
3. juni 2019 

Friluftsgildehal 
 
Mandag den 3. juni 2019, afviklede 5. Gilde sin årlige 
friluftsgildehal på Frydenborg. 
Da alle gildebrødre og gæster var fremmødt, blev vi 
budt velkommen af 2. gruppe, med et glas kølig 
hvidvin, som vi så kunne skåle med. 
 
Så var der tid til at lege. Vi blev delt op i tre hold. Det 
ene hold muntrede sig med kongespil. De to andre 
hold, spillede stigegolf. Kamplysten var intakt på alle 
holdene, og der blev spillet med stor koncentration. 
 
Uden mad og drikke dur helten ikke. Der var tændt op 
i grillen, så der kunne blive serveret pølser og 
kartoffelsalat. Til dessert blev der serveret islagkage -
dejligt! 
 
Efter at kaffen var blevet drukket, var der tid til at 
afvikle friluftsgildehal. Bålet var tændt, og selvfølgelig 
skulle vi starte med at synge Der er et yndigt land-
stående. 
 
Steen indledte med mindeord over Inger E. Kroman 
Jensen, som afgik ved døden den 19. maj, få dage før 
hun ville være fyldt 85 år. Hun blev optaget i 
2. Sct. Georgsgilde d. 15. okt. 1959, og hun havde 
glædet sig til, at fejre 60-års jubilæum i år! 
Hendes lyse sind, glæde og hjælpsomhed, vil vi savne i 
årene fremover. 
 
Æret være Ingers minde-TAK 
 
Vi fortsatte med at synge nr. 212 - Dit sind flyver altid 
så viden omkring. 
 
Happy birthday Mrs. Sophie! 
 
Mange har set 90-års fødselsdagen nytårsaften på TV. 
Den 15. juni skal vi fejre en rund ”fødselsdag”, der skal 
blot et nul mere på 90, så det bliver 800 år.  
De ”lærde” har vurderet, at Dannebrog faldt ned fra 
himlen under et korstog i Estland i 1219.  
Uden for middelalderborgen i Tallinn i Estland, er der 
opstillet en bastant jernskulptur med Dannebrog som 
symbol på, det var her Dannebrog faldt ned i 1219. 
 
Flaget bliver brugt i flere sammenhænge. Tænk blot 
på, at roligans bruger flaget, som symbol i klaphatten. 
Til landskampe er, er der publikummer, som har malet 
Dannebrog i ansigtet, og ofte udklædt i flagets farver. 
 
Der er ikke nogen decideret lovgivning for hvornår 
Dannebrog må benyttes, men en hel masse 
”uskrevne” regler. 

Flaget må ikke røre jorden når det bliver hejst og taget 
ned. 
En anden vejledning, er at flaget hejses kl. 08.00, og 
tages ned senest kl. 20.00. Undtagelsen her i Kolding, 
er Koldinghus, hvor der flages døgnet rundt. 
 
Almindelige borgere må kun flage med stut flag, det 
splittede flag er forbeholdt vores kongehus, flåden og 
vores nationale steder, endvidere må skibe der 
befordrer post benytte splitflaget. Imidlertid kan vi til 
enhver tid vise vores glæde og uden anledning hejse 
vores smukke flag! 
 
Vi synger: Nu flyver mørkets fugle ud-nr. 191. 
 
Til orientering, er der planlagt en tur til Kellersminde 
med bus d. 5. oktober, nærmere program følger. 
Sammen med ledelsen i 2. Gilde er der bestilt et 
foredrag, der hedder: De uartige pigers ø, der finder 
sted den 3. februar 2020, nærmere følger. 
 
Efter at Gildeloven blev læst op af 
Tove Andersen, blev Gildehallen lukket. 
 
Derefter sang vi- Nu er jord og himmel stille nr. 192. 
 
Aftenen sluttede med at vi stod i en rundkreds 
omkring lejrbålet, og sang- Ja, vi er danske spejdere. 
 
Friluftsgildehallen var nu slut, og vi kunne takke 2. 
Gruppe, for et godt arrangement. 
 
 

Skriver/ Kurt Schmidt 
 


