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Kalenderen
Bemærk alle arr. mrk med
rød er Aflyst / Blå ny arr.
Juni 2021
		
tirsdag 01-jun 4. gilde Friluftgildehal Frydenborg
onsdag 02-jun 2. gilde Frydenborg uden ægtefæller
torsdag 03-jun 1. gilde Sommermøde Frydenborg med
			damer / enker
torsdag 03-jun 3. gilde Gildeting
mandag 07-jun Stadsg. Stadsgildeting
fre-søn. 11-13-jun 3. gilde Cykeltur Samsø
torsdag 17 juni 3 Gilde Frydenborg med ægtefælder
tirsdag 15-jun Danmarkssam.
Valdemarsdag
August 2021
lør-søndag 12-13 aug. 3. Gilde Kanotur (flyttet)
tirsdag 17-aug 3. Gilde Gildehal Housens Odde
lør-søndag 21-22 aug. 3. Gilde Kanotur
torsdag 26-aug 2. Gilde Gildemøde
mandag 30-aug Stadsgildet Sct Gerogs aften i Gildehuset
		

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

Gåtur i det grønne

igennem det mest fortryllende forårslandskab med udsprungne tjørnebuske og gennem kommunens
del af Hulskov, der er udlagt til biodiversitetsskov. Her stod anamonerne

2. gilde fortsætter med at mødes til
gåture hver mandag kl.13. Vi forsøger at se lidt forskellige destinationer her i omegnen af Kolding og den
19. april gik turen til Drejens naturstier i strålende solskin. Rygsækken
var pakket med kaffe, kage og husmoderbenzin, og vi blev mødt af en
betagende udsigt ud over Eltangvig/
Gudsøvig kort tid efter, at vi var startet fra Remas parkeringsplads på
Drejensvej.
Naturstien består af en rød rute på
ca. 1 km og en grøn rute på ca. 3
km.
Vi kombinerede ruterne og kom
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i fuldt flor, og vi nød alle det smukke
syn.
På ruten er der flere steder opstillet
borde og bænke, og vi nød stilheden i naturen på et bænkesæt ved
Nr. Bjert bæk..
Stilhed var der nu ikke helt. Snakken
gik lystigt, og det var skønt at mødes
og få lidt nye indput her i denne coronatid
Efter en god pause fortsatte turen i
det smukke landskab bag Bygmarken i Nr. Bjert med fantastisk udsyn
over markerne ned til Eltang Vig. Vi
blev alle mentalt tanket op til dagligdagen derhjemme, så vi kan kun
anbefale at tage med på vore ture
eller selv tage.
Aase Jensen

2. GILDE

2. Gilde
holder gang i gildelivet.
19. april: Turen går fra Rema i Nørre Bjert, mod Drejens/ retur. Spændende at se Bjert fra en anden side,
samt udviklingen i byggerierne i området.
22. april stod der Gildeting i 2. Gildes kalender, det blev lavet om til
en aften i det fri. Der blev inviteret
til udforskning af det nye areal ved
Dybvadbro station, hvor der er bygget nye sheltere og bålplads. Et flot
og dejligt sted at besøge. Der var
pølser og brød samt masser af røg,
ligegyldig hvor man satte sig. Men
det gav en naturlig rotation i snakken, når der skulle flyttes for røgen.
26. april startede gåturen fra Rebæk Strand ud ad stien til Løverodde. Det gik over stok og sten, op og
ned og ud til Løgervej, Agrup Midtskovvej og ned ad Mads Kehlets Vej
til Agtrupvig, hvor der blev holdt hvil
med skøn udsigt til Skærbæk, Gud-

HUSK
AT STØTTE
VORE
ANNONCØRER
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en meget stor dejlig shelter, hvor der
sagtens kunne holde en familiefest,
vi nøjedes med det sædvanlige.
10. maj. Mandags - gåfolket gik ud
fra Seest kirke, over Hylkedal - gennem præstens ”have” i en god gang
smadder, fik set en genforeningssten som ingen kendte historien om,
over Tøndervej mod Vranderupvej,
og igen utroligt, hvilke udsigter man
aldrig har set og så i vores egen
baghave.

sø Vig og Elvighøj inden turen gik
tilbage til Rebæk.
3.maj. Tove havde inviteret til en
guidet tur i Svanemosen, og det er
nu nemmest når man er enige om
hvilken parkeringsplads der aftales
at møde på. Nu er det glippet for
mig to gange, så måske jeg skulle
lytte efter. Turen gik rundt om søen,
op og se fuglekig over tørvemosen,
gennem meget våde områder, forcering af hegn med stød. Der findes

17. maj. Turen var i dejligt solskin,
og problemet er jo altid, hvor meget
tøj skal man tage på/med i denne
ustabile tid, men vejrguderne var
med os og der blev smidt jakker og
bluser lige så frejdigt som vi kom
afsted. Turen gik fra Binderup, Solkær Enge og til Skibelund, delvis på
strand og vej / retur. I Binderup fandt
vi stole og borde til kaffen, og kunne
næsten ikke komme hjem.
18. maj. Så var der dømt arbejde
på Frydenborg, og det krævede to
panodiler efter hjemkomsten. Ikke
på grund af den skarpe til morgenmaden, men efter rengøring af 32

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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have - bænke sæt. Det var en sej
omgang, men nu er det gjort, og
det var i dejligt vejr, sammen med
dejlige mennesker, der bl.a. kørte
flis, rengjorde depot huse for smadder, fjernede ukrudt på flisegangen,
trimmede hæk, flyttede træer, lavede nye bænke ved bålsted, sleb
de røde vindues skodder, ……..Ole
havde mange numre på listen, og vi
forsøgte efter bedste evne at gøre
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listen kortere, men der er altid noget
at lave i vores lille lejr.
Britta Højriis

2. GILDE
Gildeting den 20. maj 2021
Så fik vi det det overstået og efter et
år, som bar tydelige spor af, at der
ikke havde været den store aktivitet
i diverse udvalg og arrangementer i
Gilderegi. Der var ikke stor udskiftning, Annemarie overtager skatmesterposten efter Birthe og Ruth
havde lyst at tage kampen op med
Frydenborg, efter Nina. Ud over det
pligtmæssige som Gildetinget indebærer, var vi utroligt glade for at
se hinanden igen, især i den større
sammenhæng. Vi forventer at starte
op med fuld fart efter sommerferien,
den 26 august, men slutter lige af
med Friluftsgildehal og indsættelse
på Frydenborg den 2. juni. Der er

begyndt at være en tendens til badetøj og overnatning på denne aften, så vi ser om det kan blive til en
tradition Vandregruppen fortsætter
sit ”mandagsarbejde” og skulle der
komme en flyers forbi er vi også klar.
GOD SOMMER TIL ALLE.
Britta Højriis

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

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

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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3. GILDE

Majmarked 2021
Igen i år repræsenterede 3. Gilde
Sct. Georg Gilderne ved at deltage
i majmarked, med en stand i Gågaden for enden af den Spanske Trappe, hvor vi sælger øl og pølser.
Morgenfriske gildebrødre mødte op
kl 9 for opstilling af stand og ved
10-tiden var vi klar til at svinge de
første grill medister, frankfurter eller
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fransk hotdogs over disken.
Vi havde en fantastisk dag hvor vi
havde nogle gode snakke med besøgende der kom forbi for en snak
eller køb af vores pølser. Selvom
Coronaen lagde en dæmper på antallet af kunder, generede dagens
salg et mindre overskud som går til
gildernes hjælpearbejde.
Michael Andersen

3. GILDE

Arbejdsdage
på Frydenborg.
Så lykkedes det! Efter at arbejdsdagene sidste år måtte aflyses på
grund af coronaen, var der indkaldt
til arbejdsdage d. 18. og 19. maj, i
år – igen på grund af coronaen - dog
uden aftenspisning og overnatning.
Tirsdag d. 18. maj kl. 9.00 mødte
ca. 20 gildebrødre til fælles morgenkaffe, heraf de 7 fra 3. Gilde, så vi
var godt repræsenteret. Under morgenkaffen præsenterede Ole Otzen
en liste over de opgaver, der gerne
skulle løses.
I 3. Gildes område skulle vi bl.a.
have skiftet nogle bænkeplader ved

bålpladsen, Ole ville også gerne
have haft dem malet, men da træet
var for vådt, blev de i stedet for pudset af med en båndpudser, så de nu
er pæne og glatte. Samtidig skulle
selve bålstedet renoveres - adskillige trillebøre fyldt med gammel aske
blev kørt bort, inden kopstenene i
bunden igen lå frit, og en ny intakt
kreds af randsten kunne sættes, så
pladsen nu er fin og indbydende.
Der var enkelte af de nyplantede
rød-el ved grillpladsen, der var gået
ud, og skulle udskiftes, ligesom der
lå en større stak flis, som blev fordelt
i det nyplantede område.
Lidt tidligere, her i foråret, har et lille
hold af gildebrødre fra 3. Gilde skiftet benene på bordbænkesættene
ved grillpladsen, da disse var ved
at være rådne i bunden, ligesom de
har skiftet taget på affaldsskuret, da
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tagpladerne var ødelagt af nedfaldne æbler og grene.
Onsdag var der ikke helt så mange,
da der stadig var for vådt til at male,
men 3. Gilde var stadig godt repræsenteret med 6 mand, der bl.a. tog
sig af oprydning i redskabsskur og
depotrum, og forskellige andre småopgaver på lejrens område, så den
nu står klar og imødekommende, til
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forhåbentlig mange glade gæster i
løbet af sommeren.
TAK FOR HJÆLPEN.
Mgh.
HPP, MFU

3. GILDE
3.Sct. Georgs Gilde -Gåtur
Dybvadbro den 26-04-2021
3. Gildes gåtur havde udgangspunkt fra
Dydvadbro Station.
20 gildebrødre og ledsager samt Viktor var
mødt op. Så der er rigtig fin deltagelse i gåturene. Og det er jo fint at der kommer nye deltagere.

Fra Dybvadbro station gik turen mod Ferup sø.
Her fik vi en tur med trækfærgen over søen.

Turen sluttede ved de nyanlagte shelters og
madpakkehus ved Dybvadbro Station.

Madpakkehuset hvor vi afsluttede med den forplejning hver havde medbragt.
Turen var på ca. 3,5 km
NC Skriver
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5. GILDE

GILDETUR--SOLKÆR ENGE
Lørdag d. 8. maj 2021 havde
5. Gilde arrangeret en fællestur til
Solkær Enge ved Skibelund.
Fem friske gildebrødre mødte op
med godt humør til en lille travetur
i området. Der blæste en lidt kølig
vind, men hvad gør det, når bare humøret er højt!
Første stop var selvfølgelig fugletårnet for at kigge på fugle. Desværre var der ikke mange fugle at
se på. Men Regnar fortalte levende
om området.
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Næste mål var det gamle pum-pehus, hvor vi kunne nyde vo-res medbragte madpakke. Vi blev her overvåget af en svale.
Da maverne var blevet fyldt op, gik
vi hen til den nye flotte bro. Derefter retur til Skibelund Strand, hvor vi
sluttede af ved en af shelterne.
En dejlig lørdag var nu slut, og vi
kunne køre godt tilfredse hjem..
Skriver Kurt

Der indkaldes herved til
Generalforsamling i Broderhjælpen
Mandag d. 7. juni 2021 kl. 18.00
Mødet afholdes i Natuglen i Gildehuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

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

&
Vi matcher laveste netpris

Koldi

ng

V/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Platinvej 4, 6000 Kolding Tlf. 75 52 50 22
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ONSDAGS KLUBBEN
Under hensyn til den endnu ikke afsluttede corona-situation
har formanden besluttet, at ONSDAGSKLUBBEN først starter op

Onsdag den 18. august kl. 14.00
Onsdagsklubben vil som sædvanlig være et forum for
Kammeratligt samvær
Kaffe og ostemadder
Dagens sang
Kortspil
Billard
Drøftelser af ind- og udenlandske forhold.
Alle gildebrødre er velkomne.
Med gildehilsen fra
Kaj, formand

Byens VVS´er
14

Byens

Vagn O. Electric

ALLE

Aut. EL-installatør

GILDEBRØDRE ER

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

Døgnvagt

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING
PLC-STYRING

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

Climatek Partner

VELKOMMEN I
ONSDAGSKLUBBEN

ClimatekkPartner

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

Varmepumperroggklimaanlæg

Innovative
inventarløsninger
www.ot-lauridsen.dk

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

FYNSVEJ 40
6000 KOLDING
T: 2143 4601
E: CS@ABCPRINT.DK
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GILDEBROR TIL
GILDEBROR

Kørsel med rickshaw!
Jeg har den store glæde, at køre
ture med rickshaw med beboere fra
Dreyershus Pleje-hjem.
Og hvorfor nu det?
Det vil jeg nu gerne berette lidt om.
Plejehjemmene i Kolding Kommune
har en rickshaw til rådighed, og os,
som kører med dem, bliver kaldt piloter.
Jeg er tilknyttet Dreyershus Plejehjem, og når jeg har booket en tur
på nettet, sørger kordinatoren for et
finde en beboer, som skal med på
en tur.
Vi bestemmer selv hvor lang turen
skal være, og hvor vi ønsker, at køre
hen. Dog er der selvfølgelig nogle
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af beboerne, som ønsker hvor turen
går hen.
F.eks. havde jeg en mand med på
93 år, der gerne ville gense sit gamle
hus på Skellet. Her var han så heldig, at møde en af beboerne, som
han kendte rigtig godt. Snakken gik
rigtig livligt, så han fik en rigtig god
oplevelse.
Den taknemmelighed beboerne udviser, når de har været med på en
tur, skal opleves, for det er så rørende., at det ikke kan gengives på tryk.
Jeg vil gerne gi` et par eksempler.
Har flere gange kørt, med en sød
ældre dame, som desværre er næsten blind. Det at komme ud i skoven og mærke duftene og få vind i
håret, nyder hun utrolig meget. Som
hun selv siger, vil hun hellere med
rickshawen end med på en bustur,
for her har hun duften og vinden i
håret!

Ligeledes har jeg en kørestolsbruger med, som skal hentes oppe på
hendes stue. Rickshawen kan lige
være i elevatoren, og oppe på stuen
bliver hun hejst over på cyklen.
Sidst jeg kørte med hende, havde
hun lige haft fødselsdag, og hendes
største ønske, var at få en tur med
rickshawen. Dette fortæller jo tydeligt, hvor populært det er, at komme
med på en tur.

Vi er så heldige i Kolding, at vi har
en smuk natur tæt på.. Nogle steder, som jeg ynder, at køre hen, er
bl.a. Marielund Skoven. En tur ud til
Hartværket, og retur på den dejlige
natursti langs med Kolding Å, ind til
byen, er også et hit.

Dette er blot et par eksempler, og
jeg kunne blive ved, men så bliver i
bare trætte af at høre om det.
Kolding Kommune har åbnet op for,
at vi må køre med beboere, som bor
hjemme.
Jeg kører af og til, med en dement
mand, som jeg henter ude på Tvedvej. Han har virkelig en stor glæde
ud af det, og så får hans kone lige
en fritime, hvor hun kan komme ud
at handle.

cyklingudenalder.dk

Har du lyst til at vide mere om Cykling uden alder, kan du gå ind på
nettet, og slå op på

og læse mere udførlig om, hvordan
det foregår. Ligeledes hvis du ønsker at blive pilot.
Til slut vil jeg lige fortælle, at rickshawen er en battericykel, som er
meget let at køre.
Nye piloter får et grundig kur-sus, inden de slippes løs!
Skriver Kurt

17

GILDEBROR TIL
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Samfundsøkonomi
og vores planet.
Vi har vækstæt løs i årtier. Vores
velstand er steget, vi har fået større
huse, federe biler og generelt mere
velstand, men nu er nok nok.
Klodens og dermed menneskernes
fremtid er på spil i det her vækstprojekt, i forvejen bruger vi flere ressourcer end kloden kan levere.
Der er efterhånden tydelige tegn på,
at vi overskrider det forsvarlige råderum for menneskelig aktivitet på
denne planet og der er ingen tegn
på, at økonomisk aktivitet bliver frakoblet ressourceforbruget.
Mange har efterhånden erkendt, at
de økonomiske teorier, der hidtil har
været toneangivende, har spillet fallit, når det kommer til at løse de miljømæssige og de ressoursemæssige udfordringer verden står overfor.
Den traditionelle økonomiske tænkning står for skud, men desværre
udviser det økonomiske felt en utroligt træghed. De gældende paradigmaer har en utrolig stor overlevelseskraft.
Paradigmaerne har rødder tilbage til
1700- tallet, hvor den britisk- skotske økonom Adam Schmidt udviklede den økonomiske liberalisme –
teorien om de frie markedskræfter.
Tilhængere af teorien antager, at
den usynlige hånd – udbud og efterspørgsel - regulerer et marked til det
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optimale. Han mente også at personer der har for meget vil dele med
dem der har for lidt. Her tog han fejl,
han glemte den menneskelige grådighed.
Tilhængere hævder, at hvis der er
et marked for grøn energi, så vil de
blive udbudt til en billigere pris. Det
samme vil gælde når det drejer sig
om teknologi til at forhindre voldsomme klimaforandringer. Men det
sker altså kun hvis der er en økonomisk gevinst for alle aktører ellers
ikke.
Selv i en pandemi tid hvor samfundsøkonomien er hårdt presset,
snakker man stadig om vækst og
hvor vigtigt det er for samfundsøkonomien. Der er dog nogle økonomer
der taler om en bæredygtig fremtid,
men det er svært at få ørenlyd, der
er ellers en god chance for at sadle om. Klimakrisen er en udpræget
tværvidenskabelig problemstilling.
Der er selvfølgelig rigtigt mange
økonomer der fortsat tror på at man
kan fortsætte med at vækste og
samtidig klare klimaproblemerne,
men de fleste erkender dog at der
skal reguleringer til, som eksempelvis kan være skatter på udledningen
af CO2, tilskud til grøn omstilling
m.v.
Om nogle økonomer kan man sige,
at de ikke har erkendt, at der ikke er
noget der hedder en evighedsmaskine. Jorden ikke er en evighedsmaskine, eller for den sags skyld universet. Der er tydelige grænser og
de begynder at træde tydeligere og
tydeligere frem. Der er intet i vejen

med vækst, hvis den er bæredygtig
og bæredygtig vækst kan også give
fortjeneste til virksomheder og dermed Danmark.
Man skal ikke være bange for om
jorden overlever for det gør den de
næste 4 mia år eller deromkring,
men det man skal være opmærksom på er, hvornår vi menneske har
skabt forhold, som gør liv umuligt at
opretholde, på vores vidunderlige
klode.
ESJ
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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

