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3. Gilde på Houens odde Spejdercenter
Foto Michale Andersen

3. Gilde på Houens Odde Spejdercenter
Foto: Micharl Andersen
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Information
& 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
Tlf.: 2143 4601
redaktionen@sctgeorgsgilderne.dk
Annoncer
Leif Lind
Tlf.: 3048 8503
valdemar.lind@stofanet.dk
Tryk
ABCprint Aps
Tlf.:2143 4601
cs@abcprint.dk

Kalenderen
Nov. 2021			

mandag 01-nov
2. Gilde
Foredrag Fælles
tirsdag
02-nov
4. Gilde
Gildehal
onsdag
03-nov
Hjælpekomite Udvalgsmøde
torsdag
04-nov
1. Gilde
Gildehal
lørdag
06-nov
5. Gilde
Lørdagstræf
mandag 08-nov
3. Gilde
Admiralsforsamling
torsdag
11-nov
3. Gilde
Gildehal
tirsdag
16-nov
5. Gilde
Gildehal
torsdag
18-nov
2. Gilde
Gildehal
tirsdag
23-nov
Tværgruppe Fællesspisning
onsdag
24-nov
4. gilde/ stadsg.Fredslys
onsdag
24-nov
Husudvalg
udvalgsmøde
fredag
26-nov
lejrudvalg
udvalgsmøde
			
Dec. 2021			
torsdag
02-dec
1. Gilde
Julemøde med Damer
tirsdag
07-dec
4. Gilde
Julemøde med Damer
torsdag
09-dec
3. Gilde
Julemøde med Damer
tirsdag
14-dec
5. Gilde
Julemøde
torsdag
16-dec
2. Gilde
Julemøde med ægtefæller
mandag 27-dec
Juletræsudvalg Julefest for børn
			

INDHOLD: 		 Side
Stadsgildet		
3
Strikkepigerne		
13
Distrubution		 15
Gildehuset		 15
Fra Gildebror til Gildebror
17

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

Invitation

Fredslyset 2021
Onsdag den 24. november 2021 kl. 1600
Sct. Georgs Gildernes hus, Fynsvej 73, 6000 Kolding
Det er en glæde at indbyde alle Gildebrødre og pårørende i Kolding
til modtagelse af Fredslyset 2021.
Ved arrangementet byder vi på æbleskiver, gløgg og kaffe.
Program for eftermiddagen:
16:00

Velkomst

16:05

Fortællingen om Fredslyset

16:20

Fredslyset bæres ind og lysene tændes på bordene

16:25

En sang

16:30

Servering af æbleskiver og gløgg. (Saftevand)

17:00

En sang

17:10

Donationer ved Hjælpekomiteen

17:40

En sang

17:40

Afslutning

17:45

Slut

Foreninger og kirker er ligeledes velkomne til at
afhente lyset fra kl. 16:00
4. Sct. Georgs Gilde Kolding
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3. GILDE

Arbejdsweek-end
på Houens Odde.
Lørdag den 2. oktober kl. 9.00 mødte
16 friske gildebrødre op til arbejdsweekend på Houens Odde.
Efter kaffe, rundstykker og en lille
én, blev i præsteret for vores arbejdsopgave. Vi fik vist et BJERG
af brænde, der skulle flyttet ind i 2
brændeskure. Vi fik fortalt, at der var
ca. 80 m3, så det lignede en overordenlig stor opgave. En gildebroder
gi`r aldrig op, så vi fik etableret nogle stablehold, nogle transportørhold
og nogle forsyningshold, og så gik vi
i gang. Det gik rigtig godt, så efter en
god pause, blev det frokosttid. Om
eftermiddagen fortsatte vi støt arbejdet, naturligvis med de nødvendige
pauser, og vi kunne da godt se, at
det svandt godt i brændebunken.
Så blev det heldigvis på et tidspunkt
tid til aftensmad. Her præsterede
det valgte køkkenhold en formidabel 3 retters menu med sponsoreret rød- og hvidvin ad libitum. Stor
tak til sponsor. Efter kaffen startede

HUSK
AT STØTTE
VORE
ANNONCØRER
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vi på at få klaret de påtrængende
lokale og udenrigspolitiske problemer. Efterhånden som trætheden
meldte sig blev selskabet mindre og
mindre indtil de sejestes debatører
slutted kl. ca. 2.00. Jeg selv havde
lidt svært ved at falde i søvn ovenpå
dagens indsats, så jeg begyndte at
tælle får, men det gik ikke, i stedet
begyndte jeg at tælle trillebøre, og
så faldt jeg i søvn.
Vi startede friske den næste dag,
med fornyet energi. Vi satte tempoet

op og kl. 12.00 kunne vi stable de
sidste brændeknuder, og med til-

fredshed betragtes det opnåede resultat. Vi lignede en flok trætte gamle mænd, men
humøret
var
stadig i behold.
Vi ikke endda
ros fra driftsleder Christian
for et godt og
veludført arbejde. Vi må godt
komme igen til
næste år.
Således sluttede
weekenden
med
en
hyggelig
frokost
med
resterne fra aftenens middag
og selvfølgelig
også med en
lille afskedssnaps. Dejlig
arbejds-weekend i godt kammeratskab.
Refereret af en
træt Kaj.

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

GILDEMØDE I 3 GILDE
Torsdag den
14.
oktober
var vi samlet
42 personer
til gildemøde.
Det var gildebrødre, gæster og ægtefæller.
3. gruppe ved
Finn Mortensen bød velkommen
til
aftenens arrangement
Vi
startede
med en flot
wienerschnitzel med det
sædvanlige
tilbehør, i form
af ærter, brasede kartofler og smørsauce.
Herefter fik hr.
Gustav Schmidt Hansen
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ordet, for at fortælle historien om
Sønderjylland`s turbulente historie.
Den startede langt tilbage i tiden
med de forskellige sprogstammer,
der beherskede diverse områder i
området. Vi taler her om jyder, frisere og saksere. Der blev snart
tale om et Holsten med overvejende tysk tilhørsforhold og et Slesvig
med både tysk og dansk sindelag,
men dog med begge områder under
overhøjhed af den danske konge.
Efter mange års indbyrdes stridigheder blev begge hertugdømmer af
Chr. 1. etableret som én enhed som
ALDRIG MÅTTE DELES. Denne
bestemmelse blev den direkte årsag
til borgerkrigen i 1848-50, hvor hertugdømmerne ønskede at løssrive
sig fra dansk tilhørsforhold. Det lykkedes Danmark at slå oprøret ned,
men i 1864 var den gal igen. Den
danske regering ønskede Danmark
til Ejderen d.v.s. en indlemmelse af
Slesvig til Danmark. Den tyske regering ville ikke acceptere det danske
ønske, hvorefter krigen gik i gang,
med det resultat at Danmark tabte
såvel Holsten som Slesvig til det tyske storrige, og grænsen blev lagt
ved Kongeåen.

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

Efter afslutningen af 1. verdenskrig,
blev der i 1920 mulighed for en afstemning i Slesvig om tilhørsforholdet til Danmark. I zone 1, der var den
nordlige del af Slesvig stemte 75 %
for tilknytning til Danmark, hvorimod
der i zone 2, den sydlige del af Slesvig var et tilsvarende stemmetal for
tysk tilhørsforhold.
På grundlag af de afholdte afstemninger kunne den nye grænse mellem Danmark og Tyskland trækkes,
hvorefter Kong Chr. 10 kunne ride
over den gamle grænse ved Christiansfeld og fejre genforeningen på
Dybbøl.
Så var det kaffetid med gode, søde
kager v/ Britta.
Undervejs i aftenens forløb blev der
naturligvis sunget nogle sange. Det
må konstateres, at 3 gilde`s sangerevne lader noget tilbage at ønske.
Det var i hvert fald noget af en prøvelse/opgave at komme igennem
sangene i de valgte tonelejer.
Tilslut en stor tak fra vores gildemester for et godt arrangement
Skriver Kaj.

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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5. GILDE

5. GILDES GILDETUR
Lørdag d. 2. oktober klokken 10.30,
mødtes 10 deltagere på parkeringspladsen ved Kolding Storcenter. Tre
biler satte nu kurs mod Cafe Alrø, Alrøvej 398, 8300 Odder. Her var der
reserveret bord til os. Cafeens speciale er store tarteletter med høns
i asparges eller kold laksecreme/
rejer. Efter at vi havde bestilt drikkevarer, blev der serveret tarteletter til
os. De var godt nok store, men utrolig velsmagende. Flere af os, kunne
spise op, men det var helt okay at
levne. Rekorden er 5 spiste tarteletter. VELBEKOMME!

I cafeen og udenfor, er der udstillet
en hel masse ting, og der er tavler
med alle mulige citater.
Godt mætte fortsatte turen til Fængselsmuseet i Horsens. Efter billetkøb, blev vi sluppet fri, således at vi
kunne gå rundt og betragte de mange gamle celler.
I en celle, havde 29 årige Jens Nielsen ”boet”. Efter en del domme, hvor
han bl.a. havde overfaldt en fængselsbetjent med et hjemmelavet våben, som var en sten bundet på et
håndtag. Han fik derefter dødsdommen, og var den sidste i Danmark,
som blev halshugget d. 8. november
1892.
Verdens vildeste flugt, fandt også
sted i Horsens Statsfængsel.
Carl August Lorentzen blev kaldt
både gentlemantyv, storforbryder og
udbryderkonge.
Det lykkedes Carl uden ordentlig
værktøj eller plantegninger i 1949, at
grave en 18 meter lang tunnel. Når
de andre fanger sov, gravede Carl,
med sit primitive værktøj, og gemte
jorden og det beskidte tøj, under et
trappetrin.
Carl havde ikke gjort sig mange

Altid mere end 1.000 nye
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på
Autocentralen.com
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overvejelser, hvad der skulle ske,
når han var sluppet ud. Han forventede, at han efter to uger, ville efter-

søgningen, være afsluttet. Men det
gik ikke helt efter planen. Han havde
stjålet en sort herrecykel, og cykle-
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de ca. 10 km sydpå fra Horsens. I
byen Ølsted kom han forbi en gård,
og her gemte han sig på loftet. Gårdens folk undrede sig over, at der
forsvandt mad fra spisekammeret.
Derfor lagde de sig på lur, og pågreb
Carl. Derefter tilkaldte de politiet, og
Carls eventyr var nu slut.
Da Carl flygtede, efterlod han et skilt
) \,\. )-o;}.\
over indgangshullet til tunnelen—

. "� �()d' \

HVOR DER ER EN VILJE, DER ER
DER OGSÅ EN VEJ!
Selve tunellen og Carls flugtvej, kan
) \,\. i )-o;}.
følges
en \flot udstilling.

. "� �()d' \

Efter at vi havde gået rundt i fængslet, og set de mange udstillinger, blev
vi heldigvis sluppet fri, og kunne nu
)

\,\. )-o;}.\

. "� �()d' \
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sætte kursen mod Kolding. En dejlig
og begivenhedsrig dag, var nu slut.
En stor tak til Tove Andersen, som
havde planlagt turen.
Skriver Kurt Schmidt
Fotograf Marius Kristensen

DET VÅDE ØJE

Svømmelauget
”Det Våde Øje.”
Den årlige laugsforsamling blev afholdt i Gildehuset 16 oktober 2021.
Efter nedlukningen i sidste sæson
kunne Præsident Bent Hoberg med
stor glæde byde medlemmerne
velkommen til sæson nr. 55-imponerende! Alle aktive svømmere var
mødt renvaskede efter morgenens
normale tur i badet.
I sin beretning kunne Bent meddele
at alt stod vel til,og der var ikke noget at klage over hverken overfor
medlemmer eller kommune. Det
faldt i god jord-undskyld vand-og beretning blev godkendt. Regnskabet
blev ligeledes fremlagt af Bent,der
oplyste om kassebeholdning og
formueforhold,alt under kontrold
og behørig kontrolleret af revisor,
påstod han. Ingen kunne imødegå
denne påstand,og regnskab blev
godkendt.
Valgene var genvalg, men skal kort
noteres:

AI0
T æ p p e r
G a r d i n e r
G u l v e

Præsident og Kasserer;
Bent Hoberg.
Vicepræsident og IT ansvarlig:
Poul Lyngs.
Revisor:
Evald Sjøgreen.
Æggekoger: Kaj Peter Heick.
Livredder:
Ole Otzen.
Åbningshold: Poul, Jørgen.
Lukningshold: Erik , Bent.
Skriver:
Erik.
Under eventuelt kom kaffen med
tilbehør på bordet, og snakken gik
livligt, indtil Bent kunne takke dirigenten Jørgen Pørksen, og afslutte
årets laugsforsamling.
Dette være hermed bekræftet af
skriveren.

NB: Kære Mandlige Gildebrødre

i Kolding -se nu at komme op lørdag
morgen kl.07.30 og deltag i et godt
kammeratskab,og få en god start på
weekenden.
Henvendelse om optagelse på venteliste til:
Præsident Bent Hoberg
3. Gilde eller
Vicepræsident Poul Lyngs,4.Gilde.

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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BRODERHJÆLPEN

Broderhjælpen
Ekstraordinær
generalforsamling
12. oktober 2021.
På den ordinære generalforsamling
den 7. juni havde 1. gilde endnu ikke
haft Gildeting, og da der sidste år var
forslag fra en gildebror i 1. Gilde om,
at Broderhjælpen skulle nedlægges,
blev vi enige om, at vi skulle afvente
1. Gildes Gildeting.
Nu har 1. Gilde så haft deres Gildeting, hvor det blev besluttet, at 1.
Gilde fortsætter uændret som medlem i Broderhjælpen med alle gildebrødre.

Den ekstraordinære generalforsamling kan derfor godkende beslutningen fra den ordinære generalforsamling den 7. juni om, at vi
fortsætter uændret med beslutningen om, at der indbetales kr. 90,00
pr. medlem ved en gildebrors død,
og der udbetales kr. 5.000,00 til den
efterladte efter de gældende regler.
Som det fremgår af referatet fra den
ordinære, er der årlige bankomkostninger for Broderhjælpen på over kr.
1.400,00. Det blev nævnt, at såfremt
bankkontoen blev underlagt f.eks.
Stadsgildets banksamarbejde, ville
Broderhjælpen formentlig kunne
undgå det meste af denne omkostning. Dette undersøges mærmere.
Verner Thomsen
Formand i Broderhjælpen

Byens

Byens VVS´er

Print

12

Byens VVS´er

VI SÆTTER TRYK
PÅ DIN HVERDAG......

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

TREKANT DISTRIKT

Kære gildebror og læser.
Farvel og tak - til LGL …
og TAK til Middelfart, for et flot LGT
2021 i et ”mærkeligt” år - med de op
og nedture, som nu tilværelsen har
beriget os med.
I medlems antal er vi næsten 253
gildebrødre her i Trekantområdet,
som p.t. fordeles med 143 i Kolding,
56 i Vejle og 54 i Fredericia.
MEN på landsplan er vi cirka 3.400
GB tilbage!?
Nu taler vi ofte om tidligere ”oplevelser” og jeg savnede også i år oplysninger fra Sct. Georgs Fonden, om
dens godt 20 millioner kr. og andre
”små fonde”!?
Og der var heller INGEN GB til stede
fra den – mærkeligt og beklageligt!
Men der blev brugt meget taletid på
Grønlands sagen og de udfordringer LGL har haft der – både fysisk
og psykisk.
Enkelte LOKALE GILDELDELSER
har også været fremme med, at
DIST IKKE har været ude med in-

terne drøftelser om de forslag – som
forskellige DGM og GM har fremsendt!?
En FORVRØVLET OG URIGTIG opfattelse – når min dør var åben her i
V.- Nebel den 20/9 og den oplysning
blev sendt ud den 15/9 til alle GM og
der kom 2 GM fra Kolding!?
Det er DEJLIGT, at den nye LGS er
her fra DIST – en udfordring og opgave jeg havde fra 2005 – 2007.
MEN den daværende LGM (Hanne
Borgstrøm) ønskede mig ikke på
holdet!?
Jeg tænker ofte på det gamle motto
og jeg er sikker på, at det kan DU
også få glæde af - så VÆRSGO til
fri afbenyttelse:
”Trivsel er et resultat af, hvordan vi
behandler hinanden.
Motivation er, hvordan vi bruger hinanden”.
K- ærlig hilsen
Karsten Barfoed
Distriktsgildemester.

Innovative
inventarløsninger
www.ot-lauridsen.dk
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Vi matcher laveste netpris

V/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Platinvej 4, 6000 Kolding Tlf. 75 52 50 22
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ONSDAGS KLUBBEN

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN
Vi har det hyggeligt i Onsdagsklubben,
men vi vil meget gerne være nogle flere deltagere.
Gildebrødre og ægtefæller som ønsker at deltage i et
fællesskab omkring håndarbejde, d.v.s. broderi, strikning
patch-work arbejde m.m. indbydes hermed.
Måske har du noget du vil vise eller fortælle om.
Inger Vahlkvist har lovet at være tovholder.
Vores møder starter som sædvanlig med kaffe og ostemadder, hvorefter vi
deles til de forskellige aktiviteter. Vi starter kl. 14.00 og slutter kl. 16.00
Med gildehilsen fra formand Kaj

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

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

