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Kalenderen
DET SKER / HUSK OGSÅ

VÆRD AT HUSKE
Oktober 2018   
tirsdag      2.  4. gilde Gildemøde
onsdag      3.  Husudvalg Udvalgsmøde
torsdag      4.  1. gilde Gildehal
lørdag      6.  4. gilde Kongebåd på land
lør/søn.   6-7.  3. gilde Arbejdsweekend på Houens Odde
tirsdag      9.  5. gilde Gildemøde
onsdag    10.  Lejrudvalg Udvalgsmøde
torsdag    11.  3. gilde Gildemøde
mandag    22.  Stadsgildet Væbnerforberedelse
tirsdag    23.  2. gilde Banko
torsdag    25.  Distrikt Fellow ship day Fredericia
lørdag    27.  1. gilde Pilketur
mandag    29.  Stadsgildet Væbnerforberedelse
onsdag    31.  Stadsgildet Stadsgilderåd
   
November 2018   
torsdag      1.  1. gilde Gildehal
mandag       5.  Hjælpekomite Udvalgsmøde
tirsdag      6.  4. gilde Gildehal
torsdag      8.  2. gilde Ude af huset
torsdag      8.  3. gilde Gildehal
mandag    12.  3. gilde Admiralsforsamling
tirsdag    20.  5. gilde Gildehal
onsdag    21.  Husudvalg Udvalgsmøde
torsdag    22.   2. gilde Gildehal
torsdag    22.  Lejrudvalg Udvalgsmøde
tirsdag    27.  Tværgruppe Fællesspisning
onsdag    28.  Stadsgildet Fredslys arr. 2. gilde
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Altid mere end 1.000 nye 
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på 
Autocentralen.com

Information og debat
REDAKTIONEN

Naturen i oktober!
Navnet oktober kommer af det la-
tinske octo, der betyder otte. Tidli-
gere var marts nemlig årets første 
måned og dermed blev oktober 
den 8. måned. Det gamle danske 
navn er sædemåned da det nu var 
tiden at vintersæden skulle sås. 
Efterårsfarver: Oktober er måneden 
hvor træerne nu for alvor skifter til 
efterårsfarver i utallige gule og røde 
nuancer. Mange trækfugle ankom-
mer fra nord for at tilbringe vinteren 
i Danmark. Den første nattefrost op-
træder som regel i oktober og års-
tiden får bl.a. mus til at søge ind i 
vores huse. Også vores national-
sommerfugl; nældens takvinge fin-
der en garage, et skur eller måske 
en fuglekasse, hvor den kan sove til 
næste forår.
Det lakker mod enden for korsed-
derkoppe-mor. Her om efteråret 
lægger hunnen af korsedderkoppen 
sine æg. Hun forlader sit flotte ed-
derkoppespind, der afsløres tydeligt 
nu om efteråret af regn og dugdrå-
ber. Hun laver et ægspind skjult un-

der en brændestak, en barkrevne 
eller lignende. Optil 800 æg kan det 
blive til. Hun har overlevet én vinter 
som et lille edderkoppeæg og én 
vinter som ung ikke-kønsmoden ed-
derkop, men nu er det slut. 
Fra det nordlige Skandinavien træk-
ker sangsvanerne ned over Dan-
mark, hvor mange tilbringer vinte-
ren. Som navnet angiver kan man 
høre svanerne “synge” når de kom-
mer trækkende forbi. Svanerne gi-
ver koncert hele vinteren og adskil-
ler sig dermed fra vores egen svane 
– knopsvanen, der kun formår at 
sige nogle få hvin og snorkelyde.
Pindsvinet søger ly for vinteren.
På en sen aftentur, tæt på midnat, 
mødte jeg et pindsvin. Det forunder-
lige kræ har travlt med at æde sul på 
kroppen til at stå imod den lange vin-
ter. Snart søger pindsvinet efter ste-
der, hvor den kan sove vintersøvn 
– gerne i kvasdynger og kompost-
dynger. Du kan selv lave en kasse 
til pindsvinet i et hjørne af haven og 
dække den med blade og evt. græs-
tørv. Under vintersøvnen slår pind-
svinet energi-sparefunktionen til og 
hjertet slår meget langsomt.

Redaktør Olaj Mørup
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Referat fra ekstraordinært 
stadsgildeting 

og stadsgilderåd 
den 3. september 2018

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Valg af protokolfører
3.  Debat og beslutning af varme-
pumper til Frydenborg
4.  Beslutningsprotokol oplæses.
5.  Stadsgildekansleren startede 
med at erklære ekstraordinært 
stadsgildeting ugyldigt indkaldt, på 
grund af procedurefejl, hvorved alle 
gildebrødre ikke havde fået kend-
skab til indkaldelsen.
Procedure ved indkald fra Stadsgil-
det:
Stadsgildet indkalder i henhold til 
stadsgildets vedtægter §5 Stads-
gilderådes medlemmer, herefter er 
det ledelsen i de enkelte gilder, der 
sørger for at indkaldelsen kommer til 
gildebrødrenes kendskab.
Stadsgildeledelsen foreslog at mø-
det blev afholdt som et stadsgilde-
råd:

Alle gilder var enige.
Eva Damkjær-Larsen blev valgt som 
ordstyrer
Henning Lorentzen blev valgt som 
referent
Stemmeberettigede gildebrødre: 1. 
gilde 2, 2. gilde 3, 3. gilde 3, 4. gilde 
2, 5. gilde 3, stadsgildet 3,
 lejrudvalg 1,
Bent Christensen (herefter BC) 
fremlagde på lejrudvalgets vegne 
projektet, som i øvrigt var udsendt 
sammen med indkaldelsen.
BC: gennemgik udlejningsskema, 
som dokumenterede, at vi i forbin-
delse med de kolde måneder kunne 
leje mere ud, hvis ikke opvarmnin-
gen var så dyr.
Karsten Barfoed spurgte om det 
var nødvendigt med varmepumper i 
Tantehuset også.
BC: ja på grund af fugt.
Niels Chr. Refsgaard-Iversen spurg-
te, hvor de 16 gr. som det er planen 
at holde temperaturen på, kommer 
fra, han mente, at det var 8 gr.
BC: ved 8 gr. vil pumpen køre stort 
set uafbrudt, men ved 16 gr. vil den 
ikke køre nær så meget, og derved 
ikke bruge nær så meget strøm.
Christian Vildfang spurgte, om vi 

Information og debat
STADSGILDET



skulle beholde brændeovnen
BC: ja så længe den kunne holde, 
derefter ville den blive skrottet.
Steen Thisgaard betonede, at vi 
havde et udvalg, som var kompeten-
te til at tage de videre beslutninger.
Karsten Barfoed udleverede en bro-
chure på en lille pejs, som i fremti-
den kunne sprede den nødvendige 
hygge.
Kaj Vahlkvist spurgte, hvordan vi fik 
promoveret, at de kolde måneder 
også kunne bruges nu.
BC: det vil blive annonceret på 
hjemmesiden.
Søren Kaehne pointerede, at in-
deklimaet vil blive betydelig bedre, 
og grim lugt vil forsvinde, og det vil 
være et stort plus for lejren.
Anne Marie spurgte, om der kunne 
skrues op for varmen på pumperne, 
ja de kan også fungere som aircon-
dition.
Afstemning: alle gilder tilsluttede sig 
projektet. 
Finansiering:
Vi vil forsøge at afholde udgiften in-
den for årets regnskab, og hvis det 
var nødvendigt, at bruge nogle af 
reserverne fra Kaj D sponsoratet, 
som er foræret til os til brug for vore 

aktiviteter.
Jørgen Pørksen betonede, at Kaj D. 
midlerne skulle bruges inden for by-
grænsen.
BC: midlerne fra Kaj D. er oprindelig 
søgt til senge på Frydenborg, som 
Frydenborg så selv har klaret, og at 
pengene er sponsoreret til vores ak-
tiviteter.
Henning Lorentzen fastslog at vi 
ikke søgte penge til aktiviteter, for 
efterfølgende at overføre dem til 
hjælpekomiteen, pengene fra Kaj D. 
skal bruges til aktiviteter, som baner 
vejen for, at vi kan tjene penge til do-
nationer.
Steen Thisgaard mente, at vi bare 
skulle bruge det som var nødven-
digt.
Karten Barfoed spurgte, om det ikke 
var mere relevant at sætte el-radia-
torerne på 16 gr.
Søren Kaehne, så ville radiatorerne 
bruge 2000 KW i timen.
Da vi i stedet for stadsgildeting hav-
de ændret mødet til Stadsgilderåd, 
indførte vi eventuelt til dagsordenen.
Eventuelt:
Kaj Vahlkvist spurgte hvilke planer 
der var for fremtiden på Frydenborg.
Ole Otzen fortalte, at huset skulle 

• 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

Ku
po

n t
il 2

 ku
ve

rtla
gn

er.
Ve

d k
øb

 af
 se

ng
.

HU
SK

 at
 m

ed
br

ing
e k

up
on

en
.

Vejlevej 302, 6000 Kolding - Tlf.: 7632 1211 - info@sengemagasinet.dk

etet



6

males i nær fremtid, og at der er 
sat grundig gennemgang af huset 
i gang, som skal munde ud i en 10 
års plan, således at vi har styr på ka-
pitalbehovet i fremtiden.
Kaj Vahlkvist sagde, at vi efterhån-
den skulle til at se på, hvilke opga-
ver der efterhånden var relevante at 
udføre selv, med udgangspunkt i, at 
gildebrødrene jo ikke blev yngre.
Ole Otzen sagde, at der blev over-
vejet hver gang der skulle laves et 
projekt, om det var noget gildebrød-
re selv kunne klare.
BC: viste film af huset efter at sten-
sætningen foran huset var færdigt.

4. september 2018
Henning Lorentzen
Stadsgildekansler

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

info@egelymurerforretning.dk

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester
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1 Gildes Gildemøde
6. september 2018.

Efter en lang flot sommer mødtes vi 
31 gildebrødre til gildemøde. Vi gik 
direkte til sildemadden og derefter 
en rigtig god flæskesteg med det he
le.                              
Efter middagen havde vi et interes-
sant indlæg om senhjerneskade ved 
Lissi Borre Larsen.Hjerneskade er 
noget der rammer personer imellem 
18 og 65 år i gennemsnit 48 år.
I Kolding rammer det imellem 80 
og 140 personer årligt. Årsagen er 
trafikuheld uden cykelhjelm, blod-
tryk (få dit blodtryk kontrolleret). 
Andre sygdomme kræft med mere. 
Symptomerne er mange, koncen-
trationsevnen svækkes / træthed / 
orienteringsproblemer  /almindelige 
kommunikations problemer /  fysi-
ske og kognitive problemer.  Efter 
3 måneder opfølger center for sen-
hjerneskade CORTEX som er en del 
af Kolding kommune, med hjælp til 
lægebesøg, sagsbehandling.
Centret har ergoterapeuter, social-
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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.

rådgivere og sundhedspersonale til 
deres rådighed. CORTEXcenteret    
har til huse i Bredgade 20 telefon  
89642754   hvortil  henvendelse kan 
rettes ved bekymringer  om pårø-
rendes helbred kan  rettes.                                                       
Gildemesteren orienterede at der på 
Frydenborg bliver installeret varme-
pumper, hvilket er fuldt financeret.       
Der mangel på projekter der kan 
give indtægter og bad derfor alle om 
at gå i tænkeboks og finde på nye
 muligheder                                                                    
Bent Christensen fortalte om arbej-
det på Frydenborglejren, hvor et 
hold har ydet en stor indsats. Efter 
lidt tekniske problemer fik vi nogle 
flotte billeder der viste frilægningen 
og etableringen af ramper, stensæt-
ning. Det er noget der har pyntet 
meget på bygningen. Der er for ti-
den stor aktivitet i lejren.                              
Der var en hilsen Uffe der meldte 
afbud grundet sygdom og praktiske 
problemer.  

Skriver P A M       

Gildemøde 2. Gilde
23. august 2018!

Dette gildemøde havde vi valgt 
skulle være et ”ud-af-huset” arran-
gement. Da 2. gilde fortsat var fe-
rieramt kunne vi mønstre 12 gilde-
brødre til arrangementet.
Trods travlhed med jubilæumsfore-
stillingen for Dorothea teatret, havde 
vi fået tilbagemelding om, at vi måtte 
komme til en rundvisning kl. 19.00

Vi blev budt velkommen af Erling 
Kaas, som skulle stå for rundvisnin-
gen. Vi gik først en tur rundt omkring 
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    Speciale Græsplæner
    Anlæg
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Henrik Poulsen
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Tlf. 7556 7272  -  Mobil: 4086 5672
Mail: post@hoppes-anlaeg.dk

                                

bygningerne og fik fortælling om hu-
sets historie fra 1929 og frem til nu.
Derefter blev vi vist rundt i hele tea-
tret indvendigt, hvor der også flere 
steder – især i kælderen – arbejdes 
med renovering af den gamle byg-
ning.  Vi afsluttede rundvisningen 
med at Erling Kaas på opfordring 
fortalte uhyggelige historier om tea-
trets gamle spøgelse.
Herefter havde vi bestilt bord til os 
på Café Razz (det havde de godt 
nok lige glemt), men vi kom ned at 
sidde og fik noget væske i vores tør-
re halse. Desværre fik de af os, der 
havde bestilt lidt at spise, aldrig no-
get i de sultne maver! Det var også 
gået i glemmebogen!
Ved 22- tiden var der nogen, der 
sagde tak for i aften – resten satte 
kursen mod Koldinghus, hvor der kl. 
22.30 var ”Murernes Minder” – 750 
års jubilæums oplevelse med lys, 
lyd og musik. Da ”Murernes Minder” 
var ved at slutte af, begyndte det at 
regne ret voldsomt og vi fik hurtigt 
takket af efter en hyggelig aften.
p.s. der var nogen, der blev me-
get, meget våde alligevel.

AMS skriver

Information og debat
2. GILDE

Gildehal i 2. gilde
20. september.2018!

Gildemesteren, Tove Knudsen by-
der velkommen til alle og meddeler, 
at optagelsen af en ny gildebror er 
udsat til næste gildehal, hvor der vil 
blive optaget 2 nye gildebrødre.
Herefter holdt gildemesteren en 
mindetale for Britta Kjærhus, som 
desværre kun nåede at være i 
vort gilde i ca. 2 år inden hun efter 
kort tids alvorlig sygdom døde den 
29.08.2018.  I den tid Britta var i vort 
gilde, havde vi lært hende at kende 
som en meget rar og hjælpsom per-
son, der var med til at berige vores 
gilde. Med 1 minuts stilhed ærede vi 
hendes minde.
Herefter var det gildemesterens tale, 
som havde sit udspring i nogle nye 
arkæologiske fund på Bornholm, 
hvor man havde fundet nogle nye 
guldgubber1 i ”Guldhullet på Born-
holm.. De har indstemplede figurer, 
der dateres tilbage til 600-tallet eller 
måske senere.
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vet frugtbarhed og næring til mange 
børn. ”Slattenlangpat” siges at være 
den værste af alle elverkvinder. Hun 
skulle have lokket flere mænd med 
ud i mosen end nogen anden, have 
ombyttet bunkevis af de elverunger, 
hun havde fået, med menneskebørn 
til menneskeforældrenes store sorg. 
Hun skulle være så afsindig grim, at 
hvis man så hende, ville man aldrig 
mere kunne gå til ro uden at få onde 
drømme. 
Tidligere var ”Slattenlangpat” kendt 
fra Sjælland, hvor hun har fået en 
plads i kirkekunsten. I Vejlø kirke på 
Sydsjælland møder vi hende som en 
stærk skulptur skabt af billedskære-
ren Abel Schrøder fra omkring 1670. 
Her bærer hun prædikestolen, hvor 
hun beskrives som en bizar nogen 
heks med dyrefjæs, hængepatter og 
kohale, og med underlivet dækket af 
en rose. Man mener, at hun er sat 
i kirken som beskyttelse mod den 
dæmoniske Fladså-trold. 
Hvordan ”Slattenlangpat” er hav-
net på Bornholm, hvor hun i foråret 
dukker op fra undergrunden, vil kun 
være gætterier og formodninger. Er 
guldgubberne blevet brugt som be-
talingsmiddel? Er de blevet brugt 

Specielt én figur fra guldgubberne 
på Bornholm vækker opsigt. Det 
er en kvindefigur, som sandsynlig-
vis er den sagnomspundne ”Slat-
tenlangpat”, som var en sjællandsk 
vandgudinde. ”Slattenlangpat” var 
ifølge folkesagnene en moden elver-
kvinde, hvad de hængende bryster 
ned til bæltet jo også angiver. De 
lange bryster skulle dog ikke tolkes 
som noget negativt, men symboli-
sere, at hun gennem sit liv havde gi-
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som offergaver? Eller er der en helt 
anden forklaring. Det står endnu 
hen i det uvisse.
Helle havde derefter 5 minutters 
Sct. Georg, hvor hun fortalte om 
sit arbejde som frivillig på Bertram 
Knudsens Have, hvor beboerne en 
dag var på udflugt til Frydenborg. 
Der var ca. 40 tilmeldte beboere, 
som blev transporteret i bus ud til 
vort dejlige sted ved Lillebælt. Det 
tager ca. 1 time at få alle beboere 
i bussen, da mange er gangbesvæ-
rede og har andre skavanker, som 
gør, at der er brug for en hjælpende 
hånd. Ude på Frydenborg tog Arnth 
fra 1. gilde imod alle, og så blev fla-
get hejst til lyden af ”I østen stiger 
solen op”. Herefter var der alminde-
lig hygge på terrassen med udsigt til 
vandet inden frokosten blev serveret 
af personalet. Ved 15-tiden var be-
boerne hjemme i Bertram Knudsens 
Have igen efter en fantastisk dag 
med mange nye indtryk. Uden frivil-
lige hjælpere kan sådan en tur ikke 
arrangeres, så Helle opfordrede til, 
at man kunne melde sig til at hjælpe 
en gang imellem og være med til at 
gøre en forskel for beboerne. 

Ulla læste gildeloven op, og herefter 
blev gildehallen lukket. 

Skriver Aase Jensen

En guldgubbe er et lille stykker 
guldblik fra jernalderen. Ordet er 
lånt fra svensk. Guldgubberne er 
10-18 mm høje og som regel præ-
get med en eller to menneskefigu-
rer. Guldblikket kan være tyndt og 
skrøbeligt som folie. Vægten og 
dermed metalværdien er ubetydelig. 
Guldets renhed varierer fra næsten 
100% til et stort indhold af sølv og 
kobber. Enkelte ”guldgubber” består 
af rent sølv. Guldgubbernes værdi 
eller betydning har været symbolsk, 
og de menes at høre hjemme i kul-
tisk sammenhæng.
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3. Gildes gildehal 
13.september 2018.

35 gildebrødre deltog i september 
Gildehal og Gildemester Laurits 
Vinding, startede med at byde Gil-
debrødre velkommen til september 
Gildehal med at fortælle at en dejlig 
varm og solrig sommer var slut og vi 
nu er kommet ind i et normalt dansk 
vejr.
Gildemestertalen omhandlede den-
ne gang Gildebevægelsens arbejde 
og forpligtelser: Sct. Georgs Gil-
derne er pr. tradition en bevægelse, 
som optager tidligere spejdere og 
unge som ældre mennesker, der 
som bevæggrund har et ønske om 
at gå ind i Sct. Georgs Gilderne, for 
at yde en indsats for det humanitære 
hjælpearbejde, få et kammeratskab 
og fællesskab sammen med ligesin-
dede. Men når man bliver optaget i 
et gilde, vil man efter et års tid blive 
opfordret til at blive væbner. Det er 
vist bekendt for alle gildebrødre. Og 
ved optagelsen som væbner siger 
man bl.a. ja til følgende: Vi må forstå 

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

Byens VVS´er

Information og debat
3. GILDE

nødvendigheden af, at vi bærer vor 
del af ansvaret i gildefællesskabet 
og i samfundet. Og ikke blot ser på 
egen fordel. Vi må være aktive og 
hjælpsomme og derved medvirke til 
at holde spejder og Gildeidealerne 
levende for os selv og vore Gilde-
brødre. Det er altså nødvendigt at 
være aktivt med – både i det prak-
tiske arbejde og arbejdet med sig 
selv for helt at kunne opfylde de 
krav som væbnerløftet stiller os. Og 
sidst men ikke mindst siger vi ja til at 
vi finder det naturligt, at vi påtager 
os de tillidsposter, vi før eller senere 
kan blive opfordret til at bestride. 
Hovedparten af de Gildebrødre som 
er i 3. Gilde, har aflagt væbnerløf-
tet, så ovennævnte er (bortset fra de 
nye svende) ikke nyt for jer. Men det 
er måske godt at få opfrisket sin hu-
kommelse en gang imellem. Nogle 
har jo været væbnere i både 10-20-
30 år. Ja endda mere. Hvis vi hver 
især tænker tilbage på dengang vi 
blev optaget i 3. gilde, så dukker 
der helt sikkert mange forskellige 
grunde op. Nogle fandt det naturligt 
at fortsætte spejderlivet, som Gilde-
livet på mange måder, kan sammen-
lignes med. Andre syntes, om det, at 
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mødes med ligesindede i et socialt 
fællesskab, hvor det humanitære ar-
bejde, bliver prioriteret højt, kunne 
være et godt grundlag for at yde et 
stykke arbejde. Dette er kun nogle 
eksempler på hvorfor vi har valgt gil-
dearbejdet. Der findes mange andre 
grunde, men fælles for os alle er, at 
vi søger at hjælpe andre, som har 
brug for det. Der ud over har vi for-
skellige aktiviteter for at styrke fæl-
lesskabet mellem Gildebrødrene. Vi 
har bl.a. arbejdsweekend på Hou-
ens Odde, Cykeltur på Samsø, Ka-
notur på Treenen og arbejdsdage på 
Frydenborg. Disse aktiviteter er en 
vigtig del af 3. Gildes DNA, og jeg 
vil opfordre alle til at deltage i en el-
ler flere af disse aktiviteter, så man 
kan opleve det sammenhold der op-
står i disse grupper. Man kan jo altid 
deltage i det omfang som helbredet 
og tiden tillader. Men vi må dog altid 
huske, at hjælpearbejdet aldrig må 
komme i anden række. Mange har 
ydet en stor indsats gennem årene, 
men tiden er ligesom ikke til, at vi kan 
læne os tilbage og hvile på laurbær-
rene. Vi bliver alle ældre, men der 
vil altid være en ledelsespost eller 
udvalgspost, som de fleste kan be-
stride. Det er jo ikke altid de fysiske 

kræfter der skal til. Og selv om man 
har haft en post for år tilbage, så 
prøv igen når man bliver opfordret til 
det. Vi er et Gilde som i en hel del 
år har kunnet opretholde et stabilt 
medlemstal, men der skal fremad-
rettet gøres et stykke arbejde for at 
vi også i fremtiden kan tiltrække nye 
Gildebrødre. Samfundet omkring os 
har udviklet sig rigtig meget. Og der 
er utrolig mange tilbud til både unge 
og ældre, så derfor skal vi søge at 
markere os i lokalsamfundet. Vi skal 
vise at vi eksisterer ved at finde på 
nye aktiviteter og arrangementer. 
Derfor er det vigtigt at vi ind imel-
lem har rotation på de forskellige 
poster. Nye øjne kan ind imellem 
se mulighederne fra en anden vin-
kel. Vi er i øjeblikket 41 aktive Gil-
debrødre, og der skal bruges ca.20 
Gildebrødre til ledelse og udvalg. 
Det kan kun lade sig gøre, hvis også 
Gildebrødre som har haft poster, vil 
yde en indsats igen. Kun derved kan 
vi sikre et aktivt og levedygtigt gilde 
mange år frem. Mit håb er, at vi i 
fællesskab kan føre 3. gilde ind i de 
kommende år, hvor fællesskabet og 
hjælpearbejdet har første prioritet.  
Egon Lundsgaard holdt 5 minutters 
Sct. Georg, hvor Egon fortalte om, 
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Information og debat
4. GILDE

Vi skaber køreglæde

hvordan livet var i hans barndom 
og de store forskelligheder der er i 
forhold til i dag. Paul Petersen læste 
Gildeloven. Det var 2. gruppe der 
stod for eftergildehal med Bent På-
bøl som bordleder. 
Herefter lukkede Gildemesteren 
Gildehallen. 
2. gruppe havde inviteret Center-
leder Carsten Mulvad til at komme 
og fortælle om Houens Oddes 
aktiviteter og arrangementer, både 
for spejdere og øvrige brugere af 
centerets faciliteter. Carsten fortalte 
desuden om hvordan økonomien 
hænger sammen. 
Gildemesteren sluttede aftenen ved 
at takke 2. gruppe for et godt arran-
gement og vi sluttede aftenen på 
vanlig vis, ved at synge sangen ”Ja 
vi er danske spejdere”

MNA – Skriver.

  

4. Gildes gildehal
den 4. september.

Gildemesteren bød velkommen til 
18 gildebrødre til denne første gilde-
hal i det nye gildeår.
I følge kalenderen er sommeren 
fordi, men sikken en sommer, Solen 
skinnede i 790 timer, og varme gra-
derne var høje. Sommeren har væ-
ret lang og varm, der har været tro-
pe nætter, og temperatur rekorder.                                                                                     
Vi har svedt nonstop siden maj må-
ned, indtaget uanede mængder af 
kolde drikke og is. Vi har ikke skulle 
tænke på varme klæder eller regntøj.                                                                                        
Jordbærrene har smagt rigtig godt, 
og tomaterne, har været store og 
saftige. Grillen har været tændt, 
og der blevet spist rigtig mange 
grillbøffer og pølser. Nogle pe-
rioder, har vi ikke måttet tænde 
grillen på grund af brandfare, 
men vi er blevet mætte alligevel.                                                                                                                  
Byen ændrer sig, når det er som-
mer. Man kommer lidt mere ud af 
den hjemlige hule. Det summer af 
liv i byen, og vi bruger de tilbud som 
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byen byder på.  Forretnings folk si-
ger at vi kan gøre det endnu bedre, 
og lære noget af vore sydlige nabo-
er. I Italien syder byen af liv og ita-
lienerne bruger den som en del af 
deres hjem.  Jegs synes nu ikke at vi 
skal efter ligne italienerne, deres bo-
lig forhold er anderledes end vores.                                                   
Vi husker alle vore barndoms 
somre, solen skinnede mere, ba-
detemperaturerne var højere, isen 
og jordbærrene smagte bedre, 
men hvis vi tænker os lidt om, er 
der vist ikke den store forskel.                                                                                                                    
Mange ønsker at rejse sydpå, men 
denne sommer har ikke slået rekord 
med charter rejser, danskeren har 
ønsket at blive hjemme, og nyde 
den danske sommer. Rejse bureau-
erne, har måttet sænke priserne på 
diverse rejser. Jeg kender et æg-
tepar, som gennem 30 år, har rejst 
til det samme land, til den samme 
by, til det samme hotel, det samme 
værelse. Jeg spurgte dem før fe-
rien, om de skulle blive hjemme 
i Danmark i år, men nej, for hvad 
ville værtsparret, på deres stamho-
tel, mon sige, hvis de meldte afbud. 
Jeg svarede at de ville de nok kun-
ne forstå, men nej, de ville af sted.                                                                                                                   
En af vore store komponister forlod 
denne verden for nylig.  Benny An-
dersen var en fantastisk komponist 
og sangskriver, Vi kender alle Svan-
tes viser, sunget af Poul Dissing. 
Nogle melodier og sange bliver al-
drig for gamle, Svantes viser er helt 
tilbage fra halv- fjerserne, men sta-
dig lige så gode og aktuelle tekster.               
Der har lige været kulturuge, så det 

fik mig til at tænke på, hvad er kul-
tur?  Ordet stammer fra latin og er 
oldgammelt, det kommer af udsagns 
ordene, COLO CULTUM, som bety-
der, JEG DYRKER, JEG HAR DYR-
KET.  Der er mange forklaringer på, 
hvad kultur er. Begreb dannelsen 
omkring kultur er meget diffus. Man-
ge kultur- forskere har søgt at defi-
nere begrebet, og der findes flere 
hundrede definitioner.  KULTUR er 
en sammensat helhed af skikke og 
opfattelser, som et menneske tileg-
ner sig, som medlem af et samfund. 
Begrebet KULTUR er forskelligt fra 
menneske til menneske. Nogle tror 
at kultur er viden om tidligere kul-
tur, der spænder fra oldtiden til vore 
bedste forældre. 

Uffe brugte de 5 minutter til at tale 
om vores alle sammens kærligste 
eje nemlig mobiltelefonen dens for-
træffeligheder, men også det at vi 
bliver slaver af den en god opfindel-
se som nok er kommet for at blive, 
og vi skal alle lære og bruge den til 
det den kan og ikke blive slave af 
den.
Vi sluttede denne aften i muntert lag 
i eftergildehallen.

Skriver Poul Lyngs.
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5. Gildes Gildehal
18. september 2018!

Så startede en ny sæson hos
5. Gilde, med en gildehal, hvor 
19 gildebrødre var mødt op.
Efter de indledende ”øvelser”, kun-
ne Steen holde sin gildemestertale:
Det var en ”katastrofe”, nej ikke en 
tyfon, men derimod en af de ople-
velser, der sker en gang imellem i 
vores lille andedam.
Den lokale dagligvareforretning blev 
jævnet med jorden, fordi den iflg. en 
ældre mand var slidt. Kunder der 
var kommet de sidste 15 år, vidste 
præcis hvor de kunne finde varerne. 
Den nye bygning var naturligvis en 
betonbygning beklædt med træ, og 
var ikke så pæn som den gamle. 
Indgangen var placeret et andet 
sted, ja alt var forandret, intet stod 
som det gjorde tidligere.
Hvis vi er heldige, kommer vi i grup-
pe med nogen, vi ikke har været 
sammen med før. Som regel holder 
vi fast i det velkendte, det der har 
fungeret godt. To år er meget lang 
tid og alligevel så kort. For nogen 
har perioden været lang, andre alt 
for kort. Vi skal altid søge nye veje 
og finde nye steder, som ikke tidlige-
re er besøgt.Har vi i gildet nået det vi 
gerne ville i det forløbne år?
Det korte svar er NEJ!
De tanker vi havde i ”gildeværkste-
det”, har ikke givet det vi ønskede. 

Vi havde en udstilling på biblioteket, 
maj marked og kulturnatten. Ved 
maj markedet, havde folk ikke ro til 
at stoppe op, og tale med os.
På biblioteket havde vi fået en dår-
lig placering, men prøver igen, hvis 
vi kan få en bedre placering. Kultur-
nattens arrangører ”brændte” os af, 
men vi vil gentage vores ”gildeværk-
sted”, hvor vi kan få sat nogle nye 
ideer i søen. 

Den 27. september bliver der åbent 
hus i Gildehuset. Der bliver sendt 
en indbydelse ud til forskellige spej-
dere.
Det er mit ønske, på trods af et par 
udmeldelser, at den kommende sæ-
son, vil bringe os en masse gode og 
spændende timer og oplevelser i vo-
res fællesskab.
5 minutters Sct. Georg, var lagt i 
hænderne på Ady.
”Vort modersmål er dejligt, det har 
så mild en klang”. Jeg er bestemt 
ikke noget sprogligt unikum eller 
sprogekspert.
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MEN jeg hører til dem, som irrite-
res grusomt over journalister i avi-
ser og TV som ikke kan skrive og 
tale dansk rigtig. Netop da de er 
formidlere, burde de mestre dette.
Et par eksempler:I TV hører vi ofte; 
Nu sender vi AKTION—selv om det 
hedder AUKTION!
En meget udbredt fejl, er at bruge 
hans og hendes i stedet for sin:
”Han tog hans hat og gik”. Er det 
Hans hat? Næ, ”han tog sin hat”..
Ady nævnte mange flere fejl i det 
danske sprog, og selvfølgelig skulle 
vi slutte af med at synge
”Vort modersmål er dejligt”
Efter Gildehallen havde 1. gruppe 
dækket nogle flotte borde, med de-
korationer og røde æbler.
Inden vi skulle spise, sang vi 

”Septembers himmel er så blå”
Menuen bestod af kyllingebryster 
i fad, og til dessert fik vi kaffe og 
æblekage.
Til slut takkede Steen 1. Gruppe for 
et godt arrangement.

Skriver Kurt Schmidt.

 Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Frydenborg!
Jeg var med Bertram Knudsens 
Haven på Frydenborg  mandag d. 
27. august - det var en stor succes! 
Arnt var og hejse flaget og selv om 
det regnede lidt, stod beboerne 
udenfor og sang ” I østen stiger so-
len op”. 

Lige på nær 2 som hav-
de fundet en vinduesplads! 
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Bagefter fik vi nogle af beboerne 
med ned og kikke ud over vandet! 
Det blev serveret Chips og cider i 
stoleafdelingen. Og der kom to her-
rer og spillede gamle kendte sange. 
Birte - en af beboerne - tog mikrofo-
nen og sang for!

Rigtig god stemning! 
Derefter blev der serveret bur-
gere med pulled pork og cole-
slaw og  til dessert æblekage! 
Kl. 14.00 gik turen hjem igen  
En fantastisk hyggelig dag! 

Helle L. Rasmussen
2. Gilde og Frivillig på BKH

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Hvad er nostalgi?
Engang var nostalgi betegnelsen 
for en sygdom. I dag dyrker man 
fortiden ved at indrette sig med re-
tromøbler, gå til 90’er-koncerter el-
ler drømme sig tilbage til en enklere 
tid. Nostalgien kan være forløsende, 
men den er også en illusion.
 Da det tidligere på måneden kom 
frem, at Nokias mest sælgende mo-
biltelefon, Nokia 3310, bliver relan-
ceret, gik historien sin sejrsgang i 
alverdens medier, heriblandt denne 
avis. Mange husker måske den fir-
kantede telefon med udskiftelige 
covers og trykknapper, som kom på 
markedet i 2000.
Nokia 3310 er ren nostalgi

Det var den, der levede dagevis 
mellem opladninger, hvor man kun-
ne spille Snake, og som i øvrigt blev 
designet i Danmark. Men hvorfor 
var det en stor nyhed, at telefonen 
– som hverken har internetforbindel-
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se, farve på displayet eller touchs-
creen – ville komme tilbage?
Måske kan det have noget med no-
stalgi at gøre. For i en verden, hvor 
teknologien er så indgroet en del af 
hverdagen, kan en telefon, der på 
ingen måde kan hamle op med den 
digitale udvikling, minde os om en 
verden, der er ved at forsvinde. 
Verden forandrer sig så meget i dis-
se år, og det foranlediger en retro-
dyrkelse. Det skaber en klar følelses 
af nostalgi over for ting, der repræ-
senterer en kultur eller en tid, der er 
ved at forsvinde. 
Hvor stammer nostalgi fra?
Men nostalgien og længslen efter 
fordums tider er ikke ny. Ordet kom-
mer af det græske ord ”nostos”, der 
betyder hjemkomst, og ”algos”, der 
betyder smerte. I 1688 satte den 
schweiziske læge J. Hofer ordene 
sammen til at beskrive den hjemve, 
han så hos schweizere, der boede i 
udlandet og længtes hjem. Med ti-
den er nostalgien gået fra at være 
rettet mod et sted til at være rettet 
mod en tid. Og at vi dyrker den nære 
fortid, er relativt nyt.
”Den retro- og nostalgibaserede 
måde at forholde sig til fortiden på er 
ganske ny, den kom omkring 1980 
med vores nutidige samfund. Der 
har altid været en fortidsdyrkelse, 
det kan man se i kunst- og stilhi-
storien, der har haft antikken som 
eviggyldigt ideal. Men det er en fjern 
idealtid, den nære fortidsdyrkelse er 
altså mere ny.
Man kan sige, at retrodyrkelsen af 
genstande ligger i den refleksive 

nostalgi. Det er her, man får en for-
tidsbevidsthed ind i forbrugssamfun-
det ved for eksempel at indrette sig 
med nogle nostalgiske genstande, 
som man oplever som autentiske 
og langtidsholdbare. Det er en aktiv 
modsætning til brug og smid væk-
kulturen og dyrkelsen af det nye,
 Det så man for eksempel med tv-
serien ’Matador’, og man ser det nu 
med ’Badehotellet’. Der er ikke en 
ren Morten Korch-agtig nostalgi, der 
er lutter romantik. I stedet kigger man 
netop kritisk på tiden. I ’Badehotel-
let’ er der eksempelvis store sociale 
skel, og det er svært for kvinderne at 
komme op ad samfundsstigen. Det 
er en måde at sætte samfundsud-
viklingen i historisk perspektiv på
Der ligger noget helbredende og for-
løsende i at få lov at kigge tilbage til 
det såkaldte tabte land. Noget, der 
er forbi. Det kan være ved at kigge 
på genstande, der har mistet deres 
funktion i den moderne tidsalder, el-
ler det kan være ved at dvæle ved 
de drømme, man havde, da man gik 
ud i livet. De er en del af en selv, af 
ens kerne, og det synes jeg ikke, at 
der er noget galt i at dvæle ved. Det 
er en måde at holde fast i en selv på 
i et samfund, der går for hurtigt, og 
på den måde er det vigtigt at give 
sig selv lov til at være nostalgisk en 
gang imellem. Og hvem ved, måske 
bliver værdierne fra en svunden tid 
på et tidspunkt igen populære.

Redaktør Olaj Mørup
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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 

 

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Hjemmeside!!!
Husk at kigge ind på vores hjem-
meside 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 pro-
blemer så kontakt Søren Kahne. 
Det rimer og det passer også.

Kom nu i gang med at bruge den 
elektroniske kalender til gildehu-
set. Vi skriver trods alt 2018.

Med gildehilsen
Redaktør Olaj Mørup
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Print Din totalleverandør af tryksager...

Tjek os på 
vores  

webshop
Fynsvej 40 • 6000 Kolding • Tlf. 2143 4601 • cs@abcprint.dk  • www.abcprint.dk

Demokratiets spilleregler! 
I forbindelse med et ekstraordinært STADSGILDERÅDSMØDE den 3. september, 
var der ”kun” et enkelt punkt på dagsordenen – nemlig bevilling/drøftelse af 4 stk.  
varmepumper på FRYDENBORG til en udgift af. Ca. 80.000 kr.. 
Og grunden til at jeg har lyst til at ”bruge kræfter på det” er såmænd, en offentliggørelse af 
de ”processer”, som tilsyneladende benyttes/bruges i de enkelte gilder eller udvalg!? 
Når man vælger en person (GILDEBROR = GB) til dette tillids job – så forestiller jeg mig, 
at den pågældende har lyst og tid til dette arbejde og ikke mindst, at vedkommende også 
fortæller og drøfter EMNET med sit ”BAGLAND” = SIT EGET GILDE - hvordan tingene 
hænger sammen!? 
Det må være under devisen – 20 GB TÆNKER BEDRE END ÉN!! 
Samtidig oplever vi også, at disse NØGLEPERSONER skiftes ud og ikke mindst 
KONTAKTPERSONEN i det enkelte gilde!?. 
Så uanset om man kan lide det eller ej, så er vi omkring 159 GB i Kolding - der har meldt 
os som frivillige til dette, og også betaler et kontingent! 
Den enkelte GM/STGM/DGM eller andre GB der har ØKSEN som sit (demokratiske) 
ledelsesværktøj, må naturligvis være parate til både at træffe positive som negative 
afgørelser – set med den enkelte GBs øjne, 
Jeg savner 2. og 5. gildes fulde opbakning til BRODERHJÆLPEN – hvor de 3 andre gilder 
kollektivt er meldt ind!  
Og jeg tænker tit på vores ritual i gildehallen: ”Gid klare tanker, en fast vilje og et ædelt 
sind …”. GØR DU OGSÅ!? 

GOD ARBEJDSLYST TIL OS ALLE! 
 Med venlig hilsen 
Karsten Barfoed GB i 4. Kolding/DGM. 
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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
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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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         SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.                                                                                                                                                                                     

 

 
 
 

STADSGILDERÅDSMØDE 
 

Onsdag den 31. oktober 2018, kl. 19.00 i Gildehuset 
 
 Dagsorden: 
 

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Godkendelse af referat fra sidste stadsgilderådsmøde den 14. maj 2018 

5. Stadsgildemesterens beretning. 

6. Økonomien, samt fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019. 

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. 
Såfremt du skulle blive forhindret så sørg for, at din suppleant deltager. 
 
 Alle øvrige gildebrødre er velkomne.  
 
 

På stadsgildets vegne 
Henning Lorentzen 
Stadsgildekansler 

 

  



   

   

Sct. Georgs
Gilderne
i Kolding

KOLDING
STADSGILDE

Fynsvej 73
6000 Kolding
75 50 36 32

     

koldingstadsgilde@
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www.sctgeorgsgilderne.dk

Redaktion:
Olaj Mørup
2396 1282

redaktionen@
sctgeorgsgilderne.dk

Tryk
ABCprint ApS

cs@abcprint.dk

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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