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DET SKER / HUSK OGSÅ

VÆRD AT HUSKE
 September. 2019   
 Uge  36 -  37.  Alle Gilder Maling af frydenborg
 Tirsdag      3.  4. gilde Gildehal
 Onsdag      4.  Stadsgildet Gildemestermøde
 Torsdag      5.  1. gilde Gildemøde
 Torsdag    12.  3. gilde Gildehal
 Mandag    16.  Stadsgildet Væbnerforberedelse 
 Mandag    16.  5. gilde Ledelsesmøde, eksternt
 Tirsdag    17.  5. gilde Gildehal
 Torsdag    19.  2. gilde Gildehal
 Mandag    23.  Stadsgildet Væbnerforberedelse 
 Tirsdag    24.  Tværgruppe Fællesspisning
 Week  28-29.  4. gilde Weekend på Fryden borg m/familie 
 Mandag    30.  3. gilde Gilderåd
 Mandag    30.  5. gilde Udvidet ledelsesmøde, eksternt
   
 Oktober 2019   
 Tirsdag      1.  4. gilde Gildemøde
 Onsdag      2.  Husudvalg Udvalgsmøde
 Torsdag      3.  1. gilde Gildemøde
 Lørdag       5.  5. gilde Gildetur
 Lørdag      5.  1. gilde Pilketur
 Lør/søn   5-6.  3. gilde Arbejdsweekend på Houens
 Mandag      7.  Lejrudvalg Udvalgsmøde
 Torsdag    10.  3. gilde Gildemøde
 Torsdag    10.  2. gilde Ude af huset
 Lørdag    12.  4. gilde Kongebåd på land
 Tirsdag    22.  2. gilde Banko
 Onsdag    23.  Distrikt Fellow ship day, Kolding
 Tirsdag    29.  Lejrudvalg Vinterklargøring
 Onsdag    30.  Stadsgildet Stadsgilderåd
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Altid mere end 1.000 nye 
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på 
Autocentralen.com

Information og debat
REDAKTIONEN

68’erne skabte vores 
velfærdssamfund – men 

hvad med fremtiden?
Vi har brug for en ny vision for det 
velfærdssamfund, der er vokset fra 
simple regler til et kompliceret sy-
stem, end ikke lovgiverne kan finde 
rundt i. Visionen om et bedre sam-
fund for danskerne.
I år fejrer nogle 50-års jubilæum 
for 1968, fordi ungdomsoprøret på 
mange måder blev et symbol på de 
mangeforandringer.68-generatio-
nen, som blev født i perioden 1940 
til 1954, er en generation, som rig-
tig mange har en mening om. De 
blev født ind i et samfund med lav-
vækst og konservatisme bl.a. på 
grund af Anden Verdenskrig, men 
generationen har efterfølgende haft 
utrolig meget medvind i uddannel-
sessystemet, hvor der var rigtige 
mønsterbrydere, stor opsparing på 
boligmarkedet over tid. Dog bør vi 
faktisk takke 68’erne for, at de var 
grundlæggere af et veludbygget vel-
færdssystem Det begyndte med fol-

kepension til alle efter alder i 1958, 
og derefter kom der boligstøtte, fri 
og lige adgang til sundhedsydelser, 
offentlig børnepasningstilbud, gratis 
uddannelse og økonomisk støtte til 
nye demokratiske rettigheder på ar-
bejdsmarkedet, arbejdsmiljøregler 
og ikke mindst en lang række so-
ciale systemer, som skal sikre dan-
skernes forsørgelse i tilfælde af han-
dicap, sygdom eller arbejdsløshed.
Udviklingen er siden gået mod et 
stort komplekst offentligt system 
med rigtig mange love og tilbud, 
hvor vi alle bidrager og modtager et 
eller andet fra det offentlige.
Vi mangler i dag en ny vision for et 
bedre samfund, og selv om velfær-
den fylder meget i debatten og me-
dier, så er det ofte med et ensidigt 
fokus på nogen, som får for lidt eller 
ikke får den behandling, de er beret-
tiget til.Vi betaler og bidrager alle til 
velfærdssystemet og er afhængige 
af private virksomheder, som sørger 
for betydelige eksportkroner.
Vi mangler en reel debat om priorite-
ringer, servicens indhold og kvalitet 
i praksis og hvilket samfund, vi øn-
sker i fremtiden.
        Redaktøren
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Sommerafslutning 
 5. juni på Frydenborg!

2. Gilde var så heldige med vejret 
at vi kunne afholde hele eftermid-
dag og aften udenfor. Da de fleste 
af os er pensionister, så begynder vi 
altid tidlig, så der er tid for leg, snak 
og masser af socialt samvær. Der 
var dog annonceret med at dagen 
sluttede kl. 20, fordi statsministeren 
havde udskrevet valg. Selvfølge-
lig skulle folk have mulighed for at 
komme hjem og følge med i hvad 
Danmarks fremtid, kunne se frem til. 

Information og debat
1. GILDE

1. gildes Sommermøde
  Frydenborg.

Torsdag de 6 juni  mødtes vi 48 gil-
debrødre med koner på Frydenborg 
til hygge og spisning.
Vi blev budt velkommen af Søren 
Rasmussen med  et glas cham-
pangne på denne Danske sommer-
aften. Efter at have strøget flaget 
og sunget kongernes konge gik vi 
til middagen,som 1 gruppe stod for.
Til alles overaskelse bestod menuen 
af stegt kylling med tilbehør,jordbær 
med fløde og flotte othellolagkager 
til kaffen.

Efter at have sunget flere sange slut-
tede vi en hyggelig aften kl 22:00.

Skriver  P A M.

Information og debat
2. GILDE



Og selvfølgelig var der valgflæsk på 
menuen. Båltaler blev holdt at Tove 
og Ams og vi brugte også mulighe-
den ved bålet til at uddele lidt ”god-
ter”.
Fra 2. gildes arrangement i gildehu-
set den 6. maj med Derek og Svend 
Erik, overgav vi 7000 kr. til Renate 
og Else, som repræsentanter for 
børnestøtten. Den arrangerende 
gruppe af Sing-Song aftenen mente, 
at her var vores overskud berettiget.
Samtidig blev der til Nina og lejrud-
valget/ Frydenborg, overrakt et kon-
gespil, som var kommet fra Agnete 
Mølskovs dødsbo. 
Og ikke mindst, fra 2. Gildes lager-
salg havde vi duge tilovers, duge 
som vi ikke forstod, der ikke kunne 
sælges til en rund tier. Disse duge 
valgte vi at forsøge at sælge på Fry-
denborg og salget skulle igen gå til 
Børnestøtten / Pondus. Der var godt 
salg på Frydenborg, så ”dugeeks-
pressen” var rundt i Kolding med ef-
terleveringer  Jørgen tømte flittigt 
Pondus og Mette Skræ fik den ide 
at sælge dem på hendes job (men 
for en tyver) . Heldigvis var der 
flere duge at hente på fjernlageret, 
så ”dugeekspressen” fik hurtig fat i 

disse, og nu er der næsten tømt ud. 
Jeg vil skyde på at det har givet om-
kring de 3000 kr. til Børnestøtten, 
men regner med at Jørgen har det 
rigtige tal. Ik` så ring endda – godt 
gået af 2. Gilde. 

2.gilde glæder sig til at gå i gang 
med det nye år, vi har fået vores nye 
mødekalender og der er masser at 
tage fat i. Vi starter den 29. august 
med en madpakketur til Fjordenhus 
i Vejle.

Skriver/Britta

• 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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Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526  

info@egelymurerforretning.dk

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Information og debat
3. GILDE

3. Gildes afslutning 
 Frydenborg
 7. juni 2019.

60 GB med ledsager var mødt op 
denne aften. Efter flaget var taget 
ned gik vi indendørs til aftenens 
spisning.
Gildemesteren bød velkommen til 
alle gildebrødre og deres ledsagere, 
speciel velkomst til enker og til Inger 
og Kaj Vahlkvist.
Til middagen fik vi
wienerschnitzel, og Villy Rasch gav 
aftenens drikkevarer i anledning af 
at han fyldte 90 år den 17. maj. Des-
serten fik vi efter bålet, og det var 
jordbær og is. Meget lækker mad til-
beredt af Britta og Inge Marie.
På bålpladsen styrede Erik Jørgen-
sen slagets gang. Efter et par dejlige 
sange, holdt Kaj Vahlkvist båltalen. 
Kaj talte varmt om sin spejdertid, 
hvor han også mødte sin senere 
hustru Inger. De har også haft den 
glæde, at både børn og børnebørn 
har været spejdere. Efter spejder-
tiden fulgte så tiden i Sct. Georgs 

Gilderne og Kaj talte om de mange 
glæder, det har givet at være spej-
der og gildebror.
Efter båltalen talte ErikJørgensen 
lidt om Gildebevægelsens svære vil-
kår, hvor vi årligt bliver færre og fær-
re gildebrødre i Danmark. 3. Gilde 
startede i 1964 og er således 55 år 
gammelt. I dag er vi 45 gildebrødre 
i 3. Gilde, og det er vist nok dermed 
Danmarks største Gilde.

Vort slogan ” En gang spejder, altid 
spejder”er lavet om til ” Spejderi-
deen for voksne ”, men uanset hvad 
så er det svært at tiltrække nye gil-
debrødre. Erik Jørgensen var dog 
fortrøstningsfuld med hensyn til Gil-
dernes fremtid og sluttede sit lille 
indlæg med at vi skulle synge den 
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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.

sang som 3. Gildes 1. gildemester 
altid gerne ville høre, ” Vi er børn af 
sol og sommer ”
Efter kaffen var der også nogle ind-
læg, Vore nyeste gildebrødre talte 
om at arrangere en tur til Mandø, 
John Preben sagde at koncerten 
med ” Unoderne ” på Godset havde 
givet et pænt overskud, fordi Uno-
derne havde doneret deres andel af 
indtægten til vort hjælpearbejde.
Christian Sønderby takkede alle, 
der var involveret i maj markedet, 
som også gav et tilfredsstillende 
overskud.

Hans Peter takkede for hjælp på 
Frydenborg og sagde, at i uge 36-37 
skulle husene males udvendig.
Gildemesteren sluttede en rigtig 
dejlig aften og ønskede alle en god 
sommer

Reserveskriver Kaj-Henning

Information og debat
3. GILDE

13 friske gildebrødre
 på cykeltur Samsø 
rundt  14.-16.-juni.

Fredag den 14.juni
Vi startede fra gildehuset fredag og 
fik cyklerne sat på to trailere. Deref-
ter kørte vi mod Hou.
Vi tog med færgen kl.ca.12,30 og 
spiste vores medbragte mad pak-
ker. Da vi kom af færgen cyklede 10 
km. og ankom til campingpladsen 
kl.15:00
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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

Vejret var fint og alle var friske. Vi 
fik pakket ud og redt senge, vi var 4 
mand i hver hytte.
Bent Paabøl sov i telt. Vi spiste af-
tensmad og hyggede os med rødvin 
og sange.
Lørdag den 15. juni
Vi startede dagen med et dejligt 
morgenbord, med æg og alt hvad vi 
kunne spise.Det var overskyet men 
stadig fint vejr.
Kl. 9:30 startede vi så på rundtu-
ren og cyklede ca.25 km. så var der 
pause kl.12,30 og vi fik handlet ind 
til frokost i brugsen.
Det var nu begyndt at regne, så vi 
kørte til et turisthus hvor vi kunne 
sidde i tørvejr. 

Efter frokost kørte vi videre ca.30 
km. Og det regnede stadig. Kl. 16,00 
var vi tilbage ved campingpladsen, 
og alle fik igen tørt tøj på.
Kartoffelholdet gik i gang med at 
skrælle kartofler, og Gunnar gjorde 
grillen klar.
Kl.19:00 spiste vi aftensmad, det 
var en lækker grill bøf med dejligt til-
behør og lækre Samsø kartofler. Vi 
hyggede os med rødvin og sange. 
Senere gik vi en tur til Bent Paabøls 
hus, hvor vi blev beværtetmed en 
drink, og snakkede om det at bo på 
Samsø. Huset er et dejligt hus der 
ligger 200 m. fra vandet, med udsigt 
over havet.
Kl.22,30 gik vi hjem til campingplad-
sen, og alle sov godt efter en våd 
cykeltur.
Søndag den 16.juni
Vi startede med morgenmad og pak-
kede sammen, vi cyklede til færgen 
ca.15 km. Det var blevet fint vejr 
igen, og vi ventede på færgen og 
fik sagt farvel til Bent, efter en dejlig 
cykelturrundt på den dejlige Samsø.
Jeg glæder mig til næste gang vi 
skal af sted.
Deltagere på cykeltur: Ole Ot-
zen- Bjarne Nielsen-Kaj Hen-
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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

3. Gildes gildehal 
på Houens Odde 
12. august 2019

Til Gildeårets første gildehal deltog 
56 Gildebrødre, ledsager og gæster. 
Gildehallen blev traditionen tro af-
holdt på Houens Odde.

Gildemesteren bød velkommen og 
fremviste vores flotte højbord som 
blev indviet. 3. gilde har lavet høj-
bordet på deres arbejdsweekend på 
Houens Odde.
Gildemestertalen:
Da vi ankom her til Houens Odde i 

ning-Lars Granly- Christian Søn-
derby-Michal N.Andersen - Erik 
Sandholt- Bent Paabøl- Leif Sch-
midt-Villy Clausen-Gunnar Kjær 
Hansen-Henning Lorentzen og 
Leif Lind.

Skriver Leif Lind.

Information og debat
3. 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

aften, vajede Dannebrog flot over 
hele spejdercentret. Så vi begyndte 
vores traditionelle start efter som-
merferien, med at synge flaget ned. 
Vi sang: ”Fra himlen er du faldet, du 
Danmarks helligdom”.
Og netop for omkring 2 måneder 
siden, nemlig den 15. juni i år, var 
det 800 år siden at Dannebrog ifølge 
sagnet faldt ned fra himlen i Estland. 
Historien fortæller at Kong Valde-
mar Sejr af Danmark sejlede til det 
Estiske Slot, den 15. juni 1219, for 
at inddrage Esterne i sit rige. Men 
det blev ikke så nemt som Valde-
mar Sejr troede, for Esterne kæm-
pede voldsomt, og danskerne tabte 
næsten kampen. Som en sidste ud-
vej, faldt Danmarks konge på knæ 
og bad til Gud, som gav ham en 
åbenbaring, da flaget med det røde 
og hvide kors, faldt ned fra himlen. 
Det indgød de danske tropper, så 
stor styrke, at de tvang Esterne til at 
overgive sig.
Det lyder som en dyster historie for 
Esterne, men kongen af Danmark 
blev også manden, der grundlagde 
byen Tallinn, som nu er hovedstad 
i Estland. Og Tallinn betyder ” Den 
Danske By”. De danske korsrid-
dere påbegyndte dengang straks 

etableringen af en fæstningsby. 
Byen bestod dengang af træhytter. 
De blev erstattet af huse bygget af 
sten, handelen voksede og byen 
fik en velkendt havn, som satte den 
på det europæiske landkort. Så 
Esterne kan med rette være virke-
lig stolte af Tallins gamle bydel, som 
er med på UNESCO`s Verdensarv 
liste. Som dansker kan man undre 
sig over, at Esterne så frejdigt min-
der os om en kamp, som Danskerne 
vandt.  Imidlertid synes dette ikke at 
genere Esterne. De kan fortælle om 
alle de gange, hvor Danmark siden-
hen har støttet Estlands frihed. Og 
Esterne er i høj grad bevidste om 
deres historie og om, at Danmark 
i 1919 støttede Estland i friheds-
kampen mod Sovjetunionen, bl.a. 
med 200 danske frivillige. Og op 
gennem historien har Danmark ad-
skillige gange ydet sit bidrag for at 
hjælpe Estland. Estiske historikere 
påpeger i dag også, at Estland med 
Valdemar Sejrs ankomst blev en del 
af det Europæiske fællesskab (som 
man i dag priser sig lykkelig over at 
tilhøre.) 
Ja ovennævnte var lige lidt historie 
fra da Dannebrog, ifølge sagnet, 
faldt ned over Estland og til i dag, nu 
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800 år efter.
Men også i dag har Dannebrog stor 
betydning for mange mennesker. 
Bl.a. for krigsveteranerne, som har 
været udsendt til brændpunkter 
rundt omkring i verden. De har bå-
ret Dannebrog på deres uniformer 
under udsendelsen, og flaget har 
en meget stor betydning for dem. 
Og nogle af veteranerne har udtalt 
sig således: ” Vi er meget stolte over 
Dannebrog. Det er ikke bare smukt, 
det repræsenterer jo også vores 
enestående tusindårige historie. Og 
så tilhører flaget os alle. I andre lan-
de er flaget et symbol på statsmag-
ten, men her i Danmark har vi alle 
taget flaget til os”. Og flagets farver 
symboliserer liv, hvid betyder ren-
hed, rød er styrke. Samtidig er flaget 
symbol på sejr. 
Personlig syntes jeg at Dannebrog 
er et flot flag, med de enkle farver i 
rødt og hvidt. Og flaget bliver brugt 
i utallige sammenhænge. Når vi bli-
ver født, døbt, konfirmeret og gift. Til 
fødselsdage, jubilæer og mange fle-
re lejligheder. Ja selv til begravelser. 
Men når vi hejser flaget til begravel-
ser, er det simpelthen et sejrssym-
bol. Vi ser også tit Jesus optræde 
som den genopstandne frelser med 

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

Byens VVS´er

en fane i hånden. Så når vi hejser 
flaget efter begravelsen, er det jo på 
grund af forestillingen om genop-
standelsen.
Men flaget er også et samlingspunkt 
specielt i familierne, hvor det viser et 
fællesskab, som er værd at værne 
om. Og når vi samles om flaget, 
minder det os om at vi er Danske og 
husker os på, at fastholde de dan-
ske værdier og om at have respekt 
for andre menneskers holdninger og 
synspunkter.
Verner Thomsen holdt 5 min. Sct. 
Georg, hvor Verner fortalte om et 
brev, vores tidligere Gildebror Kesse 
Juhl, havde sendt hjem til sin fami-
lie i august 1943. Han var tidligere 
blevet forflyttet til Svendborg, da 
den tyske besættelsesmagt frygtede 
at danskerne ville falde dem i ryg-
gen ved en evt. allieret invasion på 
vestkysten. I brevet fortalte Kesse 
familien hvordan de danske soldater 
havde beskudt en tysk patrulje, efter 
der havde været nogle optøjer i ci-
vilbefolkningen hvor tyskerne havde 
åbnet ild mod civilbefolkningen.
Henning Foged læste Gildeloven og 
herefter blev der informeret om at 5. 
gruppe skulle stå for eftergildehallen 
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med Ejvind Lang-kjær som bordle-
der. 
Gildemesteren lukkede herefter Gil-
dehallen.
Ejvind havde sørget for god under-
holdning under middagen bl.a. med 
vittigheder, gode fællessange, op-
træden med rummesterstok og en 
sjov quiz. 

Gildemesteren sluttede aften af med 
at takke 5 gruppe for en god eftergil-
dehal. Herefter sang vi i rundkreds 
”Ja vi er danske spejdere”

Michael Andersen 
 Skriver.

4. Gilde på 
Frydenborg

Vi mødtes i det dejligste sommervejr 
på vor dejlige plet ud til Lillebælt, vi 
i 4. gilde hylder, og har mange, tra-
ditioner ikke mindst om vort fri lufts 
gildehal som altid begynder med en 
gåtur langs stranden, men vi må er-
kende at vi bliver ældre og mindre 
mobile i gildet, så gåturen blev re-
duceret til en tur til stranden, men 
ikke mindre hyggeligt af den grund, 

det vigtigste en forfriskning blev ikke 
ændret, efter turen til vandet var der 
tændt op i grillen og vi kunne hver 
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især stege vor bøf og pølse som vi 
vil have den, og godt mætte gik vi til 
bålpladsen og til gildehallen hvor.
Johs Berger holdt båltalen

Atter en gang mødes vi til friluftgil-
dehal på denne skønne plet Fryden-
borg.
Uanset vejret kan man kun nyde 
dette sted, mødes til højtidelighed 
og med gildebrødre og gæster, dem 
vil vi byde særligt velkomne. Min 
båltale vil jeg bruge til at udtrykke 
min bekymring over, at egoismen 
udvikler sig til, efter min mening su-
peregoisme! Det er et navn jeg selv 
har fundet på, for at udtrykke det 
lidt kraftigere. Jeg synes det er be-
kymrende at mange mennesker har 
nok i sig selv og i stor grad ser på, 
hvad den enkelte han få mest ud af 

personligt! Det betyder lang hen at 
vejen, at der bliver mindre og mindre 
plads til andre!
Jeg synes det er lidt underligt, når 
vi generelt aldrig har haft det bedre, 
det er underligt at mange higer efter 
ussel mammon, og gør mindre for 
fællesskabet.
Som de fleste vel synes så betaler vi 
ualmindeligt meget i skat, javel men 
det samfundets rettigheder rummer, 
giver en ufattelig sikkerhed/tryghed 
for det enkelte menneske. Det tæn-
ker de fleste ikke særligt over før de 
har haft virkeligt brug for hjælp. 
Som de fleste nok ved har jeg nydt 
godt at samfundets ressourcer, hvis 
ikke vi havde haft et sundhedsvæ-
sen som det vi har, havde jeg ikke 
stået her i dag!  Personligt glæder 
livet mig hver dag!
Jeg tænker tit, hvorfor skal man 
igennem så meget for at værdsætte 
livet og glæde sig over de små ting i 
verden, som f.eks. foråret hvor alting 
spirer og gror, at de allerfleste har 
mad på borde, at der tilbydes kul-
turelle oplevelser af utroligt mange 
typer. Aldrig har vi vel rejst så meget 
for at få oplevelser, i solen, naturen 
og alt muligt andet, det er dog fan-



14

Information og debat
5. GILDE

Climatek Partner

Varmepumperrogrklimaanlæg

ClimatekrPartner
Søholmr35,rMarstrup
6100rHaderslev

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

www.climatek-partner.dk

tastisk!
Dem der er så heldige at have børn 
og få børnebørn kan glæde sig over 
den umiddelbarhed der er når et 
barnebarn f.eks. siger morfar/farfar 
jeg elsker dig!
Jeg er ikke særlig religiøs, men det 
er påfaldende at se og høre, hvad 
mennesker køber sig, ting som de 
slet ikke behøver, ting der kun er 
for at fremstå som verdensmænd/
kvinder. Hvad er det værd at have et 
væld af biler, sommerbolig i de var-
me lande, jeg kunne blive ved. Som-
metider synes jeg at det virker som 
dansen om guldkalven, og vi kan jo 
intet få med i kisten, eller i de sidste 
flamgilde på Frydenborgmer når vi 
bliver brændt af!
Jeg synes det er utroligt, at menne-
sker der bor ved siden af hinanden, 
kan føre retssager om en hæk, chi-
kanere hinanden og være parate til 
at slå ihjel, jeg forstår det simpelthen 
ikke. Jeg ville gerne om folk som 
helhed kunne se det fra den side, 
og glædes over hver dag der bliver 
os givet. Efter en god kop kaffe tog 
vi hjem til en forhåbentlig god som-
merferie.

Skriver Poul Asger Lyngs.

FRILUFTSGILDEHAL 
5. GILDE.

Mandag den 3. juni 2019, afviklede 
5. Gilde sin årlige friluftsgildehal på 
Frydenborg.
Da alle gildebrødre og gæster var 
fremmødt, blev vi budt velkommen 
af 2. gruppe, med et glas kølig hvid-
vin, som vi så kunne skåle med.

Så var der tid til at lege. Vi blev delt 
op i tre hold. Det ene hold muntrede 
sig med kongespil. De to andre hold, 
spillede stigegolf. Kamplysten var 
intakt på alle holdene, og der blev 
spillet med stor koncentration.
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Uden mad og drikke dur helten ikke. 
Der var tændt op i grillen, så der 
kunne blive serveret pølser og kar-
toffelsalat. Til dessert blev der ser-
veret islagkage dejligt!

Efter at kaffen var blevet drukket, 
var der tid til at afvikle friluftsgilde-
hal. Bålet var tændt, og selvfølgelig 
skulle vi starte med at synge Der er 
et yndigt land-stående.
Steen indledte med mindeord over 
Inger E. Kroman Jensen, som afgik 
ved døden den 19. maj, få dage før 
hun ville være fyldt 85 år. Hun blev 
optaget i
2. Sct Georgsgilde den 15. oktober 
1959, og hun havde glædet sig til, at 
fejre 60 års jubilæum i år!
Hendes lyse sind, glæde og hjælp-
somhed, vil vi savne i årene frem-

over.
Æret være Ingers minde-TAK
Vi fortsatte med at synge ”Dit sind 
flyver altid så viden omkring”.
Happy birthday Mrs. Sophie!
Mange har set 90 års fødselsdagen 
nytårsaften på TV. Den 15. juni skal 
vi fejre en rund ”fødselsdag”, der 
skal blot et nul mere på 90, så det 
bliver 800 år. De ”lærde” har vurde-
ret, at Dannebrog faldt ned fra him-
len under et korstog i Estland i 1219. 
Uden for middelalderborgen i Tallinn 
i Estland, er der opstillet en bastant 
jernskulptur med Dannebrog som 
symbol på, det var her Dannebrog 
faldt ned i 1219. Flaget bliver brugt i 
flere sammenhænge. Tænk blot på, 
at roligans bruger flaget, som sym-
bol i klaphatten. Til landskampe er, 
er der publikummer, som har malet 
Dannebrog i ansigtet, og ofte ud-
klædt i flagets farver. Der er ikke no-
gen decideret lovgivning for hvornår 
Dannebrog må benyttes, men en hel 
masse ”uskrevne” regler. Flaget må 
ikke røre jorden når det bliver hejst 
og taget ned. En anden vejledning, 
er at flaget hejses kl. 08.00, og ta-
ges ned senest kl. 20.00. Undtagel-
sen her i Kolding, er Koldinghus, 
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hvor der flages døgnet rundt.
Almindelige borgere må kun flage 
med stut flag, det splittede flag er 
forbeholdt vort kongehus, flåden 
og vore nationale steder, endvidere 
må skibe der befordrer post benytte 
splitflaget. Imidlertid kan vi til enhver 
tid vise vores glæde og uden anled-
ning hejse vores smukke flag!
Vi synger: Nu flyver mørkets fugle 
ud.
Til orientering, er der planlagt en tur 
til Kellersminde med bus den 5. ok-
tober, nærmere program følger.
Sammen med ledelsen i 2. Gil-
de er der bestilt et foredrag, der 
hedder:”De uartige pigers ø”, der 
finder sted den 3. februar 2020, 
nærmere følger.
Efter at Gildeloven blev læst op af 
Tove Andersen, blev Gildehallen 
lukket.
Derefter sang vi ”Nu er jord og him-
mel stille”.
Aftenen sluttede med at vi stod i 
en rundkreds omkring lejrbålet, og 
sang- Ja, vi er danske spejdere.
Friluftsgildehallen var nu slut, og vi 
kunne takke 2. Gruppe, for et godt 
arrangement.

Skriver Kurt Schmidt.

   Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Mindeord for
 vor gildebroder 
John Schmidt.

Vor kæde er bristet en ven har vi mi-
stet.
John Schmidt, eller Johny som han 
helst ville benævnes, sov stille ind i 
sit hjem Kastanievænget 7 Kolding 
den 22. juli. 
Johny blev født i Løgum Kloster 
1938 og de sønderjyske rødder fulg-
te ham hele livet, Johny blev som 
ung uddannet tømrer, det var dog 
ikke som tømresvend hans arbejds-
liv udformede sig, men efter først en 
uddannelse tur til Køln, og London, 
nogle år i København, Nykøbing 
Mors og ind imellem en tur forbi Hor-
sens for at læse til ingeniør, blev det 
Kolding der blev hans base, her fik 
han et agentur for et tysk firma, der 
forhandlede el motorer og pumper, 
til mange forskellige formål, der blev 
hans livsværk. 
John var den stille natur der ikke 
gjorde meget væsen af sig selv, han 
nød naturen på golfbanen, også lot-
teri mødet på Viola pop var en fast 
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del af hans ugeprogram han havde 
også en stor interesse for biler, og 
især gamle biler, ud over sin Mer-
cedes til daglig brug havde han sin 
gamle Audi 100, som han havde ejet 
fra ny, stående i garagen, også en 
Triumph TR 4 sportsvogn var der, 
som flittig blev brugt til fornøjelses-
ture og med frokostkurven ud i det 
blå, her var han også en flittig delta-
ger i Triumph klubbens arrangemen-
ter.  
I1999 blev Johny optaget i 4. Sct. 
Georgs Gilde Kolding et broderskab 
han satte stor pris på, især gruppe-
arbejdet i 2. gruppe, også medlems-
skabet af Det våde Øje, hvor nogle 
morgenfriske gildebrødre mødes 
hver lørdag morgen til svømning og 
hygge i saunaen, der skulle være 
en meget presserende grund hvis 
Johny ikke mødte op lørdag morgen.
Johny efterlader en søn og sviger-
datter og to børnebørn som bor i 
Vejen, desuden hans nære veninde 
Ulla
Vi vil savne Johny i vort gilde, og 
stille vi vort hoved bøjer medens vi 
igen vor kæde sammenføje.

Poul Lyngs

En stor tak!
Kære Gildebrødre i 

Sct. Georgs
 Gilderne i Kolding!

Vores mor, Inger Elisabeth Kroman 
Jensen har været medlem af Sct. 
Georgs gilderne i Kolding i næsten 
60 år. Hun gik bort den 19. maj i år.
Vores familie vil meget gerne takke 
for den store opmærksomhed, der 
er udvist fra jeres side. En stor tak til 
alle jer, der sendte en sidste hilsen 
til vores mors bisættelse.

Sct. Georgs Gildet og aktiviteterne i 
ældreudvalget havde en stor plads i 
hendes hjerte.

De bedste hilsner
 Klaus og Annette Kroman

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR
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75 52 42 33 kolding@apoteket.dk 

koldingloeve.dk  facebook.com/koldingloeve 

Forårsudflugt i
onsdagsklubben!

Onsdag den 12. juni havde Ons-
dagsklubben sin årlige forårsudflugt.
 I fyldte biler kørte vi til Grænsebor-
gen ved Hejls. Vejret var strålende 
og vi fik lavet et frokostarrangement 
i strandkanten. Vi havde medbragt 
smørrebrød øl, vand og snaps, og 
det var rigtig hyggeligt.
Efter en lille spadseretur var det kaf-
fe og kage. Erik Jørgensen fortalte 
om grænseborgens spændende hi-
storie.

En rigtig god tur

Information og debat
HUSUDVALGET

Så er onsdagsklubben i 
gang igen!

Hver Onsdag mødes vi i gildehu-
set kl. 14.00 – 16.00. Vi starter med 
kaffe og ostemadder og en sang fra 
Højskolesangbogen.Derefter er, er 
frit valg mellem: Kortspil, Bridge, Bil-
lard, Begavede drøftelser, Strikke-
arbejde, Litteraturgruppe, hvis inte-
resse. Brætspil, hvis interesse.
 Udover de fastes møder arrangerer 
vi julefrokost med banko, samt en 
forårsudflugt.

Alle er velkommen!
Gildehilsen fra formanden
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Svømmeklubben
 ” Det våde øje”

Lørdag den 17. august 2019 startede 
vi op på en ny sæson med at holde 
afslutning på sidste sæson.
Efter den traditionelle svømning gik 
vi til gildehuset, hvor morgenkaffe 
m.m. blev indtaget.
Den årlige laugsforsamling blev 
indledt af Præsident Bent Hoberg, 
der udtalte smukke mindeord om 
vort mangeårige medlem John 
Schmidt, ” Jonny” der for nylig var 
afgået ved døden.
Der var stort fremmøde og alle på 
nær 2 på rejse, var til stede.
I sin beretning kom Præsidenten ind 
på sæsonens største problem med 
den defekte sauna, og uddelte stor 
ros til medlemmerne for opbakning 
på trods af manglende lokale til 
det sociale samvær. Han oplyste, 
at man påregnede ny opbygget 
sauna indenfor kort tid. ”Vi får se!”, 
var forsamlingens kommentar. 
Beretning blev herefter godkendt,
Regnskabet blev ligeledes fremlagt 
af Bent, der underbyggede mange 
udgifter med fremlæggelse af bilag. 
Han mente.at der blev et lille 
overskud, når indtægt og udgifter 
blev stillet op, og da Revisoren 
nikkede hertil, kunne der desværre 
ikke komme nogen stor debat ud af 
det.
Det blev overladt Præsidiet, at 
forvalte formuen med omhu, således 

at årets julefrokost kunne sikres. 
Herefter godkendtes regnskabet.
Der var nyvalg til lukkeholdet, hvor 
Mogens P med applaus blev indsat. 
Alle øvrige poster og det er mange 
var genvalg Det skal bemærkes at
laugsforsamlingen blev myndigt 
ledet af Jørgen Pørksen som 
Dirigent godt nok ”in absentia”, men 
det gik alligevel.
Præsidenten sluttede med en tak for 
fremmødet. Og for god ro og orden.
Han så med glæde frem til den nye 
sæson ni 53 i rækken.
Nye medlemmer (M) kan optages 
på venteliste ved henvendelse til 
Præsidenten-men vent ikke for 
længe!

Erik Jørgensen
Laugsforsamlingsvalgt 

Skriver.



Trekant områdets
DISTRIKT

Flere opgaver i 
fremtiden til glæde for 

hjælpekommiteen!
Kære gildebrødre!
Så fik vi sagt pænt farvel til Lise 
Jelsbak fra Musik Kolding den 15. 
august på Godset. Efter 6 års ar-
bejde med forskellige arrangemen-
ter her i området, har Lise valgt et 
jobskifte til sportens verden. Vi var 
nogle GB, der var nede og fejre af-
skeden, og sige pænt goddag til 
den nye kontaktperson, som hedder 
Martin Røen Hansen og er leder af 
Godset.
Vi har forstået på Lise, at hun har 
fortalt ”ALT” om vores evner som 
samarbejdspartner fra Sct. Georgs 
Gilderne her i Kolding. 
Og vi må så se hvad fremtiden brin-
ger for Skamlingsbanken!?

 I mellemtiden har vi fået en opfor-
dring fra slotssøbadet - om hjælp til 
afholdelse af et stævne den 15. sep-
tember fra kl. 10:00 – 15:00. Det går 
i korthed ud på, at vi skal være vejvi-
sere for cyklister i Harte området. Og 
de skønner, at vi skal være 15 GB 
og/eller Georginer!? Det praktiske er 
på plads både med forplejning m.v. 
Økonomien er ikke på plads – da 
denne udfordring er helt ny.

Stgk har allerede sendt en mail ud 
om tilmelding til mig, så vi ser hvad 
der sker!?
Men jeg skal så opfordre GM med 
flere - om at tænke sig godt om 
både m.h.t. de opgaver vi pålægger 
hinanden og vi bliver jo heller ikke 
yngre!

God arbejdslyst også i Gildet!
Med venlig sommerhilsen

Karsten Barfoed 4.Gilde (DGM).



 
 

Bådoptagning 
- lørdag den 12. oktober 2019 

Kongebåden Slotsmøllen tages op. 
	

 
 
Program: 

 

 
 
 
Alle Gildebrødre i Kolding 
samt andre interesserede er 
meget velkomne. 
 
 
 

Kongebåden 
bringes ind, 
inspiceres og 
rengøres i 
bunden med 
vand. 

 
 
 

Bådlauget Slotsmøllen 
- under 4. Gilde, Kolding 

  
10:00 Bådlauget mødes. Lauget klargøres. Gummibåden gøres 

klar. Ruller og kantbeskytter til ophaling af båden 
placeres. Stativ til båden læsses af og placeres. 
 

10:15 Gummibåden sættes i og Kongebåden hentes. 
 
 

 
 

10:30 

 
 
Når bådsmanden er sikkert i 
land trækkes Kongebåden op og 
vaskes forholdsvis grundigt med 
sæbe og vand. 
 

 
11:00 

 
Slut  
 



 
Invitation til Fellowship Day 2019 

 
Onsdag den 23. oktober kl. 18.00 

Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding 
 

Traditionen tro festligholder Trekantområdets Distrikt denne dag! 
 
Kl. 18.00  Rundvisning i den spændende bygning  
Kl. 19.00  Åben gildehal i universitetets auditorium 
Kl. 19.45  Spisning i universitets kantine 
Kl. 20.45  Kaffe i foredragssalen  
 
Under kaffen vil Lise von Selen fra Etisk Råd give et indblik i, hvilke 
udfordringer rådet har, og fortælle om nogle af de sager, hun har været 
involveret i. Til information flytter Etisk Råds Kontor i 2019 til Kolding! 
 
Vi forventer at slutte senest kl. 22.00 og glæder os til at se rigtig mange! 
 
Tilmelding og betaling: Anne-Mette Skræ fra 5. Kolding mette@skrae.dk   
 
Pris 150 kr. eksl. drikkevarer der kan købes på stedet.  
Betaling via netbank inden 6. okt. (husk at skrive navn på overførslen) 
Reg.nr. 7040 kontonr. 7412165 
Gæster er meget velkomne! 

 
Gildehilsen  
GIM gruppen i Kolding 
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Ting har sin tid!
Kære Gildebrødre!
Efter længere tids overvejelse har 
jeg besluttet at stoppe som gildebror 
i Sct Georgs Gilderne i Kolding og 
dermed også som redaktør.. Motiva-
tionen til at fortsætte er ikke til stede 
og des tættere jeg kommer på star-
ten af det nye gildeår, des mindre 
glæde og lyst har jeg til at fortsætte. 
Derfor har jeg truffet denne beslut-
ning.Der er ingen sure miner, men 
manglende motivation og glæde til 
at fortsætte og min tilværelse skal 
ikke bruges på noget jeg ikke bræn-
der for.
Det er sikkert ofte sådan at når man 
stopper med et eller andet er det 
tit ubelejligt, menJeg tror man skal 
leve efter devisen om at ting har sin 
tid og når tiden rinder ud skal man 
finde på noget andet ellers ” dør 
man” og bliver en ”vrissen sur stod-
der”. Og det ” mærkat” vil jeg ikke 
have på mine skuldre. Det er jeg nok 
for livsglad til.
Glæden er nemlig den vigtigste og 
mest pålidelige indikator for, hvor-
når du beskæftiger dig med det helt 
rigtige – både i det store og det lille 
perspektiv.
Man skal gøre op med sig selv, om 
du laver det, du gør, fordi du er god 
til det og ikke, fordi du finder glæ-
de ved det. Alt for mange af os er 
havnet på ”jamen, du er jo så god 
til...”-hylden, som kan være svær at 

forlade igen.
Mange af os når et sted hen, hvor vi 
føler, at den eneste måde at finde til-
bage til glæden og tilfredsheden på, 
er ved at vende op og ned på vo-
res tilværelse. Som regel kan min-
dre gøre det. Selv små skridt i den 
rigtige retning, kan betyde en stærkt 
øget livsglæde.
For de fleste mennesker er det små 
forandringer, der skal til. Små ting, 
der skaber mening.
Det vigtigste er, at man med jævne 
mellemrum gør status, og spørger 
sig selv: hvor er jeg lige nu? Hvad 
kommer jeg fra – og hvor er jeg på 
vej hen? Og dropper idéen om, at 
der findes ét rigtigt svar for det. Vi 
ændrer os nemlig løbende gennem 
livet, og det samme gør vores livsvil-
kår og værdier.
Jeg ønsker kun det bedste for Sct. 
Georgs gildetne i Kolding både nu 
og i fremtide.

Med gildehilsen
Eks gildebror og eks redaktør

Olaj Mørup
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home får vor varmeste anbefalinger. Allerede ved 
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