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Det som vil ske iflg. 

Kalenderen 
Nov. 2019   
mandag 04-nov Hjælpekomite Udvalgsmøde 

tirsdag 05-nov 4. gilde Gildehal 

torsdag 07-nov 1. gilde Gildehal 

mandag 11-nov 3. gilde 
Admirals 
forsamling 

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 

    
Dec. 2019   

tirsdag 03-dec 4. gilde 
Julemøde med 
ledsager 

torsdag 05-dec 1. gilde 
Julemøde med 
ledsager 

tirsdag 10-dec 5. gilde julemøde 
torsdag 12-dec 3. gilde Julemøde 

onsdag 19-dec 2. gilde 
Julemøde med 
ledsager 

torsdag 27-dec Tværgruppe 
Børne 
Juletræsfest  
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Landsgildet i Vejen 
Det var med stor forventning, vi fra 1. gilde kørte til landsgildet i Vejen. Vi havde 
jo fået nogle nye ting tilsendt bla.fra Odense gildet, så vores forventninger om 
forandring var store. 
 
Så efter velkomst af LGM Helmut Werth, Vejens borgmester og en fra 
Danmarkssamfundet. Blev prinsesse Benedikte modtaget af Vejengarden og 
Helmut Werth.  Efter frokost gik debatten i gang og de forskellige nye forslag 
blev gennemgået, blandt forslaget fra Odense med alle de ændringer og nye 
tiltag. Der var også en ældre dame, kan ikke huske fra hvilket gilde, hun kom. 
Hun mente, vi skulle tænke os godt om og ikke lave noget om før om to år. 
Debatten sluttede om lørdag eftermiddag og om aftenen var der spisning med 
underholdning.  
 
Så det var meget spændende søndag formiddag, hvor vi skulle til at stemme 
om disse nye tiltag!  Efter mange fine ord og store visioner kom vi til behandling 
og afstemning af indkomne forslag. 
Da Odense gildernes forslag var det mest vidtgående skulle det først 
behandles. Her startede LGM med en ”tordentale”, hvor han sagde, at hvis 
forslaget fra Odense blev vedtaget gik hele LGL. Odense kunne ikke stille med 
en gildebror, som ville være ny LGM. 
Odenses forslag blev så sent til afstemning, som et samlet forslag. Her blev det 
desværre forkastet. Tænk! Man kunne ikke bruge noget af det, som Odense 
gildet havde forslået. Man vedtog forslaget om at man ikke kunne stemme med 
fuldmagt, hvorefter alle fuldmagter blev inddraget.             (Fortsættes næste side) 

 

  

   Information og debat 

1.Gildemester 
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Landsgildet i Vejen 
(Fortsat fra forrige side) 
Man vedtog forslaget om at man ikke kunne stemme med fuldmagt, hvorefter 
alle fuldmagter blev inddraget, samt at gildes love ændres til vedtægter. (Hvilket 
giver hvilken forskel?) 

Efter min mening fik den ældre dame helt ret, vi tænker os godt om. Vi venter 
til om to år, så – 

Når man så kiggede rundt i forsamlingen til LGL er det helt naturligt, jo ældre 
man bliver des mere  
Konservativ bliver man – hvad skal vi med noget nyt?? Nej, Nej lad det blive, 
som det er. Det er ikke gilderne, der er noget i vejen med, det er de unge 
mennesker. 
Så det er ikke så mærkeligt at gildebevægelsen går kraftig tilbage, uden 
fornyelse dør man!! 
 
Nu fandt jeg i vores love et udpluk:  
Et distriktsgilde ledes af en distriktsgildeledelse på tre medlemmer. Det er 
distriktsgildeledelsens opgave at inspirere og bistå enkeltgilderne i deres 
arbejde, samarbejde med landsgildeledelsen, samt koordinere 
kursusvirksomhed, internationalt arbejde og forbindelse til offentligheden, 
herunder PR. 
Nu venter vi på inspiration fra distriktsgildet, så vi måske kan få nye yngre 
gildebrødre! 
 
Skrevet af: 

1. Sct. Georgs gildes Gildemester. 
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Gildemøde 1 Gilde torsdag 3.oktober 

Måske var det dagens emne, rundvisning på en spritfabrik og stegte ål, der 
gjorde at vi var næsten fuldtallige den torsdag aften. 
Vi mødtes på Venusvej i det nordlige industri- kvarter ud for Spritfabrikken 
Danmark kl. 1800. 
I receptionen blev vi modtaget af direktøren for fabrikken Hans Ulrik Andersen. 
Efter en kort orientering og en velkomstdrink blev vi vist rundt i de store 
lagerlokaler, hvor vin  og mange forskellige former for spiritus var oplagret i store 
mængder. Virksomheden producerer, blander og pakker forskellige slags 
spiritus (små blå, grå osv. nordsøolie, og mange flere) Det hele foregår i et 
meget moderne produktionsanlæg i store mængder. 
Undervejs fik vi en del af firmaets historie som blev fuldendt af faderen Hans 
Emil Andersen senere på aftenen. 
Firmaet startede 1867 i Vejle som en købmands 
gård som senere flyttede til Kolding hvor de overtog agenturet for 
spritfabrikkerne. Hans Emil overtog som 3 generation i 1969 og drev 
forretningen videre med forskellige agenturer. 
4 generation Hans Ulrik Andersen har nu overtaget og drevet virksomheden 
frem til det den er i dag. 
Vi takker Hans Ulrik for den fine fremvisning. 
Efter fremvisningen tog vi til gildehuset hvor 1 gruppe havde sørget for 
middagen med Søren Rasmussen som bordformand. 
Britta havde lavet de stegte ål, med kartofler og persillesovs, efterfulgt af 
ostemadder og kaffe. 
Kaj Peter orienterede om Uffes begravelse i Marstal,1 gilde har givet en krans 
og et beløb fra broderhjælpen. 
Gildemesteren takkede Hans Emil og Hans Ulrik Andersen for besøget og 
sagde godnat kl. 22:00 
Skriver P A M. 

    Information og debat 

 1. Gilde 
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2. Gilde godt i gang! 
2. Gilde har den glæde at dele mødedatoer med 3. Gilde et par gange i 
sæsonen, og det gør så, at 2. Gilde tager ud af huset . At få dato kabalen til 
at gå op med helligdage, hvor meget, skal der være på programmet osv., kan 
være svært, når vi er et gilde der ikke er ”låst” på traditioner og ”det plejer vi”. 
Og vi bøjer os for 3. Gilde og deres styrke  

Den 10. oktober - hvilken herlig dato  Jeg blev mødt af fødselsdagssang på 
Naturskolen, tusind tak til Jer alle    

Nå, men denne aften drog 2. gilde så ud i Marielundskoven på Naturskolen og 
havde en rigtig hyggelig aften. I kølvandet af de mange arbejdsopgaver der lige 
havde været tidligere i gilderegi, havde ledelsen lagt op til, at vi skulle tale om 
gildet: Hvilke opgaver, hvor meget, hvor lidt, skal vi yde eller skal vi nyde, hvor 
er vores kræfter, hvor meget kan man byde de arbejdende gildebrødre af 
arbejde, hvor skal man lære at sige fra som gildebror, hvad vil vi med gildet, og 
hvorledes ser vi fremtiden samt meget meget andet. Mange tanker på vej. 

Ja, så skulle vi i grupper, og hvem elsker ikke lige gruppe arbejde.   Snakken 
kom alligevel viden omkring og nu håber vi, at ledelsen har fået nogle ideer og 
arbejdsredskaber, som er til at håndtere.  Vi glæder os til at dele dem i samlet 
forum på senere møde.                                                       (Fortsættes næste side) 

  

    Information og debat 

  2. Gilde 
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(Fortsat fra forrige side) 

Vi har overstået den travle tid, vi har (lidt) glemt den, men vi ved godt, at det 
skal ikke ske igen, og alligevel er vi på hesten igen.  Vi kan ikke lade være og 
vi vil jo gerne. Der kom da lige nogle flyers, kalendere.  Min Seest rute, 7 kvarter, 
så var de væk, endda med dem jeg ikke skulle give. Syntes altså det er synd at 
Holbergsparken ikke er på listen, men kan se, at ruten ikke er opdateret siden 
2013,,,, så tænker jeg, den øretæve må jeg tage. Og dem med Nybolig reklame 
uden for huset, der ikke har solgt endnu, skal jo også have, selv om der er ingen 
reklamer skilt  Det gjorde så at mit antal kom til at passe  Men måske man 
skulle spørge ind til opdateringer, nye gader osv. 

2. Gilde har lavet det sådant, at vi kan byde ind på arbejde. Det lyder fornemt, 
men da vi ikke har grupper, bliver vi alle nødt til at tage ansvar for, at de opgaver 
som bliver os pålagt fra andre udvalg, bliver løst. Disse opgaver bliver så sendt 
til os alle, og vi byder ind i det omfang vi magter/ har tid – og eller der kan altid 
bruges en madmor. 

F.eks. når det er flyers tid, så bliver ruterne sendt ud til os på mail, og indenfor 
20 minutter er der udsolgt………DET er virkelig dejligt. Ja du skal godt nok være 
hurtig, hvis du vil have din ”yndlingsrute”. En ny trend er opstået, at efter 
uddeling mødes vi nede i byen og udforsker forskellige frokostrestauranter, lige 
meget om man har gået denne dag eller slet ikke gået. Det er da vist noget der 
ligner net working. 

For et par dage siden, kom der en mail til os alle fra Jette, vores Frydenborg 
repræsentant, at der var Vinterklargøring på Frydenborg. I dag skriver hun, at 
der er 9 personer fra 2. Gilde, der kan være repræsenteret til dette. Så dejligt. 

Nogle fra 2. Gilde drager også af på Wellness tur til Polen den 24. oktober. 
Dette tiltag er også et udspring af gildets netværksarbejde. Så jeg syntes vi har 
godt gang i gildelivet. 

 Skriver Britta 
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2. Gildes Bankospilden 22. oktober, fuldt hus. 
 

Hvor er vi bare glade for, at 
det igen lykkedes os at lave 
en aften på tværs af alle 
gilder.  

 Bankospil i Gildehuset med fuldt 
hus. En rigtig hyggelig aften, hvor 
det halve af folket ikke kan høre og 
det andet halve snakker for meget. 
Og så er der dem der vinder det 
hele. :-)  

Vi takker alle der støttede op om 
vores aften, håber I syntes det var 
en god aften, selv om I måske ikke 
lige vandt. Vi har haft gavmilde 
sponsorer, og derfor tør vi tro på et 
overskud som gør, at vi også tør tro 
på, at kunne lave det igen til næste 
år. Håber vi ses. 

Fotografen var desværre ikke 
tilstede, så I må undvære et 
stemningsbillede 

MGH Britta 
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3. Gilde’s arbejdsweekend på Houens Odde Spejdercenter 

I weekenden d. 5 og 6 oktober var 17 Gildebrødre fra 3. gilde for 53. gang ude og 
hjælpe Houens Odde Spejdercenter. Vi startede lørdag kl. 09 med en dejlig 
morgenkaffe på Stensgaarden, med alt dertil hørende - også de blødkogte æg 
(Bent Hoberg stod som vanligt for indkøbet)  

Christian fra Spejdercenteret fortalte 
lidt om, hvad der var sket i den seneste 
tid på Centeret og hvad der var 
weekendens opgaver. Lørdag skulle 
der køres 25 m3 brænde ind i et skur og 
der skulle ryddes op i en raftegård. 
Centeret havde for første gang måttet 
ud og købe tørt brænde til spejderne, 
da der havde været så mange spejdere 
på centeret i år, at deres lager af 
brænde var nul. Gildebrødrene gik til 
arbejdet med fuld energi og med 3. 
gildes sædvanlige humør og gode 
humor. Frokosten kl. 13 var en dejlig pause i arbejdet og sulten var da også stor, 
så også her blev der gået til den. Om eftermiddagen fortsatte vi arbejde og nåede 
også i mål med dagens arbejde ved 17- tiden, alle godt trætte og ømme i de 
muskler, som vi sædvanligvis ikke brugte. 

 

Aftensmaden stod Henning L, Michael N og 
Christian S for, ligesom indkøbet hertil. Vi 
fik først 2 forskellige bruschetta og til 
hovedret farsbrød med grønt og hertil 
flødekartofler, og til dessert fik vi is med 
chokolade, karamel og forskellige bær. Der 
blev hygget hele aftenen med selvbragt vin.                           
(Fortsættes næste side) 

 

    Information og debat 

  3. Gilde 
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(Fortsat fra forrige side) 
Et lille indslag blev det også til, da Henning L rejste sig og sagde, at han havde en 
meddelelse fra Borgmesteren til en Gildebror. Det var undertegnede, der netop i 
dag fyldte 21 år og som i de 12 af årene havde levet i Kolding på ”tålt ophold”. Han 
fik i anledning af sin nye myndighedsalder tildelt ”permanent opholdstilladelse”, dog 
på betingelse af at politiet holder ham under opsyn. Grunden er at der dagligt 

kommer ældre herrer 
fem og tilbage på 
adressen - ældre 
herrer, der bærer et 
symbol som ligner den 
franske lilje på sin 
adresse, men så længe 
politiet ikke opdager 
noget gedulgt, beholder 
han sin faste 
opholdstilladelse. 

 

Søndag startede vi igen kl. 09 med lækker morgenmad, hvorefter at vi kørte til A-
centeret. Christian havde ikke regnet med at vi nåede så meget om lørdagen, så 
søndagens arbejdsopgaver var noget ekstra, han havde fundet på. Nogle kastede 
sig over en ny brændestak på 50 m3 og andre begyndte på at rydde et krat 
(selvfølgelig blev det brændt af), hvor der skulle gøres klar til en stor klatrevæg. Vi 
nåede kun starten på begge dele, da vi kun havde formiddagen til rådighed. 

Vi sluttede det hele af kl. 13 med en god og velfortjent frokost, hvor de sidste rester 
blev indtaget. Herefter oprydning og så farvel og tak til Houens Odde spejdecenter 
for en dejlig weekend, hvor vi gav spejderne en god hjælp og ikke mindst nød 
hinandens kammeratskab. Jeg er sikker på at alle vendte mega-trætte hjem 
søndag.                            

 Referent: Christian S.  
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Onsdag den 27. november 2019 kl. 16.00 

Sct. Georgs Gildernes hus, Fynsvej 73, 6000 Kolding 
 

Det er en glæde at indbyde alle Gildebrødre og pårørende 
til modtagelse af Fredslyset 2019. 

  
Ved arrangementet byder vi på æbleskiver, gløgg, 

 kaffe og kransekage. 
 
Program for eftermiddagen: 

16.00       Velkomst ved 3. gildes gildemester 

16.05       Fortællingen om Fredslyset v/Stadsgildemesteren 

16.15       Fredslyset bæres ind 

16.25       En sang 

16.30       Servering af æbleskiver og gløgg m.m. 

16.55       En sang 

17.00       Donationer v/Hjælpekomitéen 

17.25        En sang 

17.30       Afslutning 
 

Foreninger og kirker er ligeledes velkomne til at 
afhente Fredslyset fra kl. 16.00 

 
3. Sct. Georgs Gilde Kolding 

 

 
 
 
 

Invitation 
Fredslyset 2019 
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3. Gildes gildemøde med damer den 10. oktober 

Til denne aften var vi mødt 39 deltagere og Christian Sønderby var bordleder. 
Vi begyndte med at synge Nu falmer skoven trindt om land, og derefter blev der 
serveret stegt flæsk med persillesovs, efter spisningen kunne vi byde 
velkommen til Viktor Jacobsen som er daglig leder af Gademix.  
Gademix ligger i forbindelse med Kvarterhuset på Junghansvej, Viktor fortalte 
levende om Gademix han fortalte og forklarede om fortiden, nutiden og om 
ønsker for fremtiden. 
På hjemmesiden Gademix.dk kan man se en hel del informationer, prøv det, 
man søger bl.a. frivillige til hjælp til de mange forskellige opgaver der er i huset. 
Inden Viktor sluttede, var der tid til at stille spørgsmål som han besvarede, 
herefter fik kaffe med æblekage og småkager. 
Som afslutning på denne aften takkede GM Laurits Vinding, Viktor og 1. gruppe 
for en god aften. 

Reserveskriver Uffe 
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3.gilde og sanggruppen ”Unoderne” 
lavede forårskoncert på Godset, der gav en donation til 

børnehaven”Løvetand” 

I foråret holdt 3.gilde i samarbejde med sangkoret U- noderne en forårskoncert 
på Godset i Kolding, hvor man både kunne høre koret synge forårssange, og 
gæsterne kunne også selv synge med.   

Fra U- noderne: Helle Krogsgaard. Moritz Hynkemejer, og Rudi T. Pedersen. 
Fra 3.Gilde: John Preben Hansen, Egon Lundsgaard og Paul Petersen. 

Fra Løvetand: Malene Andersen og Tove Jørgensen 
 

Overskuddet fra koncerten har 3.gilde og U- noderne nu besluttet at donere til 
børnehaven Løvetand, der er en daginstitution drevet af Kolding Kommune efter 
en model, hvor handicappede børn og ikke handicappede børn går i samme 
hus. 

De handicappede børn kan have mange forskellige udfordringer fra for 
eksempel medfødte syndromer og hjerneskader opstået inden eller under 
fødslen. I dagligdagen betyder det for børnene, at det kan være svært eller 
umuligt at bevæge sig ved egen hjælp, og at de må bruge hjælpemidler for at 
komme rundt og lege eller for at træne kroppen. 

Donationen fra 3.gilde og U - noderne bliver derfor brugt til indkøb af særligt 
hjælpemiddel til børnehavens handicappede børn.  

Det er 2.gruppe i 3.gilde der har arrangeret koncerten, og vi vil gerne takke for 
fremmødet fra 3.gildes medlemmer for at de kom og støttede koncerten. 

Det er 2 gruppes forventninger at lave en ny koncert 
 i samarbejde med U – noderne i foråret 2020 
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Kongebåden på land 

 

 

Efter en våd sommer skulle 
Kongebåden i land for vinteren. 

Båden havde ikke lidt nogen skade, men 
mågerne havde åbenbart udset den som 
ynglings opholdsplads, idet preseningen var 
godt møget til.               (Fortsættes næste side) 

 

 

 

    Information og debat 

  4. Gilde 
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(Fortsat fra forrige side) 
Den 12. oktober mødtes bådlauget, fra 4. gilde ved Slotssøen, nogle af 
laugsbrødrene havde været ude hos Arne, for at hente en trailer som båden 
skulle fragtes på.  Gummibåden med Kaj ombord blev søsat, og Kaj roede ud 
til Kongebåden, og fragtede den ind til molen, hvor båden blev læsset ombord 
på traileren. Båden overvintrer ude hos Arne i en hal, og til foråret skal den 
klargøres til sæsonen 2020, hvor søsætningen sker den 2. maj. 
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Fellowship Day 
Den 23. oktober 2019 afholdt Trekantsområdets distrikt i Sct. Georgs 
gilderne  Fellowship Day på Syddansk Universitet i Kolding med 
deltagelse af over 70 gildemedlemmer fra Vejle, Fredericia og Kolding.  

 

Fellowshipbudskabet for de nordiske lande har i år meget fokus på venskaber. 
I en tid, hvor samfundet ændrer sig stadig hurtigere, er det vigtigt at tænke på, 
hvad et venskab er for noget, og hvilken betydning, det har for den enkelte. 
Mange er venner på de sociale medier, men venskab er meget mere. 
Venskab er det, der lever i os, og som følger os alle årene. Vi skal dyrke disse 
venskaber og følge op på dem. Somme tider på afstand og somme tider på 
nært hold. (Fortsat fra forrige side) 
  

    Information og debat 

  5. Gilde 
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(Fortsat fra forrige side) 
I år stod Koldinggilderne for Fellowship Day, som går på skift mellem de 3 
byer. Denne venskabsdag (Fellowship Day) er en fast tradition i Sct. Georgs 
gilderne i hele verdenen, og den afholdes mellem den 24. og 25. oktober hvert 
år, hvor vi fejrer stiftelsen af det Internationale Scout and Guide Fellowship 
(ISGF) den 25. oktober 1953 og FN-dagen den 24. oktober.  

Vi startede dagen med en interessant rundvisning på 
SDU.  Derefter var der åben gildehal og spisning, inden 
Lise von Seelen fra Etisk Råd holdt et inspirerende 
foredrag om rådets aktiviteter. Etisk Råd har jo her i 2019 
fået kontor her i Kolding.  

Foredraget kom bl.a. ind på problematikkerne omkring 
ved behandlingen af barnløse og de etiske dilemmaer, 
der er forbundet hermed. Også dilemmaer omkring den 
sidste tid, vi har på jorden blev indgående gennemgået. 
Hvordan kan vi selv være med til at præge afslutningen, 
og hvilke overvejelser har etisk råd været inde i omkring 
dette emne. 

Det var en 
spændende aften 
med mange nye 
indtryk og mulighed 
for at knytte nye 
venskabsbånd, som 
dagen lægger op til, 
og hvor vi i 
Koldinggilderne 
havde mulighed for 
at vise vores flotte 
universitet frem. 

Aase Jensen, 
2.Gilde Kolding 
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FELLOWSHIP DAY BUDSKAB 25 oktober 2019  
Kære venner  
Lad os tænke nogle årtier tilbage.  Året er 1953, det er den 25. oktober og stedet er 
Luzern i Schweiz.  Her er repræsentanter fra 18 lande samlet. De brænder alle for det 
internationale spejderarbejde og ønsker at fortsætte med dette, selv om de nu er 
voksne.  
Det er starten på ISGF, International Scout and Guide Fellowship.  
I dag, 66 år senere, har medlemsskaren bredt sig til at omfatte 66 lande verden over. 
I yderligere 39 lande er der medlemmer af ISGF. Det er medlemmer af Central Branch, 
der arbejder på at skabe en organisation - et gilde - for voksne i samarbejde med de 
nationale spejdergilder i deres region.  
Vores mål og ambitioner kan have taget nye former på én eller anden måde, men vi 
er parat til at få venskaber til at blomstre. Vi mødes i vores lokale gilder, vi deltager i 
træf og konferencer og bygger broer for at styrke spejderånden og er åbne for nye 
venskaber. I august måned næste år samles vi igen. Til den 29. ISGF 
Verdenskonference i Madrid, i Spanien. Dèr får vi mulighed for at få nye venner og 
bygge broer verden over.  
Vi er stærkere sammen, og når vi står sammen, kan vi få ting til at ske.  
Hver dag bliver vi mindet om problemer over hele verden. Moder Jord lider, og folk 
lider med hende. Vi hører konstant om klimaforandringer.  Der er oversvømmelser, 
orkaner, jordskælv og vulkanudbrud, der ofte fører til sultkatastrofer - og mennesker 
bliver flygtninge. Det bliver varmere nogle steder, isen både i nord og i syd smelter, 
og det får havene til at stige og skabe nye udfordringer.  
KAN VI SOM ISGF FAMILIE GØRE NOGET VED DET?  
Ja, vi kan hver især bidrage en lille smule.  
Vi kan ændre vores vaner med hensyn til den måde, vi behandler jorden på, og vi kan 
have indflydelse på andre. Vi kan reducere vores affald, især plastik - og vi kan tænke, 
før vi handler.  
ISGF’s Verdenskomite ønsker at takke alle vores medlemmer for jeres bidrag og 
opfordre alle til at sende os information, fotos m.m. af det arbejde, I har gjort rundt 
omkring i verden.  

 Lad os fejre i venskab, stå sammen for en bedre verden. Glædelig Fellowship Day.  
  De bedste hilsner  

Medlemmerne af ISGF Verdenskomite   
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Hej alle, synes i ikke det går godt her i Kolding. Det er min mening, for vi er 
gode til at lave ting sammen, til vores alles bedste. 

Ikke mindst til dem der ude i byen får donationerne. Her i sommer havde vi en 
donation, vi skulle tage os af hurtigt. Det gik hurtigt, og der var to gilder der 
straks bevilgede de nødvendige midler, og vi kunne få det i orden, til stor glæde 
for modtageren og dennes familie. 

Mange gildebrødre har gjort en stor indsats, for at skaffe midler til vores hjælpe 
arbejde. Der er bragt mange blade og flyers ud. Også andet arbejde er udført. 
Det har givet rigtig mange penge, som vi fortsat kan dele ud af til gode formål. 
Det skal i alle have en stor tak for, og så må vi ikke glemme vi fik også lidt 
motion ud af det. Jeg håber også at jeres villighed fortsætter. 

Vi står nu igen over for at skulle uddele donationer her ved freds lysets ankomst. 
Der er kommen en del ansøgninger som vi vil behandle i begyndelsen af nov. 
måned. Det er en stor glæde at kunne dette på alle gildebrødres vegne, for selv 
om vi er fem gilder, så løfter vi i flok, og gør livet lysere og gladere for andre. 

     Med gilde hilsen 

     Jørgen Pørksen 

  

    Information og debat 

   Hjælpekomiteen 
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Fredslyset i Danmark 

En flamme bliver til et hav af lys 

Fredslyset er blevet tændt i Fødselsgrotten i Betlehem ved den 
flamme, som altid brænder der. 

 
Fredslystraditionen opstod i Østrig i 1986. Hvert år får den østrigske radio ORF 
(Österreichischer Rundfunk) fløjet et Fredslys ind fra Fødselsgrotten i Betlehem 
til Wien. 
 
Efter en økumenisk gudstjeneste i Wien tager spejdere og gildemedlemmer 
årets Fredslys med hjem for at sende det rundt i deres eget land. Fra 
begyndelsen gik de østrigske spejdere ind i arbejdet og det er nu primært 
spejderne, der henter og bringer Fredslyset ud i Østrig og Europa. Til stafetten 
i Europa bruges både tognettet og privatbiler. I flere lande er det nu blevet til et 
samarbejde mellem spejderne og Sct. Georgs Gilderne. 

Udbredelsen af Fredslyset går af en rute fra Wien over Frankrig, England, 
Skotland og til Irland. En anden rute fra Wien går gennem Tyskland nordpå til 
Skandinavien og Østeuropa. Siden 1996 er det lykkedes at få Fredslyset bragt 
ud i Danmark og videre til Sverige, Norge og Finland.        (Fortsættes næste side)  

  

Information og debat 

Fra Gildebror til Gildebror 
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(Fortsat fra forrige side) 
Stafetten i Danmark udgår i ugen før 1.søndag i advent fra Roskilde og Århus, 
hvor der begge steder afholdes arrangementer, inden stafetten sættes i gang. 
Spejdere og gildemedlemmer inviterer mange steder i Danmark til forskellige 
aktiviteter i forbindelse med modtagelse og videregivelse af Fredslyset. F.eks. 
bringes det videre i olielamper, flagermuslygter, fakler eller lignende og foræres 
til hospitaler, plejehjem, borgmestre, børneinstitutioner, kirker, arresthuse, 
krisecentre m.fl., der så tænder adventskranse, julelys, alterlys og lignende med 
flammen fra Betlehem. 
 
I Danmark har Sct. Georgs Gilderne valgt at modtage og videregive Fredslyset 
uden nogen form for politisk, religiøs eller anden bagtanke, men en gave hvor 
budskabet er: 

• Fred på jorden 

• Et lys for fællesskab 

• Et lys for forståelse 

• Et lys for fred og venskab 

• Et lys for tolerance 

• Et lys for nødlidende og ensomme 

• Et lys for aktivt arbejde 

• En gave som skal lyse op i adventstiden 

• En gave til dig så du kan tænde et lys til glæde for andre 
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Referat fra stadsgilderåd den 30. oktober 2019 
 
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 2020. 
7. Beretning fra udvalgene  

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

8. Eventuelt (herunder GIM-udvalg og onsdagsklubben)  
 

Deltagere: 25 Gildebrødre 
Stemmeberettige Ledelsesmedlemmer: 18 Gildebrødre 
Ad 1 Velkomst 
John Preben Hansen bød velkommen 
Ad 2 Valg af dirigent 
Finn Mortensen blev valgt 
Ad 3 Valg af referent 
Henning Lorentzen blev valgt. 
Ad 4 Godkendelse af referat 
John Preben Hansen efterlyste reviderede lister til Værdighedsprojekt. 
Ad 5 Stadsgildemesterens beretning (indsat kursiv og uredigeret) 

Information og debat 

Stadsgilderådet 
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John Preben Hansen 
Allerførst, stor ros til gilderne for det fine arbejde der har været i de store 
fællesprojekter som vi har haft siden sidste Gilderådsmøde. 
Der har bl.a. været arbejdsdage på Frydenborg, Maj Marked, Udbringning af 
Home flyers i både juni og oktober, malerarbejde på Frydenborg samt 
udbringning af Kolding net avis, 33.047 stk. og et løft til hjælpekomiteens 
arbejde Vinterklargøring på Frydenborg. 
Den 6 august og den 25 september var der brug for gildebrødre til hjælp med 
at bære kister ud, i forbindelse med gildernes værdighedsprojekt. Der har 
efterfølgende været en fin artikel i JV. (hold avisen op)   
Super godt gået, stor tak til alle. 
Foruden de store fælles opgaver der har været, har der i de enkelte Gilder også 
været stor aktivitet med bl.a. Veteranlejren på Frydenborg, bankospil, 
arbejdsweekend på Houens Odde, Kongebåden skulle tages op, samt salg af 
kaffe osv. på Kunstevent 2019. Børneinstitutioner og plejehjem på Frydenborg, 
og meget meget mere. 
Der har været arbejdet meget i gilderne, og det viser at det er levende og aktive 
gilder der er i Kolding.    
Den 22.8 blev der afholdt et ekstraordinært Stadsgilderådsmøde vedrørende en 
forventet merudgift i forbindelse med maling af Frydenborg. Merudgiften blev 
bevilget / godkendt. 
Der har været afholdt Gildemestermøde. På mødet blev der bl,a, talt om det 
dilemma som alle gilder har, nemlig det at få nye gildebrødre, der kom også 
nogle ideer / forslag som jeg vil nævne her: 
Gilderne skal reklamere i de 5 elektroniske standere der ved Koldings 
indfaldsveje, jeg kan oplyse at prisen for 7 dages visning er kr. 1000,00 
Åbent hus i Gildehuset (det har været prøvet før med et skidt resultat, men 
derfor kan det godt blive en succes denne gang). 
Invitere spejdere ned og se Gildehuset, for at give dem et indblik i gildearbejdet 
efter spejdertiden. 
Artikel Sct. Georgs Gilderne i Kolding i JV og Ugeavisen. (Har været prøvet før 
af 3. Gilde, vis avisartikel). 
Alle disse elementer kan evt. samles i tiltag. 
Der har været Fellowship day 2019 som blev afholdt på Syddansk Universitet. 
Stadsgildet blev repræsenteret af Stadsgildekansler Henning Lorentzen og 
Stadsgildeskatmester Bent Christensen. 
Vi har fået ny redaktør til Information & Debat, det er Finn Weiss fra 3. Gilde, 
jeg håber alle vil bakke op om Finn. Jeg syntes det er vigtigt at vi i Kolding har 
dette medlemsblad og så er det også en god indtægtskilde med hensyn til 
annoncer. 
Hvis der planlægges arrangementer i gilderne som ikke er i kalenderen beder 
vi venligst om at melde det til Stadsgildekansleren, som så vil prøve at 
koordinere arrangementet så det ikke kollidere med andre arrangementer, og 
måske med en dårligere indtjening til følge.  
Stor tak til Nis for det store arbejde med at tegne annoncer. 
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Også en stor tak til alle udvalg som gør et kæmpe arbejde. 
Der har været afholdt Distriktsgildeting her i gildehuset, dirigent var Jørgen 
Pørksen og Distriktsgildeledelsen ser nu således ud: Distriktsgildemester 
Carsten Barfod fra 4. Kolding, Distriktsgildekansler Jørn Toftegaard fra 1. 
Fredericia, Distriktsgildeskatmester Keld Kirkeskov 2. Vejle. 
Der har også været afholdt Landsgildeting i Vejen, hvor landsgildeledelsen blev 
ændret fra 6 til 3 personer og hvor lovene blev ændret til vedtægter og 
landsgildets forslag til ændringer blev vedtaget. Jeg deltog ikke selv, det er jo 
ingen skam at blive væk når man ikke er inviteret, så jeg vil sige tak til Steen for 
info.  
Det var så min beretning til dette Stadsgilderådsmøde. 
 
Ad 6 Økonomi, fremlæggelse og godkendelse af budget 2020 
Bent Christensen fremviste budgetopfølgning for 2019, fik applaus uden 
kommentarer. 
Inden godkendelse af budget for 2020, havde Stadsgildet et ønske om, at 
indkøbe nyt bookingsystem til Frydenborg. 
Dette system vil være i stand til, at erstatte den største del af de manuelle 
opgaver for udlejningschefen. 
Blev godkendt, udgift til installation i 2019 regnskab, og alm. Drift på 2020 
budget. 
Budgettet for 2020 blev ligeledes godkendt med ros til Bent Christensen for sit 
eminente arbejde. 
Ad 7 Beretning fra udvalgene 
7.a Hjælpekomite, Jørgen Pørksen (indsat kursiv og uredigeret) 
Beretning ved stadsgilderåd 30/10 2019 Hjælpekomiteen.  
Hjælpekomiteen som er vores alles udvalg, det er her vi formidler vore 
økonomiske midler til mange formål.  
Det går rigtig godt, vi har siden sidst fået mange donationer i kassen, så nu er 
vi klar til at uddele ved fredslyset. Der er kommen en del ansøgninger, som skal 
behandles på mødet mandag den 4. november.  
I øjeblikket er der 17 ansøgninger, et par af dem er der gilder der sponserer, og 
det skal de have tak for.  
I sommer havde vi også en ansøgning om tilskud til en dreng der skulle have 
nogen uddannelse. Men familien manglede lidt økonomi, hvorfor vi gik ind i 
sagen. Her var der to gilder der trådte til og dækkede, udgifterne det næste år, 
og så må vi se hvad der sker herefter.  
Maj marked gav 5149 kr. og det er da helt godt for nogle få timers arbejde af 
gildebrødrene og her var nok til at besætte alle de vagter vi havde sat op. Vi 
stod også nok et godt sted sammen med vores pølsesalg. Jeg vil forsøge at få 
samme stadeplads til næste år.  
Mange var involveret i udbringningen af, netavisen.  
Det var en stor opgave, men ved fælles hjælp fik vi det til at fungere, det gav en 
god sum til vores hjælpe arbejde 66.000 kr. Jeg vil gerne i bringer vores tak 
videre i gilderne, og vi håber i er friske til den næste uddeling. Det er nok værst 
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at tænke på, men det går når man først kommer i gang så går det. Det samme 
gælder for de fleyers der kommer med jævne mellemrum.  
Nu må jeg ikke glemme vore strikke damer, der også har ydet en stor indsats 
for at tjene penge til hjælpearbejdet. Også pondus skal have tak for pengene.  
Jeg ved ikke om det er nok, men ellers spørg, og jeg skal forsøge at svare efter 
bedste evne.  
Endvidere havde Gilderne fået en henvendelse fra God Jul om vi ville være i 
stand til at pakke 180-200 julepakker til værdige trængende. 
Dette mente stadsgilderådet ikke vi kunne magte. 
 
7.b Husudvalg, Poul Lyngs (indsat kursiv og uredigeret) 
Taget over hoveddøren er blevet repareret, skaden var heldigvis mindre end 
først antaget så udskiftning af en tagbrønd skal efter tagdækkeren løse 
problemet med utætheden, noget billigere end forventede. 
Styringen af vort varmeanlæg fungerer ikke, og er svær at indstille, så vi har 
kontakt til Jens Kristiansen som kommer med forslag til noget nyt og mere 
brugervenligt, vi har penge på budgettet så vi kan få det lavet i dette år og inden 
vinteren. 
Vi har været i dialog med vor lejer låsesmeden om huslejestigning årligt på 2 
%, der jo er noget pristallet som stiger med omkring 1 %, vi har fundet en 
fornuftig løsning som begge parter er tilfreds med. 
Vi har som alle fået brev fra kommunen angående sortering af affald, det er jo 
kun vedrørende udlejningen på 1. sal, affaldet fra gildet går i industriaffald, men 
vi har i husudvalget besluttet at vi også skal sortere madaffald fra så vi arbejder 
på om det er kommunen eller en af de andre affaldsfirmaer der skal løse 
opgaven. 
Højtaleranlægget som der har været lidt debat om, og som nu har været prøvet 
i nogle gildehaller og andre sammenhæng mener vi løser vort behov, der er nu 
lavet et bord på hjul til det så det er let at flytte rundt hvor det skal bruges.    
Den kommende opgave i huset er det tilbagevendende, med vores nabos store 
egetræ som smider rigtig mange blade ind til os og ikke mindst i vores 
tagrender.  
Husudvalget. 
Poul Lyngs fik et spørgsmål omkring affalds-containere som blev besvaret. 
 
7.c Lejrudvalg, Ole Otzen  
Ole Otzen fortalte om de aktiviteter der havde været på Frydenborg siden sidst 
Mastesejl udskiftet, samtlige bygninger er malet, ny belysning i køkken, toiletter 
og baderum, fugning i baderum, nye trappetrin fra terrasse til græsplænen, der 
er indkøbt et rullestativ. 
Den 29. oktober var der vinterklargøring, 28 gildebrødre deltog, meget flot!! 
Nye tiltag i 2020: lydregulering og nedtagning af brændeovn i opholdsstuen, 
renovering af ventiler, vandhaner og styring i baderum, stålplade bag udv. Vask, 
udskiftningen af relæer, maling af køkken og væg mod køkken i spisesal, maling 
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af vinduer og døre i anneks og hovedhus, nye borde og bænke ved bålplads, 
træterrassen nedrives og renoveres, maling af borde og bænke. 
Ejvind S. Jacobsen og Niels Chr. Refsgaard Iversen gennemgik 10 års planen 
for Frydenborg, et rigtigt flot arbejde, der lavet til gavn for styringen af 
økonomien i fremtiden. 
Nis Henning Jørgensen roste det store arbejde med 10 års planen, men mente 
dog, at vi skulle overveje at lave træterrassen om til en flisebelagt terrasse. 
 
7.d Distribution Kurt Schmidt (indsat kursiv og uredigeret) 
Jeg har glædet mig til denne aften, og hvorfor nu det? 
I april måned, blev jeg ringet op af Finn Mortensen om gilderne kunne omdele 
ca. 33.000 kolding.net aviser. Jeg skrev rundt til udvalget og gildemestre. Alle 
var med på ideen, på den betingelse, at det var en fælles opgave, og beløbet 
skulle gå til hjælpekomiteen. 
I juni måned, fik jeg listerne over de veje hvor aviserne skulle omdeles. Ret så 
forvirrende, for alle gadenavne var i alfabetisk orden, og ikke delt op i distrikter. 
MEN på et udvalgsmøde den 26. august, tilbød Bent, at han kunne klare denne 
opgave. Han fik ruterne delt op i 5 distrikter, således at der kunne printes flotte 
rutekort ud. En stor tak til Bent. 
Den 3. september ankom der 3. paller aviser ned til gildehuset, men de kunne 
ikke blive kørt ind i garagen, og pallerne blev stillet på fortovet. Jeg måtte så 
hurtigt ha` fat i hjælp, til at bære kartonerne ind i garagen. Bent, Ingolf Kai Peter 
mødte op. En stor tak til dem. 
Nu skulle aviserne omdeles, OG VI GJORDE DET VED FÆLLES HJÆLP! 
Bent kunne efter omdeling, sende en regning til kolding.net, og de er tildelt 
hjælpekomiteen! 
Næste omgang af netaviser, skulle blive til februar 2020, hvor de vil blive leveret 
i min carport. 
HOME flyers og kalendere, har vi også omdelt med et flot resultat. 
Jeg fik et mindre glædeligt chok, da jeg så, hvor meget vi har tjent i år. 
Et fantastisk flot resultat, og jeg vil opfordre gildemestrene til, at rette en stor tak 
til alle de gildebrødre, som har været med til at gå fortovene tynde. 
  
7.e Ridderudvalg Karsten Barfoed 
Karsten Barfoed fortalte, at der var breve på vej til gildemestrene omkring 
tilmelding til Ridderoptagelse på slottet, der var allerede tilmeldt 3 kandidater. 
Riddergildehallen er på slottet den 13. maj 2020. 
 
 
7.f Operaudvalg Ib Damkjær 
På opfordring fra Ib Damkjær-Larsen og Karsten Barfod, lukker vi foreløbigt 
punktet. 
Ad 8 Eventuelt herunder GIM og Onsdagsklub  
Karsten Barfoed fortalte om Gim og Gum arbejdsopgaver, og fortalte om en 
vellykket Fellowship day på Syddansk Universitet. 
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Takkede 2. gilde og Specielt Aase Jensen for indsatsen. 
Onsdagsklub: 
Henning Lorentzen opfordrede alle til at deltage om onsdagen, vi har en rigtig 
hyggelig eftermiddag. 
Karsten Barfoed kunne ikke acceptere Landsgildeledelsens udmelding omkring 
betingelserne for, at de ville blive siddende, og fortalte at der i Distrikts regi 
arbejdes med et ekstraordinært Landsgildeting. 
Jørgen Pørksen apellerede til at reservationssystemet til Gildehuset blev 
moderniseret, tages op på næste husudvalgsmøde. 
John Preben efterlyste indlæg om, hvordan vi kunne få nye gildebrødre. 
Steen Thisgaard oplyste at 5 Gilde var på Biblioteket hele november måned 
Vi forsøger i den forbindelse at få lavet en reklame i ITskærmene ved 
indfaldsvejene.  
 
31. oktober 2019 
Henning Lorentzen 
Stadsgildekansler 
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