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dec. 2020   
tirsdag 01-dec 4. gilde Julemøde med damer
torsdag 03-dec 1. gilde Julemøde med damer/enker
tirsdag 08-dec 5. gilde julemøde
torsdag 10-dec 3. gilde Julemøde med ægtefæller   
   AFLYST
torsdag 17-dec 2. gilde Julemøde med ægtefæller
torsdag 27-dec Tværgruppe Juletræsfest for børn   
   AFLYST
   
jan. 2021   
søndag 03-jan Stadsgildet - Nytårskur 
   arr. 2. gilde AFLYST
tirsdag 05-jan 4. gilde Nytårsgildehal
torsdag 07-jan 1. gilde Nytårsgildehal
torsdag 14-jan 3. gilde Nytårsgildehal
tirsdag 19-jan 5. gilde Nytårsgildehal
torsdag 21-jan 2. gilde Nytårsgildehal
lørdag 23-jan 3. gilde Nytårsfest AFLYST
mandag 25-jan 3. gilde Gilderåd
tirsdag 26-jan 5. gilde Ledelsesmøde
tirsdag 26-jan 5. gilde Udvidet ledelsesmøde

   

Arrangementer der ønskes optaget i kalenderen bedes indsendt 
til stadsgildekansleren sgk@sctgeorgsgilderne.dk

Deadline for næste nr: senest den 20. januar.

Kalenderen
Information Information 
& debat& debat
KOLDING STADSGILDE
Fynsvej 73, 6000 Kolding

Medlem af International Scout and Guide Fellowship 
ISGF (an organisation for adults)

Koldingstadsgilde@sctgeorgsgilderne.dk

www.sctgeorgsgilderne.dk

Ansvarshavende Redaktør
Stadsgildemester
John Preben Hansen 
Tlf.: 2731 6531
sgm@sctgeorgsgilderne.dk 

Redaktør & layout
Christian Sønderby
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Arrangementer der ønskes optaget i kalenderen bedes indsendt 
til stadsgildekansleren sgk@sctgeorgsgilderne.dk

Deadline for næste nr: senest den 20. januar.

JJUULLEENN  22002200..   

Kolding Stadsgilde ønsker alle Gildebrødre samt deres 
familier en Glædelig Jul og et Lykkebringende Nytår. 

 

Mon ikke de fleste vil give os ret i, at 2020 har været et meget 
anderledes år, vi har skullet forholde os til Corona, utryghed, savn 
og nedlukninger af gildehaller og mange andre arrangementer.  

I har nok alle mærket, hvor meget jeres hverdag har ændret sig. 
Det har sikkert været svært og sikkert også gjort ondt, at i ikke 
har kunnet være så meget sammen med dem i holder af, og med 
dem i normalt omgås.  

Vi må holde humøret oppe i troen på, at vi snart kommer ud på 
den anden side, så vi snart må få vores normale hverdag tilbage.   

Vi håber I alle er kommet godt igennem 2020, pas godt på jer selv 
og hinanden. 

Tak for samarbejdet i 2020.  

Med Gilde hilsen 

John Preben Hansen, Stadsgildemester. 

Henning Lorentzen, Stadsgildekansler 

Bent Christensen, Stadsgildeskatmester.  
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Beløb Beløb doneret i alt
FRYDENBORGLEJREN

Donationer 71.900 71.900

HJÆLPEKOMITE

Børnestøtten 33.766 33.766
Donationer 206.763 206.763

240.529
STADSGILDET

Beløb overført til Hjælpekomite 83.481

STRIKKEKLUBBEN

Beløb overført til Hjælpekomite 8.400

1. GILDE

Donationer til ophold i Frydenborglejren 10.191 10.191
Donationer 29.157 29.157
Beløb overført til Børnestøtten 40.000
Beløb overført til Hjælpekomite 34.800

114.148

2. GILDE

Donationer 5.799 5.799
Beløb overført til Børnestøtten 7.000
Beløb overført til Hjælpekomite 28.700

41.499

3. GILDE

Donationer 10.500 10.500
Beløb overført til Børnestøtten 15.000
Beløb overført til Hjælpekomite 55.000

80.500

4. GILDE

Donationer 0
Beløb overført til Hjælpekomite 18.600

18.600

5. GILDE

Donationer 34.000 34.000
Beløb overført til Hjælpekomite 0

34.000

402.076Udbetalt i donationer og hjælparbejdet år 2019

SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING

Donationer og hjælpearbejdet år 2019

STATSGILDET I KOLDING den 20-11-2020



Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526  

info@egelymurerforretning.dk

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester
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dehuset og distriktgildemester Kar-
sten Barfod deltog og overrakte 50 
års nålen til Svend Bruhn. (se billed 
på forsiden)
Den 11. november 1971 blev Svend 
væbner og den 12. oktober 1977 
blev han slået til ridder.

I de 50 år Svend har været i 3. Sct. 
Georgs Gilde har han beklædt flere 
poster som herold og kansler i 2 pe-
rioder i alt 8 år i ledelsen.

Svend har været en aktiv og hyp-
pig deltager i gildehaller samt været 

 
50 års jubilæum i 

3. Sct. Georgs Gilde
Den 12. november 2020 var det 50 
års siden Svend Bruhn blev optaget 
i Sct. Georgs Gilderne.

På grund af Corona restriktionerne 
blev jubilæet holdt med under 10 
deltagere. Jubilæet blev holdt i Gil-

Beløb Beløb doneret i alt
FRYDENBORGLEJREN

Donationer 71.900 71.900

HJÆLPEKOMITE

Børnestøtten 33.766 33.766
Donationer 206.763 206.763

240.529
STADSGILDET

Beløb overført til Hjælpekomite 83.481

STRIKKEKLUBBEN

Beløb overført til Hjælpekomite 8.400

1. GILDE

Donationer til ophold i Frydenborglejren 10.191 10.191
Donationer 29.157 29.157
Beløb overført til Børnestøtten 40.000
Beløb overført til Hjælpekomite 34.800

114.148

2. GILDE

Donationer 5.799 5.799
Beløb overført til Børnestøtten 7.000
Beløb overført til Hjælpekomite 28.700

41.499

3. GILDE

Donationer 10.500 10.500
Beløb overført til Børnestøtten 15.000
Beløb overført til Hjælpekomite 55.000

80.500

4. GILDE

Donationer 0
Beløb overført til Hjælpekomite 18.600

18.600

5. GILDE

Donationer 34.000 34.000
Beløb overført til Hjælpekomite 0

34.000

402.076Udbetalt i donationer og hjælparbejdet år 2019

SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING

Donationer og hjælpearbejdet år 2019

STATSGILDET I KOLDING den 20-11-2020

3. GILDE



6

med på arbejdsweekend Houens 
Odde. I de senere kommer Svend 
også i onsdagsklubben.

Foruden Svend har vi i 3. Gilde 2 
gildebrødre, der har været i Sct. Ge-
orgs Gildet i over 50 år. Det drejer 
sig om Egon Lundsgaard og Erik 
Jørgensen.

Erik Jørgensen deltog i fejring af 
Svend.

Ved arrangementets afslutning for
talte Svend lidt om det han havde 
oplevet og fået ud af at være med 
i Sct. Georgs Gilderne. Og så glæ-
dede Svend sig til at vi 2021 igen 
kunne holde rigtige gildehaller. Det 
kan lige oplyses at Svend er en rask 
gildebror på lidt over 98 år.

NC Skriver
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HUSK 
AT STØTTE 

VORE 
ANNONCØRER 

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

og Centraleuropa fra omkring 1450 
til omkring 1700. Det var især kvin-
der, der blev anklaget for at være 
hekse, men mænd blev også ankla-
get.
Heksejagten er karakteriseret ved 
at, når man først havde fået en heks 
– eller en troldkarl i garnet, så kørte 
historien videre og videre. 

Der kunne, som i den rapkæftede 
ripensiske værtshuskone Maren 
Spliids tilfælde, gå hele 18 år fra den 
første kontrovers mellem hende og 
Didrik Skrædder, til den endelige 
dom og strafudførelse. 
Gang på gang troede Maren og 
hendes familie, at hun var sluppet af 
krogen, men så kom der nye rygter, 
nye anklager, og da selv Christian 
den 4. der som mange andre troede 
på hekse og trolde, personligt tog 
sagen op, så var der ingen nåde. 
Hun blev brændt på bålet på Galge-
bakken i Ribe i 1641.
Den ca. 74-årige bondekone Anne 
fra Falster, er den sidste person, 
som de danske myndigheder hen-
rettede for trolddom.  Hun blev først 
halshugget, og siden brændt den 4. 
april 1693. 

Hilsen fra 
Gildemesteren til alle i 
5. Sct. Georgs Gilde.

Gildehal i 5. Sct. Georgs Gilde den 
17. november 2020 – den har vi 
desværre måtte aflyse på grund af 
forsamlingsforbuddet. 
Men inden forsamlingsforbuddet 
blev sænket fra 50 til 10 personer, 
var jeg godt i gang med at skrive på 
min gildemestertale. 
I uge 43 sad jeg i et dejligt sommer-
hus i Klitmøller og skrev på talen – 
det er faktisk kun 4 uger siden. Nu 
hvor jeg har skrevet gildemesterta-
len, håber jeg at den kan være en 
hilsen til alle gildebrødre i 5. Sct. 
Georgs Gilde.
Overskrifterne i medierne skifter 
hurtigt, men det ændrer ikke på at 
budskabet i min gildemestertale sta-
digvæk er aktuelt – den kommer her:
Heksejagt er hovedsageligt brugt på 
jagten på formodede hekse, i Vest- 

5. GILDE
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Altid mere end 1.000 nye 
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på 
Autocentralen.com

Sagen var en hvepserede af rygter, 
jalousi og misundelse. Og det hele 
startede med et giftmord.

Findes der heksejagt i moderne tid? 
Ja - heksejagt foregår stadig i for-
skellige kulturer i Afrika og Asien. 
For 20 år siden var der fem til ti mord 
om måneden i Tanzania, hvor ofrene 
var mistænkt for hekseri. 
I 2001 havde en ældre kvinde fra 
Ghana lagt sag an mod et landsby-
råd, efter de havde beskyldt hende 
for hekseri. 
Fra en landsby i Kenya blev der 
2008 rapporteret om 11 personer, 
der blev brændt som hekse. 
For ca. 10 år siden anslog de For-
enede Nationer at antallet af drab på 
verdensplan som følge af heksejagt 
løb op i titusinder. 

Heksejagtens tid burde være forbi. 
Vi praler af at være klogere end alle 
dem fra tidligere tider med al deres 
racisme, ulighed og overtro. Kunne 
vi så ikke lade være med at genop-
finde heksejagten – som selv i forti-
den ikke varede evigt. 
Jeg skal love for at der har været 
andet end CORONA på tapetet den 

seneste tid. 
Nej nu er det – og med god grund – 
sexisme på arbejdspladserne, hvor 
det dog ser ud til, at det mest er de 
kvindelige aktører og debattører der 
tager bladet fra munden.
Det, vi har set udspillet for vores 
øjne den seneste tid, er en regulær 
menneskejagt med medierne og 
især formiddagsbladene, som om-
drejningspunkt. 
Alle de sager vi har hørt om, de 
skulle aldrig nogensinde skulle have 
fundet vejen til offentligheden. De 
burde have været behandlet som re-
gulære personalesager, som de rent 
faktisk er: i al diskretion, både i for-
hold til sagsfremstilling, partshøring 
og efterfølgende sanktion.
I sagen om Morten Østergaard (R) 
og hånden på Lotte Rods (R) lår 
er mange enige om, at det ikke så 
meget er adfærden i sig selv, men 
håndteringen af sagen, som gjorde, 
at Morten Østergaard måtte tage sit 
gode tøj og gå.
Den analyse er jeg enig i. En hånd 
på et lår er næppe den værste 
krænkelse i verdenshistorien, og 
Lotte Rods håndtering af situationen 
– hun fjernede hånden fra sit lår – er 
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REGNAR
STAUGAARD

Statsaut. revisor
Mazantigade 9
6000 Kolding

Tlf. 75 52 37 99Byens VVS´er
Byens VVS´er Byens VVS´er

Byens VVS´er

et godt eksempel på, hvordan man 
med et klart signal kan bremse en 
sådan tilnærmelse. 
En ministers hånd på en ung politi-
kers lår er – i min optik – næppe et 
udtryk for krænkende adfærd, men 
for dårlig dømmekraft.
Jeg tror, at en af faldgruberne, vi 
som befolkning risikerer at falde i, i 
denne storm af #metoo og krænkel-
seshistorier, er, at vi slår decideret 
krænkende adfærd og dårlig døm-
mekraft over én kam – og det er far-
ligt.
Efterfølgende har der også været 
sagen om Frank Jensen (Overborg-
mester S), som resulterede i hans 
afgang efter adskillige MeToo – be-
skyldninger.

MeToo-bevægelsen har sat en vig-
tig og nødvendig diskussion i gang. 
Som alle andre diskussioner bør 
den foretages på et ordentligt grund-
lag. Det skal ikke være mediernes 
fremstilling, der afgør udkommet 
af en sag. Jeg håber virkelig af de 
fremtidige personsager der kommer 
frem, vil blive afklaret i et professio-
nelt rum. Det gælder i alle hjørner af 
samfundet. 

En stor hilsen til alle i 5. Sct. Georgs 
Gilde. Jeg håber at det bliver mu-
ligt at holde vores julemøde den 8. 
december 2020, hvor vi har invite-
ret Laurits Tørnæs til at komme og 
holde et foredrag for os. Under alle 
omstændigheder skal I nok, når ti-
den nærmere sig, få besked. 

Pas godt på jer selv og hinanden.
Mange gildehilsner 
Tove Andersen
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september 2020 for at fordele og 
forberede den første gildehal i år.
Det var en udfordring, idet der skulle 
tages hensyn til Corona situationen, 
men vi synes selv, at det gik godt. 
Andet møde var hos Dorte og Per, 
hvor vi var omkring gildearbejdet.
Den 9. november 2020 skulle vi 
have været til gruppemøde hos 
Aase, men da hun havde været 
sammen med Corona ramte, valgte 
hun at aflyse, selv om hun er erklæ-
ret Corona fri.
Den 1. december 2020 skal vi have 
julemøde hos Inge-Marie, og det 
glæder vi os til.

Gruppe 2 (referent Tove Schmidt)
2. gruppe holdt gruppemøde den 3. 
november 2020, hos Grethe.

Hvad sker der i 
5. Sct. Georgs Gilde 
i en CORONA- tid?

CORONA sætter begrænsninger for 
vores fælles aktiviteter i 5. Sct. Gil-
de. For at vi alle kan følge lidt med 
i hvad der sker i grupperne, har jeg 
opfordret Gruppelederen, til at skri-
ver et lille referat, fra deres gruppe-
møder. 

Referaterne kommer her – jeg har 
dog tilladt mig at redigere lidt, så 
de enkelte referater ikke bliver for 
lange.

Gruppe 2 (referent Ingolf Nielsen)
Vi mødtes første gang hos mig 9. 
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Vi startede med at tale om situa-
tionen med COVID- 19 og hvad vi 
syntes om at bære mundbind de fle-
ste steder. Det er desværre noget vi 
skal vænne os til.

Derefter fik vi sat nye datoer i kalen-
deren med besøg hos os alle og så 
må vi se, hvad der bliver sat på af 
program, når vi kommer nærmere.

Grethe fortalte at hun har boet 9 år i 
Låsbygade fra 1974 og frem. Grethe 
fortalte om alle værtshusene og bu-
tikkerne, der lå imellem dem. ”Der er 
godt nok meget, jeg ikke kan huske, 
men jeg er heller ikke kom-met der 
ret meget”.

Derefter snakkede vi om nye tiltag i 
gildet, hvor vi drøftede følgende mu-
ligheder:
• Kanotur på Holme å
• Vandretur på Gendarmstien eller 
vandretur på Hærvejen

Mette foreslog også vi skulle lave 
en pakkekalender til vores 2 ple-
jehjemsbeboere med småting til 
julehygge. Det blev vedtaget, selv 
om der måske var flere, som burde 
have.

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

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

I0A

Efter kaffe og dejligt brød, snakkede 
vi om at lave en Gildeaften med spil. 
Vi afprøvede ideen med at spille Se-
quence, som var nyt for nogle.

Gruppe 3 (referent Mariann Skov-
gaard)
3. gruppe holdt gruppemøde den4. 
november 2020, hos Elly.
I 3. gruppe har vi besluttet at have 
et gennemgående tema for dette 
års gruppemøder. Temaet er Gen-
foreningen.
Jørgen Sünksen, der i mange år bo-
ede i Tønder med sin familie, havde 
lovet at fortælle om livet dér – og om 
genforeningen.
I onsdags havde vi så møde, og dér 
fortalte Jørgen og hans søster Kir-
sten, som stadig bor i Tønder, om 
Genforeningen; om livet i Tønder og 
om ”danskhed” og ”tyskhed” i hver-
dagen.

Det var spændende og oplysende – 
ikke mindst for en tilflytter som mig.
At jeg så også fik smagt en brødtor-
te og gode råd, som Kirsten havde 
medbragt, gjorde bestemt ikke afte-
nen ringere.
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 Samtidig fik vi planlagt vores jule-
gruppemøde, og talt om julemødet 
den 8. december. Vi er meget usikre 
på, om julemødet kan gennemføres, 
og besluttede derfor at se tiden an, 
til vores næste gruppemøde.

Gruppe 4 (referent Ady Johs)
Desværre har jeg ikke det store at 
fortælle fra 4.- gruppe, da vores akti-
viteter er stærkt indskrænket.

Jytte har meldt ud at hun foreløbig 
holder sig for sig selv og kun ser 
sine børn. Hanne har heller ikke pt. 
lyst til at omgås for mange forskelli-
ge mennesker. Så vi har kun afholdt 

ét møde hos mig i september, hvor 
Jytte ikke deltog.

Jeg har talt med Jytte flere gange 
bl.a. i telefonen, men også ved hen-
des køkkenvindue, og hun savner 
selvfølgelig sit sociale liv. Hanne be-
søgte jeg i sidste uge da jeg afleve-
rede vores blad. Hun er flyttet til en 
dejlig lejlighed i Koldinghave.

Afslutning
Tusind tak for jeres bidrag – dejligt 
at høre at der trods alt er aktivitet i 
grupperne. 

Jeg håber også at I vil bidrage med 
et lille referat i december måned. 
Deadline 15. december 2020.

Mange gildehilsner
Tove Andersen
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Donationer i en 
Corona tid.

Selv i en tid med Corona er der et 
stort behov for hjælp i samfundet. 
Ikke mindst i Kolding.
Sct. Georgs gilderne i Kolding ple-
jer to gange hvert år at uddele do-
nationer til mange forskellige formål 

i Kolding Kommune. Sct. Georgs 
gilderne har også været lukket ned 
som mange andre foreninger. Det er 
nu lykkedes for os at få uddeling af 
donationer op at stå under de betin-
gelser, der gælder ved det aktuelle 
forbud. 
Torsdag den 19. november blev der 
uddelt donationer til forskellige for-
mål med vægten lagt på det sociale. 
Der blev uddelt 113.000 kr. fordelt 
til følgende modtagere: Børneha-
ven Løvetand, Spejderlejren Luren 
dal, Gademix i kvarterhuset, Børne 

Print Din totalleverandør af tryksager...

Tjek os på 
vores  

webshop
Fynsvej 40 • 6000 Kolding • Tlf. 2143 4601 • cs@abcprint.dk  • www.abcprint.dk

HJÆLPEKOMITEN
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Vi matcher laveste netpris
V/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Platinvej 4, 6000 Kolding Tlf. 75 52 50 22

&
Kolding 
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i 1955.  Biogerontolog ved Århus 
universitet – på dansk er det en der 
forsker i aldring.
Alder er noget vi har, ældre er noget 
vi bliver, men aldring er noget som 
sker, det er altså ikke det samme
For det meste regner man aldring, 
som er den proces hvor vi bliver æl-
dre, som noget negativ. Det går ned 
ad bakke, vi mister gradvist kontrol-
len over krop og sjæl, med andre ord 
vi nærmer os afslutningen på livet. 
Omvendt er der også nogle positive 
sider så som vi bliver mere tolerante, 
mere hensynsfulde og ikke mindst 
så er vi mere erfarne. Alligevel vil 
vi nødig kaldes for gamle – det er 
der mange som reagerer negativt på 
– det gælder mænd som kvinder – 
men nok mest kvinder. Det betyder 
også at plastikkirugi har gode vilkår.
Der er dog en tendens til at erfaring 
ikke rigtigt tæller i dag hvor foran-
dring er i højsædet – og hvor alting 
skal disruptes. Det kommer selvføl-
gelig noget ud af dette som samfun-
det kan bruge, men man skal også 
erkende, at stressfaktoren stiger og 
dermed ældres vore krop m.v – vi 
bliver gamle for tidligt som nogle ud-
trykker det.

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

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING

PLC-STYRING

DøgnService

Vagn O. Electric
 Aut. EL-installatør

ALLE 
GILDEBRØDRE ER 

VELKOMMEN I 
ONSDAGSKLUBBEN 

kontakten Skovparken, Sorggrup-
pen Brændkær kirken, Kolding Krise 
center, Brændkær kirkens julehjælp, 
Menigheds plejen ved provstiet i 
Kolding, Foreningen Trøstemus, 
Julemad m.m. til ensomme og so-
cial udsatte i Kolding, Houens odde 
Spejdercenter og Overmarksgår-
den.
Pengene til donationer er fremkom-
met ved gilde brødrenes store arbej-
de med at skaffe penge ved mange 
forskellige arbejdsopgaver. Annon-
cerne i vores gildeblad er også en 
del af det samlede indtægtsgrund-
lag.
Den samlede donation i år 2019 an-
drog over 400.000  kr.
Jørgen Pørksen
Fmd. Hjælpekomiteen Sct. Georgs 
gilderne.
 

Lidt om alder og aldring
Udgangspunkteter er en Tænke-
pause forelæsning på SDU af Su-
resh Rattan. Han er inder og født 

GILDEBROR TIL 
GILDEBROR
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Der har altid eksisteret healerer, 
troldmænd eller hvad de nu kal-
des, som ved anvendelse af diver-
se  vand, massage eller lignende 
, lover evig ungdom eller at kunne 
sætte aldringen mere eller mindre 
i stå – men det er ikke muligt, man 
kan godt stramme rynkerne lidt op 
her og der og få et bedre og yngre 
udseende ved anvendelse af plastik 
kirugi, men man kan ikke stoppe 
processen, i hvertfald ikke i dag.
Der findes heller ikke medicinske 
midler, som kan sørge for at ald-
ringen forløber langsommere eller 
sættes i står – heller ikke her er der 
lyse udsigter. Alle dele af kroppen 
ældes, men ikke lige meget på sam-
me tid, end ikke samme celle aldres 
på samme måde.
Man må erkende, at alt i naturen æl-
des, det må bare ikke ske for men-

nesket. Men det gør det uanse om 
vi vil det eller ej. Det er rigtigt at læ-
gevidenskaben kan holde os i live 
længere og længere, men også her 
er der grænser. Det med grænser 
har vi mennesker det ikke godt med. 
men de er der, der er intet som er 
uendeligt.
Nu om dage kan mere en 90 % af 
os forvente at leve i mere end 80 år, 
det gælder dog ikke overalt i verden. 
Uanset om vi taler om en fattig indisk 
dreng eller en velstående person i 
den vestlige verden, så er der ingen 
forskel på den grundlæggende op-
bygning af kroppen. De biokemiske 
processer, som evolutionen har for-
finet gennem millioner af år er stadig 
de samme. Vores evolutionære krop 
passer fint til den essentielle leveal-
der som er ca. 45 år. Hvorfor netop 
45 år, jo det er den alder hvor vi har 
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fået børn og de er kommet godt 
igang med deres liv – der i ikke læn-
gere behov for vore tilstædeværel-
se, set ud fra et evolutionsmæssigt 
synspunkt. vi er et overskud hvis vi 
bliver ældre.
Det er vores helbred og vore hold-
ning til det, som bestemmer vores 
alder og hvordan vi hver især ældes. 
Men helbredet er samtidig i sig selv 
en meget bevægelig tilstand med 
konstant forandring. Hvis han skulle 
definere det ideelle helbred, vil det 
være en tilstand af absolut fysisk og 
mental uafhængighed af alle dag-
lige aktiviteter. Det er der ikke noget 
menneske der har, vi har alle brug 
for tag over hovedet, for mad, utal-
lige former for teknologisk og socialt 
samvær. Vi definerer således selv 
en realistisk og praktisk definition for 
sundhed, hvor vi tager nogle risisi, 
nogle ryger, spiser knap så sundt 
som vi burde o.s.v.

Suresh Ratten afsluttede forelæs-
ningen med ordene: Jeg lever ikke 
i frygt for at blive gammel. Jeg ha-
der ikke, at jeg bliver ældre eller min 
relativ høje aldre. Jeg behøver ikke 
blive modstander af aldring. Jeg øn-
sker en sund aldring. Jeg ønsker til-

strækkelig fysisk og mental uafhæn-
gighed i mine daglige aktiviteter. Jeg 
er klar til at omfavne min høje alder. 
Jeg er klar til at gennemleve alle 
mine aldre, fra nul til --- nå ja det ved 
jeg jo ikke. Jeg ønsker jer en god 
aldring i alle aldre og nyd det i har i 
overskud.

Ejvind Jacobsen

Folket.
For at et demokrati kan fungere, er 
det vigtigt at få defineret hvad man 
forstår ved et folk. Folket er en me-
get vigtig del for, at et domokrati kan 
fungere. Der snakkes meget om, at 
demokratiet er under pres og det ser  
vi også    eksempler på rundt om på 
jorden og desværre går det den for-
kerte vej.
Folket er som regel defineret i grund-
loven, for-fatningen eller hvad man 
nu i de enkelte lande kalder det. 
Her er det defineret hvad det bl. a. 

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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vil sige at være dansker og hvordan 
man bliver dan-sker.
I en globaliseret jord er vi tvunget 
til at leve med, af mennesker flytter 
rundt landene imellem  også, at der 
kommer flygtninge, fordi der i landet  
hvor de bor er borgerkrig, religions-
krig, eller slet og ret kommer fordi 
levevilkårene er bedre end I deres 
eget land. Det er også nødvendigt 
her at tilføje klimaflygtninge, som 
kommer fordi klimaforandringerne 
gør det mere eller mindre umuligt at 
leve I deres eget land.
Vil vi dele vores samfund med dem 
og hvilke goder skal de have andel i. 
Rigtigt modbydelige spørgsmål som 
tvinger os til at definere et mere el-
ler mindre multietnisk samfund. De 
giver spændinger i samfundet, som 
sætter demokratiet under pres.
Lettere bliver det ikke hvis man ser 
på den følelsesmæssige side af sa-
gen, hvad vil det sige at være dan-
sker, er det et knudret sprog, flaget, 
bøgetræerne, nye kartofler, blonde 
piger eller flæsk og persillesovs. Her 
er vi ude I noget som har en stor 
betydning for mange danskere. At 
være dansker er ikke blot en dåbs-
attest,  men en følelser som er for-
bundet til en række fænomener, ikke 
blot nutidige, men I høj grad også hi-
storiske.
Historisk indvandring er ikke no-
get nyt. Danmark har rummet og 
rummer stadig jøder, huguenotter, 
kartoffeltyskere og polske roearbej-
dere. Et multikulturelt samfund er 
heller ikke en nyhed, det vi i daglig 
tale betegner som Danmark, be-

står af 3 folk, danskere, færinger og 
grøndlændere. Vi har en fælles kul-
tur, som hvis vi går langt nok tilbage 
i tiden, har samme grundstamme.  
De mennesker som kommer nu, 
kommer med en anden kultur og 
kommer fra lande med helt andre 
styreformer end demokratiet, et 
domokrati som vi værner om, selv 
om ikke ret mange danskere delta-
ger I de demokratiske processer. De 
kommer også fra lande med en an-
den religion end den kristne tro, en 
tro som vi værner om, selv om ikke 
ret mange danskere deltager I tros-
samfund.
Det er vigtigt, at de der kommer bli-
ver integreret, en politik som vore 
skiftende regeringer har haft gen-
nem de sidste 30 år uden den helt 
store succes.
Hvad vil der sige at blive integreret, 
skal man bo blandt danskere, spise 
som danskere, have samme religion 
som danskere. Næppe og flere af 
disse krav strider i mod almindelige 
menskeretlige principper.  Det ene-
ste man kan blive enige om er, at de 
skal overholde danske love, og vi 
vil ikke tollere parallelsamfund eller 
ghettoer som det også kaldes.
Ghetto er et forfærdeligt ord, som 
helt automatisk sætter folk i bås, 
som nogle der er fremadartede og 
som ikke kan integreres og passer 
ikke ind I det danske folk.
Mennesker vil altid samles hvor de 
føler sig hjemme og trygge. Det med 
at tvangsflytte mennesker giver in-
gen mening, der er alt for stor risiko 
for, at man skaber større konfligter 
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og man signalerer, at her er der nog-
le som ikke er danskere og ikke vil 
være danskere.
Det bedste ville være, hvis man 
klarede flygtningestrømmen I na-
bolandende til de lande hvor flyt-
ninge kommer fra, men det kan ver-
denssamfundet ikke klare, så vi er 
nødsaget til at accepter flygtninge, 
men man kan godt tillade sig at stille 
relvante krav, således de kan indgå 
I begrebet det danske folk på en or-
dentlig og for-svarlig måde og såle-
des at de ikke føler sig uden for det 
danske samfund.
Under alle omstændigheder kan vi 
ikke undvære begrebet det danske 
folk, det er stadig det vi samles og 
værner om. Det er stadig det danske 
folk der bestemmer i et demokrati. 
Men der er problemer med at defi-
nere folket, sådan er der jorden over 
og sådan har det altid været siden 
demokratiets start i Grækenland år 
507 før vor tidsregning.
Begrbet en stat, en kultur og en na-
tion, er ikke længere dækkende I en 
globaliseret jord. Vi kan og bør selv-
følgelig fortsætte med at fortælle om 
det danske folks historie, Men den 
historie kan ikke længere fortælles 
sandfærdigt, hvis ikke den flettes 
sammen med hele jordens historie. I 
sidste ende tilhører vi jo alle jordens 
historie.
 
Skriver
ESJ
 

En julehilsen til alle 
Annoncører

 
Jeg ønsker  alle de firmaer der støt-
ter  Sct. Georgs gilderne  med en 
annonce, en rigtig glædelig Jul og et 
godt nytår med håb om et det kan 
forsætte i 2021.
Jeres støtte gør at vi kan udgive vo-
res blad uden brug af  kontingentet 
vi betaler til 
Gildet og vi får derved et overskud 
til vores hjælpearbejde, som der er 
stor brug for. Vi havde ved sidste ud-
deling af donationer  22 ansøgnin-
ger. 

N H Jørgensen 
Annonce ansvarlig  
         

REDAKTIONEN

Glædelig jul

samt et 

godt Nytår
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