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DET SKER / HUSK OGSÅ

December 2018			

tirsdag
torsdag
tirsdag
onsdag
torsdag
torsdag
			

4.
6.
11.
12.
13.
27.

			
			
			

VÆRD AT HUSKE

4. gilde ulemøde med damer
1. guilde Julemøde med damer/enker
5. gilde julemøde
2. gilde Julemøde med ægtefæller
3. gilde Julemøde
Juletræsfest for børn

Juleferie!!!

Deadline for næste nr:
20. januar 2019.

			

Januar 2019			

1. gilde Nytårsgildehal
Stadsgildet Nytårskur arr. 1. gilde
4. gilde Nytårsgildehal
Tryk
3. gilde Nytårsgildehal
ABCprint Aps
5. gilde Nytårsgildehal
21 43 46 01
2. gilde Nytårsgildehal
cs@abcprint.dk
3. gilde Nytårsfest
3. gilde Gilderåd
5. gilde Udvidet ledelsesmøde
Februar 2019			
tirsdag
5. 4. gilde Gildemøde
onsdag
6. Stadsgildet Gildemestermøde
Indhold............................. Side torsdag
7. 1. gilde Gildemøde
Fra redaktionen.....................3 tirsdag 12. 4. gilde Udvidet ledelsesmøde
Stadsgildet.............................5 torsdag 14. 3. gilde Gildehal
1.Gilde.................................10 tirsdag 19. 5. gilde Gildemøde
2 Gilde.................................13 onsdag 20. Husudvalg Udvalgsmøde
3.Gilde.................................17 onsdag 20. Lejrudvalg Udvalgsmøde
4.Gilde................................ 20 torsdag 21. 2. gilde Gildemøde ude af huset
tirsdag
26. Tværgruppe Fællesspisning
5. Gilde................................21
			
www.sctgeorgsgilderne.dk

Forside:
foto: Annemarie Sønderby.
2 vidunderlige opråbere ved
2. gildes bankospil.
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torsdag
søndag
tirsdag
torsdag
tirsdag
torsdag
lørdag
mandag
tirsdag

3.
6.
8.
10.
15.
17.
19.
21.
29.

Arrangementer der ønskes optaget i kalenderen bedes indsendt
til stadsgildekansleren sgk@sctgeorgsgilderne.dk
Deadline for næste nr: senest den 20. januar. 2019.

Information og debat
REDAKTIONEN

Her er en lille
historie med et
tankevækkende
budskab!

En dag bad en lærerinde sine elever
skrive navnene på deres medstuderende ned på 2 stykker papir. De
skulle levne noget plads mellem
hvert navn. Hun bad dem tænke på
det bedste, de kunne sige om hver
eneste medstuderende og skrive
dette ned under den enkeltes navn.
Det tog klassen resten af timen at
fuldføre opgaven, og da de alle forlod rummet, afleverede de hver især
deres opgave.

Den følgende lørdag skrev lærerinden en liste til hver eneste elev,
hvor der stod, hvad de andre elever
havde skrevet om vedkommende.
Om mandagen gav lærerinden hver
enkelt elev hendes/hans liste. Inden
længe smilede alle eleverne. ”Virkelig” hørte hun, der blev hvisket. ”Jeg
vidste ikke, at jeg betød så meget
for nogen” og ”jeg vidste ikke, de andre kunne lide mig så meget” var de
fleste kommentarer.
Mange år senere blev en af eleverne dræbt i Vietnam, og lærerinden deltog i den efterfølgende begravelse af netop denne specielle
elev. Hun havde aldrig før set en
militærperson død i en kiste. Han
så smuk og så voksen ud, som
han lå dér. Kirken var fyldt med
hans venner, og en efter en gik
de alle en sidste gang forbi kisten.
Lærerinden var den sidste, der velsignede den døde i kisten. Netop
som hun stod der, kom en af de
soldater, der var med til at bære kisten, hen til hende. Var du Marks
matematiklærer?” Hun nikkede ”ja”.
Så sagde han: ”Mark talte meget
om dig”. Efter begravelsen deltog
de fleste af Marks tidligere klas-

Altid mere end 1.000 nye
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på
Autocentralen.com
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sekammerater i en komsammen.
Marks mor og far var der også. De
ville tydeligvis gerne tale med hans
tidligere lærerinde. Vi vil gerne vise
dig noget” sagde Marks far, mens
han tog sin tegnebog op af lommen. ”De fandt dette på Mark, da
han blev dræbt. Vi tænkte, du ville
genkende det” mens han varsomt
foldede to stykker papir ud. Papir,
der tydeligt var blevet tapet sammen
pga. sliddet af de mange gange, det
havde været foldet og lagt sammen.
Lærerinden vidste uden at se papiret, at det var det samme papir,
hvorpå hun havde skrevet alle de
gode ting, kammeraterne havde haft
at sige om Mark. ”Tusind tak fordi du
gjorde det”, sagde Marks mor. ”Som
du kan se, skattede Mark det meget
højt.” Alle Marks kammerater samledes omkring hende? Charlie smilede skævt og sagde: ”Jeg har også
stadig min liste, den ligger øverst på
mit skrivebord derhjemme.” Chucks
hustru tilføjede, ”Chuck bad specielt
om, at dette blev indføjet i vores
bryllupsalbum.” ”Jeg har også mit,
det er I min dagbog”, sagde Marilyn.
Så tog Vicky, en anden klassekammerat, sin lommebog frem, og viste
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sin slidte liste frem for gruppen og
sagde stolt ”Jeg har det altid med
mig. Jeg tror, vi alle har gemt vores
liste.” Da satte lærerinden sig ned
og græd. Hun græd for Mark og
for alle hans venner, der aldrig ville
se ham igen. Størstedelen af mennesker af i dag opfører sig, som om
de har glemt, at livet en dag stopper.
Men ingen af os ved, hvornår denne
dag kommer. Vær derfor sød, fortæl
de mennesker, du elsker og synes
om, at de er specielle og vigtige for
dig. Fortæl dem det inden, det er for
sent.

Må din dag være god, dejlig og
speciel, - nøjagtig som du selv er!
Redaktør Olaj Mørup

Information og debat
STADSGILDET

Referat fra stadsgilderåd
den 31. oktober 2018

Dagsorden:
Velkomst
Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste
stadsgilderådsmøde den 14. maj
2018, og det ekstraordinære stadsgilderåd 3. september 2018.
Stadsgildemesterens beretning.
Økonomien, samt fremlæggelse og
godkendelse af budget for 2018.
Beretning fra udvalgene
hjælpekomite
husudvalg
lejrudvalg
distributionsudvalg
ridderudvalg
operaudvalg
Eventuelt (herunder GIM-udvalg og
onsdagsklubben)
Deltagere:24 Gildebrødre
Stemmeberettige ledelsesmedlemmer: 18 Gildebrødre
Ad 1 Velkomst
Kaj Vahlkvist bød velkommen
Kupon til 2 kuvertlagner.
Ved køb af seng.
HUSK at medbringe kuponen.

etet

Ad 2 Valg af dirigent
Britta Højriis blev valgt
Ad 3 Valg af referent
Henning Lorentzen blev valgt.
Henning Lorentzen bad om, at få
beretninger fra udvalgene i elektronisk fil for fremtiden, således at referaterne bliver mere korrekte.
Ad 4 Godkendelse af referat
Ingen Kommentarer
Ad 5 Stadsgildemesterens beretning: Kaj Vahlkvist
Stadsgildemesterens beretning på
Stadsgilderådsmødet den 31/10
2018.
Min beretning vil som sædvanlig bestå af et tilbageblik, et nutidsbilled
og et fremtidsblik.
Siden det normale stadsgilderådsmøde den 14. maj, har vi holdt et
ekstraordinært stadsgilderådsmøde
den 3. september, hvor det blev besluttet at iværksætte installation af
varmeanlæg på Frydenborg.
Efterfølgende har vi været assistance på Koldinghus i efterårsferien, og
har haft uddeling af kalendere for
Home. Vi har tillige haft et gildemestermøde, hvor stadsgildeledelsen
og gildemestrene har drøftet gildearbejdet i de forskellige gilder. Det er

•

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

min opfattelse, at der arbejdet godt i
gilderne, og det er da positivt, at der
i øjeblikket deltager 13 gildebrødre
i forberedelse til væbneroptagelse.
Lige her og nu har vi mulighed for en
dialog om emnerne på netop afholdt
gildemesterstævne, og vi har et behov for besættelsen af posten som
stadsgildeskatmestersuppleant. Det
er min opfattelse, at alle vores udvalg arbejder seriøst og grundigt
med de opgaver der er i de enkelte
udvalg. Det vil vi høre om senere.
Det vigtigste punkt i dag er stadsgildeskatmesterens foreløbige bud på
vores regnskab for 2018, samt fremlæggelse af vores budget for 2019.
Budgettet for 2019 er udarbejdet
efter drøftelse med de forskellige
udvalg, og giver rammerne for vores
økonomiske planer. Vi må erkende,
at vi har en rigtig god økonomi, som
naturligvis bør fastholdes, uden at vi
glemmer vores hjælpeopgaver.
Foran os ligger Fredslyset den 28.
november, som styres af 5. gilde,
og vi har vores nytårskur den 6. januar, som 1 gilde har ansvaret for.
Vi har også vores juletræsfest den
27. december. Jeg vil opfordre alle
til at støtte op om vores fællesarran-

gementer.
Otto Bjerregård spurgte efter, hvad
budgettet på Nytårskur var.(blev besvaret af Kaj Vahlkvist)
Kaj Vahlkvist bad en af gildemestrene fortælle om Gildemesterstævne i
Horsens
Gildemester fra 3. Gilde Laurits Vinding redegjorde kort fra mødet.
Distriktsgildemester har velvilligt
fremsendt Landsgildemesterens beretning, som bliver fremsendt i separat fil.
Ad 6 Økonomi, fremlæggelse og
godkendelse af budget 2019
Bent Christensen omdelte budgetopfølgning for 2018, som viser et
resultat tæt på det budgetterede.
Bent Christensen omdelte budget
for 2019, som blev godkendt med
applaus.
Søren Uhrbrand spurgte til, hvorfor
alle penge fra omdeling af flyers ikke
gik ubeskåret til hjælpekomiteen.
Om stadsgildet ville lukke hjælpekomiteen, og at 4. gildes gildebrødre
måske ikke ønskede at gå med flyers mere.
Bent Christensen fortalte, at der i år
er overført et pænt beløb (se budgetopfølgning) til hjælpekomiteen og

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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hjælpekomiteen er en selvstændigt
udvalg, som selv skulle sætte aktiviteter i gang.
Kaj Vahlkvist fortalte, at tidligere
gik alle pengene fra telefonbøger til
Hjælpekomiteen
Søren Kaehne, det er væsentlig at
huske, at Stadsgildet jo er jo os !!!
Stadsgildeledelsen beslutter i 2019,
hvilket beløb der overføres til hjælpekomiteen.
Mogens P. Knudsen spurgte, om
pengene fra Julemærkehjemmet
ikke kom tilbage?
Der er sendt en skrivelse fra stadsgildet, om hvordan man skal forholde sig i forbindelse med tilbagebetaling, så det er gildets eget ansvar.
Ad 7 Beretning fra udvalgene
7.a Hjælpekomite, Jørgen Pørksen
Jørgen Pørksen takkede for de penge der var overført fra stadsgildet.
Fortalte at Hjælpekomiteen havde
fået tilskud fra Koldinghus for arrangementet i efterårsferien.
Jørgen Pørksen fortalte, at koncerten i Brændkjærkirken havde givet
et lille minus, men Koldings Mandskor havde reduceret deres honorar,
for at hjælpe.

Hjælpekomiteen efterlyser ideer til
arrangementer, som der kan tjenes
penge på.
Hjælpekomiteen har fået 7 ansøgninger, som vil blive vurderet til uddeling ved fredslyset.
Børnestøtten havde gang i et par
forslag.
Jørgen Pørksen efterlyste indstilling
fra 5. gilde til donationen ved fredslyset.
Kaj Vahlkvist gjorde opmærksom
på, at alle donationer skulle gå igennem Hjælpekomiteen.
7.b Husudvalg, Poul Lyngs
Vi har fået fordøren rettet op så den
nu kan lukkes uden vold, gulvtæppet er blevet renset, vi har igen fået
vand ind ved vinduet ud mod trappen denne gang ikke fra taget, som
jo er repareret, men fra baldakinen
over indgangen, hvis afløbet stopper
løber vandet ind, der er sat penge af
til at få den ordnet ind til det holder
vi et øje med afløbet så vi ikke igen
får vand ind.
De to skilte på huset som er lavet
af Arne Iliasen vil blive taget ned og
renoveret, vi håber de kan laves den
ene er meget medtaget.
Det store træ bag huset vil vi forsøge beskåret af den del af træet der

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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hænger ind over vort hus det er noget vi selv ordner.
Det er besluttet at lave en gennemgang af huset fra A til Z og få lavet
en tilstands rapport for hele ejendommen.
7.c Lejrudvalg, Ole Otzen
Beretning fra lejrudvalget på Frydenborg
Der er etableret plantekasser og tilplantet. Bålplads i istandsat. Nye fliser ved øst og syd.
Varmepumper installeret.
Mirabelletræer er beskåren.
Gårdsplads renoveret.
Flis pålagt fra plæne til bålplads.
Træerne beskåren ved indkørsel.
Diverse mindre projekter bl.a. skilte
med henvisning til Hovedindgang,
Handicapadgang, Køkken og Depot.
Nye tiltag 2019:
Væggene males i gangene i hovedbygning.
Alle Mirabelletræer fældes.
Træer og beplantning beskæres ved
indkørsler.
Facader på Tantehus og hovedbygning males i uge 36-37 af gildebrødre.
Terrasse mod øst repareres for råd.
Plantekasser færdiggøres.
Udskiftning af bænkeplader.

Tiårs vedligeholdelses plan: Tovholder Ejvind og Niels Christian
Udlejning: Bent Christensen
2018 57 kontrakter, 2019 38 kontrakter, 2020 20 kontrakter.
Otto Bjerregård fortalte at busser
havde svært ved at komme ind ude
på Frydenborg.
I henhold til Ole Otzens beretning vil
buskene blive beskåret.
7.d Distribution Kurt Schmidt
Vi er i øjeblikket i gang med, at
omdele kalendere fra HOME.
Afhentede 7.000 stk. kalendere,
men det var for lidt, idet der iflg. ruteplanerne skulle bruges ca. 10.000
stk. Aftalte med HOME, at vi ventede med at omdele i Vonsild, Rebæk, Tved, Dalby og noget af Seest. Når vi fik overblik over, hvor
mange kalendere der kom retur fra
ruterne, ville vi så omdele disse.
Fra vores egne ruter, var der så
mange retur, at vi kunne dække
resten af Seest--- ca. 463 STK.
HOME har returneret 1.013 kalendere til os, således at vi nu kan omdele
dem til Rebæk, Tved og Dalby (ca.
650 stk.) som 1.2. og 3. gilde står for.
Når jeg har fået overskydende kalendere tilbage, mangler vi Vonsild med
1.075 stk. kalendere. Jeg har her og

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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nu ca. 400 stk. liggende, og når overskuddet er kommet tilbage, omdeler
4. og 5. gilde dem til Vonsild ruten.
Der bliver dog ikke nok til hele ruten!
Iflg. HOME skulle der snart komme flyers, bl.a. til Christiansfeld.
Betalingen fra HOME, beløber sig til
8.013 omdelte kalendere = 16.026
gode danske kroner!
7.e Ridderudvalg Karsten Barfoed
Karsten Barfoed fortalte, at der var
ridderforberedelser i foråret 2019.
Distriktet tilbyder gerne at komme til
orienteringsmøder i de enkelte gilder.
7.f Operaudvalg Ib Damkjær
Ib sagde, at der ikke var noget aktuelt i øjeblikket.
Ad 8 Eventuelt herunder GIM og
Onsdagsklub
Kaj Vahlkvist opfordrede gildebrødre
til at tage del i onsdagsklubben.
Karsten Barfoed fortalte at næste
års fellowshipday blev i Kolding, og
emnet var internationale forbindelser.
Karsten Barfoed efterlyste respons
på sit indlæg i september udgave
af Information og Debat. Karsten
Barfoed læste sit indlæg op, og konkretiserede indholdet i artiklen, der
omhandlede demokrati, og en opfor-

dring til at alle gilder var solidariske
medlemmer af Broderfonden.
Britta Højriis fortalte at 2. gilde, for
at undgå sager om demokrati, som
Karsten Barfoed omtalte, havde de
et fast punkt på dagsordenen i eftergildehallen, som hed, siden sidst fra
udvalgene. (super ide), blev bekræftet af Otto Bjerregård, som havde
indført samme procedure.
Britta Højriis sagde, hvis de skulle
deltage i Broderfonden, så skulle
reglerne laves om.
Britta Højriis blev spurgt, hvad der
skulle laves om, hun mente ikke at
det var en fordel for hende, hvem
skulle få pengene efter hende.Tove
Knudsen sagde at de tog diskussionen i 2. gilde.
Laurits Vinding syntes, at alle burde
være solidariske. Jørgen Pørksen
havde været ude ved flere enker, og
syntes altid, han blev godt modtaget, og pengene faldt altid på et godt
tidspunkt, fordi banken altid lukker
for konti i forbindelse med dødsfald.
Olaj Mørup sagde, at det gik godt
med Information og debat, men ville
gerne, at alt materialer kom noget
tidligere og ikke på deadline den 20.
i hver måned bortset fra dette lille

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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suk er det nogle dygtige skrivere vi
har i Sct, Georgs gilderne i Kolding.
Poul Lyngs spurgte, om det var en
god ide med en tavle i natuglen med
billeder af alle gildebrødre.Det blev
ikke umiddelbart accepteret.
Henning Lorentzen opfordrede alle
gilder til at låse medlemslister på
hjemmesiden, og bruge fælles kodeord xxxxxxx.
Søren Kaehne afviste dette, det var
slet ikke nødvendigt, da vi ikke opbevarede personnumre etc., men
kun adresser og mailadresser. Her
henledes opmærksomheden på referat fra stadsgilderåd den 14. maj
2018, hvor Søren Kaehne netop
opfordrede os til at beskytte vore
personoplysninger, og sende mails,
hvor man kun anvendte BCC.
Niels Christian Refsgaard- Iversen
opfattede det fremsendte skriv fra
landsgildet, som en opfordring til at
låse medlemssiderne.
Kaj Vahlkvist opfordrede gildebrødre
til at melde sig til projekt Sommerlys
i 2019.

Information og debat
1. GILDE

1. gildes gildehal
1. november 2018.

Gildemester Otto Bjerregaard bød
velkommen til 25 gildebrødre velkommen til gildehallen. Gildemesteren oplyste at vi skulle optage
2 væbnere, Per Madsen og Allan
Hansen, og 3 andre står klar til optagelse.
Gildehallen startede på vanlig vis
med fremførelse af fanen og sang
nr. 44, ”Der er ingenting der maner”.
Herefter skulle Per Madsen og Allan
Hansen optages som væbnere. Per
Madsen svarede på spørgsmålet ”
Engang spejder altid spejder” og Allan Hansen svarede på spørgsmålet
”Hvordan kan man hjælpe andre”.
Vi fik nogle rigtig gode og positive
svar fra de 2 gildebrødre. De 2 gildebrødre aflagde væbnerløftet og
blev ønsket tillykke med optagelsen
af Gildemester Otto Bjerregaard.
Gildemesteren omhandlede en lang
og god historie om Baden Powel.
Han blev født i 1857 og er ud af en
søskendeflok på 9. Moderen blev

2. november 2018
Henning Lorentzen
Stadsgildekansler

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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enke i en alder af 35 år og det var
økonomisk hårdt, men med hjælp
fra arv og moderens far kunne familien holde en nogenlunde social status. Baden-Powels fulde navn var
Robert Stephenson Smyth Powel.
En historien om en dreng som kom
på kostskole som 12 årig og det altid at være omgivet af andre drenge
gav ham behov for periodevis at
være helt alene. Så snød han sig ud
i en skov og legede spion, pelsjæger
og lignende, og når han fangede et
dyr eller en fugl i sine snarer, flåede
han det, stegte det over bål og spiste det. Er der noget vi som gamle
spejdere genkender?
Ferierne blev tilbragt hos familien.
Hjemme eller hos hans farbror, der
var godsejer, eller hos hans morfar,
der havde et stort landsted med meget skov, men altid sammen med
sine 5 brødre. De red på ponyer
sammen på farbrors gods, de fik fat
på en sejlbåd, sejlede på lange ”opdagelsesrejser”, legede pirater eller
bjergningsskib. Altid sammen.
Er der noget, der får os til at tænke
på patruljesystemet? En sejlbåd eller en patrulje gør besætningsmedlemmerne selvhjulpne, modige og
seje, udvikler muskler samt opøver

s VVS´er

teamwork og kammeratskab.
8 år efter starten af spejderbevægelsen indtrådte England i 1. Verdenskrig. Spejderførere blev indkaldt, og
patruljesystemet klarede sig uden
voksne. Kystbevogtningen blev
støvsuget for alt maritimt uddannet
personel, som blev overført til flåden. Hvordan klaredes så kystbevogtningen? Jo, søspejderne overtog kystbevogtningsopgaver med
30.000 spejdere.
Spejderne rejste penge til finansiering af 6 soldaterhjem..
Spejderuniformen blev symbolet for
tusinder af spejdere på, at de ligesom deres fædre og storebrødre
gjorde deres pligt for Gud Konge og
Fædreland. Man var stolt af at bære
spejderuniform.
Den engelske forsvarsminister Lord
Kitchener formulerede porolen ”En
gang spejder altid spejder”. Han beordrede også, at Generalløjtnant Sir
Baden-Povel ikke måtte mobiliseres, på grund af vigtigheden af det
arbejde han ledede gennem sine
spejdere.
Lad mig slutte det historiske her.
Kun nogle personlige strøtanker: BP
indførte et spejderløfte, hvor spejderen lover at gøre sin pligt overfor sin

Byens VVS´er
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ære, sin gud og sit land.
I 60-erne blev Det danske Spejderkorps inficeret af pædagoger af den
slags, der gik med lilla ble om hovedet. Det lykkedes dem at få pligt,
ære, gud og fædreland ud af spejderløftet. Jeg græmmes.
Hvad har spejderne lært danskerne? Min far og hans generation ville
ikke drømme om at gå i korte bukser på en varm sommerdag. Det har
danskerne lært af spejderne. At bo i
telt lærte danskerne først, da spejderne havde gjort det i 50 år. Lærere
kender den pædagogiske betydning
af at tage på lejrskole. Det lærte de
fra spejdernes sommerlejre.
Et problem for spejdere i dag er, at
mødre er blevet meget mere pylrede
end de var i vores tid. Jeg opfordrer
tilstedeværende bedste- og oldeforældre til at gøre deres indflydelse
gældende.
Henning Nøhr holdt 5 minutters Sct.
Georg om etik, moral og opførsel.
Efter oplysning om afbud og musikindholdet i aftenens gildehal blev
gildehallen lukket efter gældende
forskrifter.
Efter gildehallen spiste vi Ål, som vi
blev snydt for til gildehallen i oktober
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og dem der ikke kunne lide fisk fik
noget andet.
Under spisningen fik vi en orientering om, hvad der sker i de forskellige udvalg.
Gildebrødrene skrev også en hilsen
til en syg gildebror på et telegram,
som gildemesteren sendte pr. mail
og vores syge gildebror har svaret
tilbage med tårer i øjnene samt en

stor tak til gildebrødrene i 1. gilde.
Nogle gildebrødre har været ude og
sætte vildthegn op for en gildebror
og denne bad om GS skrive en regning på 8000 kr. til gildets hjælpearbejde
GM kan oplyse at vi har fået en henvendelse om hjælp med parkering
på Koldinghus, hvor vi kan skiftes

til at være to fra gildet på parkering.
GM laver vagtskema af 1 times varighed.
8. december 2018 lørdag to mand
fra kl. 8:00 til 16:00
9 december 2018, søndag to mand
fra kl. 8:00 til15:00
En god aften sluttede på vanlig vis.

Information og debat
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2. Gildes Bankospil
23. oktober kl. 19:00.

Bankoudvalget og 2. gildes øvrige
medlemmer kunne efter en ihærdig
indsats melde fuldt hus med i alt 106
tilmeldte til også dette år bankospil
med mange gode gevinster, der
ventede på at blive delt ud.

Skriver Olaj Mørup
Dørene blev som vanligt åbnet kl. 18
med salg af bankoplader og amerikansk lotteri.
Kl. 19:00 bød Bent Juhl Knudsen på
bankoudvalgets vegne velkommen
og orienterede om de praktiske ting
omkring aftenens forløb. Bente rettede også en stor tak til alle spon-

Vi skaber køreglæde
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sorerne. Der var i år lavet flyers til
alle bordene, hvor alle sponsorer
var nævnt.
Støt vores sponsorer, de støtter os.

Print
Sysselhaven 2, Almind
Olaf Ryes Gade 7M, Kolding

Nielsen Kunst og Vin
Grete, 2. gilde
Vestre Ringgade, Kolding
Alpedalsvej 96, Kolding
A. L. Passagen 9-13
Kolding

Ådalsparken 9, Kolding

Elkærholmvej 6, Egtved
Hospitalsgade 16, Kolding

Efter kaffen blev det amerikanske
lotteri udtrukket – igen med mange
gode gevinster til de heldige vindere.
Efter pausen spillede vi endnu 10
runder

Helligkorsgade 19, Kolding

Olaf Ryes gade 7 T, Kolding

Snaremosevej 23A, 7000 Fredericia
Buen 7, Kolding
Kolding Storcenter

Lisbeth Larsen

Gefionvej, Kolding

Bente Beck

Kig Ind Klip, Kolding

Agtrupvej 98, Kolding

I år havde Helle og Birgit påtaget
sig opgaven som opråbere. Der blev
inden kaffen spillet 10 runder med
først en række og derefter hele pladen fuld. Mange gode gevinster og
sidegevinster blev uddelt.Efter de
10 runder var der pause med kaffe/
te og lækker kringle, som igen i år
var sponsoreret af Roxy Bageriet.
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Inden vi takkede af fik gildemester
Tove Knudsen ordet. Tove takkede
alle for det store arbejde, der var
gjort i forbindelse med bankospillet,
ligesom alle deltagerne blev takket
for opbakningen.
Vi sluttede en god aften af med en
forventning om et pænt overskud til
vores hjælpearbejde.
AMS skriver
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Gildemøde i 2. gilde
8. november 2018.

Besøg i Sundhedscenter Kolding
Vi mødte alle spændt op for at høre
om, hvordan Sundhedscenteret fungerer i det daglige. De fleste af os
er flere gange kørt forbi centret eller
har venner og bekendte, som kommer på centeret.
Vi blev budt velkommen af Helle
Amstrup Olesen, som er ansat på
centret og Trille Nicolaisen, som er
medlem af Social- og Sundhedsudvalget i Kolding kommune. I forbindelse med indlæggelse på Sygehuset vil der også være muligheder for
besøg fra Sundhedscentret, som så
bliver involveret i genoptræningsplanen fra starten. Det er endnu ikke
alle afdelinger, som har implementeret disse procedurer, men der arbejdes hårdt på, at det skal omfatte alle
afdelingen, så borgerne i Kolding
kommune oplever en helhedspleje
ved sygdom.
Der er også mulighed for selv at
henvende sig på Sundhedscentret,
hvis man har et behov for genoptræ-

ning eller et andet behov, som de
kan hjælpe med.
På Sundhedscenter Kolding er der 4
afdelinger:
1. Sundhed og træning
2. Sundhedsplejen
3. Den kommunale tandpleje
4. Døgnrehabilitering
Trille Nicolajsen fortalte os om,
hvordan kommunen havde besluttet
at bygge det nye Sundhedscenter,
hvor der i alt er der ansat ca. 200 personer i hele Sundhedscentret, (heraf
85 personer i Sundhed og træning),
som jo hører under kommunen og
ikke Sygehuset, som mange tror.
Det har betydet, at rigtig mange
kommunale tilbud er blevet samlet
under ét tag, og centret kan arbejde
i tæt dialog med sygehuset, hvilket
gerne skulle være til gavn for alle,
både brugere og medarbejdere.
Så var der tid til en rundvisning på
centret, og vi var vist alle forbavsede over, hvor stort centret var. Det
er bygget i to etaper, men fremstår
som et meget brugervenligt og dejligt sted at være. På 2. sal fik vi et
kik ud over Kolding by fra en helt ny
vinkel. Alle steder var der tænkt på
brugerne af centret med dejlige hvilestole, retningsvisere o.m.a. Udenfor er etableret en gårdhave, som er
en del af Milepæleparken – et pusterum, hvor der vil være lavendler,
forårsblomster og en græsplæne.
Lyskunsten i midten af gårdhaven er
af Viera Collaro.

Aase Jensen
reserveskriver
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Wellness tur til Polen
1. november til
4. november 2018

Om aftenen gik tiden med bl.a. Hestespil
Søndag gik turen hjem igen, efter 4
dejlige og sjove dage.

I år var vi 11 friske gildebrødre der
tog på vores årlige wellness tur
til Polen. Denne gang med bus til
kurbyen Kolobrzeg ved Østersøen.
Vi kørte fra Kolding kl. 9.00, det var
en lang bustur, men vi hyggede os
med sang og en lille en! “Gefugtenheimer” Og med mange pauser.
Kl. 19.00 ankom vi til Hotel Leda.
Hvor vi fik velfortjent aftensmad.
Vi havde 2 hele dage med masser af
forkælelse med massage og bade.
Indimellem var der tid til gåture langs
Strandpromenaden hvor der var
mange små boder, der var et lille tog,
der havde byrundture med guide.
Det var en hyggelig gammel by med
små gader og cafeer og en smuk
gammel kirke.

16

Skriver Nina og Helle
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3. Gildes Gildehal
8. november 2018!

33 Gildebrødre og 3 gæster
deltog
i
november
gildehal,
hvor vi havde en 25 års jubilar og 2 optagelser til Væbner.
Efter at Gildemesteren havde budt
velkommen, bad han Erik Sandholdt
om at komme op til højsædet, for
at lykønske ham med hans 25-års
jubilæum. I Gildemesterens tale til
jubilaren fremhævede han blandt
andet Eriks store og aktive indsats
for Gildet. Herefter havde vi optagelse af to væbnere, Ejvind Snedker
Jakobsen og Leif Schmidt Petersen.
Ejvind havde fået væbnerspørgsmålet: Hvilke menneskelige egenskaber, mener du er særlige værdifulde? Ejvind besvarede spørgsmålet
ved at fortælle om sit syn på hvad
der for ham er de vigtigste menneskelige egenskaber. Han fremhævede ærlighed, moral og etik.
Leif havde fået væbnerspørgsmålet: Hvorledes gør man sin pligt
mod sit land? Leif syntes det var et
stort spørgsmål. Han fortalte hvordan han som borger behandler sit
land ved aktivt at deltage i de forpligtigelser man har, f.eks. ved at
kunne forsvare sit land og hjælpe
sine medborgere i dagligdagen.
Efter at begge havde afgivet deres
væbnerløfte og Gildekansleren fortalte dem, hvad Gildet forventer af
en Væbner, fik de overrakt deres

væbnerbreve.
Gildemesterens tale tog udgangspunkt i vores for nylig afdøde og folkekære sanger, Kim Larsen.
”Det er en kold tid, som vi lever i, alle
går rundt og fryser”. Sådan begynder en sang, som for mange år siden, blev skrevet af vores alle sammens folkekære sanger, sangskriver
og nu afdøde Kim Larsen. Og nu da
den kolde tid på året nærmer sig,
kan man godt give Kim Larsen ret i
hans udsagn. Men der er vist ingen
tvivl om, at det ikke er årstiden han
talte om. Så derfor kan man godt
relatere hans første linje i sangen,
til det der sker i Danmark i disse år.
”Den kolde tid” er en af den moderne og højteknologiske verdens store
problemer. Mange mennesker har
nok i sig selv. Hver dag er en kamp
for at tjene til de forbrugsgoder, som
desværre er blevet en trend i det
moderne samfund. Vi hører gang
på gang, at man hverken kan og
absolut heller ikke skal stoppe fremskridtet. Det kan der være meget
rigtigt i, men hvis fremskridtet sker
på bekostning af den medmenneskelighed, som vi alle gerne ønsker
at holde fast i, så mener jeg, at man
bør stoppe op og arbejde mere på
at genvinde de værdier i samfundet, som det hele i bund og grund
er bygget op omkring. Værdier som
bl.a. respekt for andre mennesker,
uanset deres hudfarve, religion eller
politiske opfattelse. Værdier som, at
det burde være en naturlig ting, at
tage os godt af vore syge og gamle i
samfundet. Der sidder jo rigtig man-
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ge ældre mennesker rundt omkring i
landet, som i deres lange liv, har lært
at der skulle arbejdes hårdt for at
tjene til dagen og vejen. Disse mennesker, som har været med til at opbygge det samfund, som de følgende generationer kan nyde godt af,
fortjener ikke at blive glemt i vores
velfærdssamfund. Vi som blev voksne i 60erne og 70erne, har ligesom
vænnet os til, at vi mere eller mindre kunne få alt det vi ønskede os.
Og skiftende regeringer byggede år
efter år et stort, men også dyrt, socialt netværk op under os. Så nu da
man barsler med nedskæringer og
indskrænkninger på områder, som
sygehuse og ældrepleje, har vi lidt
svært ved at se det fornuftige i disse
tiltag, som efter de flestes mening
forringer forholdene for de syge, og
for de af vore ældre medborgere,
som har svært ved at klare sig selv.

Der har i mange år været en kamp
i lokalsamfundene for at redde de
små sygehuse. Både læger og sygeplejersker har sammen med bor-
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gerne argumenteret for at beholde
sygehusene i nærområderne. Men
de politiske ansvarlige, har i samråd med sygehusledelser og diverse
konsulentfirmaer, besluttet at store
supersygehuse, hvor eksperter
på mange områder er samlede, er
fremtiden. Selvfølgelig er de ansatte
og befolkningen også blevet hørt,
men den endelige stillingtagen, er
som det ser ud til, mere taget ud fra
at der forventes en større effektivitet, end hensynet til den menneskelige side af sagen.

Der bliver ofte påpeget, at effektiviteten og færre omkostninger pr. patient ved at drive større sygehuse,
har høj prioritet. Men vi andre har
svært ved at vænne os til tanken
om, at et sygehus er blevet til en fabrik, hvor der skal produceres mere
og mere. Er det måske kvantitet
frem for kvalitet vi arbejder os hen
imod. Vi må derfor spørge os selv,

hvor bliver det menneskelige og personlige i plejen af syge mennesker
af, når det kun drejer sig om produktivitet og effektivitet. Hvad hjælper
det, at man har fået et nyt knæ, en
ny hofte eller hjerteklap, hvis man
ikke psykisk er klar til at komme ud
af systemet så hurtigt, som der lægges op til. Denne hurtige ind og ud
politik kan give bagslag. Man flytter sandsynligvis bare problemerne,
og ikke mindst udgifterne over i en
anden kasse i statens eller kommunernes regi. Det er den økonomiske
side af sagen, men hvad med den
anden og mere alvorlige, nemlig den
menneskelige side? Vi ved alle sammen godt at pengene skal tjenes før
de kan gives ud. Så derfor kan man
godt blive lidt bekymret, når vi ved,
at i de kommende år, er der færre og
færre til at tjene pengene ind til statsog kommunekassen. Nu kommer de
små årgange ind på arbejdsmarkedet, og det er dem der skal holde
hjulene i gang. Antallet af erhvervsaktive falder drastisk i de kommende år. Så uanset om vi kan lide det
eller ej, så går vi en ”lidt koldere tid”
i møde. Jeg vil slutte af med at referere til førstnævnte Kim Larsen som
skrev mange sange. Han skrev bl.a.
en som starter sådan her: This is My
Life Og på godt gammeldags dansk
kan man vel oversætte det til: Dette
er mit liv. Og netop hver enkelt af os
er langt hen ad vejen herre over vort
eget liv. Dette gælder både omkring
etik, moral og livsstil. Og derfor skal
vi se fremad og i fællesskab gøre
alt, hvad vi kan, for at fastholde det

helt grundlæggende i vores forhold
til andre mennesker. Nemlig det, at
være hjælpsomme, støtte hinanden, være positive over for hinanden og ikke mindst at have respekt
for det, der har værdi for andre.
Erik Jørgensen holdt 5 minutters
Sct. Georg, hvor han fortalte om
oplevelsen ved at besøge vores naboby Fredericia, ved sommerens årlige 6. juli fest. Byen ligger tæt på og
han anbefalede at man lagde vejen
forbi til næste års 6. juli fest.
Ejvind S. Jakobsen læste Gildeloven
og 4. gruppe stod for eftergildehal med
Bjarne Jørgensen som bordleder.
Ved eftergildehallen opfordrede 4
gruppe v/Erik Jørgensen til, at der
ved hver eftergildehal, når der ikke
er en fremmed foredragsholder på,
at den arrangerende gruppes egne
medlemmer præsenterer sig, for at
nye ansigter samt ”gamle” Gildebrødre kan blive opdateret om Gildebrødres virke.
Erik Jørgensen lagde for med at fortælle om mange års spændende rejseaktiviteter.
Gildemester Laurits Vinding takkede
for en god aften og vi sluttede aftenen på vanlig vis ved at synge ”ja vi
er danske spejdere”.
MNA Skriver
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4. Gildes gildehal
6. november 2018..

I år havde vi den varmeste sommer
i de sidste 40 år, og 2017 var den
vådeste sommer i mands minde.
I Europa har der været regnvejr
med store oversvømmelser til følge, og det har kostet menneskeliv.
På Nordpolen er indlandsisen
smeltet med rekord kraft. I løbet
af 40 år er der forsvundet 75 % af
isen. Og det samme sker i Sydpolen. Den globale opvarmning får
skylden, men de ansvarlige mennesker sidder med foldede hænder og lover en massiv indsats,
men der sker ikke rigtig noget.
Fornylig så jeg i en avis, at der er
nogle insekt arter og plante arter, der vil forsvinde indenfor 2
år, hvis der ikke bliver sat ind nu.
Hvad er den globale opvarmning så
for en størrelse?
Siden begyndelsen af forrige århundrede, hvor store industrier
blomstrede op, begyndte man at
bruge kul, som energi kilde.
Kul er en god og billig energi kilde,
men der et minus, ved brugen af
den. Der nogle kulpartikler der lægger sig som en dyne i atmosfæren.
Det forårsager så, at varmen fra solen som rammer f.eks. indland isen
ikke kan blive kastet tilbage, og ud
i himmel rummet. Varmen bliver så
under atmosfæren, og forårsager
dermed en global opvarmning.
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Siden 1840 temperaturen steget med
0,6 grader, det lyder ikke af ret meget, men er nok til at isen smelter, og
dermed forårsager at havene stiger.
En anden bivirkning er at Polerne
flytter sig. Siden år 2000, har den
geografiske Nordpol flyttet sig sydpå, med 10 cm om året. Hvis det
fortsætter ender det med at Norpolen en dag ligger i Paris.

Der vil komme flere vulkan udbrud, fordi en stor del af jordens
vulkaner er dækket at is og sne.
Når varmen smelter isen, vil der
så komme flere vulkanudbrud.
Varmen gør at vores drikkevand
bliver
mere
beskidt.
Flyrejser bliver mere ubehagelige,
da varmen vil danne flere lufthuller.
Varmen ødelægger koral revene,
fordi havene optager en stor del af
drivhus gassen, og når den blandes med vand, opstår der kulsyre.
Der nogle der giver kreaturer og
får skylden, fordi de bøvser og lukker tarmluft ud, når de går ude på
markerne. Udstødnings gasserne
fra biler, kan være en stor årsag,

der kører rigtig mange biler rundt på
de danske veje. Andre igen påstår
at cigaret røg kan være årsagen.
Jeg kunne blive med, at nævne årsagerne og de store skader der opstår på grund af drivhus gasser, så
jeg vil slutte med at nævne, at allerede i 1912 var der en artikel i en
australsk avis, der forudsagde den
globale opvarmning.
Karl Aage holdt 5 minutter hvor han
fortalte om det at blive enkemand
som 73 årig og 51 års ægteskab, og
det liv der har været de sidste seks
et halvt år efter og med de udfordringer at være alene, det at sælge huset og finde en ny bolig, og finde en
ny tilværelse, her er det godt med et
godt netværk.

I eftergildehallen og efter en god
stegt fasan brugte vi lidt tid på vor
hjemmeside og det den kan bruges
til, inden vi sluttede igen efter en god
aften.
Skriver Poul Lyngs
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Gildehal 5. Gilde
20. november 2018!

24 gildebrødre var mødt frem til novembers Gildehal.
Gildemester Steen startede med, at
byde velkommen, og efter de indledende ritualer, kunne han begynde
på sin gildemestertale.
OG HANS PUMPESTOK!
Ja, sådan startede Steen. Han havde købt et billede i Århus, og da de
skulle op at hente det, tog de også
ind på en udstilling om og med
Troels Kløvedal`s liv og levned, ja
det var jo lige frem en sidegevinst.
Læn jer tilbage, luk øjnene og tænk
på et billede i kan lide! I er sikkert
nervøse for hvilke narrestreger han
har for? Når i åbner øjnene og ser
på det der hænger bag ved mig, var
det sikkert ikke det i havde i tankerne, heller ikke jeg!

På naturhistorisk museum i Århus,
var der flere skærme, hvor Troels
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fortalte om sin færden. Fortalte om
kalkmalerier, som var fundet i Nibe
Kirke i 1990er`ne. Det var Sct. Georgs kamp med dragen, der symboliserede kampen mod det onde.
Der er sikkert noget, som i ikke ved
om Sct. Georg. I forbindelse med
kristenforfølgelserne omkring år
300, var Sct. Georg en højt rangerende soldat i den østromerske hær.
Han gav alt hvad han ejede til de
fattige, og trådte frem og erklærede
sig som kristen. Han blev derfor ført
frem foran kejseren, som idømte
ham forskellig tortur. Rives af dyreklør, brændes med fakler og sårene
smøres med salt. Herren viste sig
for ham, og gav ham styrke.
Til slut dømte kejseren Sct. Georg til
at slæbes gennem byen og halshugges. Da bad Sct. Georg Herren om,
at alle der anråbte Ham om hjælp,
matte få deres bøn opfyldt!
Og en stemme lød fra himlen ”det
ske, som du har begæret”. Derefter
blev han halshugget!
I middelalderen blev et nyfødt barn,
modtaget af præsten uden for kirken, idet man mente en nyfødt tilhørte djævelen. Derfor modtog præsten
barnet, neddyppede det i døbefonden, der stod inden for kirkedøren.
Præsten udtalte forsagelsen af djævelen og alt hans væsen.
På latin: ET POEMPIS EJUS, BLEV TIL DANSK:
”FANDEN OG HANS PUMPESTOK”. Dermed fandt jeg ud af, hvor
det udtryk stammede fra!
5. minutters Sct. Georg:
Regnar havde fornøjelsen af de fem
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minutter:

Efter at ha` været til et folkedans og
spillemands musikstævne i Falun i
Sverige, besøget Regnar og Tove
et dansk/svensk par i Markaryd. Her
berettede Regnar, at han for tiden
læste en bog, skrevet af Karl Ove
Knausgård, hans voldsomt store roman om sig selv. Interessen for bogen, startede på en skiferie i Norge,
hvor Regnar tilfældigvis læste i Politikken, at en norsk forfatter havde
skrevet en bog om sig selv.
Ved læsningen kommer man ind i
forfatterens tilværelse, hvor han til
dagligt skriver fra midt på formiddagen og hen på eftermiddagen, også
om lørdagen. Over 4 år, er der således blevet til en roman på 3.600
sider, fordelt i 6 bøger.
Det kan være svært at finde et egnet
afsnit til oplæsning, men her er en
lille historie.
Knausgård havde sammen med sin
hustru Linda fået tre børn. Et jævnaldrende par fra Stockholm ejede et
sommerhus i skærgården ved Gøteborg, og her skulle de to par ha`
en uge sammen, men allerede om
onsdagen, blev alle enige om, at nu
var det nok. På vejen fra Gøteborg

til Malmø, skulle de 2 ældste børn
tisse. Det skete i nærheden af en
lille by, med sommerfest og tivoli.
Den største af pigerne spottede hurtig candyfloss, og så får vi indtil flere
sider om 3 småfolk og candyfloss.
Ja så var det med at hvad får jeg ud
af at læse Knausgård. Det ved jeg
ikke, men nu har jag da fået tilladelse til at underholde i fem minutter.
Efter Gildehallen blev der serveret
aspargessuppe til forret, og til hovedret fik vi karbonader med stuvede ærter. LÆKKERT.
Helle var bordleder, og efter spisningen gav hun ordet til Kirsten Bønnerup. Desværre kunne hun meddele,
at Agnete Mølskov er meget syg
p.g.a. kræft.
Hun har mistet sin smukke sangstemme, men kan dog snakke. Bor
hjemme i sin lejlighed, hvor hun
gerne vil ha` nogle korte besøg, idet
hun hurtigt bliver træt. Femte Gilde
sørger for, at hun får en buket blomster, vedhæftet et kort, hvor alle gildebrødre har skrevet deres navn på.
Lise og Mette besøger hende med
blomsterbuketten.
Tove Andersen havde blanketter
med, hvor vi skulle underskrive, om
vi accepterede om eventuelle billeder må bruges i bladet. Hvis ikke
skulle dette noteres.
Efterhånden blev klokken 22.00, og
en dejlig aften, sluttede på sædvanlig vis!
En stor tak til 2. gruppe, for et vellykket arrangement.
Skriver Kurt Schmidt

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Væbner og gildehal!

De to aftener med væbnerforberedelse forløb rigtig fint, hvis vi selv må
bedømme dem. Der var 13 svende i
alt, der deltog fra 1, 2 og 3. gilde. De
var meget overraskede i Landsgildet
over det store antal. Jeg deltog i 1.
og 3. gildes optagelse af svendene.
Det var nogle rigtig gode svar, der
fremkom. Det er også dejlig at se,
vi her i Kolding fastholder de gode
gamle ritualer. Er der noget, vi ikke
må give køb på, så er det det. De er
med til at bevare vores sjæl. Der er
nogle, der gerne vil være moderne
og prøve noget nyt. Nyt kan være
godt i mange sammenhæng, men
vore ritualer er dem, der er med til
at holde os sammen i vores fællesskab. Jeg ved godt, vi er fem gilder,
og vi er meget forskellige, men her
er noget, der er fælles, noget at stå
sammen om. Det er mit håb, dette
må fortsætte. Gilderne er i tilbagegang, men det er ikke rigtig i Kolding, når der er 13 nye væbnere,
står det ikke så dårligt til. Så kære
gilde brødre hold fast i de gamle traditioner. Det er vigtigt.
Jørgen Pørksen.
1. gilde
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Trekant områdets
DISTRIKT

Fellowship Day
25. oktober
på Brejning Efterskole

Det var en rigtig flot og spændende
aften GIM’erne i Fredericia gilderne
havde arrangeret på ”Spejderefterskolen”, hvor 75 gildebrødre mødtes
i Vandrehallen. Her var det sjovt at
se de mange billeder, præmier og
spejderting, der prydede væggene.
Gildehallen blev afholdt i skolens
foredragssal, Yggdrasil, som i nordisk mytologi betyder ”Livets træ”.
Distriktsgildemester Karsten Barfoed holdt gildemestertalen og i forbindelse hermed fik Jens Nørgaard
overrakt sin 40 års jubilæumsnål.
Jens Nørgaard var Distriktets første
distriktsgildemester. Herefter oplæste Annelise Debois Fellowship
budskabet, der var skrevet af Gunilla Engvall fra Västerås, Sverige,
samt overbragte en hilsen fra Mathius Lukwago, Formand ISGF World
Committee. Inden gildehallen sluttede, fik Brejning Efterskoles nye forstander Lone Frankel Goul ordet og
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fortalte om skolens virke og formål,
som den ene af de 2 spejderefterskoler i Danmark.
Eftergildehallen bød på traktement
i Valhal, som er skolens spisesal.
Her var der dækket festligt op, og
spejdere fra skolen hjalp med servering.Hyggelig og god stemning
ved alle borde, hvor gildebrødrene
var blandet fra de 3 byer i distriktet.
Dejlig mad samt kaffe og kager som
skolens økonoma Karin Jørgensen
havde sammensat.
.Korshærspræst Merete Ørskov
holdt herefter et foredrag om hendes arbejde med Kirkens Korshærs
Varmestue i Fredericia. Vi sad igen
i foredragssalen Yggdrasil og fokus
var rettet mod Meretes gribende
fortælling om de skæbner, der er
hendes hverdag, og som hun har
et stort hjerte der banker for!Slut på
en fantastisk aften med Skuld gammel venskab … . og det var en stor
glæde at aftenens overskud kunne
gå til gavebreve med beløb til både
Spejderefterskolen og arbejdet ved
Varmestuen.
På gensyn i Kolding 2019!
Annelise Debois

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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JULETRÆSFEST
Torsdag den 27. Dec.
Kl. 15.00 i Gildehuset
Kære Børn
børnebørn,
forældre og
bedsteforældre og
oldeforældre
Igen er det tid til julehygge med julemanden
Ved juletræet hygger julemanden med os.
Som tidligere skal hvert barn medtage en pakke
af værdi ca. 30 Kr til at lægge i julemandens sæk.
Der bydes på levende musik og underholdning
samt et amerikansk lotteri med flotte gevinster.
Til børnene er der franske hotdogs, brød,sodavand
og godtepose.
Til de voksne er der også franske hotdogs
samt kaffe/the med småkager.
Alt dette for kun 40 Kr. pr. Person
Der kan købes øl og vand til rimelige priser.
Tilmelding inden 18. December til
Jan Rothausen (4. Gilde)
jaro@live.dk
Vi glæder os til at se jer alle
Med julehilsen fra
Juletræsudvalget
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Alle Gildebrødre med ledsager inviteres hermed til Nytårskur

Søndag Den 6.Januar 2019 KL.13.00 Gildehuset
Fri påklædning, arrangementet er gratis undtaget drikkevarer

Program:
Champagne/velkomst
Nytårstale v/ Viceborgmester Søren Rasmussen
Lettere anretning
Vand, øl og vin kan købes til gildehusets alm priser

Musik
Kaffe og småkager
Udnævnelse af Årets Gildebror
Afslutning ca.KL 16.00
På grund af traktementet er tilmelding nødvendig til:
Søren Kaehne
mail:kaehne@stofanet.dk eller tlf.20149729
Senest onsdag den 2. Januar 2019 KL.12.00
Arrangeret af 1.Gilde
Med nytårshilsen
Stadsgildet
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Til alle annoncører!!!
Så er der gået et år igen med en god og stabil opbakning til vores
blad. Jeg vil derfor på Sct. Georgs Gildernes vegne takke alle der
har en annonce i vores blad og ønske alle en God jul og et godt
nytår.
Ved at støtte gilderne med en annonce opnår man 3 ting:
En reklameværdi i at man vil bruge tid og penge på en annonce i
Information og debat. En støtte til Sct. Georgs Gildernes arbejde i
lokalområdet.
En annonceindtægt der er guld værd for os idet vi kan reducere vores trykkeomkostninger. Vi får derved mulighed for at efterkomme
flere henvendelser om støtte til forskellige hjælpeopgaver. De ting
der sker i gildet, vil løbende blive refereret i bladet hen over året.
N H Jørgensen
Annoncer





75 52 42 33
koldingloeve.dk

kolding@apoteket.dk
facebook.com/koldingloeve
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Sct. Georgs
Gilderne
i Kolding
KOLDING
STADSGILDE
Fynsvej 73
6000 Kolding
75 50 36 32
koldingstadsgilde@
sctgeorgsgilderne.dk
www.sctgeorgsgilderne.dk

SÅDAN!

Redaktion:
Olaj Mørup
2396 1282
redaktionen@
sctgeorgsgilderne.dk

home Lynggaard & Hansen
– bedst sælgende mægler for 4. år i træk*
Skal du være en del af den gode statistik?
Så book allerede nu en gratis og uforpligtende salgsvurdering
på tlf. 75 52 09 33 eller mail kolding.adelgade@home.dk
Husk: Det er gratis at skifte fra anden mægler til home Lynggaard & Hansen**

* 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

