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Kalenderen
Okt. 2021

		

lør-søn. 2-3 okt. 3. Gilde Arbejdsweekend Houens
lør-søn. 2-3 okt. 4. Gilde Svampetur på Frydenborg 		
		med Familie
lørdag 02-okt 5. Gilde Gildetur
mandag 04-okt Lejrudvalg Udvalgsmøde
tirsdag 05-okt 4. Gilde Gildemøde
onsdag 06-sep 5. Gilde Ledelsesmøde 16.00
onsdag 06-sep 5. Gilde Udvidet Ledelsesmøde 19.00
torsdag 07-okt 1. Gilde Gildemøde
lørdag 09-okt 4. Gilde Kongebåden på land
torsdag 14-okt 3. Gilde Gildemøde
onsdag 13-okt Husudvalg Udvalgsmøde
torsdag 21-okt 2. Gilde Gildemøde ude af huset
Mandag 25-okt Stadsgildet Stadsgilderåd
tirsdag 26-okt 2. Gilde Bankospil
tirsdag 26-okt Lejrudvalg Vinterklargøring
onsdag 27-okt Distrikt Fellowship i Vejle

			
Nov. 2021 		
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
lørdag
mandag
torsdag
tirsdag
torsdag
tirsdag
onsdag
onsdag
fredag

01-nov
02-nov
03-nov
04-nov
06-nov
08-nov
11-nov
16-nov
18-nov
23-nov
24-nov
24-nov
26-nov

2. Gilde Foredrag Fælles
4. Gilde Gildehal
Hjælpekomite Udvalgsmøde
1. Gilde Gildehal
5. Gilde Lørdagstræf
3. Gilde Admiralsforsamling
3. Gilde Gildehal
5. Gilde Gildehal
2. Gilde Gildehal
Tværgruppe Fællesspisning
4. gilde/ stadsg. Fredslys
Husudvalg Udvalgsmøde
lejrudvalg Udvalgsmøde

			

Arrangementer der ønskes optaget i kalenderen bedes indsendt
til stadsgildekansleren sgk@sctgeorgsgilderne.dk
Deadline for næste nr: senest den 20. Oktober.
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SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.

STADSGILDERÅDSMØDE

Mandag den 25. oktober 2021, kl. 19.00 i Gildehuset
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af referat fra sidste stadsgilderådsmøde den
28.10.2020 (virtuel)
5. Stadsgildemesterens beretning.
6. Økonomien, samt fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022
7. Beretning fra udvalgene
a. hjælpekomite
b. husudvalg-Herunder nye politikker for Gildehuset
c. lejrudvalg
d. udlejning Frydenborg
e. distributionsudvalg
f. ridderudvalg
g. operaudvalg
8. Eventuelt (herunder GIM-udvalg og onsdagsklubben)
Der er mødepligt for samtlige gildeledelser og udvalgsformænd.
Alle øvrige gildebrødre er velkomne.
På stadsgildets vegne
Aase Jensen
Stadsgildekansler
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STADSGILDET

Så er vi i gang igen –
og tusind tak for det.
Kære Gildebrødre
Så er vi heldigvis kommet i gang
igen, og jeg tror det er noget vi alle
sammen har gået og ventet på, og
glædet sig til. Efter lang tid hvor
det meste har været lukket ned, og
næsten alle aktiviteter stod på stop,
mange arrangementer har været
udsat eller været helt annulleret, det
håber jeg ikke vi vil komme til at opleve igen.
Og nu gælder det om at vi ikke kun
har fokus på alt det, der ikke har
kunnet lade sig gøre under Corona
nedlukningen, men at vi i stedet har
fokus på, hvad der trods alt har fungeret, og hvad vi kan gøre fremadrettet.
Vi fik endelig afholdt den udsatte
Sct. Georgs Aften, godt nok ikke på
Koldinghus, det var desværre ikke
mulig, men i Gildehuset, hvor vi fik
indsat ny Stadsgildekansler og ny
Stadsgildeskatmester. Der deltog
omkring 50 gildebrødre og det blev
en ganske fin aften.

HUSK
AT STØTTE
VORE
ANNONCØRER
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Mange gilder har afholdt friluft møder og gåture, og det har helt sikkert været en god måde at fastholde
sammenholdet på.
Men der har også været mange andre positive ting, der har været mange opgaver vi i fællesskab har fået
løst, Kurt har holdt os i gang med
udbringning af flyers, det har både
givet god motion og masser af frisk
luft.
Vi har passet parkering på Skamling, hjulpet ved den udsatte Genforenings Fest i Christiansfeld og
Frederikshøj, og sidst har vi passet
bomme ved Kolding Kommunes
Kulturnat, men igen, jeg tror det
også har været med til at styrke fællesskabet gilderne imellem. Og der
er arrangementer på vej, som vi alle
skal bakke op om.
Det er fornemt at så mange bakker
om de opgaver der kommer, det er til
gavn for vort gildearbejde, det styrker fællesskabet, det tegner godt for
fremtiden.
Tusind tak til alle, og rigtig godt Gildeår.
Med Gildehilsen
John Preben Hansen
Stadsgildemester.

STADSGILDET

Sct. Georgs Aften.
Sct. Georgs aften den 23. april måtte på grund af Corona re-striktioner
aflyses.
I stedet fejrede Kolding Gilderne Sct.
Georgs aften den 30. au-gust 2021.
Vi har haft en tradition med af Sct.
Georgs aften blev holdt på Koldinghus. Dette kunne ikke lade sig gøre
i år og den udskudte Sct. Georgs aften blev holdt i Gildehuset.
Der var mødt ca. 52 gildebrødre og
1 spejder fra Lyshøjgruppen.
Gildehallen blev ledet af stads-gildemester John Preben Hansen.
3 dødsfald blev mindet:
•
Egon Lundsgaard og
Ejvind Snediker Jacobsen, 3. Sct. Georgs Gil
de.
•
Hans Mathiesen, 4. Gilde.
Sct. Georgs budskabet blev læst
af Stadsgildemesteren. Hvis du
gerne vil læse Sct. Georgs Budskabet 2021, kan du gå ind på
Landsgildets hjemmeside – gå
til medlemssiden (brug kodeordet Mafeking, hvis du bliver bedt om

det). I den blå kasse ”1. Materialer”
finder du mappen med budskaber
og i denne mapper findes Sct. Georgs Budskaber.
Herefter blev der indsat ny Stadsgilde kansler og skatmester.

”gammel ledelse”
På Stadsgilde kanslerposten blev
Aase Jensen indsat til afløsning
Henning Lorentsen

”Ny ledelse”

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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På Stadsgilde skatmesterposten
blev Peter Eeg indsat til afløs-ning
af Bent Christensen.
Gildemestertalen
omhandlede
blandt andet konsekvenser af Corona pandemien med udskydelse af
Sct. Georgs aften:
”Pludselig og uventet, stod vi alle
midt inde i en Coronaepidemi, som
ret hurtig udviklede sig til en pandemi. Samfundet stod i de fleste områder stille.
Næsten alle aktiviteter stod på stop,
og den ene advarsel efter den anden
fra myndighederne og politikerne
spredte utryghed og angst. Grænser
blev lukket i Europa og hele verdenen, og den frie rejse rundt i Danmark blev indskrænket.
Sct. Georgs Gilderne i Danmark var
underlagt de regler, der nu skulle
gælde og det gjaldt også gilderne
i Kolding, så godt som alt blev lukket ned, og det blev også årsagen til
at vi her den 30. august holder Sct.
Georgs Aften i vort Gildehus.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på de dumme og til tider svære
måneder vi nu, forhåbentlig, har lagt
bag os, og om fremtiden, der forhåbentlig kommer til at se anderledes
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positiv ud. En fremtid, hvor vi igen
må mødes og dyrke de interesser, vi
hver især holder af. Og en fremtid,
hvor vi atter kan besøge hinanden
uden at være bange for smitte og
syg-dom.
Jeg tror, at Corona har ført en-somhed med sig hos mange mennesker,
og det gør mig lidt trist at tænke på.
Men pande-mien har også lært os,
at vi kan udrette meget, når vi løfter
i flok. Jeg bliver imponeret, når jeg
tænker på den iderigdom og lyst og
gå-på-mod der har været i gilderne
i Kolding i den tid der har været lukket ned.
Flere gilder har holdt møder på Frydenborg og andre steder i det fri, og
det er f.eks. i Coronas skygge at vi
fik kontakt til Kolding Kommunes
Events afdeling med arbejde som
parkeringsvagter på Skamling og
hjælp til Genforeningsfesten i Christiansfeld og Frederikshøj og der er
forhåbentlig mere på vej, alt sammen til gavn for vort hjælpearbejde.
Det er fantastiks at se, at så mange
har meldt sig til at hjælpe, tusind tak
til alle.
Når hverdagen vender tilbage, så
skal vi tage ved lære, både af den

voldsomme belastning, Coronaen
udsatte os alle for, og af fejl, der er
blevet begået undervejs, men også
af alt det, vi har lært.
Jeg vil appellere til alle, at vi ikke kun
har fokus på alt det, der ikke kunne
lade sig gøre, lad os i stedet have
fokus på, hvad der har fungeret, og
hvad vi kan gøre fremadrettet.
Og så skal vi glæde os over, at vi
forhåbentlig snart kan vende tilbage
til gildearbejdet med fuld kraft. Vi
kommer på den anden side af pandemien, og jeg tror vi er klar til det,
jeg har en for-ventning om, at alle
gilder nu når sommerferien er slut,
vil være klar igen med gildehaller,
gruppearbejdet og med aktiviteter
og fællesarrangementer, der forhåbentlig kan sætte kulør på hverdagen for alle, der har følt sig alene,
isolerede eller bare savnet selskab
og den hverdag, vi kendte før Corona.
Det er jo ingen hemmelighed at
Gildebrødrene i Kolding for vel nok
de flestes vedkomne er blevet efterlønner eller pensionister, så der kan
selvfølgelig være begrænsninger og
forskelligheder på det den enkelte
gildebror kan yde.

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

Så husk, selv en lille indsats kan
gøre en forskel.
Rigtig godt gilde år til alle.”
John Preben Hansen takkede den
afgående Stadsgildekansler og
-skatmester for deres indsats.
Per Johannsen, 3. Sct. Georgs Gilde læste gildeloven.
Eftergildehallen kunne afholdes i
restauranten og jeg har på for-nemmelsen af gildebrødrene hyggede
sig.
3. Sct. Georgs Gilde stod for det
praktiske og Britta Højriis stod for
forplejningen.
NC-skriver

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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STADSGILDET

Åbent hus.
Som de fleste jo nok ved har der
været afholdt Åbent Hus i Gildehuset de tre første mandage i september fra kl. 16 – 18.
Arrangementet har været annonceret med en halv side 3 gange i Kolding Ugeavis, på facebook samt på
60+ frisk hjemmeside, men selv med
disse tiltag har det ikke været nogen
succes, der har ikke været besøg af
en eneste gæst.
Jo, noget succes har der da været,
det er opbakningen fra gildebrødre-

Altid mere end 1.000 nye
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på
Autocentralen.com
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ne, alle ” stande ” har været fuldt bemandet alle tre mandage. - Mange
tusind tak for det.
Mandag den 27.9 afholder vi så det
sidste åben hus arrangement i denne omgang, vi må så håbe at der vil
komme gæster denne gang.
Vi vil meget gerne have en øget tilgang af nye medlemmer til gilderne
i Kolding, men ser vi på Trekantområdets Distrikt, så er der i alt 262
medlemmer fordelt på 11 gilder, ja,
så gør vi det ikke så skidt endda i
Kolding. Men det hjælper os jo ikke
så meget.
Der var pr. 1. januar 2021 i alt 3.348
medlemmer i Danmark.
Vi har fået lavet en ny folder om Sct.
Georgs Gilderne i Kolding, del den

ud til venner, bekendte, naboer osv.,
fortæl om Sct. Georgs Gilderne, inviter dem ned og se vort gildehus.
Endnu en gang tusind tak for opbakningen til vore åben hus arrange-

Byens VVS´er

menter.
Mgh.
John Preben Hansen
Stadsgildemester.

Byens
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2. GILDE

Vi forventer at starte op med
fuld fart efter sommerferien,
den 26 august, skrev vi i juni bla-

det. Det gjorde vi så med en dejlig
aften i Mini-byen. Her havde vi fået
Kristian ( Kirsten Lunds mand ) til at
fortælle og vise os rundt med arbejdet i værkstederne. Det er et dejligt
frivilligheds arbejde, som giver mening for alle, om du er lokal eller turist der nyder synet af de flotte huse
og de små specielle ting og sager du
bl.a. kan finde og se i vindueskarmen. Det er et stort stykke arbejde
at holde husene istand, og samtidig
med at der hele tiden er nye projek)-o;}.\Vejr og vind er ikke altid
ter
på vej.
) \,\.
med de små huse, men der kæmpes
. "� �()d' \
bravt for at holde det vedlige. Uden
mad og drikke,,,, så der var bestilt
take away, stegt flæsk med persillesovs fra ”Den gyldne hane”, ikke
noget
dårligt initiativ. Vi skulle selv
) \,\. )-o;}.\
medbringe tallerken, bestik, kop og
. "� �()d'
drikkevarer
osv\ og kunne så låne lokalerne ved Minibyen til dette, samt
efterfølgende kaffe, småkager og
bordet rundt. Tusind tak til Kristian
)

\,\. )-o;}.\

. "� �()d' \
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for en dejlig aften.
Den 16. september går der så fuldstændig kaos i 2. gilde = Gildebrødres kalendere De har bestilt rejser,
ophold, udflugter m.m., bliver syge,
tror ikke de har fundet ud af at gildekalenderen også er åbnet , så det
endte med, at der til sidst kun var
den arrangerende gruppe tilmeldt,
(næsten) så vi valgte af aflyse.

BANKOSPIL I Gildet har vi også

måttet sande og vælge, at vi aflyser
bankospillet som var annonceret
den 26. okt. Vi tror ikke på opbakningen fra sponsorer, og oktober kalenderen er blevet lidt overbooket, men
vi er klare på at vende frygteligt tilbage til næste år. Vi syntes det er en
dejlig aften og vil gerne bevare den.

PLEJEHJEMSGRUPPEN

2.
Gilde har overtaget Plejehjemsgruppen med boller og lagkager til plejehjem, hvor vi gør besøg 3-4- gange
hver halvår. 5. Gilde har lavet dette
enorme stykke arbejde i mange
mange år. Da 2. gilde blev kvindegilde, var der flere derfra der gerne
ville bidrage til boller og lagkager,
så vi har haft et godt samarbejde.

5 gilde ønsker nu at kaste bolden
videre, så 2. Gilde har overtaget
arrangementsdelen og flere af 5.
gildes brødre er stadig på listen til
enten boller eller lagkager. I vil løbende kunne følge dette arbejde i
vores blad.

FLYERS Vi har været ude med
flyers, som igen var udsolgte på rekordtid, tusind tak til de der gik.
Skriver Britta

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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Foredrag med Kjeld Møller Pedersen

Professor i Sundhedsøkonomi og Sundhedspolitik ved SDU og medlem af Medicinrådet.

Hvornår er medicin for dyr?
I 2017 oprettede man Medicinrådet, der tager stilling til
indførelse af dyr sygehusmedicin. Medlemmerne er eksperter og
patientrepræsentanter. De skal forholde sig til, om der er et
rimeligt forhold mellem den sundhedsmæssige gevinst målt ved
kvalitetsjusterede leveår og prisen for medicinen. Det er svære
prioriteringer med mange etiske dilemmaer og spørgsmålet om
sådanne prioriteringer er nødvendige i et velfærdssamfund.

Mandag, den 1. november 2021 kl. 19.00
inviterer 2. gilde dig/jer til et spændende foredrag i gildehuset på
Fynsvej 73, 6000 Kolding med efterfølgende kaffe/te og stort kagebord.
Emnet berører os alle, og der vil blive rig mulighed for at stille masser af
spørgsmål til Kjeld Møller Pedersen efter foredraget.
Vi glæder os til endelig at kunne mødes omkring et kulturelt indslag igen,
og håber, at I har lyst til at være med til en inspirerende aften.
Prisen på foredraget og kaffebord er 60 kr. pr. person.
Af hensyn til det begrænsede antal pladser (60) til foredraget, vil
tilmeldingerne blive behandlet efter først til mølle princippet.
Tilmelding til Aase Jensen: aasejens@hotmail.com og indbetaling på
mobilpay 60907 senest den 25. oktober.
Med gildehilsen
2. gilde

Print
VI SÆTTER TRYK
PÅ DIN HVERDAG......
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FYNSVEJ 40
6000 KOLDING
T: 2143 4601
E: CS@ABCPRINT.DK
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I GILDEHUSET PÅ FYNSVEJ
Tirsdag d. 26. oktober
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Pris:
3 kort, kaffe og kage kr. 100,Extra kort
kr. 25,Der spilles 20 spil med præmie
på 1 række og fuld plade

Vind b
l.a
Lækre :
kødpa
kker
Ænde
r
Vin
ØL m.
m.

Hank op i naboer,
familie og venner og
støt en god sag, hvor
overskuddet går til kvinder og børn

Tilmelding efter først til mølle princippet,
senest d. 18. oktober til
Britta Højriis, telf. 2965 1387, Mail: brittahojriis@stofanet.dk
Med venlig hilsen 2. Sct. Georgs Gilde
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3. GILDE

Gildehal den 9/9
22 gildebrødre mødte til gildehallen og oplevede en noget reservespækket ledelse. Gildemester og
gildekansler havde meldt sygdom
og blev med kort varsel erstattet af
stadsgildemester John Preben Hansen og Per Olsen. Henning Schelde
var heroldreserve, og som ny skriver
var indtrådt Kaj Vahlkvist.
For at undgå problemer med vores
lydanlæg, blev musikken under hele
gildehallen leveret af en CD med
sange af Sebastian.
Gildehallen startede med ledelsens
forklaringer og kommentarer til vores forskellige gildesymboler.
Gildemestertalen blev en gentagelse af stadsgildemesterens tale til
Sct. Georgs aften, da han mente, at
vi godt kunne høre den én gang til,
og da flere af de tilstedeværende gildebrødre ikke havde deltaget i Sct.
Georgs aften.
Gildemestertalen omhandlede den
svære lange periode med coronarestriktioner, og det dermed mang-

lende samvær. Nu gjaldt det om at
få genskabt det gode sammenhold
i gildet, og få det gode gildearbejde
genetableret. Han opfordrede alle
gildebrødre til igen at tage fat på et
godt gruppearbejde og aktuelle gildeaktiviteter.
5 min. Sct. Georg blev holdt af Bent
Paabøl Hansen. Han fortalte om de
gode oplevelser i gildet, og hvordan han for 12 år siden endte på
Samsø efter at han havde fundet
sig en kone fra øen. Indtil nu havde
han deltaget i gildearbejdet i 3. gilde så godt han kunne, men nu var
han blevet så engageret i det lokale
sports- og foreningsliv på Samsø, at
han ikke mere kunne overskue den
samme deltagelse i gildearbejdet.
Han ønskede ikke at melde sig ud
af gildet, men ønskede at komme på
passivlisten, således at kunne deltage i gildets aktiviteter i det omfang
det var muligt for ham.
Hans Peter Petersen oplæste gildeloven, hvorefter gildehallen blev
afsluttet på vanlig vis.
Eftergildehallen blev myndigt leder
af John Preben Hanssen.
Der blev serveret en stegt kylling
med agurkesalat og sovs, der kunne

&
Vi matcher laveste netpris

V/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Platinvej 4, 6000 Kolding Tlf. 75 52 50 22
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hænge på kartoflerne. Som dessert
blev serveret en dejlig is anretning.
Der var en dejlig rar og hyggelig
stemning i eftergildehallen, og der
blev opfordret til deltagelse i arbejds-week-end på Houens Odde

den 2-3 oktober.
Tilslut dannede vi kæde og sang
spejdersangen.
Nyvalgt skriver Kaj

Der indkaldes herved til
Ekstraordinær Generalforsamling
i Broderhjælpen
Tirsdag d. 12. Oktober 2021 kl. 18.00
Mødet afholdes i Natuglen i Gildehuset.
Forslag der ønskes behandles på Generalforsamlingen
skal være Broderhjælpen i hænde senest d. 25 september 2021.

Innovative
inventarløsninger
www.ot-lauridsen.dk

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
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5. GILDE

Første gildehal i 5. Gilde
uden restriktioner
Den 21. september 2021 havde vi
5. Gilde vores første gildehal siden
september 2020.
Endelig kan vi holde vores Gil-dehal,
under helt normale betingelser – ingen restriktioner, vi kan både give
hånd og synge.
Vi var 25 deltagere, hvor af de 5 gildebrødre var fra 3. Gilde i Vejle.
Det var en gildehal, hvor der skulle
ske rigtig mange ting.
Jeg havde den store fornøjelse at
overføre Lise og Hans Jørgen JaritzNielsen fra 3. gilde i Hobro. Vi byder
jer endnu en gang velkommen i 5.
Gilde.
Inge-Marie Søgaard, modtog sin 25
års nål og Steen Thisgaard, modtog
sin 40 års nål – tillykke til jer.
Endelig skulle vi også indsætte
Steen Thisgaard, som ny Skatmester.
Min gildemestertale handlede om
venskaber.
At være en del af Sct. Georgs gildet, er udover at deltage i løsning af
humanitære og sam-fundsmæssige
opgaver, er også et sted hvor der
kan skabes rigtig gode venskaber.
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Jeg talte om vigtigheden af at prioritér tid og afgiv noget andet for at
dyrke og vedligeholde ens venskaber. Men husk også, at lykken ikke
sidder i at have 30 gode venner,
for det er det umuligt at være nærværende og få tid til. Men få, gode,
tætte relationer giver livet mening og
værdi.
Det er de venskaber, vi kan have for
livet, hvis blot vi husker at holde fast
og sætte pris på alt det gode, de giver vores liv.
For ellers går det som træet. Glemmer man rødderne, ja så vælter det i
den første storm.
Elly Pedersen holdt 5. min. Sct. Georg, som handlede om Kongenshus
Mindepark, hvor der bl.a. finder Mindedalen med 39 herredssten omgivet af tilsvarende sognesten med
nav-nene på 1.200 hedeopdyrkeresamt deres hustruer. Ved de fleste
navne står manden med efternavn,
med konens fornavn under. En af
hededyrkerne var Ellys bedsteforældre.
Det var en stor fornøjelse at høre Ellys vestjyske dialekt.
Kaj Lykke læste gildeloven.
I eftergildehallen fik vi en dejlig middag og hvor var det rart at vi igen
kunne mødes. Tak til den arrangerende gruppe for et fint arrangement.
Reserveskriver
GM Tove Andersen

Mindeord for
Erik Snediker Jacobsen
3. Sct. Georgs Gilde

Vor gildebror Ejvind Snediker Jacobsen afgik ved døden den 22. august
2021 i en alder af 74 år og i forbindelse med sydom.
Ejvind blev optaget i 3. Sct. Georgs Gilde den 8. september 2016 og blev
væbner i 2018.
Ejvind var en god og flittig gil-debror, der deltog aktivt i de forskellige opgaver 3. Sct. Georgs Gilde har. Her kan nævnes parkeringsvagt, skriver og
især deltagelse i arbejdsop-gaver på Frydenborg.
Ejvind var med til at igangsætte udarbejdelse af 10 års vedlige-holdsplan
for Frydenborg, hvor han havde stor viden om vedli-gehold af bygninger og
sætte dette i et vedligeholdelsessy-stem.
Atter et led i vor kæde er bristet, en bror er død – en ven har vi mistet.
3. Sct. Georgs Gilde / NC-Skriver

Climatek Partner

ClimatekkPartner

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

Varmepumperroggklimaanlæg
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ONSDAGS KLUBBEN
GENERALFORSAMLING I
ONSDAGSKLUBBEN
Onsdag den 25. august blev der afholdt generalforsamling i Onsdagsklubben med følgende forløb:
Til dirigent valgtes Erik Jørgensen
Til referent valgtes Kaj Vahlkvist
Her kommer referat af generalforsamlingen i kort format
Formandens beretning:
Året 2020 har naturligvis været præget af corona. Møderne startede
helt normalt med hyggelige møder
og afholdt generalforsamling den 5.
februar 2021. Så kom METTE på
bane og alt foreningsliv blev standset. Efter sommerferien havde vi en
kort række møder og den 23/9 havde vi en dejlig udflugt til Christiansfeld med besøg på Grænsemuseet,
wienerschnitzel på grænsekroen,
rundvisning i byen og kirken og til
slut cafekaffe med kage. Så vendte
coronaen tilbage og lukkede igen
foreningslivet. Vi måtte endda aflyse
vores normale julefrokost.
Herefter blev årsregnskabet for
2020 gennemgået,
Det er efter planen lykkes at få et underskud på kr. 5.053, foranlediget af
vores Christiansfeldudflugt, der i det
væsentligste blev betalt af foreningen. Der er dog stadig kr.4.771 tilbage i bankindestående til finansiering
af Onsdagsklubbens fortsatte drift.
Genvalg af formand og revisor blev
foretaget med klapsalve. Valg af ny
kasserer blev udsat til vores ons-
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dagsmøde den 8. september. Vi er
nødt til at have en kasserer for at
kunne fortsætte Onsdagsklubben.
Under eventuelt blev behandlet
den nuværende situation med for få
medlemmer i klubben. Vi synes alle
at vi har en god og hyggelig klub, og
der var enighed om, at alle vil gøre
en indsats for at få flere medlemmer
i klubben.
Herefter tak til dirigenten for godt arbejde.
Referent Kaj

ONSDAGS KLUBBEN

PRØV ONSDAGSKLUBBEN
I Onsdagsklubben har vi et hyggeligt
og rart samvær mellem gildebrødre.
Vi starter med kaffe og ostemadder,
og derefter hyggelige aktiviteter.
Vi synes, at vi er for øjeblikket er for
få i klubben, og vil meget gerne sige
velkommen til nye
medlemmer. (Ægtefæller er også
velkomne)
De aktiviteter vi har i øjeblikket er
bridge, billard og alm. debat.
Vi vil gerne udvide med nye aktiviteter f. eks. andre kortspil, skak, andre
brætspil, læsegruppe, strikkegruppe
m.m.
Meningen med det hele er blot at
skabe uforpligtende samvær mellem gildebrødre.
Vi starter kl. 14.00 og slutter normalt
kl. ca. 16.00
Med hilsen fra
formand Kaj Vahlkvist

TREKANT DISTRIKT

Onsdag den 27. oktober kl. 18.30

Mølholm Sognehus og Kirke, Niels Skousvej 13A, 7100 Vejle
Kl. 18.30
Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 20.45

Vi mødes i Mølholm Sognehus
Åben Gildehal i Mølholm Kirke
Velkomst og traktement i Mølholm Sognehus
Kaffe og gæsteforedrag

Redaktionschef Kristian Pahus
Vejle Amts Folkeblad
Arbejdet på en redaktion

Vi forventer at slutte ca. kl. 22.00 og glæder os til at se rigtig mange!
Tilmelding: Annelise Debois annelisedebois@get2net.dk eller ring på
mobil 61 69 70 08 - Vigtigt! Oplys alle deltagernavne og dit gilde!
Pris 150 kr. eksl. drikkevarer der kan købes kontant på stedet.
Betaling via netbank inden 7. okt. (husk at skrive navn på overførslen)

Reg.nr. 1682 kontonr. 3224789334
Gæster er meget velkomne!
Gildehilsen
GIM gruppen i Vejle
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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

