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Sct. Georgs Budskabet 2020
Dit samfund, dit medansvar!
1920

er året for Danmarks genforening med den nordlige del af det tidligere
Hertugdømme Slesvig, det nuværende Sønderjylland. Efter krigen mod Preussen og
Østrig i 1864 måtte Danmark afhænde Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og
Lauenburg til Preussen.
Første Verdenskrigs afslutning åbnede muligheden for en demokratisk afstemning
om landegrænsen mellem Danmark og Deutsches Reich Preussen.
Det er en tid så fjern og dog så nær, at den stadig præger min hverdag i det danske
mindretal syd for den dansk-tyske grænse. Så nær, at mine forældre som 12- og 13års børn oplevede afstemningen i det gamle Hertugdømme
Slesvig. Så fjern at jeg selv ikke har oplevet den, men dens følger har påvirket hele
mit liv.
I tiden før 1920 har man sikkert diskuteret nationalt sindelag. Var man nu dansk, var
man nu tysk?
Det danske nederlag i 1864 betød, at alle værnepligtige skulle kæmpe for den tyske
kejser under Første Verdenskrig. For de dansksindede var det en tort, men i 1920
kom chancen for at kunne stemme sig hjem igen til Danmark.
I 1920 blev Hertugdømmet Slesvig delt op i tre afstemningszoner. Første zone gik fra
Kongeåen til den nuværende grænse. Anden zone indeholdt Flensborg, Flensborg
Amt og Mellem Slesvig. Tredje zone gik til Slien og langs med Dannevirke. Det var en
glædens dag, da 1. zone stemte sig hjem den 10. februar 1920 og en sorg for de
tilbageblevne dansksindede i 2. og 3. zone.
Disse begivenheder førte til, at der nu er et dansk mindretal syd for den dansk/tyske
grænse og et tysk mindretal nord for.
Min barndom, ungdom og voksentilværelse har været præget af en stort set fredelig
kappestrid mellem dansk og tysk her i Sydslesvig. Men det har været trange år at
komme igennem for mine forældre og deres samtidige.
Mine forældre oplevede både Første og Anden Verdenskrig. På grund af sit tyske pas
skulle min far endda i seks år – heraf et af dem i krigsfangenskab – være tysk soldat
under Anden Verdenskrig for et forhadt regime. Han havde stærke forbehold over
for Tyskland efter krigen. Det prægede os børn og var svært at komme væk fra.
Nu lever vi dog fredeligt side om side med det tyske flertal ofte i blandede
ægteskaber, men i respekt for hinandens identitet. De unges ståsted er ikke mere så
udpræget et ”enten eller”, men nu mere et ”både og”. De unge har en sydslesvigsk
(Fortsættes næste side)

identitet, der også bunder i en dyb kærlighed til Danmark. Danmark er deres
hjerteland, som 18-årige sydslesvigske gymnasieelev Johanne Juul Olsen så smukt
udtrykte det i sin tale til H.M. Dronning Margrethe, da hun gæstede Sydslesvig i
september 2019.
København/Bonn-erklæringerne af 1955 dannede grundlaget for et nyt forhold til
hinanden i det dansk/tyske grænseland. De gav nemlig befolkningerne ret til at
erklære sig som enten dansk- eller tysksindede uanset passets farve.
Denne udvikling er fortsat indtil nu, hvor mottoet faktisk er blevet til et for hinanden
og med hinanden i gensidig respekt, og det går rigtig godt. Der skal dog fortsat
arbejdes på det gode forhold, som bliver bedre og bedre.
Hvad har Sct. Georgs Budskabet nu at gøre med Danmarks Genforening med
Sønderjylland?
Mit svar er, at afstemningen i 1920, der lod folk selv bestemme, om de ville være
borgere under Danmark eller Tyskland, viser, at
en fredelig dialog er den bedste vej for al sameksistens. Kun sådan kommer man
videre i et samliv med andre. Kun gennem samtalen kan freden bevares. Kun gennem
respekten for den andens identitet, kan man udholde at leve side om side.
Intet menneske skal assimileres i flertalssamfundet, men mennesker skal integreres
i respekt for deres identitet.
Det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland er
integrerede dele af den samlede befolkning. Gode samlivsforhold skal findes ved at
søge konstruktive muligheder i stedet for at fokusere på mulige barrierer. Dem må
man naturligvis tage i betragtning, men de skal overvindes via konstruktive løsninger.
Sct. Georgs Gilderne i Norden og Litauen samt ISGF på verdensplan har en stor
opgave, en forpligtelse til at arbejde på, at samarbejdsrelationer bliver forbedret
uafhængigt af etnisk baggrund eller religion. Hver personlig positiv indsats gør en
forskel og smitter af på andre.
Husk: En lille indsats kan gøre en meget stor forskel!
Tænk på Baden-Powells ord om altid at arbejde på at kunne forlade verden en lille
smule bedre, end vi forefandt den. Det er kun os - som enkeltpersoner eller i
fællesskab med andre - der kan gøre en lille eller stor forskel, der hvor vi bor – i
familien eller i det omgivende samfund!
Vær beredt og tag din tørn, dit medansvar for freden, hvor du end er!
Med hjertelig gildehilsen Anne-Margrete Jessen (Ami)
Gildemester for Flensborg Gildet
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StadsGildet

Kære Gildebrødre

Alle er forhåbentlig raske og ved godt mod.

Der er så småt ved at blive lukket op for Danmark igen, men for større forsamlinger
sker det, som det ser ud pt., først i slutningen af august.
Gildeåret nærmer sig sin afslutning og Ifølge vor kalender er der Stadsgilderådsmøde
den 11. maj, dette bliver vi desværre også nødt til at udsætte, dette samt det udsatte
Stadsgildeting vil vi finde en dato til så snart vi må samles igen. Med hensyn til Sct.
Georgs Aften må vi se hvad der kan lade sig gøre, både med hensyn til dato og
Koldinghus.
Vi håber også det snart vil være mulig for de gilder der mangler at få afholdt
Gildeting at få det afholdt og valgene på plads.
Kolding Kommune har også lukket forskellige arrangementer ned, der i blandt Maj
marked hvor gilderne deltager med blandt andet pølsesalg og salg af skrabelodder,
Grøn Koncert hvor der også deltager gildebrødre, og ligeledes har DanmarksSamfundet aflyst årets flagfester til og med august.
Det er vigtigt at man i gilderne prøver at holde kontakt gildebrødrene i mellem,
enten pr. telefon, sms eller mail. for på den måde at holde liv i gilderne når nu al
mødeaktivitet er lukket ned, derfor er det også vigtigt at Information & Debat
udkommer, som kontakt mellem gilderne, og vi håber at alle gildeledelser har fundet
en måde at få bladet fordelt til gildebrødrene på.
Så vi skal fortsat være sammen - uden at være sammen og holde afstand.
Pas godt på jer selv og hinanden.
På Stadsgildeledelsens vegne. John Preben Hansen
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Kære gildeledelser og udvalgsformænd.

Data til Årbogen 2020-2021
Tusind tak for hurtig behandling af data til Årbogen 2020-2021
Det er ikke alle gilder der har fået holdt gildeting, så derfor har det været lidt uvist
hvem der skulle beklæde de enkelte poster.
Men alle har indgivet de forventede valg, som var opstillet til de enkelte ledelser,
samtidig har alle indgivet aktivitetskalender for 2020-2021.

Ligeledes har jeg også fået alle mødedatoer fra Distrikt, Husudvalg, Lejrudvalg,
Distribution og hjælpekomiteen.
Det betyder at vi stort set er klar til at trykke årbogen 2020-2021, hvilket vi forventer
bliver omkring primo maj, således at årbogen er klar til vanlig tid.
Endnu engang tak for stor velvillighed.

Med Gildehilsen

Henning Lorentzen Stadsgildekansler.
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Trekantområdets Distrikt

Kære Gildebror.
Corona

- nu med forbehold og måske MASKE - men vi må se i øjnene, at
GILDEARBEJDET er blevet bragt MEGET ud af kurs her i foråret!
Nogle gilder har ikke kunnet afholde GILDETING og vi har ikke kunnet holde SCT.
GEORGS AFTEN - og diverse møder er blevet aflyst! Vores muligheder for SOCIALT
SAMVÆR med vores kære og evt. GRUPPEFÆLDER er også blevet aflyst.
Regeringen og Sundhedsstyrelsen med flere, har udsendt flere "uklare påbud" hvor
man handler i god tro og så viser det sig, at det må "VI alligevel IKKE"!! Et
luksusproblem for os, der alligevel er på pension og heller ikke kan blive arbejdsløse
- men bliver opfordret til forskellige gøremål både i GILDET og i FAMILIEN! MED
MAX. 10 DELTAGERE - INDTIL VIDERE!
I året 2003 - VAR VI næsten 400 gildebrødre her i Trekantområdet, som blev fordelt
med 210 i Kolding, 106 i Vejle og 82 i Fredericia.
Og nu er vi KUN 263 GB, med 1 51 i Kolding, 59 GB i Vejle og 53 GB i Fredericia.
MEN på landsplan er vi desværre kun ca. 3.600 GB tilbage!
Med dette ubehagelige faktum i mente, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at
både DU og JEG har en stor opgave for at bevægelsen kan overleve.
De enkelte gildeledelser skal naturligvis tage deres ledelsesansvar dybt alvorligt,
som HELE gildets ledelse - så KLIKEDANNELSE og KAMMERATERI undgås!

”-Trivsel er et resultat af hvordan vi behandler hinanden.
-Motivation er. hvordan vi bruger hinanden”.
"lad os passe godt på hinanden og ikke mindst os selv"!
Mange gildehilsener Karsten Barfoed
Distriktsgildemester.
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3. Gilde

Kære Gildebrødre i 3. Gilde

Ledelsen har i forbindelse med situationen omkring Coronavirussen, som har bredt
sig over hele verden, talt om hvordan vi håndterer hverdagen i Gildet. Som det ser
ud lige nu, vil der ikke blive ændret på de vejledninger og restriktioner der fra
regering og sundhedsministerium er udsendt før tidligst 10. maj.
Derfor har vi besluttet at aflyse Gildehallen den 14. maj som 1. gruppe skulle stå for,
og ligeledes Frydenborg med ægtefæller den 29. maj, som 2. gruppe skulle stå for.
Vi mener også, at vi bør aflyse gruppemøderne indtil sommerferien. Men hvis der
er grupper, der mener de kan afholde møde indenfor reglerne angående at holde
afstand, afspritning m.m., eller eventuelt holde mødet udenfor med behørig
afstand, vil ledelsen finde det ok. Men vi vil opfordre til at gruppelederen i
samarbejde med gruppen, vælger en løsning, som alle kan acceptere. Vi må ikke
sætte vores helbred på spil. Og der er jo som bekendt en del gildebrødre i 3. gilde,
som har en alder, der betyder at de/vi er i risikogruppen.
Jeg håber for forståelse for ovennævnte indstillinger fra ledelsen og hører gerne
hvis der er kommentarer.
Ledelsen taler i øjeblikket omkring afholdelse af Gildetinget, som blev aflyst i marts
måned.
Vi har diskuteret om man kunne holde gildetinget udenfor. Det kunne event. være
på Frydenborg eller udenfor på parkeringspladsen ved gildehuset. Der er måske
andre muligheder. Men under alle omstændigheder kan det tidligst afholdes efter
den 10.maj, som foreløbig er datoen fra regeringen vedr. forsamlingsforbuddet på
mere end 10 personer.
(Fortsættes næste side)
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Ledelsen vil inden for de næste to uger afholde et møde (udenfor) hvor vi prøver at
lave en strategi for Gildearbejdet de kommende måneder i denne Coronatid.
Men vi kan ligesom alle andre ikke vide, hvordan det udvikler sig i fremtiden. Så
efter 10. maj kan vi måske tage yderligere beslutninger.
Med hensyn til uddeling af Information & Debat bladet for maj måned og
ligeledes den kommende Årskalender, bliver der arbejdet på en løsning om hvordan
det skal foregå.
Ligeledes skal vi finde ud af hvordan vi starter op, når der bliver åbnet lidt for forbud
og restriktioner.
Der er mange spørgsmål:
Kan vi give hånd. Skal vi holde afstand. Kan eller må vi være 35 GB i gildehallen.
Hvor mange kan/må vi være i Gildehuset.
Jeg vil som GM løbende holde kontakt til StadsGildet og de andre Gildemestre,
så vi kan koordinere de forskellige problemstillinger.
Med ønsket om et godt forår og forsommer til jer og jeres familier. Jeg håber vi snart
får mulighed for at ses til hyggeligt samvær.
Med Gildehilsen Laurits Vinding
Gildemester 3. gilde
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4. Gilde

Standerhejsning

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

Bådlauget Slotsmøllen
- under 4. Gilde, Kolding
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5. Gilde

Fødselsdagsgildehallen
21. april 2020

Er naturligvis aflyst, men nedenfor lidt tanker i den anledning.
Gildebrødre i 5. Sct. Georgs Gilde. I vores ”lagkage”, skulle der i år have stået 46 lys,
hvis vi havde kunnet fejre vort gildes fødselsdag.
Desværre må I alle sammen og jeg sidde, hver for sig og glæde os på vegne af vort
gilde, der atter en gang kan fejre det initiativ, der blev taget ved starten af vort gilde.

Når man har fødselsdag, modtager man sædvanligvis gaver. Når ”fødselaren” har
”næsten alt”, er det altid vanskeligt med en gave. Der er dog altid en ting vort gilde
kan bruge og som vi altid ønsker os, nemlig nye gildebrødre.
Planen var, vi skulle optage Dorte og Per, som nye gildebrødre – de har længe haft
et ønske om, at komme med i vores kreds.
Vi havde optagelse af Mariann og Helle ved Nytårsgildehallen og skulle således,
have haft endnu et par optagelser inden sommerferien.
Egon Olsen havde også altid store planer, disse blev som oftest væltet.
Indtil nu har vort gilde ikke haft så store ambitioner om optagelser som nu. I
øjeblikket har vi en pæn liste med personer, der søger optagelse i vort gilde.

Det er en kæmpe gave, som du/I har givet vort gilde med din/jeres indsats, hvilket
jeg personligt er enormt glad for og stolt over.
Vi har i det forløbne år ”mistet” 7 gildebrødre, så der er behov for vi får tilført den ny
energi, der kommer med nye gildebrødre.
Imidlertid er det ”En kold tid vi lever i”, som Kim Larsen komponerede og sang. Da
den sang, blev komponeret var der ikke nogen der havde forestillet sig, det der er
sket og sker omkring os pt.

Vi er ikke ”kolde”.

Det er forår lyset vender tilbage, temperaturerne stiger. Træer
og blomster springer ud, alt omkring os indbyder til, at bryde ud i sang.
Fællessang eller rettere Alsang holdt modet oppe hos alle danskere under den Tyske
besættelse. Nu igen under den seneste ”besættelse”, denne gang blot af en
fremmed og usynlig fjende, samles vi og synger. Desværre ikke som under krigen,
men i behørig afstand og vi kan som regel, hverken høre eller se hinanden.
(Fortsættes næste side)
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Atter en gang har vi ”valgt” det våben, der hverken skader eller lemlæster nogen
overhovedet, der kan være nogle der ikke kan lide de valgte sange. Det kan der være
mange grunde til. Dette mindretal vil jeg ikke beskæftige mig med.
Imidlertid er det en kendsgerning, vores sangskat indeholder en unik og storladen
historiefortælling, hvor det netop ikke er videnskabsfolk eller historikere, der
fortæller, hvad der er sket. I stedet er det digtere/skjalde og nu til dags ofte helt
almindelige mennesker, der har noget på hjerte, der kan fortælle en historie fra det
virkelige liv sådan som det også blev fortalt i skillingsviserne.
Vi synger tit en af vores dejlige sange måske uden at tænke over indholdet i teksten,
hvis ikke vi ”registrerer”, hvad vi synger, bliver oplevelsen af indholdet lidt tomt.
Når man synger, kan man ikke være sur, så syng hvis du er trist. På snarligt gensyn.
Gildehilsen: Steen
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Mellem Gildebrødre

”FRED”

Jeg i en del år, været en ivrig amatørfotograf, og i den forbindelse, er der en lille
historie, som jeg holder meget af. Den vil jeg nu fortælle, den hedder:
Engang blev der udskrevet en fotokonkurrence. Temaet for billederne skulle være
”Fred”
Da dommerkomiteen havde fundet frem til vinderbillederne, blev de udstillet.
3. præmien var et smukt billede af nogle majestætiske svaner mellem vandliljer på
en stille, ren sø med tunge birkegrene, der spejlede sig i vandet.

2.

præmien var nærmest et gammeldags julekort fra Norge: et blokhus med
tømmerstokkene lagt vandret oven på hinanden, og ud gennem de små ruder kom
der et varmt, gult lys, der lagde sig som små firkanter på sneen. En række fugle sad
på en stang ved lade døren. Desuden så man en kane på en ny ryddet vej op til en
gård, og fra skorstenen steg en tynd blå stribe røg. Norsk juleromantik.

1. præmie stod der under vinderbilledet. Folk standsede forundret op. Havde de
misforstået det hele? Billedet passede slet ikke ind i udstillingen- Det var et
fremmedlegeme blandt de andre præmierede billeder. Forbavset kiggede de på
billedet. Det var et billede af et vandfald. Ikke stort og mægtigt som Vøringsfossen.
Nej, billedet forestillede en brat fjeldside. En vilter fjeldbæk kastede sig i
voldsomme spring ned ad den stejle skrænt hen over skarpe sten mellem dværgbirk
og buskads. Skumsprøjt stod i en dampende tåge op fra dybet. FRED? Folk
standsede forundrede. Men de, der blev stående et øjeblik, gjorde en opdagelse.
Midt i vandfaldet havde en lille birk haget sig fast, og på en af træets grene sad en
fugl med hovedet under vingen og sov. Midt i det vilde vandfald havde den fundet
sit trygge sted. Vandfaldet beskyttede den mod dyr og andre farer inde på land. Her
følte den sig tryg trods alt – midt i vandets larmen. Her var der ”FRED”.
(Fra Karsten Isachsen: Ikke en spurv til jorden. Savanne, 1982) Skriver Kurt Schmidt
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Glædens gensyn
Vi

går alle i denne Corona tid og længes efter, at det skal blive som før
Coronaéns indtog og alt blev lukket ned.
Det sociale liv er sat på standby og det gælder jo også i gilde regi. Men 2 Gilde
savner hinanden. Så derfor fik 2 gildesøstre den ide at rundsende til gildet, at vi
kunne mødes i Marielundskoven, gå en tur sammen og efterfølgende drikke egen
medbragte kaffe. Der var sat et
Marielundsskoven er beliggende i Kolding.
tidspunkt for de gående og et
Afgrænses ved Bramdrup Skov i nord og
tidspunkt, hvor vi var retur ved
Troldhedebanestien mod øst til
Naturskolen, så de som ikke ville gå
Bornholmerkvarteret, hvor bækken
havde mulighed for at slutte sig til.
krydser under banestien mod Vest.
9 meget glade gildesøstre mødte op.
Ingen knus og kram, men vi holdt
afstand. Og så gik turen ud i den smukke forårsskov. Kors hvor blev der snakket,
mens
kilometerne
forsvandt under vores
fødder. Der var meget at
fortælle hinanden, og
ingen tvivl om at vi i 2 Gilde
holder
af
hinandens
selskab. Efter gåturen stod
den på medbragt kaffe og
kage. Og flere havde
flottet sig og taget en
flaske portvin/ dram med.
Som det nok kan forstås,
løftede det yderlig den i
forvejen høje stemning.
Alle var glade for vores
møde i skoven og et nyt
møde blev aftalt.
Det er en god måde at
mødes på i den fri natur. Alle
holdt afstand. Så det kan
være en ide til andre gilder.
Glæder mig til næste gåtur.
Tove Knudsen
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”Hvor går du hen, du!”

denne Coronatid har vi alle fået mulighed for at nytænke vores måde at bruge
tiden på. Da alle foreninger mv. har været
lukket har det været op til den enkelte at få
lidt motion puttet ind i hverdagen. For at give
lidt afveksling i hverdagen findes der rigtig
mange naturoplevelser, som vi kan nyde godt
af. Her kan man gå i fred og ro og i god afstand
til andre og samtidig samle fornyet energi til
kroppen og sjælen.
Mulighederne er mange, men har man endnu ikke besøgt Tørning Mølle og
Christiansdal er det absolut et besøg værd. Landskabet her omkring er helt unik. Det
er en del af en tunneldal fra istiden, som strækker sig ca. 25 km fra Vojens gennem
Haderslev til Lillebælt. I dag er dalen præget af vandløb, søer og skove vekslende
med dyrkede områder.
Selve Tørning mølle er også et besøg værd. Den ligger idyllisk omgivet af Tørning
mølledam. Her kan man nyde sin medbragte kaffe/te eller mad ved de borde og
bænke, som der findes rundt langs mølledammen. Herefter kan man gå en tur i
Mølleparken og voldene ved Tørning Mølle. I slutningen af 1200-tallet var stedet
Sønderjyllands største borg, så at gå en tur her giver lidt af historiens vingesus.
2. gilde blev søndag den 19.4. inviteret til at
mødes og gå en tur sammen hver for sig ved
Tørning Mølle og Christiansdal. Vi har 4, som
tog imod tilbuddet. Vejret var helt på vores side,
så vi startede med at gå langs Tørning å til
Christiansdal vandkraftanlæg. Naturen viste sig
fra sin allersmukkeste side med nyudsprungne
træer og blomster overalt. Selv snogen skulle
have lidt sol på maven, så den tittede frem fra
sit skjul og billerne havde travlt med at sikre
artens overlevelse midt på stien.
Vi fortsatte videre ind mod Haderslev og kom forbi søen Hindemade, hvor vi
passerede diget og gik ind i Haderslev Dyrepark. Landskabet er ubeskrivelig smukt,
og vi kunne jo blive ved med at gå helt til Haderslev, men fandt en smuk plet med
formidabel udsigt, hvor vi fik vores eftermiddagskaffe og lidt husmoderbenzin,
inden vi vendte om og satte kursen mod Tørning Mølle igen. Med 10 km i benene og
hovedet fyldt af naturens indtryk gik turen tilbage til Kolding i bil.
Aase Jensen
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” I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme”

Naturoplevelse

Sangen som er skrevet af vores store digter H.C. Andersen. har fået ny aktualitet
netop i disse tider, hvor vores bevægelighed er blevet indskrænket, på grund af
Corona virussen. Nu har vi i flere måneder mærket følgerne af sygdommen på vores
egen dagligdag. Vi er blevet forhindret i det normale liv med familiebesøg,
udenlandsrejser m.m. Ligeledes er gildearbejdet og hermed også samværet med
gildebrødrene næsten sat på pause.

Men vi har dog vores natur som vi kan glæde os over. Foråret og sommeren nærmer
sig, og vi taler ofte om, at der er mange steder i Danmark, som vi ikke har set. Derfor
tog Marianne og jeg, sammen med to naboer, på en køretur (selvfølgelig i hver vores
bil) til Frederikshåb Plantage ved Randbøldal. Vi var af en gildebror blevet opfordret
til at besøge Syvårssøerne, som ligger smukt inde på hedeområdet omgivet af
lærketræer, nåletræer, lyng og anden vegetation. Nogle år ligner det nærmest en
savanne med lyng planter og små nåletræer. Andre år er området fyldt med vand i
form af søer med fisk og højt græs. Et naturområde som er helt unik. Søerne er
nemlig temporære. Det vil sige midlertidige. Ind imellem er der vand og det kan vare
et år eller fem år. Nogle gange er der gået hele syv år, og deraf navnet syvårssøerne.
I 2019 var syvårssøerne fuldstændig tørre, men for ca. seks uger siden begyndte
vandet at stige op. Det meget vand har hjulpet til i år, men det at vandet stiger
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skyldes derimod grundvandet. Når grundvandet stiger, dukker søerne op, og når det
falder, forsvinder søerne.
Randbøl Hede er et stort hedeområde der ligger syd for Billund, i Vejle- og Billund
Kommuner. Den er er med et areal på 750 hektar også Danmarks største
indlandshede. Heden ligger på meget sandet jord, der består af flyvesand, men
med en tunge af ferskvandsgrus der kommer ind på heden fra sydøst

Vi kan kun anbefale en tur derud. Der er stier hele vejen rundt om søerne, hvor det
går op og ned, så det giver en masse motion samtidig med, at man kan nyde
omgivelserne. Der er gode muligheder for at finde en hyggelig krog, hvor man kan
sætte sig og nyde sin frokost eller kaffe.
Vores tur sluttede med et besøg hos den lille Købmandsbutik i Bindeballe, hvor vi
fik en tiltrængt kop kaffe med kage til.
Så god tur derud til dem der har fået appetit på det.
Laurits Vinding

ANOROC TANKER
Det er en mærkelig tid - som vi lever i,
hvor epidemi - er blevet til pandemi.
Avisen får sig en ordentlig tur,
det må vi nøjes med - det er dagens kultur.
Det er en god ide` hver dag at gå en tur
og derefter på langs - til den daglige lur.
Fjernsyn får vi set en masse,
alt det vi ser - kan det virkelig passe?
Gildearbejdet er gået helt i stå,
alt vores hjælpearbejde - kan vi slet ikke nå.
Selv i Onsdagsklubben - er der ingen der møder,
der hvor dialogen og kortspillet - livet forsøder.
Aldrig har vi været - så meget hjemme,
alt det sociale - kan vi bare glemme.
Nu ønsker vi blot at krisen - en ende når
Så vi alle igen - en hverdag får.
Hilsen fra Onsdagskaj
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Mindeord for vor gildebroder
John Schmidt

Vor kæde er bristet en ven har vi mistet.
John Schmidt, eller Johny som han helst ville benævnes, sov stille ind i sit
hjem Kastanievænget 7 Kolding den 22. juli.
Johny blev født i Løgum Kloster 1938 og de sønderjyske rødder fulgte ham
hele livet, John blev som ung uddannet tømrer, det var dog ikke som
tømrersvend hans arbejdsliv udformede sig, men efter først en uddannelse
tur til Køln, og London, nogle år i København, Nykøbing Mors og ind imellem
en tur forbi Horsens for at læse til ingeniør, blev det Kolding der blev hans
base, her fik han et agentur for et tysk firma, der forhandlede el motorer og
pumper, til mange forskellige formål, der blev hans livsværk.
John var den stille natur der ikke gjorde meget væsen af sig selv, han nød
naturen på golfbanen, også lotteri mødet på Viola pop var en fast del af hans
ugeprogram han havde også en stor interesse for biler, og især gamle biler,
ud over sin Mercedes til daglig brug havde han sin gamle Audi 100, som han
havde ejet fra ny, stående i garagen, også en Triumph TR 4 sportsvogn var
der, som flittig blev brugt til fornøjelsesture og med frokostkurven ud i det
blå, her var han også en flittig deltager i Triumph klubbens arrangementer.
I 1999 blev Johny optaget i 4. Sct. Georgs Gilde Kolding et broderskab han
satte stor pris på, især gruppearbejdet i 2. gruppe, også medlemskabet af Det
våde Øje, hvor nogle morgenfriske gildebrødre mødes hver lørdag morgen til
svømning og hygge i saunaen, der skulle være en meget presserende grund
hvis Johny ikke mødte op lørdag morgen.
Johny efterlader en søn og svigerdatter og to børnebørn som bor i Vejen,
desuden hans nære veninde Ulla
Vi vil savne Johny i vort gilde, og medens vi mindes han vil vi igen vor kæde
sammenføje.
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Mindeord for
Inger Elisabeth Kroman Jensen

Den 19. maj 2019, døde Inger Elisabeth Kroman Jensen, kun få dage før hun
ville være fyldt 85 år. Det var imidlertid en anden dato, der betød meget mere
for hende. Den 15. oktober 2019, ville hun kunne have fejret 60 års
gildejubilæum. Det var en dato, hun håbede at opleve, men sådan gik det
desværre ikke.
Hun blev som anført optaget d 15. oktober 1959 i 2. Sct. Georgsgilde i.
Herefter blev hun væbner d. 16. oktober 1961
Og slået til Ridder d. 5. september 1979.
Gildekansler i 2. gilde 1970 – 1972,
Derefter overflyttet til 5. Sct. Georgsgilde d. 18. april 1974.
I vor gildelov, lover vi oprigtigt, at stræbe efter:
At gøre livet gladere og lysere for andre.
I 1980 startede 4 GB, Inger og Ruth, som døde tidligere i år var med i den
kvartet, der startede dette arbejde. De fik bagt boller og lavet lagkager til 4
plejehjem to gange om året.
Inger var ”primus motor” i dette arbejde i de sidste mange år, hun sørgede for
underholdning og dette ”gildearbejde” lå hende meget stærkt på sinde, det
ville hun ikke opgive og der var bred enighed i gildet om, at så længe hun
levede, skete der ingen ændringer i dette arbejde.
Når der var gildehaller og møder, skete det sjældent at hun ikke var til stede
og når der var aktiviteter, deltog hun meget gerne, hvis hun kunne ”magte”
opgaverne. Hun var bla . fast til Sct. Georgsløbet, i boden med opbevaring.
Hendes lyse sind, glæde og hjælpsomhed, vil vi mangle i årene fremover.
Med Inger´s død er den sidste af ”rebellerne”, der brød ud og stiftede vort
gilde afgået fra vores kreds.
Æret være Inger Elisabeth Kroman Jensen.
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Mindeord for
Aage Iversen 3. Gilde

Den 20. januar 2020 døde Gildebror
Aage Iversen efter længere tids
sygdom. Aage Iversen havde været i 3.
Gilde i 27 år og lagde i 11 år en stor
indsats i Husvalget. Og så længe
helbredet stod til det, deltog Aage i
møder og andre aktiviteter
med stor engagement.
Æret være Aages minde.

Mindeord for
Uffe Rasmussen

Vor gildebror Uffe Rasmussen er alt
for tidlig gået bort Den 23. sep. 2019 i
en alder af kun 69år.
Vi har kendt Uffe i gildet siden han
blev optaget i 2011.
Uffe var en flittig gildebror og har
beriget os med sit gode humør og sit
venlige væsen, indtil han blev ramt af
alvorlig Sygdom.
Han vil blive savnet i vores gilde.
Æret være Uffe’s minde.
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Mindeord for Eva Damkjær-Larsen

Den 18. november 2019 havde lejrudvalget møde i gildehuset, det var
planlagt som det sidste møde i år.
Det skulle have været hyggeligt og rart, men endte brat, da Eva sank
sammen, efterfølgende forsøg på genoplivning var desværre forgæves.
Eva levede altid efter mottoet en gang spejder, altid spejder.
I vort arkiv er der ikke nævnt nogen optagelser fra vort gilde blev startet i
april 1974, før hun blev optaget i 5. gilde d 14. januar 1975, hun blev væbner d
16. november 1976 og slået til ridder d 9. september 1987.
Fra hendes curriculum vitæ vil jeg nævne:
Gildekansler: 1978 – 1980 og 2002 – 2005, Gildemester: 2005 – 2007
Endvidere lejr udvalget: 2007 – 2009 og 2016 – 2019
Stadsgildekansler og Stadsgildeskatmester
På trods af et travlt arbejdsliv, gik man aldrig forgæves, når der var opgaver,
som skulle løses. I alle de år 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.
Til hendes 60 års fødselsdag, sagde Ib i sin tale til hende – at nu skulle hun
fremover være hel dags nusser.
Hendes engagement i gildet og som ”tante” på diverse spejderlejre bar
absolut ikke præg af, 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.
Hun døde som sagt midt i et udvalgsmøde i lejrudvalget, dette udvalg var
hun meget glad for og nødigt undvære, hendes engagementet på og
omkring Frydenborg var forbilledligt, 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 har 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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Mindeord for Knud Esbjerg
Vor kæde er bristet vi har mistet en gildebror, Knud Esbjerg afgik den 7. april
ved døden i en alder af 68 år.
Knud var født og opvokset på en gård lidt øst for Brørup, og der var to ting i
livet han aldrig glemte, det var barndom på en gård, og derved et tæt forhold
til landbruget, og ikke mindst forholdet til Brørup, Knud blev nu ikke selv
landmand, men derimod udlært som automekaniker, efter læretiden gik
turen til en kibbutz i Israel, og en periode arbejde han i Norge, inden
forskellige brancher blev prøvet gennem livet.
Knud var den udadvendte type der kunne falde i snak med alle både dem han
kendte, men også helt fremmede kunne han tale med som om de havde
kendt hinanden hele livet.
Knud var en ivrig campist og campingvognen har været mange steder her i
Danmark, men gennem mange år var en tur til det sydlige Europa på
programmet i sommerferien, også den gamle motorcykel, jagt og ikke
mindst haven tog noget af fritiden.
Knud blev optaget i 4. gilde den 2. april 2013 og var en af de aktive med
mange opgaver, og var gildets repræsentant i lejerudvalget noget han brugte
meget tid på, man gik aldrig forgæves til Knud hvis der var brug for en
hjælpende hånd, eller en opgave der skulle løses.
Knud var også en del af Det Våde Øje hvor han var en vigtig person nemlig
vor livredder.
Knud efterlader Birthe som har været hans ledsager gennem de sidste 20 år,
og to sønner fra et tidligere forhold, her var han også heldig at få to
børnebørn, Birthes to piger og tre børnebørn var også tæt knyttet til Knud.
Vi vil stille mindes Knud mens vi igen vor kæde sammenføjer.
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