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Kalenderen
DET SKER / HUSK OGSÅ

VÆRD AT HUSKE
September 2018   
tirsdag      4.  4. gilde Gildehal
onsdag      5.  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
Week   29-30.  4. gilde Weekend på Frydenborg m/familie 
   

Oktober 2018   
tirsdag      2.  4. gilde Gildemøde
onsdag      3.  Husudvalg Udvalgsmøde
torsdag      4.  1. gilde Gildehal
lørdag      6.  4. gilde Kongebåd på land
week.   6-7.   3. gilde Arbejdsweekend på Houens
tirsdag      9.  5. gilde Gildemøde
onsdag    10.  Lejrudvalg Udvalgsmøde
torsdag    11.  3. gilde Gildemøde
mandag    22.   væbnerforberedelse
tirsdag    23.  2. gilde Banko
torsdag    25.  Fellow ship day Fredericia
lørdag    27.  1. gilde Pilketur
mandag    29.  Væbnerforberedelse
onsdag    31.  Stadsgilderådsmøde
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Altid mere end 1.000 nye 
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på 
Autocentralen.com

Information og debat
REDAKTIONEN

Christian den 4.
og  Koldinghus!

Christian 4. er et af de bedst kend-
te navne i Danmarkshistorien. Han 
var konge fra 1588 til 1648, og de 
allerfleste ved, at det var ham, der 
byggede Rundetårn og Rosenborg 
og Frederiksborg og Børsen. Mange 
ved også, at det magtfulde Kæmpe-
tårn på Koldinghus er hans værk.
Allerede som 6-årig var han blevet 
sat i skole på Koldinghus, og da 
han som 20-årig skulle giftes med 
Anna Kathrine af Brandenburg, 
skulle brylluppet have været holdt 
her. Desværre kom der en brand 
i vejen, så festen måtte flyttes til 
Haderslevhus, men genopbygnin-
gen kom straks i gang, og da den 
var færdig, lod kongen sin bygme-
ster, indvandreren Hercules van 
Oberberg, opføre det store tårn, der 
skulle markere, at her ved Kolding 
gik grænsen mellem kongeriget og 
hertugdømmet Slesvig. Slottet blev 
desuden udsmykket med malede og 
forgyldte sandstensportaler omkring 
dørene til de nyopførte trappetårne, 

og Staldgården blev forsynet med 
lave tårne – alt sammen for at un-
derstrege kongens rigdom og magt.
 

Desværre kom der en brand i ve-
jen, så festen måtte flyttes til Ha-
derslevhus, men genopbygningen 
kom straks igang, og da den var 
færdig, lod kongen sin bygmester, 
indvandreren Hercules van Ober-
berg, opføre det store tårn, der 
skulle markere, at her ved Kolding 
gik grænsen mellem kongeriget og 
hertugdømmet Slesvig. Slottet blev 
desuden udsmykket med malede og 
forgyldte sandstensportaler omkring 
dørene til de nyopførte trappetårne, 
og Staldgården blev forsynet med 
lave tårne – alt sammen for at un-
derstrege kongens rigdom og magt. 

Redaktør Olaj Mørup
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Velkommen til 
gildearbejdet.

Efter en fantastisk solrig sommer er 
vi klar til at påbegynde gildearbejdet 
i 2. halvdel af 2018.
Foran os ligger mange gildearran-
gementer af forskellig slags, for blot 
at nævne gildemøder, gildehaller, 
fællesarrangementer, fredslys og 
alle julens glæder. 

Glæden ved at være gildebroder op-
nås bedst ved at deltage i gildernes 
arbejde og møder, ved at tage ak-
tivt del i de forskellige arrangemen-

ter, og deltage både med arbejde 
og dialog. Ved at snakke sammen 
og tilkendegive vores holdninger og 
meninger kan vi bidrage til gildernes 
udvikling på en seriøs måde.
Lad os i fællesskab ikke finde veje 
til, hvordan vi udrydder os selv, men 
hvordan vi i fællesskab bevarer og 
fornyer samtidig  (citat landsgilde-
mesteren)

Fortæl omverdenen, dine venner 
og familie hvad vi går og laver. Kun 
derved kan vi blive mere synlige og 
dermed danne basis for en positiv 
udvikling for gildebevægelsen.

Kaj Vahlkvist

Information og debat
STADSGILDET



• 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

2. gilde støtter
Løkkefonden.

2. gilde havde i år besluttet at støt-
te Løkkefondens arbejde i Kolding, 
hvor utilpassede drenge hjælpes 
på rette vej ved tilrettelagt cykel-
træning, som gerne skal munde ud 
i deltagelse i Danmark rundt og et 
bedre liv herefter.
Donationen blev uddelt Sct. Georgs 
Aften på Koldinghus

Renathe Lyngs

2. Gildes Lagersalg.
Den 25 – 26. maj kunne 2. gilde af-
holde endnu et lagersalg, og med et 
ganske fornuftigt resultat.
Lokaler er altid det store spørgsmål 
og en opgave, men vi har heldigvis 
fundet et par kontakter ved ejen-
domsmæglere, som synes at vores 
idé er god og gerne vil støtte os. 
Denne gang landede vi på Fabriks-
vej 18, i gamle Strøh lokaler.
Lokalerne havde stået tomme halv-
anden til 2 år, men hurtigt efter vi 
havde fået lovning på dem, blev de 
selvfølgelig lejet ud.  Udlejer ville 
dog ikke rende fra sit tilsagn til os, 
hvilket vi selvfølgelig var rigtig glade 
for.
Vores varer stod i 2 måneder og 
ventede på at det skulle blive dagen. 
Vores leverandør ville gerne have 
pallerne væk i forbindelse med de-
res eget lagersalg. 
64 paller med alt muligt: Rodekas-
ser med en pose for 50 kr. og hånd-
klæder, duge osv. til priser fra 10 kr., 
alt sammen regulære varer til gode 
priser.

Information og debat
2. GILDE
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Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526  

info@egelymurerforretning.dk

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Vi returnerede 46 tomme paller og 
18 med varer på. En lille start til næ-
ste gang.
Vi oplevede 2 dejlige dage, som gik 
stille og roligt. Vi tænker, det var for-
di, vi havde gode lokaler, så der var 
mere rum til både kunder og os selv.
Samtidig med at vi uddeler flyers, 
bl.a. rundt i boligforeninger, har vi 
efterhånden oparbejdet en mailliste 
til interesserede kunder, så vi ved, 
at vores lagersalg er et hit, og vi hå-
ber selvfølgelig, at vi kan få lov af 
fortsætte det gode samarbejde med 
alle vores samarbejdspartnere.
Denne gang har vi måttet betale os 
fra lidt goodwill, men vi er stadig til-
fredse med resultatet og er friske, 
når der igen står 64 nye paller klar 
til os. 

Britta 2. gilde

Information og debat
2. GILDE

2.Gildes sommerafslut-
ning på Frydenborg

 6. juni 2018.
Gildebrødre med ægtefæller/ledsa-
gere var på - også denne - solrige 
dag inviteret til Frydenborg. De der 
havde mulighed for det kom kl. 17, 
hvor der var kaffe, øl, vin, hygge og 
snak.
Kl. 18.30 var der spisning. Der var 
dækket hyggeligt op udenfor ved 
bordene bag huset med udsigt ud 
over vandet og med ”ta’ selv bordet” 
indenfor rækkevidde.
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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.

Efter maden var der enighed om, at 
vinden havde taget en retning, så 
det var blevet så køligt, at der blev 
ryddet op udendørs og gjort klar til 
kaffen indenfor. Ved knapt 20- tiden 
var vi klar til at gå til bålpladsen, hvor 
bålet i år pga. tørke og afbrændings-
forbud var konverteret til et stålfad 
med masser af fyrfadslys.  Efter 
et par sange var der båltale, som i 
år blev holdt af vores Gildemester 
Tove. Tove indledte sin båltale med 
at tale om midsommerfest og et hi-
storisk tilbageblik på denne begi-
venhed. 
Oprindeligt var der en tradition for, 
at netop på denne aften kunne syge
 blive helbredt ved at drikke af hel-
bredende kilder. 
Engang troede man også, at hekse 
med deres sorte magi kunne skade 
os. Man troede, at de stod i ledtog 
med underverdenens guder og ån-
der og i middelalderen mente kirken, 
at heksene stod i pagt med Djæve-
len.  Umiddelbart var det angsten 
for heksene, der førte til inkvisitio-
nen.  Hekseforfølgelsen var på sit 
højeste i det 16. århundrede og va-
rede i alt et par hundrede år. I alt nå-
ede man at brænde omkring 10 mio. 

mennesker over hele Europa i de år 
hekseforfølgelsen varede.
Heksene havde karakter af synde-
bukke. Vi kender ikke i dag i vores 
del af verden til hekse, men det fin-
des desværre stadigvæk.
Måske er der nogen af jer, der har 
set TV dokumentaren ”Anjas Afrika 
”, som handler om Anja Loven, som 
har samlet penge ind via donationer 
til at bygge et børnehjem i Nigeria 
for ”heksebørn” - børn som udråbes 
som hekse og udstødes hårdt og 
brutalt. Anja Loven gør et kæmpear-
bejde for de børn og jeg synes, at 
Anjas børnehjem gør sig fortjent til 
en donation fra Sct. Georgs Gilder-
ne. Vi kan ikke redde verden, men 
vi kan bidrage til at gøre en forskel.
Hermed slut på min båltale med øn-
sket om, at alle må få en fantastisk 
sommer.
Efter endnu et par sange, gik vi op 
for at synge flaget ned, hvorefter 
der var kaffe/te med et utal af lækre 
hjemmebagte kager.
Klokken ca. 22:00 sluttede vi afte-
nen af med at ønske hinanden god 
sommer og på gensyn til august.

AMS skriver
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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

Information og debat
3. GILDE

3. gildes sommerafslut-
ning Frydenborg  

8. juni 2018
71 Gildebrødre med ledsager, enker 
samt gæster, deltog i dette års som-
merafslutning på Frydenborg. Efter 
sangen ”Fra himlen er du faldet”, 
blev flaget taget ned. Herefter ind-
tog vi en veltilberedt middag, som 
bestod af kylling med tilbehør samt 
jordbær med is. 6. gruppe stod for 
arrangementet med Leif Lind som 

bordleder. Efter middagen gik vi til 
bålpladsen, hvor der skulle have 
været bål, men på grund af det fan-
tastiske flotte og tørre sommervejr, 
var der afbrændingsforbud, så vi 
måtte ”nøjes” med et par lanterner. 
Poul Fremmelev var årets båltaler. 
Poul var tidligere Gildebror i 3. Gilde, 
men på grund af hans store arrange-
ment i skolevæsnet og det politiske 
liv, blev han nødt at fravælge Gil-
debevægelsen, som han ellers var 
meget glad for. Poul fortale, hvordan 
det var at være Skoleinspektør på 
Christiansfeld Skole, samtidig med 
at være aktiv politiker for Socialde-

mokratiet i regionsrådet for 
Region Syddanmark inden-
for sundhedsområdet.
Efter båltalen og sang var 
der kaffe og kage. Gildeme-
ster Laurits Vinding afslut-
tede Frydenborg mødet med 
at fortælle sammensætnin-
gen af de nye grupper for de 
næste 3 år og ønskede alle 
en god sommer og på gen-
syn efter sommerferien.

Skriver Michael Andersen
3. gilde
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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

Information og debat
3. GILDE

3. Gildes gildehal på
 Houens Odde den 

13. august 2018
Efter en fantastisk og solrig sommer, 
tilsmilede vejret os ikke til vores gil-
dehal på Houens Odde i år. Vi måtte 
derfor holde vores gildehal inden-
dørs-
52 Gildebrødre med ledsager deltog 
i gildeårets første gildehal og efter 
at flaget var sunget net med sangen 
”Fra himlen er du faldet” startede gil-
deårets første gildehal og Gildeme-
ster Laurits Vinding bød Gildebrødre 
og damer velkommen.

Gildemesterens gildetale omhand-

lede fælleskabet: Så mødes vi atter 
herude på Hoens Odde til Gildehal, 
hvor vi skulle have været ude i det 
fri. En aften hvor vi normalt sid-
der under bøgetræernes kroner og 
nyder duften af den friske skov, og 
hører fuglene kvidrer omkring os. 
Samtidig kunne vi have fornem-
met, en aktivitet af unge mennesker 
omkring os. Spejdere og andre som 
bruger stedet herude til friluftsakti-
viteter. Men nu sidder vi her i spi-
sehuset på grund af regnvejret og 
lader tankerne flyve. Nogle tænker 
måske tilbage på deres egen spej-
dertid, hvor de selv var en del af 
dette fællesskab. Andre mindes må-
ske skovture i det fri sammen med 
familien. Men for os alle gælder det, 
at vi kan se tilbage på en tid hvor 
samværet med familie og venner 
har givet os mange gode timer. Men 
selv om vores alder, for de flestes 
vedkommende, er nået dertil, at det 
med at løbe rundt i skoven og finde 
poster og løse opgaver, er noget 
som hører fortiden til, kan man godt 
glæde sig over at de unge i dag 
også søger den livsstil og det fæl-
lesskab, som vi andre som yngre 
også var en del af. Og netop de 
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   HYLKEDALSVEJ 3 - 6000 KOLDING - 75 52 47 55 - MAIL@VAGN-O.DK

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING

PLC-STYRING

DøgnService

Vagn O. Electric
 Aut. EL-installatør

unge spejderes dagligdag, fik Mari-
anne og jeg indblik i, da vi i begyn-
delsen af juli måned tog en tur her-
ud på Houens Odde, hvor omkring 
550 grønne og blå spejdere var på 
en uges lejr herude. Det var piger 
og drenge i alderen 8-14 år, som 
sammen med unge og ældre spej-
derledere, havde fået opbygget en 
imponerende lejr oppe på bakkerne 
bag Stensgården. Da vi ankom sad 
der grupper rundt omkring og havde 
forskellige aktiviteter. Nogle lavede 
træskærerarbejde, andre arbejdede 
med læder, mens en gruppe var 
ved at fremstille forskellige ting til et 
kommende natløb. Men fælles for 
dem alle var at de samarbejdede på 
tværs af grupperne. Og netop det 
at lære at samarbejde med andre, 
vil give disse unge mennesker en 
god ballast at tage med ind i deres 
voksne liv. På vej hjem fra lejren så 
vi grupper af spejdere, som kom 
gående med fuld oppakning fra alle 
verdenshjørner. De havde været 
på hike og overnattet en 8-10 km 
fra lejren. Så der var liv omkring os. 
Og det var en blanding af mange 
nationaliteter. Der var spejdere fra: 
Danmark - Norge – England og så-

gar så langt væk som fra Israel, var 
der kommet en flok på 30 spejdere. 
Og det var helt tydeligt at fællesska-
bet og samarbejdet på tværs af de 
forskellige grupper havde høj priori-
tet. Så jeg kan kun sige, at vi fik en 
rigtig god oplevelse ud af vores tur 
herud til lejren.  

Men jeg vil lige vende tilbage til i 
aften. Vi sidder også samlet her i 
aften, fordi vi stadigvæk søger efter 
sammenhold og fællesskab. Det 
at man sammen med andre gør 
et stykke arbejde, for at gøre livet 
lettere for nogle af de mennesker, 
som af den ene eller anden grund 
har det svært, giver en selv en per-
sonlig tilfredsstillelse.  I Danmark 
er der jo tradition for at vi opretter 
foreninger og klubber af enhver 
art. Små som store klubber skyder 



11

op alle steder. Men det at vi søger 
samvær med andre, er et bevis på 
at vi ønsker at være aktive delta-
gere i livet. Vi gør det for at vi i fæl-
lesskab kan støtte hinanden i dag-
ligdagen. Det kan godt være at vi 
ikke tænker så meget over, hvordan 
vi støtter hinanden, når hver dag 
bare går med dagligdags gøremål. 
Men bare den sikkerhed, der ligger 
i, at man ved hvor man kan søge 
hjælp, når der er behov for det, er 
af stor betydning. Og ingen Gilde-
bror skal være i tvivl om, at hvis 
han eller hans familie, har brug for 
hjælp under en eller anden form, så 
står vi i 3. Gilde klar til at yde denne 
støtte og hjælp i den udstrækning vi 
har mulighed for det. Netop det at 
hjælpe andre, er en af grundpillerne 
i vores fællesskab. Men vi må hel-
ler ikke undervurdere værdien for 
os selv, når vi gør et stykke arbejde 
for at kunne yde bidrag, til dem der 
søger lidt økonomisk hjælp hos os. 
Vi får selv en god følelse i kroppen, 
når vi ser de glade smil fra modta-
gere af diverse donationer. Det at 
vi kan se det nytter at hjælpe, giver 
os mere energi og kræfter til at fort-
sætte vores humanitære arbejde. 
Så min opfordring til alle Gilde-

brødre vil være: Plej fællesskabet 
og deltag i Gildets aktiviteter, så 
længe kræfterne og helbredet er til 
det. Men husk også på, at Gildet er 
kun et frirum og et åndehul i daglig-
dagen.  
5 minutters Sct. Georg blev holdt af 
Per Olsen, hvor Per fortalte histori-
en om hvordan Skærbæk og omegn 
havde udviklet sig helt tilbage fra 
stenalderen og til i dag.
Henning Schelde læste Gildeloven 
og herefter lukkede Gildemesteren 
Gildehallen. Efterfølgende satte 
vi os til et veldækket og flot pyntet 
bord, hvor vi fik en dejlig middag. 
1. gruppe stod for arrangementet 
med Erik Sandholdt som bordleder. 
Gildemesteren sluttede den dejlige 
aften af med at takke 1. gruppe for 
et godt arrangement og herefter af 
sang vi ”Ja vi er danske spejdere”

MNA – Skriver.

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

Byens VVS´er
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Information og debat
4. GILDE

4. Gildes Frilufts-
gildehal 5. juni 2018.

Det var i år 2. gruppe der stod for 
dette arrangement, og det er jo et af 
de meget traditions bundende arran-
gementer så det skal der ikke laves 
om på, en gåtur langs stranden ned-
tagning af flaget og så nogle gode 
bøffer på grillen som hver især er 
ansvarlig for at stege lige som man 
selv vil have dem, og selvfølgelig in-
gen gril uden en pølse.
Denne aften havde vi ud over egne 
medlemmer besøg af to piger Re-
nate fra 2. gilde og Bente som var 
aftenens båltaler.
Alle godt mætte gik vi til bålet, eller, 
sidste år kunne vi ikke få et bål da 
det var for vådt og i år er det for tørt 
så bålet blev erstattet af nogle fak-
ler, en fin løsning.
Bente holdt båltalen, i sin egenskab 
af sit arbejde i Lykke Fonden i Kol-
ding, hun begyndte med at fortalte 
om sig selv og sin interesse for cyk-
ling og dermed flere gange delta-
gelse i Rynkeby løbet til Paris, der-

for også naturlig at det arbejde med 
drengene blev med en lang cykeltur 
som mål.
Danmark har et drengeproblem. 
dobbelt så mange drenge som piger 
har ikke tilstrækkelige læsefærdig-
heder, piger får generelt bedre ka-
rakterer i skolen og piger uddanner 
sig mere end drengene efter folke-
skolen. Samtidig mangler mange 
drenge motivation for læring og tro 
på sig selv
Løkke Fondens vision er enten som 
drivkraft eller samarbejdspartner, at 
imødekomme og hjælpe drenge på 
kanten. Ved at gennemføre projek-
ter, der afprøver nye læringsmeto-
der, motiveres drengene til at tage 
ansvar for at få en uddannelse, et 
job og til at blive aktive samfunds-
borgere. 
Løkke Fondens værdigrundlag er, 
at fondens aktiviteter skal styrke 
den enkeltes evne til at tage ansvar 
for eget liv og fremtid. Vi skal møde 
hver enkelt med høje forventninger, 
men også med en naturlig åbenhed 
over for at udvikle og afprøve nye 
løsninger.
Målgruppen Løkke Fondens egne 
projekter henvender sig til drenge i 
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Vi skaber køreglæde

alderen 13-25 år, som har et fagligt 
efterslæb eller er i risikozonen for 
ikke at få en uddannelse eller et ar-
bejde. Løkke Fonden møder drenge 
i forskellige faser af deres liv og har 
derfor projekter for drenge i forskel-
lige aldersgrupper. Vi udbreder vo-
res læringsmetoder til kommuner og 
skoler på forskellig vis. Dette kan 
både gælde elever fra folkeskolens 
mellemtrin og udskoling, hvor elever 
i mange aldersgrupper oplever ud-
bytte. 
Projektet i Kolding, som 2. gilde har 
støttet med et større beløb, omfatter 
12 drenge de har været med fra tidlig 
i foråret og har blandt andet trænet 
på cyklerne så de i sommerens løb 
kan deltage i cykelløbet Danmark 
runde en tur på omkring 500 km. og 
som skal være med til at styrke de-
res selvtillid.
Efter gildehallen mødtes vi i teltet til 
en kop kaffe med, selvfølgelig, sløj-
fer og vi sluttede en dejlig aften, i det 
bedste danske sommervejr man kan 
tænke sig på vanlig vis og ønskede 
hinanden en god sommer. 

Skriver Poul Lyngs

Information og debat
5. GILDE

5. Gildes Frilufts-
gildehal Frydenborg 

4. juni 2018!
34 deltagere, heraf to fra folkekøkke-
net og fire fra Kolding KFUM Atletik 
og Motion, mødte op på Frydenborg 
til Friluftsgildehal. Ligeledes havde 
Mette to gæster med, som måske 
kan blive nye Gildebrødre.
Klokken 18.30 blev der samling ved 
flagstangen, og flaget blev hejst.

Vejret var med os, og da deltagerne 
var blevet bænket, skulle de i sko-
lestue. De fik en opgave hvor der 
skulle skrives med gotisk skrift og 
regnes med romertal. Ligeledes var 
der en rigtig tænkeopgave, med at 
fordele sprit i tre dunke.
Imens de arbejdede hårdt i skole-
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stuen, blev der grillet kyllingebryster. 
Efter skoletiden blev der serveret de 
grillede bryster, med kartoffelsalat 
og to forskellige slags salater.
Til en grillaften, hører der selvfølge-
lig også grillpølser til, så det fik de. 
Elly havde bagt nogle dejlige pæ-
retærter, som med stor vellyst, blev 
nydt til kaffen.
Efter at maverne var godt fyldte, 
kunne vi gå ned til bålpladsen og 
indlede Gildehallen. Desværre måt-
te vi ikke tænde bål, så på bålplad-
sen blev der sat et fad med fyrfads-
lys og to flagermuslygter.
 AFBUD!
Således kaldte Steen sin gildeme-
stertale. Han havde set frem til et 
bestemt foredrag, men det blev af-
lyst, og der kom en reserve. Heldig-
vis tog han med til dette, idet taleren 
var født i Gl. Ålbo tæt ved Fryden-
borg. Hans far var bundgarnsfisker, 
og det ville han også gerne være, 
men hans mor mente, at han var for 
bette. Derfor blev han meldt ind på 
Kolding Realskole.
Efter endt eksamen, var fiskerid-
rømmen slukket. Kort tid efter, var 
han på session, og blev godkendt til 
tjeneste. Umiddelbart før han skulle 
møde ind til militæret, kørte han gal 
på motorcykel, og fik knust det ene 
ben. Da han kom på højkant igen, 
kunne militæret ikke bruge ham.   
Han tog så hyre på en fiskekutter fra 
Esbjerg, og selv om han var søsyg i 
fjorten dage, holdt han ud.
Uheldet fortsætter dog efter at han 
er blevet selvstændig ejer af en kut-
ter, bliver han kørt ned. Får det ene 

ben knust, og er bundet til sengen et 
år, og værre endnu, dør hans kone 
af brystkræft. Han bliver også alene 
med tre børn.
Da han fik gipsen af, sagde lægen 
til ham, nu er det op til dig selv om 
du vil komme videre, jeg kan ikke 
hjælpe dig mere!
Om aftenen når børnene var lagt i 
seng, stavrede han på krykker ned 
på stranden, smed dem og trænede 
i, at gå i sandet. Fortsatte med træ-
ningen, indtil han kunne gå normalt.
Da han er 71 år gammel, bestiger 
han sammen med svigersønnen 
Kilimanjaro, som er på 5.895 højde-
meter. Gennemførte, selvom der var 
snestorm.
Da han fyldte 80 år, kørte han sam-
men med ”rynkerne” for 9. gang ind 
på Champs-Elysèe i Paris.
Glemte jeg at fortælle, hans anden 
kone døde også af brystkræft. Man-
den jeg har refereret til, er født den 
17. juli 1936, og døbt Laurits Peter-
sen Tørnæs. Han siger, der er aldrig 
noget der er for sent. Det er altid je-
res egen beslutning.
Når vi fejrer samarbejdet i hverda-
gen, styrker vi samtidig fællesska-
bet, dermed tænker vi også på frem-
tiden.
Efter Steens medrivende og rørende 
beretning, var der tid til fem minut-
ters Sct. Georg, som Tove stod for.
Hun tog udgangspunkt i erkendel-
sen af ikke at have styr i sit liv, af 
biskop Marianne Christiansen.
Gaven ved at kunne mindre, om-
handler hvordan tingene ændrer sig, 
når vi bliver ældre.



15

Kan ikke klare sig uden briller, hvor 
man må erkende, at fra nu af, skal 
de være de første , man prøver at 
få øje på.
Det er en stor gave, at blive ældre 
og miste evner. At kunne mindre.
I artiklen fortæller hun videre om, 
hvordan det er, at blive ældre, og 
slutter med-
Livet er en gave, og vi skal ikke 
tage den fra nogen, for vi kan ikke 
give den tilbage!
Jørgen kunne efter de fem minutter, 
overrække John fra folkekøkkenet 
en kuvert med en ”skilling” fra Sct. 
Georgs Løbet.

”Bålhygge” skulle der selvfølgelig 
også til, så vi sang nogle dejlige 
bålsange. Mette havde en sang med 
om en stikkende myg, og den skulle 
synges i kanon.
En dejlig friluftsgildehal, tog nu sin 
afslutning, og vi kunne ønske hind-
anden en god sommer!
En stor tak til 3. gruppe, for et godt 
arrangement.

Skriver Kurt Schmidt
5. Gilde

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Forårstur til Mandø
26. maj 2018!

Tretten deltagere fra 5. Gilde, havde 
valgt at ta` med på en forårstur til 
Mandø.
Vi mødtes klokken 9.30 nede ved 
Gildehuset, og fyldte bilerne op, 
og kørte til Vester Vedsted v/Vade-
havscenteret.
Herfra steg vi op i Mandø Bussen, 
som fragtede os til Mandø. En flot 
og spændende tur i det flotte vejr, 
gennem Nationalpark Vadhavet.
Efter ankomsten til Mandø, spiste vi 
en dejlig platte, med fiskefilet, ham-
burgerryg og frikadeller med tilbehør 
på restaurant Vadehavet.
Vi havde ”frikvarter” indtil klokken 
13.30, hvor vi skulle på en guidet 
fortællingstur.
Indtil da, havde vi mulighed for, bl.a. 
at se nærmere på kirken.
Fortællingsturen foregik i Mandø 
Bussen, hvor guiden fortalte om 
Mandø. Han havde en stak billeder 
med i A3 størrelse, og bl.a. viste 
han, hvor galt det kan gå, når folk 
selv kører i bil til øen, og ikke kender 
hvornår der er tidevand.
Klokken 15.00 kørte vi tilbage til fast-
landet, og en dejlig dag var nu slut.
En stor tak til arrangørene af forårs-
turen, ja selv det flotte vejr havde de 
sørget for!

Skriver Kurt Schmidt
5.gilde
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Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Svømmelauget
 ” Det Våde Øje”.

Årsafslutning.
Den 23. juli 2018 holdt lauget sin 
afslutning i gildehuset på sæson nr. 
51.
Vi startede med det traditionelle fan-
tastiske morgenbord, hvorefter Præ-
sident Bent Hoberg bød velkommen 
og konstaterede, at vi var lidt færre 
end vanligt på dagen.
Laugets seniorer er meget aktive og 
rejseaktiviteten er stor. Han henstil-
lede til, at man fremover overholdt 
mødepligten.
Den fyldige beretning blev livligt 
kommenteret og herefter godkendt.
Regnskabet ligeledes fremlagt af 
Bent have både indtægter og udgif-
ter, og det så efter hans opfattelse 
fornuftigt ud.
Revisor var på ferie, men han pleje-
de at godkende så det regnede han 
med også var ok i år.
Bestyrelsen indstillede, at vi i år 
holdt julefrokost for at holde over-
skuddet nede.

Regnskab godkendt efter nogen de-
bat.
Der var mere ro, da næste punkt 
valgene kom på bordet.
Alle poster i bestyrelse og udvalg 
blev genvalgt.
Præsidenten kunne herefter takke 
dirigenten Jørgen Pørksen for en 
myndig og sikkert ledelse af dagen, 
og efter koret havde fremført ”Mid-
sommervisen” på smukkeste vis, 
ønskede han alle en god sommer, 
med et på gensyn til sæson nr. 52.
NB: Vi starter op efter ferien sam-
men med skolerne,
Enkelte nye medlemmer (M) kan 
optages på venteliste ved henven-
delse til Præsidenten Bent Hoberg.

Skriver Erik Jørgensen
laugsforsamlingsvalgt
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Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Besøgsdag hos 
Veteranerne.

Igen i år er Krigsveteranerne på Fry-
denborg, det er ottende gang og Sct. 
Georgsgilderne i Kolding bliver rost 
op til skyerne af disse veteraner, de 
har fået et fristed og oplevelser for 
dem selv og ikke mindst for deres 
familier og børn.

De obligatoriske taler var af Lejrle-
deren Sammy, lederen fra Veteran-
hjemmet i Fredericia Bo Lundgren, 
Borgmester Jørn Petersen, Stads-
gildekansler Henning Lorentsen og 
Formand for 1. Gildes hjælpegruppe 
Henning Nøhr. 
At komme ind på indholdet af taler-
ne bliver nok for meget, men en ting 
vil jeg fremhæve det er at borgme-
steren nævnte at Kolding Kommune 
nu har fået en Veterankoordinator 
Irene Kjær, som også deltog denne 
onsdag, et ønske som der har været 
i flere år, det er nu lykkedes, det er 
lige før jeg er misundelig på vetera-
nerne.

Oplevelserne i år var lidt anderle-
des, man havde valgt et par gange 
at skille børnene, så de børn som er 
blevet teenager, har lidt frirum fra de 
mindre børn som har brug for andre 
typer aktiviteter.

F.eks. havde Hjemmeværnet stille 
deres kutter MHV 812 fra Kolding 
til rådighed, så teenagerne kunne 
komme til søs for en dag. Om bord 
på båden havde de prøvet rigtig 
mange ting og havde haft en rigtig 
god dag som sømænd.
Jeg vil ikke komme ind på flere akti-
viteter da i sikkert alle har modtaget 
Frydenborg Tidende, som udgives 
af Veteranerne, den kører nu på sy-
vende år og er skrevet af Redaktør 
(Chris), det er hans kaldenavn.
Når man ser tilbage på de otte år 
der er gået, og hvad der er opnået, 
siden H.C. Jepsen fra 1. Gilde fik 
ideen til at hjælpe de hjemvendte 
soldater. Danmark havde sendt dem 
i krig og de fik meget lidt hjælp med 
de skader de pådrog sig, fra det fol-
keting som havde ansvaret for deres 
udsendelse. 
H.C. tog dengang kontakt til ve-
teranhjemmet i Fredericia, som kør-
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te med et meget lavt budget, om vi 
som Sct. Georgsgilde kunne hjælpe 
dem ved at stille Frydenborg til rå-
dighed vederlagsfrit i et antal dage, 
som tak for deres indsats. Dette blev 
modtaget med kyshånd, hvad det jo 
stadig gør. 

Tak H.C. du fik os alle til at vågne, du 
turde tage de sværdslag, der skulle 
til for at få det bevilget i Gilderne. 
Disse sværdslag er der mange der 
har været igennem, i Sct. Georgsgil-
der i Kolding, både med nyt Gilde-
hus og ikke mindst med vores dej-
lige Frydenborg som det nær ikke 
var lykkedes at få opført på grund af 
modvilje fra gildebrødre, men som 
nu er til stor gavn for mange menne-
sker i vores hjælpearbejde, ikke kun 
gildebrødre, men også dem udefra 
som lejer husene og giver os et stort 
økonomisk bidrag til vores hjælpe-
arbejde. Det er som et eventyr, det 
ender altid godt. 

Med Gildehilsen
Svend Erik Pørksen

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Sct. Georgs Gilderne 
har vist flaget igen.

Lørdag den 14. juli var der Mont 
Martre på plænen ved slottet. Vi 
var blevet kontaktet af Kirsten Eller-
kamp,

Hun er tidligere gildebror i 5 Gilde 
og har været udstiller i vores restau-
rant. Hun er med i initiativgruppen 
for dette tiltag, hvor så mange som 
mulige malere, både skulle udstille 
og være arbejdende på græsplæ-
nen ved Koldinghus. Det hele skulle 
foregå i dejlig fransk stemning.
Vi blev kontaktet, om vi måske kunne 
forestille os, at sælge et glas vin, en 
kop kaffe, et stk. kage og lign. Samt 
være med på ideen om stemningen. 
Selvfølgelig kunne vi det, et grønt 
telt, de grønne jazzduge cafeborde, 
et par alpehuer, og vi var med 
Dette var selvfølgelig en prøvebal-
lon for alle, skulle vi stille med ti ram-
mer øl. Nej vi tog det stille og roligt, 
og når / hvis der var udsolgt, så var 
det det.



19

Trods lidt trælse morgenskyer blev 
det en forrygende dag, og det gik 
over alt forventning.  Nu håber vi at 
cityforeningen finder tiltaget godt og 
det må blive en tilbagevendende be-
givenhed, og at VI er med på banen, 
hvis der bliver gentagelser.

Kirsten blev på græsplænen ud-
spurgt af flere medier, og hun har 
også udtalt sig om vores del i pro-
jektet, at det går til velgørenhed. Når 
I læser dette, har I sikkert læst noget 
i aviser og andet steds.
I skrivende stund kommer Hjælpe-
komiteformand, Jørgen Pørksen 
forbi gildehuset og min nysgerrighed 
skal jo ned og se den bil, jeg ikke 
kender ejermand på 
Jeg kunne sende overskud med 
ham hjem og fortælle at undertegne-
de har bestemt at denne kuvert og 
evt. fremtidige Mont Martre arran-
gementer, skal tilgå BØRNESTØT-
TEN, ved hjælpekomiteen i Sct. Ge-
orgs Gilderne.
Han fik en kuvert med 1007,00 kr. 
Det syntes vi var helt ok, i forhold til 
at vi ikke havde noget grundlag.

Med gildehilsen
 Inge-Marie, Grethe og Britta

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Frydenborglejren!
I uge 31 startede et større stykke 
arbejde på Frydenborglejren. Langs 
med huset ved køkkenindgangen 
skulle der lægges nye fliser, som 
skulle fortsætte rundt om huset, hen 
til terrassen. Græsset på det skrå 
stykke skulle fjernes, og langs med 
gavlen, skulle buske m.m. rives op 
og fjernes. 
Om mandagen i uge 31 startede en 
flok friske gildebrødre med det store 
arbejde. Der blev ”knoklet”, for først 
blev de skrå stykker ordnet. Deref-
ter blev der gravet render ud, så der 
kunne blive lagt kantsten. Disse var 
granitblokke på 20x20x40 cm, som 
vejede omkring 40 kg, og blev trans-
porteret en ad gangen på en sække-
vogn. Beton blev blandet, således at 
granitblokkene kunne ligge fast og 
stabilt i de udgravede render. 
Lægningen af de nye fliser, blev 
overdraget til Hoppes Anlægsteknik, 
da det var en for stor opgave, for 
amatører.
Et stort anlægsarbejde er nu ud-
ført, af hårdt arbejdende gildebrød-
re. Oles gourmetfrokost hjalp til, at 
brødrene opretholdt energien, for 
det har været et stort arbejde at 
udføre projektet, men resultatet er 
også blevet rigtig flot!

Skriver Kurt Schmidt
5. gilde



20

Sct. Georgs Gilderne i Kolding 
FISKELAUGET 

 
ÅRETS FISKETUR 

 
Lørdag den 20. oktober 2018. 

Afgang fra Kolding Havn kl. 8,30.(Marina Nord, ved mastekranen) 
 
Det gode skib ”Fortuna” sejler os en tur på Lillebælt, hvor vi 
forhåbentlig får lejlighed til at fange en masse fisk, samt nyde kammeratlig samvær. 
 
Fiskelauget byder på morgenbrød ved afgang, samt sildemad og varmt mad 
til frokost, medbring kaffe og godt humør.    
 
Forventet hjemkomst til Kolding Havn kl. ca. 16,00 
 
Turen koster i år kr. 400,00 pr. person, max. 20 pers.   
 
Tilmelding til Jørn Knudsen, Tlf. 40521575 senest den 1.oktober 
 
Tilmelding er bindende, ved eventuel udeblivelse opkræves beløbet efterfølgende.  
 
Husk der er plads til 20 pers. Såfremt der ikke er tilmelding af mindst 18 pers. 
den 1. Oktober Aflyses turen.  
 

HUSK AT KØBE FISKEKORT 
 

Børsteorm kan købes ombord 
 

Med fiskerhilsen 
Jørn F. Knudsen 

1. Gilde 
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Vind bl.a:Lækre kødpakkerÆnder
Vin 

ØL m.m.

Pris:
3 kort, kaffe og kage  kr. 100,-
Extra kort         kr.   25,- 
Der spilles 20 spil med præmie 
på 1 række og fuld plade Amerikansk lotteri

10 lodder 
kr. 25,-

Hank op i naboer, 
familie og venner og 
støt  en god sag, hvor
overskuddet går til kvinder og børn

Tilmelding efter først til mølle princippet,
senest d. 21. oktober til 

Britta Højriis, telf. 2965 1387, Mail: brittahojriis@stofanet.dk
Med venlig hilsen 2. Sct. Georgs Gilde

Dørene åbnes 

kl. 18.00

I GILDEHUSET PÅ FYNSVEJ
Tirsdag d. 23. oktober 

kl. 19.00 til 22.00



22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation til Fellowship Day 
 Torsdag den 25. oktober 2018 

Møllegårdsvej 1, 7080 Børkop 
Vandrehal kl. 18.30 – gæster er meget velkomne! 

Åben gildehal kl. 19.00 
Præsentation af skolen 

 
Traktement og under kaffen foredrag af  

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

 
Tilmelding og betaling: Senest torsdag den 11. oktober 

til Iver Malmgart, skatmester i 3. gilde Fredericia. 
Pris 150,-kr betales til konto reg.nr. 7248, kontonr. 1281144  

Husk navn på indbetaler der betragtes som tilmelding! 
 

Spørgsmål vedrørende arrangement til Marianne Fischer 
mobil: 61 42 17 96 mail: mkf@post.tele.dk 

Gildehilsen GIM’erne i Fredericia 
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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 

 

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 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

Hjemmeside!!!
Husk at kigge ind på vores hjemme-
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 bru-
ges når man som gildebror gerne vil 
leje/låne gildehuset på Fynsvej. 
Gør det til en vane og er der proble-
mer 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
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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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