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Lederen
2. Gilde

TIDEN.

Jeg forstår ikke meget af Albert Einsteins relativitetsteori.
Men teorien handler om tid og afstand,
og hvordan begge dele påvirkes af hastighed.
Med andre ord, bliver tiden-som målt på et urpåvirket af hurtig rejse i rummet.
Hvis det var det, atomfysikeren mente,
så tror jeg han havde fat i noget rigtigt.
Viden accelerer tiden ligesom
teknologien, fordi tiden
nødvendigvis må måles i forhold
til noget. Hvad er målestokken?
Dage, måneder, år. Men også
begivenheder, private offentlige.
Ikke bare fødselsdage,
ægteskaber, dødsfald. Også
kriser, konflikter, krige.
Hvis man i løbet af livet kun
oplever få begivenheder- og disse hovedsagelig er personlige- vil tiden syntes at gå
langsomt. Vi keder os, når der ikke sker noget.
For de fleste af os synes livet dog snarere at gå for hurtigt. Der er alt for mange
begivenheder. Der sker alt for meget. Der er hele tiden ting vi skal nå. Valg som skal
træffes.
Vi går i seng i en verden og vågner op 8 timer senere i en anden. En verden, som vi
går på nettet, eller tænder fjernsynet for at finde ud af, hvordan ser ud. Teknologi og
viden skaber flere og flere begivenheder. Tiden går derfor hele tiden hurtigere og
hurtigere.
Jeg er nået en alder, hvor jeg ofte funderer over tiden. Den flyver afsted og som så
mange andre, så syntes jeg at tiden med alderen går hurtigere og hurtigere. Nogle
gange føler man sig presset på sjælen og fanget i sine tanker, spilder jeg tiden??
(Fortsættes side 6)
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Til alle annoncører
Så er der gået et år igen med en god
og stabil opbakning til vores blad.
Jeg vil derfor på Sct. Georgs Gildernes
vegne takke alle der har en annonce
i vores blad.
Med ønsker om en

Glædelig jul Og et godt Nytår
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Ved at støtte gilderne med en annonce
opnår man 3 ting.
En reklameværdi i at man vil bruge tid
og penge på en annonce i Information og
debat.
En støtte til Sct. Georgs Gildernes
arbejde i lokalområdet.
En annonceindtægt der er guld værd for
os idet vi kan reducere vores trykke
omkostninger.
Vi får derved mulighed for at
efterkomme flere henvendelser om støtte
til forskellige hjælpeopgaver
N H Jørgensen
Annoncer
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(Fortsat fra side 3)

TIDEN

Når jeg det, jeg gerne vil? Hvad vil jeg egentlig gerne? Man rykker hver dag frem i
køen, men skal også huske at være taknemmelig for rejsen.
Jeg har dog fundet en måde at få tiden til at stå stille – en vandretur.
Min dagligdag flyver afsted, men på en vandretur har jeg oplevet, at man kan melde
sig ud for en stund. Dagen bliver fyldt med eventyr, både små vidundere i naturen,
skønne folk man møder på sin vej, og plads til nye og forfriskende tanker hver dag.
At vandre er nemt, man skal blot sætte den ene fod foran den anden i en
ukompliceret bevægelse, og man slæber kun rundt med det mest nødvendige i
rygsækken, også billedligt talt.
Jeg har i sidste måned været på vandretur i syd Italien sammen med Åse. Vi boede
i den hyggelige by Scala i bjergene over Amalfi. Hver dag var vi ude i den smukke
bjergrige natur. Tænk at man kan være så privilegeret, at lade tiden holde pause, og
bare lade sig fylde op ud til fingerspidserne af den smukke natur og fylde lungerne
med den friske bjergluft. For mig er det livet! For mig er det at sætte farten ned og få
mere tid.
”Der er ingen fremtid i at bruge nutiden på at ærgre sig over fortiden”. Og husk
” Hvis du skynder dig for meget, vil du gå glip af selve livet, ”
Gildemester 2.Gilde. Tove Knudsen
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Information og debat

1. Gilde
1. Gildes Gildehal 7 nov. 2019
Gildemester Otto Bjerregård bød velkommen til 27 gildebrødre og efter at have sunget
en sang.
Derefter holdt vi 1 min stilhed for den afdøde gildebror Uffe.
Gildemesteren fortalte om hans deltagelse i landsmødet i Vejen og kunde meddele at
det var en trist at se alle de gamle gildebrødre. Der er nu 169 gilder, heraf er de 40
nede på mellem 3 – 14 gildebrødre. Nye tiltag blev tilbagevist eller udskydes. Det er
som et lejerbål hvor kun gløderne er tilbage og trænger til noget nyt friskt brænde,
hvis det ikke sker uddør bevægelsen snart.
Tage Lykke Jørgensen søgte optagelse i gildet, han blev oplyst om kravene til nye
gildebrødre, aflagde gildeløftet og modtog gildenålen.
Henrik Poulsen modtog 25 års gildenålen.
Flemming Alstrup holdt 5 min gildetale. Flemming fortalte om
fellowship-day hvor 4 fra 1 gilde deltog! Det var en hyggelig aften
med et foredrag om etisk råd holdt af Lise Von Selen. Lise var en
levende fortæller og fortalte at etisk råd Det består af 17
ulønnede medlemmer der giver råd og vejledninger til
myndighederne. Etisk råd arbejder med mange emner og
kommer vidt omkring i sit arbejde. Etisk råd er flyttet til Kolding
og har fået kontor på Nytorv. Kontoret og medarbejderne er
blevet godt modtaget af politikere, uddannelsescentre og har mødt en stor
samarbejdsvilje fra disse.
3 gruppe stod for middagen som bestod af sild, wienerschnitzel og kaffe.
Peter Eeg stod for underholdningen, han sang og spillede et par sange for os.
Udvalgene berettede om deres arbejde, blandt andet oplyste hjælpekomiteen at den
havde doneret beløb til flere forskellige formål, i alt 130000kr.
Gildemesteren afsluttede aftenen på sædvanlig vis.
Indsendt af: Per Madsen
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3. Gilde
3.Gilde, Gildehal torsdag 14. nov. 2019
33 gildebrødre var mødt op til november Gildehallen, hvor der også var
væbneroptagelse.
Lars Granly Schmidt Petersen skulle optages som væbner. Og han havde fået
spørgsmålet
” Hvilken betydning har gildernes hjælpearbejde ”, som Lars besvarede på fornemste
vis. (Se side 10)
Gildemestertale:
I det danske samfund er der i de seneste år foregået en utrolig udvikling, både på det
tekniske og på det sociale område.
Og Kolding by prøver ligesom andre byer at følge udviklingen. Der bygges boliger
overalt i byen og i nærområderne. Det gælder både ejer- og lejeboliger og
ungdomsboliger.
Men samtidig flytter butikkerne ud af byen. Så midtbyen, som skulle være en magnet
for Koldings borgere og ikke mindst turisterne, er efterhånden helt uddød. Derfor
foregår meget af vor handel efterhånden i store eller mindre butikscentre langt væk
fra bymidten.
Men på trods heraf er Kolding stadig en driftig handels- og uddannelses by, med
Syddansk Kolding Universitet og omkringliggende uddannelsesinstitutioner som
trækplastre.
Kolding har altid været en handelsby, og derfor har jeg set lidt tilbage i tiden, og jeg
vil læse et afsnit fra bogen ” Byen under den hvide ørn ”, som er en Kolding krønike
skrevet af Kim Lambert Jensen. Det er Danmarkshistorie, som beskriver Kolding by
fra 1368 til 1980.
Krøniken er et indblik gennem flere hundrede år, som har skabt os og vort samfund.
Det er kittet, der binder os sammen som familier, nation og kulturelle bærere af
fremtiden.
Et lille afsnit af bogen omhandler tiden fra 1368 til 1389.
Kaaldyng (Kolding) var en lille by med plørede gader, hvor man for at krydse den
måtte udlægge brædder på tværs af gaden. De sanitære forhold var nærmest
katastrofale. De var så slemme, at kong Valdemar Atterdag (1340-1375) gentagne
gange lovgav om, at man ikke måtte tømme natpotten ud af vinduet og at slagteren
ikke måtte kaste affald på gaden.
(Fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side) Men på trods af den beskedne størrelse var Kolding en driftig
handelsby, takket være et stort opland og gode forbindelser til resten af landet, og
ikke mindst til grænselandet.
Denne fortælling er foregået for mere end 500 år siden, men den siger os en del om
hvordan tiden var dengang. Det var trange kår og tiden var barsk.
I vor tid har der været 2 store krige, 1. og 2. verdenskrig, ligesom der til stadighed er
stridigheder rundt omkring i verden. Ja selv i vor moderne og teknologiske samfund
strides lande om magten og resurserne.
Vi i Danmark må prøve at have forståelse for hinandens problemer. Og vi må være
glade for, at vi lever i et samfund hvor bl.a. sundhedssystemet virker, at den
industrielle udvikling fortsætter til gavn for alle, og at byfornyelser, som man kan være
uenig i, vil blive udført efter bedste evne
Udvikling af vore byer behøver ikke at betyde afvikling.
Så lad os se positivt på de tiltag, der foretages, til gavn for alle i vort samfund.
5 min. Sct. Georg stod John Preben for. (Se side 11)
Aftenens arrangement stod 2. gruppe for med Bent Paabøl Hansen som bord leder.
Da vi lige havde passeret Mortensaften bestod aftenens menu af and, dessert, kaffe
og kage. Alt som sædvanligt meget lækkert.
I eftergildehallen havde Leif Lind et indlæg om tiden for ca. 80 år siden om
bedsteforældre, der havde meget små kår og barske vilkår, sammenlignet med vor
tids høje standard på alle områder.
Gildemesteren refererede kort fra Stadsgilderådsmøde og takkede alle gildebrødrene
for deres indsats med uddeling af flyers, netaviser m.m.
Gjorde samtidig opmærksom på Fredslyset 27. november 16.00. 3.Gilde
arrangement.
Olav Kjeldsen ønskede Lars tillykke med væbneroptagelsen og takkede for et meget
flot væbnersvar. Olav takkede også de personer, der skaffede vore aftaler for flyers,
netaviser m.m.
Således sluttede en dejlig aften på vanlig vis.
Reserveskriver Kaj-Henning
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Hvilken betydning har gildernes hjælpearbejde?
Væbnersvar fra 3.Gildehal torsdag d. 14. nov. 2019.
Det har den betydning at vi kan hjælpe en masse mennesker der har brug for en
håndsrækning. Vi kan med vores fritid hjælpe med at samle midler ind ved forskellige
aktiviteter. Bl.a. Ved at sælge pølser/øl til maj marked, samle dåseringe, uddele flyers,
være kistebærer ved begravelse og stå vagt. Spejderne får også en håndsrækning til
hjælp af indkøb af diverse udstyr.
Udsatte børn er også et sted vi hjælper fx gademix, der hjælper børn og unge med at
få trygge rammer i hverdagen, skabe relationer med aktiviteter hvor der bl.a. Udvikles
sociale færdigheder, samt mulighed for sommerlejr osv.
Betydningen af hjælpearbejdet har mange ansigter, glæden ved at hjælpe andre. Men
ikke at forglemme sammenholdet mellem gildebrødrene er også af stor betydning.
Der udvikles kammeratskab gennem vores hjælpearbejde. Så mens vi gør livet lysere
og gladere for andre med de indsamlede penge får vi i stedet sammenholdet og
glæden ved at være sammen med hinanden og lære at en af de mest værdifulde ting
i verden er at give andre lidt glæde i deres liv og efterlade denne verden en smule
bedre end da vi fandt den.
“Hvis du tror du er for lille til at gøre en forskel så har du aldrig haft en myg i sengen”
citat Anita Roddick
Så selv dn mindste hjælp bliver stor da vi løfter i flok.
Af Væbner Lars Granly Petersen
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Jeg vil have retten til at blive kaldt en han!!
5 min. Sct. Georg fra 3.Gildehal torsdag d. 14. nov. 2019.
Her fra vores talerstol vil jeg vil komme med et lille suk eller en lille protest om i vil.
”Jeg vil have retten til at være mig selv.”
Jeg er et ganske almindeligt menneske, en ganske almindelig pensionist med en
ganske almindelig familie. Jeg vil have retten til at være mig selv under hensyntagen
til mine medmennesker, det vil sige, at der ikke er forskel på nogen af os, uanset vores
farve, køn, religion og politisk ståsted. Altså alle har vi frihed under fælles ansvar.
Jeg vil have retten til at blive kaldt en han, en mand, herre, dreng, knægt osv. og jeg
vil også have retten til at kalde det modsatte køn en hun, en kvinde, pige, dame eller
tøs.
At nogle så vil være kønsneutrale, eller et andet køn, som et af vore læreanstalter
taler om, er helt op til dem selv, det er de i deres fulde ret til, ligesom jeg har ret til at
være mig, et hankøn og mand, jeg vil ikke være intetkøn.
Skal sproget så laves om fordi nogen vil være kønsneutrale, nej selvfølgelig skal det
ikke det, de har retten til at være sig selv, men de er ikke flertallet. Derfor skal det
eksisterende sprog bestå. Deri ligger demokratiet og vores kultur, som vi skal værne
om og ikke lade nogen bestemme, hvordan vi almindelige mennesker skal tænke, tale
og leve eller hvilket køn vi nu er. Vi kan blive irriterede og ryste på hovedet men det
er som om det bliver trukket ned over os alligevel.
Deri ligger det farlige, sproget ændrer sig lige så stille hen over hovedet på os.
For ikke så forfærdelig mange år siden spiste jeg negerboller, nu hedder det vel
flødeboller.
I morgen får du en negerdreng lød det i den gamle danske børnesang ” Elefantens
vuggevise ”. Negerdrengen er siden blevet til en kokosnød.
Pippi Langstrømpes far har altid været negerkonge, nu er han pludselig blevet til en
Sydhavskonge, og Statens Museum for kunst har fornydelig, jeg tror det var 2018,
fjernet ordene neger og hottentot fra titler og beskrivelser på 14 af deres kunstværker.
Hvorfor kan man jo spørge.?
Og når afsyngning af ”Den danske sang er en ung blond pige” i fulde alvor kan skriges
ud som værende krænkende for folk der hverken er unge, blonde eller piger, ja så er
vi nedslående langt ude.
Men det er ikke de eneste ord, det er heller ikke korrekt mere at bruge ordene: dværg,
sigøjner, eskimo eller nydansker.Og der kommer sikkert flere til. Og prøv at tænke på
hvor mange engelske ord der bruges i Danmark i dagligdagen, i stedet for at tale
(Fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side) dansk som vel bør være en selvfølge som dansker i Danmark.

Og modsat, kæmper vi jo en kamp for at få vore indvandrer til at lære og tale dansk.
Og flere af vore sportsklubber, særlig inden for ishockeysporten, har engelske
navne, men det kan jo være de så spiller bedre.
Jeg vil også have retten til at læse u-censurerede bøger, hvor ”farlige ” ord ikke er
taget ud. Hvor er vores frihed ellers henne, vores fælles kultur, vores frisind, vores
mangfoldighed, vores ytringsfrihed, vores demokrati.
Jeg vil også have retten til at spise hvad jeg vil, jeg vil ikke tvinges til at spise hvad
andre tror og mener er det rigtige for mig og samfundet. Jeg er hverken vegetar eller
veganer eller andet. Til gengæld vil jeg heller ikke blande mig i hvad andre spiser.
Men jeg vil gerne spise mere klimavenligt.
Vi har alle et ansvar for vores miljø og belastningen af det. Derfor skal vi selvfølgelig
kæmpe for, at miljøet bliver bedre og mere bæredygtigt, men kan man ikke gøre så
meget andet, end altid lægge en stor del af skylden på landbruget og især på kødet.
Men nu handlede min 5. min. Sct. Georg jo ikke om miljø, så var de 5 min. nok ikke
længe nok, men derimod om retten til at være sig selv, være et ganske almindeligt
menneske og ikke lade andre bestemme hvad vi skal mene og sige og hvad de tror
er bedst for os.
Det var så mit lille suk eller protest.
Stadsgildemester J.P. Hansen
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4. Gilde
4. Gilde gildehal den 5. november
Her var 20 gildebrødre mødt til gildehal, efter velkomsten brugte gildemesteren sin
tale til at berette om november og Mortenaften og dens historie.
Navnet november stammer fra det latinske novem, for den 9. måned idet marts i sin
tid var årets første måned.
Ude på landet slagtede man julegrisen i november måned, for da var temperaturen,
ideel til at slagte og salte kødet.
Mortensaften er opkaldt efter biskop Morten af Toulouse, der levede i 300tallet i
Romerriget, som dengang også omfattede det nuværende Ungarn, hvor han blev født
år 326 af romerske forældre. Som 15årig meldte han sig til den romerske hær, og
endte i Gallien. Han var også kendt som en hellig mand, han havde et varmt hjerte for
dé fattige, han helbredte de syge, og opvække de døde. Den mest kendte af historier
om ham, handler om dengang han så en tigger i stor nød, ligge ved byporten til den
franske by, Armenien. Alle gik forbi uden at hjælpe ham, men Morten stoppede op for
at hjælpe. Han var en fattig soldat, og ejede kun et sværd og en kappe, så han tog
sværdet og delte kappen i 2 dele, og gav tiggeren den ene halvdel. Om natten så han
i en drøm, den opstandne Jesus med den ene halvdel af kappen på, Jesus fortalte
Morten, at det var ham Jesus, der var tiggeren ved porten.
Kort efter forlod Morten hæren og blev munk. Han vendte tilbage til Ungarn, for at
forsøge at gøre sine landsmænd kristne, men historien fortæller at han kun fik
omvendt sin mor. Han blev forfulgt og fordrevet tilbage til Gallien, hvor han slog sig
ned, i et kloster i Porten. Her levede han fromt og stille, og igen fik han ry, for at være
en god og hjælpsom mand. Han fik så godt et ry, at befolkningen i Toulouse ville vælge
ham til biskop, men det var Morten ikke interesseret i. Da byens indbyggere kom, for
at udnævne ham til biskop, gemte han sig, i en gåsesti,
(Fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side)

men gæssene brød sig ikke om besøget, og skræppede op, og afslørede så at Morten
gemte sig der.
Han blev derfor fundet, og tvunget til at påtage sig embedet som biskop over byen.
Som hævn foranstaltede Morten, at alle hustande, mindst engang om året, skulle
slagte mindst én gås, og spise den på den dag, hvor Morten blev afsløret. Sådan fik
Morten sin hævn over gæssene.
Morten som også blev kaldt ”Galliens Apostel” døde i Candes-Saint-Martin i Frankrig
den 8. november år 39, og blev begravet i Tours den 11. november. Hans dødsdato,
blev Helligdag, Sankt Mortens dag, og den fejres stadig rundt i hele Europa. I
Danmark kom historien om Morten og gæssene, første gang på tryk i 1616, længe
efter reformationen i 1536. Helgenfesten overlevede denne, med det nye navn Morten
Bisp, det kan skyldes at november var oplagt til fest, da slagtetiden var en af de få
gange, man spiste fersk kød, da det meste blev nedsaltet. I Danmark begyndte man
at spise gås og and efter reformationen på Mortens Aften, gæs var i gammel tid ikke
så almindelige i Danmark og de var meget dyre. Så derfor begyndte man også at
spise andet fjerkræ end gæs. I dagens Danmark spiser de fleste nok and, den er
nemmere at tilberede end en gås.
Mogens holdt fem minutter med en beretning om en rejse til New Zealand og de steder
hvor hans oldefar havde boet og bygget flere huse de rejste der ud i 1893 og vente
tilbage i 1908. Preben var bord leder til en god eftergildehal med god mad og en god
stemning. Skriver Poul Lyngs
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Danske søfolks indsats under anden verdenskrig
4. gilde havde den 1. oktober gildemøde
4. gilde havde den 1. oktober gildemøde hvor Maskinmester Gustav Smidt Hansen
der netop har skrevet en bog om de danske søfolks indsats under anden verdenskrig,
og ikke mindst deres skæbne efter afslutningen på krigen.
For søfolkene begyndte krigen allerede 3. september 1939, da England og Frankrig
erklærede Tyskland krig. Dagen efter blev skagenskutteren ”Nordstrand”
minesprængt. Alle fire fiskere omkom. De første danske søfolk omkom da ”SS Vendia”
den 30. april 1939 blev sænket af U-3. Ved årsskiftet 1939 bestod den danske
handelsflåde af godt 550 skibe og 12.000 søfolk. Frem til 9. april 1940 forliste 35
danske skibe, med tab af mere end 400 danske søfolk og fiskere. Minefeltet mellem
det sydlige Norge og Hanstholm, også kaldet spærringen, dannede den fysiske
adskillelse mellem udeflåden på 6.300 søfolk, og de øvrige knap 6. 000 søfolk i
hjemmeflåden. De fleste store rederier gav melding til deres kaptajner ude i verden
om at søge til neutral havn, det samme gjaldt en opfordring fra Danmarks Radio. Men
kaptajn H. C. Røder på ms ”Tasmanien” fra rederiet Orient opfordrede over BBC, at
sejle til allieret havn, i fuld overensstemmelser med søfolkene, der straks fra starten
ønskede at sejle for England. Hjemmeflåden havde meget stor økonomisk værdi for
samfundet. Og i samarbejdspolitikkens navn blev der sejlet fødevarer fra Danmark til
Tyskland, og kul, koks og råvarer fra Polen, Tyskland og Holland til Danmark. Den 9.
april 1941 underskrev de to landsfogeder Eske Bruun og Aksel Svane en aftale med
Henrik Kauffmann i New York om, at USA kunne bygge baser og vejrstationer på
Grønland. På skoleskibet ”Danmark” blev der fra foråret 1942 uddannet 5.000
kadetter til US Coast Guard. Fra sommeren 1941 organiserede USA og England de
nordlige konvojer med forsyninger til Murmansk, Arkhangelsk og Petrowsk, hvor også
mange danske søfolk deltog i de yderst farlige sejladser, hvor der særligt om vinteren
også var risiko for overisning af skibene. (Fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side)

Efter flådens sænkning 29. august 1943 nåede respekten for de danske søfolks
indsats efterhånden til toppen af Royal Navy, og fra 25. december 1943 kunne
skibene igen føre Dannebrog agter. Det førte videre til, at to engelske minestrygere
under dansk flag i marts 1944 blev bemandet med danske søfolk. Ved D-dagen, 6.
juni 1944, deltog omkring 800 danske søfolk, hvor i hvert fald 15 danske søfolk
omkom. På Stillehavet blev der oprettet en transportflåde på 58 skibe, der var
ombygget til at forsyne krigsskibene i søen med alt muligt nødvendigt krigsmateriel,
heriblandt var der fire danske skibe, samt adskillige danske søfolk påmønstret. Da
krigen sluttede, havde godt 2.200 søfolk og fiskere mistet livet ved krigsforlis. Da de
overlevende vendte hjem pø om pø, ofte med meget store krigstraumer til følge,
blev de ikke hædret efter fortjeneste af det offentlige Danmark. Man skulle helt frem
til 1984 før der blev rejst et monument på Utah Beach for deltagerne i operation
Overlord. Og først i 2014 blev søfolkene anerkendt som allierede i krigen mod
nazismen. Og endeligt i 2017 fik søfolkene deres eget monument i Mindelunden,
”Sortladne Hav”
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Alle Gildebrødre med ledsager inviteres hermed til

NYTÅRSKUR
Søndag den 5. januar kl. 1300 i GILDEHUSET
Fri påklædning og dagen er gratis – undtagen drikkevarer
PROGRAM:
Champagne og velkomst.
Nytårstale.
Lettere anretning – hvor drikkevarer kan købes.
Musik. Kaffe og småkager.
Udnævnelse af årets GILDEBROR.
Afslutning ved 16 - tiden.
Tilmelding p.g.a. maden på mail til:
Karsten Barfoed kabar@profibermail.dk – tlf. 75554241, senest den 2.jan.
Arrangeret af 4. Gilde og Stadsgildet.
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5. Gilde
5. Gildes Gildehal. 19. november 2019!
Steen startede med, at orientere de 17 fremmødte gildebrødre om Eva DamkjærLarsens tragiske dødsfald, mandag d. 18. november.
Derefter mindeord om Evas virke, som er overført til side 20 i bladet.
Atter et led i vor kæde er bristet.
En broder er død - en ven har vi mistet.
Vi sænker vor fane til broderens minde,
som vi vil bevare, mens årene rinde.
Ærbødigt vort hoved for døden vi bøjer,
mens stille vor kæde vi sammenføjer.
Efter at ha` sunget Altid frejdig når du går, skulle Ingolf Ingolf Nielsen afgive sit
væbnerløfte, som var over emnet, ”hvordan han mener en gildebror kan hjælpe andre”
Blodhunden.
For nylig ”fik jeg en tur tilbage i tidsmaskinen-nærmere bestemt til 1965-66”.
På min daglige ”lufte tur” med hundene i Allinge, møder jeg et ægtepar, som jeg ikke
kunne erindre at ha` set før. Damen siger uopfordret: Har du ikke boet i
Nr. Bjert, og har du ikke også været spejder?
Da hun fortalte mig, at hun som ung hed Inge Petersen, så ”ramte” BLODHUNDEN
mig med et ”hammerslag”, for det var den eneste relation, jeg kunne erindre om et
nærmere samarbejde med pigespejderne.
Blodhunden som ramte mig hed ”Blodhundeposten”.
Oprindeligt var det ”skovmændene” i 1. Kolding trop, der havde startet udgivelsen af
et lille spejderblad, duplikeret naturligvis. Det allerførste blad jeg slog op i, da jeg fandt
stakken frem, indeholdt et interview med ”Store Ole”, min erindring siger mig, at han
hed Ole Olesen. Han var en stor venlig mand, og boede ude ved Stallerup Sø. Hver
gang vi har en væbner optagelse, tænker og på den specielle dag, hvor jeg selv blev
”rykket” op til spejder fra ulveunge, samt de ord han sagde til os, så bid hjørnetanden
i underlæben og forsøg igen, indtil det lykkedes. Om alt går vel, optager vi to nye GB
til nytårsgildehallen, og måske flere under vejs.
5. minutters Sct. Georg var lagt i hænderne på Kaj Vahlkvist, hvor han talte om
forskellige LOVE og det at LOVE. Love kan være 2 ting. Det kan være samfundslove,
der lægger retningslinjer og grænser for borgerne. (Fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side) Det kan være skattelove og færdselslove. Det kan også være

etiske love, som fastlægger nogle leveregler, som man kan forsøge efter bedste evne
at efterleve.
Spejderbevægelsen er bygget op omkring sådanne etiske love. F.eks. bæverløftet,
som lyder således: Jeg lover at gør mit bedste for at lytte til Guds ord, holde
bæverloven og være en god ven. Til slut ønskede Kaj, at vi skulle synge nr. 115-Sæt
dig et mål.
Vi kunne nu vandre ud til eftergildehallen, hvor der var flotte veldækkede borde. Bodil
var bord leder, og hun orienterede os om hvad dagens menu bestod af hakkedrenge
med tilbehør, og til dessert rå reven æblekage.
En dejlig aften sluttede på sædvanligvis i en cirkel, og der skal lyde en stor tak til 4.
gruppe for et fint arrangement.
Skriver Kurt Schmidt
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Mindeord over

Eva Damkjær-Larsen

der døde den 18. november 2019.
Eva deltog i et møde i lejrudvalget mandag aften d. 18. november, som var
det sidste møde i år. Det skulle have været hyggeligt og rart, men endte brat,
da Eva sank sammen, og efterfølgende forsøg på genoplivning var forgæves.
Eva levede altid efter mottoet:
En gang spejder, altid spejder.
Hun blev optaget i 5. Gilde d. 14. jan. 1975, hun blev væbner d. 16. nov. 1976,
og slået til ridder d. 9. sep. 1987. Fra hendes CV skal der nævnes: Gildekansler
1978-1980 og 2002-2005. Gildemester 2005-2007. Endvidere lejrudvalget
2007-2009 og 2016-2019, og Stadsgildekansler 2009-2015
På trods af et travlt et arbejdsliv, gik man aldrig forgæves, når der var
opgaver, som skulle løses. I alle de år i tværgruppen eksisterede var Eva, en
del af gruppen der arrangerede diverse ture. Disse ture var for alle, og når der
skulle passes små, kom de også med. Hendes engagement i gildet og som
”tante” på diverse spejderlejre bar absolut ikke præg af, at hun var stoppet på
arbejdsmarkedet, tværtimod var hun aktiv på alle møder og i udvalg. Hendes
arkiv er formodentlig stort, der blev altid taget notater, og var der noget man
var i tvivl om, kunne man altid være sikker på et kompetent svar.
Hendes engagement på og omkring Frydenborg var forbilledligt, og vi modtog
jævnligt invitationer til arbejdsdage derude, og hørte om, hvad der var sket,
og hvad der skulle ske. Imidlertid er det komplet umuligt, at nævne alle de
områder og punkter, hvor Eva havde eller haft en andel i.
Det er et stort træ, der nu mangler i vores ”gildeskov” det bliver et stort savn.

Æret være Eva Damkjær-Larsens minde
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DIS
Fellowship Day på Syddansk Universitet i Kolding
Den 23. oktober 2019 afholdt Trekantsområdets Distrikt Fellowship Day på Syddansk
Universitet i Kolding med deltagelse af over 70 gildebrødre og gæster fra Vejle,
Fredericia og Kolding.
Fellowship budskabet 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.
I år stod Koldinggilderne for Fellowship Day, som går på skift mellem de 3 byer.
Fellowship Day er en fast tradition i Sct. Georgs gilderne i hele verden, 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 aftenen med en interessant rundvisning på SDU og efterfølgende blev
serveret en liflig velkomstdrink. Derefter var der åben gildehal i det store auditorium,
hvor det Internationale Fellowship budskab fra ISGF blev læst op af DIS Annelise
Debois fra Vejle. I eftergildehallen var der spisning i universitetets kantine, hvor
GIM’erne fra Kolding havde dækket bord og pyntet med flotte rosendekorationer og
LED lys. I foredragssalen blev kaffen serveret med skønne muffins og aftenens gæst
Lise von Seelen fra Etisk Råd, holdt et inspirerende foredrag om rådets aktiviteter.
Etisk Råd har her i 2019 fået kontor i Kolding.
Foredraget kom bl.a. ind på problematikkerne omkring behandlingen af barnløshed
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 Koldinggilderne havde mulighed for
at vise byens flotte universitet frem.
Referat er del af en pressemeddelelse skrevet af GIM Åse Jensen fra Kolding og
yderligere referat samt foto af Annelise Debois - DIS
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Fellowship Day på Syddansk Universitet i Kolding
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