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tirsdag
onsdag
torsdag
mandag

06-apr
07-apr
08-apr
12-apr

4. gilde
Gildehal med indsættelse
Hjælpekomite Udvalgsmøde
1. gilde
Gildehal med indsættelse
Lejrudvalg Udvalgsmøde på
Frydenborg
torsdag 15-apr 3. gilde
Gildehal med indsættelse
tirsdag 20-apr 5. gilde
Fødselsdagsgildehal
torsdag 22-apr 2. gilde
Gildehal med indsættelse
onsdag 21-apr Distrikt
Ridderudvalgsmøde,
Kolding
torsdag 23-apr Stadsgildet Sct. Georgs Aften
Koldinghus arr. 3. gilde
tirsdag 27-apr Tværgruppe Fællesspisning
onsdag 28-apr Distrikt
Distriktsgildeting
			
Maj 2021			
lørdag 01-maj 1. gilde      Ferskvands fisketur
tirsdag 04-maj 4. gilde
Gildearrangement
		
med Damer
onsdag 05-maj Distrikt
Ridderhal på Koldinghus
torsdag 06-maj 1. gilde
Gildehal
lørdag 08-maj 5. gilde
Gildetur
lørdag 08-maj 4. gilde
Søsætning af Kongebåden
mandag 10-maj Stadsgildet Stadsgilderådsmøde
onsdag 12-maj 3. gilde
Gildehal
Fredag 14-maj 3. gilde
Pølsebod Maj-Marked
ons-tors. 19-20 maj 3. gilde Arbejdsdage Frydenborg
torsdag 20-maj 3.gilde
Frydenborg med ægtefæller
torsdag 20-maj 2. gilde
Gildemøde
Mandag 31-maj 5. gilde
Friluftgildehal på Frydenborg
Arrangementer der ønskes optaget i kalenderen bedes indsendt
til stadsgildekansleren sgk@sctgeorgsgilderne.dk
Deadline for næste nr: senest den 20. April.
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STADSGILDET

SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.
Stadsgildeting 2021
Mandag den 19 april 2021 kl. 19.00 i gildehuset
Med følgende dagsorden i henhold til stadsgildets vedtægter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

SMILET!
Prøv at se de glade smil på billedet.
Det er fra et gruppemøde i 5. Gilde,
som blev afholdt på Grænseborgen i
Hejls. Du må da indrømme, at du bli-

HUSK
AT STØTTE
VORE
ANNONCØRER
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ver i godt humør, når du se de glade
smil!
Så læs nu nedenstående!!!
Jeg ved godt, at det kan være svært,
at bevare det gode humør i denne
coronatid.
Aflysning på aflysning, men husk at
gi` et SMIL!

Derfor får i et lille digt,
som hedder SMILET,
skrevet af
Jette Trillingsgaard:

ALLIGEVEL KAN DET IKKE KØBES, LÅNES ELLER STJÆLES,
FOR DET HAR KUN VÆRDI, NÅR
DET GI-VES.

HUSK ALTID; AT ET SMIL KOSTER
INTET, MEN GIVER MEGET.

DER ER INGEN, DER ER FOR
TRÆTTE TIL AT GIVE ANDRE ET
SMIL.

DET GØR DEN RIG, SOM MODTAGER DET, UDEN AT GØRE DEN
FATTIG, SOM GIVER DET.

Skriver Kurt

DET KRÆVER BLOT ET ØJEBLIK,
MEN MINDET OM DET, KAN OFTE
VARE LÆNGE.
INGEN ER SÅ RIG, AT DEN KAN
UNDVÆRE DET – OG INGEN ER
SÅ FATTIG, AT DEN IKKE KAN
GIVE DET.

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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Gensynsglæde i 5. Gilde
Lørdag den 20. marts 2021 havde
Gildemesteren inviteret til kaffe og
kage udendørs på Frydenborg.
12 gildebrødre mødte op og der var
stor gensynsglæde – her gik det op
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for os, hvor meget vi har savnet vores gildeliv.
Det var ikke den varmeste dag vi
havde planlagt, men det blev til en
rigtig lille hyggelig stund ved bålet.
Tove Andersen

GILDEBROR TIL
GILDEBROR

Tag en stille dans. Ikke så hurtigt. Livet er kort. Musikken varer ikke ved.

EN STILLE DANS:
Der er nok ikke mange af os gildebrødre, som har mindre børn.
MEN flere af os, har børnebørn, og
det er dejligt, at ha` tid til dem. Dog
skal vi huske, at nyde dem, og ikke
glemme det i en travl tid.
Dette digt – EN STILLE DANS,
handler netop om dette.
Har du nogensinde set på børn på
en karrusel?
Eller lyttet til regnen, der slår mod
jorden?
Nogensinde fulgt en sommerfugls
elegante leg?
Eller kigget på solen, mens den gik
mod natten?
Tag en stille dans. Ikke hurtigt. Livet
er kort.
Musikken varer ikke ved.
Farer du gennem dine dage meget
hurtigt?
Når du spørger ”Hvordan går det”?
Hører du svaret?
Når dagen er forbi, ligger du i din
seng med de næste hundrede opgaver kørende i hovedet?

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

Har du nogensinde sagt til dit barn,
vi gør det i morgen?
Og nåede du ikke at se, hvor det sårede ham?
Har du nogensinde mistet overblikket, mistet gode venner, fordi du
ikke havde tid til at bare og ringe og
sige ”hej”?
Tag en stille dans. Ikke så hurtigt. Livet er kort. Musikken varer ikke ved.
Når du farer sådan af sted, mister du
halvdelen af glæden ved at nå det.
Når du bekymrer og skynder dig
helse dagen, er det som en uåbnet
gave—Bare smidt væk.
Livet er ikke et væddeløb.
Tag det med ro. Hør musikken inden
sanger er forbi….
Dette digt blev skrevet af en kræftsyg pige som vil prøve at fortælle
verden, at alle skal tage den med ro
og slappe af, og nyde livet, for det fik
hun ikke lov til.
Skriver
Kurt

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
Det gamle træ - oh lad det stå
Det gamle træ, o, lad det stå,
indtil det dør af ælde.
Så mange ting det husker på,
hvad kan det ikke melde.
Vi det så fuldt med blomster så,
de friske grene hælde.
Det gamle træ, o, lad det stå,
det må I ikke fælde!
Nu vil jeg da på vandring gå,
men det kan jeg fornemme,
man rejser ud for hjem at nå,
thi bedst er det dog hjemme.

Altid mere end 1.000 nye
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på
Autocentralen.com
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Når træet her har blomster på,
det vil min hjemkomst melde.
Det gamle træ, o, lad det stå,
det må I ikke fælde!
TEKST AF HC ANDERSEN
Ja, det gør ondt og giver søvnløse
nætter, at fælde træer, men da vi har
et dejligt område, der er besøgt af
mange gæster året rundt, er VI ansvarlige for at træer ikke vælter.
Dette er desværre sket i de senere
år. Området ved grillpladsen blev
først ramt, med syge birketræer der
enten knækkede eller væltede med
rod. Området blev ryddet i 2019 og
blev tilplantet med Rød-el i foråret
2020. Træerne er plantet tæt, men
skal på sigt udtyndes.

s VVS´er

Byens VVS´er

(Billede af Rød-el)
Innovative
inventarløsninger
www.ot-lauridsen.dk

Byens VVS´er
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(Billede af området efter beplantningen af Rød-el)
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Billede af teltpladsen før

Billede af teltpladsen før
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Teltpladsen
Her fjernede vi væltede og visne
træer i 2020. Efterfølgende blev det
vurderet at træerne er farlige og hvis
de væltede eller knækkede, ville en
del af dem ramme hovedbygningen,
masteteltet eller det værst tænkelige
scenarie, gæsterne.
Da beplantningen vender mod vest,
hvorfra vinden normalt kommer, ville
en
udtynding af træbestanden være
) \,\. )-o;}.\
uforsvarligt. De hule stammer, på
billedet,
. "�synliggør
�()d' \ problemet.
Området er nu ryddet på nær to bøgetræer. Det har skabt luft og udsyn
til markerne mod vest, men samtidig
har vestenvinden fået frie tøjler til
)

området. Dette skal vi selvfølgelig
have modereret.
Yderst mod Frydenborgvej, har vi
en tjørnehæk som lige nu er skåret ned, for igen at vokse op som
en ”tæt” hæk. På indersiden skal vi
have plantet et læhegn med træer
og buske, så vi igen får skabt læ til
teltet og hovedbygningen.
Et læhegn, kan bestå af en eller
flere rækker og vi vil indhente viden
herom, hos en planteskole, som er
specialister i planter til formålet.
Lige nu, afventer vi oprydning af området. Efterfølgende bliver grunden
renoveret og klargjort til plantning,
som vil ske i april måned.

\,\. )-o;}.\

. "� �()d' \

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

)

FYNSVEJ 40
6000 KOLDING
T: 2143 4601
E: CS@ABCPRINT.DK
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T æ p p e r
G a r d i n e r
G u l v e

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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(Billede af
de hule
træstammer)
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Flytning af grillpladsen
Vi har drøftet, om ikke det vil være
en god ide at flytte grillpladsen op i
det nye område. Det vil give en naturlig beliggenhed, i forhold til køkkenet og teltet. Og med et såkaldt
læhegn rundt om pladsen, vil der
være sol og læ, med tiden.
Projektet vil give en god udnyttelse
af pladsen.
Problemet, ved den eksisterende
grillplads er, at ved kraftigt regnvejr,
oversvømmes området og det tager
ligesom noget af fornøjelsen fra en
god grillaften. (Se billede)
Der er lavet et udkast til plan for aktiviteterne, som skal drøftes på et
lejrudvalgsmøde i april måned. Efterfølgende skal vi have ændret og
godkendt vores BBR-Meddelelse
i forbindelse med flytning af overdækningen af grillene.

(Billede af teltpladsen med udsigt ud
over markerne)

(Billede af oversvømning ved grillpladsen)
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NORDVEST

(Billede af Plan)
Afslutning
COVID-19 har på godt og ondt, givet os en historisk mulighed for at
færdiggøre projektet, uden at dette
giver gener for lejere. Lejren har nu
stået tom i fire måneder og er forsat
ledig i april måned.
Det giver os mulighed for her i april
måned, at pudse og pleje Fryden-

borglejren så den er klar til at modtage vores gode gæster i maj måned,
hvis myndighederne giver lov.
Frydenborglejren giver glæde ud
over det ganske land, til familier,
børnehavebørn, skoleelever, spejdere og mange flere. Glæden ved
at invitere Veteraner, Plejehjemsbeboer, Børnehaver, Ungdomsskoler
til et gratis ophold giver varme og
troen på at vi gør en forskel.
Tak til alle gildebrødre for opbakningen og til dem, der bruger deres

&
Vi matcher laveste netpris

V/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Platinvej 4, 6000 Kolding Tlf. 75 52 50 22
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Koldi
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kræfter og fritid på at vedligeholde
FRYDENBORGLEJREN.

DU SKAL PLANTE ET TRÆ
Du skal plante et træ
Du skal gøre én gerning
som lever, når du går i knæ,
en ting, som skal vare og være
til lykke og læ.
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Gildebroder Bent Christensen
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Du skal åbne dit Jeg.
du skal blive et eneste trin
på en videre vej.
Du skal være et led i en lod,
Som når ud over dig.
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S
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Du skal blomstre og dræ.
Dine frugter skal mætte
Om så kun det simpleste kræ.
Du har del i en fremtid.
For dén skal du plante et træ.
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t
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TEKST AF PIET HEIN

Climatek Partner

ClimatekkPartner

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

Varmepumperroggklimaanlæg

Vagn O. Electric
Aut. EL-installatør

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

Døgnvagt

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING
PLC-STYRING

ALLE
GILDEBRØDRE ER
VELKOMMEN I
ONSDAGSKLUBBEN
15
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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

