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SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.

STADSGILDERÅDSMØDE
Onsdag den 28. oktober 2020, kl. 19.00 i Gildehuset
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af referat fra sidste stadsgilderådsmøde den 13. maj 2019.
5. Stadsgildemesterens beretning.
6. Økonomien, samt fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020
7. Netavis og Flyers, 1. gilde
8. Beretning fra udvalgene
a. hjælpekomite
b. husudvalg
c. lejrudvalg
d. udlejning Frydenborg
e. distributionsudvalg
f. ridderudvalg
g. operaudvalg
9. Eventuelt (herunder GIM-udvalg og onsdagsklubben)
Der er mødepligt for samtlige gildeledelser og udvalgsformænd.
Såfremt du skulle blive forhindret så sørg for, at din suppleant deltager.
Nb! For at sikre korrekt referat, skal beretninger fra udvalg a, b, c og d, sendes elektronisk til
undertegnede.
Alle øvrige gildebrødre er velkomne.
På stadsgildets vegne
Henning Lorentzen
Stadsgildekansler

dt
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STADSGILDET

Referat fra
stadsgildeting onsdag
den 23. Sept. 2020.
Deltagere: 25 gildebrødre i
alt, (15 med stemmeret + 4
udvalgsformænd.)
Valg af dirigent: Verner Thomsen
Valg af referent: Henning Lorentzen.
Stadsgildemesteren
bød
velkommen, og nævnte, at det havde
været en mærkelig tid, hvor vi var
nedlukkede, og appellerede til, at vi
stadig fulgte myndighedernes anbefalinger.
Stadsgildemester John Preben
Hansen’s beretning: Indsat kursiv
og uredigeret:
Udsat stadsgildeting fra marts 2020.
Jeg vil takke alle gilder for det
store arbejde der er blevet udført i
gildeåret 2019 og 2020, både ude
i gilderne, i udvalgene, og med
arbejdet i de store fællesprojekter
der har været, både her i huset, på
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Frydenborg og med udbringning af
flyers og net aviser, og andet arbejde
både i gildehuset ude i byen og det
er glædeligt at der har været brug for
gildernes værdighedsprojekt med at
bære kister.
Endnu engang, stor tak til alle.
Og så skal vi glæde os over, at
vi i gildeåret har fået flere nye
gildebrødre i Kolding Gilderne, men
vi skal fortsat arbejde for tilgang af
nye gildebrødre.
Vi er nu nede på 149 gildebrødre i
Kolding, så gode ideer og forslag
efterlyses så vi kan vokse igen.
Der blev valgt ny Stadsgildemester
på vort Stadsgildeting 2019 og der
var indsættelse Sct. Georgs Aften
på Koldinghus hvor der deltog ca.
100 gildebrødre incl. Gæster fra
Vejle og Horsens.
Jørgen Pørksen, formand for
Hjælpekomiteen stod for uddeling
af donationer. Der blev doneret i alt
kr. 112.800,00
Der blev i foråret 2019 afholdt 2
koncerter en på Godset og en i
Gildehuset. Der var standerhejsning
på Kongebåden den 11. maj og
stadsgilderådsmødet blev afholdt
den 13. maj.

Det nye Gilde år startede med
Gildemestermøde i september og i
oktober afholdt Trekantsområdets
distrikt Fellowship Day på Syddansk
Universitet i Kolding med deltagelse
af over 70 gildebrødre fra Vejle, Fredericia og Kolding.
Stadsgilderådsmødet blev afholdt
den 30. oktober 2019, den 27.
november blev der afholdt Fredslys
arrangement hvor der deltog ca. 100
gildebrødre, gæster og modtagere
af donationer, og som det har været
i en årrække kom der 10 spejdere
fra Slesvig for at hente fredslyset.
Hjælpekomiteen
uddelte
donationer for kr. 94.000 ved
Fredslysarrangementet, og det
var 3. Gilde der stod for Fredslys
arrangementet.
Den 27. december blev der afholdt
juletræsfest i gildehuset med gave
og godtepose til alle børnene, som
altid blev det en stor succes. Juletræsudvalget havde som sædvanlig
lagt et stort arbejde i festen.
Søndag den 5. januar 2020 var der
Nytårskur og det var 4. Gilde der
stod for kuren. Folketingspolitiker
Christian Rabjerg Madsen holdt
nytårs-talen.

På Nytårskuren blev årets gildebror
udnævnt, det blev Kurt Schmidt fra
5. Gilde som har ydet en særlig, og
stor indsats for gilderne.
Onsdagsklubben har holdt generalforsamling, kaj Vahlkvist blev valgt til
formand.
Der har den 3. februar været
foredrag om ” De uartige piger på
Sprogø ” det blev arrangeret af 2.
og 5. gilde i samarbejde. Det er
super at der samarbejdes gilderne
imellem. Der var mødt ca. 70 op for
at høre foredraget, fornemt.
Der har været afholdt Gildemestermøde i februar måned.
Her i marts måned har der været
foredrag
med
forfatteren
og
kunstmaleren Else Bygvraa
I marts måned lukkede Danmark
ned p.ga. af Corona virusen og
dette kom også til at gælde for Sct.
Georgs Gilderne.
Ikke alle gilder nåede at få afholdt
gildeting, flere arrangementer blev
udsat, heriblandt gildehaller og
stadsgildeting, medens andre blev
helt aflyst for 2020 bl.a. Sct. Georgs
Aften på Koldinghus.
På grund af aflysningen af Sct.
Georgs Aften blev mindeordene

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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på afdøde gildebrødre bragt i
Information & Debat.
Der har i dag som sædvanlig når vi
afholder stadsgildeting, også været
Generalforsamling i Broderhjælpen.
Tager vi lidt hul på fremtiden, så skal
stadsgildet til Ødis i november og
fortælle om Sct. Georgs Gilderne i
Danmark og i Kolding, vi har fået en
invitation fra en mandeklub med ca.
38 medlemmer. Men der er jo risiko
for at det bliver udsat pga. corona
virus.
Et af fremtidens mål er jo nok at få
nye gildebrødre, og det er en opgave
vi alle skal hjælpe med til og støtte
op om.
Corona virus har ikke forladt os og
smittetallene stiger igen i Danmark,
der er kommet nye restriktioner og vi
skal her i gilderne måske til at tænke
på om det vil være forsvarligt at
afholde Fredslyset og Nytårskuren
i sin nuværende form eller om de
måske helt skal aflyses.
Eventuelle donationer kan jo
nok afholdes ved små lukkede
arrangementer.
Dette bør måske også gælde større
gildearrangementer og særligt hvor
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der deltager gæster, ligesom vi nok
også skal tænke på om gildehaller
kan afvikles uden sang.
2. Gilde har netop aflyst deres årlige
bankospil som skulle havde været
afholdt i oktober.
Det var så min beretning fra gildeåret
2019 – 2020
Beretningen blev godkendt med
applaus !
Stadsgildeskatmester Bent
Christensen fremlagde det
reviderede regnskab:
Det reviderede regnskab viste
et pænt samlet overskud for alle
udvalgene.
Regnskabet blev fulgt med applaus.
Søren
Uhrbrand
spurgte
til
tilgodehavender under aktiver. Er
lejeindtægter som ikke er indbetalt
endnu.
Nis Henning Jørgensen spurgte
til hensættelser. Bent Christensen
forklarede sammenhænget.
Verner
Thomsen
spurgte
til
renteindtægter, Bent Christensen
forklarede sammenhænget.
Bent Christensen efterlyste korrekte

tal for donationer og appellerede til
at få dem inden Stadsgilderåd den
28. oktober.
Indkomne forslag:
Ingen
Beretning fra udvalgene:
Hjælpekomite: Jørgen Pørksen.
Indsat Kursiv og uredigeret
Hjælpearbejdet har der ikke været
meget af, siden vi var samlet sidst.
Vi har haft en enkelt ting, med
en skoleklasse, der gerne ville til
Frydenborg. Det ordnede vi via mail,
og det gik fint, vi bevilgede det og de
har været af sted.
Der ligger en del ansøgninger fra
foråret, som ikke er behandlet, og
der er kommen flere til siden.
De vil alle blive behandlet, på det
møde der er i hjælpekomiteen
onsdag den. 4 november, nogle er
ikke aktive mere, men vi ser på dem
al-le.
Hvordan der skal uddeles, må vi
finde en plan, som kan bruges i
disse Corona tider.
Vi har normalt et stort hjælpe arbejde
her i Kolding, som i også vil se når vi

HUSK
AT STØTTE
VORE
ANNONCØRER

kommer til regnskabet.
Men uden gildebrødrenes store
indsats, for at skaffe midler, var dette
ikke muligt.
Og det skal de have tak for.
Der har været ryster fremme, om det
er ved at være for meget, til dette
vil jeg sige, at uden indtægter, intet
hjælpearbejde, og vi er vel ikke interesseret i, at Sct. Georgs Gilderne i
Kolding kun er en forening for sild og
god mad.
Vi har her noget meget vigtigt at
stå sammen om, noget vi kan være
stolte af, og ikke mindst vores børne
støtte, som jeg personlig er meget
stolt over.
Når man arbejder med dette ser
man at der er fattigdom i vores by,
så jeg håber at vi også i fremtiden
kan videreføre dette arbejde.
Søren Uhrbrand fremlagde revideret
regnskab for hjælpekomiteen og
børnestøtten, som udviste et pænt
overskud.
Kaj Vahlkvist efterlyste specifikation
af donationer, blev omgående omdelt.

E.H. Tømrer- og snedkerforretning
Speciale: Døre og vinduer I Træ-alu, - til- og ombygning
Certificeret Toldtekt akustik-fagmand.

Medlem af Dansk Byggeri

Ebbe Holst
Tlf. 2172 7847
ebbe.holst@mail.dk

Vonsildvej 225
6000 Kolding
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Frydenborg: Ole Otzen. Indsat
kursiv og uredigeret
Aktiviteter siden sidst:
I forbindelse med arbejdsdagene
i maj 2019, blev der bl.a. udskiftet
nogle siddeplanker på bænkene
ved bålstedet, hegnet mellem
bålplads og plæne blev skåret ned,
og selvom ikke alle syntes om det,
er det senere – nu hvor det skyder
igen – blevet rost.
Desuden er alle bygninger på
området blevet malet udvendig, i
denne forbindelse er der anskaffet
et rullestillads.
Vindskeder, på sydgavlen, der havde
rådangreb er udskiftet, desuden er
der udskiftet flisefuger på toiletter
og baderum, ligesom der er udskiftet belysning i køkken, toiletter
og baderum.
Der er lagt tagpap på toppen af
afdækningen ved varmepumperne.
Elradiatorerne på endevæggen ved
hovedindgang er fjernet og væggen
repareret med nyt glasvæv og
maling.
Teltet blæste i stykker i en
forårsstorm, nyt anskaffes. En
efterfølgende storm i efteråret rev
stropper over på det nye telt, så det

Altid mere end 1.000 nye
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på
Autocentralen.com
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nye måtte sys.
Plantekummerne mellem hovedhus
og tantehus er blevet rykket længere
ind på fliserne, så der er plads til at
kørestolsbrugere kan køres direkte
ind i handicapbussen.
Der er lagt nye planker på trappen
mod plænen, lige-som der er lagt
nye fliser nedenfor.
Træterrassen er fjernet, da den
havde rådangreb. Der er anlagt en
sandpude, så der nu er anlagt fliser
hele vejen rundt om hovedhuset.
Brændeovn og skorsten i opholdsstuen er fjernet, lyddæmpningen
i spise- og opholdsstue er udskiftet
med trolltex og foldedøren er
fjernet. Væggen i spisestue ud
mod køkkenet er malet, desuden
væggene i køkkenet også er malet
med en vaskbar maling
..så kom coronaen
Dette medførte
at vores arbejdsdage blev aflyst, men alligevel
er vi nogle stykker, der har været på
Frydenborg under hensynstagen
til, at vi ikke måtte være ret mange,
afstandskrav, afspritning m.m.
Vinduer og døre i hoved- og tantehus
er malet udvendig. Håndboldmålet
er repareret. Der er opsat bænk ved

skrænten mod vandet. Der er opsat
rustfri stænkeplade ved udvendig
vask.
Stormen i vinter lagde nogle træer
birketræer ned ved grill- og
bålpladsen, så nu er resten fældet
og der er efterfølgende plantet ca
120 rødel i det rydde område.
FREMTIDIGE AKTIVITETER:
Bålplads: uskiftning af fire bænke,
udlusning af råd i bordplade.
Grillplads: Bord/bænkenes ben
udskiftes pga råd, male træværk på
overdækning.
Skoder på hoved- og tantehus pletmales
Udføre beslag til rullestillads
Måske berøringsfri vandhaner i
baderum.
Evt.lidt beplantning ved terrasse
Sensorer ved døre og affaldshus.
Tak til alle de gildebrødre der har
gjort en indsats ved de forskellige
aktiviteter.
Verner Thomsen spurgte til, hvor
Frydenborg købte maling, og
anbefalede at vi købte ved vore
annoncører.

Frydenborg udlejning:
Bent Christensen.
Bent Christensen sagde, at 2019
var et godt år, og 2020 så også ud til
at forbedre sig efter vanskeligheder
med udlejning hen over sommeren.
Nis Henning Jørgensen spurgte til
donering af ophold, som var opgjort
i Frydenborgs regnskab.
Det drejede sig om de donationer
som 1. gilde og hjælpekomiteen
donerede. (eks. Veteraner)
Gildehuset: Poul Lyngs. Indsat
kursiv og uredigeret:
Taget over hoveddøren er blevet
repareret, skaden var heldigvis
mindre end først antaget udskiftning
af en tag-brønd løser efter tagdækkeren problemet, og jævnligt tilsyn
med at afløbet ikke bliver stoppet
af de mange blade der samles i det
nedsænkede tag.
Styringen af vort varmeanlæg
fungerede ikke optimalt, og var svær
at indstille,
så vi har fået lavet et nyt og mere
enkelt styring, så der nu kun er to

REGNAR
STAUGAARD

Byens VVS´er

Statsaut. revisor
Mazantigade 9
Byens VVS
6000 Kolding
Tlf. 75 52 37 99
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indstillinger drift eller natsænkning.
Det vil sige der er fuld varme på
mandag til fredag 12 til 23 og skal
man have varme ud over det skal
man slå natsænkning fra.
Vi har købt en anden højtaler som
kan flyttes runde og som passer til
vore headset, det er nu afprøvet til
forskellige arrangementer og ser
ud til at kan dække vort behov. Er
der problemer med betjeningen
af anlægget vil jeg gerne vejlede i
brugen.
Den kommende opgave i huset er
det tilbagevendende, med vores
nabos store egetræ som smider
rigtig mange blade og grene ind
til os og ikke mindst på taget og i
tagrender.
Vi har fået kappet en del af grenene,
der hang ind over huset, af det vil
hjælpe med det løser nok ikke hele
problemet, bladene bliver nok ved at
falde ind til os.
Vi har hyret et firma til at rense vore
tagrender så vi ikke selv skal op at
stå på stiger.
I løbet at vinteren skal køkken og
gang males.
Der er lavet en tilstands rapport for
huset som skal gennemgås hvert år
så vi herved har overblik over husets
tilstand og her igennem kan forudse
kommende vedligeholdelse. Vore
maskiner i køkkenet er af forskellig
alder men fungerer alle godt, vi skal
bare være forberedte på der kan
komme udskiftninger vist/ når en af
dem står af, og vor likviditet er til det.
Taget er den store kommende udgift,
vi får lavet et projekt og tilbud så må
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vi herfra tage stilling til finansieringen
og søge fonde.
Husudvalget
Det jeg siger nu, er for min egen
regning, og kan I tage som en bitter
udblæsning eller som I vel.
Da jeg for et par dage siden kom
i huset og så der var sat vejlerne
skilte op på alle indvendige døre i
huset blev jeg noget forundret.
Jeg ved ikke hvem der har hængt
dem op.
Og det er ikke relevansen af skiltene
jeg vil diskutere her.
Men vi har forskellige udvalg her
i gildet som er valgt til at varetage
forskellige opgaver, som huset,
Frydenborg hjælpekomiteen og så
videre.
Hvis nogle begynder at handle på
egen hånd uden om disse udvalg
falder hele vort demokratiske
opbygning fra hinanden.
Så det må være således at er der
ting man mener skal eller bør laves
eller ændres så må det gå gennem
de relevante udvalg.
Otto Bjerregård henviste til ,at KD
fonden manglede ansøgninger.
Bent Christensen bekræftede, at
man var i gang, men vi skulle først
have regulært tilbud inden vi kunne
ansøge.
Per Johannesen forklarede, at det
var 3. gilde der havde sat skilte op
på lokalerne i huset, fordi de mente,
at det burde være sket for længe
siden.

Udlejning Huset: Britta Højriis
Går stille og roligt, ingen problemer.
Nis Henning Jørgensen spurgte til
hvor på hjemmesiden vi kunne se
udlejningerne.
Bent Christensen sagde, at når man
var helt oppe at køre med Bookhus
på Frydenborg, ville man se hvilke
muligheder, der var for huset.
Distribution: Kurt Schmidt. Indsat
kursiv og uredigeret
2019 var jo et fantastisk år med
omdeling af flyers/aviser, hvor vi i alt
tjente kr. 167.444. Der var 10 omdelinger med flyers, og en omdeling
med kolding.net aviser.
Vi startede 2020, med at få tildelt
12.300 stk. HOME-flyers
til omdeling. De skulle iflg. HOME
i alle postkasser, og det var sidste
gang, at de måtte komme i alle
postkasser. Slutresultatet
blev, at vi fik omdelt 11.600 stk.
flyers, så det gav en pæn slat penge
til den evige sultne pengekasse.
Den 5. februar, ankom der i min
carport tre paller med 33.500 stk.
kolding netaviser, fordelt i 112
kartoner. Aviserne blev hurtigt
fordelt til gilderne, og omdelingen

AI0
T æ p p e r
G a r d i n e r
G u l v e

kunne nu starte. Heldigvis
har vi listerne og erfaringen fra sidste
års omdeling. Slutresultatet
blev at vi fik betaling for 31.800 stk.
aviser, som går til hjælpekomiteen!
Grunden til, at vi ikke kunne omdele
alle aviser, er den, at der er store
problemer i centrum og nogle
boligblokke med låste døre, så vi
ikke kan komme ind til postkasserne. Jeg fik endda melding fra
nogle gildebrødre, som god kunne
ta` en rute mere. Tak for det!
I slutningen af februar måned, fik vi
en ny opgave fra HOME. 1.000 stk.
flyers, vedr. andelsboliger, skulle
omde-les. 2. og 5. gilde påtog sig
opgaven. Idet ruterne var ret så
spredte, fik vi 3,00 kr. pr. omdelt
flyers.
Fik omdelt 650 stk., som er lig med
1.950,00 kr. Tak til 2. og 5. gilde, fordi
de påtog sig den ekstra opgave.
Vi har i år, haft 6 omdelinger af flyers
+ at vi er i gang med at omdele
kalendere. I alt har vi i år tjent
136.650 kr. incl. aviser.
Det kan godt være surt, at gå rundt
med flyers, når der er flere ”dårlige”
postkasser, som ikke vil ha` en flyers.
I august måned, fik vi tildelt 10.000

HOPPES ANLÆGSTEKNIK
Speciale Græsplæner
Anlæg
Belægninger m.m.

Henrik Poulsen
Hoppesvej 118, Vonsild, 6000 Kolding
Tlf. 7556 7272 - Mobil: 4086 5672
Mail: post@hoppes-anlaeg.dk
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stk. flyers, og jeg udleverede 9.400
stk. flyers, og jeg fik 1.300 stk. retur.
Således fik vi betaling for 8.100 stk.
flyers, så det er da slet ikke så ringe
ennda!
Opera: Ib Damkjær-Larsen
Operaudvalg er PT inaktiv, fordi
der ikke er opgaver PT.
Information og Debat: Christian
Sønderby
Christian Sønderby er på ferie, derfor
forklarede John Preben Hansen, at
vi havde fået ny redaktør, som også
er vores trykker, nemlig Christian
Sønderby.
Valg
Gildemester:
John Preben Hansen
Suppleant:
Jørgen Pørksen
Stadsgildekansler:
Henning Lorentzen,
Suppleant: Aase Jensen
Stadsgildeskatmester:
Bent Christensen,
Suppleant:
Peter Eeg

Revisorer:
Henning Spens,
Jakob Seistrup,
Suppleant: Regner Staugaard
Formand for Frydenborg:
vælges i ulige år.( PT Ole Otzen)
Udlejningsansvarlig Frydenborg:
Bent Christensen
Formand for Gildehuset:
Poul Lyngs
Udlejningsansvarlig for Huset:
Vælges i ulige år.( PT Britta Højriis)
Formand for Hjælpekomite:
Vælges i ulige år. (PT Jørgen Pørksen)
Formand for Distribution:
Vælges i ulige år.( PT Kurt Schmidt)
Eventuelt:
Kurt Schmidt fortalte at 5. gilde
sammen med Distriktsgildemester
Karsten Barfoed, havde været på
besøg hos Hans Mathiasen som
havde 60 års jubilæum
Karsten Barfoed fremhævede Hans
Mathiasens indsats for gilderne i
tidens løb.
Karsten Barfoed efterlyste information, om det var en bisættelse eller
en begravelse, når man tilmeldte sig
som kistebærer.

Innovative
inventarløsninger
www.ot-lauridsen.dk
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Henning Lorentzen forklarede, at
det stod der altid i indkaldelsen.
Bent Christensen forklarede, at han
ville blive afløst af Peter Eeg marts
næste år, men Peter Eeg ville tage
del i budgetlægningen og regnskab
fra 1. Januar 2021.
Otto spurgte til Corona situationen,
hvert gilde er naturlig ansvarlig for
egne arrangementer, men det blev
vedtaget at Stadsgildet vurderer om
de større stadsgildearrangementer
skal gennemføres eller annulleres.
Bente Knudsen forklarede, at de i
deres gildehal havde fremsagt sange i stedet for at synge.
24. september 2020
Henning Lorentzen

Gildeloven
Enhver gildebror gør sit bedste for
at nå frem til en livsanskuelse, en
personlig stilling til grundlaget for sin
tilværelse,
at erkende sine fejl og rette dem,
at nå til beherskelse af sit sind,
at have respekt for det, der har værdi for andre,
at være venlig og forstående overfor
andre,
at gøre livet gladere og lysere for
andre,
at tage medansvar i familie og samfund,
at værne naturen og vore nationale
værdier,
at virke for international forståelse,
at gøre sin pligt frem for at kræve sin
ret

Gildeløftet

Jeg lover oprigtigt at stræbe efter
at holde gildeloven,
at hjælpe andre,
at føre et Sct. Georgs sværd mod
det onde i mig selv og for det,
som efter min overbevisning er ret
og rigtigt

Print

Din totalleverandør af tryksager...

Tjek os på
vores
webshop
Fynsvej 40 • 6000 Kolding • Tlf. 2143 4601 • cs@abcprint.dk • www.abcprint.dk
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2. GILDE

2. Gildes gildehal
17. September kl 19
Vi mødtes til årets første gildehal,
som vi havde glædet os til, ikke
mindst fordi der var endnu en, som
havde mod på at blive optaget i
vores gilde, nemlig Karen Gellert.
Det var dog
en
gildehal,
som
på
flere
måder var
anderledes
end vanligt.
Dels
sad
alle
med
en tom stol
imellem
sig og dels
måtte vi ikke synge. Til gengæld
oplæste Bente “Der er ingenting,
der maner” men vi hilste vores flag
og Annemarie oplæste “Kongernes
konge”, da gildehallen skulle lukkes.

Men inden vi nåede dertil
skulle
bl.a.
Karen
optages.
Tove indledte gildemøde med at
rose alle for deres evner til at få
nye gildebrødre med i gildet og
mindede os alle om vores pligt til
at få nye gildebrødre til at føle sig
godt tilrette, så det bliver en god
oplevelse, at være en del af 2. gilde.
Karen blev derefter ført ind i
gildehallen. Karen fortalte om sig
selv, både privat og også rent
arbejdsmæssigt,
ligesom
hun
fortalte om sin baggrund for at
ville indgå i gildearbejdet i 2. gilde.
Efter optagelsen af Karen hørte vi lidt musik, hvorefter Tove
holdt
sin
gildemestertale:
At finde et emne at snakke om til denne Gildehal, har været meget svært.
Jeg ville have talt om , hvad corona
gør ved folk, men hver gang jeg
hører ordet coronatest, så bliver
jeg halvsur. Halvsur på de sunde
og raske mennesker, som får
lavet en coronatest, bare for en
sikkerheds skyld, selv om de bare
har snakket med naboen over
hækken. De er med til at forlænge
svartiden for de mennesker, der
har symptomer, og for hvem det er

&
Vi matcher laveste netpris

V/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Platinvej 4, 6000 Kolding Tlf. 75 52 50 22
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meget vigtigt at få vished for, om de
er ramt af en efterårs influenza eller
covid-19. Der er himmelvid forskel.
Så det emne droppede jeg, for
jeg gider ikke være halvsur.
Jeg har virkeligt forsøgt at finde
et emne, men jeg har været fyldt
op med mange tanker efter, at
jeg har lagt en bestemt bog fra
mig for lidt over en uge siden.
Jeg er helt solgt til bogen
”Alkymisten” af Paulo Coelho.
Tove gav herefter en rigtig god omtale
af bogens indhold og jeg tror mange
blev inspireret til at lade bogen være
en del af vinterhalvårets læsning
Tove sluttede af med ordene:
Det er en ret simpel bog—ikke
for mange mennesker, ikke for
meget drama og selv om det er
en kort roman , så formår den at
virke længere på den gode måde.
Men læs den. Den er værd at ofre nogle
timer på. Man kan kun blive klogere.

blot at føje navn til sin kontaktliste.
Og når vi ønsker at afslutte et
venskab, så sletter vi simpelthen
vedkommendes navn fra listen. Men
er det rigtige venner – er det nogle
man taler med om ondt og godt? Jeg
mener det er vigtigt at have gode
venner, ikke så mange som man
har på Facebook og andre sociale
medier, men nogle som man kan tale
med – mødes med og gøre ting med
– ikke bare tilkendegive et tegn, det
synes jeg godt om. Et ægte venskab
kræver engagement. En god ven er
med andre ord en, der føler et ansvar
over for dig og omsorg for andre.
Det skal selvfølgelig gå begge
veje, og det kræver at begge
parter gør en indsats for at mødes.
At dyrke en smuk have kræver
meget tid og omhu, det sammen
kan man sige om det at knytte
venskabsbånd. Det skal dyrkes,
som ønsket om selv at være en
god ven. Vise andre venlighed,
hjælpsomhed, personlig interesse
og være villig til at ofre af sin tid til
andre, når nogen har brug for dig.
Et venskab visner, hvis man ikke
jævnligt taler sammen. Det er
derfor en god ide at tale sammen

Herefter holdt Bodil 5 min.
Sct. Georg, under overskriften
“Hvad
er
en
god
ven”:
Via moderne teknologi kan man
skaffe sig mange – ja tusindvis af
venner på det sociale netværk ved

Vagn O. Electric
Aut. EL-installatør

HYLKEDALVEJ 3 - 6000 KOLDING - 75 52 47 55 - MAIL@VAGN-O.DK

DøgnService

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING
PLC-STYRING

ALLE
GILDEBRØDRE ER
VELKOMMEN I
ONSDAGSKLUBBEN
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om fælles interesser og mødes en
gang imellem. Lytte til hvad en ven
har på hjerte og respektere andres
synspunkter. Man skal være god
til at rose og opmuntre, når der er
behov for det. Engang imellem kan
en ven have brug for nogen, som
kan give et råd, selv om det kan
være et svært valg. En loyal ven
skal være modig nok til at gøre
en anden opmærksom på at man
har begået en fejl, give råd derom
og være åben for at tage imod.
Sct. Georgs Gilderne gør deres for et
godt venskab og tildeler os forskellige
opgaver, så vi mødes med forskellige
mennesker og får et godt venskab.
Mennesket er ikke skabt til at være
alene, men trives bedst sammen
med andre.
Efter gildehallen var der spisning og
masser af snak.
Da der ikke har været afholdt møder
i alle udvalgene, meldte de udvalg
ind, der havde nyt:
Lejrudvalget:
Regnskabet ser trods corona
fornuftigt ud.
I flg. 10 års planen var der i år
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budgetteret med et forbrug på
123.000,- kr. – der er kun brugt ca.
81.000,- kr.
Der er lavet en turnusordning, så
gilderne på skift kører på Frydenborg
og tjekker at alt er OK.
Vi har i 2. gilde ansvaret for oktober
måned, som Nina og Jette klarer.
Der er lavet plan over faste rutiner,
der skal gøres i løbet af året.
Næste møde i lejrudvalget er 5/10.
Kansler Bente havde lavet nye
aktivitetskalendere, hvor Karen
er kommet på. Desuden fortalte
Bente, at vores bankospil er aflyst.
Gildemester Tove fortalte at der
er kommet ny redaktør på I&D:
Christian Sønderby. Tove fortalte
også, at Rita ønsker at blive
optaget som væbner – dejligt.
Stadsgildet vil gerne, at vi i
2. Gilde arbejder videre med
planlægning af nytårskur. Tove
efterlyste 4 gildebrødre, der vil
arbejde videre med plan/alternativ
plan for nytårskuren. 4 meldte
sig: Nina, Bodil Annemarie, Aase
og desuden er Tove også med.
Vi sluttede en god aften af – uden sang.
Annemarie
Reserveskriver

2. Gildes donation til
Kolding Krisecenter
2. gildes hjælpegruppe besluttede
på mødet den 31/10 2019 efter
ansøgning fra Kolding Krisecenter
at donere 12.000,- kr. til indkøb af
legepaneler til Krisecentret, som
ønskede at indrette en ny legeplads.
Donationen var betinget af, at
Krisecentret fik indsamlet det
resterende beløb til legepladsen.
Krisecentret
fik
efterfølgende
indsamlet
alle
pengene
til
legepladsen, som efter planen skulle
have været officielt indviet i foråret
2020, men pga. corona er indvielsen
blevet udsat.
16. september var Renate, Else
V og Annemarie på besøg på
Krisecentret. Vi inspicerede den

nye legeplads inkl. vores donerede
legepaneler og fik sat vores skilt
på plankeværket ved siden af de
nyindkøbte legepaneler:
Leder af Kolding Krisecenter, Britt
Malkiel Nielsen (yderst til venstre på
billedet), takkede endnu engang for
donationen og fortalte at børnene er
glade for legepanelerne, som bliver
flittigt brugt.

2. gildes hjælpegruppe kan fortsat
forvente invitation til den officielle
indvielse.

Annemarie

Stort udvalg i indendørs
og udendørs maling
Se mere på www.jotun.dk

Scan koden
og hent Jotun
Colour Match
til din iPhone.
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3. GILDE

3. Gildes gildehal
d. 10. sep. 2020
Der var mødt 33 gildebrødre til
en gildehal, hvor man stadig skal
tage hensyn til Covid-19, som man
desværre må konstatere er i vækst
rundt omkring i Danmark.
Gildemester Erik Sandholdt åbnede
gildehallen på traditionel vis, bød
velkommen og orienterede om et
skifte i ledelsen, idet gildekandsler
Leif Schmidt Petersen har udmeldt
sig af gildet og suppleanten Niels
Chr. Refsgaard-Iversen er trådt ind I
ledelsen og velkommen til ham.
Gildemester Erik Sandholdts tale
var også noget om Corona og de
konsekvenser det har for Danmark.:
Midt i marts måned lukkede
Danmark ned, dele af den offentlige
sektor, skoler og dagtilbud, alle
indendørs
kulturinstitutioner,
biblioteker og fritidstilbud lukker.
Grænserne lukkes og den kollektive
trafik begrænses og samfundet går
delvist i stå.
Det skyldes som bekendt at
Coronaen, også kaldet Covid-19
virusset, havde invaderet landet,
og smitten bredte sig hastigt, og det
kom vist nok bag på os alle.
Danmarkssamfundet gik fra at køre
derudad i højt tempo, til noget der
ligner halv kraft. Nogle brancher blev
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næsten ikke berørt, men de fleste på
arbejdsmarkedet kunne mærke det.
Der var også meget andet der
blev
ændret
meget
hurtigt.
Bedsteforældre kunne ikke mødes
med børnebørnene, beboere på
plejehjem kunne ikke få besøg af
familien, sportsarrangementer og
fester blev aflyst.
Den frihed vi havde med at rejse, gå
ud og være sammen med andre og
give hånd eller et kram, blev sat på
pause af en virus kom som en tyv
om natten. Det har bestemt været en
udfordring for børnefamilierne der
skulle undervise børnene hjemme
og selv måtte arbejde hjemmefra.
Det værste var at mange ældre
og svagelige døde af Corona relaterede
sygdomme,
mange
blev smittet og nogle har mén som
man mærker endnu. Smittetallet
faldt markant en overgang, men
desværre er det i de sidste dage
steget igen, og den såkaldte 2 bølge
kan hurtigt være over os, så vi skal
hele tiden passe på.
Sammenlignet med andre lande er
vi kommet godt igennem pandemien
til dato, og det skyldes, tror jeg, at
det blev grebet rigtigt an fra starten
og at danskerne, tog advarslerne
alvorligt og opførte sig ansvarligt og
udviste samfundssind.
Hvis der skulle være noget positivt at sige om “ Corona - tiden
“ så kunne det være at, mange
haver er blevet peppet lidt op, og
at der var tid til mange andre ting,
blandt andet har mange danskere
genopdaget deres land ved at rejse

i rundt i Danmark i stedet for at tage
til udlandet. Flytrafikken blev stærkt
reduceret, der var god plads på
vejene og luftforureningen derfor
meget mindre.
Vejret var usædvanlig godt i den
periode og så havde vi jo også
morgensang med Phillip Faber og
fællessang med Mads Steffensen
fredag aften til at holde humøret
oppe.
Jeg hørte at der var et firma der
handlede med strikkegarn, som
havde så meget gang i forretningen,
at de havde problemer med at levere
garn nok, ligesom hjemmebagning
var i stor fremgang, så danskerne
var rigtig kreative i den periode.
Også her i Gilderne blev alle
forårets arrangementer og rutiner
ændret. Det var Stadsgildeting,
vores Gildeting, gruppemøder og
andet som måtte udsættes eller
aflyses, ja også vores Samsø tur
blev aflyst. Den gode nyhed er,
at vi gennemførte kanoturen på
Kongeåen, men det var jo også mest
udendørs, ja enkelte sov endda
udendørs.
Nu starter Gildelivet forhåbentlig
stille og roligt op igen, selv om det er
lidt bøvlet med afspritning og hvad
dertil hører, men det vigtigste er at
vi holder os Corona fri og det gør vi
ved hele tiden at rette os efter de
meget omtalte “ Corona regler “.
Jeg læste et sted at nu skal vi “
Genstarte Optimismen” i Danmark
og det er vi vel alle enige i. Men
for de mennesker med kroniske

sygdomme eller sociale problemer,
som er blevet forstærket af
nedlukningen, vender hverdagen
ikke så let tilbage. Mange af de
usynlige og uformelle, men meget
vigtige fællesskaber i hverdagen
er forsvundet. Nye tal viser, at hver
femte dansker føler sig ensom og
isoleret oven på Coronakrisen.
Det er også brug for at Genstarte
Optimismen for mange firmaer, der
trods hjælpepakker fra det offentlige,
har en hård tid foran sig inden de får
skuden rettet op igen, og det samme
gælder for de mange der har mistet
deres arbejde eller er gået konkurs.
Det sidste halve år har vendt op og
ned på manges hverdag. Nu skal vi
genstarte Danmark og optimismen.
Det lyder enkelt, men for mange
bliver det et langt sejt træk inden vi
kommer tilbage til normale tilstande.
Efter at jeg afsluttede skriveriet
her er der jo kommet mange nye
smittede til, så man skal fortsat være
på vagt og overholde reglerne om at
holde afstand.
Skatmester havde fået til opgave at
finde musik, som kunne erstatte den
normale fællessang og det gjorde
han godt, med god iørefaldende
musik.
Erik Jørgensen afholdte 5 min. Sct.
Georg omhandlende ”fake news”. Et
problem som desværre fylder meget
i medierne og ofte bruges af ledende
politikere. Det gør det vanskeligt og
ofte umuligt at finde ud af hvad der
egentligt er sandt.
Ole Otzen læste gildeloven, hvorefter
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gildemester lukkede gildehallen.
Ved eftergildehallen var der indlæg om Frydenborg, om lejrens
historie og de sidste vedligeholdelsesarbejder,
herunder
ny
terrasse. Ole og NC stod for dette.
Desværre kunne man konstatere, at det kniber med at holde
afstandskravene og den måde man
serverer menuen på. Der er helt
klart plads til forbedringer.
Skriver
ESJ

4. GILDE

4. Gildes gildehal
den første september.
Vi var 16 ud af vore 21 gildebrødre der
var mødtes til denne første gildehal
i det nye gildeår gildemesteren bød
velkommen og fanen blev rullet ud i
stilhed da ledelsen har besluttet at
følge reglerne om at man ikke synger
ved en sådan sammenkomster, til
gengæld hørte vi en del dejligt musik
i gildehallen.
Efter velkomsten holdt Uffe sin
gildemester tale.
Vi har jo været ude for en pandemi,
der startede tilbage i februar/marts.
Allerede i juni var pandemien ikke
værre end den er i dag, og man
begyndte også at holde møder og
forsamlinger.
Jeg
mødtes
fx
med
mine
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spejderkammerater fra min tid
som spejder i 5. Odense, jeg var
til møde med HedeDanmark, til
møde i Hedeland på Sjælland,
hvor Spejdernes lejr i 2022 skal
være. samt en friluftsgildehal på
Frydenborg.
Vi har 4 møder foran os i
indeværende år, nemlig 2 gildehaller
og 2 gildemøder, hvor af vi er i gang
med en gildehal nu. Der er også
vores julemøde med georginer, som vi håber at kunne holde på
fornuftig måde til den tid. Hvad har
Corona-tilstanden egentlig gjort?
En måned efter, at en redaktør fra
TV 2 fik konstateret, at han med sig
i kufferten hjem fra Italien havde
slæbt Danmarks første tilfælde af
coronavirus, er meget forandret.
Vi var mere eller mindre isolerede
i hele marts og april, det var
begrænset hvad vi havde af social
omgang.
Men der var dog også noget positivt.
Kampen mod corona-virus har givet
renere luft. Koncentrationen af
sundhedsskadelige kvælstofoxider
i landets største byer blev næsten
halveret. I et notat fra Nationalt
Center for Miljø og Energi ved
Aarhus Universitet har forskere
analyseret målinger fra de første to
uger, hvor regeringens tiltag mod
smittespredning af corona-virus har
været i kraft, og resultaterne af den
foreløbige undersøgelse viser, at
der var sket en markant forbedring
af luftkvaliteten i Danmark, ikke
mindst i de store byer. Det vil give en
reduktion af døde og syge på grund

af luftforureningen.
Det er især en betydelig del af
kvælstofoxider som er forsvundet,
og det har en direkte effekt på
helbredet, og kan medføre mindre
irritation af slimhinder fx øjne og
åndedrætssystemet.
Derudover omdannes kvælstofoxider
under transport i atmosfæren til
fine partikler og bidrager dermed til
partikelforurening.
Nationalt Center for Miljø og
Energi har påbegyndt arbejdet
med at vurdere, i hvilket omfang
tiltagene
mod
smittespredning
af corona-virus har givet en
reduktion i helbredseffekterne af
luftforureningen og ikke mindst de
samfundsmæssige
omkostninger
i form af blandt andet tabte leveår,
sygedage med mere. Et andet
positivt tegn er, at lige nu ser vi
overalt i verden tegn på, at naturen
får det bedre, når den menneskelige
aktivitet dæmpes betydeligt. CO2udledningen falder, luften bliver
renere, dyrene får en mulighed for at
bevæge sig, der hvor bilerne plejer
at være. Tusinder af liv reddes ved
at luftforureningen mindskes.
Hvem kan sætte pris på disse liv,
på samme måde som man sætter
prisen for at redde »coronaliv«?
Burde vi ikke tage til efterretning,
at vores normale livsstil med især
en høj grad af luftforurening og
menneskeskabte klimaændringer
og heraf afledte naturkatastrofer
også koster menneskeliv i tusindvis?
Jeg nyder at se, at naturen kan
heale sig selv, hvis vi giver den

plads. Meget af mit mos og alger
er forsvundet. Men på samme tid
frygter jeg for, at det hele vil glemt,
og vi må ikke tabe det positive der
sker lige nu på gulvet for en kortsigtet
økonomisk gevinst.
Tror menneskeheden stadig, at
økonomisk vækst kan sikre vores
overlevelse? Vi skal skabe grønne
jobs og omstille, ikke tilbage til de
gamle og dybest set livsfarlige vaner.
Vi skal holde fast i erfaringerne efter
corona-krisen.
Det værste, der kan ske er, at vi
pumper forbruget op for at redde
arbejdspladser på bekostning af
miljø og klima.
Og den grønne omstilling bliver
tilsidesat af menneskets kortsigtede
interesser, når pandemien er slået
ned.
Jeg
håber,
at
miljøog
klimaministrene verden over vil
holde fast i den erfaring vi er i gang
med lige nu. At menneskelig aktivitet
kan dæmpes ved fælles indsats, og
vi må ikke tabe det positive der sker
lige nu på gulvet for en kortsigtet
økonomisk gevinst.
Tror menneskeheden stadig, at
økonomisk vækst kan sikre vores
overlevelse? Vi skal skabe grønne
jobs og omstille, ikke tilbage til de
gamle og dybest set livsfarlige vaner.
Arne holdt 5 minutter og startede
med spørgsmålet, hvem er den
største trussel mod demokratiet,
Donald Trump eller Mark Zeckerberg
et spørgsmål der kræver lidt mere
viden og hvem de to er.
Vi kan starte med Trump ham
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kender vi alle han er 74 åg multi
milliardær og en meget succesfuld
forretningsmand med ikke mindre
end 6 konkurser bag sig, så han kan
altså noget, og nu er han altså også
præsident for USA, forstå det om
man vil.
Og så Mark Zeckerberg han er 36 år
også multi milliardær han skulle være
god for 13 milliarder altså dollars.
Han studerede kommunikation
på Harvard universitet. I 2004
startede han, sammen med 4 andre
medstuderende, Facebook, navnet
stammer fra en bog universitetet har
om de studerende, nok det vi kalder
den Blå Bog.
Det skulle være et socialt medie
hvor alle folk kunne kommunikerer
på kryds og tværs af landegrænser,
kulturer, race og religion, en meget fin
og ædel tanke, det blev stort, meget
stort, i dag med en markedsværdi på
omkring 50 milliarder og der er altså
også dollars for hvem der kunne få
lyst til at købe.
Hvem har så mest magt? Ja Donald
Trump er jo præsident for verdens
mægtigste nation, verdens største
økonomi og verdens stærkeste
militær, og efter eget udsagn adgang
til en rød knap der kan udslette dele
af eller hele verden.
Facebook har skabt et enestående
netværk af relationer, folk får
fantastiske muligheder for ar
udtrykke sig og organisere sig.
Men som virksomhed er Facebook
stærkt udemokratisk, den er meget
lukket og bygger på hemmeligheder.
Som en journalist sagde det er
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nemmere at få adgang til det
Kinesiske politbureau en end at
komme i kontakt med en direktør for
Facebook.
Organisationen i sig selv er helt
uigennemsigtig, men modsat skaber
den en masse gennemsigtighed
i vores liv og om os. Truslen, eller
faren, ved det er at en ordentlig
fyr som Zuckerberg, som ikke vil
demokratiet noget ondt, har en
magt og en virksomhed med en
rækkevidde vi aldrig har set før. De
ligger inde med milliarder af data på
os alle, og hvad kan de bruges til?.
Ja så er spørgsmålet hvem af dem
har den største magt hvis en af dem
vil bruge den.
Efter gildehallen hyggede vi os med
god mad, denne gang uden sild, og
der var en del at tale om, der var
nogle mærkedage der skulle fejres
og det var jo længe siden vi sidst
havde set hinanden, vi sluttede på
vanlig vis og blev enige om at synge
den vanlige sang og på god afstand.
Skriver Poul Lyngs

Hvorfor var
blondinen glad for,
at samle et puzzlespil på 6 måneder?
– fordi der stod
2-4 år

5. GILDE

Hans Mathiesen får
60 års nål
Den 26. april 2020 havde Hans været gildebror i 60 år.
Han startede sin lange karriere i
1960, hvor han i Maribo, blev optaget i Sct. Georgs Gilderne.
I 1977 blev han overflyttet til
5. Gilde i Kolding. Han har haft flere
ledende poster i Gilderne. Her skal
blot nævnes, Gildemester og Stadsgildemester.
Hans og hans afdøde hustru Ruth, har udført et stort
stykke frivilligt arbejde. På
støre spejderlejre var det
helt sikkert, at Hans og
Ruth, var frivillige i køkkenet.
I september måned sidste år, kom Hans ned på
plejehjemmet Dreyershus.
Det var her, han skulle
have overrakt sin 60 års
nål. MEN pga.- COVI-19,
måtte vi ikke komme ind på
plejehjemmet. Den 9. september, fik vi lavet en aftale
med plejehjemmet, at vi
måtte komme, og overrække ham nålen.
Dreyerhus arrangerede en
fest-lig eftermiddag med
kaffe og kransekage. Datteren Bente kom ned med

Hans klokken 15.00.
Sammen med Karsten Barfoed, deltog fra 5. Gilde, Grethe Tønning og
Kurt Schmidt.
Karsten kunne nu holde en tale for
Hans, og overrække ham et telegram fra Landsgildeledelsen, og
hans velfortjeneste 60 års nål. Han
fik også noget til at styrke sig på, en
flaske Svendborg halvbitter.
Hans strålede som en sol, og det er
helt sikkert, at han var utrolig glad
for, at vi mødte op.
Ligeledes skal jeg viderebringe en
stor tak fra Dreyershus, fordi de fik
lov til, at deltage i ceremonien.
Skriver Kurt
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5 gilde gildehal
15-09-2020
En stor dag for 5 gilde med 3
optagelser, nye Gildeledelse og ikke
mindst nye Coronaregler.
Til tonerne af Vivaldi ”Efterår”
vandrede vi ind og satte os behørigt
på hvert andet sæde. Første række
var tom klar til de nye der stod og
bankede på for at blive optaget.
Med fast slag bød Tove velkommen
og var lige ved at sige ”Glid i klare
tanker” - hurtigt kom vores nye
mester ind på sporet og klarede
resten flot. Vi fik nye viden med hjem
blandt andet at september var kendt
som fiskemåneden før i tiden. Der
blev sendt en hilsen til vores jubilar
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Hans Ma-thisen, vi fik beretning om
en ceremoni på plejehjemmet hvor
hans 60 års nål var behørigt blevet
overbragt.
Herefter blev der banket på døren
og udenfor stod Grethe Husted,
Dorte og Per Tange, der søgte om
optagelse alle med forventninger til et
godt kammeratskab og muligheden
for at med til at gøre livet gladere og
lysere for andre og kunne gøre en
forskel. Hver især gav de men tale
og endda med sang gode svar på
spørgsmålet om hvad de forventede
af os. Det lover godt for 5 gilde.
Efter ritualet med forklaring af vores
symboler hørte vi noget sange fra
vores egen CD.
Ingolf holdt 5 min Sct. Georg
hvor han berettede om at efter et

jubilæum med gamle maskinmestre
hvor de hadet talt om hvad deres liv
hver især var blevet brugt til, havde
gjort sig nogle tanker over livet: hvad
drømte du om /hvor er du nu/ hvilke
valg har du taget og hvor har det ført
dig hen og måtte konstatere at 5 min
var ikke nok så en opfordring til at vi
i grup-perne tog sådanne emner op.
Efter gildehallen var Marius bordleder
og styrede de mange taler med fast
hånd. Vores ”fitnessinstruktør” Kurt
der sikre vi kommet ud med reklamer
m.m. fortalte om de store summer vi
allerede nu har tjent ind. (godt gået
alle sammen). En opfordring til at
orientere Britta mindst en UGE FØR
et arrangement. Også en opfordring
til at deltage i Fellowship i Vejle
Meny - alle blev mætte (Skinke,
flødekartofler, salat /nøddebund
hindbær flødeskum.

Dorte Tange

Skriver dubleant Mette Skræ

Per Tange

Grethe Husted,

Velkommen i
Sct. GeorgsGilderne
i Kolding
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ONSDAGS KLUBBEN

Onsdagskluppen vil
hermed gøre Lidt
reklame
Vi var onsdag den 23/9 på en
fantastisk udflugt, til Grænsemuseet
v Christiansfeld m.m
Efter en helt fantastisk gennemgang
af hele historien om genforeningen
i 1920, og af de arkivalier som de
have indsamlet og besvarelse af de
spørgsmål vi måtte have gik vi over
på den gamle Grænsekro
Hvor de serverede en fantastisk
velsmagende Wienersnitsel

Efter dette måltid gik turen til
Christiansfeld hvor fik en uddybende
Historie om tilblivelse af Christiansfeld
fra en bar mark til den Unesco by de
er i dag
Det blev fortalt af virkelig arrangeret
rundviser. Turen sluttede på Kirkegården
( Gudsager )
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Hvor alle gravsteder er ens og
Damer ligger til Højre og Mænd til
Venstre for hovedgangen
Denne kirkegård er lige moderniseret
idet træerne var blevet rådne og
enkelte fyldt med cement
Denne fantastiske udflugt sluttede
på Cafe Morgenstjernen med kaffe
og så en specialitet
Sønderjysk Rugbrødslagkage en
fantastisk velsmagende lagkage
Dette arengement var flot tilrettelagt
af Finn og Poul godt gået.
Til dem det ikke var med kan se at
onsdagskluppen er andet end Kaffe,
ostemadder , bridge,og billard der er
også kultur i onsdagskluppen. Alle er
velkommen hver onsdag kl 1400
N H Jørgensen

I gildehuset
tirsdag 20. oktober 2020

27

Husk vi hjælper
også
gerne
med
Husk vi hjælper
dit
hussalg
også gerne med
dit hussalg

Kunderne siger: “home v/ Lynggaard & Hansen får vores varmeste anbefalinger.
Allerede ved første besøg i Åparken følte vi, at det rette valg var truffet.
Handlen blev gennemført professionelt og trygt af jeres dygtige medarbejdere.”
Bent og Kirsten

Kunderne siger: “home v/ Lynggaard & Hansen får vores varmeste anbefalinger.
Allerede ved første besøg i Åparken følte vi, at det rette valg var truffet.
Handlen blev gennemført professionelt og trygt af jeres dygtige medarbejdere.”
Bent ogatKirsten
Husk
vi på salæret giver

Kr. 5.000 i rabat
+
online
Huskgratis
at vi på salæret
giver
markedsføring
Kr. 5.000 i rabat
+ gratis online
markedsføring

Ring til home Kolding Åpark

75 52 09 33

Ring til home Kolding Åpark

75 52 09 33

v/ Lynggaard & Hansen
Kolding Åpark 8N | 6000 Kolding | kolding.aapark@home.dk

