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

En lille sjov historie!!

En professor på Århus Universitet
stod foran sit hold med en del effekter foran sig.
Da forelæsningen begyndte, tog han
lydløst et stort tomt syltetøjsglas,
som han fyldte med sten, som var
ca. 5 cm i diameter. Da der ikke kunne være flere sten i glasset, spurgte
han de studerende: Er glasset fyldt
nu ??? Alle var enige om at det var
det.
Så tog professoren nogle småsten
frem, dem puttede han ganske forsigtigt ned i glasset, imens han rystede det, derved faldt de små sten
ned igennem sprækkerne imellem
de store sten. Da glasset var proppet til kanten, spurgte han de studerende igen : Er glasset nu fyldt ???
Alle var enige om at nu var det fyldt.
Da professoren nu tog en pose med
sand frem grinede de studerende,
for professoren kunne jo sagtens
hælde en del sand ned mellem
sprækkerne, der stadig var mellem
de store sten og småstenene, han
fyldte nu glasset helt op med sand.
Nu - sagde professoren - vil jeg gerne have, at I forestiller jer at dette
glas er jeres liv: De store sten er de
betydningsfulde ting i jeres liv - familien, kæresten/ægtefællen, børnene, jeres helbred - altså ting, som
hvis I mister alt andet end netop
lige disse ting, så vil jeres liv fortsat
være ”fyldt”.

Småstenene er så andre knap så
vigtige ting - så som jobbet, jeres
bolig, jeres bil, o.s.v. - og sandet er
alt andet.
Se - hvis I først fylder glasset med
sand, så er der jo ikke plads til småsten og store sten. Det samme gælder for jeres liv, hvis I bruger alt jeres tid og energi på små ubetydelige
ting, så bliver der ikke plads til de
store og betydningsfulde ting.
Hav’ altid fokus på hvilke ting der
er vigtige for netop jer, så jeres liv
bliver lykkeligt. Leg med jeres børn,
afsæt tid til lægebesøg så helbredet
altid er i orden. Gå i byen med din
partner - ”plej” din familie - og alligevel vil der fortsat være tid til at
arbejde, gøre rent i huset, og alt det
andet ”sand og småsten”
Fyld jeres liv med ”store sten” - ting
der virkelig betyder noget. Hold
styr på hvad der skal prioriteres
som ”store sten” - resten er jo bare
”sand”.
Professoren kigger nu hen over de
studerende, tager en øl frem og hælder ganske forsigtigt en hel øl ned i
det fyldte syltetøjsglas (som bliver
”opsuget” af sandet m.m.) Han vender sig mod klassen og siger:
Og moralen er - at lige meget hvad
fanden der sker i jeres liv - er der
altid plads til en bajer !!!!!!!

Redaktør
Olaj Mørup
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Gildeting 3. Gilde
14. marts 2019!
3. Gilde har den 14. marts afholdt
Gildetig med deltagelse af 36 Gildebrødre.
Gildemester Laurits Vinding bød
velkommen. Gildetinget startede
traditionen tro med middag med
Gule ærter, flæsk og pølse.
Efter middagen gik vi over til selve dagsordenen.
Verner Thomsen blev valgt til dirigent og John Preben Hansen til
protokolfører.
Ledelsen i 3. Gilde efter gildeting
ser således ud:
Gildemester Laurits Vinding

Gildekansler Niels Chr. Refsgaard Iversen
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Gildeskatmester Per Johannsen
Der var genvalg til gildets ledelse.
Alle udvalgsposter i gildet blev
besat med både genvalg og enkelte nyvalg.
Gildetinget blev myndigt ledet af
Verner og alt forløb i god ro og
orden som det sig hør og bør.

Skriver John Preben

O0
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1. gildes gildeting
7. Marts 2019

Gildemesteren bød velkommen og
på trods af programmet gik vi direkte
til afholdelse af gildetinget.
Jørgen Pørksen valgtes til dirigent
og han konstaterede at gildetinget
var rettidigt indvarslet efter reglerne.
Per Madsen valgets til protokolfører.
Protokollen som var udsendt sammen med indkaldelsen, blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
2. Gildemester Otto Bjerregård aflagde beretning. Gildemesteren takkede alle i gildet for den store hjælpsomhed han havde mødt i sit arbejde
som gildemester. Året startede med
gildehal og optagelse af en ny gildebror, senere på året er der optaget
to væbnere og yderlig tre forventes
optaget i løbet af 2019. Gildet har en
fin fremmøde procent,og har tjent
penge ved at deltage i forskellige
arrangementer: Koldinghus, Grøn
koncert,Kulturnat,og GM håber opera på Skamling genopstår. Vi kunde
Kupon til 2 kuvertlagner.
Ved køb af seng.
HUSK at medbringe kuponen.

etet

godt bruge flere tiltag for at forbedre
økonomien.
Desværre falder antallet af gildebrødre i danmark ,LGL er kommet
med en dyster prognose som viser
faldende medlemstal og deraf dårlig
økonomi. Kolding er en undtagelse.
Landsgildeting afholdes 21 22 september i vejen, tre deltager herfra.
En tak skal lyde til jer alle,som yder
en indsats her i gildet -stor som lille.
En stor tak til Britta for køkkentjansen. Gildemesteren takkede for ordet ,og lod beretningen gå til debat
og afstemning. Der var ingen kommentarer til beretningen og beretningen blev godkendt.
3 Peter Eeg gennemgik regnskabet
som viste et lille overskud ,regnskabet blev godkendt.
Budgettet for næste år blev fremlagt
og godkendt.
Kontigentet til gildet er uforandret.
Godkendt.
4 Herefter var der beretning fra udvalgene som kan ses på hjemmesiden.
5. Der var ingen indkomne forslag til
gildeting.
6.Valg: Alle valg er 2 årige og der
var genvalg på alle poster. Valgene

•

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

kan ses på hjemmesiden.
7. Eventuelt: Under eventuelt gjorde kansleren opmærksom på at valgene var præget af genvalg og at det
derfor ved næste gildeting var nødvendigt at se nye navne på listen.
Der blev rejst spørgsmål om en evt
afholdelse af 85 år dagen og i forbindelse hermed evt. uddeling af donationer. Ledelsen arbejder videre
med tanken
Dirigenten takkede for god ro og orden..
Efter afholdelse af gildetinget gik vi
over til spisningen som bestod af
gule ærter med tilbehør det hele fornemt tilberedt af Britta fra 2 . gilde.
Efter middagen kom gildemesteren
med et indlæg om den generelle
fremtid for alle landets gilder Der er
i mange gilder tilbagegang i medlemstallet hvilket medfører økonomiske problemer
Gildemesteren takkede for god ro og
orden og for et et godt gennemført
gildeting og vi sluttede på vanlig vis.
Skriver
PAM
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2. Gildes Gildeting
21. marts 2019.

18 gildebrødre var tilmeldt gildeting.
Vi startede mødet med afholdelse af
Gildeting i henhold til dagsorden:
Valg af dirigent: Jette Høeg.
Valg af protokolfører: Annemarie
Sønderby.
Efter at dirigenten havde konstateret, at gildeting var lovligt indkaldt,
var der forslag til ændring af dagsorden. Det blev foreslået at slå 3
punkter sammen. Ingen havde indvendinger mod det.
Derefter aflagde gildemester Tove
Knudsen beretning (uddrag af beretningen):
Ved generalforsamlingen 2018 blev
det vedtaget at skifte ud i Gildeledelsen. Britta takkede af efter næsten 6
år som gildemester i 2 Gilde, og jeg
sagde ja til at prøve kræfter som ny
Gildemester. Og der blev yderligere
rokeret rundt på personer i udvalgsposterne.
Ved Gildehal i april blev jeg indsat
som Gildemester.

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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August blev desværre den måned,
hvor vi sagde farvel til Britta Kjærhus. Hendes dødsfald efter kort tids
sygdom berørte os alle meget.
Ved vores Gildehal i november blev
Rita Thomhav optaget i vores gilde.
Januar stod på nytårsgildehal med
optagelse af hele 5 væbnere på en
gang (Kirsten måtte desværre melde fra pga. sygdom, derfor 5 og ikke
6). Et ønske fra de 5 om samtidige
optagelse blev selvfølgelig accepteret trods advarsler fra andre gildebrødre. Det gjorde de godt de fem
og ”aldrig har jeg hørt på uddybende
væbnersvar”, sagde vores Stadsgildemester. Så stor ros til de fem i emnet ”Livsanskuelse”.

Det var en god og festlig aften. Vi
trak ikke torsk i land denne aften,
men nød en gang veltillavet laks.

Måske skal det være en nytårstradition at spise laks?
I løbet af året har vi rendt med flyers,
og vi må ikke glemme, at de penge
vi løber ind, er en del af huslejen til
Gildehuset. Hvis vi ikke gjorde det,
ville vi være nødt til at hæve kontingentet.
Næste punkt var behandling af indkomne forslag:
1. Broderhjælpen
2. Beløb på gaver osv.
Herefter fremlagde gildeskatmesterende det reviderede regnskab samt
budget for 2019.
Efter afklarende spørgsmål blev
regnskab og budget godkendt, herunder uændret kontingent det kommende år.
Næste punkt var beretning fra grupper og udvalg.
Vi gik derefter videre til valg af ledelse:
Tove Knudsen fortsætter som Gildemester. Aase Jensen bliver suppleant.
Birgit Julius Nielsen stopper som
gildekansler og Bente Juhl Knudsen
træder i stedet. Birgit Julius Nielsen
bliver suppleant.
Birthe Ostersen fortsætter som gil-

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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deskatmester og Annemarie Sønderby fortsætter som suppleant.
Else Wraa fortsætter som revisor.
Suppleant Helle Rasmussen.
Annemarie Sønderby stopper som
skriver. Ny skriver: Britta Højriis.
Suppleant Nina Andersen
Hanne Thomsen fortsætter som
flagherold med Lene Knudsen som
suppleant og Gurli Kaehne fortsætter som dørherold med Lis Flodgård
som suppleant.
Herefter var der valg til udvalgene
og alle poster blev besat uden problemer.

Gildetinget var herefter overstået i
god ro og orden, hvorefter vi godt
sultne fik smørrebrød og efterfølgende kaffe og lagkage.
Vi sluttede aftenen af på vanlig vis.
AMS skriver
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Gildeting 3. Gilde
14. marts 2019!

3. Gilde har den 14. marts afholdt
Gildetig med deltagelse af 36 Gildebrødre. Gildemester Laurits Vinding
bød velkommen. Gildetinget startede traditionen tro med middag med
Gule ærter, flæsk og pølse.
Efter middagen gik vi over til selve
dagsordenen.
Verner Thomsen blev valgt til dirigent og John Preben Hansen til protokolfører.
Ledelsen i 3. Gilde efter gildeting ser
således ud:
Gildemester Laurits Vinding
Gildekansler Niels Chr. Refsgaard
Iversen
Gildeskatmester Per Johannsen
Der var genvalg til gildets ledelse.
Alle udvalgsposter i gildet blev besat med både genvalg og enkelte
nyvalg.
Gildetinget blev myndigt ledet af
Verner og alt forløb i god ro og orden
som det sig hør og bør.
Skriver John Preben

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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GILDETING 5. GILDE

Tirsdag den 20. marts, afviklede 5.
Gilde sit årlige gildeting.
Vi startede klokken 18.00 med gule
ærter og ”valgflæsk”.
Britta leverede nogle dejlige gule
ærter med diverse tilbehør.

Da maverne var blevet fyldte, startede gildetinget efter gældende regler.
Ib Larsen blev valgt til dirigent.
Her i beretningen, skal der nævnes
de væsentlige ting, som skete ved
gildetinget:
Der var indkommet et forslag om, at
donere kr. 30.000,00 til hjælpekomiteen. Dette blev vedtaget, med den
klausul, at pengene skal tilfalde Hercules Gruppen, til deres nye byg-

geprojekt. Ved overrækkelsen, skal
det nævnes, at det er 5. Gilde, som
donerer pengene.
Ligeledes skal det fremgå, at hvis
projektet ikke bliver til noget, skal
pengene returneres tilbage til 5.
Gilde.
Ved valgrunden var der genvalg til
ledelsesposterne, så jeg nævner de
nye suppleanter:
Suppleant for gildemester: Tove Andersen
Suppleant for gildekansler: Tove
Schmidt
Suppleant for gildeskatmester: Eva
Larsen
Suppleant til hjælpekomiteen: Jonna Madsen
Suppleant til operaudvalget: Tove
Andersen

Til slut under eventuelt, gik snakken
lystigt, og Ib kunne afslutte gildetinget, og takke for god ro og orden.
Skriver Kurt Schmidt

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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der og gospel. Fra starten var der en
god stemning med masser af klapsalver.
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Frokostjazz 2019!

Lørdag den 2. marts, afviklede 5.
Gilde for 23. gang frokostjazz i Gildehuset.
”Madam Blue`s Jazzband” leverede musikken.
Atter en gang samlede arrangementet fuldt hus til en forrygende jazzeftermiddag.
Efter første sæt, blev der serveret
tre flotte snitter pr. person, for uden
mad og drikke dur helten jo ikke.

Tove Andersen bød velkommen, og
bandet kunne nu starte med musikken!
Bandet spillede tre skønne sæt,
både livlig swingjazz og stille balla-

Vagn O. Electric
Aut. EL-installatør

HYLKEDALSVEJ 3 - 6000 KOLDING - 75 52 47 55 - MAIL@VAGN-O.DK

DøgnService

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING
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EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING
PLC-STYRING

Stemningen var helt i top (nu var
maverne jo fyldte), da bandet spillede et sæt mere, for derefter var der
kaffepause med dejlig hjemmebagt
brød til.
Tredje og sidste sæt blev ligeså forrygende som de to andre, med rigtig
dejlig jazzmusik!

s VVS´er

Efter et ekstranummer, sluttede en
skøn eftermiddag i Gildehuset, og
jazzgruppen fortjener en stor ros, for
et rigtig flot arrangement.
Ligeledes en stor tak til pigerne, som
havde smurt de lækre snitter!
Skriver
Kurt Schmidt 5. gilde.

Byens VVS´er
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Indlæg om indlæg!

Efter gennemlæsning af Information & debat, marts udgaven, vil jeg
her tilkendegive min mening om gilderne generelt. Der bliver jo til tider
efterlyst indlæg – dog ikke som ADY,
5. gilde, så rigtig beskriver – indlæg
på 13 spalter af gildemestertaler/gildehaller osv.

Jeg har længe overvejet, om jeg til
glæde for nogle skulle lave indlæg til
Information & debat. Det modsatte
er der formentlig også enkelte, der
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glæder sig over - kunne jeg tænke
mig. Jeg bliver ikke tit positivt overrasket over mange af de ting i gilderne, som efterhånden foregår, hverken lokalt eller på landsplan.

Mange ting har i årenes løb ændret
sig i – efter min opfattelse – forkert
retning, og det vil fylde for mange
spalter bare at nævne det halve, så
det undlader jeg. Én ting vil jeg dog
nævne. Det var tidligere sådan, at
kommenteret religion og politik ikke
blev diskuteret i gildesammenhæng.
I dag er det åbenbart glemt. Tit og

ofte er det emner, som bliver omtalt
bl.a. i gildemestertaler her i Kolding,
men også bliver berørt i Sct. Georg
bladet.
Det er sikkert velment, men et helt
forkert sted/forum at tilkendegive
egne synspunkter i den henseende.
Jeg personligt må selvfølgelig selv
bestemme, hvad jeg f.eks. vil/kan
acceptere, og hvem jeg har lyst til
f.eks. at lukke ind i min private verden. Jeg er fløjtende ligeglad med,
hvem og hvordan andre forholder
sig til deres egen religion eller po-

litik, - både etniske danskere, og de
som af den ene eller anden årsag er
landet i Danmark med og uden tilladelse. Men at opføre sig ordentlig og
stille krav, det gælder for ALLE, selvom det er en svær øvelse for nogle.
Gør din pligt, fremfor at kræve din
ret – den har vi vist hørt før, men der
er desværre en del, som ikke helt
har forståelse for budskabet; det er
bl.a. svært at acceptere.
Preben Raabjerg, 4. gilde
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Teleslynge.

Ejvin har justeret teleslyngeanlægget i Gildehuset, så det virker igen.
I Gildehallen virker anlægget, når
man sætter sig i siden mod restauranten. I restauranten virker det i
hele lokalet. Det eneste, der skal
tændes, er kontakten på mikrofonen.
Såfremt anlægget skal bruges i restauranten, tilsluttes mikrofonen fra
Højsædet med forlængerledningen,
som ligger over pengeskabet i teknikrummet, med stikket, som er ved
radiatoren i hjørnet ind mod Gilde-

hallen.
Der skal under ingen omstændigheder ændres ved centralen i teknikrummet.
Verner Thomsen





75 52 42 33
koldingloeve.dk
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kolding@apoteket.dk
facebook.com/koldingloeve
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ONSDAGSKLUBBEN

Efter kaffen er der hyggelige aktiviteter med bridge, billard og strikkestue. Der er også nogle der snakker
med hinanden om de lokale problemer, medens andre tager sig af de
udenlandske.

Onsdagsklubben er stadig i fuld
gang. Der er møde hver onsdag kl.
14.00 i Gildehuset
Alt i alt er det en hyggelig og uforpligtende mødeform for alle interesserede gildebrødre.

Klubben er for alle gildebrødre, der
har lyst til en hyggelig eftermiddag
med kaffe og ostemadder.

Med gildehilsen fra
Formanden
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Climatek Partner

ClimatekkPartner

Søholmm35,,Marstrup
61000Haderslev
Telefon::23337759954
E-mail::thomas@climatek-partner.dk
www.climatek-partner.dk

Varmepumperroggklimaanlæg

Print

Din totalleverandør af tryksager...

Tjek os på
vores
webshop
Fynsvej 40 • 6000 Kolding • Tlf. 2143 4601 • cs@abcprint.dk • www.abcprint.dk

Altid mere end 1.000 nye
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på
Autocentralen.com
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FORÅRSKONCERT
med U-Noderne

Søndag d. 28. april kl. 15.00
på Godset i Kolding

--Arr. kom
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Bem sama bliv i
ærk rbejd
f
e m orårsh
: dø
u
e
ren
e åb d U-N mør.
nes oder
kl. 1 ne
4.00

Billetter kan købes fra 15/3 ved:

Leif Lind, Tlf: 3048 8503, mail_ valdemar.lind@stofanet.dk
John Preben Hansen, Tlf: 2731 6531, mail: jhdh@hansen.mail.dk
& Gildernes Mobilpay 54704, samt ved indgangen.

PRIS: KR. 100,Arrangør: 3. Sct. Georgs Gilde, Kolding

Hele overskuddet går til humanitært hjælpearbejde.
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med Gerry Mathews
Svend Erik Larson
8.00
1
.
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kaffe
Tag ægtefælle,
samlever, venner,
Pris fo
nabo osv. med
r hele
arrang
ement
et 125
Tilmelding senest
kr.
15. april til Britta Højriis
brittahojriis@stofanet.dk
mobil 29 65 13 87
Overskuddet går til 2. gildes hjælpekasse
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Standerhejsning den 11. maj 2019
Kongebåden Slotsmøllen sættes i vandet.
Program:
10:45
10:45
11:00

11:35
12:00

12:20

Gildebrødre og andre interesserede møder ved
Slotsalle/Banegårdspladsen. Båden sættes på vognen.
Tambourkorpset ankommer.
Turen gennem byen starter. Ruten er:
Jernbanegade, Gråbrødregade, Klostergade, Helligkorsgade,
vender ved Rendebane, tilbage ad Helligkorsgade, Østergade
mod Akseltorv, Jernbanegade, Slotssøvejen til Slotssøen.
Der går en foran sammen med tambourkorpset.
Båden sættes i Slotssøen.
Bådsmanden sejler ud og fastgør
båden på sin plads.
Når bådsmanden er sikkert i land
takkes tambourkorpset.
Standerhejsningen fejres
med en grillpølse og en øl/vand.
Slut.

Alle Gildebrødre i Kolding
samt andre interesserede er
meget velkomne.

Bådens søsætning i stormvejr i
2012.
Der var spændt tov tværs over Slots
søen for at få båden på plads.

Bådens første søsætning år 2000
- efter 4. gilde havde overtaget den.

Bådlauget Slotsmøllen
- under 4. Gilde, Kolding
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Tak for hjælpen med uddeling af flyers

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

Sct. Georgs
Gilderne
i Kolding
KOLDING
STADSGILDE
Fynsvej 73
6000 Kolding
Koldingstadsgilde@
sctgeorgsgilderne.dk
www.sctgeorgsgilderne.dk

Husk at vi på salæret giver kr.

10.000

Redaktion:
Olaj Mørup
21 55 31 96
redaktionen@
sctgeorgsgilderne.dk

i rabat

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

Ring til home, Kolding Åpark

75 52 09 33

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

v/ Lynggaard & Hansen
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