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Gildehal med indsættelse
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Arrangementer der ønskes optaget i kalenderen bedes indsendt
til stadsgildekansleren sgk@sctgeorgsgilderne.dk
Deadline for næste nr: senest den 20. Marts.
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SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.
SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.
Stadsgildeting 2021
Onsdag den Stadsgildeting
24. marts 2021
kl. 19.00 i gildehuset
2021
Med følgende
dagsorden
henhold
til stadsgildets
Onsdag den
24. marts i2021
kl. 19.00
i gildehuset vedtægter
Med følgende dagsorden i henhold til stadsgildets vedtægter

1.
2.1.
3.2.
4.3.
4.
5.5.
6.6.

Valg af dirigent
Valg af
Valg
af dirigent
protokolfører
Valg af protokolfører aflægger beretning.
Stadsgildemesteren
Stadsgildemesteren aflægger
beretning.
Stadsgildeskatmester
aflægger
det reviderede regnskab.
Stadsgildeskatmester aflægger det reviderede regnskab.
Behandling
af
indkomne
forslag.
Behandling af indkomne forslag.
Beretning
fraUdvalg
Udvalg
Beretning fra
a. Beretning
Beretningfrafra
hjælpekomiteen
a.
hjælpekomiteen
b. Regnskab
Regnskabfrafra
hjælpekomiteen
b.
hjælpekomiteen
c.
lejrudvalg
c. Beretning
Beretningfrafra
lejrudvalg
d.
udlejning
Frydenborg
d. Beretning
Beretningfrafra
udlejning
Frydenborg
e.
husudvalg
e. Beretning
Beretningfrafra
husudvalg
f.
udlejning
husudvalg
f. Beretning
Beretningfrafra
udlejning
husudvalg
g. Beretning fra distributionsudvalg
g.
Beretning
fra
distributionsudvalg
h. Beretning fra operaudvalg
Beretningfrafra
i.h. Beretning
I &operaudvalg
D
Beretning fra I & D
7. Valgi. af stadsgildemester
7. Valga.afValg
stadsgildemester
af suppleant for stadsgildemester
8. Valga.af stadsgildekansler
Valg af suppleant for stadsgildemester
af suppleant for stadsgildekansler
8. Valga.afValg
stadsgildekansler
9. Valga.af stadsgildeskatmester
Valg af suppleant for stadsgildekansler
af suppleant for stadsgildeskatmester
9. Valga.afValg
stadsgildeskatmester
10. Valg af 2 revisorer
a. Valg af suppleant for stadsgildeskatmester
a. Valg af suppleant for revisor
10.
af formand
2 revisorer
11. Valg
Valg af
for Frydenborg lejren for 2 år. Vælges i ulige år.
a.
Valg
suppleant for revisor
a. Valg afafudlejningsansvarlig
for Frydenborg lejren for 2 år.
11. Valg afVælges
formand
forår.
Frydenborg lejren for 2 år. Vælges i ulige år.
i lige
12. Valga.af formand
for gildehuset for 2 år. for
Vælges
i lige år. lejren for 2 år.
Valg af udlejningsansvarlig
Frydenborg
a. Valg
af udlejningsansvarlig
for gildehuset for 2 år. Vælges i ulige
Vælges
i lige år.
12. Valg afår.
formand for gildehuset for 2 år. Vælges i lige år.
13. Valga.af formand
for hjælpekomiteen forfor
2 årgildehuset
i ulige år for 2 år. Vælges i ulige
Valg af udlejningsansvarlig
14. Valg af formand for distributionsudvalg for 2 år i ulige år
år.
15. Eventuelt (Forslag som fremkommer herunder, kan ikke sættes under
13. Valg
af formand for hjælpekomiteen for 2 år i ulige år
afstemning)
14.
af formand foroplæses
distributionsudvalg for 2 år i ulige år
16. Valg
Beslutningsprotokol
15. Eventuelt (Forslag som fremkommer herunder, kan ikke sættes under
afstemning)
Husk: forslag
der ønskes behandlet
på Stadsgildeting, skal være fremsendt til
16. Beslutningsprotokol
oplæses
Stadsgildemesteren senest 14 dage før stadsgildetinget.
Henning Lorentzen

Husk:
forslag der ønskes behandlet på Stadsgildeting, skal være fremsendt til
Stadsgildekansler
Stadsgildemesteren senest 14 dage før stadsgildetinget.
Henning Lorentzen
Stadsgildekansler
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SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.
Information fra Stadsgildet.

Så blev alle restriktioner og forsamlingsanbefalinger som ventet forlænget, denne gang til den 28. februar
2021, og i skrivende stund er der ingen indikation på ændringer, på en delvis eller tidligere op lukning.
Vi nærmer os marts måned hvor alle Gildeting samt Stadsgildeting med de valg og ændringer der måske
skal foregå, men vi ved ikke om det bliver muligt at afholde disse.
Hvis det ikke bliver muligt eller der først kommer en op lukning midt i marts vil Stadsgildet foreslå en
forlængelse af perioden for afholdelse af Gildeting, således at alle Gildeting skal være afholdt senest den
15. april 2021, Stadsgildeting senest den 19. april 2021.
Vi håber alle gilder er indforstået med denne forlængelse, hvis det bliver nødvendigt.
Denne nødløsning giver så også mulighed for at vi så kan afholde Sct. Georgs Aften den 23. april 2021, og
forhåbentlig på Koldinghus.
Indkaldelse til Stadsgildeting vil blive udsendt som normalt.

På Stadsgildets vegne.
John Preben Hansen
Stadsgildemester.

HUSK
AT STØTTE
VORE
ANNONCØRER
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2. Gilde holder gejsten oppe
med Vandreture

2. GILDE

Climatek Partner

ClimatekkPartner

Søholmm35,,Marstrup
61000Haderslev
Telefon::23337759954
E-mail::thomas@climatek-partner.dk
www.climatek-partner.dk

Varmepumperroggklimaanlæg

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

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

5

Brille- og
dåseringeforvalterens
årsberetning 2020.
Coronapandemien sætter sine spor
mange steder, og forsamlingsrestriktioner gør, at møder og fester
m.v. ikke kan afholdes, og det, at
man skal være sammen hver for sig,
betyder, at man må finde andre ting
at udfylde tiden med.
Mange har fået tid til at få ryddet op i
skabe og skuffer, hvilket har resulteret i, at jeg har kunnet aflevere ikke
mindre end 143 par briller og 15 par
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solbriller hos Synoptik, hvilket samlet er 75% flere end i 2019, til stor
glæde for modtagerne af brillerne i
Ghana.
Til gengæld har forsamlingsrestriktionerne medført en kæmpenedgang
i antallet af dåseringe, der er kommet ind.
I 2020 er det således kun blevet til
110 kg – 55 kg mindre end i 2019
- så jeg regner lidt med, at der gemmer sig små lagre af dåseringe rundt
omkring, som man ikke har fået afleveret, da man ikke har været i Gildehuset.
Men er der ikke sket så meget i Kolding, så er vores bidrag med til at
”Projekt Dåseringe” i 2020 har kunnet overføre DKK 200.000,- til ”Protheses Foundation” i Chiang Mai i
det nordlige Thailand, hvor beløbet
er øremærket til en lille mobilklinik,
så man kan komme længere ud i
landet, og dermed hjælpe endnu
flere, der har behov for en protese.
Med denne donation, har man siden
2013, doneret ikke mindre end DKK
643.000,- til dette proteseprojekt, og
på lageret i Skanderborg står der i
øjeblikket 50 big-bags med sorterede dåseringe, som er klar til salg, når
der kommer mere gang i hjulene.
Jeg vil hermed sige tak for jeres
hjælp med at samle både briller og
dåseringe – hjælpearbejde der ikke
koster noget – men giver en masse
glæde, og nye muligheder for modtagerne, så fortsæt endelig med at
samle, så håber vi, at der snart bliver styr på coronaen, så vi igen får
lov til at mødes i Gildehuset, hvor

kassen er klar til at modtage jeres indsamlede briller og dåseringe.
Med gilde hilsen
Hans Peter Petersen

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

REGNAR
STAUGAARD
Statsaut. revisor
Mazantigade 9
6000 Kolding
Tlf. 75 52 37 99

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING
PLC-STYRING

ALLE
GILDEBRØDRE ER
VELKOMMEN I
ONSDAGSKLUBBEN

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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GILDEBROR TIL
GILDEBROR
Ved at læse det nye landsgildeblad
fik det mig til at stille mig selv to essentielle spørgsmål.
1:Hvad fik mig til at gå ind i Sct. gildet ?
2:Hvorfor er jeg stadig i Sct georgildet?
Her er hvad mine foreløbige tanker
er omkring dette og jeg kunne godt
kaste dette op som debat da vi jo pt
ikke har så meget information
Hvad fik mig til at gå ind i Sct. gildet ?
Mine forventninger til gildearbejdet
var store, dengang jeg i sin tid blev
optaget. Jeg er optaget i Nuuk og
havde i flere år set hvilket stort arbejde gildet gjorde for at holde det
årlig TIVOLI i gang ; men jeg kendte også til gildet arbejde i Kolding,
hvor jeg er vokset op og havde set

de ”gamle spejdere” står post ved
mange løb være vejvisere ved de
store Sct. Georgs marcher, hvor vi
fik flotte mærker og altid havde en
hjælpende håndklar til vabler osv.
Som så mange andre har jeg været
spejderleder og så det egentlig som
et naturligt trin at blive optaget i gildet
Hvorfor er jeg stadig i Sct georgildet?
Jeg har fundet ud af, at gildet – hvis
man vil – er så meget mere end det
der fik mig til at gå ind i det i sin tid.
Her er plads til at dele oplevelser
(hygge sig) med ligesindede, der lige
som jeg kan forstå at jeg engang har
nydt at ligge i en våd kold soveposer
og oplevet spejderlivet; men nu har
ret og plads til at være lidt mindre
primitive og stadig nyde naturen og
glæde sig over den.
Jeg var lige ved at skrive her er

&
Vi matcher laveste netpris

V/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Platinvej 4, 6000 Kolding Tlf. 75 52 50 22

Altid mere end 1.000 nye
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på
Autocentralen.com
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plads til at krydse klinger omkring
spændende emner; men lige den
del er nok blevet mindre de senere
år. De sidste lidt dybere samtaler var
ved min ridderforberedelse og siden
har det nærmest kun handlet om at
holde donerings- kasserne fyldt, så
vi kan dele ud til værdigt trængende.
Det er bestemt også et godt og værdigt formål som skal og bør være en
del af vores arbejde; men når det efterhånden kun bliver til en udleveret
vejliste og en ensom gåtur med reklamer er det ligesom om fællesskabet, som jeg søgte er ved at gå tabt.
Der er stadig hyggelige mennesker
i gildet; men som benjamin (en af
de yngste) savner jeg ligestillede
der stadig er på arbejdsmarkedet at
dele oplevelser med.
Nærhed (ja da- men for nedadgående i coronatiden) , naturoplevelser ( tjek ),fælles naturoplevelser (
for nedadgående); nye
indput ( nej- tendens til
tumerum), føle jeg gør
en forskel ( for nedadgående udadtil– det er
ved at være rutinepræget de samme formål
vi støtter), ( indadtil- ja
intern føler jeg stadig

Byens VVS´er

jeg er med til i vores gilde at gøre
en forskel for gildebrødre ); opfylde
andres forventninger (? Hvad forventes der ?, vi er nok knap så godt
til at synliggøre vores forventninger
til hinanden )
Så kommer det store spørgsmål er
der mere på + siden end på – siden
af vægtskålen …..
Og hvad kan jeg selv gøre for at få
mere over på + ikke kun efter Corona; men sandelig også nu hvor
mange også gildebrødre er ensomme? Jeg mener det er det jeg skal
tænke over - for når jeg har dette er
afklaret kan jeg måske også finde
grunden til hvordan jeg kan finde
nye kommende gildebrødre hvad
har vi brug for og hvad får de ud af
at være en del af vores fællesskab.
Gildehilsen
Mette Skræ 5. gilde

Byens
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GILDEBROR TIL
GILDEBROR

Hvad er tid.
Tid er et underligt fænomen og ikke
let at definere . Der er mange som
har gjort forsøget men uden held.
Nogle forskere er af den opfattelse,
at tid slet ikke kan defineres.
Vores tid på jorden er defineret efter
jordens omløbstid om sig selv, som
er 24 timer og året som omløbstiden
omkring solen, som ved ækvator er
365 dage ( de angivne tider er dog
relative). Denne tid gælde dog kun
på jorden og ikke andre steder I universet, så det kan ikke være tale om
en universel tid.
Hvis
man skal prøve, at forstå hvad
) \,\. )-o;}.\
universiel tid er, skal vi tilbage i ti"� �()d'
\ tilbage til det man
den, . faktisk
helt

)

\,\. )-o;}.\

. "� �()d' \

kalder Big-Bang , hvilket er 13,8 mia.
år tilbage. Da Big Bang startede må
nødvendigvis tiden også være startet, ellers giver det ikke mening. Men
hvad er så der så der styrer tiden,
det bedste bud er, indtil forskerne
finder en anden teori, uorden. Ved
Big-Bang var der orden, forstået på
den måde, at der var få grundstoffer,
ingen stjerner, galakser eller kloder.
I dag er der mange galakser, mange stjerner og mange kloder, der er
også nogle som forsvinder, men det
bliver der ikke mere orden af. Med
andre ord kan tid knyttes til det forskerne kalder for entropi et andet
ord for uorden. Entropien vokser og
tiden følger med.
Kan tiden så stå stille, teoretisk ja,
men så står alt stille og der sker intet, det kan man næppe forestille
sig.

Print
VI SÆTTER TRYK
PÅ DIN HVERDAG......

)

\,\. )-o;}.\

. "� �()d' \
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FYNSVEJ 40
6000 KOLDING
T: 2143 4601
E: CS@ABCPRINT.DK

Kan tiden så gå langsommere, det bage i tiden og finder ud af at ens olkan den godt i h.t. Einsteins speciel- defar er en underlig snegl og skyder
le relativitetsteori. Hvis en person i ham, kan jeg så blive født?
et rumskib bevæger sig bort fra en Vi mennesker opfatter tid meget forperson på jorden, ældes personen skellig. Nogle er af den opfattelse,
i rumskibet lang-sommere end per- at tiden går langsom, andre at tiden
sonen som bliver tilbage. Det er der går hurtigt. Eksempelvis en ung permange beviser for er korrekt, men son, mener tiden går langsom, og
man skal op på betydelig større kan ikke vente med at får kørekort,
hastigheder end dem vi kan klare i eller en ældre person, der mener tidag. End ikke raketter har hastighe- den går alt for hurtigt.
der som betyder noget I den forbin- Det har intet med relativitetsteorierdelse, hvis vi ser på rummet og de neat gøre. Det må være noget som
afstande som der her regnes med. har med det psykiske at gøre.
Men det har dog betydning for vores Måske er det hjernen, som spiller
dag-ligdag på flere områder, eksem- folk et puds. Men fakta er, at mange
pelvis fungerer GPS ikke uden rela- mennesker, alt efter alder har en
tivitetsteorierne.
anden og varierende opfattelse af
Kan man så komme tilbage I tiden, hvad tid er.
det kan man godt rent teoretisk,
men så skal man ind på noget mere Skriver
abstrakt som ormehuller, negativ ESJ
energi og måske multiuniverser, hvilket ikke er
noget problem i
siencefiktion film, men
næppe muligt I praksis,
end ikke mange år frem
Innovative
i tiden. Endvidere er der
inventarløsninger
mange paradokser som
skal forklares. Hvis man
www.ot-lauridsen.dk
eksempelvis rejser til-
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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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RABAT
på salæret

Værdi 5.000 kr.
+ gratis online markedsføring
* Beviset kan kun benyttes af sælger, der har indgået 6 måneders
formidlingsaftale hos home v/ Lynggaard & Hansen P/S. Beløbet
er inkl. moms og kan ikke ombyttes til kontanter. Startpakken fås
uden beregning. Kampagnen gælder til og med den 31.12.2021.

Ønsker du et trygt boligsalg?
Er du medlem af Sct. Georges Gilderne og bor
i Kolding, så får du rabat på kr. 5.000 + gratis
online markedsføring, når du sætter din bolig
til salg ved home v/ Lynggaard & Hansen P/S.
Kontakt os allerede i dag og start med en
gratis salgsvurdering af dit hjem.

KOLDING ÅPARK
v/ Lynggaard & Hansen P/S
Kolding Åpark 8N
6000 Kolding
kolding.aapark@home.dk
Tlf. 75 52 09 33
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

