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Kalenderen
DET SKER / HUSK OGSÅ

VÆRD AT HUSKE
 Februar 2019	 	 	
	Tirsdag      5. 4. gilde Gildemøde
 Onsdag      6. Stadsgildet Gildemestermøde
 Torsdag      7. 1. gilde Gildemøde
 Tirsdag    12. 4. gilde Udvidet ledelsesmøde
 Torsdag    14. 3. gilde Gildehal
 Tirsdag    19. 5. gilde Gildemøde
 Onsdag    20. Husudvalg Udvalgsmøde
 Onsdag    20. Lejrudvalg Udvalgsmøde
 Torsdag    21. 2. gilde Gildemøde ude af huset
 Tirsdag    26. Tværgruppe Fællesspisning
   
 Marts. 2019   
 Lørdag      2. Jazzgruppen Frokostjazz
 Tirsdag      5. 4. gilde Gildeting
 Torsdag      7. 1. gilde Gildeting
 Torsdag    14. 3. gilde Gildeting
 Tirsdag    19. 5. gilde Gildeting
 Torsdag    21. 2. gilde Gildeting
 Onsdag    27. Stadsgildet stadsgildeting
  
 April. 2019   
 Tirsdag      2. 4. gilde Gildehal med indsættelse
 Onsdag      3. Husudvalg Udvalgsmøde
 Onsdag      3. Lejrudvalg Udvalgsmøde
 Torsdag      4. 1. gilde Gildeal med indsættelse
 Mandag      8. Hjælpekomite Udvalgsmøde
 Onsdag    10. 5. gilde Fødselsdagsgildehal
 Torsdag    11. 3. gilde Gildehal med indsættelse
 Onsdag    17. 5. gilde Sct. Georgs løb
 Trsdag    23. Sct. Georgs Aften Koldinghus arr. 2. gilde
 Onsdag    24. Distrikt Ridderudvalgsmøde, Kolding
 Torsdag    25. 2. gilde Gildehal
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Altid mere end 1.000 nye 
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på 
Autocentralen.com

Information og debat
REDAKTIONEN

Nytårskur!
Der afholdes nytårskur ved hoffet 
for rigets øverste. Dertil har mange, 
i erkendelse af julemadens virknin-
ger, som nytårsforsæt besluttet sig 
for slankekur. Det er også en slags 
nytårskur. Måske er der personer, 
som har gjort kur til hinanden i jule-
ferien? Det kunne man da håbe! Der 
er tydeligvis flere betydninger af kur 
i sving. Er der sammenhæng?

Det korte svar er nej. Kur kan nem-
lig ikke bare betyde noget forskelligt, 
det er forskellige ord med hver sin 
historie.
Egentlig betyder kohorte blot en 
samling, og det er forresten det sam-
me ord, som optræder i kortege, der 

er et følge eller en samling af men-
nesker. Men kohorte har altså fået 
krigshistorisk betydning og erobrede 
det franske hofliv som cours. Herfra 
er der en lige linje til Margrethe, som 
ceremonielt tager imod sine under-
ordnede, der får foretræde for at 
gøre hende deres underdanige op-
vartning.
Tilbage til kuren mod julefedt og in-
fluenza og den slags. Når det gæl-
der den slags kure, så er ordet kom-
met gennem tysk fra det latinske 
cura, der lader sig oversætte med 
omsorg. Når lægen således kurerer 
dårligdomme, eller vi får manicure, 
er det den betydning af ordet, der er 
i spil. Det er det samme ord i kura-
tor, der betegner en inspektør, som 
tager sig af kunstudstillinger, en ad-
vokat, der bestyrer et dødsbo, eller 
en person, som fører opsyn med 
plejebørn.
Sådan er der, skulle jeg hilse og 
sige.Det var Astrid Lindgren forre-
sten med til at skabe, når hun lod 
sin Pippi Langstrømpe komme fra 
Kurrekurredut-øen.

Godt nytår
Redaktør Olaj Mørup
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Sirius aften 
Mandag den 25. februar kl. 19. 00 i Gildehuset. 

 

 

Stadsgildeledelsen inviterer alle gildebrødre med påhæng til foredrag om 

Sirius Patruljen 

Claus Vahlkvist var i to perioder medlem af Sirius patruljen. 

1955-1956 og 1959-1960. 

I disse perioder deltog han i varetagelsen af Danmarks suverænitet over Nordøstgrønland. 

Opholdet indebar 4 måneder på patrulje med en kammerat og ti slædehunde. 

Foredraget bliver ledsaget af en masse fantastiske lysbilleder. 

Tiden dengang var uden mobiltelefon, computer og radioforbindelse. 

Pris 25 kr. incl. kaffe og kage 

Tilmelding senest 21. februar til Stadsgildekansleren khlo@live.dk  eller 4011.3809 

Med gilde hilsen Stadsgildeledelsen. 
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• 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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Vejlevej 302, 6000 Kolding - Tlf.: 7632 1211 - info@sengemagasinet.dk

etet

1 gilde Julemøde.
6 December 2018

Gildebrødrende mødtes torsdag 
den 6 December til det traditio-
nelle julearrangement med damer 
og enker, 1 gruppe stod for aren-
gementet som bestod af andesteg 
med tilbehør og ris'alamande med 
kirsebærsovs, alt meget fint og vel-
smagende. Bordformand Hans Emil 
Andersen sørgede for afviklingen af 
middagen.

Efter middagen introducerede han 
aftenens underholdning som be-
stod af 5 Rebeccasøstre med pia-
nist, som havde fået et hul i deres 

turplan, som omfatter flere af Euro-
pas hovedstæder og Sdr. Stende-
rup. Søstrene udklædte som bak-
kesangerinder gav flere numre fra 
bakkens hvile afsluttede med, køb 
blomster køb blomster, som solgtes 
til fordel for hospice Kolding. Flot un-
derholdning !

Gildemesteren overrakte gaver til 
Søren Rasmussen og Torben An-
dersen i anledning af de var blevet 
70 henholdsvis 75 år gamle.
Gildemesteren fortalte om Gilde-
bror Uffe Rasmussens sygdom og 
havde forberedt et telegram som vi 
alle skrev under på, med ønsker om 
snarlig bedring.
Han ønskede alle en glædelig jul og 
et godt nytår og håbede at se alle til 
nytårsgildehal og nytårskur i 2019.

Skriver P A M
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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 Nytårsgildehal
 3. januar 2019.

Gildehallen skulle denne dag op-
tage en ny væbner og have besøg 
af Stadsgildeledelsen. Vi indledte 
med at synge, der er ingenting der 
maner.
Gildemesteren ønskede en god jul 
og et godt nytår til de 27 fremmødte 
og fortalte vi skulle starte med at op-
tage en ny væbner Tage Jacobsen. 
Tage holdt en tale om, hvad kan vi 
gøre, for at gøre livet lettere og lyse-
re for andre.Tage nævner at det er 
vigtigt med det godgørende arbejde 
og ser frem til de opgaver der måtte 
komme i fremtiden.
Gildemesteren holdt en tale om 
forurening og vandets betydning i 
fremtiden. Han fremkommer med 
nogle eksempler på konflikter i for-
tiden og nutiden specielt i Kina og 
mellemøsten. Men også Danmark 
er truet ”Rent vand i hanerne er ikke 
længere en selvfølge”.
Efter at have sunget, Når vinteren 
rinder i grøft og i grav, Holdt Torben 

Andersen 5 min Sct Georg om kar-
toflens historie.
Kartoflens historie, en fantastisk af-
grøde ca. 3000 år gammel fra syd 
Amerika som kom her til Europa ca. 
1550 med spanierne. efter en del 
start vanskeligheder, tilberedningen 
var ukendt, blev den fra ca. 1845 et 
af Europas hovedernæringsmidler. 
En dårlig kartofelhøst betød alvorli-
ge problemer i flere egne af Europa. 
Der er i dag næsten ikke et dansk 
måltid uden kartofler.
Svend Erik Pørksen stod for at af-
vikle middagen som bestod af kogt 
torsk med kartofler og tilbehør. Efter 
middagen kom de forskellige udvalg 
med en beretning. Det skal bemær-
kes at hjælpekomiteen ved Henning 
Nøhr var utilfreds med opbakningen 
til oprydningen efter slotsmarkedet(0 
fremmødte). Lejr udvalget meldte 
om stor interesse for udlejningen af 
Frydenborg lejren.
Kaj Peter bragte til slut en hilsen fra 
Uffe i Marstal med tak for opmærk-
somheden.
Gildemesteren sluttede med at øn-
ske alle et godt nyt år.

Skriver P A M
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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.

Information og debat
2. GILDE

2. Gildes Gildehal 
22. november 2018.

GM bød velkommen til denne gilde-
hal, som var noget særligt, idet vi i 
dag skulle optage en nye gildebror, 
Rita Thomhav.
Rita fortalte inden sin optagelse om 
sig selv, sit bagland og sine forvent-
ninger til at blive en del af 2. gilde, 
hvorefter Rita blev optaget i gildet.
Velkommen Rita fra os alle.
Tove holdt herefter sin gildemester-
tale:
Så var det en af de dage, hvor jeg 
kom hjem fra indkøb med en sur 
mine. Jeg hører til den type, som 
laver en indkøbsliste delt ind i grønt-
rengøring-køl-mejeri-brød, kaffe-
andet. Nemt og bekvemt, for så kan 
jeg bare suse gennem Bilka og få 
handlet ind i en fart, for jeg ved jo 
lige hvor tingene står. Det sparer 
mig for megen indkøbstid, når der er 
struktur på.
 Men lige netop den dag, hvor jeg 
havde en mega lang indkøbsliste 
med mange forskellige indkøb, ja, så 

havde Bilka altså valgt at bytte rundt 
på hylderne, og jeg kunne ikke finde 
tingene. Jeg racede rund i gangene 
med min indkøbsvogn sammen med 
alle de andre, som også racede for-
virrede rundt. ”Ved du hvor dit og 
dat er flyttet hen?” spurgte vi hinan-
den. Det tog noget længere tid at få 
handlet ind, end jeg havde regnet 
med, så derfor sur mine og mange 
forbandelser.
Senere på dagen ringede min søn, 
og da han havde arbejdet i Bilka i 
hele sin studietid, ja så var han den 
rette at læsse alle mine frustrationer 
af på.
” Ha, mor, det er jo sådan nogen 
som dig, de vil have fat i. ”sagde han 
grinende.
” Sådan nogen som mig….?”
” Ja, sådan nogle vanedyr som dig, 
der skal vækkes fra dvaletilstand ” 
sagde sønnen, som har læst psyko-
logi.
” Skal jeg vækkes ...?” spurgte jeg 
skeptisk.
”Ja, Bilka har da ansat adfærdskon-
sulenter, som holder øje med folks 
vaner, adfærd og selvfølgelig salget. 
Og med jævne mellemrum, mindst 
et par gange om året, bytter de 
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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

rundt på hylderne for at bryde va-
nemønstret hos dem, som handler 
der jævnligt. Ja dig for eksempel. 
Ved at bytte rundt tvinger de folk til 
at gå andre veje. Ved at gå andre 
veje får folk øje på nogle varer, som 
de ellers ikke ville have fået øje på 
ved at gå deres vanlige rute gennem 
Bilka. Og lur mig om ikke, der kom-
mer flere ting i indkøbskurven, der 
ikke stod på indkøbslisten. Ting kun-
den pludselig får øje på. Fakta er, at 
salget i Bilka stiger, når de laver det 
nummer ” Sagde sønnen.
”Og hvad med dig mor, kom du hjem 
med mere end der stod på din liste” 
Jeg kunne høre smilet i hans stem-
me.
Ok, jeg måtte jo være ærlig og ind-
rømme, at der var indtil flere ting, 
som ikke stod på min liste. Men, 
skyndte jeg mig at sige, der var san-
delig også ting, som jeg ikke orkede 
at lede efter. Det kunne jeg bare 
købe i min lokale Netto. For de byt-
ter da ikke rundt på det hele eller gør 
de??
”Der fik de dig mor, deres mission 
lykkedes ” sluttede han grinende af.
Vi mennesker er vanemennesker på 
godt og ondt. Vaner giver tryghed, 
de giver ro. Specielt de vaner, vi ger-

ne vil fremelske. Vaner kan naturlig-
vis også være et problem. Specielt 
de vaner, vi ikke er særlig stolte af, 
og som vores omgivelser heller ikke 
sætter pris på. Psykologien siger at 
alle voksne mennesker er slaver af 
sine vaner. Som barn er du præget 
af dine impulser, som voksen bliver 
vi præget af vores vaner. Op gen-
nem livet har vi formet vores vaner 
og vores indstillinger.
I dag skal det moderne menneske 
være forandringsparat. Men hjer-
nen holder af vaner, og meget af 
det, vi gjorde i går, vil vi gøre igen 
i morgen. Dine vaner vågner sam-
men med dig. Tog du et brusebad, 
før du børstede tænder?? Begyndte 
du tandbørstningen i samme side 
af munden i morges som i aftes?? 
Halvdelen af os har et ganske fast 
mønster for morgenens badeværel-
sesritual. Og det fortsætter i dagens 
løb. Når fjernsynet bliver tændt, ind-
tager man den faste plads i stuen. 
Når det bliver sengetid, lægger man 
sig til at sove på den samme side 
hver nat.
Vi er afhængig af vaner, og uden 
kunne en almindelig dag ikke fun-
gere. Hele 40% af det vi gør i løbet 
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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

Verden tilhører dem, som tør gøre 
tingene på en anden måde, og som 
tør gå nye veje.
Mange af os lader bare stå til, fordi 
vi ikke kan se os selv udefra og se, 
hvor stor forbedring af vores livskva-
litet vi kan få ved at gøre op med 
nogle af vores vaner.
Vidste du at forskningen viser at den 
største forskel på dem, som er mis-
fornøjede med sig selv og livet, og 
de som lykkes, ligger i de vaner, de 
har tilegnet sig? Gode vaner er nøg-
len til succes, mens dårlige vaner 
er den åbne dør til ikke at have det 
godt med sig selv.
Vil man ændre vaner, må man have 
et mål, ikke lade stå til, men løbende 
overveje, hvad man kan gøre bedre. 
Mange parforhold er belastede af 
vaner, som begrænser og hæmmer. 
Mange relationer mellem børn og 
forældre lider også under, at vi ikke 
er opmærksomme på de små ting, 
vi gør, som måske fjerner os fra de 
børn, som vi netop ønsker at være 
tættere på.
Det er en af livets love, at skal man 
ændre en vane, skal den erstattes 
af en ny. Det at danne en ny vane, 
eller erstatte en som er dårlig, kræ-

af en dag, er bestemt af vaner.
Mønstret for tandbørstning, den fa-
ste plads i sofaen og sovestillingen 
er ikke vaner, som mange af os øn-
sker at lave om på. Men hvad med 
tendensen til at afbryde ens samta-
lepartner, før han/hun får talt ud?? 
Hvad med den vane, som gør, at 
man skubber uløste opgaver foran 
sig? Vaner er ikke vores skæbne, 
de kan ignoreres, erstattes og foran-
dres.
Forskerne har interesseret sig for 
vaner siden psykologiens barndom. 
En vane er den mindste komponent 
i en indlæringsproces. Vanen er 
grundlæggende for, at vi kan funge-
re psykologisk, og definerer en vane 
som noget, som går fra at være be-
vidst til ubevidst. Selv om vanen sid-
der i hjernen, påvirkes vanerne også 
psykologisk. Vaner er indlærte og 
forsvinder ikke bare, men de er ikke 
vores skæbne og kan erstattes eller 
forandres, selv om hjernen elsker 
dem. Hjernen skelner ikke mellem 
hensigtsmæssige og hæmmende 
vaner.
Hjernen er en lydig slave af, hvad 
mennesket siger, og man kan be-
slutte at lade være med at gøre, 
som man plejer.
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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

ver bevidsthed, vilje og gentagelse. 
Ellers sker der ingenting… jo, det 
som sker er det som altid skete vil 
fortsætte med at ske – og det var jo 
ikke meningen.
Og hvor lang tid tager det så at æn-
dre en vane… Nogle siger 90 dage, 
andre 40 dage og andre 21 dage, 
men der findes ikke noget svar på 
spørgsmålet. Det vigtigste er, at 
man mentalt indstiller sig på, at det 
vil kræve vedholdenhed, for når man 
opbygger nye vaner, skal man lave 
nye spor i hjernen.
Så god fornøjelse!!! Viljen følger det 
stærkeste motiv!!!

Efter en sang holdt Aase 5 min. Sct. 
Georg, hvor hun apropos den netop 
overstående 100 års dag for afslut-
ningen af 1. verdenskrig fortalte om 
baggrunden for krigens opståen. 
Aase har netop ud fra hendes mor-

mors dagbog, skrevet en bog om 
bl.a. tiden under 1. verdenskrig, som 
hun læste uddrag fra.

Efter gildehallen spiste vi og havde 
efterfølgende orientering fra de for-
skellige udvalg.
.Gildemesteren sluttede aftenen af 
med følgende orienteringer:
Husk Fredslyset den 28/11
Der bliver ridderforberedelse primo 
2019.
2. gilde har fået et GIM-medlem: 
Aase Jensen
Vi sluttede herefter aftenen af på 
vanlig vis 

AMS skriver
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2. Gildes julemøde
12. december  2018.

Til årets julemøde var partnere som 
vanligt inviteret med. Vi mødtes kl. 
18.30 (næsten alle!! undtagen dem, 
der havde overset at det var en halv 
time tidligere, end vi plejer at mødes) 

Der var dækket hyggelige juleborde 
og da alle havde fundet deres plad-
ser, blev der serveret en lækker hjem-
melavet julefrokost, som traditionen 
tro blev afsluttet med- selvfølgelig 
også hjemmelavet- risalamande og 
som overraskelse portvin. Der blev 
i risalamanden ledt efter 2 mandler, 
som begge udløste mandelgaver. 

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

Byens VVS´er

Information og debat
2. GILDE

Under spisningen blev der sunget 
flere sjove og dejlige julesange. 
Herefter gik det traditionen tro løs 
med pakkespil.
Der blev raflet, hentet pakker fra 
pakke bordet og da de slap op, blev 
der lystigt stjålet pakker fra hinanden 
indtil uret lød og pakkelegen var slut
Som sædvanligt gav det anled-
ning til masser af grin og løben 
rundt og derfor umuligt at få et 
skarpt billede, da alle var i vigør. 

Efter den megen aktivitet blev der ser-
veret kaffe/te og hjemmebagt kringle. 
Gildemesteren sluttede aftenen af 
med stor tak til den arrangerende 
gruppe, en reminder om tilmel-
ding til nytårskuren og et ønske 
om en glædelig jul og et godt nytår. 
 

AMS skriver
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2. Gildes Gildehal 
 17. januar 2019.

Til denne gildehal havde vi fornøjel-
sen af 4 gæster: Kaj Vahlkvist, Hen-
ning Lorentzen, Eva og Ib Damkjær.
Vi mødtes i ”natuglen”, hvor der blev 
serveret ”bobler” og snacks, og hvor 
vi ønskede hinanden et godt nytår.
Inde i gildehallen bød gildemester 
Tove Knudsen velkommen med or-
dene:

Kære gildebrødre. Velkommen til 
denne nytårsgildehal i 2. gilde. Vel-
kommen til vores gæster. Det er dej-
ligt, at de andre gilder vil gæste os.
Vi er startet på et nyt år med alt, 
hvad det indebærer. Det er her, man 
skuer tilbage på året, der gik. Og 

det er her, man kigger fremad med 
optimisme og forhåbninger om, at 
ændre det, man skal have ændret i 
sit liv.
2. gilde som kvindegilde, er ikke et 
gammelt gilde, så vi har ikke fået 
indført ”sådan plejer vi at gøre” – og 
heldigvis for det.
”Sådan plejer vi at gøre” kan være 
forbundet med tryghed. Vi kan læne 
os tilbage i stolen med korslagte 
arme og lade tingene ske. Vi kan 
småblunde lidt, for vi ved, hvad der 
kommer. Og vi står fast på, at det 
skal være ”som det plejer”.
Igennem mit arbejdsliv med mange 
tillidsposter har jeg set, hvordan ”det 
plejer vi” kan dræbe nytænkning, 
kreativitet og engagement. Fisken i 
nettet er død – den spræller ikke. Og 
der er ikke noget mere nedslående 
end at møde muren ”vi plejer at”, for 
den mur er bygget af stærk beton og 
svær at nedbryde.
Vi har den glæde at optage hele 5 
væbnere i aften. Vores kandidater 
har selv bedt om at blive optaget i 
væbnerkredsen samtidig. Jeg er 
blevet rådet til fra flere side kun at 
optage 2 ad gangen, for ”det plejer 
man at gøre” i Sct. Georgs Gildet. 



13

Det har været en rigtig spændende 
proces med meget positiv energi at 
planlægge denne væbneroptagelse. 
Både for vores 6 kandidater, som 
har lagt meget energi i det og for mig 
som gildemester. Den 6. kandidat er 
desværre sygemeldt.
Herefter fik de 5 væbner kandidater 
(Aase Jensen, Else Wraae, Bente 
Juhl Knudsen, Hanne Thomsen og 
Jette Høeg) ordet.
De indledte med at tale om Livsan-
skuelse i overordnet perspektiv:
Vores tilgang til de enkeltes spørgs-
mål, som vi har valgt at besvare i for-
bindelse med vores optagelse som 
væbner i gildet, beskæftiger sig alle 
med de eksistentielle problemstillin-
ger, der udspringer af menneskets 
tilværelse og forståelsen af den i 
den verden, de pågældende lever i.
De 5 kandidater belyste herefter 
emnet fra 3 forskellige synsvinkler: 
Filosofisk, religiøst og samfunds-
mæssigt, hvorefter de bandt det 
hele sammen med besvarelse af 
deres respektive valgte emner:
Aase: Vurder din egen livsansku-
else set i relation til gildelov og 
løfte                  
Hanne:  Hvad forstår du ved en an-

svarsbevidst, hjælpsom og nyttig 
borger
Bente: Hvilke menneskelige egen-
skaber mener du er særligt værdi-
fulde                 
Else: Hvad kan du gøre for at gøre 
livet gladere og lysere for andre.
Jette: Hvordan kan en gildebror 
hjælpe andre 
Afslutningsvis sagde de:
Vi har nu prøvet at give jer et ind-
blik i, hvordan den enkeltes livsan-
skuelse bliver formet og hele tiden 
udvikler sig i mødet med andre men-
nesker. Det historiske fundament og 
den eksistentielle mangfoldighed 
danner udgangspunkt for både vi-
den og den personlige dimension, 
og er med til at skabe et grundlag for 
handlemønstre over for vores med-
mennesker, der bygger på tolerance 
og ligeværd. 
Herefter blev de 5 optaget som væb-
nere.
Efter en sang meddelte GM at gilde-
mestertalen og 5 min. Sct. Georg er 
sløjfet i aften og gav ordet til kans-
leren, som meddelte at vi desværre 
har haft en udmeldelse, Else Jacob-
sen. Skatmesteren fortalte om afte-
nens musik. 
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Gildehallen blev herefter afsluttet på 
vanlig vis.
Herefter var der lækker middag og 
hyggeligt samvær og inden vi så os 
om, var en dejlig nytårsgildehal slut.

AMS skriver

Information og debat
3. GILDE

3 Gildes julemøde
 13. december 2018.

Til julemødet deltog 56 Gildebrødre 
med ledsager og enker.
5 gruppe stod for arrangementet 
med Per Johannsen som bordleder.
Vi startede julemøde i Sdr. Stende-
rup kirke. Sognepræst Maria Frede-
riksen talte om ”Menneskelighed” og 
jul. Mennesker binder os samme – 
julen er en stor tid. Udgangspunktet 
var en artikel om skuespilleren Bo-
dil Jørgensen hvor Bodil Jørgensen 
bl.a. udtaler at ”Julen har en vrang-
side”. Den kirkelige højtidelighed 
sluttede med at organisten spillede 
klaver og 3 piger fra kirkekoret sang. 
Virkelig flot. 
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Derefter kørte vi til Gildehuset og 
nød en herlig julemiddag med først 
andebryst og diverse tilbehør og ris-
alamande til dessert. Efter hovedret-
ten fortalte Ejvind Langkjær en sjov 
julehistorie ”Da Rumpelnæsset røg i 
luften” – en julehistorie af Jørn Riel, 
hvor vi hører hvordan en julemiddag 
ender i kaos og hvor Rumpelnæsset 
bliver jævnet med jorden, efter der 
kommer krudt i komfuret.

Efter kaffe og juleknas slutter Gil-
demester Laurits Vinding aftenen 
med at takke 5 gruppe for et dejligt 
julemøde og ønsker os alle en rigtig 
glædelig jul og godt nytår.

MNA Skriver.

Information og debat
3. GILDE

3. Gildes
Nytårsgildehal.

Den 10. januar afholdt 3. Gilde sin 
traditionsrige Nytårsgildehal. Det er 
3. Gildes Riddere, der står for arran-
gementet og denne gang med John 
Hansen som Gildemester.
Der var fornemt besøg til denne 
Gildehal idet Stadsgildemester Kaj 
Vahlkvist, Stadsgildekansler Hen-
ning Lorentzen og Stadsgildeskat-
mester Bent Christensen deltog. 
Der var også besøg af en gammel 
Gildebror fra 3. Gilde, John Kaare 
og Hanne Kaare fra 3. Vejle.
Efter tonerne af Glenn Millers ”In 
the Mood” åbnede GM Nytårsgil-
dehallen med at byde velkommen 
til Stadsgildeledelsen, vore gæster 
samt alle Gildebrødre.
GM havde en særlig velkomst til 
John Kaare fra 3. Vejle:
John Kaares far hed Aage Jacobsen 
og han var med til at starte 3. Gilde 
i Kolding i 1964 og blev i 1966 Gil-
demester. John Kaare blev optaget 
i maj 1972 af Erik Jørgensen, som i 
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aften er dørherold. John Kaare blev 
senere overflyttet til Vejle Gilderne. 
Efterfølgende fortalte John om for-
skellige Gildearrangementer hvor 
de havde mødtes. 
Efter vi havde sunget ” Vær velkom-
men Herrens år ” holdt Gm sin for-
nemme gildemestertale. 
Gildemestertalen:                                 
Vi kender sikkert alle TV-udsendel-
sen Hammerslag, hvor 2 par ejen-
domsmæglere dyster om at vurdere 
salgsprisen for forskellige huse, og 
i løbet af ca. 5 minutter gennemgår 
de væsentlige dele af det pågæl-
dende hus, hvor bl.a. husets arkitek-
tur, tagkonstruktion og de forskellige 
rum vurderes.
Der er dog en enkelt ting ved huset, 
der aldrig besigtiges og vurderes, for 
man går ud fra, at det naturligvis er 
i orden og det er husets fundament, 
for er det ikke i orden, så kan alt an-
det jo faktisk være helt ligegyldigt. 
Det væsentligste ved et hus er med. 
andre ord, det der ikke er synligt.
Det samme kan vi tænke over, når 
vi f.eks. kører over den gamle Lil-
lebæltsbro for dernede i dybet er 
anbragt 4 strømpiller, hver med en 
vægt på – ja hold nu fast – 50.000 

tons, hvor den nederste del er en 
sænkekasse. Denne kasse er en 
jernbetonkonstruktion, der i land 
blev støbt på en bedding på Snog-
højsiden. Et kæmpestort betonskib 
på 7.000 tons, 18 meter højt, 44 
meter langt og 22 meter bredt førte 
beddingen, der var 92,5 meter lang 
5,6 meter ud i Lillebælt, hvor vand-
dybden er 10 meter og ca. 100 tøm-
rere og arbejdsmænd var 25 måne-
der om at udføre arbejdet.  I øvrigt 
blev bygningen af broen påbegyndt 
i 1925 og indviet d. 14. maj 1935 i 
overværelse bl.a. af Kong Christian 
d. X, der ankom til Middelfart med 
Kongeskibet Dannebrog samt Stats-
minister Stauning. Broens samlede 
vægt er 305.000 tons, og der blev 
anvendt mere end 2 millioner nitter.
Fundamentet på Lillebæltsbroen 
er som ved et hus ikke synlig, men 
uden ville det hele skvatte sammen 
– Ja, den var jo slet ikke blevet byg-
get.
Et hus og en bro er jo i den grad 
synlige, men en af de væsentlige 
ting ved et samfunds struktur og ud-
slagsgivende for, om det går sam-
fundet godt, mindre godt eller skidt 
er i høj grad usynligt og lad os kalde 
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det samfundets fundament, og det 
er bl.a. i høj grad den tillid, der er 
mellem personer i samfundet og 
mellem personer og institutionerne, 
det være sig alt lige fra skolesyste-
met, sygehuse, politi og lignende. 
Den århusianske professor Gert 
Tinggaard Svendsen har skrevet en 
lille bog med titlen TILLID, og her 
skrev han, at den offentlige sektor i 
Danmark er kolossal, skatterne sky-
høje og de økonomiske incitamenter 
til at arbejde er svage. Alligevel er vi 
blandt verdens rigeste lande.
Hvorfor? Svaret findes i den tillid, 
vi har til hinanden. Hvis der blev 
afholdt et VM i tillid, ville Danmark 
stå øverst på sejrsskamlen med en 
guldmedalje om halsen. Vi har et 
enestående velfærdssystem, fordi vi 
er verdensmestre i tillid.
Ja det skrev professoren altså i 
2012, men på det sidste har tilliden 
dog på visse områder lidt et knæk. 
Jeg tænker på hvidvaskskandalen 
i både Den Danske Bank og Nor-
dea, skandalen i Socialstyrelsen og 
udbytteskandalen. Som Jyllands-
Posten skrev på lederplads den 9. 
november 2018, så er det ansvars-
bevidstheden, der er blevet syg.
Nej vi kan ikke med det blotte øje 
få øje på tilliden, men kan støde på 
den i dagligdagen.
Vi taler ofte om de danske værdier, 
der udover tillid også bl.a. omfatter 
ordentlighed. Det var i hvert fald de 
2 ord som Ane Mærsk Mac Kinney 
Uggla brugte, da hun på TV beskrev 
årsagen til, at der skulle udskiftes 
på formandsposten i Den Danske 

Bank.
Da jeg som ulveunge i 2. Odense 
som 7-8 årig en af de første gange 
fik vist tillid var, da jeg på Industripa-
læet, der ikke lå langt fra Sct. Knuds 
kirke, skulle optræde til en tropsfest 
med en sang, hvor jeg på scenen var 
placeret i en stor gryde og sang en 
sang, hvor første linje lød – Jeg var 
havren og nu er jeg grød. Frit omfor-
tolket efter sangen – Jeg er havren, 
jeg har bjælder på - Siden blev der 
i spejderbevægelsen vist mig stor 
tillid, men det var ikke noget, jeg 
overhovedet tænkte på dengang. 
Jeg havde stor fornøjelse af at være 
spejder i Det Danske Spejderkorps, 
hvor jeg var aktiv indtil jeg som 21-
årig blev indkaldt til militæret.
Tillid kan naturligvis vises på mange 
måder, og vi kender jo sikkert alle, 
når vi kommer forbi boder eller min-
dre salgssteder ved landevejen om 
efteråret, at vi kan medtage alle 
slags frugter og kartofler og lægge 
betalingen i en æske el.lign. – om 
det er incl. moms eller om skatten 
betales senere – tager vi ikke så 
tungt. Ja, det er vel fortsat en af de 
sidste ting, gildebrødrene gør, når 
de er på cykeltur på Samsø, nem-
lig at få købt ny opgravede kartofler, 
inden turen går tilbage mod Kolding
Men vi skal som personer naturligvis 
heller ikke være blåøjede, og det er 
vel grunden til, at vi aflåser vores bil 
og hus, når disse forlades.
Vi kender udtrykket – et ord er et 
ord – og så behøver man jo ikke at 
få en aftale skrevet ned. Man kan 
jo også som på hestemarkederne 
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se de handlende folk give hinanden 
et håndtryk eller noget der ligner og 
så er den handel indgået. I øvrigt er 
mundtlige aftaler juridisk ligeså bin-
dende som skriftlige, problemet er 
alene at det skal kunne bevises.
At vise andre tillid står jo i modsæt-
ning til at udøve kontrol, for at sikre 
at den indgåede aftale nu også over-
holdes. Hvis tilliden svigtes, er der 
tale om, at der opstår mistillid. For 
få måneder siden oplevede vi som 
tidligere nævnt, at store velkendte 
institutioner som Den Danske Bank 
og Skat med henholdsvis en hvid-
vaskningsskandale og udbetaling af 
milliarder til personer uden krav på 
disse penge kom i mediernes søge-
lys, og at en betroet medarbejder i 
socialstyrelsen uberettiget kunne til-
egne sig et beløb på over 100 millio-
ner. I sidstnævnte tilfælde kunne det 
være undgået, blot ved at styrelsen 
havde brugt den sunde fornuft, som 
det sker i enhver forening, hvor der 
udbetales større beløb, at det kræ-
ver mindst 2 personers underskrif-
ter. Hvor svært kan det dog være 
– eller rettere hvor nemt. Noget helt 
andet er den mistede tillid til, at en-
hver betaler den gæld, der skyldes, 
og at 485.000 personer i december 
har fået slettet deres gæld til det of-
fentlige på 5,8 milliarder krone. San-
deligt et gavmildt samfund.
Vi må desværre se i øjnene, at den 
føromtalte guldmedalje i tillid har fået 
nogle gevaldige hakker, og i hvilket 
metal medaljen i dag er støbt, har 
jeg i hvert fald ikke overblikket over.
Lenin udtalte engang, at tillid er godt, 

men kontrol er bedre. Nu har jeg af 
gode grunde ikke selv hørt ham sige 
det, men det er naturligvis også den 
dag i dag problemet vedr. de 2 for-
hold tillid og kontrol, som sikkert al-
drig finder den endelige løsning.
Jeg vil slutte med et lille digt af Ben-
ny Andersen, der drejer sig om os 
plus alle de andre danskere
og den mark altså Danmark, hvor vi 
bor 
Som dansker bør man af og til rive 
sig løs fra det jævne og opsøge 
bjerge træne i udsyn og svimmel-
hed. Typisk for bjerge er tinder men 
også de stejle skråninger der gør 
det muligt at nå dem. Det er sundt at 
lære at livet kan være så voldsomt 
og usandsynligt ja, nærmest over-
spændt. 
Man lærer at tænke sig bedre om, 
når man læser om fremmede lande 
og man skønner mere på sit eget 
land, når man kommer tilbage og 
ser hvor praktisk det egentligt er at 
markerne ligger ned. 
Efter Gildemestertalen holdt John 
en Nytårstale med overskriften 
”Gudstjeneste for danske på Cypern 
- Nytårsdag den 1. januar 1968 ”

Vi hopper af Land-Roveren, som 
fortsætter op ad bjerget, på ladet 
står en kasse - det er orglet. Jeg ta-
ger Thomas på skuldrene, vi begyn-
der at gå, vejens forfatning er yderst 
ringe, og den snor sig gennem krat-
lignende bevoksning. Solen skinner 
og vi får svedperler på panden, og 
oppe på bjergtoppen ser vi kirken, 
bjerget er ikke ret stort, det tager vel 
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15 - 20 min. at gå derop. Kirken er 
hvidkalket. En FN-soldat ringer med 
klokken, det er ikke ligetil, ser jeg, 
han hiver og slider i tovet, og det 
varer lidt, før han finder den rette 
rytme,
Foran os ligger sletten, for en må-
ned siden var den brun og gold, nu 
ser man allerede det grønne skær 
fra spirende planter, mod vest ses 
Troodos- bjergmassivet, mod nord 
Kyrenia bjergkæden. Neden for 
bjerget ligger 2 landsbyer, den ene 
Louroujina den anden Limbia og 
mellem byerne er et ca. 200 meter 
bredt bælte og midt på dette står en 
dansk FN-soldat og holder vagt, thi 
ingen af beboerne i Louroujina må 
komme til Limbia og ingen fra Limbia 
til Louroujina, i den ene tyrk- cyprio-
ter, der er muslimer, og i den anden 
bor græsk- cyprioter, der er græsk- 
ortodokse kristne og de har vanske-
lig ved at enes. Ud over begge disse 
landsbyer lyder kirkeklokkerne fra 
bjerget og i begge byer ved man, at 
nu holder danskerne Nytårsgudstje-
neste.
Som Skrevet er kirken ikke ret stor, 
men der er dog plads til alle og vi 
er vel et halvt hundrede stykker, 
alle danske soldater og politifolk, 
nogle få med - de fleste uden fami-
lie. Døren står åben, og jeg sidder 
og kigger ned på Limbia, medens 
vi synger - Kongernes Konge. Der 
er ikke mange mennesker at få øje 
på nede i landsbyen, og den virker 
også umenneskelig, brun, støvet og 
trist, men alligevel bor der ca. 2.000 
cyprioter, de fleste børn, det indtryk 

fik jeg da vi kørte igennem byen, det 
vrimler med børn, små brunøjede 
smilende børn. Men herfra ser jeg 
dem ikke, de løber rundt i de snævre 
gader. Thomas sidder på mit skød, 
han peger mod døråbningen, hvor 
en halv snes fluer fanger hans op-
mærksomhed. Han synger også 
med, kan hverken tekst eller melodi, 
men han synger videre, selv når vi 
andre har sluttet den sidste strofe.
Det er årets første dag, og feltpræ-
sten taler om det at være på vej, på 
vej mod sig selv, om tanker, følelser, 
uro og spænding, om forhåbninger 
og drømme. Disse begreber er vel 
vore, jeg tror, at i de 2 landsbyer ne-
den for bjerget går de en anden vej, 
deres tanker er andre, deres behov 
et andet. Her er det - sulten eller 
mæt - - varme eller kulde - og frem 
for alt krig eller fred.
Nu vil Thomas pludselig ikke mere, 
og vi går udenfor. Vi sidder og nyder 
solen og udsigten og lader en tanke 
løbe nordover. Prædiken slutter og 
nu synger man - Vor Gud han er så 
fast en borg - toner står ud gennem 
døråbningen og breder sig udover 
sletten. Jeg ved ikk om de hører 
sangen nede i Louroujina, og de 
kender den jo heller ikke. De har en 
anden gud, en anden religion og an-
dre sange og deres gud er ikke den 
samme, som de har ovre i Limbia.
Vi går ned ad bjerget og gennem 
Limbia, en skare på 15 - 20 børn 
følger efter og en kone kommer 
med en appelsin til Thomas. Det 
ville man også have gjort i Lourou-
jina, man er lige flinke og smilende, 
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hjælpsomme og glade, men det er 
åbenbart så vanskelig at række hin-
anden hånden.
Tidligere flød der blod, nu lever man 
hver for sig og mellem dem står en 
dansk FN post, en enkelt og det er 
nok, men måtte den dag komme, 
hvor han er væk og hvor man kan 
leve og eksistere sammen. Da vil 
beboerne i landsbyerne sammen 
kunne holde Nytårsgudstjeneste i 
den lille kirke på bjerget.
Det var altså dengang, men som de 
fleste ved, har meget forandret sig 
efter den tyrkiske invasion i 1974. 
Endnu engang - Godt Nytår. 
Efter talerne hørte vi ” Vær velkom-
men Herrens år ” sunget af Køben-
havns Drengekor.
GM kaldte nu Kaj-Henning Søren-
sen frem for at holde 5 min. Sct. Ge-
org.
Min svigersøn, der er cubansk af 
fødsel spurgte på et tidspunkt Ma-
rianne hvad et sønderjysk kaffebord 
var for noget. Marianne som er født 
i Aabenraa inviterede os alle til søn-
derjysk kaffebord på Folkehjemmet i 
Aabenraa.

Efter kaffebordet fik vi en rundvis-
ning i de historiske lokaler.
Som bekendt tabte Danmark krigen 
ved Dybbøl i 1864, og med et slag 
var hele Sønderjylland blevet prøj-
sisk. De dansksindede holdt sam-
men for at bevare deres danske 
rødder.
I 1880 blev Sprogforeningen dan-
net. Det var en forening, hvor man 
dyrkede den danske kultur og det 
danske sprog. Men i 1888 blev de 
prøjsiske myndigheder strengere. 
Det blev forbudt at undervise dansk-
sindede børn i dansk og på dansk. I 
1898 blev forholdene endnu værre. 
De prøjsiske myndigheder indfør-
te forbud mod politiske møder for 
dansksindede. Vilkårlige masseud-
visninger og fængselsstraffe blev 
hverdag for de dansksindede.
Overalt i Nordslesvig (som Sønder-
jylland blev kaldt dengang) blev der 
oprettet forsamlingshuse. Her kunne 
de dansksindede mødes. Da politi-
ske møder var forbudt mødtes man 
for at drikke kaffe og spise kage. Det 
var sådan traditionen med det søn-
derjyske kaffebord opstod.  
H.P. Hansen var redaktør af den 
dansksindede avis Hejmdal, der 
havde til huse i Aabenraa. Han var 
også de dansksindedes repræsen-
tant i Landdagen i Kiel og i Rigsda-
gen i Berlin. Han var en af de største 
forkæmpere for danskheden, hvis 
ikke den allerstørste.
H.P. Hansen foreslog, at de dansk-
sindede skulle have et fælles for-
samlingshus i Aabenraa. Og sådan 
blev det.
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I 1900 købte sprogforeningen 
Schweizer Halle og omdøbte det 
straks til Folkehjem. Her kunne man 
låne danske bøger, holde fester og 
mødes for at bevare det danske 
sprog og den danske kultur. Siden 
da har Folkehjem været hele Søn-
derjyllands forsamlingshus.
Herefter talte Kaj-Henning levende 
om H.P. Hansens liv og virke for 
danskheden i Sønderjylland fra 1. 
verdenskrig til genforeningen 1920.
Og han sluttede med at fortælle at 
der på Folkehjem hænger en pla-
kat med teksten til ”Det haver så 
nyligen regnet” Digtet er skrevet af 
Johan Ottesen, der var historielæ-
rer på Efterslægtsselskabets skole 
i København, og som i sin ungdom 
havde været meget engageret i det 
sønderjyske arbejde i studenterfor-
eningerne.
Sangen blev udbredt over hele 
Danmark under besættelsen i 1940 
- 1945, fordi hele befolkningen nu 
var i samme situation som sønderjy-
derne i 1864 - 1920 og fordi sangen 
formanede til udholdenhed.
Efter de 5. min. Sct. Georg sang vi 
” Venner, ser på Danmarks kort ”, 
men inden da havde John fortalt om 
Chr. Richardts sang som oprindelig 
var på 72 vers og hvor vers 27 og 28 
omhandler Kolding og Koldinghus.
Erik Sandholdt læste Gildeloven og 
til tonerne ” Nu flyver Mørkets fugle 
ud ” med Kolding Mandskor blev 
Riddernes Nytårsgildehal lukket.
Henning Lorentzen var bordleder i 
eftergildehallen og bød velkommen 
til Stadsgildeledelsen, vore gæster 

og alle GB. 
Efter velkomsten rejste alle sig og 
sang ” Kong Christian stod ved hø-
jen mast ”  
Herefter blev den traditionelle torsk 
med hvad der hører til af tilbehør 
serveret. 
Henning Lorentzen fulgte tråden op 
fra Erik Jørgensen og fortalte om sit 
arbejdsliv, samt fremstilling af bolte. 
Det ligger en meget stor viden om 
bolte bag Hennings foredrag. 
Der var flere talere i eftergildehallen, 
så det var en travl aften for bordle-
deren.
Stadsgildemester Kaj Vahlkvist tak-
kede for en god gildehal og med-
bragte en fællessang.
John Kaare takkede fordi han måtte 
besøge os og fortalte lidt om 3. Gil-
des start i hans hjem på Nellikevej i 
Kolding.
Olav Kjeldsen som spillede til alle 
sangene i både gildehal og eftergil-
dehal holdt et indlæg om sangen ” 
Kongernes Konge ”
Villy Rasch talte om de mange ind-
læg og kom ind på fortiden med 
mange engagerede mennesker i 
Gildebevægelsen.
Gildehallen blev lukket på vanlig vis 
og en super gildehal var slut.

John Preben Hansen
  Skriver.
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4. gilde januar 2019!
Efter en dejlig jul og en tanke tilbage 
på vor julemøde med damer, som 
jo i vort gilde er meget traditionel 
og det lavede 2. gruppe ikke om på 
denne gang noget godt julemad og 
et bankospild så er vi klar til at øn-
ske hinanden en glædelig jul.
Og klar til at mødes igen til nytårs-
gildehallen den 8. januar hvor 23 
gildebrødre var mødt op, her iblandt 
vor stadsgilde ledelse, det er dejligt 
at de ser tid til at besøge gilderne 
her når vi går ind i et nyt år. Efter 
velkomsten gik gildemesteren over 
til sin nytårstale. Sæt pris på livet 
mens vi har det, det kan pludselig 
blive taget fra os, jeg tænker på den 
frygtelige ulykke, der skete på Sto-
rebæltsbroen den 2. januar, hvor 8 
mennesker mistede livet, Vi skriver 
2019, og vi ved ikke hvad det nye år 
vil bringe.                           
Nogle skaber visioner, som popu-
lært bliver kaldet nytårs fortsæt-
ter. Vi lover os selv, familien og vor 
omgangskreds, at vi nu vil holde 
op med at ryge, drikke mindre, 
tabe os, dyrke mere motion. Moti-
onscenter efter motionscenter sky-
der op, vi melder os ind, betaler 
et ret stort gebyr, for at være med. 
Men der går ofte ikke lang tid, så 
har vi mistet lysten og interessen.                                                                                                                                      
Nogle køber slankeprogrammer  og                           
kostplaner i dyre domme.    De fleste 
af os, har nok nydt godt af julens og 

nytårets lækkerier, og har lidt dårlig 
samvittighed over det. Men det er 
det vi spiser mellem nytår og jul, der 
sætter sig på sidebenene, og ikke 
det vi spiser mellem jul og nytår. Det 
er vise ord, som vi ikke kan høre for 
ofte. Skal man i et nytår, se bagud, 
eller fremad. Jeg foretrækker at se 
fremad, selvom man er utrolig klog 
når man ser i bakspejlet, dermed 
ikke sagt at man ikke må se bag-
ud, for det er der man høster sine 
erfaringer ud fra sine handlinger, 
Jeg er ret sikker på, at alt bliver lag-
ret i ens egen computer / hjernen.                                                           
Ved hjælp af instinktive evalueringer 
bliver ens egne konklusioner enten 
bekræftet eller korrigeret- så man 
derved lær, og har mulighed for at 
fremadrettet gør tingene bedre. Nu 
hvor vi starter på et nyt år, kunne 
det være et mål, at prøve at gøre 
alt bedre, at forbedre os, ”at brug 
og bruges” Gildeloven siger noget 
om det, at have respekt for det, der 
har værdi for andre, at vi skal være 
venlige og forstående overfor andre.                                                                                                             
Som jeg forstår det, siger den faktisk 
kun noget om, at vi skal bruges. Men 
det er vel også derfor, at vi er gilde-
brødre, og fordi vi har et overskud til 
at hjælpe andre. En utrolig hjælp til 
mange, er at give en hånd uden op-
fordring, selv til små ting. En opgave 
der kan se ubetydelig ud for nogle, 
kan være utrolig vigtig for andre, og 
det kan betyde meget for vedkom-
mende, at man tilbyder sin hjælp 
uden opfordring. Dronningen sagde 
i sin nytårstale (2012) at det at være 
en del af et fællesskab har stor be-



tydning. Det er ikke noget man kan 
kræve, men det er noget der kommer 
Næsten umærkeligt, og ”de bliver til 
vi” Dronningen sagde senere, lad os 
gøre et nytårs forsæt. Lad os prøve 
at se de mennesker, der omgiver os. 
”Hvordan står det til derhenne”? Er 
der brug for en hjælpende hånd, lidt 
omsorg, eller blot et genkendende 
nik til den, vi står i kø med, ved kas-
sen? Man kan være ensom også i 
vores travle, myldrende hverdag.                                                                                                                        
Dronningen sagde både i 2012 og 
2016 lidt om uopfordret, at give en 
hjælpende hånd.  Så det er måske 
noget, vi bør lægge os på sinde,- 
men husk, at hjælp er gensidig, for 
vi har alle brug for, engang imellem, 
at få et skulderklap. Og vi har også 
engang imellem brug for at bruge, 
ikke kun bruges - så bliver vi slidt op.                                                                                             
Endnu engang et rigtigt godt nytår. 
Karsten talte i 5 minutter om vort 
flag der i dette år bliver tusind år. 
Lidt historie, gammel hærmærker er 
ravnefanen, en rød dug med Odins 
hellige ravn blev brugt af vikingerne 
i krig og fred.
Da kristendommen blev indført år 
1000-1100 forsvandt den hedenske 
ravn til fordel for korsridernes idea-
ler.
I 1219 var den danske flåde ved Est-
lands kyst, kong Valdemar var i gang 
med at erobring af Rygen, kongefa-
nen blev båret af en kriger, han blev 
fanget, fanen erobret og krigslykken 
vendt, Carl flygtede sammen med 
en præst op på et bjerg, tog flaget 
og bad, slap det og det fløj op igen-
nem et hul i skyerne blev, blev større 

og større med en gylden krans om-
kring – vendte og begyndte at dale 
ned igen, danskerne så det som et 
symbol og vandt slaget.

Dannebrog er det eneste national-
flag der har et navn og er det ældste, 
splitflaget var kongens, og stutflaget 
forsvarets, i 1854 blev det tilladt med 
fri flagning.
Danmarks samfundet blev stiftet 
den 15. juni 1908 upolitisk og for at 
styrke kærligheden til flaget, de har 
udleveret over 30.000 flag og faner.
Eftergildehallen i hyggeligt samvær 
og selvfølgelig servering af kogt 
torsk med tilbehør, og ikke mindst 
sangen torskens pris.
Vi sluttede med at ønske hinanden 
godt nytår.

Skriver Poul
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5. Gildes Nytårsgildehal
15. januar 2019!

Til årets Nytårsgildehal d. 15. 
jan., var vi samlet 27 gildebrødre, 
samt et nyt medlem. Fra stadsgil-
det deltog Henning, Kaj og Bent. 
I Gildehallen bød Steen velkom-
men, og efter de indledende tra-
ditioner, kunne Steen starte sin 
gildemestertale.
Der var en gang—sådan begyn-
der alle eventyr. Alle kan huske, 
da vi var den  ”yngste” på jobbet, 
og blev sat til at feje gaden, og 
måske også vaske mesters bil.
Gilderne er ikke en virksomhed, 
der er ikke nogen, der har privile-
gier frem for andre.
I vort virke søger vi, at fremme 
den personlige udvikling, samti-
dig med at vi selv tager stilling til 
alle personlige beslutninger.
Ingen af os er særlig dygtige ko-
mikere, derfor må vi finde på an-
dre løsninger. Dette sker på et 
utal af ”fronter”, hvor Frydenborg 
og hjælpekomiteen er de mest 
synlige.
Hente og bringe en gildebror, kan 
være stort for vedkommende. Alt 
skal ikke gøres op i klingende 
mønt, og det skal det heller ikke.
”Sådan plejer vi at gøre”, er ikke 
en bemærkning vi bryder os om. 

Når vi kommer i en ny gruppe, el-
ler som i aften, hvor vi har opta-
get en ny gildebror, skal vi prøve 
at huske, hvordan det var for et x 
antal år siden. Vi skal altid være 
positive og imødekommende 
over for hver tanke og ide, der 
kommer, det kan meget nemt 
være vi har prøvet før, men hvor 
længe siden er det sidst, og gør 
vi det anderledes denne gang?
Steen sluttede med at håbe på, 
at dagens optagelse må være be-
gyndelsen på et fremtidigt stærkt 
og godt gilde.
Efter gildemestertalen kom det 
store øjeblik, hvor Marius Kri-
stensen, skulle optages som ny 
gildebror. Efter det gyldne hånd-
tryk, var Marius nu en ny gilde-
bror i 5. Gilde.
VELKOMMEN MARIUS!
Under meddelelser takkede Kurt 
for opmærksomheden til sin 70 
år`s fødselsdag sidste år.
Derefter fik Elly overrakt 
40 års nålen.
Fem minutter Sct. Georg, stod 
Kaj for.
Han fortalte en historie, som han 
bruger når han er Slotsnisse. 
Den handler om skildpadde, som 
holder fødselsdagsfest, og får 
forskellige gaver.
Løven kom med et ben, elefan-
ten med en spand vand, næse-
hornet med en spand med mud-



der. Men skildpadden ønskede 
sig allermest, et salatblad med 
vandråber på.
Solen var ved at gå ned, og plud-
selig kom musen på besøg. Den 
kom slæbende på en stor pakke 
til skildpadden. Endelig fik den et 
salatblad med vanddråber på! 

Efter gildehallen kom vi ind til et 
veldækket nytårsbord.
Tove Andersen var bordleder, og 
hun kunne fortælle, at nytårsme-
nuen var indpakket torsk med alt 
tilbehør. Til dessert var der citron-
fromage, og derefter kaffe med 
kransekage.
Til slut takkede Steen for et godt 
arrangement, som 4. gruppe stod 
for!

Skriver Kurt Schmidt
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FLYERS!
Året 2018 er nu slut, og vi er godt 
i gang med 2019.
2018 var et rigtig godt år, for vi fik 
omdelt rigtig mange flyers og ka-
lendere.  Det har givet så meget, 
at vi nu må komme i næsten alle 
postkasser.
Der er gået rigtig mange skridt, 
for at opnå årets flotte resultat-
som er på kr. 66.346,00!
Kun ved fælles hjælp i alle fem 
gilder, kan vi nå sådan et flot re-
sultat.
Derfor vil jeg takke jer alle sam-
men, for et godt samarbejde i 
2018, og ser frem til omdeling af 
flyers i 2019!

Med Gildehilsen
Kurt Schmidt
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Nytårskur 
6. Januar 2019!

Søndag den 6, januar kl. 1300 sam-
ledes 104 gilde brødre og søstre 
med ægtefælder i gildehuset. Bent 
Christensen byder velkomne alle 
skåler i champangne, Bent afslører 
at dagens hovedtaler Søren Ras-
mussen samme morgen har meldt 
afbud på grund af sygdom men det 
er lykkedes Otto at overtale
stadsgildemesteren Kaj Valkvist.til 
med kort varsel påtage sig hvervet 
som dagens taler.
Kaj Valkvist byder velkommen og 
ser tilbage på 2018 takker for et 
godt samarbejde, konstaterer det 
går godt i gildet, der er i en god ud-
vikling som forventes at fortsætte i 
2019. Han opfordrer til at nyde det 
gode samvær og den fine service 1. 
Gilde leverer i deres pæne tøj.
Vær velkommen herrens år synges.
Som nævnt grundet Søren Rasmus-
sen sygdom holder Kaj Valkvist nyt-
års talen. Talen består af erindringer 
fra Grønland i perioden 1990-94.
Kaj får i 1990 et job som revisor i Ju-
lianehåb og rejser selv derop til en 
lejlighed med kun 2 stole og et fjern-
syn. Konen kommer dog en måned 
efter og der kommer mere styr på 
opholdet.Han omtaler flere pudsige 
episoder bl.a. andet en brækket fod, 
en begravelse med problemerog ce-
remonien omkring dette.
Traktementet bestod af snitter og 

sandwich, serveret af 1 gilde.

Efterfølgende var der underholdning 
ved Kolding mandskor der stillede 
med 8 sangere.De indledte med 
sangen” Kolding en by ved fjorden” 
derefter sang de flere sange for os.

Derefter kaffe og kransekage, un-
der hele spisningen spillede Olav 
Kjeldsen fra 3 gilde hyggemusik på 
klaver. Det var dog kun halvdelen af 
selskabet der havde fornøjelse af
det. Samtalen havde nået et meget 
højt lydniveau.
Årets gildebror udnævnes, det bliver 
Bent Christensen, som modtager for 
sit store arbejde med Frydenborg 



lejren. Bent takker for prisen og ro-
ser de gildebrødre der gennem året 
har hjulpet. Bent gør opmærksom 
på at  ”Det er i dag suset er der i 
morgen er det hverdag”.

Gildemester Otto Bjerregård takker 
musik og talere.
Stadsgildemesteren takker også for 
en hyggelig eftermiddag og ønsker 
alle et godt nytår.

Skriver P A M
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Aktivitetsdag på
 Frydenborg

8. januar 2019!
Allerede her fra starten har der væ-
ret stor aktivitet på Frydenborg, hvor 
der er blevet malet gang og lofter.
 

Der var også mange der havde en 
travl dag med at fjerne buske og træer. 
Vi var omkring 20 som havde en 
hyggelig dag, men som også lag-
de et stort stykke arbejde derude. 
Hvor er det dejligt at det kan 
lade sig gøre, at vi kan hjæl-
pe på tværs af gilderne.  

Nina 2. gilde
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Levering af olie til 
Fredslyset 2018!

Dankemi a/s leverede igen i år olie 
til brug ved fredlyset 2018 på trods 
at de ikke har privatsalg, men vores 
Gildebror Kai Peter Heick har gode 
forbindelser til Virksomheden og det 
er jo dejligt med sådan en kontakt. 
Dankemi a/s er producent af en lang 
række kemiske produkter til auto-
mobil- og industrisektoren.
De råder over et moderne og hur-
tigt produktionsanlæg, hvor fyldeli-
nierne kører fuldautomatisk og blan-
dekarrene er udstyret med digitale 
flow-computere. De sætter pris på at 
kunne levere deres produkter med 
kort varsel.
Lidt reklame til Dankemi a/s og tak 
til Kai Peter Heick fra 1. gilde for at 
hente olien til fredlyset.

Skriver Olaj Mørup
1. gilde

Information og debat
STADSGILDET

Stadsgildeledelsen 
med charme og sang!

Stadsgildeledelsen har i januar be-
søgt alle gildernes Nytårsgildehaller.
Besøgene har til formål, at præsen-
tere stadsgildeledelsen og samtidig 
få kontakt med de enkelte gilder. Det 
har været nogle gode gildehaller, og 
festlige eftergildehaller
Vi nåede, at få serveret 4 X torsk 
i forskellige anretninger og endte 
med at få en dejlig laks i 2. gilde.
Den medbragte fællessang blev 
godt modtaget, med forskellige ta-
lenter for sang.(se næste side)
Enkelte gilder kan godt konkurre-
re med øvede sangkor.
Vi oplevede en gildehal i 3. gilde 
med gildets riddere i højsædet, og vi 
oplevede en meget seriøs optagelse 
af 5 væbnere i 2. gilde.
Det er vores opfattelse, at der er et 
godt gildeliv i alle gilder.

 Stadsgildeledelsen.
 



NYTÅRSSANG  
Mel: General Napoleon……… 
 
1. Hvorfor er vi samlet  her   på denne skønne dag 
Hvad er det vi fejrer    det er hele gildets sag 
Vi har hørt en masse    og en masse har vi lært 
Det er da ej så svært 
Tag din sidemand i hånden    det bekræfter gildeånden 
Det er dejligt   når det hele bare kø`r 
Vi er i godt humør. 
 
 

 2. Hvorfor skal vi feste nu     vi har jo ingen nød 
 Det` fordi at fællesskab     er stort som liv og død 
 Det er rigtig rart   at være i en gildehal 
 Nu ved vi hvad vi skal 
 Tag din sidemand i hånden  det bekræfter gildeånden 
 Det er dejligt   når det hele bare kø`r 
 Vi er i godt humør 

 
 
3. Spejderglade venner   i en dejlig fælles sag 
Vi er alle glade   når vi hejser vores flag 
Højt humør og glæde   det er lige netop os 
Med alderen til trods 
Tag din sidemand i hånden   det bekræfter gildeånden 
Det er dejligt    når det hele bare kø`r 
Vi er i godt humør 
 
 

 4. Når vi sidder her til fest   med al den gode mad 
 Livet det er dejligt   du kan bare være glad 
 Vi må bare håbe   at vi alle målet når 
 I dette nye år. 
 Tag din sidemand i hånden  det bekræfter gildeånden 
 Det er dejligt    når det hele bare kø`r  
 Vi er i godt humør. 
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Jazzcafé " Sct. George" præsenterer 
 

FROKOSTJAZZ LØRDAG DEN 2. MARTS 2019 

I 2019 afholder Jazzcafé " Sct. George” frokostjazz for 23. gang 😊😊 Det er med stor glæde at Jazzcafé " Sct. 
George” kan præsentere det velkendte jazzband Madam Blue’s Jazzband, fra Kolding. 

 

Madam Blue’s Jazzband har gennem mere end 25 år har spillet til utallige fester og arrangementer i det 
Midt- og Sønderjyske område, sågar en del opgaver på Det Kongelige Teater i København 

Madam Blue’s Jazzband også flere gange spillet til Frokostjazz i Jazzcafé " Sct. George” med stor succes. 

Eftermiddagen i Jazzcafé " Sct. George” vil blive en rigtig RETRO-oplevelse for både publikum og musikere. 

Jazzcaféen åbner først døren kl. 11:45 og der spilles fra 12.30 til 15.30 i Gildehuset på Fynsvej 73, 6000 
Kolding. 

Prisen er kr. 150,- pr. person (entré, 3 snitter & kaffe med hjemmebagt kage).  

Så har du og din ægtefælle, eventuelt nogle gode venner lyst til at gøre en forårsdag til en fest! Så er der 
tilmelding til: 

Tove Andersen, mail: bispevaenget90@gmail.com  

OBS: Ved tilmeldingen skal du oplyse følgende: Navne på dig og dine gæster og hvilket gilde du tilhører – dette 
for at vi bedre kan styre tilmeldingen til alles tilfredshed. 

Tilmeldingsfristen er den 7. februar 2019. 
 
Arr. 5. Gildes Musikgruppe 
 
Overskuddet går til 5. Gildes hjælpearbejde ☺ 
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75 52 42 33 kolding@apoteket.dk 

koldingloeve.dk  facebook.com/koldingloeve 

 Der indkaldes herved til 
Generalforsamling i Broderhjælpen
Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 18.00

Mødet afholdes i Natuglen i Gildehuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandler på Generalforsamlingen, 
skal være Broderhjælpen i

hænde senest den 19. marts 2019
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v/ Lynggaard & Hansen

Tak for hjælpen med uddeling af flyers

Husk vi hjælper også gerne 
med dit hussalg
-  ligesom vi har hjulpet Kirsten og Bent

Ring til home, Kolding Åpark

75 52 09 33
Kolding Åpark 8N | 6000 Kolding | 75 52 09 33 | kolding.aapark@home.dk

home får vor varmeste anbefalinger. Allerede ved 

første besøg i Åparken følte vi, at det rette valg var 

truffet.Handlen blev gennemført professionelt og 

trygt af jeres dygtige medarbejdere.

Bent og Kirsten


