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Kalenderen
DET SKER / HUSK OGSÅ

VÆRD AT HUSKE
 Juni 2019   
 mandag      3.  5. gilde Friluftgildehal på Frydenborg
 tirsdag      4.  4. gilde Friluftgildehal på Frydenborg
 onsdag      5.  2. gilde Frydenborg med ægtefæller
torsdag      6.  1. gilde Sommermøde Frydenborg 
                         med damer/enker
 fredag      7.  3. gilde Frydenborg med ægtefæller
 Week. 14-16.   3. gilde Cykeltur Samsø
 lørdag    15.  Danmarkssam. Valdemarsdag

   
August 2019   
 week.    9-11.   3. gilde Kanotur
 mandag    12.  3 gilde Gildehal Houens med damer
 mandag    26.  Distribution Udvalgsmøde
 onsdag     28.  Husudvalg  Udvalgsmøde
 torsdag     29.  2. gilde Gildemøde ude af huset
   
September 2019   
 uge 36 og 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.  Fællesspisning
 lør/søn.28-29  4. gilde Weekend på Frydenborg m/familie 
 mandag    30.  3. gilde Gilderåd
 mandag    30.  5. gilde Udvidet ledelsesmøde, eksternt
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Altid mere end 1.000 nye 
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på 
Autocentralen.com

Information og debat
REDAKTIONEN

En sød historie med
en god morale:

En bonde havde nogle hvalpe, til 
salg. Han lavede et skilt, hvor på der 
stod ”4 hvalpe til salg” og satte det op 
for enden af vejen. Mens han gjorde 
sig færdig, mærkede han lige plud-
selig et ryk i sit bukseben, han så ned 
og lige ind i øjne på en lille dreng.  
Undskyld sagde den lille dreng jeg 
vil gerne købe en af dine hvalpe. 
Okay sagde bonden mens han klø-
ede sig i nakken, Disse hvalpe er 
efter avlskåret forældre og koster 
mange penge. Den lille dreng så ned 
et øjeblik, så gravede han dybt ned 
i lommen og tog en håndfuld møn-
ter op og sagde: Jeg har 3 kroner 
er det nok til at få lov til at se dem? 
Selvfølgelig sagde bonden og gik 
frem ad, mens han kaldte Kom, Dol-
ly og ud af hundehuset kom Dolly lø-
bende med 4 uldtotter lige i hælene.
Den lille drenge pressede sit ansigt 
imod hegnet og gjorde store øjne. 
Mens hvalpene nærmede sig, så 
drengen en der bevægede sig ved 

hundehuset, stille men sikkert kom 
en anden lille uldtot frem, noget min-
dre end de 4 andre hvalpe, den gjorde 
sit bedste for at følge med de andre.  
Den vil jeg ha” sagde drengen, mens 
han pegede ivrigt på det lille pus. 
Bonden satte sig ned på knæ 
ved siden af drengen og sagde,  
Knægt, den vil du ikke have, den 
vil aldrig blive i stand til at løbe og 
lege, lige som de andre hvalpe.  
 Den lille dreng gik et par skridt 
væk fra hegnet, han bøjede 
sig og trak op i buksebenet. 
Da så bonden at den lille dreng hav-
de stålskinner på hver side af benet, 
som var sat fast til en speciellavet 
sko. 
Drengen kiggede op på bonden og 
sagde: Du regner heller ikke med 
jeg kan løbe og lege så og uldtotten 
trænger til en der forstår ham.  
Med tårer i øjne bøjede bonden sig 
ned og samlede den lille hvalp op. 
Forsigtigt lagde han den i drengens 
arme. Hvor meget koster den? 
spurgte den lille dreng.  
Ingenting svarede bonden. Ingen 
betaler for kærlighed.

God sommer 
Redaktøren
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Information og debat
STADSGILDET

Referat fra
stadsgilderåd
13. maj 2019.

Velkomst
Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste 
stadsgilderådsmøde d. 23. oktober 
2017.
Stadsgildemesterens beretning
Økonomien p.t.
 6 a. Værdighedsprojekt
Beretning fra udvalgene 
hjælpekomite
husudvalg
lejrudvalg
distributionsudvalg
ridderudvalg
operaudvalg
Eventuelt  (herunder GIM-udvalg og 
onsdagsklubben) 
Deltagere: Stemmeberettige le-
delsesmedlemmer:  17 og 23 gil-
debrødre i alt.
Ad 1 Velkomst
John Preben Hansen bød velkom-
men

Ad 2 Valg af dirigent
Finn Mortensen
Ad 3 Valg af referent
Henning Lorentzen
Bad om beretninger fra udvalgene 
elektronisk. 
Ad 4 Godkendelse af referat
John P. Hansen spurgte, om hjælpe-
komiteen havde fået nogle ideer fra 
gilderne til aktiviteter
Jørgen Pørksen svarede, nej.
John P. Hansen spurgte til procedu-
re ved personfølsomme oplysninger 
på hjemmesiden.
Hovedparten af adresselisterne er 
låst på hjemmesiden.
Eva Damkjær nævnte, at Kaj 
Vahlkvist havde sagt, at alle penge 
fra telefonbøgerne gik til hjælpeko-
miteen, dette er ikke korrekt, der var 
en fordelingsnøgle.
Ad 5 Stadsgildemesterens beret-
ning ( indsat uredigeret og kursiv)
Jeg vil gerne have lov at starte den-
ne beretning med ros. 
Stor ros til 2. - og 3. Gilde for deres 
arrangementer med koncerter, hen-
holdsvis på Godset og i Gildehuset. 
Stor ros til 4. gilde som på fornemste 
vis bevarer traditionen med konge-
båden, også ros til 5. gilde som for 
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23. gang har afviklet frokostjazz og 
1. Gilde for deres arrangement med 
krigsveteranerne på Frydenborg, 
samt til onsdagsklubben der igen 
har påtaget sig at lave en sommer-
udflugt. 
En skam at 5. Gilde har måttet be-
slutte at aflyse Sct. Georg løbet i 
år, men prisværdig at der arbejdes 
på et nyt koncept så løbet kan fort-
sætte. Og i øvrigt, tillykke til 5. Gilde 
med jeres 45 års fødselsdag den 18. 
april. 
Stor ros til alle Gilder, udvalg og gil-
debrødre som gør et kæmpe frivil-
ligt og ulønnet arbejde for Gilderne 
i Kolding, det gælder både her i hu-
set, på Frydenborg og ude omkring. 
Det er alt det arbejde og initiativ der 
er med til at sætte Sct. Georgs Gil-
derne i Kolding på bykortet. 
Onsdag den 27. marts 2019 blev der 
afholdt Stadsgildeting med valg af 
ny Stadsgildemester. Kaj Wahlkvist 
som havde haft posten i 3 år ønske-
de at stoppe. 
Der var genvalg på formandsposter-
ne i de bestående udvalg. 
Inden Stadsgildetinget, var der ble-
vet afholdt generalforsamling i Bro-
derhjælpen, der var også her gen-

valg på formandsposten. 
Der har været afholdt Sct. Georgsaf-
ten på Koldinghus den 23. april. Ca. 
100 gildebrødre deltog incl. Gæster 
fra Vejle og Horsens, samt spejdere 
fra Kolding. 
Aftenen startede med et stillads som 
væltede foran indgangen til Kirkesa-
len, det var et meget stort held at in-
gen kom alvorligt til skade. 
Ved uddeling af 15 donationer Kir-
kesalen blev der doneret i alt kr. 
135.200,00, donationer blev bl.a. gi-
vet til spejdere der skal på verdens 
jamboree i USA. 
Efter donations uddeling blev der af-
holdt en flot Gildehal i Riddersalen, 
med indsættelse af ny Stadsgilde-
mester. 
Aftenen sluttede med et let trakte-
ment i Kirkesalen. 
Stor tak til 2. gilde som klarede op-
gave på slottet perfekt.
På Frydenborg gik vores store telt 
desværre i stykker i et kraftigt blæ-
sevejr, og skaden blev afslået af vor 
forsikring, det nye telt bliver indskre-
vet i vor forsikring. 
Udlejningen af Frydenborg er startet 
godt for 2019 og ligeledes for både 
2020 og 2021 
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Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526  

info@egelymurerforretning.dk

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

I den kommende tid vil der være en 
del at tage fat på, vi har arbejdsdage 
på Frydenborg den 21 og 22 maj, 
sidst i maj er der maj marked, med 
salg af pølser, skrabelodder og ting 
fra strikkepigerne. 
Jeg håber rigtig mange vil deltage i 
disse arrangementer. 
Foruden uddeling af flyers fra Home 
som er en god indtægt for Gilderne, 
har vi nu fået tilbud om uddeling af 
blade fra Kolding Nets, der kan give 
os en indtægt på 60.000 pr år. Det er 
Finn Mortensen fra 3. gilde der har 
gjort dette muligt. 
Med hensyn til de netop afholdte 
koncerter, og indtjeningen af disse, 
tror jeg det i fremtiden vil være en 
god ide at koordinere sådanne ar-
rangementer så de ikke ligger så tæt 
på hinanden. 
Jeg har pt kun nået at besøge et ud-
valg, det var lejrudvalget, men skal 
nok komme rundt og hilse på. 
Tak fordi i lyttede.
Ad 6 Økonomi Bent Christensen
Bent Christensen fremlagde og 
omdelte et budgetopfølgning for 1. 
kvartal 2019, men nævnte at der jo 
ikke sker ret meget .
Bent Christensen omdelte bilag, 

som skulle anvendes ved alle arran-
gementer i huset. Bilagene er place-
ret i en sort mappe i køkkenet.
Skal udfyldes og underskrives af 
arrangement ansvarlig og køkken-
hjælp.
Ad 6. A Værdighedsprojekt Hen-
ning Lorentzen
Vi har gennem kommune kun været 
afsted til en kistebæring
Vi er blevet kontaktet af en bede-
mand, som opfordrede os til at til-
byde vores hjælp til alle bedemænd 
i Kolding, han ville gerne være be-
hjælpelig med cirkulering.
Der var en del debat omkring dette 
emne.
Afstemning 13 for og 4 imod.
Henning opfordrede gilderne til at 
ajourføre listerne, på dem som del-
tager i projektet.
Ad 7 Beretning fra udvalgene
 A. Hjælpekomite Jørgen Pørksen 
(indsat uredigeret og kursiv)
Jeg vil gerne starte med at sige? 
Sct. Georgs aften hvor vi havde ud-
deling af donationer, var vi oppe på 
et meget stort beløb? 135.000 kr. 
det er det samme som vi uddelte i 
hele 2018. 
Dog skuffer det mig bare, vi ikke 
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Stort udvalg i indendørs 
og udendørs maling
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Scan koden 
og hent Jotun 
Colour Match 
til din iPhone.

får mere presse omtale, det er dog 
trods alt et rimeligt beløb. Her er der 
noget vi er nød til at gøre noget ved. 
Vi er nød til at være synlige, hvis vi 
vil overleve. Jeg har heller ikke set 
nogen omtale af Konge bådens ud-
sættelse i Slot søen. 
Det store beløb, der er uddelt, skyl-
des nogle gilders direkte donationer, 
dette skal de have tak for. 
I børnestøtten arbejder vi stadig 
med den ene konfirmand, jeg har 
lige i dag været i Vejen, for at handle 
ind i denne sag. 
Der er nu nye medlemmer i hjælpe 
komiteen, der har været lidt udskift-
ning, og jeg vil gerne sige tak for det 
arbejde der udføres. 
Både af dem der er afgået og dem 
der fortsætter dette vigtige arbejde. 
Det næste der sker, er Maj. Marked 
den 31. maj. 
Og her kunne der godt bruges et 
par gildebrødre mere om eftermid-
dagen til at sælge skrabe lodder og 
være med til at rydde op og sætte på 
plads bagefter. 
Dette var en lille beretning, om hvad 
der sker i hjælpe komiteen, men 
spørg endelig, det er jeres penge vi 
formidler. 
Spørgsmål/kommentarer:

Kurt Schmidt sagde, at han havde 
sendt artikel og billede til aviserne, 
men de tog kun det, de selv ville 
have med.
John P. Hansen opfordrede til også 
at sende til ugeavisen
Per Johannesen mente, at det var 
lettere at få med, når det var en be-
givenhed, der havde fundet sted.
Søren Kaehne opfordrede til også 
at bruge andre elektroniske medier 
som Facebook og Twitter mm.
I forbindelse med, at Jørgen sagde, 
at han ikke havde fået ideer fra gil-
derne, gjorde Karsten Barfoed ham 
opmærksom på en opgave på Nico-
lai, som han havde sendt til ham.
 7.b Husudvalg, Poul Lyngs ( ind-
sat uredigeret og kursiv.)
Taget over indgangen bliver repare-
ret, efter nogen forsinkelse, arbejdet 
er lidt mere kompliceret end først 
antaget, men arbejdet bliver lavet 
helt efter bogen. 
Perlegruset på P pladsen ønskes 
udskifter til skærver, skærver er 
mere stabile både at køre på og 
også til at gå på, flisebelægningen 
rettes op og de beskadigede fliser 
udskiftes, Henrik Poulsen kommer 
med tilbud, Poul anslår investerin-
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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

gen til ca. 35.000,- kan vi få plads i 
økonomien bliver det lavet i år, ellers 
kommer det på budgettet til næste 
år. 
Problemet med at høre i gildehallen 
gav lidt debat, som må tolkes såle-
des, vi skal investere i faste højta-
lere både i gildehal og restaurant, 
Bent og Poul Arbejder videre med 
det koncept. 
De nye regler for sortering af affald 
kommer nok også til at gælde for 
os, vi holder øje med udviklingen og 
vurderer hvilken type vi skal vælge. 
Der er hovedrengøring af huset den 
28. august gilderne får arbejdsplan 
så de kan samle de gildebrødre der 
skal bruges vi slutter som vanlig 
med pølser. 
Spørgsmål/kommentarer.
Højtaleren vi har, kan bruges alle 
steder. Karsten Barfoed opfordrede 
til at søge fonde til et nyt højtaleran-
læg, det er mange penge at bruge 
Poul Lyngs, det er jo gildebrødre, 
der har dette ønske.
Steen Thisgaard spurgte til pengene 
fra Kaj D fonden, Bent Christensen 
fortalte, at pengene er brugt.
John P. Hansen fortalte, at til sidste 
gildehal i 3. gilde, kunne en gildebror 

som ikke tidligere ikke kunne høre, 
godt høre, ved hjælp af teleslyngen. 
( hvis taleren husker at tænde og 
vende mikrofonen rigtigt.)
7.c Lejrudvalg, Ole Otzen
Væggene i gangene er malet, næ-
sten alle mirabellatræer er fældet, 
træer ved indkørsel er beskåret.
Træterrasse er repareret for råd, 
plantekummer og gårdsplads er 
færdiggjort, nyt telt er indkøbt. For-
årsklargøring overstået, et toilet er 
udskiftet og nye flisebelægning mod 
plænen
Nye tiltag. Ti årsplan færdig til efter-
år, gildernes arbejdsdage i uge 21, 
maling af hus i uge 36-37, trappe til 
plænen skal repareres, udskiftning 
af bænke ved bålpladsen, ny belys-
ning i baderum og køkken. Ole Ot-
zen takkede gildebrødre for opbak-
ningen til Frydenborglejren.
Spørgsmål/kommentarer:
Nis Henning Jørgensen bebrejdede 
lejrudvalget, at alt beplantning bliver 
fældet ved lejren. Ole Otzen sva-
rede, at det var nødvendigt, fordi 
manglende løbende vedligeholdelse 
havde bevirket, at belysningen stod 
flere meter inde i beplantningen, og 
at alle plantede buske var filtret ind i 
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Ebbe Holst
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ebbe.holst@mail.dk
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REGNAR
STAUGAARD

Statsaut. revisor
Mazantigade 9
6000 Kolding

Tlf. 75 52 37 99

hybenroser.
7.d Distribution Kurt Schmidt 
(indsat uredigeret og kursiv)
Status over de første fire måneder 
i 2019: Februar--Afhentet 9.500 stk 
flyers, som skulle i alle postkasser. 
Ved fintællingen hos HOME, fik vi 
betaling for 9.950 stk. flyers=kr. 
19.900,00. Marts--Afhentet 7.500 
stk. flyers-respektere nej tak til re-
klamer. Omdelt 6.200 stk. flyers=kr. 
12.400. April--Afhentet til Seest om-
råde 1.500 stk. flyers og 500 stk. 
til Vester Nebel, respektere nej tak 
til reklamer. Omdelt i alt 1.475 stk. 
flyers=kr. 2.950,00. I alt er der tjent 
kr. 35.250,00, således at årsbudget-
tet på kr. 35.000,00 er overskredet 
allerede nu! Orienterede kort om 
den nye opgave med omdeling af 
aviser for Kolding Net. Nærmere op-
lysninger gives, når Finn Mortensen 
har alle detaljer på plads!
Spørgsmål/kommentarer
Fin Mortensen oplyste at det var 
33.000 stk. den første gang.
Jørgen Pørksen spurgte til, om alle 
kunne gå med net avis, Otto Bjerre-
gaard mente at der kun var 40 % der 
kunne gå med aviser.
7.e Ridderudvalg Karsten Barfoed

Karsten Barfoed oplyste, at ridder-
hallen på Koldinghus var aflyst.
7.f Operaudvalg 
Ib Damkjær, det er meget enkelt, der 
er ingen opera i år.
Og det at Lise fra Musik Kolding 
stoppede, anses som en ulempe.
Ad 8 Eventuelt herunder GIM og 
Onsdagsklub
Gim: ingen tilstede 
Onsdagsklub, Henning Lorentzen 
oplyste, at vi var mange bridgespil-
lere, billardspillerne var stabilt, men 
at det i øjeblikket kneb lidt med strik-
kepigerne, med der er plads til man-
ge flere.
Karsten Barfoed spurgte, hvor bi-
lag til køkkenet blev placeret, I sort 
mappe i køkkenet.
Jørgen Pørksen spurgte, hvorfor der 
ikke var et punkt om svømmeklub-
ben på dagsordenen, han mente jo, 
at det var der alle de vigtige beslut-
ninger blev truffet. Stadsgildeledel-
sen overvejer dette.
Kurt Schmidt beklagede, at Sct. Ge-
orgsløbet var udgået, men der var 
virkeligt alt for mange løb, man skul-
le konkurrere med.

Henning Lorentzen
14. maj 2019
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DøgnService

Vagn O. Electric
 Aut. EL-installatør

Information og debat
1. GILDE

1. Gildes gildehal
 2. maj 2019!

Der var indkaldt til 1 gildes gildehal 2 
maj og 23 var fremmødte. Gildeme-
steren bød velkommen og informe-
rede om at det var det sidste inden 
sommerferien, bortset fra sommer-
mødet 6. juni med pårørende på 
Frydenborglejren.
Vi startede med de sædvanlige ritu-
aler og gildemester talen omhandle-
de denne gang et mareridt scenarie, 
skrevet af Mette Frisk Jensen.
Du er på en hospitalsstue hvor det 
er nødvendigt at betale for under-
søgelse og pleje, dine børn går i en 
skole hvor lærer og inspektør kræ-
ver gebyrer for at du må se din søns 
resultater og for at beholde din søn 
i skolen. Også politiet forlanger en 
særlig ydelse for at behandle sager-
ne ligesom dommeren jo skal have 
lidt. Journalister er også pressede til 
kun at skrive positivt om store firma-
er og politikere. Også med et vågner 
du badet i sved, puha det var bare 
en ond drøm !!  I vågen tilstand kan 

du konstatere at det endnu ikke er 
så slemt i norden til forskel fra man-
ge andre lande.

Peter Eeg holdt 5 min Sct Georg og 
holdt en meget oplysende tale om 
gilder fra middelalderen til nutiden. 
Deres generelle formål var at yde 
hinanden gensidig hjælp på forskel-
lig vis og at imødekomme medlem-
mernes trang til at holde fester. Med 
tiden blev byerne større og hånd-
værkerlaug opstod fordi de bedre 
kunne varetage medlemmernes in-
teresser. Disse opstod først i Italien 
og senere her i norden hvor de har 
eksisteret til nyere tid.
Peter Abildtrup læste gildeloven og 
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Byens VVS´er Byens VVS´er

Byens VVS´er

gildemesteren lukkede gildehallen 
på sædvanlig vis.

Ved middagen var det Benny Pagh 
der var bord- leder. Menyen bestod 
af sild, en gryderet med kartoffelmos 
samt kaffe og småkager.
Gildemesteren fortalte om et måske 
kommende uddelingsprojekt som 
kan give 30.000 kr pr omdeling .
Men det er en hel del aviser pr aktiv 
gildebror, men alle gilderne har sagt 
ok for at sætte processen i gang.
De forskellige udvalg afgav beret-
ning.
Gildemesteren takkede for et roligt 
gilde og vi sluttede på vanlig vis kl. 
22:00.

Skriver  PAM

Information og debat
2. GILDE

Sct. Georgs Aften 
23. april 2019 

på Koldinghus.
Denne Sct. Georgs Aften bød på 
voldsom storm fra øst, som bevir-
kede at et højt stillads i gården på 
Koldinghus væltede kort før vi star-
tede Sct. Georgs Aftenen på slottet.
Lykkeligvis kom ingen alvorligt til 
skade.

Aftenen begyndte i Kirkesalen kl. 
17.15, hvor godt 100 gildebrødre, 
gæster fra Sct. Georgs Gilderne i 
Vejle og Horsens og modtagere af 
donationer var samlet og hvor Tam-
burkorpset igen i år spillede for os.
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Da alle havde fået lidt at drikke, bød 
Stadsgildemesteren velkommen og 
gav herefter ordet til formanden for 
hjælpekomiteen, Jørgen Pørksen 
som stod for uddeling af aftenens 
donationer.

Herefter var der Gildehal i Riddersa-
len for spejderledere og gildebrødre.
Pianist Palle Juul Hansen stod for 
aftenens musikalske indslag.

Stadsgildemester Kaj Vahlkvist bød 
velkommen i Riddersalen og fortalte 
kort om Riddersalen og den foran-
dring, der er sket med salen gen-
nem årene.
Herefter mindedes vi alle de 4 gilde-
brødre, som vi har mistet siden Sct. 
Georgs Aften 2018: 
Agnete Mølskov, Ruth Mathiesen, 
Britta Kjærhus og Erik Albrektsen.
Stadsgildemesteren læste herefter 
Sct. Georgs budskab 2019, som 
kom fra landsgildemesteren i Island 
Thorvaldur Sigmarsson.
Herefter dannede alle ring rundt i 
salen og bekræftede samlet Gilde-
loven.
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Kaj Vahlkvist indsatte herefter John 
Preben Hansen som ny Stadsgilde-
mester.

Kaj Vahlkvist blev derefter ført frem 
for højsædet og Stadsgildekans-
ler Henning Lorentzen takkede Kaj 
Vahlkvist for tiden som Stadsgilde-
mester.
Den nye Stadsgildemester indledte 
derefter med at fortælle om sig selv, 
sin baggrund såvel privat som gilde-
mæssigt og nævnte at set med hans 
øjne er en af de største udfordringer 

at få nye gildebrødre ind i Sct. Ge-
orgs Gilderne og gerne yngre gilde-
brødre.
Stadsgildemesteren talte i sin gilde-
mestertale om det at blive ældre.
Efter Gildehallen mødtes vi igen i 
kirkesalen til et let traktement og 
hyggeligt samvær og kl. ca. 21 tak-
kede vi af for endnu en dejlig Sct. 
Georgs Aften på Koldingshus.

Det var 2. gilde, der stod for arran-
gementet i år.

AMS
reserve-reserveskriver

2. Gilde
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2. Gilde Gildehal 
 25. april 2019!

Ja det er ikke sjovt at være sidst på 
deadline, men det må vi så leve med 
og I må leve med en ny skriver, som 
formåede at sidde stille og roligt i 
natuglen og vente på indkaldelse, 
inden der blev råbt efter hende, ups 
– du har en anden plads, sid ikke 
der og slappe af. Tak for lån af papir, 
Birthe.
Denne gang skulle vi udskifte vores 
kansler, og en stor tak til Birgit, som 
jeg selv vred armen om på, da hun 
blev overtalt til jobbet som kansler, 
og hun har bestemt varetaget jobbet 
med stor indsats og respekt, og vi 
beklager alle (tænker jeg) at vi ikke 
kan finde ud af, at når DU rundsen-
der, så skal vi ikke svare til dig!!! 
men måske det lykkes en dag. 
Stor velkommen til Bente, hav tål-
modighed med os 
Gildemestertalen omhandlede et 
emne, som ofte popper op i vores 
hverdag. Telefonsælgere, ja og en 
af dem med den mest behagelige 

mandsstemme, stille og rolig, og 
hvilken kvinde falder ikke for det? 
Nogle af os bliver bombarderet af 
telefonsælgere ret ofte og måske 
bliver vi endda, lige fanget med buk-
serne nede, så vi ikke helt er kon-
centreret omkring deres ærinde, og 
vi er måske også opdraget, så vi skal 
behandle alle med respekt, men ma-
nipulation kan vi vel godt kalde det, 
eller føre bag lyset, besnakke andre, 
trukket rundt ved næsen. Hvordan 
var det lige man blev overtalt, men 
det skete bare….

Og ja Gildemesterens postkasse er 
efterfølgende blevet fyldt med ”Kre-
ativ strik” blade, så kan man jo kalde 
den dejlige mandsstemme, en god 
sælger eller en god manipulator…. 

Information og debat
2. GILDE
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5 min Sct. Georg omhandlede 
”DIAGNOSESAMFUND” det er, 
hvad vi er ved at blive, manualer bli-
ver større og større og der udfærdi-
ges nye ord hele tiden, men måske 
handler det om penge og indtjening, 
ved at stille diagnoser???
Eftergildehallen indebærer altid dej-
lig mad, og SIDEN SIDST.  Her bli-
ver vi alle opdateret med, hvad de 
forskellige udvalg går og laver. No-
get nyt eller sker der ikke noget? her 
bliver vi informeret, kan diskutere 
emnerne der rører sig overordnet, 
kan melde os til opgaver, og der er 
altid noget der kan / skal laves i gil-
deregi. 

Vi har lige overstået en Sct. Georgs 
aften, en Gildehal, et Sing Song ar-
rangement, jo, der har hersket travl-
hed i 2 Gilde. Tak til alle der har væ-
ret med, støttet og deltaget på alle 
måder.

Skriver / Britta

Information og debat
2. GILDE

2. Gildes møde
9. maj 2019.

Vi var 12 gildebrødre der havde et 
gildemøde på ”Falderebet” Tønder-
vej.
Vi startede med nogle fine stykker 
smørrebrød og en øl til, der var en 
god stemning med masser af snak 
og hygge.
Da vi havde hygget os et godt styk-
ke tid gik Gildemester Tove Knudsen 
på prædikestolen for at læse en hi-
storie af Finn Søborg. Bogen hedder 
” Alfred og de andre historier”. Histo-
rien hed ” Den flyvende tallerken ”.

Det var en rigtig sjov fortælling som 
handlede om at der var en der hav-
de set en mærkelig skikkelse i luften 
som kunne flyve, og som muligvis 
kunne være en flyvende tallerken,  
men alle vidste ikke hvad det var or 
noget farligt noget der var i luften.
Alle børnene måtte blive indenfor i 
hjemmet og ingen måtte komme ud 
at lege på grund at det farlige der 
var i luften. Senere dukkede der en 
lille dreng op og spurgte om der var 
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nogle der havde set hans ballon, og 
så måtte alle børnene igen komme 
ud at lege. Historien handler om at 
en fjer hurtig kan blive til fem høns.
Efter at vi havde lyttet til denne hi-
storie læste Tove en historie op af 
Benny Andersen, som hedder ”Var-
medunken ”. Der kan man spørge 
sig selv: Er det ensomhed den gam-
le kone er flygtet fra i Hamborg? el-
ler ligger klimakset i at den gamle  
syge  kone siger at kaffen smager 
af sæbe?
Det må man selv finde ud af.

Efter oplæsningen kom Vivi W. An-
dersen som ejer Falderebet ind for 
at vise os hendes flotte bronzefi-
gur, som hun havde modtaget for at 
være ” Årets ildsjæl ” for sit arbejde 
med højtlæsning .
Det er Koldings Kulturudvalg der ud-
peger de nominerede til prisen, så 
rigtig gået af Vivi og tillykke med pri-
sen.
Vi havde alt i alt en rigtig god aften 
sammen.

Skriver Nina  2.Gilde .

Information og debat
2. GILDE

VALG OG
FRYDENBORG

Den 5. juni, ja den dag har det ofte 
været, at 2. Gilde er på Frydenborg 
til sommerafslutning, men i år var 
der så lige en statsminister, der syn-
tes at denne dag i år, skulle bruges 
til et valg, altså vælger vi at lave en 
”light” udgave. Ja det handler både 
om maden, gildehallen ved bålet og 
ellers, og efter kl. 20 må alle de, der 
ikke kan styre tålmodigheden tage 
deres telefoner frem og følge med, 
eller køre hjem, for at kunne følge 
resultaterne. Desværre blev vi ramt 
af dette fænomen, et valg, men vi 
er sikre på at vi får en dejlig aften.  
Denne aften ser vi også frem til, med 
nysgerrighed, for her kommer vores 
nye gruppedeling frem, og det sker 
jo hvert år, at vi skifter grupper, eller 
Det er en ganske fin mulighed for at 
lære hinanden at kende på kryds og 
tværs. 1. kvinde fra hatten er tovhol-
der på aftenen og sørger for indkal-
delse til gruppeaften, hvor arrange-
ment og opgaver fordeles. For vores 
gilde en perfekt fordeling som giver 
os mulighed for at lære hinanden 
hurtigere at kende. Og der sker altid 
bytninger efterfølgende, ikke noget 
problem og stor forståelse for dette. 
Pensionister er jo ramt af mange fe-
riekvoter. 2.Gilde, vi er klar igen den 
29. august til en tur ude af huset.

Britta
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Tak til alle der deltog i en super hyggelig aften,

hvor alle gik glade hjem.

Helle, Jette, Hanne, Britta
og resten af 2. gilde.
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Information og debat
3. GILDE

3. Gildes Gildehal
9. maj 2018!

32 Gildebrødre var mødt op til maj 
måneds Gildehal, hvor der var op-
tagelse af ny gildebror, Finn Weiss, 
som svarede fint på de stillede 
spørgsmål.
I forbindelse med Sct. Georgs aften 
på Slottet, som blev en både højti-
delig og hyggelig aften, skulle der 
indsættes en ny Stadsgildemester. 
Kaj Vahlkvist indsatte som afgå-
ende Mester, John Preben Hansen 
fra 3. Gilde som den nye Stadsgil-
demester. Og John Preben klarede 
resten af aftenen med bravur. Ikke 
nok med at 3. Gilde nu er repræsen-
teret i Stadsgildet med Stadsgilde-
mesteren, men Henning Lorenzen 
er Stadsgildekansler og yderligere 
blev Poul Petersen på Stadsgildetin-
get tidligere, valgt som suppleant til 
Stadsgildekansleren. Så 3. Gilde har 
vist vejen i Koldings gildearbejde. 
Vi har vist at vi ikke kun af navn er 
gildebrødre, men også af gavn. Det 
nytter jo heller ikke noget at vi læner 
os tilbage og lader de andre gøre 
det hårde arbejde. Men stor tak til 
de tre nævnte Gildebrødre, som er 
med til at vise at 3. Gilde er med på 
banen, når der er behov for hjælp. 
Stadsgildet er jo ikke kun på papi-
ret en overordnet funktion af Kolding 
Gilderne. Stadsgildet har følgende 
hovedopgaver, som jeg her lige vil 

fremhæve:
At varetage forbindelsen mellem de 
enkelte gilder i Kolding og inspirere 
og bistå disse i deres arbejde og 
samarbejde.
At varetage forbindelsen over for 
offentligheden i den udstrækning 
stadsgildetinget og stadsgilderådet 
bestemmer.
At udføre arbejder, som det bliver 
pålagt på stadsgildetinget eller af 
stadsgilderådet.
Som alle kan se, er det et stort 
stykke arbejde som gildebrødre går 
ind i, når de siger ja til at deltage i 
Stadsgildeledelsen.
Derfor er jeg også som Gildemester 
for 3. Gilde stolt af gildet. Jeg syntes 
vi er godt med, når der skal ydes en 
indsats for Gildearbejdet i Kolding. 
Og det gælder alle gildebrødre.
3. Gilde har gennem mange år væ-
ret kendt for at tonen kan være lidt 
hårde gildebrødrene imellem. Men 
det er altid med et glimt i øjet. Og 
trods forskellige opfattelser af sam-
fundet og dets problemer, bliver dis-
kussioner og debatter altid afsluttet 
med at vise respekt for det, som 
har værdi for andre. Vi har jo også 
i 3. Gilde tradition for at skifte grup-
per hvert 3. år. Det kan godt være 
at nogle syntes at det er ærgerligt, 
når tiden er inde til at skifte grupper. 
Fordi som der bliver sagt, nu gik det 
lige så godt og vi har rigtig lært hin-
anden at kende. Kemien og forstå-
elsen mellem os er rigtig god. Disse 
synspunkter er rigtige, men det viser 
sig meget hurtigt, når man kommer i 
nye grupper, at der ikke går lang tid, 
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før man føler en samhørighed med 
den nye gruppe. Man finder måske 
også ny motivation til gruppearbej-
det.  Og dette er en af grundene til 
at gildearbejdet fungerer så godt. 
Vi lærer hinanden bedre at kende 
og får forståelse for de holdninger 
og synspunkter, som gildebrødre, 
vi ikke har arbejdet så tæt sammen 
med har. Og netop det at forstå og 
acceptere andres  holdninger, har vi 
altid i 3. Gilde været gode til. Derfor 
er jeg også sikker på at Gildet går en 
god fremtid i møde, når blot vi ved-
bliver at huske på, at hver en af os, 
er et enkeltstående individ, som ud-
trykker sine meninger og synspunk-
ter på sin måde.
Men vi må vedblive at stå sammen 
som en enhed. For vi har jo et fæl-
les mål, nemlig at gøre en indsats 
for at hjælpe andre og have respekt 
for andres værdier. Samtidig skal vi 
i 3. Gilde at fortsætte med at udbyg-
ge det kammeratskab og fællesskab 
som vi igennem mange år har været 
kendt for.     
5 min. Sct Georg blev holdt af Leif 
Schmidt Pedersen, der berettede 
om en sygdomshistorie om sig selv 
Fik for 12 år siden konstateret 4 di-

skusprolapser i nakken, store smer-
ter, masser af morfin, intet hjalp, Leif 
stoppede med piller. Via arbejds-
pladsen havde Leif en sygeforsik-
ring, blev undersøgt igen, blev ope-
reret og har det godt igen. Men Leif 
finder det forkert, at kun folk med 
kontanter eller sygeforsikring kan 
det, mens andre uden forsikring ikke 
kan. Morale : Har du penge, så kan 
du få, men har du ingen så må du 
gå.
Gildeloven blev læst af Lars Granly 
Schmidt Petersen.

I 

eftergildehallen fik vi lækre kyllinge-
lår med tilbehør.
Lars debuterede som aftenens bord-
leder, og det gjorde han rigtig godt.
Der var forskellige indlæg :
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Hans Peter Petersen om arbejds-
dage på Frydenborg

Henning Lorentsen om Maj Marked 
og Cykeltur på Samsø
Erik Sandholt om kanoturen 9.-11. 
august 2019.

Gruppens indlæg blev holdt af Finn 
Mortensen, der talte om sikkerhed 
og uheld i sin tid som sikkerheds-
chef hos Cold Stores. Et interessant 
indlæg om forskellige krisesituatio-
ner i Finn's arbejde.
Olav spillede til de valgte sange.
En rigtig god og hyggelig gildeaften, 
som vi sluttede på vanlig vis.

Reserveskriver
Kaj-Henning

Information og debat
4. GILDE

4. gildes majarrangement 
med vore damer.

Dette års maj tur gik til Grænsemu-
seet ved Christiansfeld som jo er 
meget aktuelt både nu hvor debat-
ten om grænsebomme eller ikke 
går højt, men også når vi til næste 
år skal fejre genforeningen og det 
der skete for næsten 100 år siden 
det skete alt sammen lige uden for 
museets vinduer den 10. juli i 1920 
– det berømte Kongeridt over den 
slettede grænse, som vi kender så 
godt fra illustrationerne i historiebø-
gerne. 

Det var her Kong Christian d. X blev 
tiljublet. Det var her, han løftede en 
lille hvidklædt pige op på sin hest. 
Og her fik vi så også lige historien 
om den hvide hest var kalket eller 
var hvis, historien er at den var hvid, 
men havde fået en gang makeup 
med hvid kalk. I 56 år havde man 
levet under fremmed herredømme. 
Kongens ridetur over den slettede 



grænse symboliserede, at den nord-
lige del af Slesvig det nuværende 
Sønderjylland igen tilhørte Dan-
mark. Når man i dag går en tur fra 
museet ned til den gamle grænse, 
er det er svært at forestille sig at 
man her med koldt blod skød de 
mennesker, som forsøgte at flygte 
over grænsen. Mange gjorde forsø-
get.  For de fleste lykkedes det. Man 
smuglede i stor stil varer over græn-
sen. Og her var grænsehandel i små 
træskure på begge sider af græn-
sen. Skulle man ud af Danmark, 
måtte man en tur igennem den dan-
ske toldstue, som lå i det sydøstlige 
hjørne af Den gamle Grænsekro, in-
den man kunne begive sig mod syd 
– igennem ”ingenmandsland” – ind-
til man et par hundrede meter sydli-
gere skulle kontrolleres af prøjserne 
ved deres grænsebygning. Denne 
eksisterer fortsat, men er indrettet 
til privatbolig. Overfor denne ligger 
i øvrigt to tidligere prøjsiske gen-
darmhuse. 

Genforenings– og Grænsemuseet´s 
gamle ”hovedhus” – lå nord for den 
gamle grænse – og tjente dengang 
til privatbeboelse – men med en 

klausul om, at der stedse skulle stå 
en opredt seng til rådighed for over-
nattende gendarmer i et værelse på 
1. sal Jo, området omkring museet 
er et virkelig historisk smørhul for 
den, som har sans for historiens vin-
gesus. 

Efter et fint besøg på museet gik 
vi over vejen til Den Gamle Græn-
sekro og her fik vi serveret kroens 
specialitet en wienerschnitzel, som 
dækker hele tallerkenen, og serve-
ret i det lokale hvor toldkontoret var 
da grensen lå her. 

En god og lærerig aften, det er vig-
tigt vi kender og husker vor historie.

Skriver Poul Lyngs
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 5. Gildes udflugt til
Søby brunkulslejre

Lørdag d. 4. maj 2019!
Præcis klokken 10.00 kørte Sdr. 
Bjert Busser af sted med 30 delta-
gere, fra Kolding Storcenter til Søby 
Brunkulslejr.
Efter ca. en times kørsel, hvor der 
under vejs blev serveret kaffe og 
rundstykker, nåede vi frem til brun-
kulslejren. Vi skulle nu køre en rund-
tur i brunkulslejren med en guide.

Lidt historie:
Under første verdenskrig,
1914-18, blev der brudt brunkul ved 
Fasterholt lige syd for Søby.

I 1940, under anden verdenskrig, var 
der mangel på brændsel, og der kom 
rigtig gang i brydning af brunkul.Iflg. 
en bestemmelse fra februar 1940, 
skal brydningen af brunkul, ”så vidt 
muligt” foregå med håndkraft, og fra 
1944 skulle det foregå med hånd-
kraft. Der arbejdede mellem 3000 
og 4000 i Søby Brunkulslejer, heraf 
omkring 2000 i selve Søby.
I begyndelsen foregik brydningen 
med hakke, skovl og trillebør, men 
der kom ret hurtigt transportbånd, 
og gravemaskiner, og ikke mindst 
pumper til at pumpe grundvandet 
væk.
I 1946 brydes der stadig brunkul pri-
mært til elværkerne. 1950-53 skaber 
Koreakrigen fornyet efterspørgsel 
på brunkul. I 1970 stopper produkti-
onen af brunkul, og pumperne sluk-
kes så grundvandet vender tilbage 
til de mange åbne brunkulslejer.
På 30 år er der brudt ca. 50 millioner 
rummeter brunkul i Søby.
Efter den guidede rundtur, var der 
tid til, at nyde den medbragte mad i 
madpakkehuset.



Derefter var der mulighed for at gå 
rundt og inspicere museet.

Her kunne vi rigtig se, hvordan ar-
bejderne boede.

Klokken 15.00 vendte vi næsen 
hjemad, efter en spændende dag i 
Søby Brunkulslejer.
En stor tak til gildeledelsen for en 
veltilrettelagt udflugt!
Hvis i vil vide mere om Søby Brun-
kulslejr, er der masser af læsestof 
på nettet!

Skriver Kurt Schmidt

Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

Lidt flere billeder fra Søby
 Brunkulslejr og link til Hjemmeside 

http://www.brunkulsmuseum.dk/



  Danmarks-Samfundet           
       Protektor- Hans Kongelige Højhed Prins Joachim 

 

Valdemarsdag den 15. juni og Dannebrogs 800 års jubilæum! 
Det er med STOR glæde, at vi i DANMARKS-SAMFUNDET i år skal fejre vores 
NATIONAL FLAG OG DANNEBROG under festlige former; 
Den ene mulighed er en national fejring i København! 
Her har man planlagt en STOR FLAG FEST MED SAMLING af FANER fra hele landet og 
med OPSAMLING fra forskellige byer og FANEBORG på RÅDHUSPLADSEN. 
SÅ HVIS DU HAR LYST TIL DET (med gratis bus transport, frokost og march 
fra Rosenborg til Rådhuspladsen) SÅ SEND MAIL TIL LOKAL FORENINGEN I KOLDING 
SNAREST MULIGT! 
Den anden mulighed er en lokal fejring i Vamdrup! 
Her er der planlagt en ”KOLDING FEJRING” efter FØLGENDE TIDSPLAN; 
 1330 -  MUSIK IGENNEM BYEN. 
 1400 – VELKOMST OG FÆLLESSANG. 
 1415 – FOREDRAG OM DANNEBROG. 
 1445 – FÆLLESSSANG. 
 1500 – KAFFEMULIGHED. 

1530 – UDDELING AF FLAG OG FANER. 
1600 – FÆLLESSANG OG MULIGHED FOR AT BESØGE UDSTILLING. 
1700 – AFSLUTNING. 

 
MANGE HILSNER OG EVT. PÅ GENSYN I VAMDRUP DEN 15. JUNI. 

SKRIVER OG SIGER KARSTEN BARFOED. 
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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. 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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Information og debat
GILDEBROR TIL GILDEBROR

 
 

 

75 52 42 33 kolding@apoteket.dk 

koldingloeve.dk  facebook.com/koldingloeve 

God sommer.
Et skygget Hegn mod Solens Brand,
en spejlblank Sø nær Fjordens 
Strand, et fredet Indelukke
langs bøge-klædte banker:
dèr sætter Kilden fin Musik
til Søn-og Hverdags Tanker -
en Sjælens Fred, en Hjertets Ro
her i dit drømmeriske Bo,
med Ly og læ i Stormens Stund
og lystigt Pip fra Fuglemund,
 I Marielund. 

Med dette smukke vers om 
Marielund, skrevet af Holger 
Drachmann,vil Stadsgildele-delsen 
ønske alle Gildebrødre samt deres 
familier en rigtig god og velfortjent 
solrig sommer, uanset om turen går 
sydpå eller i bliver i Danmark og ny-
der den smukke danske sommer. 

 Med gildehilsen
John Preben Hansen



v/ Lynggaard & Hansen

Ring til home, Kolding Åpark

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

home får vor varmeste anbefalinger. Allerede ved 
første besøg i Åparken følte vi, at det rette valg var 
truffet.Handlen blev gennemført professionelt og 
trygt af jeres dygtige medarbejdere.

Bent og Kirsten

Tak for hjælpen med uddeling af flyers

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

Husk at vi på salæret giver kr.
 

10.000 
i rabat 

   

   

Sct. Georgs
Gilderne
i Kolding

KOLDING
STADSGILDE

Fynsvej 73
6000 Kolding

Koldingstadsgilde@
sctgeorgsgilderne.dk

www.sctgeorgsgilderne.dk

Redaktion:
Olaj Mørup
21 55 31 96
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