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Nu vender livet i Danmark snart tilbage
Hele Corona krisen har været en plage
Vi har lært vores nærmeste godt at kende
Andre mennesker har vi måttet glemme
Vores computer og IPad har været flittigt brugt
Al den afstandtagen må da snart bære frugt
Afstand skal vi stadig holde - nu 1 meter
Vi skal dog stadig bruge et godt termometer
Temperaturerne må ikke være for høje
Og vi må endelig ikke føle os sløje
Gildearbejdet har været helt i dvale
Vi har overhovedet ikke fået en gildemestertale
Onsdagsklubben har ligget ganske stille
Vi har ikke kunnet hygge os en dille
Når engang vores sommerferie er slut
Håber vi at Coronaen har fået en afskedssalut
Med hilsen fra Onsdagskaj
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StadsGildet

Kære gildebrødre
Nu har vi siden begyndelsen af marts måned gået rundt om hinanden, venner,
familie og gildebrødre med 2 meters afstand, næsten som katten om den varme
grød, der har været lukket ned for næsten alt, og for at sige det på godt jysk, det
har været en rigtig træls periode.

Men nu er Danmark omsider ved at åbne op igen, der er begyndt at komme
aktivitet igen, det er helt mærkeligt at se folk sidde ved fortovsrestauranterne
igen, men nu med en afstand der er blevet halveret, nemlig 1 meter.
Gilderne i Kolding har også været lukket ned, men også her er der begyndt at
komme aktivitet, der har været arbejdet på Frydenborg, 4. Gilde har fået søsat
Kongebåden i Slotssøen, 1. Gildes faneherold deltog med fane i en
mindehøjtidelighed for 75 året for 2. verdenskrigs afslutning ved monumentet ved
Staldgården / Slotssøen. Der har sikkert været andre gilder der har haft en aktivitet
og lige om lidt er der afslutning på Gildeåret 2019 / 2020, som ikke sluttede som
det plejer, men ” plejer ” har været langt væk i denne Corona tid.
Vi håber at vi snart kan begynde at afholde Gildehaller igen, og at de gilder der
ikke nåede at få afholdt deres Gildeting kan få det gjort.
Stadsgildetinget som skulle være afholdt den 25 marts blev også aflyst, ny dato for
afholdelse af Stadsgildeting bliver onsdag den 23. september i Gildehuset.
Vi blev også nødt til at aflyse Sct. Georgs Aften på Koldinghus da slottet også
lukkede, Sct. Georgs Aften 2020 er nu definitivt aflyst.
Stadsgilderådsmødet den 11. maj blev også aflyst, punkter herfra vil blive taget op
på Stadsgilderådsmødet onsdag den 28. oktober.
Men alt er jo afhængig af myndighederne, og dette gælder selvfølgelig også
datoerne i den nye Årbog 2020 / 2021.
Vi håber fra StadsGildet, at vi alle snart kan mødes igen og vi ønsker alle
Gildebrødre og deres familier en rigtig god sommer.
På gensyn.
På Stadsgildeledelsens vegne
John Preben Hansen
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4. Gilde

Kongebåden

Den 16, maj blæste der en strid vind henover Slotssøen, men Konge Båden blev

søsat. Det var nødvendigt at få et reb rundt bøjen, og tilbage på land, så vi kunne
trække båden ud, inde fra land, og efter nogle strabadser kom båden på sin plads i
Slotssøen, hvor den ligger til medio oktober måned.
Christian Vildfang
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Til Debat

Hjælpekomiteen
Der har været ryster fremme,
om det er ved at blive for meget.

”

Kære gildebrødre, alt er gået i stå, alt er aflyst, men der er lys forude.

Håber i alle er kommen godt over denne krise, og alle er raske.
Når jeg sidder her og skriver er samfundet ved at lukke op igen, men hvornår
kommer vi i gang med gilde arbejdet igen??

Hjælpearbejde har der ikke været noget af, ikke engang et møde om donationer

til Sct. Georgsaften, der er ellers kommen nogle ansøgninger som må vente. Det
bliver nok til Freds lyset, det kommer i kraft. Alle ansøgere er blevet tilskrevet og
må vente på svar.

Nogle ansøgninger var til arrangementer her i sommer, men vi må se på hvad vi
kan gøre af godt, når vi kommer længere frem.

Vi har et stort hjælpe arbejde her i Kolding, men det har vi kun, med gilde
brødrenes store indsats for at fremskaffe midler hertil. Jeg ved godt det er et stort
arbejde der udføres, og det skal i have tak for. Der har været ryster fremme, om
det er ved at blive for meget, og det skal tages op med StadsGildet på,
stadsgildetinget.
Så må vi se hvad der sker, men husk uden indtægter intet hjælpe arbejde. Og husk

vores indsats, luner mange steder og ikke mindst det vi giver i Børne støtten. Som
nok er det der bør ligge højst i vores hjælpearbejde. Man tror af der ikke er
fattigdom, i vores samfund, men min erfaring siger det modsatte, efter at have
haft kontakt til mange familier. Vi skal ikke gøre os til dommere, men hjælpe hvor
der er et rigtigt behov, og her er det børnene det gælder.

Det er mit håb, vi snart kommer i gang igen, der er meget der skal gøres.
Kan i ellers have en god sommer.
Med gildehilsen.
Jørgen Pørksen
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Mellem Gildebrødre

Naturoplevelse

i Frederikshåb plantage

En bekendt fortalte for nyligt at hun var
ved Syvårssøerne for at gå en tur i
naturen og at det havde været en god
oplevelse.
Syvårssøerne ligger i Frederikshåb
plantage og er såkaldte temporære
søer, der opstår og forsvinder med
højden af grundvandet og er derfor
meget uforudsigelige.
Nogle år er søerne fyldt med vand, og
andre år er de helt tørlagte og efterlader
landskabet som en savanne eller
slettelandskab med spredte træer og
hede bevoksning.
Førhen mente man at søerne dukkede
op omtrent hvert syvende år, deraf
navnet, Syvårssøerne, “de magiske
øer”.
Vi drog afsted i flot solskinsvejr og gik så
rundt om søerne, en tur på ca. 6 km.
Det var en helt fantastisk tur som alle
skulle opleve. Vi fulgte den røde
vandrerute som går op og ned, gennem
skov og sandklitter, ja simpelthen en skøn
tur.
Søerne kan ikke være særlig dybe for vi så
nogle ryttere ride tværs over dem.
Efter sigende skulle det også være meget
smukt i området når søerne er
sunket i jorden.
Det kan anbefales at bruge en dag i disse
Corona - tider på at se dette dejlige sted.
Erik Sandholt
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