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Kalenderen
DET SKER / HUSK OGSÅ

Maj 2019			

tirsdag
2.
lørdag
4.
lørdag
4.
tirsdag
7.
torsdag
9.
torsdag
9.
lørdag
11.
mandag 13.
onsdag 15.
tirs-ons.21-22
onsdag 22.
tirsdag
28.
fredsg
31.
			

VÆRD AT HUSKE

1. gilde Gildehal
5. gilde Gildetur
1. gilde Ferskvands fisketur
4. gilde Gildearrangement med Damer
3. gilde Gildehal
2. gilde Ude af huset
4. gilde Søsætning af Kongebåden
Stadsgildet Stadsgilderådsmøde
Distrikt Ridderhal på Koldinghus
3. gilde Arbejdsdage Fryden borg
Distrikt Distriktgildeting, Kolding
Fællesspisning
3. gilde Pølsebod Majmarked

Juni 2019			

mandag
tirsdag
onsdag
torsdag

3.
4.
5.
6.

5. gilde Friluftgildehal på Frydenborg
4. gilde Friluftgildehal på Frydenborg
2. gilde Frydenborg med ægtefæller
1. gilde Sommermøde Frydenborg
med damer/enker
fredag
7. 3. gilde Frydenborg med ægtefæller
fre-søn 14-16 3. gilde Cykeltur Samsø
lørdag
15. Valdemarsdag

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

Hvornår bliver
det forår?

Den mest populære og længst savnede årstid på disse breddegrader
er forår.Uanset om vinteren har været mild eller hård, lang eller kort, gør
forårslyset og lyde noget helt særligt
ved vores humør. Men hvornår bliver det egentlig forår?
Ifølge den officielle kalender ligger
foråret i marts, april og maj, men vi
har alle oplevet sne i marts og frost
helt ind i maj måned, så den teori
holder ikke helt vand.
Geografien kan finde på at spille ind,
selv i et lille land som Danmark. Kigger vi på statistikkerne, kan vi se,
Bornholms sommer tilsyneladende
starter en uge tidligere, og slutter en
uge senere, end i det øvrige Danmark. Kan dagslyset sige hvornår
det er forår? Lyset er godt at måle på
– det er både forudsigeligt og stabilt.
Allerede nu kan vi mærke en forskel,
når vi kører til og fra jobbet – ”jo, det
er vist blevet lidt lysere siden sidste weekend” Naturen fortæller os

når foråret kommer. Naturen er på
mange måder klogere end os mennesker. Den indretter sig efter vejret
og lyset. De planter, der er modige
nok til at stikke hovederne frem i det
tidlige forår, er også hårdføre nok til
at klare en periode med frost.
Derfor holder vi øje med naturen Vi
søger i naturen efter de første tegn
på foråret – og henrykkelsen er stor,
når vi finder beviserne for, at foråret
er lige om hjørnet. Vi elsker vintergækker og erantis, fordi de er det
første tegn på, at vi er lige i hælene på foråret. Vi bringer foråret ind
i vores stuer på forskud, og slæber
massevis af påskeliljer, perlehyacinter, krokus og primula hjem i bittesmå potter. Vi glæder os hver eneste dag over ”det falske forår”, indtil
det rigtige forår kommer!
Når foråret omsider er over os, og
vi begynder at indrette vores terrasser til udendørs beboelse, kan
vi næsten ikke vente med at fylde
blomster i krukkerne, grille og sidde
ude i de dejlige solskinsstråler. Utålmodigheden vokser, mens tankerne
bevæger sig mod et eneste og endegyldige mål - hvornår bliver det
sommer?

Altid mere end 1.000 nye
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på
Autocentralen.com
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Information og debat
STADSGILDET

Referat fra Stadsgildeting
27. marts 2019

Beslutninger:
Komplet referat kan bestilles ved
egen Gildekansler.
1.a. Valg af dirigent: Verner Thomsen
1.b. Valg af referent: Henning
Lorentzen.
2. Stadsgildemesterens beretning:
Godkendt.
3. Stadsgildeskatmester fremlagde
det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag: 4. Gilde
vedrørende Flyers. Blev forkastet.
5.b. Hjælpekomiteen fremlagde det
reviderede regnskab.
Valg:
11.a.
Stadsgildemester:
John
Preben Hansen.
11.b. Suppleant: Jørgen Pørksen.
12.a Stadsgildekansler: Henning
Lorentzen.
12.b. Suppleant: Paul Petersen
13.a. Stadsgildeskatmester: Bent
Christensen.
13.a. Suppleant: Peter Eeg
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14.a. Revisorer: Henning Spens og
Jakob Seistrup.
14.b. Suppleant: Regnar Staugaard.
15.a. Frydenborg: Ole Otzen.
15.b. Udlejning: Vælges i lige år.
(Bent Christensen valgt i 2018)
15.c. Formand Huset: Vælges i lige
år.(Poul Lyngs valgt i 2018)
15.d. Udlejning Huset: Britta Højriis.
15.e.
Formand
Hjælpekomite:
Jørgen Pørksen.
15.f. Formand distribution: Kurt
Schmidt.
Kolding den 27. marts 2019.
Henning Lorentzen
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1. gildes Gildehal
4. april 2019.

Vi startede alle 25 med at synge der
er et yndigt land. Gildemesteren bød
velkommen og oplyste at der denne
aften skal optages en ny væbner
Ove Lauersen.Gildemesteren gennemførte ritualet. Ove aflagde væbnerløftet og svarede på spørgsmålet:
Hvilke menneskelige egenskaber er
særligt værdifulde mener du. Ove
holdt en flot tale hvor nogle af ordene, empati, tolerance, humør,
ansvarsbevidsthed indgik, han sluttede talen med At mene at vi alle
skal vise respekt for andre.
Gildemesteren holdt en tale om fake
news. Efter en definitation på begrebet fake news kom GM med nogle
eksempler. Trump og de dumme republikanere.Danmark eneste land
med afgift på elbiler. Og et eksempel fra sin egen verden hvor der blev
taget et billede af et hold nye svende
der står med en håndbajer, Da billedet kom i avisen var håndbajeren
Kupon til 2 kuvertlagner.
Ved køb af seng.
HUSK at medbringe kuponen.

etet

blevet til en cola, det var mere passende. GM citerede fra Cavling komitéen
”Kampen om sandheden skærper
pressens eksistens berettigelse” og
sluttede med at spørge hvad er troværdigt i dag. på en skala fra 1 til 25
ligger journalister nr. 23,bilforhandlere nr 24 og politikere nr 25.
5 min Sct Georg var en opfordring til
os alle om at opføre sig ordentligt.
Både personligt og i samfundet.
Efter at have hørt Beach Boys med
surfing safari.
Orienterede GM om 85 års jubilæet,
der afholdes lørdag den 31 august.
Der kommer nærmere besked om
dette senere.

•

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

EbbeHolst læste gildeloven og GM
lukkede gildehallen.
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3. GILDE

3. Gildes Gildehal
11. april 2019.

Middagen bestod af sild og stjerneskud efterfulgt af Toves gode hjemmelavede æblekage.
Diverse udvalg aflagde beretning.
Der var et par bemærkninger om
sygdom, blandt andet Svend Åges
sygdom der var gået under radaren
og Uffe der ikke er i bedring men
stadig ved godt humør.
Gildemesteren afsluttede mødet og
vi sluttede aftenenpå vanlig hvis.
Skriver P A M

29 Gildebrødre deltog i februar Gildehallen.
Gildemester Laurits Vinding bød Gildebrødrene velkommen og herefter
blev Leif Schmidt Petersen indsat
som ny faneherold efter Hans Peter
Petersen. Gildemesteren takkede
Hans Peter for hans store indsats
som faneherold igennem mange år.
Gildemestertalen:
Engang imellem kan man godt spekulere over hvordan ens tilværelse
former sig. Man har et langt arbejdsliv, hvor nogle får lige netop det job,
som de ønskede, medens andre må
finde sig til rette med det arbejde,
som de fik muligheden for. Som ung
ser mange jo en eventuel karriere og
et spændende job foran sig. Specielt
i dag, har den nye unge generation,
der skal ind på arbejdsmarkedet, flere muligheder end vi andre havde.
Men det er ikke blevet lettere af den
grund. Der er blevet mere pres på
den enkelte og mere stress i hver-

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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dagen. Og engang imellem kan man
godt få den tanke: om vi mennesker
arbejder for at leve, eller lever vi
for at arbejde. Men heldigvis er der
flere og flere som fokuserer meget
på at få et aktivt fritidsliv og udnytte
de muligheder for aktiviteter der findes. Dette gælder også for de mennesker, som på grund af alder, har
forladt arbejdsmarkedet. Og uanset
hvordan man anskuer det, er det vigtigt at samfundet er bygget op på en
sådan måde, at mulighederne for et
valg er til stede. Om det er et valg af
arbejde eller et valg af, hvordan man
ønsker at indrette sin fritid, er for så
vidt underordnet. Og netop det aktive liv uden for arbejdsmarkedet, er
der blevet store muligheder for. Det
gælder indenfor sport, kultur og ikke
mindst indenfor foreningsliv og meget andet. Og i forbindelse med foreningsarbejde og hjælpearbejde findes der rigtig mange mennesker, der
bruger meget tid på dette. Og hvad
er det egentlig der får mennesker til
at gå ind i frivilligt arbejde. For nogle
er det glæden ved at arbejde med
f.eks. unge mennesker, andre føler
at der er behov for at gøre et stykke
arbejde for samfundets svage. Ja,

der kan være utallige bevæggrunde
for at yde et stykke frivilligt arbejde.

Men fælles for alle disse mennesker
er, at de har en sund og positiv holdning til andre mennesker og kulturer,
og at alle ønsker at gøre verden til et
bedre sted at leve i. Vi ser det inden
for vores egen kreds, Sct. Georgs
Gilderne, hvor medlemstallet godt
nok er faldende på landsplan, og
derfor skal vi arbejde hårdt på, både
at fastholde Gildebrødre men også
at tiltrække nye. Men uanset antallet af Gildebrødre, er det trods alt
kvaliteten af det stykke arbejde der
udføres, som er vigtigt. Da vi blev
optaget i 3. Gilde, havde vi hver især
vores forventninger til arbejdet og
kammeratskabet i Gildet. Men selv
om der overordnet er en Gildelov,
som lægger linjen, er det dog hver

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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enkelt gildebroder, som i det daglige
gildearbejde skal finde sin rytme og
måde at arbejde for gildebevægelsens idealer på. Det er jo ikke nok,
at vi mødes ved programsatte arrangementer, og bekræfter hinanden i,
at vi gør et godt stykke arbejde. Det
er også vigtigt, at vi udvikler os inden for gildet. Vi må aldrig stå stille
og føle os tilfredse med den nuværende status i gildet. Der er hele tiden noget nyt at arbejde hen imod,
og derfor er det også vigtigt at gruppearbejdet fungerer godt. Hver enkelt gildebror har pligt til at medvirke
aktivt i gruppens arbejde og komme
med nye ideer eller initiativer.
Det er jo i grupperne frøene sås, som
vi alle senere kan høste frugterne af.
Vi har i 3.Gilde nogle fastlagte opgaver som f.eks. Flyers og Maj marked, men desværre er uddeling af
telefonbøger en saga blot og Opera
på Skamling er sat på standby ind
til videre. Men vi skal også udvikle
nye ideer i fremtiden. Der er brug
for, at vi i grupperne virkelig lægger
hovederne i blød for at finde frem til
nye aktiviteter, så vi også fremover
kan indsamle penge til humanitære
formål. Derfor er det også glædelig,

at det er lykkedes 2. Gruppe at få en
koncert på Godset med Unoderne
op at stå. Det foregår den 28. april,
og jeg håber det bliver en succes,
så der kan blive lidt penge til vores
hjælpearbejde. Tak til andet gruppe
for godt arbejde. Jeg er sikker på, at
der ligger mange flere gode forslag
som venter på at blive gravet frem.
Men fritiden er som bekendt andet
end Sct. Georgs Gilderne, der skal
jo også være tid til andre aktiviteter.
Og derfor er det jo også sådan, at
hver enkelt gildebror er lige vigtig for
Gildet. Om man er meget aktiv og
fremme på banen, eller man arbejder stille og roligt i baggrunden, er
ikke så afgørende. Det væsentlige
er, at man husker at holde målet for
øje, nemlig at stræbe efter, at leve
op til det gildeløfte, som man har aflagt.

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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Bent Påbøl Holdt 5 minutters Sct.
Georg, hvor Bent først fortalte om
sagnet Sct. Georg og herefter om
den historiske Sct. Georg, samt
hvordan Robert Baden-Powell gjorde Sct. Georg til spejdernes og gildebrødrenes forbillede.
Paul Petersen læste Gildeloven.
2. gruppe stod for eftergildehallen
med Axel Boyum Hansen som bordleder.
Efter middagen fortalte Paul Petersen om sit spændende arbejdsliv.
Først om sin læretid hos VVS-firmaet Brdr. Clement, senere som Falck
redder i Nyborg og derefter i Kolding
hvor Paul sluttede sin karriere som
konsulent hos Falck Teknik.
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”.

Information og debat
4. GILDE

4 gildes gildehal
2. april 2019.

Der var mødt 21 gildebrødre til denne gildehal, hvor vi skulle indsætte
Nis Henning Jørgensen som ny
skatmester som afløser for Mogens
P. Knudsen og Thorvald Syndergaard blev afløst som flagherold af
Poul Hauschild.

Michael Andersen - Skriver.
Gildemesterens tale blev et tilbageblik på en oplevelse han havde tilbage i 1997, hvor han var med på
en nødhjælps transport til Letland.
Jeg var frivillig i Beredskabs forbundet, og afdelingen i Vejle

					

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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manglede en chauffør, jeg blev
spurgt om jeg ville med, jeg fik
fri fra mit arbejde, og kom med.
Vi var 6 lastbiler med to mand på
hver, der kørte fra Vejle en fredag
aften, turen gennem Tyskland skete
uden problemer, bortset fra, vi måtte
køre slalom på motorvejen, der var
et levn fra det tidligere Øst Tyskland.
Selvom vi skulle køre transit gennem
Polen, fik vi den helt store undersøgelse af tolderne. Vi havde bl.a. krykker med, og en af tolderne tog en
krykkestok og vejede den i hånden,
for at regne ud, hvor meget vejafgift,
vi skulle betale for krykkestokkene.
Vi havde fælles visum, og på konsulatet havde man lavet en trykfejl, en
af de andre chauførere hed Henning,
men på visummet stod der Henny
det var et stort problem. Der stod
efterhånden 8 toldere for at løse
problemet, den øverste chef måtte ringe til justits ministeriet, for at
give os tilladelse til at køre gennem Polen det tog kun 6 timer.
Dengang var der ikke motorveje i
Polen, men små landeveje, uden for
hver by, holdt der en politibil, alle biler blev standset, og beskyldt for at
køre for hurtigt, betjenten fik ingen
fast løn, så han måtte selv kradse

nogle penge ind, vi havde ikke penge med til dette formål, men et par
poser kaffe og nogle cigaretter kunne også gøre det.

Jeg har aldrig set så mange storke reder, hver by havde et hav af storkereder, så kunne jeg bedre forstå, at storkene ikke gad flyve helt til Danmark.
Efter 10 timers kørsel, nåede vi
grænsen til Litauen der var ingen
problemer med at komme igennem
tolden der, de viste os, også hvor vi
kunne parkere for natten, og hvor vi
kunne få noget at spise.
Turen gennem Litauen var uden
problemer, der var kun en vej, en
motorvej, og på den færdes biler,
cykler, fodgængere og heste vogne,
sidevejene var små grusveje der forsvandt ind i skovene. Ved grænsen
til Letland, måtte vi vente 4 timer
før vi kunne køre til byen Jelgava,

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

10

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING
PLC-STYRING

som var vores mål. Vi blev indkvarteret på en tidligere kaserne uden
for byer, idet man ikke ville have
inde os i byen, hvor der var mange
plattenslagere, der ville pådutte os
alt muligt mellem himmel og jord.
Selve afleveringen af de ting vi havde med, foregik i et militært hospital,
der var bevogtning, døgnet rundt.
De ting vi havde med skulle først
grundig tælles op, og undersøges
om det passede med det, der stod
på de papirer vi havde med. Der
kunne godt op til 3mdr, før varerne
kunne udleveres.
Der var arrangeret en masse ting
for os, en af dagene var vi inde i hovedstaden Riga hvor vi kunne se,
skudhuller i nogle af bygningerne,
de stammede fra frigørelsen i 92.
Der var arrangeret en festaften for os,
med mad, underholdning, musik og
dans. Der var mange smukke unge
kvinder i nationale dragter, der bød
os op til dans, det første de spurgte
om, var vores navn, og derefter om
vi var gifte, de ville hellere end gerne
med til Danmark, men det kunne jo
ikke lade sig gøre. Efter 4 dage fulde af oplevelser, vendte vi snuden
mod Danmark, der var ikke de store
oplevelser, på hjemvejen, i Litauen

s VVS´er

stod der pludselig en elg på vejen,
og den havde ikke lyst til at fjerne
sig, så vi måtte vente næsten to timer, før den fandt på, at flytte sig En
elg vejer op mod 500 kilo, så den tager man ikke under armen og flytter.

Ved den polske grænse blev vi som
ventet grundigt undersøgt Vi havde
selv tørkost med, og en af tolderne
fandt en flaske med saft til at fortynde, han troede det var spiritus,
og spurgte om han måtte få den, vi
nikkede ja, kapslen røg af og tolderen tog en ordentlig slurk, vi har nok
aldrig før eller siden set en mand,
sprutte og hoste som han gjorde,
alle hans kollegaer stod og grinede
af ham, sammen med os, Vi ankom uden problemer til den danske

Byens VVS´er
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grænse, hvor der var tradition for, at
vi skulle have en hakkebøf, inden
vi kørte nordpå til Kolding og Vejle.
I dag kører vi ikke selv med nødhjælpen, selv om de baltiske lande
er med i EU, er der stadig brug for
nødhjælpen hoved saligt tøj. Nø
hjælpen bliver pakket i containere, der bliver sejlet fra Fredericia
til en havneby i Litauen, og derfra
fragtet enten med tog eller lastbil.
Det var et tilbageblik til fortiden, en
oplevelse som man aldrig glemmer.
5 minutter fortalte Uffe om oplevelser på en rejse til de vestindiske øer
et sted alle danskere burde opleve
det er jo et stykke dansk historie,
Uffe brugte tiden på rejsen frem og
tilbage med de oplevelser på godt
og ondt, mest ondt.
Eftergildehallen med kammeratlig
samvær og god mad Søren gennemgik de ansøgninger som hjælpekomiteen på næste møde skulle
tage stilling til, vi satte os på en ansøgning fra en spejdergruppe som
vi ville støtte. Vi sluttede en god aften på vanlig vis.
Skriver Poul Lyngs
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5. Gildes
Fødselsdagsgildehal
9. april 2019.

Gildemesteren indledte vores gildehal med at mindes Ruth Mathiasen
og Agnete Mølskov Jørgensen, som
siden vores sidste gildehal begge er
afgået ved døden.
21 gildebrødre var mødt for at fejre
5. Gildes 45 års fødselsdag, som er
den 18. april.
Steens gildemester tale skulle ikke
handle om det, der skete 9. april
1940, men derimod om den festdag,
der fandt sted den 9. april 1848.
Danmark vandt det slag, der fandt
sted ved Bov i tre års krigen 18481851. Sejrene fik de danske i Nordslesvig til at kræve retten til at tale
dansk. Dette fik Edward Lembcke
til i 1859 at skrive sangen ”Vort modersmål er dejligt, det har så mild en
klang”. Sangen fremhæver latteren
og humoren, som det danske sprogs
stærkeste våben.
Dette ”våben” er vist det stærkeste
der findes – det er blevet brugt og

bliver brugt. Desværre også brugt
forkert. Steen erindrer at en kammerat på søfartsskolen, blev drillet med
sit brede sønderjyske, og da holdet
sluttede talte kammeraten ikke sønderjysk mere. I hvert fald ikke når de
hørte det. ”A tøw`s i dag, at det vi
gjorde var forkert. Vi var med til at
nedtone en dialekt”, sagde Steen.
Vores danske sprog er jo helt unikt,
da der næppe findes andre sprog,
hvor man med lutter vokaler kan forme en sætning: A E U Å E Ø I Æ Å.
Har dialekterne overhovedet nogen
betydning nu om dage? Ja, det har
de, hvis dialekterne dør, mister vi
noget af vores kulturarv. Men der er
udarbejdet ordbøger og nuancerne i
sproget er gemt i digitaliseret form.
Steen skulle lige have et par bornholmske ord med, selvom han ikke
har været en horra på Bornholm eller har leget med jyllkat. (find selv ud
af, hvad ordene betyder.) Steen sluttede med et lille citat: ”Husk at tale
sammen. Når man er død, risikerer
man at blive lagt ved siden af én, der
ikke siger noget.”
Eva fik inspiration til sin 5. minutters
Sct. Georg af et gammelt avisudklip,
hvor en kvinde fortæller, hvor vigtigt

det er at gemme de øjeblikke af stor
skønhed, man møder undervejs i sit
liv. Det vigtige ved disse øjeblikke
er ikke kun at gemme dem, men
også at kunne hive dem frem en
gang imellem som små ædelstene
og glædes over dem. Især i svære
stunder.

Vi har mange fælles små ”ædelstene” i gildet, som vi jævnligt tager
frem, og det gælder ikke mindst om
fællesskabet ved at yde en indsats
for at tjene penge til glæde for andre, samt vores ture i naturen og alle
de gode ord vi hører i gildehallen og
glæden ved et hyggeligt fælles måltid. Men vi skal til gengæld ikke for-
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tabe os i minder, men stræbe efter
at bevare vores bevægelse som en
levedygtig og aktiv organisation.

Ved eftergildehallen havde den arrangerende gruppe en overraskelse
i anledning af fødselsdagen. En flok
pensionister i nattøj og et par spillemænd entrede rummet og sang
om plejehjemsbeboernes trængsler.
Flere små sketches og sange fulgte,
og der blev grinet og klappet meget
af aktørerne. Gruppen hedder 60+,
hvilket fortæller, hvem gruppen består af.
Steen sluttede aftenen med at fortælle, at der er 28 tilmeldt til Brunkulsturen, og at vi skal mødes på
P-pladsen ud for biografen ved storcentret. Vi skrev alle på en hilsen til
Inger, som Steen afleverer.

Climatek Partner

Reserveskriver Ady
P.S. Tak til gruppe 1 for god mad
og en hyggelig aften.

ClimatekkPartner

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

Varmepumperroggklimaanlæg
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Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Mindeord over
Ruth Mathiasen der døde
den 18. februar 2019.

Ruth blev optaget i Sct. Georgs
Gilderne i Sønderborg i 1972. Hun
blev overflyttet til 5. Gilde i Kolding i
1977. Ruth blev ridder i 1979 og var
gildets skatmester 1980 – 1984.
I 1980 Startede Ruth sammen med
3 andre gildebrødre ældreudvalget, hvis formål var at besøge plejehjemmene to gange om året og
medbringe boller og lagkage samt
underholdning til opmuntring for beboerne. Formålet var at gøre livet
gladere og lysere for andre. Med
dette in mente modtog hun ”leverancerne” fra de gildebrødre, som bagte og lagde lagkager sammen. Hvis
der ikke var nok sørgede Ruth for at
supplere op. Ligeledes var det også
hende, der sørgede for, at bagværket blev leveret det rette sted.
Ruth var en stille type, der ikke gjorde noget væsen af sig, hun tog sig
gerne af køkkentjansen og var meget pligtopfyldende i alt, hun havde

med at gøre. I 2015 blev Ruth syg
og trak sig fra ældreudvalget. Selvom hun ikke var aktiv, holdt hun sig
opdateret med, hvad der foregik i udvalget og i gildet via jævnlige samtaler, gildebladet og besøg i hjemmet.

Mindeord over
Agnete Mølskov
Jørgensen der døde
4. marts 2019.

Agnete blev optaget i Sct. Georgs
Gilderne i Ringkøbing Gildet i 1965.
Hun blev uddannet på et landinspektør kontor og efter et højskoleophold
rejste hun i 2 år med Mellemfolkeligt
Samvirke til Kenya, hvor hun i Nairobi tegnede matrikelkort og geodætiske kort.Herefter blev hun overflyttet fra Ringkøbing gildet til 5. Gilde
i København, og derefter i 1970
overført til 2. Gilde i Kolding. Agnete
blev ridder i 1976 og gildemester i
tre forskellige perioder, medlem af
Sct. Georgs march udvalget, med i
optagelsesudvalg 2003 – 2007 og
skriver i 2007 – 2008. I 2013 blev
hun årets Gildebroder, som påskønnelse for arbejdet med at holde 2.
Gilde i live. I 2014 blev hun overført
til 5. Gilde.
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Hele livet var Agnete meget aktiv
og engageret hos såvel de blå pigespejdere som i gildet. Hun var meget
udadvendt og fik mange venskaber
som sanger i Kolding Kammerkor og
kirkesanger i Sct. Nicolai kirke. Hvis
ikke man havde mødt hende før, eller ikke kendte hende inden, så var
det hendes smukke sangstemme
man først lagde mærke til. Agnete
havde meget humor, og hun havde
let til smil. Hun var utrolig kreativ,
hænderne var skruet rigtigt på. Hun
kunne alt, lige fra at lægge gulv til
at strikke og brodere. Hendes hjem
vidnede om, at hun var en meget
stor læsehest. Hun havde ikke færre
end 2000 bøger.

Atter et led i vor kæde er bristet.
Brødre er døde, venner har vi mistet.
Vi sænker vor fane til brødrenes
minde, som vi vil bevare, mens
årene rinde.
Ærbødigt vort hoved for døden
vi bøjer, mens stille vor kæde vi
sammenføjer.





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

Tilbud fra onsdagsklubben.
Til alle gildebrødre med partner.
Sommerudflugt onsdag den 12. juni, 2019 til Jorns Museum i Silkeborg og Himmelbjerget

Pris pr. person 300,00 kr.

Tidsplan onsdag den 12. juni 2019:


10.00 Afgang med bus fra Gildehuset.



11.15 Ankomst til Museet, besøg på museet.



13.00 Afgang mod Himmelbjerget.



13.15 Middag (æggekage) på Hotel Himmelbjerget.



15.30 Afgang fra parkeringspladsen.



17.00 Ankomst Gildehuset

Vi kører i 3 stjernet bus fra Bjert Busser med plads til 54 personer

Tilmelding til John Hansen tlf. 22170562 senest den 29. maj 2019.
Betaling til Erik Rymond Petersen ( kontant)


Digteren Steen Steensen Blicher gjorde Himmelbjerget alment kendt ved at samle
flere tusinder til folkemøder fra 1839, og et mindemærke er rejst til minde om
digteren. Himmelbjerget besøges årligt af 400.000 gæster.
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SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.

STADSGILDERÅDSMØDE
Mandag den 13. maj 2019. kl.19.00 i Gildehuset
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af referat fra sidste stadsgilderådsmøde d. 31. oktober 2018.
5. Stadsgildemesterens beretning
6. Økonomien p.t.
7. Beretning fra udvalgene
a.
b.
c.
d.
e.
f.
8.

hjælpekomite
husudvalg
lejrudvalg
distributionsudvalg
ridderudvalg
operaudvalg

Eventuelt herunder GIM-udvalg og onsdagsklubben

Der er mødepligt for samtlige gildeledelser og udvalgsformænd. Alle øvrige
gildebrødre er velkomne.

På stadsgildets vegne
Henning Lorentzen
Stadsgildekansler

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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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

19

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

Tryk
ABC print ApS
cs@abcprint.dk

