg tirsdag den
26. juni om aftenen.
Henning Lorentzen
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HJÆLPEKOMITEEN.

Jeg vil gerne her fortælle lidt om
hvad det er der er sket i hjælpekomiteen, i det sidste halve år. Vi har sat
flere skibe i søen. Der er ydet hjælp
til konfirmander, der havde et stort
behov for at få en god dag, det drejer sig om tøj og til det efterfølgende
arrangement, vi er også i gang med
nogle elever fra en af byens skoler, der har store mangler for tøj til
dagligdagen. Alt sammen noget der
hører under Børne støtten, hvor vi
hjælper Bl.a. handicappede og socialt udsatte børn.

Nogle har udtalt at vi skal være synlige. Og det er rigtigt vi skal være
synlige i hverdagen. Dette har også
givet udtryk i det der er foregået
her i foråret. Vi har deltaget i Maj
marked, og havde plads lige midt i
Jernbanegade med tre telt og vores
salgsvogn. Også her blev der laver
orientering om vores arbejde og for-
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søgt evt. at hverve nye gildebrødre.
Der blev solgt skrabelodder, strikkepigerne var der og pølse salget gik
også fint, alt til gavn for gildernes
hjælpearbejde. Det gælder om at
stå sammen for at få nogle indtægter så vi kan gøre livet lysere og gladere for andre, som der står i vores
gildelov.
Forårs koncert i Brændkjær kirken,
var også en dejlig koncert, blot ville
det have været dejligt hvis der havde været lidt flere tilskuere, men vejret var nok for godt og vi havde også
konkurrence fra en anden koncert
nede i byen. Vi havde ellers forsøgt
med reklamer både i ugeavisen og
Jydske Vestkysten med artikler.

Men eller kan vi kun sige vi har et
godt samarbejde, og alle involverede gildebrødre skal have tak for
deres indsats, for uden dette kunne
vi ikke gennemføre så meget. Kan i
nu have en god sommer og så tager
vi fat efter ferien igen.

Hjemmeside!!!

Husk at kigge ind på vores hjemme-

Med gildehilsen
Jørgen Pørksen

side hvor der findes mange vigtige
informationer og andre spændende
ting som billeder og andet.
www.sctgeorgsgilderne.dk
På hjemmesiden findes også en
elektronisk kalender som skal bruges når man som gildebror gerne vil
leje/låne gildehuset på Fynsvej.
Gør det til en vane og er der problemer så kontakt Søren Kahne. Det
rimer og det passer også.
Kom nu i gang med at bruge den
elektroniske kalender til gildehuset.
Vi skriver trods alt 2018.
Med gildehilsen
Redaktør Olaj Mørup

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

Kolding Storcenter
Mandag – Fredag
Lørdag og Søndag

10-20
10-17

kolding@apoteket.dk
facebook.com/koldingloeve

19

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**

* 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.

Tryk
ABCprint ApS
cs@abcprint.dk

