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Kalenderen
DET SKER / HUSK OGSÅ

VÆRD AT HUSKE
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 ind   sættelse
 mandag    8.  Hjælpekomite Udvalgs møde
 onsdag    10.  5. gilde Fødselsdagsgildehal
 torsdag   11.  3. gilde Gildehal med indsættelse
 onsdag    24.  5. gilde Sct. Georgs løb
 tirsdag    23.  Stadsgildet 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

At leve - at overleve!
Kender du følelsen af ikke at være 
glad for dit liv? Følelsen af at slæbe 
dig igennem dagene, at lyspunkter-
ne er få, og når de endelig er der, 
sidder du og tænker på alt det ube-
hagelige, der venter?
Kender du den afgrundsdybe følelse 
af afmagt, når livet ikke giver me-
ning? Vi kommer alle ud for forskel-
lige kriser i vores liv, og det er ikke 
løgn, når man siger, at det, der ikke 
slår os ihjel, gør os stærkere: Finder 
vi en måde (en strategi) at løse det 
problem på, som vi står foran, fort-
sætter vi vores liv, en erfaring rigere 
og en anelse klogere.
Selv samme overlevelsesstrategier 
kan også spænde ben for os – når 
de har udspillet deres rolle, eller 
vores omgivelser har ændret sig 
så meget, at de ikke duer mere. Så 
kommer vi i en ny krise, hvor over-
levelsesstrategierne kan blive vores 
undergang, hvis vi fortsætter med at 
bruge dem. Nogle gange har det op-
rindelige problem – som var årsag 
til at vi valgte strategien i første om-

gang – imidlertid ikke løst sig selv 
undervejs, og så er vi på den.
At holde op med at bruge strategien 
føles farligt. At vedblive med at bru-
ge den, er også farligt. Og hvis man 
ikke lige kan finde på en ny strategi, 
der kan lappe på eller erstatte den, 
der ikke virker, kan man virkelig gå 
i panik.
Det kan være godt at få hjælp til at 
finde en ny strategi, få hjælp til at gå 
til sagens kerne og finde ud af, hvad 
det var, der var problemet i første 
omgang. Det kan være uoversku-
eligt at gøre selv. Nogle kan godt, 
andre har brug for hjælp til det. Hvis 
man så ydermere gennem sin op-
vækst har lært, at man skal klare sig 
selv, og ikke ligge andre til byrde, så 
kan det være svært overhovedet at 
række ud efter hjælpen.
I bund og grund er det såre simpelt: 
Kan vi selv, ja … så kan vi jo selv. 
Kan vi ikke selv, må vi bede om 
hjælp. Det er svært, men det må 
gøres, hvis vi vil overleve og finde 
en ny strategi. Når den er på plads, 
slipper vi spekulationerne. Så over-
lever vi ikke længere – så lever vi!

Redaktør Olaj Mørup
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STADSGILDETING 2019 

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00 i Gildehuset 
med følgende dagsorden iht. Stadsgildets vedtægter.  

 Dagsorden for stadsgildeting: 

1. a Valg af dirigent 
 b Valg af protokolfører 
2.  Stadsgildemesteren aflægger beretning. 
3.  Stadsgildeskatmester aflægger det reviderede regnskab. 
4.  Behandling af indkomne forslag. 
5. a Beretning fra hjælpekomiteen 
 b Regnskab fra hjælpekomiteen 
6.  Beretning fra lejrudvalg 
7.  Beretning fra husudvalg 
8.  Beretning fra distributionsudvalg 
9.  Beretning fra operaudvalg 
10.  Beretning fra I & D 
11. a Valg af stadsgildemester 
 b Valg af suppleant for stadsgildemester 
12. a Valg af stadsgildekansler 
 b Valg af suppleant for stadsgildekansler 
13. a Valg af stadsgildeskatmester 
 b Valg af suppleant for stadsgildeskatmester 
14. a Valg af 2 revisorer 
 b Valg af suppleant for revisor 
15. a Valg af formand for Frydenborg lejren for 2 år. Formanden er på 

valg i ulige år 
 b Valg af udlejningsansvarlig for Frydenborg lejren for 2 år. 

Den udlejningsansvarlig er på valg i lige år. 
 c Valg af formand for gildehuset for 2 år. 

Formanden er på valg i lige år 
 d Valg af udlejningsansvarlig for gildehuset for 2 år. 

Den udlejningsansvarlig er på valg i ulige år. 
 e Valg af formand for hjælpekomiteen for 2 år i ulige år 
 f Valg af formand for distributionsudvalg for 2 år i ulige år 
16.  Eventuelt 

(Forslag som fremkommer herunder, kan ikke sættes under 
afstemning) 

17.  Beslutningsprotokol oplæses 
 
Husk: Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget, skal være fremsendt til stadsgildemesteren 
senest 14 dage før stadsgildetinget. 
 

Henning Lorentzen 
Stadsgildekansler 

 



									 	 	 	 	
	

tion.
Familien er så heldig at en af søn-
nerne er aktiv inden for landbruget 
så næste generation er klar. Ud over 
landbruget er Asger aktiv i politik 
og er valgt for venstre i Kolding by-
råd, han fortalte om arbejdet og ud-
fordringerne der er i en by med en 
tilvækst på ca. 600 mennesker om 
året. Boliger, infrastruktur og nye 
projekter, Marina City, Kolding havn 
og biogasanlægget blev nævnt. An-
lægget som Asger var ærgerlig over 
blev lukket.
Regionerne blev også nævnt og der 
er i dag en god udvikling der skyldes 
faggruppernes arbejde. Men nogle 
af sagerne er politisk dårligt behand-
let og der findes et demokratisk un-
derskud.
Asger stiller op til EU valget for ven-
stre 26 maj 2019 og går ind for EU 
tilslutning, håber på at blive valgt !!
Gildemesteren takkede 3. gruppe 
for det gode arrangement og gjorde 
opmærksom på at næste gang er 
der gildeting torsdag 7 marts.

Mgh.
Skriver  P A M

Information og debat
1. GILDE

• Vi har altid markedets bedste priser

• Vi leverer og monterer gratis.

• Vi har senge i alle størrelser

• Mere en 25 års erfaring
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Vejlevej 302, 6000 Kolding - Tlf.: 7632 1211 - info@sengemagasinet.dk

etet

1. gildes Gildemøde
 7. februar 2019

26 gildebrødre deltog i gildemødet 
den 7 februar. Vi startede med mid-
dagen der bestod af sild, flæskesteg 
med tilbehør og franskbrød med ost 
til dessert.
Efter middagen holdt venstreman-
den Asger Christensen et indlæg 
om landbrug og politik.
Asger Christensen er bosiddende 
på en slægtsgård der har været i 
slægtens eje siden 1760 og hans 
kone er tiende generation på går-
den. De overtog gården i 1982 med 
75 køer dette er i dag øget til 600, 
med tilsvarende areal udvidelse. 
køerne er af racen Dansk Holstener 
dette skyldes den store avlsmasse 
der findes i Danmark af denne race. 
der blev fortalt om moderne avlsar-
bejde, der kan udelukke fødsel af ty-
rekalve, og om den nylige fødsel af 
trillingerne Kylle, Pylle og Rylle en 
meget sjælden begiven-hed. Asger 
mener dog at fremtidens ko er en 
jersey ko grundet en højere produk-
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Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
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3. GILDE

3. Gildes Gildehal
14. februar 2019.

31 Gildebrødre deltog i februar Gil-
dehallen.
Gildemester Laurits Vinding bød Gil-
debrødrene velkommen og åbnede 
Gildehallen med at for-tælle, at fe-
bruar er den koldest måned på året, 
dog ikke så kold, som den var for år 
tilbage.
Gildemestertalen:
I november sidste år var jeg en tur i 
London i fire dage. Ud over oplevel-
sen ved at være på Wembley Sta-
dion, sammen med 60.000 andre 
fodboldtilhængere, som alle var til 
Champions Leaque fodbold, fik jeg 
et godt indtryk af det multikulturelle 
samfund, som denne storby er på 
godt og ondt. Her lever mennesker 
sammen, som har mange forskellige 
nationaliteter, holdninger og syn på 
samfundet.  Der er fattige og rige. 
Der er børn der vokser op under 
slumlignende forhold, og andre som 
er født ind i familier, der lever livet 
i overhalingsbanen, med penge og 

luksus. Men det siger sig selv at den 
største gruppe, er dem som lever i 
familier, som vi herhjemme vil kalde 
middelklassen. Men fælles for alle 
disse børn er, at de vokser op i et 
samfund, som er bygget op af men-
nesker med forskellige religioner, 
hudfarve og politiske holdninger. Et 
samfund hvor man lever med hinan-
den og af hinanden på godt og ondt. 
Der er desværre også en gruppe, 
som ikke ønsker at indordne sig 
efter samfundets regler, men i det 
store og hele er integrationen, som 
er foregået over mange år, lykkedes 
i England. Vi er her i Danmark ikke 
engang så mange mennesker, som 
der bor i London. Men vi må også 
begynde at acceptere, at danske 
indbyggere ikke kun er hvide mænd, 
kvinder og børn. Nej vi bliver flere og 
flere med anden etnisk oprindelse, 
hudfarve og sprog. Vi må behand-
le alle, som vælger at bosætte sig 
i vores land med respekt. Hvis vi 
skubber dem fra os, får vi først pro-
blemer med ghettodannelser, krimi-
nalitet m.m.  Vi skal stå sammen om 
at hjælpe, de der kommer til os. De 
skal lære vores sprog, lære at leve i 
en anden kultur og under meget for-
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Stort udvalg i indendørs 
og udendørs maling

Se mere på www.jotun.dk
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til din iPhone.

skellige forhold af, hvad de er vant 
til. Der skal selvfølgelig også stilles 
krav til dem, så de på sigt vil føle sig 
som en del af det danske samfund. 
Det kommer ikke på en gang og er 
et langt sejt træk. I England har det 
taget årtier, at komme dertil, hvor de 
er nu. Og de har et stykke vej end-
nu. Men vi er et lille land, der burde 
kunne integrere de forholdsvis få 
fremmede, der kommer til os, for at 
få et liv under trygge forhold.
Men det kræver også en stor indsats 
af de fremmede, når de kommer til 
Danmark. F.eks. kan den danske 
humor være svær at gennemskue 
og når vi så fletter ironi ind i sam-
talen, er der ikke noget at sige til, at 
mange fremmede har svært ved at 
forstå vores sprog. Og sproget kan 
være en af de store forhindringer 
for en vellykket integration. Lad mig 
i den forbindelse citere et digt, som 
er skrevet af Gonzalo Vargas, Flygt-
ning fra Chile. Det lyder sådan her:

•	 Vi starter med LÅS, der i fler-
tal er LÅSE

•	 Men flertal af GÅS er GÆS – 
ikke GÅSE

•	 Vi taler om FOD, er der flere, 

siger vi FØDDER

•	 Men skønt vi siger FLOD, si-
ger vi aldrig FLØDDER

•	 Er der, EN hedder det DEN, 
er der TO, siger man DISSE

•	 At flertal af MAND er MÆND 
– ikke MÆNDER

•	 Er svært at forstå, når en 
TAND bliver til TÆNDER

•	 Skønt et flertal af AND, som 
bekendt hedder ÆNDER

•	 Så hører man aldrig, at 
SPAND bliver til SPÆNDER  

Ja det danske sprog, kan være 
svært at forstå, men vi må lære, at 
både sprog og traditioner er forskel-
lige fra land til land og derfor kan vi 
godt respektere de fremmede, der 
kommer til os. De har blot andre tra-
ditioner og højtider, end vi har. Men 
ligeledes må de forstå, at vi fast-
holder vore traditioner i forbindelse 
med Jul, Nytår, Påske, Pinse m.m. 
Og når vi synger sange fra bl.a.  høj-
skolesangbogen, er det en del af vo-
res kultur, som minder os om vores 
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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

oprindelse og husker os på ikke at 
glemme, de gamle digtere som gen-
nem tiderne har skrevet sange og 
digte om naturen og menneskene i 
deres samtid. Hvis ikke vi ser tilbage 
og husker datidens store digtere, vil 
Danskheden smuldre mellem fing-
rene på os.
Jeg er kommet vidt omkring, men 
sikkert er, at vi skal prøve at forbed-
re integrationen på mange punkter, 
men det skal ikke ske på bekostning 
af Danskheden og de danske tradi-
tioner. Vi skal alle leve sammen i det 
danske samfund på godt og ondt. 
Erik Sandholdt holdt 5 minutters 
Sct. Georg, hvor Erik havde fundet 
en E-bog på nettet af Knud Jakob-
sen med titlen ”Dansker bag bom-
ben” Forfatteren fortalte hvordan en 
dansker gjorde en hel usædvanlig 
karriere under 2. verdenskrig og bo-
gen indledes med: Fra Holstebro til 
Hiroshima. En fortælling om Charles 
Christian Lauritsen og om hvordan 
han startede sin karriere i Holstebro 
som tømrerlærling og endte med at 
blive professor i fysik ved Calafor-
nia Institute of Technology. Charles 
Christian Lauritsen var med til at 
udvikle atombomben sammen med 

Niels Bohr og han var med i beslut-
ningsfasen om, hvor de 2 atombom-
ber skulle kastes i Japan. Disse 
atombomber var med til at slutte 2. 
verdenskrig.
Christian Sønderby læste Gildelo-
ven.
1. gruppe stod for eftergildehallen 
med Per Olsen som bordleder. Efter 
vi havde indtaget vores middag, be-
stående af Wienerschnitzel med det 
hele,veltilberedt af Britta. Til kaffen 
fik vi en lækker chokoladeroulade 
bagt af Uffe’s kone Bente. 

2. gruppe har arrangeret en koncert 
på Godset med Unoderne, den 28. 
april 2019 kl. 15 – 17:30.
2. gruppe opfordrede så mange som 
muligt til at deltage i koncerten. Bil-
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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

4. Gildes Gildemøde
5. februar 2019.

Det var godt at se samtlige gilde-
brødre i 4. gilde var mødt op til 
dette møde hvor vi havde inviteret 
direktøren for Kolding Havn Andes 
Sørensen til at fortælle om havnen, 
dens nuværende status og ikke 
mindst havnens fremtid, og ikke et 
møde fro eller imod en havn i Kol-
ding.
Havnen som sidste år fyldte 175 år, 
havnes historie er dog meget ældre 
som ladeplads for vare går det vel 
lige så langt tilbage som byen 750 
år hvor by og havn har udviklet sig 
sammen.  

letter kan købes bl.a. i Brugsen i 
Bramdrupdam eller hos 2. gruppe. 
Overskuddet går til Gildets hjælpe-
komite.
Verner Thomsen opfordrede til, at 
så mange som muligt tilmeldte sig 
Hjerteforeningens indsam-lingsdag 
den 28. april 2019. Det indsamlede 
beløb går til hjertestartere og hvis 
man i grupper på minimum 15 per-
soner tilmelder sig, kan gruppen få 
tildelt en hjertestarter, som man kan 
få opstillet i sit lokalområde – ene-
ste krav til opstillingen er, at den skal 
placeres udendørs.
Uffe holdt desuden et indlæg om 
deres ferietur i efteråret 2018 til 
Tyrkiet. Spændende billeder og 
fortælling om Tyrkiets historie. 
Gildemester Laurits Vinding lukkede 
Gildehallen og takkede for et rigtig 
godt arrangement og vi sluttede på 
vanlig vis med at synge ”Ja, vi er 
danske spejdere”.

Michael Andersen - Skriver.
            
  

Information og debat
4. GILDE
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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

Anders som naturlig er havnens 
mand gav en god og interessant 
orientering, Kolding Havn er place-
ret centralt i Danmark, gode tilkør-
selsforhold samt skræddersyede 
løsninger og fleksible services, er 
blot nogle af de ting, Kolding Havn 
tilbyder. Kolding Havn er eksperter i 
innovative logistikløsninger og kun-
derne er altid i fokus som trimodal 
erhvervshavn, kan Kolding Havn al-
tid tilbyde den mest optimale trans-
portløsning til kunderne og dermed 
skabe ekstra værdi i logistikkæden 
– fra losning og lager til pakning 
og transport. Kolding Havn er eks-
perter i håndtering af gods både til 
og fra skib, tog og lastbil. Kolding 
Havns placering er altafgørende for, 
at vores kunder kan få deres varer 
hurtigt fra A til B. Her er adgang til 
alle fire verdenshjørner og godset 
kan nå ud til store dele af Danmark, 
inden for ganske kort tid. Banespor 
forbinder havnen med det interna-
tionale jernbanenet og placeringen 
tæt på E20 og E45 gør det nemt for 
lastbiler, at køre til og fra havnen.
Havnen har i dag 19 kunder og det 
er jo havnens kunder der er aktører 
der har godset og har specialiseret 

sig og investeret i de faciliteter der 
gør at havnen kan gøre en forskel 
og derved fastholde sin omsætning.
Jeg tror alle blev ligt klogere på 
hvad en moderne havn er for en 
størrelse, og hvordan forretnings-
gangen og samarbejder mellem 
havn og aktører forgår.

Efter indlægget havde Britta lavet 
en god middag så det blev en god 
og hyggelig aften.

Skriver Poul Lyngs
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Opstød - Referater
Nu er der nok nogen, som bliver 
stødt eller fornærmet. Men der er 
vist noget jeg har misforstået. Som 
forhenværende skriver har jeg del-
taget i flere møder med redaktøren, 
og næsten hver gang har skriverne 
fået indprentet, at referater fra gilde-
haller må være på ca. 4 spalter.
Undskyld mig! Men i februar num-
meret af ”Information og Debat” er 
der et referat på 13 spalter. Jeg har 
ikke læst dem.
Jeg synes ellers, det er hyggeligt 
at læse bladet og følge lidt med i, 
hvordan de andre gilder afholder gil-
dehaller og arrangementer. Men 13 
spalter!!
Jeg kan godt forstå at smileyen ga-
ber.

Ady, 5. gilde.

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

Byens VVS´er

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Trekant områdets
DISTRIKT

Fredslyset var væk!

Under denne lidt kryptiske over-
skrift, gemmer der sig naturligvis en 
forklaring.
Medio december ringede en spej-
derleder fra Kolding og forespurgte 
hvor FREDSLYSET var henne på 
Fynsvej!? Det skulle bruges i en 
kirke og han havde også ringet til 
STGM med det samme spørgsmål, 
og han kunne heller ikke svare.
Som bekendt er det et lokalt ar-
rangement, men jeg kan naturligvis 
godt forstå, 
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at når vi laver lidt reklame for det 
i Kolding, så skal FREDSLYSET 
også være på sin plads ved hoved-
døren!?
Der må så nødvendigvis være en 
GB, der har ansvaret for FREDS-
LYSET jf. reklamen i dagspressen. 
Spejderlederen fik senere FREDS-
LYSET i Haderslev –
EFTER MEGEN MØJE OG BE-
SVÆR!
Ridderhallen den 15. maj er aflyst!
Sagen er den enkle, at der var ingen 
VÆBNERE – der havde tid og lyst til 
denne uddannelse her i 2019, hver-
ken i Vejle, Fredericia eller Kolding.
Derfor afholdes der heller ikke RID-
DERUDVALGSMØDE den 24. april.
SÅ DISTRIKTET BRUGER TID, 
KRÆFTER OG PENGE PÅ FEL-
LOWSHIPDAGEN den 23. oktober 
- I STEDET FOR!
Sct. Georg kan nu bestilles til 
ELEKTRONISK fremvisning!
Som bekendt bruger Gildebevægel-
sen MANGE penge på vores ”fag-
blad”! Derfor kan det nu lade sig 
gøre, at få Sct. Georg elektronisk i 
stedet for! SE NYHEDSBREV.
SIG DET TIL DIN KANSLER – så 
sætter denne et ”flueben” på dit 

stamkort – og vi sparer mange 
penge! 
Så er der GILDETING igen!!
Vi tror det næppe, men året er bare 
fløjet af sted.  
Dagen er tiltaget med ca. 3 timer og 
forårs blomsterne ”pibler” op – hel-
digvis!!
Så uanset om man er GM, STGM, 
DGM eller har en anden ledelses-
funktion, så har livet lært os ”AT 
DET MÅSKE ER REGNSKABETS 
TIME”!?
Men når vi så ved, at vi ofte sidder på 
”ØRE TÆVERNES HOLDEPLADS” 
– så jeg håber og tror jeg på, at den 
enkelte GB ”KAN FÅ RENSET LUF-
TEN” og tage den dialog. som man 
måske ikke har taget i den travle 
hverdag!?
Altså  at ”TAVLEN ER VASKET REN 
- IGEN”!? 
Husk lige – ”GID KLARE TANKER, 
EN FAST VILJE OG ET ÆDELT 
SIND”!?

Mange hilsner fra 
Karsten Barfoed/DGM 
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home Kolding Åpark 

Lynggaard & Hansen 

Åpark 8 N 

 6000 Kolding. 

Tilbud 
Home Åpark i Kolding har besluttet, at de vil give medlemmer af Sct. 

Georgs Gilderne 10.000 kr. incl. moms i rabat på deres salær hvis 
gildebrødre sætter deres ejendomme til salg hos dem. 

 

Medlemskab af Sct. Georgs gilderne skal oplyses når vurderingen 
bestilles hos home Åpark Kolding. 

 

Henning Lorentzen 

Stadsgildekansler 
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Climatek Partner

Varmepumperrogrklimaanlæg

ClimatekrPartner
Søholmr35,rMarstrup
6100rHaderslev

Telefon:r23r37r59r54
E-mail:rthomas@climatek-partner.dk

www.climatek-partner.dk

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Nye pulte til Sct. 
Georgs aften og evt. 

åbne gildehaller!
Stadsgildet har længe ønsket os nye 
pulte til Sct. Georg Aften på slottet.
Vi var på vej til at købe noget præ-
fabrikeret, men så meldte husudval-
gets formand sig på banen, sådanne 
nogle kunne han da sagtens produ-
cere hjemme i kælderen, og træet 
havde vi alligevel stående i kælde-
ren i huset.

Og det var ikke pral, Poul har produ-
ceret nogle utrolige flotte pulte, som 
vi nu har monteret med læselys.
Pultene er opbevaret i depot til højre 
for højbordet.
Pultene kan naturligvis også bruges 
til åbne gildehaller på Frydenborg 
og Houens.
Tusind tak til Poul Lyngs

Henning Lorentzen
Stadsgildekansler
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Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

ÅRSRAPPORT
DÅSERINGE OG

BRILLEINDSAMLING.
Endnu et år er gået, hvor der er ble-
vet samlet både masser af dåserin-
ge og aflagte briller, og jeg kan se, 
at I alle er med til at sprede budska-
bet, for der kommer dåseringe rigtig 
mange steder fra.
Det glæder meget, når naboens 
børnebørn stolte kommer med en 
lille pose med dåseringe, og når Val-
demar kommer med en enkelt dåse-
ring, som han har fået af en klasse-
kammerat, og den skal jeg have.
En ældre dame i Hjarup havde et 
par store poser dåseringe, som hen-
des mand havde samlet, og som 
hun ikke vidste, hvad hun skulle 
gøre med. Heldigvis fik hun snakket 
med en, hvis far er gildebror, så han 
mente nok, at vi kunne bruge dem, 
så der kom ca. 15 kg.
Så kom der en opringning fra en 
mand med tilknytning til Kolding Ro-
klub, hvor der var indsamlet godt 28 
kg., og nu skulle han være sikker på, 

at de gik til proteseprojektet i Thai-
land.

Alt dette, og mange andre store og 
små bidrag har været medvirkende 
til, at vi torsdag d. 16. januar 2019, 
kunne køre til samlecentralen hos 
Danske Fragtmænd i Skanderborg 
med i alt 140 kg. dåseringe, samme 
flotte resultat som sidste år.
Efter planen skulle repræsentanter 
for Projekt Dåseringe have været 
til Thailand her i foråret, for at følge 
arbejdet i en af de mobile klinikker, 
men dette har desværre måttet ud-
skydes lidt, men foreløbig har man 
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Information og debat
HUSUDVALGET

Onsdagsklubben
Referat fra 

generalforsamling 
06.02.2019

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Valg:
Formand 
Kasserer
Revisor
Indkomne forslag
Vag af udflugtsudvalg
Valg af Julefrokostudvalg
Evt.
Ad 1. Valg af dirigent
Erik Jørgensen blev valgt (var ked 
af han ikke havde taget pænere tøj 
på.)
Ad 2. Valg af referent
Henning Lorentzen blev beordret.
Ad 3. Formandens beretning
Formanden Kaj Vahlkvist takkede 
alle kaffehold, og omtalte bla. vo-
res tur til Tirbitz, og årets julefrokost 

DKK 90.000,- til at sende derud, li-
gesom man har 7 – 8 tons ringe lig-
gende klar til salg, når priserne for-
håbentlig stiger igen, i øjeblikket er 
prisen ca. 6,-/kg 

Brilleindsamling.
Brilleindsamlingen har i år vist en 
stigning på 52 %, så der var store 
smil, da jeg afleverede ikke mindre 
end 127 par briller og 13 par solbril-
ler hos Synoptik, og her kunne man 
fortælle, at de glade smil var kæm-
pestore hos de svagtseende i Gha-
na, der fik udleveret et par briller.
Tak for jeres bidrag, og fordi I er med 
til at udbrede kendskabet til disse 
projekter, der er med til at skabe en 
bedre fremtid for andre, så fortsæt 
endelig med at lægge dåseringe og 
aflagte briller i kassen i Gildehuset.

Hans Peter Petersen, 3. Gilde
Dåseringe- og brilleforvalter

Print 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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med tilhørende bankospil.
Formanden erkendte sit nederlag 
vedr. placeringen ved bordet, trods 
ihærdige forsøg på ændringer.
Ad 4. Fremlæggelse af regnska-
bet
Regnskabet blev gennemgået, og 
formanden roste regnskabet som 
udviste et mindre underskud, og var 
glad for at vi bruger af vores egen-
kapital. 
Ad 5. Valg.
Formand Kaj Vahlkvist, Kasserer 
Erik Raymond, revisor Bodil Elia-
sen, alle blev valgt med overvæl-
dende applaus.
Ad 6. Indkomne forslag
Nis Henning Jørgensen havde igen-
nem stråmand fremsat forslag om at 
prisen for deltagelse skulle nedsæt-
tes til 5 kr.
Der var mange indslag imod forsla-
get, og forslaget blev enstemmigt 
forkastet.
John Hansen opponerede, han 
mente bestemt ikke det var enstem-
migt da han altså ikke havde stemt.
Ad 7 Udflugtsudvalg: 
John Hansen og Inger Jensen blev 
valgt, og Carsten reklamerede for 
en tur til Fanø.

Ad 8. Julefrokostudvalg:
Carsten Hede og Laurits Vinding 
blev valgt.

Ad 9. Eventuelt
der blev spurgt til om der var ons-
dagsklub i uge 7, hvilket blev be-
kræftet.
Kaj Vahlkvist takkede dirigenten, 
men ikke referenten.

Henning Lorentzen.
7. februar 2019
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Pris for hele arrangementet 125 kr.

Overskuddet går til 2. gildes hjælpekasse

Vi serverer

tarteletter

med Gerry Mathews
Svend Erik Larson

Vi starter kl. 18.00

med spisning

Du får også

kaffe og kage

Tilmelding senest
15. april til Britta Højriis
brittahojriis@stofanet.dk
mobil 29 65 13 87

Tag ægtefælle,
samlever, venner,

nabo osv. med
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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


