Information & debat
Nr. 4 Maj 2021

Oversigt og nuværende plan for ophævelse af forsamlingsloftet
Fra 21. april hæves forsamlingsloftet til 10 personer indendørs
og 50 udendørs. I dag er loftet på henholdsvis 5 og 10.
Fra 6. maj hæves loftet til 25 indendørs og 75 udendørs.
Fra 21. maj hæves det til 50 indendørs og 100 udendørs.
Fra 11. juni hæves det til 100. Fra den dato gælder ikke længere
en forsamlingsloft udendørs.
Fra 1. august afskaffes forsamlingsloftet helt.
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Kalenderen
Bemærk alle arr. mrk med
rød er Aflyst / Blå ny arr.
Maj. 2021			

lørdag 01-maj 1. gilde         Ferskvands fisketur
tirsdag 04-maj 4. gilde      Gildearrangement med
			
Damer
onsdag 05-maj Distrikt      Ridderhal Koldinghus
lørdag 08-maj 5. gilde      Gildetur
lørdag 08-maj 4. gilde      Søsætning af
                                                    Kongebåden
mandag 10-maj Stadsgildet  Stadsgilderådsmøde
mandag 10-maj Distrikt
Ridderhal Gildehuset
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
			
Juni 2021			
tirsdag 01-jun 4. gilde      Friluftgildehal Frydenborg
onsdag 02-jun 2. gilde      Frydenborg med ægtefæller
torsdag 03-juni 3. gilde
Gildeting
torsdag 03-jun 1. gilde      Sommermøde Frydenborg
			
med damer / enker
mandag 07-jun
Stadsgildet
			
Stadsgildeting
fre-søn. 11-13-jun 3. gilde      Cykeltur Samsø
tirsdag 15-jun Danmarkssam. Valdemarsdag
torsdag 17-jun 3.gilde
Frydenborg med

ægtefæller

Arrangementer der ønskes optaget i kalenderen bedes indsendt
til stadsgildekansleren sgk@sctgeorgsgilderne.dk
Deadline for næste nr: senest den 20. maj.
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STADSGILDET

SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.
Stadsgildeting 2021
Mandag den 7. juni 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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2. GILDE
Så rykkede 2. Gilde ud til malerarbejde på Frydenborg. Vi havde i
denne omgang fået tildelt tantehuset. Der var lidt diskussion omkring
nødvendigheden af at male værelserne, gang og stue, da flere af os
syntes at erindrer , at det ikke er så
længe siden, vi malede sidst. Men
det er altid godt med en god snak,
og det et vi gode til i 2. Gilde. Så vi
besluttede at male værelserne og
vaske vægge i stue og gang. Øjeee,
hvor blev det flot !!!!
Vi havde som sædvanligt en hyggelig dag på Frydenborg med et godt
grin og masser af god snak. Og sluttede af med den skønneste lagkage,
Karen havde kreeret.
Det er jo en fornøjelse at være gildemester i 2. Gilde med så mange
villige mennesker.
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GM Tove Knudsen
2. Gilde

HUSK
AT STØTTE
VORE
ANNONCØRER

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

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

Nekrolog
Egon Lundsgaard.
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Det var med stor sorg,vi den 1.
april 2021 fik meddelelse om ,at
Egon var død.
Egon blev født 11.11.1934 og
blev 86 år.
Mange tanker er sendt til den
nære familie,der indenfor ganske
få måneder har mistet først Karen Margrethe og nu Egon.
Det er et af de store træer i
gildeskoven,der er gået ud.
Egon var fra Langeland,og det var
han med egne ord stolt over,og
gjorde tit os jyder bekendt hermed.
Han kom dog til Jylland og var
med til at starte 3. Gilde i 1964.
Han blev overført fra 1. Gilde,og
blev 3. Gildes første Faneherold.
Senere har han 2 gange været
Gildekansler,og senere Herold.
Han var meget aktiv ved indretning af Gildehuset i Katrinegade
og fortsatte dette arbejde,da vi
købte og ombyggede Gildehuset
på Fynsvej i 1997.
Han blev Vicevært og i 13 år var
han dagligt i huset ,og havde et
vågent øje på alt.

A.pro po. øje blev svømmelauet
”Det Våde Øje” startet allerede
i 1967,og fra begyndelsen var
Egon med hver lørdag morgen.
Han havde her det specielle
job,at holde styr på medlemmernes fødselsdato,således at de
til lauets fastsatte ydelser i form
af flydende indhold blev leveret
præcis.
Det var med stor beklagelse, for
at bruge hans egne ord ,at han
efter mange år -på grund af sygdom -måtte trække sig.
I 1991 blev Onsdagsklubben
startet og fra begyndelsen har
Egon været trofast til de ugentlige møder.
I 10 år var han gildets deltager i
gruppen omkring årets juletræsfest.
De første år i Kanolauget gik turene til Skjern å og Gudenåen,og
hver gang med Egon som deltager
Sammen med Johs Ladegaard
udgjorde de et fast makkerpar i
kanoen,og det skulle der ikke laves om på.
Men hans hjertebarn var Houens
Odde,og i over 50 år-de senere
år sammen med Poul Petersen
-har han været Gildets kontaktperson til spejdercentret,og var
her ansvarlig for den årlige arbejdsweekend på centret med
arbejde og kammeratlig samvær.

Egon elskede den ”lidt hårde
tone”i drilleriet,og mange nye
kunne godt blive lidt forskrækket
over dette-men bagved lå en lune
og varme ,som han nød.
Flere gange har han over for mig
,givet udtryk for ,at han satte meget pris på at komme i gildet til
de mange-meget forskellige- gøremål.
3. Gilde er i dag taknemmelig
for de mange år med Egons selskab-og for det store arbejde,han
i mere end 50 år har lagt i Gildet,
Æret være Egons Minde.
Kolding april 2021
Erik Jørgensen
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3. Sct. Georgs Gilde
– gåture

punkt Marina Syd og ud over
Tved og afslutning ved Marina
Syd.

Her fra primo april har 3. Gilde taget initiativ til at vi foreløbig hver Ja vejret var ikke lige varmt denmandag kl. 14:00 har fælles gå- ne dag som man kan se. Der deltog 16 personer.
tur for gildebrødre og ledsager.
Det er jo ikke muligt at have indendørs aktiviteter men udendørs må vi jo pt. i foreningsregi
være op til 50 deltagere.
Erik Sandholt står for turene og
således at forslag til ture gerne
må komme fra gildebrødre i vores gilde. Erik har allerede modtaget flere forslag.
Turene er planlagt således at
man kan deltage på en kort og
en lidt længere tur. De første ture
har været på ca. 6 km og ikke
med for store terrænforskelle.
Første tur var med udgangs-
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Altid mere end 1.000 nye
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på
Autocentralen.com

REGNAR
STAUGAARD

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

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

Byens VVS´er

Medlem af Dansk Byggeri

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

Vonsildvej 225
6000 Kolding

Byens
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Næste tur var i Marielundskoven og ud ad Troldhedestien forbi
Skovløberhuset og de nye installationer med skovterrasse mv.
På denne tur var vi 17 deltagere og Michael have deres hund med,
som også fik en god tur.

Tur 3 gik til Hylkestien og her var der 15 deltagere. Vejret var rigtig
fint.
NC Skriver
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Print
VI SÆTTER TRYK
PÅ DIN HVERDAG......
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Climatek Partner
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FYNSVEJ 40
6000 KOLDING
T: 2143 4601
E: CS@ABCPRINT.DK

ClimatekkPartner

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

\,\. )-o;}.\

. "� �()d' \
Varmepumperroggklimaanlæg

)

\,\. )-o;}.\

. "� �()d' \

AI0
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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4. GILDE
Den 10. april kl. 10.00 mødtes bådlauget hos Gildebror Arne Rask hvor båden har stået i vinter hi. Båden skulle fragtes ud til gildebror Kaj Johansen
der som sædvanlig står for at klargøre båden til søsætningen.
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TREKANT DISTRIKT

Trekantområdets Distrikt
indbyder til

Ridderhal
i

Kolding – på Fynsvej.
Mandag den 10. maj 2021 kl. 19.30
Følgende Væbnere ønsker optagelse:
Helle Parsberg 1. Vejle
og Lis Flodgård 2. Kolding
Efter Ridderhallen er der kammeratligt samvær også på Fynsvej.
Pris for dette traktement er 100 kr. ekskl. drikkevarer.
Tilmelding senest den 30. april til DGK
eller DGM - kabar@profibermail.dk

Innovative
inventarløsninger
www.ot-lauridsen.dk
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GILDEBROR TIL
GILDEBROR

Frihed.
I denne corona tid ,er det efterhånden svært at finde hoved og hale i
alle de restriktioner som kommer fra
regeringens side. Nogle er egentlige
krav og andre er anbefalinger og
så begynder det at blive svært, ikke
blot at forstå hvad de mener, men
også at se det logiske i det som man
forlanger.
Det medfører så, at mange bliver
skeptiske og hvad værre er, begynder selv at tolke hvad man mener
er rigtigt og forkert. Det er en yderst
uheldig udvikling, idet det medfører
at nogle ikke længere tager pandemien alvorlig. Bedre bliver det
ikke af, at pandemien har stået på i
næsten et år så folk er ved at være
trætte og har ikke lyst til flere restriktioner tværtimod, mener de der er
behov for lempelser.
Der høres også bemærkninger om
at der dør flere af rygning end pandemien, så hvorfor tage den alvorlig
når man ikke tager rygning alvorligt,

endvidere er der nogle der mener at
man knægter de grundlovssikrede
rettigheder angående frihed, m.v.
Frihed er noget vi alle ønsker, det er
en del af den menneskelige adfærd,
som bl.a. giver mulighed for social
kontakt med sine med-mennesker,
noget som vi alle, ung som gammel
har behov for.
Frihed er ikke ensbetydende med
frihed på alle hylder, det er også frihed under ansvar og dermed at man
udviser samfundssind og ikke skader sine medmennesker.
I en tid hvor vi er underlagt en pandemi, som mere eller mindre lammer
store dele af samfundet, er det nødvendigt at vi følger de retningslinier,
som kommer fra sundheds-myndighederne og regeringen, selv om det
giver begrænsninger i ens frihed. Vi
må så forlange, at de retningslinier
som kommer er veldokumenterede,
logiske og let forståelige, hvilket ikke
altid er tilfældet. Det medfører desværre rygter og i værste fald konspirationsteorier, eksempelvis om
at pandemien ikke er værre end en
gang influenza og sygdomstal og
døde er ”fake news”.
Hvis man mener det er nødvendig

&
Vi matcher laveste netpris

V/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Platinvej 4, 6000 Kolding Tlf. 75 52 50 22

14
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at begrænse smittespredningen,
hvilket jeg mener, er det nødvendigt,
at man retter sig efter det som regeringen og myndighederne kræver
og anbefaler og ikke selv begynder
at improvisere løsninger som passer
en selv eller den gruppe som man
tilhører.

Det er hårdt og går ud over alle i
samfundet, men vi har tidligere vist
at det nytter at stå sammen, så det
kan vi vel gøre igen.

Ejvind Snediker Jacobsen
3. Gilde

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

64004

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

