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Det er en træls tid, som vi lever i,
dagligdagen er ramt af epidemi
Alting omkring os er gået i stå,
kontakt med venner kan vi ikke få.
Livet skal vi alle leve derhjemme,
kultur og samvær skal vi bare glemme.
Vi kan glemme alt om vores kalender,
til travle tider vi kun tanker sender.
Liver i gildet er gået helt i stå,
det må alle da kunne forstå.
Gruppemøder, gildehaller, alt er væk
det hele skete bare med et smæk.
Onsdagsklubben er også gået i stå.
kaffe og ostemadder, kan vi ikke få.
CORONA er en farlig gæst,
den af fået aflyst hver en fest.
Vi skal alle hjælpe hinanden.
elles kommer vi alle på spanden.
Hilsen fra OnsdagsKaj
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Lederen
FULDT STOP - HOLD AFSTAND

Det er lige før, jeg føler mig hensat til dengang jeg var elev i køreskolebilen. Vi kom
kørende ad Ejlers vej, (Slotssøvejen var ikke ”opfundet”), ved Fredericiagade stod
der et fuld STOP skilt. Kørelæreren trådte bremsen hårdt i bund, der lærte jeg, hvad
skiltet betød. Det var dengang man kunne køre i alle gader i Kolding midtby.
Dengang, var motorveje noget man skulle til området omkring København for at
finde. I dag er trafikken langt mere omfattende end i 1969. De ovennævnte to regler
eksisterer stadigvæk i trafikken, ofte bliver de blot ikke respekteret med grusomme
følger, når det går galt.
Uanset om Politiet i de strenge vintre eller ved heftigt stormvejr har advaret om
ikke, at køre ud, så må det konstateres, disse advarsler blev overhørt, selv om det
var tydeligt for enhver, det var forbundet med stor risiko.
Da der landede en kinesisk korona, blev der plads og stoppet op i stedet for at fare
af sted med hovedet og tankerne andre steder end, hvor det/de burde være.
Korona, efter det latinske Corona, der betyder krone, er det yderste lag af solen,
som kun kan ses ved solformørkelse.
Vi havde alle sammen hørt om hvordan man i Kina nærmest havde indført
undtagelsestilstand. Men derfra og til, det skulle ramme vort lille trygge land, var
der meget langt. Der blev sendt et utal af beskeder ud, der alle startede med Corona,
men da politikerne trykkede på den store bremsepedal, gik en del i panik og
hamstrede toiletpapir. Sidste gang der var hamstring var i 1998, dengang var det
gær, der blev hamstret. Hvis transporten gik helt i stå, var det naturligvis rart, at
kunne bage lidt brød. Grunden til toiletpapiret står hen i det uvisse for mig.
Første gang i historien hvor man omtaler ”pest” eller den ”sorte død” er i oktober
1347. Herefter er der adskillige beretninger om forskellige former for epidemier,
som har fået forskellige betegnelser, men hver gang verden har været ramt af
omfattende sygdomme, er disse blevet bekæmpet og livet er gået videre.
Lige nu, hvor vi måske er midt i ”tsunamien”, hvor vi ikke kan se ”lyset for enden af
tunnelen” er vi usikre, men udbruddet bliver inddæmmet og livet går videre. Indtil
vi kan leve et normalt liv igen, skal vi blot overholde almindeligt hensyn til hinanden
og frem for alt, bevare optimismen og gode humør. Syng en sang, man kan ikke
være trist og synge samtidig.
Jeg vil gerne slutte med indledningen til en Storm P monolog, der i sin tid blev
fremført på smukkeste vis af Ebbe Rode, den lyder:
”Det gungrede hult i vindebroen, da ridder H.F. Mortensen red over den på sin
treetagers bryggerhest”.
Steen Thisgaard
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Stads-Gildet
Kære Gildebrødre.
Allerførst, vi håber alle gildebrødre samt deres familier er raske og ved godt mod.
Danmark er lukket ned og på vågeblus og regeringen har opfordret til sammenhold
ved ikke at være sammen - og det er det vi gør i denne tid.
I begyndelsen af marts besluttede Stadsgildet at udsætte stadsgildetinget på
ubestemt tid samt opfordrede alle gilder til at følge Landsgildets anbefalinger.
Det betød at nogle gilder ikke fik afholdt deres Gildeting med evt. valg af nye
gildeledelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer. Det betød også at alle gildehaller,
udvalgsmøder samt gruppemøder desværre stoppede.
Det er en skam for gildearbejdet, og måske særlig for gruppearbejdet som jo er
meget værdifuldt for den videre udvikling af den enkelte gildebror og for
sammenholdet i gildet og vel i særlig grad for de nye gildebrødre som er kommet
til.
Vi håber fra Stadsgildet at eventuelle beslutninger / møder i gilderne som er
nødvendige, vil foregå på andre måder end at mødes, samt at proponenterne vil
holde ” gryden i kog ” hos vore nye gildebrødre.
Efter at regeringen har forlænget anbefalingerne til den 13. april 2020 og Koldinghus
er lukket, er det nok tvivlsomt om det bliver muligt at afholde Sct. Georgs Aften den
23. april 2020.
Vi vil selvfølgelig følge udviklingen og informere når tingene har ændret sig til det
normale igen og vi kan genoptage gildearbejdet.
Til slut vil jeg takke vor redaktør for hans opfordring til at skrive i Information &
Debat, det er vigtigt at vort blad udkommer som normalt, både af hensyn til os selv,
så vi kan mærke at vi stadig er ” aktive ” uden at mødes og så sandelig også af hensyn
til vore annoncesponsorer.
På Stadsgildeledelsen vegne
John Preben Hansen
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Stads-Gildet
Vigtigt fra stadsgildekansleren.
Jeg er helt klar over at der er Gilder der ikke har afholdt gildeting i øjeblikket.
Hvis jeg bare skal have en jordisk chance for at få årbog/kalender for 2020/2021
færdig til juni 2020, vil jeg bede gildeledelserne om at indgive deres data til årbogen
som er besluttet, måske har i allerede aftalt mødekalenderen for 20/21, og måske er
der ændringer til udvalgsmedlemmer og nye gildeledelser som er aftalt, men blot
ikke er valgt endnu.
Ligeledes beder jeg om mødedatoer fra:
væbnerforberedelsen, hjælpekomite, lejrudvalg, husudvalg, distribution og
distriktet.
Det vil hjælpe mig meget, at få dem allerede nu, så jeg kan komme videre med
årbogen.
Mgh
Henning
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1. Gilde
1. Gildes Gildeting 5 Marts 2020
Gildemesteren bød velkommen og vi gik direkte til middagen, gule ærter med alt
tilbehør selv grisehaler alt fint tilberedt af Britta.
Efter middagen startede gildetinget efter dagsordenen.
Pkt. 1
a) valg af dirigent, efter ledelsens forslag valgtes. Jørgen Pørksen
b) valg af protokolfører, efter ledelsens forslag valgtes Per Madsen
c) Protokollens godkendelse, med en mindre rettelse i pkt. 6 vedtoges
protokollen.
Pkt. 2
Gildemesterens beretning. GM takkede for samarbejdet med Søren og
Peter. Der blev udtrykt en stor tak til Bent Christensen for det store arbejde
han har udført, de sidste 6 år, det blev samtidigt oplyst at afløseren Peter
Eeg de næste år har 2 poster hvilket nu er lovligt. Gm nævnte alle de
aktiviteter der har været det sidste år. Og oplyste at vi 2019 har doneret
114000kr til forskellige formål.
Gildeledelsens beretning godkendtes.
Pkt. 3
a) Peter Eeg gennemgik det udsendte regnskab som godkendtes.
b) Peter Eeg gennemgik det udsendte budget som godkendtes.
c) Fastsættelse af kontingentforslaget 100 Kr. mdr. godkendtes.
Pkt. 4
a) Beretning fra hjælpekomiteen. Ved Henning Nøhr som takkede for de store
donationer og den store indsats gildet har leveret.
b) beretning fra lejrudvalget. Ved Torben Andersen ikke tilstede.
c) beretning fra husudvalget ved Nick Buckle. Der arbejdes pt med nye
højtalere og en bedre varmestyring.
d) Beretning fra broderhjælpen Ved Jørgen Pørksen. Hjælpen er udbetalt 4
gange i 2019. altid i kontanter grundet problemer med lukkede konti.
e) beretning fra 1 hjælpegruppe. Bent Christensen. Bent berettede at der i
2019 har været 702 besøgende personer på Frydenborg, fordelt på 21
institutioner.

Pkt. 5
Indkomne forslag. Claus Berg Petersens forslag om diskussion af omdeling
af flyers. Det kunne konstateres at mængden af flyers de sidste år er øget
betragteligt, dermed selvfølgelig også indtægterne. Forskellige
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argumenter blev fremført men grundlæggende viste diskussion at der er to
lejre, den ene mest af ældre ikke erhvervsdrivende, den anden af yngre
erhvervsaktive.
Det foreløbige resultat blev at GM skal undersøge i grupperne hvor stor
kapacitet grupperne har. Dette vil give et overblik over mulighederne.
Ledelsen beslutter derefter ud fra dette.
Pkt. 6
a) Valg. Gildemester Otto Bjerregård genvalgtes for 2 år, suppleant der var
ingen der ønskede valg derfor indkaldes riddergruppen for at afklare dette.
b) Valg af flagherold og suppleant. Genvalg til Søren Rasmussen, Nils Hansen.
Pkt. 7
Eventuelt. GM påpegede at der næste år vælges nyt landgilde og i den
forbindelse ønskes forslag mm sendes til GM. Vi må håbe på fornyelse
snarest ellers er flammen ved at dø ud!!
Dirigent. Jørgen Pørksen takkede for god ro og orden.
Skriver PM

Corona.

Her i 1. gilde står alt stille under Corona krisen. Vi har ingen mødeaktivitet.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på søens folk. Her tænker jeg på dem,
Der i gamle dage sejlede med sejlskibene over alle verdenshavene. De boede i små
kahytter i mange måneder på rejse kloden rundt. De var helt uden
Forbindelse til omverdenen. De kunne være heldige at få et brev, som havde
været længe undervejs, inden de kunne høre fra deres kære derhjemme.
Når man tænker på, hvordan vi i dag syntes, vi er isoleret, fordi vi skal blive
hjemme. Så har vi dog mange muligheder for kontakt – vi har mobiltelefon,
Som kan nå jorden rundt. De fleste har internet, hvor man kan skrive en e - mail til
venner og familie. Man kan også skype på nettet, så man kan se sine kære. Nu har
man muligheden for at kontakte en man ikke har hørt fra længe.
MGH Otto
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2. Gilde
Vi Nåede Det Lige

Onsdag den 11. marts havde 9 medlemmer af 2. Gilde sat stævne, for at tage på
Wellness, Ja, det er et ord vi godt kan lide 
Denne gang gik turen dog kun til Blåvand, Hvidbjerg Camping, men det gjorde det
ikke ringere. Her var varme bade, varmere bade og overarme bade, masser af
saunaer med forskellige dufte, velværenydelse osv., hvileområder, udendørs bade,
og såmænd også iskoldt vand. Måske lige for koldt  for nogle af os. Det bedste af
det hele, var da af vi opdagede der var en lille bar med fadølsanlæg, Yes, så kunne
vi få en fadøl imens vi dasede rundt….Indtil vi så, at der var erfarne gæster der gik
op og tankede postevand ud af denne hane. Ja hvor skuffet kan man blive. Vi
kunne købe en dåsebajer  Når vi nu er i flok, fandt vi så ud af at vores decibels er
lidt højt, noget vi aldrig har tænkt over  for der kom en ”grim” dame og tyssede
på os flere gange. Vi havde måske ikke lige forstået det helt, troede jo at vi skulle
hygge og snakke osv. men der var måske andre gæster der var der for roens skyld.
Blåvand kunne selvfølgelig også byde på shopping, og i denne allerede stille tid
der havde sneget sig ind på Danmark, så butikkerne KR. og ører, når der kom 9
kvinder vadende ind  Madoplevelser skal der også til, så det blev til en dejlig
frokost med nye interessante retter. Stranden fik også en lang vandretur hvor der
blev luftet godt ud i tankerne af den dejlige friske vind. Selv om ingen var sultne,
havde vi set frem til et
besøg på fiskerestauranten
for at indtage et
stjerneskud, det lykkedes
også, og så var dagens
motion og drikke spise vist
gået lige op….eller.
Det var en rigtig hyggelig
dag, og vi nåede det lige kom hjem og så
pressemeddelelsen at nu
var Danmark lukket.
Britta
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3. Gilde
Foredrag ved Else Bygvraa
Torsdag den 5.marts k. 14,00 var vi 25 gildebrødre og gæster i gildehuset denne
eftermiddag.
Finn Weiss bød velkommen, og fortalte om dagens program.
Else Bygvraa takkede for ordet, og fortalte lidt om hvad hendes bog handlede om.
Bogen handler om tiden fra 1895 til 1965 og er en lokalhistorisk bog fra Lejrskov og
Egholt området.
Bogen fortæller om de ting folk oplevede i dette lokalområde, og giver et indblik i
hvad der skete i det øvrige Danmark i de ca. 70 år der er bogens tidshorisont.
Hermed følger et udpluk af Elses fortælling om bogens indhold:
De sociale myndigheder var meget langsommelige i 1895 der var en pige der skulle
adopteres, det tog 6 år inden der var en afklaring omkring dette.
I 1935 var der 6 små skoler i Egholt og Jordrup området.
Egholt brugs åbnede i 1908 som en af de første brugser i området, det betød meget
for lokalbefolkningen nu kunne de sælge deres varer til brugsen, og befolkningen
kunne købe deres varer et sted.
Brugsen blev et samlingspunkt for alle i lokalsamfundet. 6 unge drenge fik deres
uddannelse i Brugsen.
I kirkebogen var uægte børn noteret, og skulle forsørges efter kirkeloven.
Else fortalte også om ældre folk som skulle på aftægt hos familien, hos en søn, hvor
sønnen skulle pr. år levere til fædrene følgende: 400 pund kartofler,100 pund hvede,
50 pund byg, 8 potter petroleum nok øl, hjælpe med 8 kirkebesøg, og pantsætte
9.000 kr. til gården. Dette var i 1889 hvad man tilbød ens forældre, der var ingen
sociallov eller pension den gang. (Fortsættes næste side)
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I 1906 fik man telefon i Egholt det var en stor nyhed, man kunne komme og låne
telefonen og betalefor sin samtale.
I 1938 kom børnelammelsen, i 1952 var 500 børn døde af børnelammelse.
Under 2.verdenskrig var der vinterkrigen i Finland hvor mange danskere meldte sig
frivillig til at hjælpe
Finland mod Rusland der ville erobre en del af Finland. Der blev lavet Finlands
indsamling, og der blev sendt 70 tusinde finske børn til de nordiske lande, Danmark
tog en stor del af disse Finner børn, som skulle bo i Danmark indtil krigen var
afklaret.
Mange af de ting der blev vedtaget og gennemført igennem de 70 år, kan man
karakterisere med følgende ord:
1. Udholdenhed
2. Vedholdenhed.
3. Fællesskab.
4. Sammenhold.
Disse ting har gjort at der skete store fremskridt i det danske samfund, og vi har i
dag grund til at takke denne generation for, at vi her i Danmark har et land hvor
mennesker har det godt, og vi kan kalde os verdens lykkeligste folk. Alt hvad der
står i bogen er fra lokale folk, som Else har talt med
.
Derefter var der kaffe, og vi kunne stille spørgsmål. Der var en del gæster der købte
bogen, og fik den signeret.
3.gilde vil gerne hermed takke Else Bygvraa for en spændende eftermiddag,
Skriver Leif Lind

Vi matcher laveste netpris
V/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Platinvej 4 6000 Kolding Tlf 75 52 50 22
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BRILLEINDSAMLING

Der er ikke indsamlet så mange par briller i år som sidste år, men trods alt, er der
indsamlet 76 par briller og 15 par solbriller, hvilket man var meget glade for hos
Synoptik, hvor brillernes styrke bliver kontrolleret, inden de bliver taget med til
Ghana, hvor de bliver delt ud til synshæmmede, der hermed får muligheden for at
skabe sig et bedre liv,
Endnu engang tak for jeres bidrag til disse projekter, der er med til at skabe et
bedre liv og en bedre fremtid for en masse mennesker. Fortsæt endelig med at
lægge dåseringe og briller i kassen i Gildehuset.
Dåseringe- og brilleforvalter.
Hans Peter Petersen

DÅSERINGE 2019.

Hu – hej, hvor det går, tusinde tak til alle, der er med til at indsamle dåseringe, og
udbrede budskabet om ”Projekt dåseringe”, et stykke hjælpearbejde, hvor der ikke
skal penge op af lommen.
I 2019 er der igen sat rekord for indsamling af dåseringe via Kolding – gilderne. Det
blev til ikke mindre end 165 kg. – 25 kg. mere end i 2018, og det svarer til ca.
590.000 dåseringe (100 stk. vejer 28 gram).
Sådan en portion fylder meget, så det har været nødvendigt at køre to gange til
samlecentralen i Skanderborg. Der er heller ikke i 2019 solgt dåseringe fra
samlecentralen, så der er efterhånden et stort lager i Skanderborg, hvor
dåseringene bliver kontrolleret en ekstra gang, inden de bliver sækket op i bigbags med henblik på salg.
Projekt dåseringe startede i 2002, og i de første år indtil 2008, blev dåseringene
fysisk taget med til Thailand, hvor de blev smeltet om til skruer og møtrikker til
benproteser på et protesehospital i Chiang Mai i det nordlige Thailand.
Efter 2008 kunne man ikke længere frit indføre dåseringene til Thailand, og
spørgsmålet var derfor, om man skulle stoppe projektet, men man besluttede at
fortsætte med at indsamle dåseringe, og i stedet for at sælge dem som
metalaffald, og derefter sende pengene til hospitalet i Chiang Mai.
Den første check blev afleveret i 2013 og lød på 153.000 kr., og i alt er der indtil
2017 doneret 423.000 kr.
I Asien og specielt i Thailand, har de fattige store problemer, når de får skader fra
landminer, hvad der stadig findes mange af, får sukkersyge, eller bliver bidt af
slanger, hvilket gør, at mange bliver benamputerede, og derfor ikke kan arbejde
og forsørge deres familier. (Fortsættes næste side)
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Mere end 50.000 personer er blevet hjulpet, men behovet er kæmpe stort, idet ca.
400.000 stadig mangler et eller begge ben. For at nå ud i landet til alle disse
mennesker, råder hospitalet over en del mobile klinikker, der er bygget op på små
lastbiler.
Hans Peter Petersen

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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4. Gilde
Gildeting tirsdag d. 3 marts 2020
Vi startede med at vælge en dirigent, Jan Rothausen, og en protokolfører, Arne
Rask. Uffe Uhrbrand, der var suppleant for GM læste Gildemester beretning op, da
Christian Vildfang var sygemeldt på grund af nyt knæ.
Gildeskatmester forelagde det reviderede regnskab og forslag til budget for det
kommende år, herunder fastsættelse af kontingent, og alt blev godkendt.
Skatmester Nis Jørgensen nævnte, at der var lidt problemer med mobilepay, der var
fx kommet 216 kr. ind på kontoen uden afsender.
De indkomne forslag blev behandlet. Det første handlede om vedtægtsændringer,
da vi skulle have vores egne vedtægter til at stemme overens med Landsgildets
vedtægter, der blev vedtaget i september 2019. Desuden blev en paragraf ændret
for at sikre at alle tilbageværende værdier ved opløsning af gildet forbliver i Kolding.
Der var yderlig et forslag om at 4. Gilde meldte sig kollektivt ud af Broderhjælpen.
Der blev diskuteret lidt frem og tilbage, Johs mente på den ene side, at det er rart
for en enke at få ca. 5000.- kr., men på den anden side er det efterhånden dyrt for
Gildet så, man må kunne hjælpe på en anden måde. Til sidst nævnte Henning, at
man nok kom til at betale skat af beløbet med de nye regler om indberetningspligt
for bankerne. Enden på den snakken blev så, at det var op til den enkelte Gildebror
at blive som medlem og betale selv, hvad det koster. Gildet meldte sig så kollektivt
ud af ordningen med undtagelse af 2 Gildebrødre.
Efter forslagene var klokken omkring 20, og vi var blevet sultne. Derfor flyttede vi
og til de veldækkede borde for at give os i kast med de gule ærter med alm. flæsk,
sprængt flæsk og grisehaler. Det blev skyllet ned på sædvanlig vis ledsaget af
”Torskevisen”. Kaffen med småkager blev indtaget mens vi fortsatte tinget med
beretningerne fra grupper, laug og udvalg.
Beretning fra fx en enkelt gruppe: I marts blev Gildehallen i april planlagt. I april
besøgte vi Wandy Tworek`s hus ved Åkjær, det var der, hvor Jan og Jane havde et
værested for utilpassede unge mennesker, det er nu lukket og huset solgt. I maj
besøgte vi Sørens arbejdsplads, her lavede de speciel sand til bl.a.
jernstøberiindustrien, meget interessant, en helt ny verden for os. Vi havde den
årlige grill fest med damer i Sorø, i Arnes nyerhvervede sommerhus, hvor vi
overnattede. August var alm. hygge møde. September snakkede vi T-shirt med logo
til gruppen, og blev enige om hvordan den skulle være. Så var det ved at være jul,
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og det var vores gruppe, som skulle arrangere julemødet. Vi havde et hyggeligt
julemøde 7 dage før jul. Gruppens møde i januar startede fredag ved 18 – tiden. Det
seriøse møde med næste års program var gennemført inden den 4. (genstand)
Resten af weekenden var der mange gode og fornuftige snakker, især over den
”lille” frokost lørdag middag.
Bådlaug: Vi flytter båd frem og tilbage op af vandet og ned i vandet, og ud til Kaj og
få den fikset op. Der har ikke været noget hærværk på båden i år, men mågerne har
”skidt presenningen ihjel”, så vi skal have købt en ny. Båden bliver sat i vandet den
2. maj.
Svampelauget. Turen vi havde i efteråret, var med rimelig deltagelse, vi kunne godt
være lidt flere, men det løb rundt med et overskud på kr. 35,41. Der var en masse
svampe, så vi fik en god forret med svampe. Efter hovedretten og den obligatoriske
dessert var der alm. hygge – til? Til næste år vil vi prøve at invitere andre gilder med.
Så var vi nået til alle valgene, som foregik hurtigt og let, da alle valg var aftalt i
forvejen, og ingen havde andre emner. Der blev skifte gildemester som blev Uffe,
og kansler som blev Henning. På de andre poster var der ikke den store ændring.
Under eventuelt var der lidt snakken om forskelligt.
NH kunne ikke forstå, hvorfor der var råd til at bruge så mange penge på
Frydenborg, medens han havde med det at gøre, skulle tænkes grundigt over, hvad
man brugte penge på.
Evald mente, der mangler samarbejde omkring, hvad donationerne går til. - Søren
pointerede at det er øremærket fra gildernes side, at de skal gå til sociale tiltag og
spejdere. Vi kan måske prøve at udbrede mulighederne lidt, gøre det lidt tydeligere
hvem og hvad der kan søges til. - NH, mener donationerne er for små, det ville være
beder med lidt færre og større, nogle som kunne ses, det giver også lidt reklame,
måske til skulptur i Byparken, vi må prøve at tænke lidt anderledes.
Som nænt før, mangler vi omdelere til reklamer mm. og evt. chauffører, Karl Åge
har allerede meldt sig, godt gået.
Johs foreslog, da grupperne bliver mindre, at sammenlægge nogle, eller måske
rokere lidt, så grupperne bliver lidt mere funktionelle. Johs mener vi burde tage en
debataften om problemet, for som det ser ud nu, så vil det lige så langsomt splitte
Gildet. Det er ligeledes umuligt at rekruttere nye gildebrødre som det ser ud nu.
Angående båden sagde Kaj at det vil koste 5000.- kr. for en ny presenning til båden
og nye logoklistermærker samt bundmaling mv.
Gildetinget 2020 sluttede og alle var tilfredse efter en rolig og god aften.
Uffe Uhrbrand
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Spejdernes Lejr 2022
Den 2. december 2015 stiftede de fem internationalt anerkendte spejderkorps i
Danmark og Sydslesvig, - Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne i
Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk
Spejderkorps Sydslesvig, - en fælles forening der kom til at hedde Spejderne, der
skulle lette eksisterende og fremtidigt samarbejde imellem korpsene.
Årsagen var, at der i de seneste år før stiftelsen havde været gang i rigtig mange
fælleskorpslige samarbejder med bl.a. Spejdernes Lejr 2012, Folkemødet på
Bornholm og nu Ungdomsøen. Og intet tydede på, at der fremover ville komme
færre fælles indsatser. Og ganske rigtig, - der var også en lejr ved Sønderborg i
2017, som organisatorisk lå under foreningen Spejderne. Det samme gælder for
den næste Spejdernes Lejr der afholdes i sommeren 2022.I det tidlige forår 2019
begyndte man at se sig om efter 2 lejrchefer, som blev Lillan Foged, 28 år og Jens
Harboe, 33 år. I løbet af efteråret 2019 er der blevet tilknyttet mange til de
forskellige sektioner. Jeg selv blev ringet op i oktober og blev spurgt om jeg ville
være med endnu engang. Da jeg gjorde opmærksom på, at jeg ville være 75 år når
lejren løb af stablen, fik jeg at vide, at jeg ikke var den ældste, og det viste sig, at
mange de ”gamle” havde sagt ja, - så det gjorde jeg også. Når man har været med
så mange gange er det svært at undvære den oplevelse det er at se lejren vokse
frem, ankomst af 30.000 spejder, aktiviteterne, afslutning, det vemodige farvel og
på gensyn og se lejren forsvinde. Der er oprettet en organisationen, - der hedder
”Teknik & Beredskab”, - i forbindelse med lejretableringen og drift. Det er altid den
første, der starter op, og den er så småt ved at være på plads. Der sidder 2
personer i toppen, under dem kommer 3 afdelinger, ”Beredskab og Myndighed”,
”Sekretariat og Økonomi” og sidst og ikke mindst ”Teknik”, som omhandler alt
vedrørende opbygning/indretning af lejrpladsen, korttegning, leje/opstilling af
store telte, VVS, El, elektronik/net, intern og tung transport, Brænde og rafter,
hvor jeg befinder mig. I forbindelse med SL2022 er jeg formand for træsektionen.
Hovedopgaven er at fremskaffe alt det brænde og alle de rafter der skal bruges på
lejren, og sørge for at få det placeret fornuftigt ud over hele området i depoter der
ligger så alle forholdsvis nemt kan afhente hvad de skal bruge af brænde og de
rafter den enkelte gruppe har bestilt, samt få rest brænde og rafter fjernet fra
området efter lejren. Arbejde er allerede startet, for kontrakten med
leverandørerne ang. levering skal være klar og underskrevet senest i løbet af
sommeren 2020, for at vi kan være sikre på, at få det vi skal bruge til en rimelig
pris. Vi forventer at skulle bruge ca. 2.000 rm nåletræsbrænde og 90 rm
løvtræsbrænde samt 53.000 rafter, som skal fordeles på den rette måde. Vi
forventer en omsætningen i vores lille sektion på ca. 2,8 mill. kr. Det er allerede
planlagt, hvor lejren skal ligge. Efter alle de gange de store lejre har ligget i Jylland
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er det ikke så sært at det denne gang blev på Sjælland, nærmere bestemt N
55°37’32”, Ø 12°10’382. For dem der ikke er så stiv i længde- og breddegrader, kan
jeg dog røbe at lejren kommer til at ligge i det, der hedder Hedeland, som ligger
mellem Greve, Høje Tåstrup og Roskilde. Området er ca 1.000 hektar og er en
gammel grusgrav, som sideløbende med gravearbejdet er blevet genskabt som
naturpark. I området ligger der søer, kanaler, bakker, sletter og skove. Der er også
en 50 meter høj skibakke, hvorfra man har udsigt over hele området. Der er
planlagt et møde i juni i Hedeland, så vi kan komme over at se området, og danne
os et indtryk af mulighederne og evt. begrænsninger, som skal overvindes. Det var
lidt om starten på Spejdernes Lejr SL2022. Jeg vil prøve løbende at komme med
indlæg om, hvad der sker i forbindelse med opbygningen af lejren.
Uffe 4. Gilde

Henstilling
Vores gildeblad er baseret på at vi har nogle annoncører der støtter vores arbejde i
Sct Georgs Gilderne.
Vi er desværre kommet i en for landet kedelig ”Krig ” Vores lille bidrag kan være at
vi støtter de annoncører når vi skal ud at køber noget af de ydelser eller varer hos
dem der støtter os. Jeg håber at jeg med denne henstilling kan gøre det lettere
at sælge en annonce næste år når vi kommet op i omdrejninger igen
N H Jørgensen Annoncer
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Standerhejsning den 2. maj 2020
Kongebåden Slotsmøllen sættes i vandet.
Alle Gildebrødre i Kolding samt andre interesserede er meget velkomne.
11:00
Gildebrødre og andre interesserede møder op ved Slotssøen. Lauget
rigger til og båden sættes i vandet. Bådsmanden sejler ud og fastgør
båden på sin plads.
11:30
Når bådsmanden er sikkert i land, fejres Stander-hejsningen med en
grillpølse og en øl/vand.
12:15
Slut.

Bådens første søsætning år 2000
- efter 4. gilde havde overtaget den
Bådlauget Slotsmøllen
- under 4. Gilde, Kolding
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5. Gilde
Kære Gildebrødre
Desværre er vi også i 5. Gilde, ramt af Coronavirus, så vi ikke kan mødes, som vi
gerne vil.
Vi skulle have haft besøg af Laurids Tørnæs som ville holde et spændende foredrag
for os, men forhåbentlig kan det lade sig gøre senere. Jeg har hørt ham før og da
sagde han noget om de begrænsninger han mødte i livet. Han sagde også, at når én
dør bliver lukket og der er noget man ikke kan, vil der være en anden, som bliver
lukket op.
Vi har også fået nye muligheder. Det gælder om at gribe dem. Vi har fået tid til noget
andet. Vi kan mæske få ryddet op i gemmerne, ordnet lidt i haven, nu da det gode
vejr, er kommet. Vi kan læse en god bog. Hos os har vi aftalt, at komme ud hver
formiddag og skiftes til at bestemme en cykeltur eller gåtur. Mæske kører vi i skoven
og går en tur, hvor der ikke kommer for mange.
Vi laver også lidt øvelser derhjemme fordi motionscentret er lukket. Det kan jo gøres
på alle niveauer og alle kan gøre noget. Måske kan man skriv en mail til én man har
mistet kontakten til eller ringe til nogen.
Vi skulle også have været på bustur den 2. maj til Løgumkloster refugium og
Møgeltønder Kirke og senere op langs Vadehavet, men det er vi desværre nødt til at
vente med til næste år.
Til gengæld kan vi glæde os til oktober, hvor vi er ved at planlægge en anden tur.
Jeg håber virkelig vi kan bevare optimismen og glæder mig til vi forhåbentlig snart
kan ses igen. Pas på jer selv derude.
Tove Schmidt
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Hilsen i denne Coronatid.
Lige en lille hilsen til alle i 5. Gilde, i denne meget underlig tid vi befinder os i.
Lige fra den ene dag til den anden, er vores verden blevet ændret. Alt er blevet
aflyst, vi har foreløbig aflyst vores Gildeting, foredrag med Laurits Tørnæs og
vores udflugt til Refugiet i Løgumkloster.
Heldigvis nåede vi lige at afholde vores årlige Frokostjazz - det var en rigtig
god eftermiddag med næsten 90 glade gæster og et fantastisk jazzband og ja
så gav arrangementet et lille overskud 😊😊. Så mon ikke vi også holder
Frokostjazz for 25. gang i 2021?
Om vores fødselsdagsgildehal og Sct. Georgs aften bliver afholdt i april, ved vi ikke
endnu - det afhænger af, hvornår vi må begynde af være sammen igen. Men vi lover
jer, at så snart vi har en afklaring, skal I nok høre fra os.
Vi håber at I alle undgår Coronavirus - pas godt på hinanden. Håber at vi snart
kan ses igen og nyde vores fællesskab.
På vegne af 5. Gildes ledelse
Tove Andersen.
I denne Corona tid, er der ikke så meget at grine af. Alt er lukket ned, tænk bare på
alle de minusser, som er sat i kalenderen. Ingen planlagte gildemøder bliver
afviklet— MEN EN TING SKAL VI HUSKE AT GI` VIDERE, OG DET ER AT GI` ET
GLAD SMIL TIL HINANDEN. Dette har Jette Trillingsgård, skrevet et smukt digt
om:

SMILET.

HUSK ALTID; AT ET SMIL KOSTER INTET, MEN GIVER MEGET.
DET GØR DEN RIG, SOM MODTAGER DET,
UDEN AT GØRE DEN FATTIG, SOM GIVER DET.
DET KRÆVER BLOT ET ØJEBLIK,
MEN MINDET OM DET, KAN OFTE VARE LÆNGE.
INGEN ER SÅ RIG, AT DEN KAN UNDVÆRE DET,
OG INGEN ER SÅ FATTIG, AT DEN IKKE KAN GIVE DET.
ALLIGEVEL KAN DET IKKE KØBES, LÅNES ELLER STJÆLES,
FOR DET HAR KUN VÆRDI, NÅR DET GIVES.
DER ER INGEN, DER ER FOR TRÆTTE TIL AT GIVE ANDRE ET SMIL!
Skriver Kurt Scmidt
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Våbentilladelse i disse Corona-tider!
Det er ikke en aprilsnar. Men her til morgen fik jeg brev fra Rigspolitiet med
afslag på fornyelsen af våbentilladelsen til vores ceremonisværd! Inden 4 uger
skal jeg aflevere gildets blankvåben til den lokale politistation!
Det er almindelig lov at man skal ha’ en våbentilladelse til sværdet vi bruger ved
højbordet i gildehallen, så da jeg fik besked fra Rigspolitiets Administrative Center,
Holstebro, i starten af året om at det var tid til en fornyelse af tilladelsen gik jeg i
gang! Det foregår i dag digitalt og gør det kun mere kompliceret!
Da jeg havde drukket morgenkaffen og sundet mig over denne aprilsnar, var der
åbningstid for telefonisk henvendelse på Politiets Administrative Center afd. for
våben i Holstebro. En venlig telefonsvarer fortalte, at der er lukket grundet travlhed
med Corona! Man kunne skrive til afdelingen på en oplyst hjemmeside
www.politi.dk/pac (Coronafri)!
Jeg fandt et link vedr. våben og tilladelser, men deres link virkede ikke - der var fejl!
Jeg prøvede flere gange med Nem Id og nøglekort, det plejer da at virke? Det hedder
døde link og har ikke noget med vores sværd eller Corona at gøre! Det har jeg så
klaget over! Igen på e-boks og en webmaster ville se på det! Vedkommende har
senere i dag spurgt mig, hvor i sagsgangen fejlen opstod! Så har jeg linket igen og
igen! Det er godt vi har mange numre på nøglekortet!
Herudover har jeg sendt en svarklage over afslaget på min e-boks og håber det
virker! Jeg skulle også dokumentere at jeg var medlem af en forening, der benytter
sværdet og hvor dette våben er en del af et
kostume!!!
Jeg vil bare fortælle at jeg sidder her ved
computeren og griner højt! Til næste gildehal, vil
vi gerne se vores gildemester iklæde sig sit
kostume med sværd i hånd!
Jeg overvejede på et tidspunkt om jeg skulle købe
et plastiksværd i Fætter BR og aflevere det til
politiet inden 4 ugers fristen, men
butikken er desværre lukket! 
Men bare rolig – det skal nok gå alt sammen! Og
I hører nyt herom, når tilladelsen er i hus! Dette er
til nyttig information for andre gildeledelser der
skal have fornyet den lovpligtige våbentilladelse!
Med festlig gildehilsen
Annelise Debois - 2. Vejle
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Værdighedsprojekt
Fredag den 14. februar var vi igen afsted som bærere, denne gang i Seest Kirke.
Denne gang deltog Tage Jacobsen 1. gilde, Regnar Staugaard og Ingolf Nielsen 5.
gilde, og Jørgen Klindt, Kaj Vahlkvist og Henning Lorentzen 3. gilde.
En Seest borger Inga Andersen var død, havde stort set levet et ensomt liv
sammen med sin mand, som var død for 10 år siden.
Kontakten til familiemedlemmer var meget begrænset/besværligt, derfor havde
Inga udtrykkeligt bedt om at ingen fra familien måtte bære. Der var i øvrigt også
kun en fætter tilstede.
Indsat face book opslag fra Seest
Kirke, og billede fra bedemanden
(som var en kvinde).
Henning

Berigtigelse!
I Information og debat nr. 1. februar udgave, beskrev jeg omkring en begravelse
den 6. december 2019 i Harte Kirke, i min tekst havde jeg glemt at gildebror Erik
Sandholt deltog.
Undskyld Erik, skal ikke ske oftere. !!!!
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Mindeord for Mogens Knudsen
Det var efter en som sædvanlig god aften med 3. gruppe
om tirsdagen – at vi alle fik den værst tænkelig meddelelse at Mogens var
gået bort natten til søndag d. 23/2.
Vi viste alle at Mogens havde været og var i et forløb med behandling for sin
sygdom, hvor vi sammen med ham ønskede en noget anden udgang end
tilfældet blev. Han havde glædet sig til at kunne fejre sine 80 år i år, - sådan
skulle det desværre ikke være.
Mogens blev født i september 1940, og som dreng var han spejder i 1.
Kolding, hvilket har præget ham, og senere da hans kone Birgith var meget
aktiv spejder, var Mogens ofte med som hjælper på lejre og arrangementer i
DDS i Kolding. Så sent som i 2016 var han med som hjælper på
divisionssommerlejr på Stevninghus som hjælper.
Han drev 2 forretninger med stoffer, en i Fredericia og en i Kolding i mange år
sammen med sin kone Birgith, som han var gift med i mere end 50 år. Mange
kendte Mogens, - der var på ”Stoffer”, som han selv sagde, - med sin
uundværlige saks i lommen.
Mogens blev indmeldt i 4. Kolding gilde i april 1966, blev væbner 2 år efter og
ridder i 1973. Mogens har stort set haft alle hverv i ledelsen, både flagherold,
dørherold, skriver og kansler. I 2017 da det kneb med at finde en skatmester
var Mogens der, beredvillig som altid, og meldte sig som skatmester.
Mogens var også medlem af Det våde Øje, hvor nogle morgenfriske
gildebrødre mødes hver lørdag morgen til svømning og hygge i saunaen, og
der skulle være en meget presserende grund, hvis Mogens ikke mødte op.
Vi vil alle i gildet kunne tænke på de mange gode minder, timer, dage og år,
som Mogens har bidraget med gennem livet.
Vi i Sct. Georgs gildet har mistet en utrolig god ven, kammerat og gildebror.

Vi vil alle savne dig og dit humør, - Mogens.
Vor kæde er bristet en ven har vi mistet.
Ære være Mogens minde
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