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Det som vil ske iflg. 

Kalenderen 
 Okt.  2019   
tirsdag 01-okt 4.Gilde  Gildemøde  
onsdag 02-okt Husudvalg  Udvalgsmøde  
torsdag 03-okt 1.Gilde  Gildemøde  
lørdag  05-okt 5.Gilde  Gildetur  
lørdag 05-okt 1. Gilde  Pilketur  
lør/søn 5-6 okt. 3. Gilde  Arb.weekend H. Odde  
mandag 07-okt Lejrudvalg  Udvalgsmøde  
torsdag 10-okt 3.Gilde  Gildemøde  
torsdag 10-okt 2. Gilde  Ude af huset  
lørdag 12-okt 4. Gilde  Kongebåd på land  
tirsdag 22-okt 2. Gilde  Banko  
onsdag 23-okt Distrikt  Fellow ship day  
tirsdag 29-okt Lejrudvalg  Vinterklargøring  
onsdag 30-okt Stadsgildet  Stadsgilderåd  

 
 

Nov.  2019   
mandag 04-nov Hjælpekom.  Udvalgsmøde 
tirsdag 05-nov 4. gilde  Gildehal  
torsdag 07-nov 1. gilde  Gildehal  
mandag 11-nov 3. gilde  Admiralsforsamling 
torsdag 14-nov 3. gilde  Gildehal  
tirsdag 19-nov 5. gilde  Gildehal  
onsdag 20-nov Husudvalg  Udvalgsmøde 
torsdag 21-nov 2. gilde  Gildehal  
torsdag 25-nov Lejrudvalg  Udvalgsmøde 
tirsdag 26-nov Tværgruppe  Fællesspisning 
onsdag 27-nov stadsgildet  Fredslys arr. 3. gilde 
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Kære Gildebrødre. 

 
De fleste er glade for at have noget at glæde sig over, humøret bliver noget 
bedre og eventuelle problemer lidt mindre. 
Lige nu glæder jeg mig over at vi har fået en ny redaktør til vort blad 
Information & Debat, et gildeblad som er gammel af gårde i Kolding Gilderne 
og som jeg tror alle vil mangle hvis det ikke udkom. 
Det er Finn Weiss fra 3. Gilde, Finn er forholdsvis ny gildebror i 3. Gilde. 
Velkommen og stor tak til Finn fordi han har påtaget sig denne opgave. Jeg 
vil ønske Finn held og lykke og håber alle vil bakke op. 
Jeg glæder mig også over at vi er kommet godt i gang med det nye gilde år 
og de fælles opgaver det er startet med. Der er blevet malet på Frydenborg 
så lejren også tager sig godt ud udefra, for det er jo endnu engang sådan at 
jo bedre lejren er vedligeholdt jo lettere bliver det at leje den ud, og det går 
godt med udlejning af Frydenborg og det har i jo alle en andel i, tak for jeres 
indsats. 
Et andet stort fællesprojekt som det nye gilde år også er startet med, er 
udbringning af Kolding Net avisen, det var rigtig mange der skulle bringes 
ud, men opgaven blev løst og i har alle været med til at give Hjælpekomiteen 
et stor løft i deres humanitære arbejde i Kolding. Tak for indsatsen. 
Alle gilder i Kolding er jo en del år gamle, og det er ikke ualmindeligt at når 
man kommer op i alderen taler man meget om fortiden, det er den vi føler 
os mest trygge ved, for den kender vi, fortiden er det fundament gilderne 
lever på og som ingen kan lave om på. 
Men hvad med fremtiden, et af mine store mål for gildernes fremtid er at få 
nye gildebrødre og meget gerne yngre gildebrødre. Jeg ved godt at det kan 
være svært at få yngre gildebrødre, men vi skal tro på det kan lade sig gøre, 
for uden tro kommer der sjældent en bevægelse og med troen følger der 
også en overbevisning.  
Jeg håber også at vi i fremtiden i Kolding Gilderne, igen vil stå sammen om 
de fælles opgaver der kommer, til gavn for gildernes humanitære arbejde. 
Rigtig godt Gilde år. 

John Preben Hansen 
Stadsgildemester. 
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Information og debat 

Stadsgildet 
  

STADSGILDERÅDSMØDE 
 

Onsdag den 30. oktober 2019, kl. 19.00 i Gildehuset 
 
 Dagsorden: 
 

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Godkendelse af referat fra sidste stadsgilderådsmøde den 13. maj 

2019.  

5. Stadsgildemesterens beretning. 

6. Økonomien, samt fremlæggelse og godkendelse af budget for 

2019. 

7. Beretning fra udvalgene  

a. hjælpekomite 
b. husudvalg 
c. lejrudvalg 
d. distributionsudvalg 
e. ridderudvalg 
f. operaudvalg 

8. Eventuelt (herunder GIM-udvalg og onsdagsklubben)  
 
Der er mødepligt for samtlige gildeledelser og udvalgsformænd. 
Såfremt du skulle blive forhindret så sørg for, at din suppleant deltager. 
 
Nb! For at sikre korrekt referat, skal beretninger fra udvalg a, b, c og d,  
sendes elektronisk til undertegnede. 
 
 Alle øvrige gildebrødre er velkomne.  
 
På stadsgildets vegne 
Henning Lorentzen 
Stadsgildekansler 
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Information og debat 

1.Gilde 
 

  

                    1 Gildes Gildehal 5 september 2019 
 
Gildemesteren åbnede Gildet med 23 deltagere og efter den formelle åbning 
kaldte Gilde- mesteren Søren Rasmussen frem og overrakte 40 års nålen 
samtidig takkede han for Sørens indsats gennem alle årene. Har vi det ikke 
bare godt i Danmark var ind - ledningen på talen der omhandlede faren for krig 
på grund af religiøse spændinger og magtkampe, men også os selv personligt, 
kan vi ikke hjælpe andre med en god dag. Med en venlig bemærkning kan du 
give den du møder en rigtig god dag. Smil til verden og den smiler til dig. Med 
disse ord vil jeg ønsket rigtigt godt efterår 
5 min Sct. Georg ved Jørgen Pørksen. Talen handlede om misbrug og 
afhængighed. Misbrug/afhængighed har nok altid været til stede i samfundet, 
naturfolk lavede også alkoholiske drikke, i nyere tid ofte været at forsørgere 
brugte pengene på et af de mange værtshuse der var tidligere, familiens behov 
kom i anden række, Mange drak sig simpelthen ihjel. 
Cigaretter kan også føre til afhængighed som kan være en belastning som er 
svær at komme ud af mange får alvorlige sygdomme af rygning. 
Misbrug og den ofte medfølgende kriminalitet ses i mange lande styres af 
bagmænd der kun tænker på profit og er ligeglade med den lidelse og død dette 
medfører. 
Jørgen kender en tidligere narkoman som er kommet ud af sit misbrug 
så der er håb! 
Torben Andersen læste gildeloven for os. 
Gildemesteren lukkede gildet. 
Middagen stod 2 gruppe for med bordformand Bent Christensen. 
Menuen bestod af sild, Dansk bøf og æblekage som Svend Åges kone Anette 
havde lavet 
Otto fortalte at redaktør Olaf stopper som gilde-bror og redaktør, men har lovet 
at lave sep. nr. 
Efter orientering fra udvalgene fortalte Kaj Peter om et besøg hos Uffe på Ærø 
og skulle hilse alle 
Derefter kaffe med småkager. 
Gildemesteren lukkede kl. ca. 10. 
 
Skriver PAM 
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  1 Gildes 85 års jubilæum 31/8 
 
Vi var ca 40 Gildebrødre med koner som efter at være budt velkommen af 
Gildemesteren sang vi Danmark nu blunder. 
Otto Bjerregård fortalte om starten for 85 år siden hvor fire gamle spejdere 
mødtes den 17 august 1934 og startede 1 gilde i Kolding med Hjort Lorentsen 
som Gildemester. I starten foregik gilderne på forskellige hoteller, senere i 
Katrinegade, for til sidst at ende i de nuværende lokaler på Fyensvej. Huset 
rummer i dag de 5 Kolding Gilder. Desværre er Gildebrødrenes alder stigende, 
på trods af dette er 1 Gilde stadig et aktivt gilde der bidrager til arbejdet i gilderne. 
Derefter var der frokost, pålæg med tilbehør. 
Efter frokosten blev der uddelt donationer, 
Houens odde spejderne fik 2 alu-kanoer som de takkede for, børnehjælpen og 
hjælpe komiteen fik hver 25000 kr. 
Stadsgildemesteren John Preben Hansen ønskede tillykke fra stadsgildet og 
fremhævede at 1 gilde selvom det er landets 3 ældste Gilde er det stadig et aktivt 
gilde var sikker på at fremtiden ser lys ud for Gildet og håbede at vi kan fastholde 
eller øge medlemstallet. 
Sluttede med at ønske alt held og lykke fremover 
Distriktsgildemester Karsten Barfod ønskede også Gildet til lykke og 
fremhævede at 1 Kolding var modergilde for mange gilder. 
Derefter drejede han kasketten og blev repræsentant for Danmarkssamfundet 
og i den egenskab overrakte han et fanebånd og en signeret udgave af bogen 
om Dannebrogs Historie. 
Gildemesteren takkede for gaven, takkede for fremmødet og ønskede alle en 
forsat god dag. 
 
Skriver PAM. 
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Information og debat 

2. Gilde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Gilde starter det nye år. 

 
Der har hersket travlhed i 2.Gilde efter sommeren og det startede den 29. 
august med et besøg på Fjordenhus i Vejle, efterfølgende sandwich, drikke 
og solnedgang tæt under Vejlefjordbroen. Vi kan kun anbefale en udflugt til 
Fjordenhus, og få den fortræffelige fortælling om, hvilke tanker arkitekten 
havde; at hver eneste mursten er nøje gennemtænkt hvorledes den skal 
sidde i mønster eller mangel på samme. Og tænk sig, de murere der har 
bygget op, har været på kursus i flere uger for at bygge, lige som arkitekten 
havde tænkt sig.  

Næste skridt i bygningen er en restaurant, som er under opbygning; men 
personenlig, skal jeg nok vente på, at der kommer et sweet deal, dertil.  
Bygningen er flot og ikke mindst alle de tanker der har været sat i gang. Det 
er bare imponerende at nogle kan tænke så kreativt. 

Vores første Gildehal var den 19-09 og her blev Kirsten Lund optaget som 
væbner, noget vi har glædet os til. 

Kirsten havde et spørgsmål omkring positivitet i forhold til livsanskuelse. 
Kernen i Kirstens svar, var dannet ud fra vores egen personlighed, hvor 
forskellig den kan være. Det var et meget tankevækkende og fint svar. 
Tillykke Kirsten. 

Gildemesteren havde gennem vandretur på Bornholm, lyttet til de tramp der 
kom fra hendes vandresko, refleksionen: Var det nyttigt eller unyttigt at 
trampe rundt derude i naturen eller bare jok muligheder??? Hvad nytter 
/effektivisering / rationalisering / stresser folk / og det gør os ikke 
nødvendigvis lykkeligere / relationer skaber lykkeligt og sundt liv / vi vil 
bruges og vi vil elskes / det giver ro / selvforglemmelse er en berigende 
faktor / find dit frirum / lad være med at stræbe efter / mærk din lyst / lav 
noget der kommer af din kreativitet / i orden at have skyggesider / at gøre 
noget unyttigt / dovne / lovligt at dovne ind i mellem. 
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5 min. blev overtaget af Lis Flodgård som havde tanker med familien om 
hvordan man holder ferie, hvem vil hvad og hvordan / hvorledes osv., 
glæden ved at tilrettelægge. Lis vil gerne have en aktiv ferie, så hun tager 
til Tibet og stiger ud i 3400 m højde og kan godt mærke den tynde luft, men 
er taknemmelig over tibetanernes gæstfrihed, der til spejler alle turister.  

2 Gilde, ligesom de andre gilder, har startet gildeåret op med en hektisk 
aktivitet. Vi har haft flyers, vi har haft netaviser og der har været maling på 
Frydenborg samt rengøring i Gildehuset.  Det var muligvis en rimelig stor 
mundfuld og derfor har vi valgt at lave en taleaften, hvor vi vil forsøge at 
fastlægge, hvor meget magter vi…hvad kan vi….hvem vil være 
med….kender du din kræfter / begrænsninger... Hvorledes resultatet kan 
blive, vides ikke, men vi er nødt til at finde løsningen, ingen skal føle sig 
som dårlige gildebrødre, fordi de ikke kan være med på alle opgaver, så 
måske en god ide at få listet op hvor du har dine gildebrødres magter, så 
man ikke altid føler at det er Tordenskjolds soldater. Og dem har vi bestemt 
ikke noget imod  Men der skal findes den rette tråd til de opgaver vi 
påtager os. 

MGH Britta 
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3. Gilde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Gildes Gildehal 12. september 2019 

  
35 gildebrødre var mødt op til september måneds Gildehal. 
 
GM bøde velkommen, skulle afprøve noget nyt med head-set og højttaler. 
Gik klart og tydeligt igennem. 
 
GM-tale: Nu er der gået to sommermåneder, hvor vi alle stort set har holdt 
fri fra 
gildearbejde. Jeg håber at alle har nydt den stilhed og ro, der har været over 
sommeren – uden aktiviteter og møder i Gildet. Men jeg tror også, at mange 
af jer, ligesom jeg selv, hurtigt kom til at savne den daglige eller ugentlige 
omgang og kontakt med gildebrødrene. Det at mødes i et samvær med 
andre, der har samme holdninger som en selv, omkring det at yde en indsats 
for andre mennesker, det giver en helt speciel følelse i det daglige. 
 
I vort Gilde er vi en flok, som kommer fra alle grene af samfundet, men vi 
har alle et fælles mål. 
Vi ønsker at markere os i lokalsamfundet, påvirke udviklingen og samtidig 
yde et stykke humanitært og socialt arbejde. Og de fælles opgaver gør at vi 
også får et unikt forhold til hinanden. 
 
 Og er I de forskellige Gilder er det som i det omliggende samfund, at 
kemien mellem en flok mennesker, der mødes i forskellige sammenhænge, 
ikke er ens mellem alle. Og i en stor gruppe kan det ikke undgås, at nogle 
knytter sig mere til nogen end andre. Det er helt naturligt. Men jeg synes 
også, at vi på tværs af alle gildebrødre har et supergodt forhold til hinanden 
og swinger godt sammen. 
Men det er også vigtigt at prøve at inddrage andre end lige dem, som helt 
naturligt er ens tætteste i Gildet. I bund og grund er vi jo et stort fællesskab, 
som skal prøve at fungere sammen, det er samme mål vi alle stræber imod 
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75 52 42 33  kolding@apoteket.dk  
koldingloeve.dk   facebook.com/koldingloeve  

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

Vi er medlem af en forening og Danmark er fra tidernes morgen kendt som et 
foreningsland. Umiddelbart skulle der ikke være den store forskel på forskellige 
foreninger, men jeg vil påstå, at Sct. Georgs Gilderne er en helt speciel forening. 
I en sportsforening får man også kammerater, men det er hovedsageligt på 
egne fysiske behov man deltager i aktiviteterne. 
 
Men når man melder sig ind i Sct. Georgs Gilderne gør man det, fordi man 
ønsker at yde noget for andre mennesker. Samtidig får hver enkelt af os det 
rigtig godt, fordi det at gøre noget for andre afspejler de holdninger, som hver 
enkelt af os har. Ligeledes har traditionerne i Gildet stor betydning for vores 
daglige arbejde og omgang med hinanden. I dag, hvor samfundet omkring os 
har været og er i kraftig udvikling på mange områder, da har vi i gilderne et fast 
holdepunkt, som vi altid kan vende tilbage til. 
 
5 min. Sct. Georg blev holdt af Jan Westh, som åbent og ærligt fortalte om sin 
kræftsygdom, om behandlinger og bivirkninger og mange timer og kilometer til 
Odense Universitets Hospital. I april fik han besked om, at han nu var 
færdigbehandlet, han blev raskmeldt og skulle fremover blot til kontrol. 
 
Gruppe 6 stod for eftergildehallen, Henning Lorentzen var bord leder, vi fik 
lækker mad, dansk bøf og is til dessert. 
Kaj-Henning havde et indlæg om livet i stålbranchen. 
 
Reserveskriver Kaj-Henning 
 

   
   

   



12 
 

3.gildes tur til Mandø. 

Den 14/9 var Gildebrødre med damer på udflugt til Mandø. Klokken 8.00 mødte 
38 personer op ved gildehuset. Det var fint vejr og stemningen var fin i bussen, 
og alle var glade og spændte på at komme over og se Mandø. Og vi kørte 
vestpå. På vejen mod Vester Vedsted, fik vi vores morgenkaffe med 
rundstykker og en lille bitter. Vi ankom lidt i ti og traktoren kørte mod Mandø 
præcis kl. 10.00.  
Mange af os sad udenfor på bænke øverst på bussen, med strålende udsigt 
over vadehavet, solen skinnede, men med en kraftig blæst. 
En dejlig tur over Låningsvejen med ankomst til øen 45 minutter senere. Her 
ventede en lokalguide på os. Han ledte os rundt på en lille runde, hvor han 
fortalte om øen og dens befolkning. I øjeblikket bor der fast 31 personer på øen 
og omkring halvdelen var i familie med hinanden. Mandø er en meget fattig ø, 
der kun lever af får og fede kvæg, og det er meget barsk at bo på øen pga. 
blæsten og tidevandet som gør det svært at komme frem og tilbage Vi hørte 
også om de stormfloder der havde været igennem mange år. Vi sluttede 
rundvisningen med at besøge den lille kirke, hvor hver familie havde deres faste 
og nummererede kirkebænk. Efter en dejlig fiskemenu på kroen, vendte 
traktoren snuden mod fastlandet. Vi satte os i bussen ved ankomsten til Vester 
Vedsted, og kørte mod Ribe. Her fik vi mulighed for at opleve de små gader og 
seværdigheder på egen hånd et par timer. Klokken ca. fem samledes vi ved 
domkirken og spadserede i samlet flok til restaurant ” Backhaus ”, hvor vi fik 

serveret dansk bøf, med sovs og kartofler. Klokken halv syv samledes vi atter i 
bussen og kørte mod Kolding. Vi var hjemme kl. 20.00 godt trætte og mættet 
med dejlige indtryk.  En stor tak til Lars og Leif for at have brugt tid på at 
arrangere turen. Også tak til Lars som var vores chauffør på hele turen.  

GM Laurits og GB Leif 
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4. Gilde 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Gildes september gildehal 

 
Efter en dejlig lang sommer mødtes vi til et nyt gilde år og første gildehal. 
Gildemesteren bød velkommen til 19 gildebrødre og tog os, i sin 
gildemestertale, med på en rejse 50 år tilbage i tiden.  
 Den 20. juli 1969, hvor det meste af verden sad klæbet til fjernsynet, for at 
overvære den første månelanding, i verdenshistorien. Det var amerikaneren der 
i kapløb med russeren landsatte det første rumskib på månen. Klokken 21,17 
dansk tid, landede et amerikansk rumskib med 3 astronauter på månen, og 
astronauten Neil Armstrong sender den længe ventede meddelelse til jorden, 
at Ørnen er Landet. Den 21 juli kl. 03.56 satte Neil Armstrong, sin fod på månen, 
og sagde disse berømte ord: Dette er et lille skridt for et menneske, men et 
kæmpe spring for menneskeheden. Interessen for månen går meget længere 
tilbage, i 1865 skrev Jules Verne en bog med titlen, Rejsen til månen. 
Rumkapløbet kom først for alvor i gang i 50-erne, I 1957 sendte russerne den 
første sputnik i kredsløb om jorden. Senere samme år sendte man den berømte 
sputnik 2 med hunden Laika i kredsløb.  Kennedy der blev præsident i 1961, 
var ikke særlig interesseret i dette kapløb, men efter at russerne havde haft et 
rumfartøj i kredsløb omkring jorden, selvom det kun var en omgang, var 
kapløbet i gang. Skiftevis sendte russerne og amerikaneren satellitter i kredsløb 
om jorden med varierede mandskab ombord. Midt i 60-erne, satte amerikanerne 
det mål at sende en satellit med mandskab ombord til månen inden udgangen 
af 60-erne, og det lykkedes jo for dem. I 1972 afslutte præsident Nixon 
måneflyvnings programmet, og sætter gang i rumfærgeprogrammet, I alt havde 
der været 12 astronauter på månen. Op gennem 80-erne og 90-erne begyndte 
et samarbejde mellem Rusland og USA om at bygge en rumstation, og det 
lykkedes, og den eksister endnu bemandet med russere og amerikanere, vores 
egen Mogens Andreasen har også været derude. Andre lande har også sendt 
satellitter ud i rummet, bl.a. Kina og nu senest Indien.                                                                                                                          
Der et hav af satellitter der svæver rundt om jorden, nogle af dem er vejr 
satellitter, andre er til brug af GPS i vores biler, andre er nødvendige for at vi 
kan se TV. Nogle af disse satellitter har en begrænset levetid, og det betyder at 
der er en masse affald. I 2015 var det næsten 12000 stykker affald der svæver 
rundt om jorden.  
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Der er ligefrem en radarstation der holder øje med affaldet.                                                                                                                                                                                                                                 
Månen er ikke interessant mere, nu er man begyndt at interesse sig for Mars.  
Problemet er, at Mars ligger længere væk fra jorden end månen. Det vil tage 
halvandet år at komme derud, og lige så lang tid at komme tilbage. I 1972 
sendte man rumsonden Pioneer ud i universet med oplysninger om vores 
solsystem. I 1974 sendte man fra rumsonden radiosignaler i retning mod 
stjernebilledet Herkules. Hvis der en modtager, vil den først få budskabet om 
20.000 år. Når man står en klar aften og seer op mod himlen, bliver man klar 
over, at vi er en del af et uendeligt univers. Nogle tror på at der findes andre 
solsystemer mage til vores, og at der findes liv der.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Om der gør det, vil jeg lade være op til den enkelte at afgøre.  
Preben Schmidt holdt 5 minutter og talte om en dreng der trådte sine barnesko 
i midt Kolding og senere Lykkegårdsvej her var mange fritidsaktiviteter, fodbold, 
håndbold, dans og også spejder fra 10 til 17 år, der blev også tid til at bringe 
aviser ud til den store løn af 15,- kr. om ugen. Efter endt skoletid kom i lære som 
elektriker og 10 kedelige måneder som soldat blev det til bryllup med 
dansepartneren gennem mange år. Arbejdslivet blev på FDB og som 
seksionsleder på elværket senest Tre-For.  
På et gruppemøde hos Ejvind i 2009 kom samtalen på prostatakræft og 
vigtigheden af at få det undersøgt, Preben fik ved den efterfølgende 
undersøgelse konstateret kræft, og den tidlige behandling har gjort at han stadig 
er her. 
Karsten Barfod bad om oret og orienterede om danmarkssamfundet der fejre 
800 års dagen for Dannebrogs fald fra himmelen og i den forbindelse overdrog 
han et fanebånd til vor fane. 
Eftergildehallen som 5. grubbe stod for havde vi en god debat om de mange 
opgaver der er for tiden med omdeling af aviser maling på Frydenborg og meget 
andet, der er efterhånden mange gildebrødre der er oppe i årene, og har et 
skræntende helbred, der gør at det er svært at deltage i mange af de opgaver, 
og måske derfor har dårlig samvittighed over hver gang at sidde passiv når 
opgaverne bliver fremlagt, der må ikke være nogle der af den grund føler sig 
tilovers, og af den grund kunne få tanken at melde sig ud. 
En god aften sluttede på vanlig vis og med noget at tænke over. 
Skriver Poul Lyngs 
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Information og debat 

5.Gilde 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Gildes gildehal 17. sept. 2019! 

 
21 gildebrødre deltog i gildehallen, og Steen bød velkommen til den første 
gildehal oven på en varm sommer.  Efter gildehallen ville Steen og Tove A. 
komme med en nærmere orientering, om det forestående LGT. 
Skal vi synge: Venner ser på Danmarks kort nr. 78! 
 
Alle kan sikkert huske hvilken sommer vi har haft, men færre kan huske hvad 
de fik at spise i forgårs. 
En sommer der står meget klar i min erindring er sommeren 1976. Den sommer 
kom der kun 49 mm regn, hvem mon kan huske dette? 
To år forinden var jeg flyttet ind på et lille husmandssted derude hvor 
”Lars med den tynde mave” bor, og det var med en gravet brønd på 
gårdspladsen. 
Pludselig kom der ikke mere vand ud af hanen, selv om hydroforpumpen kørte 
på højtryk. 
Brønden var løbet tør. 
Da jeg skulle hente vand i dunke langt væk, rakte 50 liter vand ikke langt. 
Husstanden bestod kun af mig og en hund, og selv om jeg kun brugte toilettet 
til det mest presserende, det tynde skete ude bag hushjørnet, skulle jeg hurtig 
af sted igen. 
Jeg følte mig hårdt ramt, men det endte brat, da jeg kom til at tale med en nabo. 
Det var et ældre ægtepar med et lille landbrug, og de havde 15-20 kører og 
marker, hvor de dyrkede diverse afgrøder bl.a. roer til dyrene. Da han fortalte 
mig, at de mistede halvdelen af deres mælkeindtægt hver dag, var mine 
problemer uendeligt små i forhold til deres. Jeg kunne gratis hente masser af 
vand hver dag, men deres manglende indtægter, var der ikke nogen der 
kompenserede for. 
I dag hælder vi masser af vand i kloakken til ingen verdens nytte, og vi bruger 
hele tiden af nogle forskellige ressourcer, som vi ikke tænker over. Det er jo 
vores ret, vi betaler jo hvad det koster. 
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Når jeg tænker på de sidste to somre, går mine tanker på, hvordan de vilde dyr 
har det i en tørkeperiode. De må hele tiden indrette sig efter de faktiske forhold, 
når de ikke kan finde føden og deres vandhuller tørrer ud. 
Vi mennesker har det med, at skulle bevæge os overalt og uden hensyn til noget 
andet end os selv. 
Dette koster, men der kommer aldrig nogen specifik regning til misdæderen. 
Mange føler de har styr på det hele og kan klare alt, men det mindste og mest 
simple er vi ikke i stand til at gøre noget ved. 
Efter at ha` hørt i skovens dybe stille ro, med Niels Henning Ørsted på bas, fik 
Mette 5 minutters Sct. Georg. 
Jeg har valgt at tage et emne op, der fylder meget for mange af de 
virksomheder, jeg arbejder med til dagligt.   
Det gælder for alle om at deres produkter gerne skulle være kundernes 
foretrukne, så derfor lytter lederne meget til kundeønsker. Produkter produceret 
i henhold til ISO Standard nr.…. Verificeret produceret uden GMO-i henhold til 
vlog (en tysk standard), godkendt i forhold til BRCIFS standarderne. 
Efter det tekniske fik vi gode tip fra 
De dovnes guide til at rede verden! 
Du kan gøre ting fra sofaen. 
Sluk for lysene. Dit TV eller computerskærm giver en hyggelig glød, så sluk 
andre lygter. 
Derefter kom der en del gode spare råd, og kan vi gøre noget hos gilderne? 
Vi kunne se på vores kørsel, for er der flere der kan køre på cykel eller køre 
sammen, så vi sparer lidt benzin. Osv. 
Derefter sang vi Det lysner over agres felt. 
Grethe læste Gildeloven. 
 
Vi kom efter gildehallen, ind til et veldækket bord, hvor Aase Clausen var bord 
leder. Aftenens menu var æggekage med kartofler, flæsk 0g diverse tilbehør. 
Til dessert fik vi Aases gode mandellagkage. 
Under meddelelser fortalte Kaj Lykke, at vi ikke længere skulle arrangere Sct. 
Georgs Løbet. 
Steen og Tove A., berettede om det kommende LGT. 
Der var lagt kopier frem med regnskab og forslag, så vi selv kunne læse om det. 
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Information og debat 

Husudvalget 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Husudvalget 

 
Vi har to nye ting fra husudvalget her til det nye gilde år. Vi har indkøbt head set 
mikrofoner til vor højtaler så den er mere anvendelig til vort behov, som I nok 
har bemærket står højtaleren i gildehallen og den nye mikrofon ligger på 
højsædet, 4. gilde var de første der benyttede højtaleren til gildehallen den 1. 
september og med god respons fra nogle af de der hidtil har haft besvær med 
ar høre i gildehallen, og da højtaleren er transportabel kan den jo anvendes alle 
steder i huset, er der nogle der har spørgsmål til benyttelsen står Bent 
Christensen og undertegnede gerne til rådighed, når vi har udstyret skal det jo 
også gerne benyttes. 
Den anden nyhed er at vore gamle og noget slidte dækservietter er blevet 
udskiftet, og når vi skulle have nye skulle det også være med et nyt motiv, det 
nye motiv er som det gamle tegnet af Paul Nielsen som til sin død var gildebror 
i 4. gilde, tegningen blev brugt til fødselsdagskort til 4. gildes medlemmer i 2000, 
så nyd den fine tegning og også de gode traktementer som fremover bliver 
serveret på dem. 

Husudvalget Poul Lyngs 
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Information og debat 

Strikkepigerne 
 

 

 

 
Så har strikkepigerne været afsted igen 

Ved sidste Landsgildeting for 2 år siden som blev afholdt på Trinity, Snoghøj fik 
strikkepigerne sneget sig ind og der var bud efter vores nørklerier.  

Denne gang i Vejen forsøgte vi igen at ligge 
billet ind om vi kunne få en lille plads, sammen 
med Gildebluser, Gildekuverter og kort, diverse 
streamers, Fredslys og Frimærkebanken. Der 
blev set velvilligt på forespørgslen, at der kunne 
nok klemmes et bord ind til os. 

Vi drog afsted med 
alle vores nørklerier 
fra huset, og havde to 
dejlige dage. Alle 
beundrede de fine 
arbejder og der 
kunne udveksles 
ideer. Vi kunne også 

komme med opmuntrende ord til de der vendte ud fra 
salen og så lidt trætte ud, skulle have lidt luft og en 
peptalk ( til Jer der ikke har været med til 
landsgildeting før, kan det være en trættende affære, 
med mindre du har noget på hjertet.)   

Desværre var jeg ikke på rette sted på rette tidspunkt, 
for prinsesse Benedikte som skulle starte 
Landsgildetinget om lørdagen, havde overskud til at 
komme forbi Inge-Marie og kigge på vores nørklerier 
og snakke med hende.  I-M beretter at hun blev jo helt 
forvirret, og jeg er ked af at jeg ikke fik et billede.  
øv bøv.  Vi er dog glade for at vi fik solgt for omkring 
3500 kr., som går direkte i strikkeklubbens hjælpe 
kasse. 
 
På onsdags / strikkeklubbens vegne I-M og Britta 
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Æres den, der æres bør 

 
Gildemestrene i de 5 gilder i Kolding fik en mail fra Karsten Barfod, om vi ville 
modtage et fanebånd i anledning af Dannebrog havde 800års jubilæum. 

Ordet fanebånd var nyt for mig, så det blev ”slået op”, iht. Gyldendals store 
danske leksikon, betyder ordet: ”Bånd med inskription, der påhæftes militære 
faner ved fanespyddet enten som udmærkelsestegn eller til minde om den 
pågældende militære enheds deltagelse i felttog eller slag”. 

Mailen blev sammen med ovennævnte forklaring sendt til Gildets ledelse, samt 
suppleanterne for gildeledelsen. 

Da vores fane ikke har været til stede ved fejringen af Dannebrogs 800års 
jubilæum, anser vi det for at være en falsk ”hæder”, at få påhæftet et fanebånd. 

Derfor siger vort gilde NEJ TAK til din opfordring Karsten Barfod og personligt 
finder jeg det forkert, at involvere SGM i din ”klagesang” over vi ikke har villet 
modtage en hæder vi ikke er berettiget til. 

På vegne af 5. Gilde 

Steen Thisgaard 

 

Information og debat 

Fra Gildebror til Gildebror 
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Omdeling af kolding.net 

 
Kære Gildebrødre! 

 
Vi har netop afsluttet vores vel nok største opgave med hensyn til omdeling af 
reklamer/ blade. 
33.073 stk. kolding.net blade, skulle omdeles i Kolding. 
Dette var selvfølgelig en fælles opgave. 
Bladene skulle leveres i garagen ved gildehuset. Porten er ikke låst, således at 
vognmanden selv kunne løfte den op, og køre de tre paller ind i garagen. Men 
ak og ve, det kunne han ikke, pga. de løse sten foran garagen. 
Jeg blev ringet op, og aftalte med ham, at han kunne læsse dem af på fortovet. 
Fik derefter fat i tre gildebrødre, som kom ned og hjalp med at bære 2.035 kg 
kartoner ind i garagen. 
En stor tak til Kai Peter, Ingolf og Bent for den hurtige ”udrykning”. 
Der skal også lyde en stor tak, til de gildebrødre, som har været med til at 
omdele bladene! 
Ligeledes en kæmpe tak til Bent, for hans store arbejde, med at lave distrikter 
og ruteplaner. 

Til orientering: 
I slutningen af september eller i begyndelsen af oktober, kommer der HOME 
kalendere til omdeling. 
Med gildehilsen og endnu en gang tak for den store indsats 
Kurt 
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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.Gilde 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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Dannebrogsflaget 

 Flagning med Dannebrog Hvad er et flag? Et flag er et signalgivende stykke 
stof, der er hejst i en flagstang. Flagstangen kan enten være placeret på jorden 
eller på en bygning. Flagning er, når Dannebrog anvendes i en bestemt 
anledning. Flagningen bliver synlig og kan dermed ses af mange. 

Dannebrog kan være udformet på 
forskellige måder. Det mest almindelige er 
det firkantede stutflag (3.1). Der findes 
ingen lovgivning om privates brug af 
stutflaget, men der findes en række 
retningslinjer, som er gode at følge. 

Der findes ikke nogen flaglov i Danmark. 
Det betyder, at der ikke er nogen lov eller 
reglementariske bestemmelser som 
fastlægger, hvordan Dannebrog skal 
bruges, og hvordan Dannebrog ikke må 

bruges. Brugen af Dannebrog bygger i dag på en række ministerielle cirkulærer 
og hævdvunden praksis, som har etableret sig op gennem tiden.  

Ceremoniel i forbindelse med brug af Dannebrog, enten i form af flaghejsning, 
nedhaling eller brug af faner, har rod i hævdvundne nationale traditioner. Disse 
traditioner går langt tilbage i historien, selvom andre måder at flage på har 
vundet indpas gennem tiden. 

Brug af små dannebrogsflag på ikke mere end 30 cm gange 50 cm samt små 
plastikflag (3.2) eller små papirflag som udsmykning betragtes ikke som 
værende flagning med Dannebrog hvor flagningsregler skal anvendes. At 
placere plastikflag eller papirflag som udsmykning synligt i forbindelse med 
fester, fødselsdage eller på et juletræ er ikke offentlig flagning. Et 
fødselsdagsflag må godt være 
udformet som et splitflag. Dog må der 
ikke være trykt eller skrevet tekst eller 
logo på små stofflag eller små 
papirflag, selvom de kun anvendes til 
udsmykning. 

Kilde: Sådan bruges DANNBROG 
Red. 
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Dannebrog - et af de ældste europæiske korsflag 
 
I forbindelse med de europæiske korstog 1100-1300 blev korset et udbredt og 
populært symbol. Det placeredes på brynjer, hestedækkener og bannere for at 
signalere, at man kæmpede for den kristne tro. 
 
Derfor kan man 
på samtidige 
tegninger og 
genstande se 
gengivet mange 
eksempler på et 
rødt flag med et 
hvidt kors, uden 
at dette har 
noget at gøre 
med Danmark 
eller Dannebrog. 

 

De to store ridderordener, som opstod i forbindelse med korstogene. 
Tempelridderne og Johanitter-ordenen førte henholdsvis et hvidt flag med et 
rødt kors og et rødt flag med et hvidt kors. Disse korsflag kan i dag genkendes 
i forskellige sammenhænge. Tempelriddernes flag blev senere anvendt som 
Englands flag og udgør i dag en del af Storbritanniens flag. Johanitterne slog 
sig ned på Malta, og derfor førte Malta frem til 1789 et flag, der lignede 
Dannebrog. Frem til 1945 var et rødt mærke med et hvidt kors en del af det 
italienske statsvåben, og anvendes i dag stadig i Savoyen, som dette områdes 
mærke. Det schweiziske flag blev anvendt første gang 1339, men blev først 
langt senere nationalflag. Det østrigske – som ikke er et korsflag – er fra 1230, 
men det blev ikke anvendt mellem 1700-1945. 

Dannebrog var således et af de mange korsflag, der var i brug i Europa i 
Middelalderen.  

Men det er bemærkelsesværdigt, at det er det eneste, der efter 700-800 år 
ubrudt har overlevet som et stadig anvendt nationalflag. Dette gør Dannebrog 
til det ældste nationalflag i verden. 

Kilde: DANNEBROG 800 
Red. 
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