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Lederen
af Laurits Vinding

Kunsten at leve
Selvstændighed og beslutsomhed har altid været særkende for en leder, og dog må
man i dag mangen gang spørge sig selv- er det lederen, der leder virksomheden eller
omvendt?
Ingemann kunne på sin tid beskrive livet således:
Dagen går med raske fjed
Dagens børn må ile,
Aftenrøden bringer fred
Nattens stjerner hvile.
Flittigt arbejde om dagen-fritid og fred om aftenen- og nattens sunde hvile.
Men i vores tidsalder, hvor tempo og teknik står som overskrift, er der nok grund til
at overveje et sådant spørgsmål fra flere synsvinkler, og finde frem til et standpunkt,
der kan ændre den forhastede livsførelse, som vi mener hører lederen til, medens
det kun er de små ånder, der har tid. På den anden side kan et ”ikke-mig” standpunkt
heller ikke bruges, for det hænder naturligvis, at helbred og liv må ofres for at
kæmpe med i en alvorlig stund.
Tempo-Teknik-Aftaler- og alligevel tid. Har vi tid?
Har vi tid til overvejelser?
Stille overvejelser for på afstand at finde frem til konstruktive løsninger Har vi tid
til vores familie?
Vores kone spørger med megen ret: Hvornår kan vi dog tale om børnene?
Og børnene spørger: Hvornår er du egentlig vores far? Ved du egentlig, hvad vi
laver, og hvordan det går os, du som ved så meget andet?
Og har vi tid til os selv?
Måske lever vi slet ikke mere.
Var dette livet?
Nu må vi lige slå fast, at vi naturligvis ikke kan være modstandere af fremskridt, om
end vi i det daglige såmænd ikke tænker så meget over alle de fordele, vi gør brug
af. Vi trykker på en knap og får lys, uden at tænke over, hvad der er skyld i det.
Moderne jetflyvning bringer os fra København til New York på kun få timer, og lader
os tage hjemmefra om morgenen, for at virke i den anden ende af Europa om dagen
og være hjemme igen om aftenen.
Men Erobringen af det fjerne, betyder tabet af det nære
Det gør os let overfladiske: Den der kører med bil ser ikke grøfternes blomster, som
den der går. Godt Nytår til alle.
GM 3. Gilde
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Debat

En Nytårskommentar
Ved vores nytårskur holdt folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen en tale. Han
havde fået udleveret vores gildelov, og fremhævede den sidste linie i loven, GØRE SIN
PLIGT FREMFOR AT KRÆVE SIN RET.
Han sammenholdt den med påskriften
på en fagforeningsfane fra 1880, der havde påskriften GØRE SIN PLIGT OG KRÆVE
SIN RET.
Påskriften på fagforeningsfanen giver god mening i relation til arbejderbevægelsen,
hvorimod vores gildelov absolut er utidssvarende. Vi skal naturligvis alle gøre vores
pligt, men vi skal da ikke undlade at kræve vores ret.
At gøre sin pligt er en floskel, for hvad betyder det i grunden? Hvad er det i grunden
pligten til? Er det pligten til at opfylde gildeloven? Er det pligten at være en god
samfundsborger? Er det pligten at vise medmenneskelighed? Jeg synes, at det at
gøre sin pligt er udefinerbart i relation til hvad, hvordan og hvornår.
At undlade at kræve sin ret er ikke rimeligt. Vi har da alle rettigheder i relation til
samfundet, og hvis vi undlader at gøre brug af vores rettigheder, er vi da tilbage i
bondesamfundet med kæft, trit og retning uden kommentarer.
Vores gildelov burde i stedet lyde GØRE SIN PLIGT FØR MAN KRÆVER SIN RET.
Jeg har selv for mange år siden lovet at holde vores gildelov, og det står jeg
naturligvis ved, men jeg forbeholder mig retten til at blive klogere.
Med gildehilsen fra
Kaj Vahlkvist

Vi matcher laveste netpris
V/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Platinvej 4 6000 Kolding Tlf 75 52 50 22
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1. Gilde

1. Gildes Gildemøde 5 december 2019
Der blæst` en vældig vind den daw ude fra vest, da vi mødtes udenfor Dalby kirke,
46 gildebrødre med koner. Vi blev modtaget af præsten Jens Chr. Iversen som bød
velkommen inde i kirken som var pænt smykket med engle lavet af børn fra den
lokale skole. Præsten var en god fortæller og underholdt med kirkens historie, som
angiveligt startede allerede omkring år 1070, kirken har siden gennemgået mange
til og ombygninger den fremstår i dag temmelig stilforvirret og meget anderledes
end almindelige landsbykirker, med et stort lysindfald og mørkt inventar.
Præsten afsluttede med at fortælle anekdoter om kirken og egnen, en meget
interessant fremvisning af kirken, en stor tak til præsten Jens Chr. Iversen.
Senere på a
ftenen mødtes vi i gildehuset til middag .4 gruppe stod for
middagen med Henning Nøhr som bord leder. Gildemesteren bød velkommen og
middagen bestod af veltillavet and med hele det traditionelle tilbehør, efterfulgt af
ris Ala ment med mandel og gaver. Efter en hyggelig aften sluttede vi lidt over ti på
sædvanlig måde.
Referent PM.
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1 Gildes Gildehal 8 januar 2020
Gildemesteren bød velkommen til 1 gildes 21 gildebrødre og de besøgende fra
stadsgildet. Efter diverse ritualer og sange, fortalte GM om gildeøksen og
Dannebrogs betydning, for gilderne. Gildemester talen var et tilbageblik på året der
gik, med de aktiviteter der har været i det forløbne år. 1 gilde har doneret besøg på
Frydenborg for næsten alle plejehjem i Kolding og haft besøg af krigsveteranerne i
en uge, Derudover var der givet økonomiske donationer på 104000kr.
Gildemesteren håbede at der også i det nye år er energi til at tjene penge til 1 gildes
kasse. Det går heldigvis godt med gildebevægelsen i Kolding, men på landsplan går
det slemt tilbage.!! Der afholdes landsmøde i Middelfart i dette år og forslag til
fornyelse af gildebevægelsen, modtages så vi kan være på forkant af debatten. Med
disse ord ønskedes et godt nytår for alle.
Torben Andersen holdt 5 min talen.
Den handlede om en ukendt dansker der er berømt i Mexico og USA Frans Blom blev
født i en velhavende familie i 1893, han var ikke meget for skolegang, mere for
friluftsliv og startede en af de første spejderpatruljer, her fik han lært nogle
færdigheder han senere brugte i sit arbejde. Nogen uddannelse fik han ikke men
festede igennem indtil hans far i 1919 fik nok og gav ham en enkeltbillet til Mexico
her arbejdede han som oliespejder, men har stor interesse for arkæologi, bliver som
32årig leder af en arkæologisk afdeling ved universitetet i New Orleans USA. Efter
nogle år går det skidt han bliver skilt, fyret og tager tilbage til Mexico hvor han
opdager flere Maya templer. På en af sine ture møder han Trudi som han bliver gift
med, sammen køber de et nedlagt kloster hvor de skaber et forsknings og
undervisningscenter. Han har i alle årene et kraftigt alkoholforbrug og dør som
Mexicansk statsborger i 1963. Det kan der også komme ud af at være spejder.
Gildemesteren lukkede gildehallen.2 gilde stod for middagen, kogt torsk bord leder
var S E Pørksen. Efter middagen afgav de forskellige udvalgsformænd beretning.
Stadsgildemesteren ønskede et godt nytår og takkede for den store deltagelse der
har været i det forløbne år, og ønskede alle alt godt i det nye år.
Gildemesteren takkede for fremmødet og lukkede gildet på sædvanlig vis.
Skriver P M.
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2. Gilde

Foredrag ” De uartige piger på Sprogø”
3. februar 2020, kl. 18.00
Kære Gildebror,
2. og 5. Sct. Georgs Gilde har den fornøjelse af invitere dig og gerne med ledsage,
hermed til foredrag. Sprogø var engang et “naturligt fængsel” midt i Storebælt,
hvor flere hundrede kvinder fra 1923 til 1961 blev isoleret og placeret på ubestemt
tid.

Foredraget belyser et stykke spændende Danmarkshistorie, og viser bl.a., at havde
pigerne EN GANG fået “titlen” “SPROGØ-PIGE”, var pigen for altid stemplet som
“EN AF DEM”.
En tankevækkende historie om mennesker, der set med samfundets øjne, forblev
“tabere.” Men har samfundet ændret menneskesyn siden “dengang”, - eller er det
status quo?
Kom og hør Flemming Rishøjs foredrag – Flemming Rishøj er tidligere sognepræst i
Gjesing kirke i Esbjerg.
Programmet er følgende:
Vi starter med spisning kl. 18:00 og derefter er der foredrag.
Pris: kr. 100,- pr. deltager (Foredrag og middag).
Tilmelding: Din tilmelding er først gældende når du har indbetalt beløbet konto nr.
7920 – 0001007535 og tilmeldingen er bindende. Husk at opgive navn på dig selv og
din ledsager, samt ”Sprogø”.
Tilmeldingen sker efter først til mølle-princippet.
Tilmeldingsfristen er den 15. januar 2020
Vi glæder os til at se dig
Gildemestrene Tove Knudsen & Steen Thisgaard
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Strikkeklubben

takker for lån af billiard bordet i
december måned. Tak til Jer, der
støttede kranse /
dekorationssalget, vi ville gerne
have lavet flere til Jer, men da det
ikke, er os alle, der er født med
kreative evner i forhold til bl.a.
Juledekorationer, tappede vi
kraftigt bl.a. af Åse Clausens
evner og hun leverede så meget
hun kunne nå og magtede. Tak til
Åse og Mette. Og som tidligere
nævnt: skulle nogle af Jer ikke
have smidt ”roden” i brændeovnen endnu, så er den velkommen i gildehuset igen
. Andet salg i biblioteket, gik også fint og vi håber I alle fandt ud af betalingen
enten med en lille skrivelse med kontant eller via en meddelelse med mobil. Dette
ønske, var for, at vi kunne følge med i udviklingen, men vi mangler bl.a., en lyserød
”bamse”, der ikke var blevet prismærket og som vi ikke kan finde ud af, hvor har
fået et nyt bo. Så hvis ikke det er til for meget ulejlighed, vil vi gerne
fremadrettet have en lille note om salget. Vi arbejder nu fremad mod maj
markedet, at få produceret varer dertil, og ligger I inde med noget som I tænker
kunne have vores interesse, så kom med det, eller har du lyst at få et par bundter
garn med hjem og producere til os, er du velkommen. Tusind tak til alle der
støttede strikkeklubbens udsalg. Mgh. Inge Marie, Hanne, Åse og Britta
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3. Gilde

Fredslyset 2019
Den 27. november kom Fredslyset til Kolding.
Fredslyset blev hentet ved Scandic Kolding og bragt
til Gildehuset af gildebror Leif Schmidt Petersen og
medhjælper Leila. Samtidig var der gildebrødre fra
henholdvis Fredericia og Esbjerg, der skulle videre
med Fredslyset til Vejen og Bramming mv.
Ca. 100 personer deltog i arrangementet med
Fredslyset i Gildehuset. 10 spejdere fra Slesvig
dukkede traditionen tro op for få tændt deres
flagermuslygte.
Gildemester Laurits Vinding bød velkommen og
Strandhuse spejdere bragte Fredslyset ind og fik
tændt lys på bordene.

Stadsgildemester John Preben Hansen holdt ”fredslystalen” og kom ind på
fredslysets budskaber og hvad Sct. Gerogs Gilderne er:
”Hvad er Sct. Georgs Gilderne og Fredslyset er der nok nogle af vore gæster og
måske nogle spejder der vil spørge:
Sct. Georgs Gilderne som blev stiftet i København i 1933, er et forpligtende
fællesskab, af nuværende og tidligere spejdere eller spejderinteresserede, hvor vi
hjælper hinanden med at hjælpe andre, og at hjælpe os selv til en større forståelse
for grundlaget for vores tilværelse.
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Gildebevægelsen er åben for alle
uden hensyn til oprindelse, race eller
tro.
Fredslyset er et lys og symbol for
fællesskab, forståelse, tolerance, fred
og venskab.
Fredslys flammen blev oprindeligt
tændt ved den evige flamme i
fødselsgrotten i Betlehem.
Traditionen med at holde liv i et lys
fra den flamme, som brænder i
fødselskirken i Betlehem, startede i
Wien i Østrig i 1986. Hvor den Østrigske radio gennemførte aktionen under navnet
” Lys i mørket ” til nødlidende og handicappede mennesker. Herfra bredte
Fredslyset sig ud i Europa.
Her i Danmark startede det i 1996 og flammen opbevares hele året i Sankt Laurenti
Kirke i Roskilde, hvorfra den kommer ud til Sct. Georgs Gilder, rundt omkring i
landet.
Lyset fra Betlehem henviser til juleevangeliet. Det er lyset som skinnede i mørket
og som mørket ikke fik bugt med. Eller det er stjernen over Betlehem. Eller det er
lyset, som pludselig strålede foran hyrderne. Det er også symbolet på et håb som
ikke lader sig slukke.
Lyset fra Betlehem har svære kår i disse år, hvor nye voldelige konflikter hele tiden
opstår, men jeg tror at håbet stadig lever i Betlehem, i Mellemøsten og i verden, og
håbet er så altafgørende for os alle, hvis vi skal turde tro på en bedre verden.
Og det skal vi.
Der har nok aldrig været mere behov for arrangementer der bl.a. handler om fred i
verden end nu, for når krige raser, er det vanskeligt at se lyset.
Vi sender fly afsted og smider bomber ned, så skal de makke ret, men hvem er det
der skal makke ret, og hvem er det vi skal holde med, det er sjældent så enkelt som
det lyder.
Og bomber kan jo falde de forkerte steder.
Mere end 50 millioner mennesker er i dag drevet på flugt hjemmefra på grund af
krig og ufred. Mange har været hjemmefra i årevis og mange børn har aldrig kendt
nogen anden tilværelse end livet som flygtning.
Og vi bør huske, at bagved tallet er der almindelige mennesker som os selv, mødre,
fædre og børn, med håb om en fælles fremtid og et godt liv, hvor børnene kan gå i
skole og mor og far passe deres arbejde, og uden at være truet af vold, krig og
ødelæggelse.
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Og vi bør huske, at hvis vi skubber de forfulgte fra sig, ja, så er der ingen redning for
dem, så er der ikke nogen fremtid for dem, og så får de aldrig den tilværelse tilbage,
som krigen stjal fra dem.
Lad os tænde håbets lys for de forfulgte.”
Ved arrangementet uddelte Kolding Gildernes Hjælpekomite donationer for kr.
94.000,00 til 12 forskellige
organisationer.
Følgende
organisationer blev tildelt beløb:
Børnelejren Bramdrup skole, SKP,
Overmarksgården, Borger til
Borger, Børns voksenvenner,
Kolding Krisecenter, Brændkjær
kirkens
menighedspleje,
Rytterskolevej Socialt værested,
Gademix
ved
Kvarterhuset,
Plejecenter Kirsebærhaven, Sorg
gruppen i Brændkjær kirken,
Gæstehuset Vesterløkke Sdr.
Bjert.
NC-Skriver 3. Sct. Georgs Gilde
I forbindelse med afholdelse af Fredslys arrangementet d. 27. Nov. 2019, skal der
lyde en stor tak til Britta Højris for at sørge for at omkring 100 personer fik serveret
æbleskiver, kaffe m. m. Endvidere holdt Britta vores Fredslyslampe ved Gildehuset
vedlige hele december måned. I den forbindelse stor tak til firmaet ”Dan kemi”, som
også i år var sponsor for vort forbrug af olie til lamperne. Ligeledes tak til Leif og
Laila for arbejdet med fremstilling af over 300 stk. kransekage. Til slut tak til alle
gildebrødre der ydede en indsats for at få dagen afviklet på fineste vis.
Gildemester 3. Gilde
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3. Gildes Nytårsgildehal 9. januar 2020
Ridderne i 3. Gilde stod som sædvanlig for Nytårsgildehallen. Ved højbordet sad
GM Kaj-Henning, GS Per Olsen og GK John Hansen.
Der var gæster fra Stadsgildet og 5. Gilde.
Efter GM havde budt velkommen blev Kaj Vahlkvist kaldt frem for højbordet. Kaj
ønskede at blive overført fra 5. Gilde. Kaj talte rosende om sammenholdet i
gildebevægelsen og arbejdet i gilderne.
Gildemester Kaj-Henning Sørensens gildemestertale:
Vi er netop gået ind i et nyt år -, det vil sikkert blive markeret på mange områder,
og ikke mindst vil Genforeningen der fandt sted i 1920. Som de fleste her vil vide,
så blev Genforeningen båret af de store folkeafstemninger. Det var et
kompliceret system man satte i værk for at ingen måtte føle sig forbigået. Alle
disse afstemninger vil jeg ikke komme ind på, men resultatet kender vi alle –
grænsen kom til at ligge som vi kender det i dag, fra Kruså til Sæd. Mange ville
gerne have haft at den var kommet tilbage til tiden, hvor grænsen lå ved
Dannevirke og Ejderen
Der har således og er stadig en del Dannevirkemænd, som ind imellem
kræver Danmark til Ejderen. Men grænsen ligger fast og I kølvandet på
hele denne grænsedragning opstod Grænseforeningen. Den fylder i år
ligeledes 100 år, og jeg mener, at det gode samarbejde som findes i dag i
grænselandet meget kan tillægges denne græsrodsbevægelse
I dag er det danske mindretal syd for den dansk tyske grænse et anerkendt
mindretal med egne skoler, kirke, gymnasium og politisk parti. Til manges
fortrydelse kom Flensborg ikke med til Danmark, og der var stor bevågenhed
fra statens og ikke mindst den danske konges side på, at de dansksindede der
ikke skulle blive glemt.
Her i Kolding kommune har vi jo resterne af grænsen, der gik ved Kongeåen.
Mindestenen hvor grænsen gik, kan ses lige syd for den gamle grænsekro.
Kong Christian den 10. red over med sin hvide hest- om den nu var hvid eller
kalket ved jeg ikke, men vi ved, at han kom og at der var jubel og fest i Tyrstrup
kirke den dag.
Det samarbejde der i dag foregår hen over grænsen ville ikke kunne have
fungeret uden det store frivillige arbejde, der den dag i dag foregår i
Grænseforeningen. Der er stor bevågenhed fra mange andre landes mindre tal
omkring det, der eksisterer i vores land på dette område. Minoriteter lever frit
med deres sprog og kultur i det Syd - og Nordslesvigske.
Det er anerkendt fra kongehuset, hvor Dronning Margrethe i sept. 2019 var på
et flere dagsbesøg hos mindretallet i Sydslesvig.
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Vigtigheden af at holde ikke mindst sproget ved lige og holde de unge
dansksindede i området har ikke mindst A.P. Møllerfonden medvirket til med
den store donation til det danske gymnasium. Biblioteker, børnehaver, skoler,
gymnasier, højskoler er alt sammen med til at styrke den danske identitet i
mindretallet syd for grænsen.
På samme måde eksisterer der i Nordslesvig et tysk mindretal, med samme
kulturinstitutioner i bl.a. Aabenraa. Mange etniske danskere i området vælger i
dag at lade deres unge mennesker tage en tysk gymnasieuddannelse, for at sikre
dem en mere international baggrund.
Tænker vi 50 år tilbage ville dette have været et yderst sjældent syn – det har
været til langt sejt træk for at få blødt nogle af de mange onde minder fra de
mange krige i området op. Her i vores område har vi Skamlingsbanken som
symbol på et sted, hvor man som danskere kunne forsamles og tale dansk. De
der var tilbage i det besatte land – Sønderjylland – kunne kun forsamles over de
berømte kaffeborde, hvor konerne kom med bagværk for på den måde at kunne
træffes og drøfte den alvorlige situation med fædre og unge drenge, der var
indkaldt til tysk krigstjeneste.
Grænseforeningen er en græsrodsbevægelse med mange lokalforeninger og et
sekretariat i København. De har i mange år haft mulighed for at samle penge ind til
arbejdet via Dybbølmærket, der solgtes på Dybbøldagen den 18. april, som er
datoen for stormen på Dybbøl i 1864.
Dybbøl Mølle er Grænseforeningens logo, møllevingerne står i et kors. Det
signalerer nederlag og død. Bag møllen ses en opadstigende sol, symbol på håb
og ny tid. I 2007 fik Grænseforeningens logo tilføjet teksten ”for en åben
danskhed”.
For yderligere at understrege den åbenhed, som skal være et værn for
minoriteterne på hver side af grænsen, har foreningen taget Ebbe Kløvedals
sangtekst til sig, som pryder T-shirts mv.
”Danskerne findes i mange modeller”
Foreningen er som nævnt er græsrodsforening, men får dog også økonomisk støtte
fra den danske stat.
Der sidder i det danske folketing et særligt Sydslesvig udvalg som varetager
synspunkter omkring mindretallet – det har ikke altid været tilfældet i de 100 år
der er gået siden genforeningen.
Støtten til Grænseforeningen fra statens side kom især efter afslutningen af 2.
verdenskrig, hvor nogen vil mene, at man havde dårlig samvittighed overfor
mindretallet.
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Udover støtte fra staten, private donationer kommer økonomien som sagt fra
medlemmerne af de mange lokalforeninger Som er spredt over hele landet.
Kolding og omegn har en forening, der varetager medlemmernes interesser her,
og laver aktiviteter af kulturel art, bl.a. ture til venskabsbyen Gelting og her i
december en udflugt til en dansk børnehave i Tyskland.
Grænseforeningen udgiver et blad, der hedder Grænsen – magasinet for
mindretal, sprog og kultur for medlemmer, som derigennem har mulighed
for at følge med i arbejdet omkring det dansk/tyske samarbejde.
Der er meget at fejre i forbindelse med genforeningen generelt, og ingen tvivl om
at også her i kommunen vil der være fokus på den store begivenhed med diverse
festtaler og arrangementer – Grænseforeningen vil som en helt naturlig del være
med til at fejre dette.
Erik Sandholt holdt 5min. Sct. Georg: (se artiklen: Hvor og hvornår man er født)
I eftergildehallen viste Niels. Chr. lysbilleder of fortalte om en rejse til De baltiske
lande.
Skriver: Verner

Velkommen til Kolding Løve Apotek

Vonsildvej 1G, Kolding

Parkér lige ved døren
eller brug vores
drive-in og bliv ekspederet i bilen
… og naturligvis samme gode service
som du kender fra jernbanegade
og Storcentret
Åbningstider:
Mandag – Fredag 09:00 – 18:00
Lørdag
09:00 – 14:00
Tlf. 75 52 42 33
Mail: kolding @apoteket.dk
besvares hverdage mellem kl 09:00 – 15:30
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Vores lokale Kunstmaler, forfatter og
foredragsholder.
Giver et foredrag om hendes seneste
lokalhistoriske bog.
Efter foredraget kan bogen købes.
Og man kan ligeledes få sit eksemplar
signeret af forfatteren selv
15

Hvor og hvornår man er født
Jeg vil fortælle om en mand ved navn Hans, der engang sagde til mig at tiden og
ikke mindst hvor i verden man bliver født, har afgørende indflydelse på ens liv.
Hans blev født i 1926 i Ostramondra, en lille landsby som ligger lidt nord for Weimar
i delstaten Thüringen, Tyskland. Hans voksede op på en familie gård sammen med
forældrene, onkler, tanter, fætre og kusiner, som det var almindeligt dengang.
Når børnene ikke opførte sig ordentlig blev de truet med at blive sendt over i lejren.
Lejren var Buchenwald som lå ca. 15 km derfra og man vidste godt at det ikke var
et rart sted, men hvad der virkelig skete der, var der ikke mange der vidste. KZlejren
Buchenwald blev oprettet i juli 1937 og fungerede til april 1945 og i denne
periode blev der interneret 266.000 mennesker fra alle lande i Europa, og af dem
omkom ca. 56.000 mennesker.
I 1945 overtog Sovjetunionen lejren og drev den til 1950 som speciel lejr, hvor 28
tyskere blev interneret hvoraf 7000 omkom og mange sendt til Sibirien.
Hans gik i skole i landsbyen, hvor han var en dygtig elev, det ved jeg fordi jeg har
hans Skolepapirer derhjemme.
Hitler kom til magten i 1933 og det kom jo til at ændre mange ting i Tyskland.
Hans ville have en uddannelse som slagter, men da han var færdig i skolen i 1940
blev han kommanderet i lære som maskinarbejder i en stor virksomhed i Weimar
som producerede til krigsindustrien, og 2 verdenskrig var jo godt i gang i 1940.
Hans blev udlært i sommeren 1943 hvor krigslykken var ved at vende for tyskerne.
Det gik rigtig dårligt på østfronten, Stalingrad var faldet i januar og der var brug for
mange soldater i øst. Det var blandt de unge mennesker i 1943 ikke drømmejobbet
at blive sendt østpå når man blev indkaldt, og i 1943 indkaldte man dem meget
unge. Hans ville gerne være på forkant med udviklingen og meldte sig frivillig til
marinen for som han sagde det var nok det mindst farlige. Hans kom til
Marinenschule Mürwik i sommeren 43, og det var for den 17årige knægt noget af
en omvæltning. En hård disciplin, en fysisk hård rekruttid og et sted hvor man
skulle passe på hvad man sagde og til hvem.
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En morgen i efteråret 1943 blev alle rekrutterne kaldt sammen på eksercerpladsen,
hvor de skulle overvære henrettelsen af 2 statsfjendtlige personer. Der ene af dem
var en rekrut på hans egen alder, som var stukket af hjem da han fik at vide at hans
far var faldet på østfronten, og den anden var en ældre soldat på et par og tyve år
som også var deserteret. De blev skudt og denne dag står stadig tydeligt i Hans’
erindring. Det var selvfølgeligt for at afskrække rekrutterne og det gjorde det da
også, men som Hans sagde gjorde det også det, at de fleste følte et voldsomt had
til systemet. Hans blev uddannet som u båds soldat og meldte sig til alle de kurser
der var på programmet, og var kun med på 2 øvelsestogter i Østersøen og ellers
var det på kursus og uddannelse. Den 20. juli i 1944, hvor attentatet mod Hitler
fandt sted, var Hans på kursus i Danzig i Østpreussen, nu Polen, og fra den dag
skiftede forholdende fra skidt til meget dårligt. Den normale militærhilsen var fra
den dato den strakte højre arm Heil Hitlerhilsen, og tilværelsen blev værre og
værre for soldaterne. Hans tilbragte den sidste tid i krigen i Mürwik / Flensburg
hvor han blev oppasser for en kaptajnleutnant, som var af en eller anden adelig
slægt i Hessen, og bestemt ikke Nazist og som forstod at sno sig i systemet.
Da russerne stod lige uden for Berlin, blev Tyskland nærmest støvsuget for
soldater og også civile der kunne deltage i forsvaret af hovedstaden.De forhadte “
kædehunde “ som denne enhed blev kaldt, indfandt sig da også i Mürwik og fik øje
på Hans som de mente var et oplagt emne til at deltage i dette forsvar. Det var
kaptajnleutnanten ikke enig i og gjorde opmærksom på at Hans var personlig
oppasser for ham, kaptajnleutnant von et eller andet, og råbte temmelig højt “ Der
junge bleibt bei mir, verstanden “ og sådan blev det. Kædehundene forlod skibet
uden Hans og det har sansynligvis reddet Hans`s liv. Krigen sluttede og Hans blev
som mange andre beordret til at rydde miner på stranden. Det var et farligt job og
der var da også flere af Hans`s kammerater der blev dræbt eller lemlæstet i denne
tid. I øvrigt tog Hans fejl i sin vurdering af hvor farligt det var i marinen. 75% af Ubåds soldaterne kom ikke hjem og mange ved man ikke på hvilken havbund de
ligger. Den omtalte kaptajnleutnant kunne åbenbart godt lide sin unge oppasser
og tilbød Hans at tage med ham hjem til Hessen hvor hans familie havde et stort
gods, og hvor han kunne få arbejde, men Hans havde mødt sin Else i Flensburg så
han takkede høfligt nej. Efter endt militærtjeneste skulle man melde sig til
besættelsesmagten, som jo i S Holst tilfælde var Englænderne og her var der ingen
kære mor. Har man ingen adresse får man ikke nogen form for hjælp til at
overleve. Hans fik gennem venner kontakt til en ældre dame hvis adresse han
måtte bruge. At tage hjem til Thüringen ville han ikke, da det jo var besat af
Sovjetunionen. Hans og Else blev gift i 1946 og og fik en datter, der som baby var
svag og i Tyskland var der ikke meget hjælp at hente, så Hans cyklede til
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Sønderborg og søgte der om hjælp. Pigen blev indlagt der og kom senere til
Kolding julemærkesanetoriet hvor hun blev fuldstændig helbredt. Da hun efter et
par år kom hjem til Flensburg kunne hun kun tale dansk og kaldte forældrene for
onkel og tante. Det var lidt hårdt for Else og Hans der jo ikke havde set deres
datter i al den tid. Hans og Else knoklede sig igennem de svære efterkrigsår og
Hans fik senere hyre på et skib som motormand der sejlede Tyskland - U S A i
nogle år, som han i øvrigt husker som en god og positiv tid. Han gik i land i 1953 da
der kom en datter mere til verden. Hans fik fast arbejde som smed og kranfører på
Stadtwerke i Flensborg hvor han var ansat i 35 år. Hans og Else var mine
svigerforældre og medlem af det danske mindretal i over 70 årHans’ far og øvrige
mandlige medlemmer af familien faldt alle under russernes fremrykning i 44/45
Erik Sandholt

PRØV ONSDAGSKLUBBEN
Onsdagsklubben er en hyggeeftermiddag for alle gildemedlemmer.
Vi starter hver onsdag kl. 14.00 med kaffe og ostemadder.
Herefter har vi hyggeligt samvær med kortspil,
bridge, billard og meningsudvekslinger.
I årets løb har vi udflugt og juleandespil.
Vi slutter ca. kl. 16.00
Med hilsen fra
Kaj Vahlkvist
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3. Gildes Nytårsfest 2020.
Efter tidligere års succes ved 3. Gildes Nytårsfester var forventningerne til en god
fest høje hos de 20 gildebrødre, der med damer var mødt op til festen i år.
Da vi kom, mødte vi et billede i fuld størrelse af James Bond agent 007, der holdt øje
med 6 trofaste tjenere, der var iført guldveste og guldbutterfly.
Da vi havde købt adgangsbillet, som med et billede af en 007 film henviste til, hvilket
bord vi skulle sidde ved, blev vi lukket ind i restauranten. Her viste der sig et oplyst
billede, der fyldte hele endevæggen, af det glamourøse kasino Casino de Monte
Carlo. Her blev vi klar over, at der ventede os en spændende aften.
Vi blev inviteret ind i
kasinoets bar, hvor
udsigten over Monte
Carlos havn kunne nydes
gennem de 3 vinduer, der
er i baren, ligesom vi
kunne se ruten, hvor det
velkendte Formel 1-løb
Monaco Grand Prix
køres.
Vi kunne nu enten stå op
ved små barborde eller
sætte
os
ved
spillebordene,
hvor
kortene lå klar, så vi i bedste James Bond stil kunne tage et spil kort. Gulddrengene
gik nu og skænkede velsmagende vine op i vore glas, og der spredte sin hurtig en
god stemning.
Efter flere glas blev vi inviteret til bords, hvor vi skulle finde det bord, som passede
med det adgangskort, som vi havde fået ved modtagelsen.
Efter at vi havde købt kasinoets gode vine, der lå i en prisklasse, der er kasinoet
værdig, gik vi til bords, hvor vi fik en udsøgt 3retters menu.
Bordene var smukt dekoreret med blomster, hvor vaserne var i bedste kasinostil
dekoreret med spillekort, og alle kortene var esser, ligesom der ved hver kuvert lå
et flot James Bond sanghæfte.
Gulddrengen Ejvind Snediker (Jacobsen) styrede os med sikker hånd gennem
aftenen med orientering om aftenens forløb og med humoristiske indslag.
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Pludselig lød der toner, der hensatte os til et tidligere tiders munkekloster, og ind
kom 6 tættillukkede munke gående rundt i lokalet. Efter at have gået nogle runder,
stillede de sig op ved endevæggen, hvor musikken ændrede sig til hurtigere rytmer.
De 6 munke åbenbarede sig nu, kun iført trusser, og med trommeslag ved at få en
grydeske til at svæve mellem knæene og slå på en pande, som hang i en snor om
halsen. Det var ikke alle trommeslag der ramte panden, hvorved munkene ømmede
sig højlydt. Ved at se på de bare munkemaver, fik vi en bekræftelse på, at munkene
lever godt.
Aftenen sluttede med dans og natmad.
Gildemester takkede for en god aften og lovede, at
næste års fest ville blive mindst lige så god, da der
ikke bliver ændret i festudvalget.
Skriver: Verner
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Information og debat

4. Gilde

NYTÅRSKUREN – EN GOD DAG!
Kære GILDEBRØDRE!
Herligt med en sådan opbakning i vores Stadsgilde og uanset muligheden for at
gøre klar i Gildehuset om lørdagen - så lykkedes det IGEN i år, at få en stor tilslutning
til ”KUREN” den 5. januar!
Over 110 GB og andre interesserede – var klar til dagens udfordring!
HOME havde flot sponseret ”boblevand” til os alle og 4. Gilde havde købt
SNAKS i lange baner og som jeg sagde i min velkomst – ”DET JO GODT, AT
PARKHALLEN LIGGER LIDT NEDE AF FYNSVEJ – hvis det kniber med ”pladsen” her
i HUSET! Men hvis vi ikke skulle fejre os selv på tværs af KOLDING GILDERNE –
MINDST EN GANG OM ÅRET, SÅ ER DER NOGET GALT. (Og her tænker jeg ikke
på BANKO)!
Nytårstalen blev holdt af Christian Råbjerg Madsen (S), en ung ildsprudende
politiker fra Kolding, som har sin daglige gang på ”BORGEN”! Det var vores egen
Christian (GM i 4 Gilde) som introducerede ham!
Køkkenet havde sørget for TAPAS til vores ”LETTE ANRETNING” og da der var
rigeligt af det – kunne vi godt slette ”LET”!
Der var så meget, at MANDHATTEN (koret som underholdt efter maden) også fik
stillet deres sult!? MANDHATTEN består af godt 15 MAND og underholdt os med et
varieret program – og da vores gilde er et MANDSGILDE, så var det et godt match!
Kaffen med tilbehør blev serveret og vi skulle have udnævnt ”ÅRETS GILDEBROR”!
Det var vores GSM Nis Henning Jørgensen, der på god og saglig måde kunne kalde
KURT SCHMIDT frem og overrække ham SYMBOLET / MEDALJEN! Den fik han,
fordi han er Stadsgildets ”tovholder” på DISSTRIBUTATION af BLADE og FLYERS –
som jævnligt kommer i bundter!
Til sidst fik Stadsgildemesteren ordet og John Preben kunne ønske os alle ”ET GODT
NYT ÅR” OG SIGE TAK FOR DET GAMLE ÅR OG ARBEJDET DER BLEV UDFØRT !
Vi sluttede på vanlig vis med ”Ja vi er danske spejdere” og de få som ikke kendt den
- kunne bare slå op i SANGBOGEN!
”SÅLEDES OPFATTET”
Karsten Barfoed/ 4.Gilde
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Sct. Georgs Gildernes Nytårskur 5. januar
Det var 4. gilde der i år stod for arrangementet, der var tilmeldt 105 gildebrødre og
ledsagere som fik sagt godt nytår til hinanden og en god eftermiddag.
Karsten bød velkommen til ledsagere og gildebrødre og til dagens taler Christian
Rabjerg Madsen og så skålede vi til det nye år i den dejlige musserene vin, som var
sponseret HOME.
Christians tale var relateret til vor gildelove, du skal gøre din pligt frem for at kræve
din ret, det er en god levevis og det er meget i tråd med socialdemokratiets
tankegang, lidt politik fik vi også, men en rigtig god og lærerig tale.
Der skal jo også noget på bordet når gildebrødre mødes så Britta Højris og Hanne
Thomsen var gået i køkkenet og frembragt en dejlig tapes serveret på de nye
serveringsbrædder som Poul Hauschildt har fået fremstillet, de står nu til fri
afbenyttelse i gildehuset, da alle var godt mætte og kaffen var serveret fik Nis
Henning oret, I går aftes overværende vi i Fjernsynet uddeling af mange forskellige
sportspriser bl.a. en umuligheds pris.
Vi er nu kommet til det pkt. på programmet hvor vi skal have udnævnt årets
gildebror.
Det er ikke en umuligheds pris men en pris til en gildebror der har ydet en særlig
indsats for gildebevægelsen i Kolding så derfor er det en vandremedaljon som
gives til den gildebror der har lagt mange timer og energi udover det normal
forventelige i året der er gået.
Og vi kommer så til den gildebror som vi i 4 gilde mener har ydet en særlig indsats i
2019
Og det er Kurt
Schmidt 5 gilde For
hans utrættelig
indsats med vores
store indtægtskilde
bl.a. Flyers - reklamer
og hans fotografiske
evner. Kurt blev
hædret med klapsalve
og et tikker- ligger,
En god eftermiddag
sluttede på vanlig vis.
Poul Lyngs
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4. gildes Nytårsgildehal den 7. januar.
Vi mødtes i natuglen for at ønske hinanden godt nytår med et glas bobler, herefter
blev vi kaldt til gildehallen hvor gildemesteren bød velkommen til denne første
gildehal i 2020, og tak til Stadsgildeledelsen for deres besøg. Efter de traditionelle
indledninger kom vi til gildemesterens tale.
Forleden hørte jeg i radioen, at en tale skal have en god indledning, og en god
afslutning, der må helst ikke være for lang tid, mellem de to dele, da jeg skulle skrive
min tale, poppede der, mange emner op, Kim Larsen der døde i 2018, Brexit som vi
alle er spændte på, den nye regering, skat som er i store problemer, Kolding hus der
har stået i 800 år, klimaet. Så slog det mig, hvorfor ikke genopfriske Fellowship
Budskabet fra 2019. Der står mange gode ting, som er værd at huske på, og bruge.
Så jeg citerer: I denne tid hvor samfundet er så dynamisk, og alt går så hurtigt, er
der godt at tænke på, hvad venskab er for noget, mange er på de sociale medier, og
kommunikerer på den måde, men venskab er meget mere. Venskab er det. Der
lever i os, og som følger os alle årene. Et venskab kan være startet allerede i
barndommen, og vi kan have de samme venner, når vi bliver ældre. Vi skal dyrke
disse venskaber, og følge op på dem. Sommetider på afstand, og sommetider på
nært hold. Vi må ikke glemme, at livet kan forandres på et øjeblik, vi mister en vi
holder af, par kan vokse fra hinanden, og så er det godt at have nogen at tale med,
være sammen med, i glæde og i sorg. Vi skal give os mulighed for at få nye venner,
også selv om vi kommer op i årene, vi skal ringe til hinanden, besøge hinanden, gå i
biografen sammen, eller hvad vi nu har lyst til. De venskaber der knyttes i
barndommen og i skolen holder ofte længst, vi mødes og mindes de gode gamle
dage. Spejder ideen for voksen, er netop gildearbejdet, vi mødes og mindes
spejderlejre, lejrbål, vandreture og alle de ting vi nu foretog os, minderne dukker op,
og fylder som regel vores hjerter med glæde. Vi må ikke glemme, at vore
bedsteforældre og forældre også har været unge engang. De kunne fortælle om ting
de foretog sig, i deres unge dage. Vi må ikke glemme at besøge vores ældre
medborgere, besøge plejehjem, og le sammen med dem, der bor der, og ikke er i
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stand til at komme ud, deltag for eksempel i Røde Kors arbejdet, og vis mennesker
der for nyligt er kommet til vores land venskab. Hils på folk du møder og smil når du
møder dem – det kan måske være det eneste smil, de får den dag, tag også imod
venskaber, der tilbydes dig, luk dig ikke inde i dig selv, men ønsker du venners
ømhed. så søg deres hus og bland sind med dem- og tal om alt der tynger jer.
5 minutter blev holdt af Poul Lyngs som beskrev et livsforløb for dreng, som han
kaldt PA. fra fødsel til pensionist, en opvækst på landet, med 7 års skolegang i en
landsbyskole, herefter nogle gode år som landbrugsmedhjælper, så en lang karriere
hos H. Daugaard på havnen, fra truckfører til chef, og nu en god pensionist tid.
Eftergildehallen er i 4. gilde meget traditionsbundet så torsken ventede på bordet,
godt mætte og en god aften sluttede vi på vanlig vis og endnu en gang ønskede et
godt nytår.
Skriver Poul Lyngs

Information og debat

Værdighedsprojekt

Værdighedsprojekt 6. december 2019.
Seks gildebrødre Verner Thomsen, Ole Otzen, John Preben Hansen, Hans Peter
Petersen og Henning Lorentzen var fredag den 6. december afsted til Harte Kirke
som kistebærere.
En Tysker hvis mor var født og bosiddende her i landet, var død, og han havde ikke
nogen familie her i landet som kunne hjælpe med at bære. Der var en strid vind og
et ubehageligt regnvejr, det var en almindelig begravelse og vi skulle skridte over et
hegn, men vi klarede opgaven.
Tyskeren var utrolig taknemlig for vores indsats.
NB! I skrivende stund 22. januar 2020, er Inger og Kaj Vahlkvist afsted som hjælp
ved en bisættelse i Brændkjærkirken
Henning
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5. Gilde

Jazzcafé " Sct. George" præsenterer
FROKOSTJAZZ LØRDAG DEN 7. MARTS 2020
I 2020 afholder Jazzcafé " Sct. George” frokostjazz for 24. gang � Det er med stor
glæde at Jazzcafé " Sct. George” kan præsentere Finn Burich New Orleans
Jazzband, fra Haderslev

Finn Burich New Orleans Jazzband spiller revival-New Orleans-jazz krydret med
swing og blues. Orkestret har besøgt de fleste jazzklubber, festivaler og koncertsale
i landet og endvidere, præsenteret forskellige udenlandske topnavne som Geoff
Bull (AUS), Patrick Artero (F), Peter Meyer (D), Norman Emberson (GB), Don
Vappie, Phil Parnell og Leroy Jones (USA), Harry Kanters piano (NL)
Jazzcaféen åbner først døren kl. 11:45 og der spilles fra 12.30 til 15.30 i Gildehuset
på Fynsvej 73, 6000 Kolding.
Prisen er kr. 150,- pr. person (entré, 3 snitter & kaffe med hjemmebagt kage).
Så har du og din ægtefælle, eventuelt nogle gode venner lyst til at gøre en forårsdag
til en fest! Så er der tilmelding til:
Tove Andersen, mail: bispevaenget90@gmail.com
OBS: Ved tilmeldingen skal du oplyse følgende: Navne på dig og dine gæster og
hvilket gilde du tilhører – dette for at vi bedre kan styre tilmeldingen til alles
tilfredshed.
Tilmeldingsfristen er den 28. februar 2020.
Arr. 5. Gildes Musikgruppe
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Fællesspisning
25. februar 2020, kl. 18.30
Kære Gildebror,
4. Gruppe i 5. Sct. Georgs Gilde har den fornøjelse af være kokke til årets første
fællesspisning. Vi vil gerne invitere dig og gerne med ledsager, til fællesspisning.

Tilmelding
Tilmeldingen sker efter først til mølle-princippet og der er max. 50 kuverter.
Du kan tilmelde dig og evt. ledsager til Tove Andersen på mail:
bispevaenget90@gmail.com

Tilmeldingsfristen er den 19. februar 2020
Vi glæder os til at se dig.
4. gruppe i 5. Sct. Georgs Gilde
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NYTÅRSGILDEHAL 5. GILDE!
Tirsdag d. 21. januar 2020, var der fremmødt 26 deltagere til nytårsgildehallen. Fra
stadsgildet deltog Henning og Bent , og fra
2. Gilde i Tåstrup var Minna mødt op. Ligeledes var der to nye gildebrødre, som
skulle optages i 5. Gilde. Efter de indledende ”øvelser”, kunne herolden føre den
første nye gildebror, Helle Filskov Pedersen, ind i gildehallen. Helle fortalte kort om
sig selv, og blev herefter optaget, som gildebror i 5. gilde. Herefter blev Mariann
Skovgaard ført ind, og hun blev også optaget, som ny gildebror. Et stort tillykke,
og velkommen I 5. Gilde!
GILDEMESTERTALE! Kærlighedsovnen:
Forfædrene boede yderst primitivt, havde ilden i et åbent ildsted. Efterhånden blev
de dygtigere, og kunne fremstille ovne i jern. Støbningen af disse ovne blev forfinet,
og de blev udsmykket med relieffer på siderne. Vi havde en ovn, som var i miserabel
stand, men et besøg hos den gamle ovnsætter i Christiansfeld, blev den som ny. Han
forklarede om relieffet, at det var Frederik d. IV og hans dronning Louise og han
kaldte den
”KÆRLIGHEDSOVNEN”. Under relieffet af de kongelige, er der elefant ordenen og
ikke mindst et korslagt sværd og æblegren/olivengren.
Den humoristiske udlægning af symbolet er: Sværdet er mandens våben, som han
holder fjenden borte med, og æblegrenen/olivengrenen er derimod kvindens våben
da den symboliserer hendes våben, som er list og snilde.
Den nok mere korrekte udlægning er nok, at sværdet er det verslige våben, og
grenen er det religiøse sværd.
Kirsten Nielsen havde fem minutters Sct. Georg!
På loftet havde hun fundet en gammel bog, som hedder sundhed for alle ved dr.
Alfred B. Olsen 1913. Overskriften var kærlighed og ægteskab!
Et lille uddrag: DEN UNGE KVINDES RET!
En ren ung kvinde, der af naturen nærer afsky for tobaksrygning, har ret til at bede
den der elsker hende, om at vælge mellem cigaretten og den kvinde, han ønsker at
ægte. Fuldstændig bortset fra den skade, den sandsynligvis tilføjer legemet, er
rygning en ekstravant vane, der ikke hører til god tone, og ikke har hjemme i en
naturlig levemåde, og den er modbydelig for alle mennesker med kærlighed til ren
luft. Kirsten ønskede, at vi skulle synge
NU ER JORD OG HIMMEL STILLE!
Efter Gildehallen, gik vi ind til de veldækkede borde, hvor der blev serveret bobler,
således at vi kunne ønske hinanden godt nytår.
Ingolf var bordleder, og kunne fortælle om aftenens menu, som var kogt torsk med
alt tilbehøret. Til dessert var der islagkage, og endelig kaffe og kransekager.
28

Tove og Lise bød atter en gang, de to nye
gildebrødre hjertelig velkommen i 5. Gilde!
Tiden fløj af sted, og inden vi så os om, var en
festlig aften slut.
Steen havde de sidste ord, og vi sluttede på sædvanlig vis.
En stor tak til 2. gruppe for et rigtig flot arrangement.
Skriver Kurt
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Kulinariske præstationer fra ”Vores” køkken

30

2

24

17

ONSDAG

19:00 - 22:00

19:00 - 22:00

4.G. Gildeting

3

18:30 - 22:00

Fællesspisning

25

5.G. Gildemøde

18

19:00 - 22:00

4.G.Udv.ledelsesm.

11

19:00 - 22:00

14:00-16:00

4

14:00-16:00

14:00-16:00

Ondsdagklub

Ondsdagklub

26

Husudvalg

19:00 - 22:00

14:00-16:00

19
Ondsdagklub

Ondsdagklub

12

19:00 - 23:00

Genralforsamling

Stadsg. GMmøde

4.G. Gildemøde

5

14:00-16:00

Ondsdagklub

29

Ondsdagklub

ude af huset

TIRSDAG

2.G. Gildemøde

4

28

19:00 - 22:00

19:00 - 22:00

1.G. Gildeting

5

27

19:00 - 22:00

2.G. Gildemøde

20

19:00 - 21:30

3.G. Gildehal

13

1.G. Gildemøde

6

TORSDAG

30

6

28

21

14

7

31

FREDAG

LØRDAG

07:30 - 09:00

Det våde øje

07:30 - 09:00

Det våde øje

7

11:00 - 15:00

FrokostJazz

Det våde øje

07:30 - 09:00

29
Det våde øje

07:30 - 09:00

22
Det våde øje

15

8

1

8

1

23

16

9

2

SØNDAG

Arrangementer der ønskes optaget i kalenderen bedes indsendt til Stadsgildekansleren sgk@sctgeorgsgildene.dk

Lejrudvalg

M ANDAG

19:00 - 22:00

10

3

27
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