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Frederik Jørgensen, 4. gilde
50 år som gildebror
Foto: Kendes ikke af redaktionen.
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Kalenderen
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
Mandag 27-dec Juletræsudvalg Julefest for børn
			
Jan. 2022 		
tirsdag 04-jan 4. Gilde Nytårsgildehal
torsdag 06-jan 1. Gilde Nytårsgildehal
lørdag 08-jan 5. Gilde Lørdagstræf
søndag 09-jan 5. gilde/ Stadsg. Nytårskur
torsdag 13-jan 3. Gilde Nytårsgildehal arr. Riddere
tirsdag 18-jan 5. Gilde Nytårsgildehal
torsdag 20-jan 2. Gilde Nytårsgildehal
lørdag 22-jan 3. Gilde Nytårsfest
Mandag 24-jan 3. Gilde Gilderådsmøde
tirsdag 25-jan 5. Gilde Ledelsesmøde 16.00
tirsdag 25-jan 5. Gilde Udvidet ledelsesmøde kl. 19.00
		

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

STADSGILDET

Efterår 2021.
Så blev det efterår, et efterår hvor vi
igen så småt befinder os i skyggen
af Corona, smitten er stærk stigende, og vi skal til at finde vore vaccinationspas frem igen. Lad os ikke
håbe at det kommer til at gå som
i 2020 hvor det meste blev lukket
ned omkring juletid.
Vi skal passe på os selv og hinanden og bidrage til at holde smitten
nede.
Vi fik afholdt Stadsgilderådsmødet
den 25. oktober, se referat andet
sted i bladet, det blev som sædvanlig afholdt i en god og sober tone,
selvom der under eventuel kom lidt
debat om nye gildebrødre og gildebevægelsens fortsatte eksistens.
Jeg er sikker på at alle har en tro
på vor fortsatte eksistens og det må
være et af vore mål fremadrettet.
Vi fik afholdt fire gange åben hus i
september med et meget nedslående resultat, men med en stor opbakning fra alle gilder, men tager vi
ikke noget initiativ sker der slet ikke
noget, nu fik vi trods alt vist at vi kan
stå sammen om en opgave.
Nis Jørgensen, 4 gilde, kom med et
indlæg på Stadsgilderådsmødet om
den konkurrence der er for at få nye
medlemmer, med tilladelse fra Nis er
det følgende et citat fra hans indlæg.
Citat start.
Nye aktiviteter der er igangsat de
sidste 5-20 år

Fitnesscentre – Aktivitetskluppen
60 + frisk og M 60 + - Bowls – Krolf
– PC er blevet hver mands eje på
f.eks. spil – slægtsforskning m.m.
–Lydbøger – Bowling – Bowl`n`fun
– Veteranbiler – legeland – Trampolinpark – Paddel Club – Frisbee –
Golf er blevet hver mands mulighed
– Publikum til håndbold og fodbold.
Plus mange andre aktiviteter.
Disse aktiviteter er der mange der
har kastet sig over og måske for
hele familien så interessen for og
måske også økonomien for den enkelte familie er en prioriterings sag.
Så gildearbejde og mange andre
foreninger der mangler medlemmer
har det svært.
Dette var et lille bidrag set fra min
stol.
Citat slut.
Ja alle disse aktiviteter og muligheder har ikke gjort det nemmere at få
nye medlemmer, men det skal lykkedes, så vi må alle op på hesten
igen.
Men det er da muligt at artiklerne i
Sct. Georg nr. 1 / februar2021 og
Sct. Georg nr. 4 / november 2021
kan give inspiration, ideer og hjælp,
til gilderne, til at få nye medlemmer.
Vi håber også at vor nye folder kan
bidrage hertil.
5. Gilde har pt. en stand på Biblioteket som er ubemandet, alle er velkomne til at besøge standen og tale
med dem der måtte være interesseret i Sct. Georgs Gilderne og vort
arbejde, sig til hvis i mangler flere
foldere.
Jeg vil håbe at alle fortsat har posi-
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tive tanker om Sct. Georgs Gilderne
og at det må lykkedes for alle gilder
at få nye medlemmer på trods af den
konkurrence der måtte være.
Med Gildehilsen
John Preben Hansen
Stadsgildemester.

STADSGILDET

Referat af Stadsgilderådsmøde den 25.10.2021
Til stede var 22 personer:
1. gilde: Otto Bjerregaard, Søren
Kaehne, Benny Pagh
2. gilde: Tove Knudsen, Annemarie
Sønderby,
3. gilde: Erik Sandholt, Niels-Chr.
Refsgaard-Iversen, Per Johannsen,
Chr. Sønderby, Verner Thomsen,
Henning Lorentzen
4. gilde: Henning Spens, Nis Henning Jørgensen
5. gilde: Tove Schmidt,
Hjælpekommiteen: Jørgen Pørksen
Husudvalg: Poul Lyngs
Lejrudvalg: Ole Otzen

HUSK
AT STØTTE
VORE
ANNONCØRER
4

Udlejning: Bent Christensen
Distribution: Kurt Schmidt
Stadsgildet: John Preben Hansen,
Peter Eeg, Aase Jensen,
Ikke stemmeberettigede: Chr.
Sønderby, Verner Thomsen, Henning Lorentzen.
Afbud: Karsten Barfoed (Ridderudvalg)
Tove Andersen (5. gilde)
Steen Thisgaard (5. gilde)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
b.

Velkomst
Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af referat fra
sidste stadsgilderådsmøde
den 28.10.2020 (virtuel)
Stadsgildemesterens beretning.
Økonomien, samt fremlæggelse og godkendelse af
budget for 2022
Beretning fra udvalgene
hjælpekomite
husudvalg-Herunder nye
politikker for Gildehuset

c.
d.
e.
f.
g.
8.

lejrudvalg
udlejning Frydenborg
distributionsudvalg
ridderudvalg
operaudvalg
Eventuelt (herunder GIMudvalg og onsdagsklubben)

Ad. 1 SGM byder alle velkommen
og der synges: Vel mødt frem, gildebror
Ad. 2 SG foreslog Verner Thomsen – enstemmigt valgt
Ad. 3 SG foreslog Aase Jensen –
enstemmigt valgt
Ad. 4 Referat fra sidste Stadsgilderådsmøde den 28.10.2021 blev
enstemmigt
godkendt.
Ad. 5 SGM´s
med kursiv)

beretning

(indsat

Så er vi i gang igen og tusind tak for
det.
Det sidste stadsgilderådsmøde som
var planlagt til den 28. oktober 2020
blev på grund af Corona afholdt som

et virtuel stadsgilderådsmøde i december måned. Det var vel første
gang et stadsgilderådsmøde blev
afholdt på den måde.
Alle budgetter for 2021 blev godkendt.
I oktober tog Coronasmitten til igen
og der blev igen lukket ned, både
Fredslyset og Juletræsfesten blev
aflyst.
Der blev dog afholdt nogle få arrangementer i resten 2020.
Hjælpekomiteen uddelte donationer
i november måned ved et lille arrangement her i gildehuset.
I december afholdt strikkepigerne
julestue her i huset samt på P-pladsen.
I 2020 fik vi omdelt 47.800 Home
flyers og 31.800 stk. netaviser. Det
er fantastisk, at vi i fællesskab kan
skabe denne vigtige indtægt for gildearbejdet.
Vi fik her sidst på året også ny lejer
i vores anneks, låsesmeden solgte
på grund af sygdom sit firma til et låsefirma i Odense.
2021 startede med uddeling af flyers
og netaviser, i alt 40200 stk. skulle
uddeles i januar og februar, men det
er jo sundt at komme ud i den friske

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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luft og få lidt motion, enten det med
reklamer eller ej, og flere gilder har
da også i denne Corona tid hvor vi
ikke rigtig må mødes indendørs, arrangeret gåture og møder i det fri.
Gildemestermødet i februar blev aflyst og både stadsgildetinget i marts
og Sct. Georgs Aften i april blev
udsat, henholdsvis til 7. juni og 30.
august.
Ved Stadsgildetinget var der genvalg på Stadsgildemester posten,
og som ny Stadsgildekansler blev
Aase Jensen, 2. Gilde, valgt, hun
afløste Henning Lorentzen, og som
ny Stadsgildeskatmester blev Peter
Eeg, 1. Gilde valgt, han afløste Bent
Christensen.
Der har ikke været meget aktivitet i
denne Coronatid, men Kongebåden
kom dog i sit rette element i Slotssøen, og på Frydenborg blev tiden
udnyttet til malerarbejde indendørs
og fældning af gamle træer.
Vi fik også indledt et godt samarbejde med Kolding Kommunes Events
afdeling, hvor vi passede parkering
på Skamling ved åbning af det nye
Oplevelsescenter, ved Sangerfesten og ved Opera på Skamling
samt i forbindelse med fejring af
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Genforeningen i Frederikshøj og
Christiansfeld hvor det også drejede
sig om billet og coronapas kontrol.
I august fik vi endelig afholdt den ud
satte Sct. Georgs Aften, det var ikke
mulig at komme på Koldinghus, men
det kan måske lade sig gøre i 2022.
I stedet blev aftenen afholdt i Gildehuset, det var ikke Koldinghus, men
det kunne fint lade sig gøre. Der var
mødt 52 gildebrødre frem, men desværre kun en spejder.
Der var ingen donationer til denne
Sct. Georgs Aften.
Vi fik indsat vores nyvalgte kansler
og skatmester og takket Henning
Lorentzen og Bent Christensen for
flere års arbejde i Stadsgildet.
Vi har holdt 4 x åbent hus her i Gildehuset, som blev annonceret med
3 store annoncer i Kolding Ugeavis,
i håbet om besøg af måske kommende nye gildebrødre. Der kom
desværre ikke nogen. Vi skal have
flere gildebrødre, så vi må alle op
hesten igen.
Og ved efterårets start blev Kongebåden igen sat på land.
Ad. 6 SGS

fremlagde

detaljeret

budgettet for 2022 i enkeltdele og
samlet
Der var enkelte kommentarer til
regnskabet, som efterhånden er
blevet meget kompliceret at forstå
og overskue for ikke regnskabskyndige.
Budgettet for 2022 blev godkendt
med overvældende flertal.
Ad. 7a Hjælpekommiteen v/Jørgen
Pørksen (indsat med kursiv)
Først vil jeg gerne takke de mange
gildebrødre, der har været med til at
tjene penge til vores arbejde.
Uden jeres hjælp var der ikke noget
hjælpearbejde i vore gilder.
Prøv at tænke på hvor meget glæde
vi er med til at bringe ud. Til mange
forskellige formål.
Herunder særlig det sociale område.
Vi har for øjeblikket en del ansøgninger til behandling på vores næste
møde der er den 3. november. Men
ellers har der været ret stille her under Coronaen, men nu er det ved at
være normalt igen.
Vi har også børnestøtten, og det er
her, vi virkelig kan gøre en forskel.
Man tror ikke der er fattigdom her i
vores by, men det finder man ud af

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

ved at have med dette arbejde at
gøre.
Når jer er her ved dette, vil jeg gerne
oplyse om der er en gildebror der
har doneret 50.000 kr. til børnestøtten, med de 25.000 kr. til et bestemt
formål. Det er noget vi takker mange
gange for og de skal nok blive brugt
de rette steder.
Hjælpekommiteens bankkonto er
lagt ind under stadsgildets regnskab,
men som en selvstændig enhed,
pengene bliver ikke blandet, men vi
sparer en del penge på gebyrer, der
kan bruges til hjælpearbejdet.
Jeg er ikke her kommet ind på de
enkelte poster eller udgifter, og børnestøtten er som udgangspunkt
anonym, kun få ved noget om de
enkelte donationer.
Det var så beretningen, men spørg
endelig, og jeg skal forsøge at svare.
Ad. 7b Husudvalget v/Poul Lyngs
(indsat med kursiv)
Det er rigtig godt at der igen er kommet liv i vort hus, et hus har jo bedst
af at blive brugt.
Vi har i sommerens løb fået malet de
vinduer og fordøren som trængte til
maling.

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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Vi har også malet udhæng og muren over mod Grønnegården på låsesmedens hus,
Soklen er blevet repareret, men den
opmærksomme har nok set den stadig trænger til noget maling, om det
var vejret eller tiden der var skyld i
det ikke blev lavet, vil jeg undlade at
sige noget om, men det er med på
listen for kommende opgaver.
Andre kommende opgaver er oprydning af blade når nu naboens egetræ er helt færdigt med at smid dem,
og så få tagrender renset og nedløb
kontrolleret.
Den ved sidste mødes omtalte jeg
mulighed for at opsætte en nøgleboks ved fordøren, den er nu blevet
opsat, og kun med positive tilbagemeldinger, nu kan alle komme ind i
huset når de har ærinde der.
Vi har også i husudvalget brugt tid
på at se på vort hus tilstand det har
ført til at vi har lavet en Vedligeholdelses / Tilstands rapport som beskriver husets tilstand, og som gennemgås en gang om året.
Der er jo et punkt i rapporten, som
i bogstaveligste forstand hænger
over hoved på os nemlig taget,

Altid mere end 1.000 nye
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på
Autocentralen.com
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Vi ved vort hus, og dermed også
taget, er 110 år gammel, og derfor
også ved at være nedslidt, taget
over køkkenet er også nedslidt, men
begge tage er tætte endnu.
Ud over taget er vort hus i en meget god stand, så ud over almindelig
vedligeholdelse er der ikke de store
ting at tage stilling til.
Der er ved vort hus, som ved alle
andre huse, udgifter, som man ved
kommer, men ikke hvornår.
Her under vore maskiner i køkkenet,
vi har maskiner for ca. 175.000,- kr.
som vi ved anskaffelses tid og priser
på, men af gode grunde kender vi
ikke udløbsdatoen for den enkelte
maskine.
Der er også varmeanlæg og andre
installationer, som ud over almindelig vedligeholdelse kan komme med
en større reparation eller udskiftning.
Derfor er det vigtigt at vi her tager
stilling til, hvordan vi altid har likviditet til at imødekomme en større udgift til disse ting,
Kommende opgaver: Vi satser på at
få malet køkkenet og gangen i løbet
af vinteren

Og så er pladsen foran huset stadig
i spil. De penge, der ikke blev brugt i
dette år er som vi så på budgettet for
2022 kommet med igen, og der er
søgt tilskud ved Kaj D Fonden. Der
venter vi at få besked her i efteråret
om vi får et tilskud..
Arbejdet kan jo deles op i etaper alt
efter hvor langt økonomien strækker.
Ad. 7c Lejrudvalget v/Ole Otzen (referat indsat med kursiv)
Siden sidst er der ikke sket så meget pga ”luksusproblem”, den store
udlejning.
Ny belysning på teltpladsen.
Tagrender renset.
Problem med ovn udbedret.
IT problemer med netadgang løst.
Røreinstallationer synet og skiftes i
december i nødvendig omfang.
Telt blæst i stykker for anden gang
på 2 år.
Luget for ukrudt rundt om huset.
Valgt næstformand: Michael Nørgaard Andersen 3. gilde.
Fremtidige aktiviteter:
Der plantes træer og buske ved telt-

Byens VVS´er

pladsen af GB i november.
Vinterklargøring 26. 10.21
Indkøb af inventar i spisesalen.
Skilte opsættes med teksten: Privat
område, ingen adgang uden aftale.
Arbejde med opførsel af madpakkehus til erstatning af mastersejl.
Tak for store opbakning af GB til opgaverne.
Ad. 7d Udlejning Frydenborg v/Bent
Christensen (referat indsat med kursiv)
P.g.a. coronaen var der først på året
en del afbud, men efter 1. maj kom
der gang i udlejningen igen, så årets
resultat af udlejninger ser alligevel
rimeligt ud.
Da udlejningen først på året var gået
i stå, blev der foretaget mange opdateringer af huset, så det nu fremstår i en fin stand, men der dukker
selvfølgelig hele tiden nye ting op,
der skal repareres.
Så fremtiden ser indtil nu rigtig fin ud
på udlejningssiden, og der er ikke
ret mange ledige uger tilbage i 2022.
I forhold til 2021, mener jeg at resultatet er pænt, da de første 3 måneder var lukket, i forhold Covi-19.

Byens
9

Ad. 7e Distributionsudvalg
v/Kurt
Schmidt (referat indsat med kursiv)
Lige en kort orientering om hvordan
det foreløbig er gået i 2021!,

dele sin rute ind i småbidder.

Vi har gået med HOME flyers og kalendere 7 gange, og en gang med
kolding.net aviser.

Ad. 7g Aktivitetsudvalg
SGM fortalte, at Kolding Kommune
ikke længere står for arrangementer
på Skamling, men at det fremover er
Musik Kolding og Museum Kolding,
der står for nye tiltag. SGM vil deltage i et møde i løbet af november
med disse 3 aktører og håber, at vi
kan få en aftale i stand med de nye
aktører, da kommunen har været
meget tilfredse med vores indsats.

Jeg har fået besked fra Finn Mortensen, at der ingen Kolding.net aviser
kommer i 2022. Måske kommer der
nogle flyers til omdeling.
På udvidet ledelsesmøde 5. gilde,
drøftede vi, om vi kan blive ved med
at klare omdelingen af flyers og kolding.net aviser.
Årsagen er at vi desværre i nogle af
gilderne bliver færre, og vi bliver æl) \,\. )-o;}.\
dre,
og nogle bliver dårligt gående.

. "� �()d' \

Hvad gør vi? Jeg vil gerne høre jeres mening!
Der var flere, som ytrede sig om ud) \,\. )-o;}.\ af flyers, og stemningen
bringningen
var, at vi fortsat skal bringe flyers
. "� �()d' \
ud, da vi har brug for indtjeningentil
hjælpearbejdet. Man kan jo tage det
som den daglige motionstur og så
)

\,\. )-o;}.\

. "� �()d' \
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Ad. 7f Ridderudvalg
Ingen indlæg

Ad. 8 Eventuelt
GIM v/Aase Jensen: gjorde opmærksom på, at der var Fellowship
Day onsdag den 27.10.21 i Mølholm
Sognegaard og kirke kl. 18.30 med
Vejle som arrangør. Man kan endnu
nå at tilmelde sig til en hyggelig aften sammen med hele Trekantområdets gildebrødre.
Der bliver afholdt Europaconference
i Ranum i Himmerland fra den 30.juli
- 3. august 2023. Her vil der deltage
gildebrødre fra hele Europa, og der
vil være rigtig mange fælles aktivite-

ter, som man kan deltage i. Der er
nedsat en arbejdsgruppe, som vil
komme med nærmere informationer.
Tove Knudsen: 2. gilde har mandag, den 1. november et foredrag
med Kjeld Møller Pedersen, som de
gerne vil have nogle flere tilmeldinger til. Det er en enestående mulighed for at høre, hvad én af vore
dygtigste sundhedsøkonomer ved
om, hvordan man kan navigere med
økonomien i Sundhedsvæsenet
samtidig med at den etiske dimension hele tiden skal være til stede.
Det er en stor mulighed for at udvide
sin horisont om et emne, man ellers
aldrig får indsigt i.
Otto Bjerregaard: tog emnet Manglende gildebrødre op med et indlæg
fra Sct. Georg
https://sct-georg.dk/wp-content/
uploads/2021/10/2021_4SctG.pdf
af tidligere landsgildekansler Kirsten
Christensen, hvor der sættes fokus
på, hvordan vi ønsker, at gildearbejdet skal foregå. Det er jo et helt
relevant spørgsmål, som man i de
enkelte gilder skal have en drøftelse
af, for at vi bliver rustet til fremtiden,

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

hvis vi ikke vil være med til at lukke
og slukke gilderne inden for en overskuelig tidshorisont.
Dette gav anledning til en del kommentarer, og essensen er, hvordan
vi skal navigere i alle de tilbud, der
er til potentielle medlemmer i dag.
Alle tilbud, der ligner vores, har
samme medlemsproblemer. Skal vi
erkende vores nederlag, eller skal vi
tage kampen op og ved nye tiltag og
ikke mindst synlighed få nye medlemmer. Alle gilderne bør løfte opgaven og støtte op om nye tiltag, så
vi sikrer fremtiden her i Kolding med
det gode eksempel.
Tove Schmidt: 5. gilde vil være synlige på biblioteket i uge 46 og 47 i
november med start den 15. november. Der vil være mulighed for at
hjælpe til med at hverve nye medlemmer, hvis man har lyst.
På stadsgildets vegne
Aase Jensen
Stadsgildekansler

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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2. GILDE
Skoven står lige nu i sine smukkeste
efterårsfarver. Og hvad er så bedre
end en udflugt i naturen.
2 Gilde havde lavet en aftale med
Tove og Kurt Schmidt fra 5 Gilde om
en rundvisning på Grænseborgen i
Hejls. Flere af os havde ikke været
der før. Grænseborgen stammer
faktisk helt tilbage fra før 1907, hvor
der er billeder visende en barak/arbejdsskur med en flok glade FDF
spejdere. I 1913 rev man barakken
ned og byggede en landkoloni og
stod helt frem til 2003….. altså 90 år.
Blev så revet ned og genopbygget i
en mere moderne form .
I dag ejes Grænseborgen af 7 grupper KFUM spejdere under Kolding
Division. Der er plads til 50 overnattende og det bliver brugt flittigt.
Grænseborgen ligger smukt omgivet af skov og vand.
Vi tog en gåtur i området og det førte
os gennem skov, forbi marker og for
at afslutte turen, langs vandet.Her
kom de stive lemmer på en hård
prøve, da vi både skulle kravle over
og under væltede træer på stran-

den. Alle klarede den, og så kunne
vi ellers afslutte en god eftermiddag
med kaffe og kage ,mens vi skuede
ud over vandet og nød at det kun
smådryppede fra oven.
Tak til Tove og Kurt for en god oplevelse.
Tove Knudsen

Print
VI SÆTTER TRYK
PÅ DIN HVERDAG......
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2. GILDE
Den 28 oktober havde Hanne Thomsen arrangeret et besøg til Bronzevej, hvor vi fik en god orientering
omkring, hvad der foregår på den
nye Genbrugsplads. Få skridt fra
Genbrugspladsen ligger Bronzehallen. Den er ombygget og indrettet til at kunne rumme bruger-og
publikumsrettede faciliteter ud fra
devisen - AFFALD ER FØRST AFFALD, NÅR FANTASIEN SLIPPER
OP –Der samles blandt andet ind i
Skatkammeret, som er en afdeling,
hvor skoler og andre institutioner
kan komme og hente materiale.
Jeg ved f.eks. at de afhenter ting
fra KK genbrugsbutik, det kan være
stof, knapper, smykker, dimser eller
andre underlige ting, som butikken
ikke kan sælge, men vurderer at det
kan gå til skatkammeret, og dermed
give mulighed for skolebørn at kreere noget deraf. I Bronzehallen er
der mulighed for byens foreninger at
låne et helt torv med forskellige faciliteter. Rundturen i hallen var me-

get inspirerende, der var boghack
– stolehack – rammehack – lærredhack – skuffehack – ja fantasierne
fejlede ikke noget. En spændende
hal at få indblik i. Og bestemt ikke et
koldt og uhyggeligt sted. Flamingo,
som vi smider ud, bliver altså raspet
op men hele dens historie har jeg
glemt, bortset fra at maskinen larmede meget.

Så gik turen ud i de fri, hvor vi blev
belært om vores affaldsproblemer.
Hele turen rundt, hvad er det og
hvad er det, hvad må vi her og der.
Det er lovligt at klundse / skralde,
der er videoovervågning alle steder,
så personalet deroppe kender efterhånden godt de ”handlende”. Der
kan fortælles mange historier om
de der smider forkert i containere,
og der er udstedt bøder. En god oplevelse der kan anbefales til andre.
Og alligevel står vi nok og spørger
pænt næste gang vi kommer derop
Britta

13

2. GILDE
2. gilde havde den 1. november
2021 inviteret til et spændende foredrag Med titlen:
Hvornår er medicin for dyr!
Kjeld Møller Pedersen tog os med
ind i et univers, som de fleste af os
aldrig havde hørt om før, og gav os
en ny forståelse for, hvordan man i
Medicinrådet er nødt til at forholde
sig videnskabeligt til prioriteringen
af ny medicin, da sygehusenes ressourcer også på medicinområdet er
en knap faktor.
Rådet foretager den endelige vurdering af nye lægemidlers værdi og
beslutter, om lægemidlet skal anbefales som standardstandardbehandling på landets hospitaler. Rådet
godkender desuden Medicinrådets
behandlingsvejledninger, som er udarbejdet af fagudvalg og sekretariat.
Prioritering er aldrig et spørgsmål
om, at nogen ikke bliver behandlet,
men om merprisen for en ny medicin
kan bruges bedre et andet sted, hvis
behandlingen i øvrigt ikke vil medføre en forbedret livskvalitet. Altså

om prisen på en behandling står mål
med effekten.
Kjeld Møller Pedersen fortalte, at
Medicinrådet fra 2021 har i sit arbejde taget et nyt værktøj i brug,
der hedder kvalitetsjusterede leveår
(QALY), som KMP, der er uddannet
sundhedsøkonom, har været med
til at udarbejde. Det er et værktøj,
der måler effekten af en behandling
hvad angår livsforlængelse, men
også livskvalitet, og det vurderes ud
fra 5 dimensioner:
1.
Patientens fysiske funktion
2.
Patientens sociale funktion,
3.
Patientens evne til at tage
sig af sig selv,
4.
Patientens smerter
5.
Patientens angst og mental
tilstand.
Livskvalitet kombineret med overlevelse bliver her et helt centralt effektmål, og det er positivt, da det for
den enkelte patient jo er vigtigt, at
behandlingen giver så mange gode
leveår som muligt. Det skal dog
pointeres, at det er et beslutningstøttesværktøj og ikke et bærende
element i den analyse af effekt og
sundsøkonomi, som Medicinrådet
skal træffe sine beslutninger på bag-

&
Vi matcher laveste netpris

V/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Platinvej 4, 6000 Kolding Tlf. 75 52 50 22
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grund af.
For at man i sundhedsvæsenet kan
blive endnu bedre til at træffe beslutninger, er der kommet endnu et
prioriteringsinstitut til, nemlig Behandlingsrådet, som skal afveje pris
og effekt inden for andre former for
behandling. Det markerer et kæmpe
spring i debatten om prioritering. Vi
tør nu diskutere, om prisen på en
behandling står mål med effekten,
udtaler KMP.
Vi fik også et indblik i, hvor mange
år det tager et medicinalfirma at udvikle en medicin, der må sælges på

markedet. Det tager normalt mellem ca. 5 år og op til ca. 15 år, og
koster firmaerne milliarder af kr. i
udviklingsomkostninger. Derfor er
en ny medicin meget dyr, men prisen bliver også vægtet efter, hvor
den skal sælges. Man kan derfor
købe den samme medicin billigere
i f.eks. Grækenland end i Danmark.
KMP kunne også fortælle, at medicinalfirmaernes pris på en medicin
ikke altid hang sammen med de
udviklingsomkostninger, der var forbundet med medicinen, men at de
havde meget stor magt til prisfastsættelse på verdensplan. Normalt
har et firma taget patent på sit præparat og dette patent udløber først
efter 20 år. Derefter kan man købe
kopimedicin meget billigt, og kopifirmaerne har også adgang til de
oprindelige opskrifter, så kopimedicinen har samme effekt som den
oprindelige medicin.
Der er ingen tvivl om, at fremtiden
vil byde på mange etiske dilemmaer
i debatten, men vi kommer alle til at
skulle forholde os til, at ressourcerne ikke er uendelige, og hvordan vi
så vil fordele dem.
De fremmødte mødte en utrolig en-
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gageret foredragsholder og spørge2. GILDE
lysten var stor efter foredraget, så vi
gik alle hjem med ny viden i bagagen.
Efterfølgende blev der serveret kafGildehal den 18/11/21
fe/te og et forrygende kagebord med
masser af flotte kager bagt af med- Endelig nåede vi igen til en gildehal,
lemmer af 2. gilde, så den søde tand dog med forskellige suppleanter.
havde kronede dage.
Men det er de små udfordringer gildelivet giver, og vi er heldigvis altid
Aase Jensen
parate. Og det er, vel det vi lærer
af, selv om du har kigget på det flag
masser af gange, hvornår er det lige
Fakta:
Medicinrådet blev etableret den 1. det går ned, op, rulles ud / sammen,
sænkes, kan ikke se/ aflæse dørhejanuar 2017 af Danske Regioner
Rådet udgør den øverste ledelse roldens minik ja så er det jo bare
af Medicinrådet. Rådet består af 16 en dejlig aften. Der var gæster af
Jørgen Pørksen og Rita Thomhav
medlemmer og fire observatører.
De fleste rådsmedlemmer er læger skulle optages som væbner. Ritas
i ledende stillinger på hospitaler på væbnersvar var omkring tolerance,
tværs af landet, men Rådet tæller ærlighed og hjælpsomhed, tre gode
også en sundhedsøkonom, to klini- emner, men livet kan ikke kun leske farmakologer, to patientrepræ- ves med disse tre faktorer, som Rita
pointerede. Gildemesteren sagde ”
sentanter og en sygehusapoteker.
Grib det nu det satans liv” , hvilket
I kan læse efterfølgende. I eftergildehallen havde vi også suppleanter
i køkkenet. Det er ikke første gang,
og vi er taknemmelige for at der er et
par kokke der har tiden til at springe
ind, og hjælpe os. Vores ”normale”

Innovative
inventarløsninger
www.ot-lauridsen.dk
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3. GILDE

Gildehal i 3. Gilde
den 11/11 2021

kok ( Poul) havde lagt sig med sygdom. Bordet rundt med udvalgene
kunne fortælle at Plejehjemsgruppen er kommet godt i gang og der
startes med besøg på plejehjemmene næste år. Alle gildebrødre er
velkomne til at deltage disse aftener.
Der vil fremover blive annonceret i
gildebladet omkring datoer osv. Der
handles dette år også ved Julemandens hus, vi plukker en lille ønskeseddel, går ud og handler, afleverer
gaven, og der er rift om denne opgave.
Skriver / Britta

Climatek Partner

Ca. 30 gildebrødre var samlet til
denne gildehal.
Gildehallen indledtes på vanlig vis,
hvorefter gildemester Erik bød velkommen til gildebrødre og gæster.
På denne gildeaften skulle der bydes velkommen til 2 nye gildebrødre. Gildemester udtrykte herefter
mindeord for Ejvind Jacobsen der
var afgået ved døden.
Vi kunne herefter byde 2 nye gildebrødre velkommen i 3. gilde.
Per Ole Kulavig blev genoptaget i
gildet , efter tidligere at have været
i 2 gilde.
Erik Madsen, som tidligere havde
været spejder i Nykøbing Mors blev
optaget som ny gildebroder i 3. gilde.
Gildemester orienterede herefter
de 2 nye gildebrødre om betingelserne og forventningerne til deres
deltagelse i gildets arbejde. Gildeledelsen fortalte om betydningen og

ClimatekkPartner

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

Varmepumperroggklimaanlæg
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forståelsen af symbolerne i Sct. Georgsgilderne.
Gildemestertalen blev en gennemgang af udviklingen i vores kommunikation. Det hele startede med
ganske få telefoner med hørerør og
taletragt. Han kunne huske familiens
første nr.89, som blev til nr. 5289 og
senere til nr. 755289. Der var personlig betjening med etablering af
telefonforbindelsen. Herefter er udviklingen gået stærkt. Udviklingen
kan kort beskrives således: Partstelefon - drejeskive – trykknaptastatur
– telex – telefax – biltelefon – GSM
– mobiltelefon – Internettet - mails
– Facebook – Twitter – Instagram.
Trods denne fantastiske udvikling
på kommunikationsområdet kan det
stadig kræve stor tålmodighed at
ringes til offentlige instanser, hvor
man efter adskillige valgmuligheder
til sidst får en meddelelse om, at
man er nr. 15 i køen.
Der er naturligvis mange gode muligheder for hurtig kommunikation i
dag, men for den ældre generation,
hvor der jo er mange gildebrødre,
kan det nogle gange virke vanskeligt og uoverskueligt med de mange
muligheder.
5. min. Sct. Georg blev holdt af Erik
Jørgensen. Han var blevet optaget
af de fantastiske naturprogrammer
i TV, og kunne berette om en myrehistorie, hvor myrerne etablerede
vandtransport på tømmerflåder bestående af myrepupper i flere lag. Et
fantastisk eksempel på samarbejde
og kreativitet i myreverdenen.
Gildehallen blev afsluttet med op-
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læsning af gildeloven af Lauritz
Eftergildehallen stod 4. gruppe for
med Ole som bordleder, og den blev
indledt med stegt flæsk og persillesovs ad libitum, efterfulgt af islagkage.
Til glæde for de nye gildebrødre
havde vi herefter en personlig præsentation af de tilstedeværende gildebrødre.
Niels-Christian havde et indlæg om
arbejdet i Ingeniørforeningen Danmark, lidt om hans egen karriere
som ingeniør og til slut beretning om
nogle af foreningens udflugtsarrangementer.
Vi sluttede på vanlig vis.
Skriver Kaj

4. GILDE

4. gildes gildehal
den 2. november.
Det var en beskeden skare der var
mødt op til denne aften hvor vi havde 6 gildebrødre der havde meldt
fra, de øvrige gildebrødre var klar kl.
19 til med champagne og kransekager at hylle Frederik Jørgensen for
50 år som gildebror i 4. gilde, i sin
egenskab som DGM og på vegne af
landsgildet overrækker Karsten Barfod Sct. Georgs Gildernes guldnål
og talte efterfølgende, Kære Frederik du havde din spejder tid i KFUM
fra 1948 til 52, og blev optaget i gildet den 21. november 1971 væbner
den 7. november 1973 og endelig
blev du ridder den 12. oktober 1977
du har også haft ledelses poster her
i gildet som GSM i to omgange.
Vi bruger ikke meget tid til at rose
hinanden her i Sct. Georgs Gilderne, men her en undtagelse,
Frederik du er en Hædersmand, du
er troværdig, du er ærlig, du er reel
og en god kammerat.
Ud over Frederiks flotte jubilæum
var der en mere der skulle fejres og
dekoreres med en ny gildenål med
tallet 40 under nemlig Poul Lyngs
Gildemesteren takkede Poul for den
indsats han har gjort i gilderne i gennem de 40 år.
Gildemestertalen handlede denne
gang om tiden før og efter, hvordan vi levede før mobilen, Pc’en,

og taxakørsel af forældre til skole,
sport og spejder, vi cyklede og uden
hjelm, det var dengang vi måtte klatre i træer, sidde i bilen og leje uden
sikkerhedssele men vi overlevede.
5 minutter tog vor jubilar Frederik sig
af, og brugte tiden til at fortælle om
sin opvækst sine 16 måneder som
soldat hvor en stor del af tiden blev
som opvarder i officers messen og
som bartender, vigtige opgaver for
vort forsvar, den 28. februar 1958
var det slut med tiden bag baren og
et nyt kapitel skulle begynde og det
blev et langvarigt forløb i glas branchen først 20 år hos Moland som
salgschef for termoruder, Frederik
skiftede i 1978 til er stort Belgisk
glasværk som salgschef i Danmark,
et år efter lukkede Moland.
Eftergildehallen gik som vanlig med
god mad, en snak om gildets fremtid, og planlægning af fredslys arrangementet som 4. gilde står for i
år.
Vi sluttede på vanlig vis efter en god
aften.
Skriver 4. gilde
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5. GILDE

Gildehal den 16.11.2021
Gildehallen startede med
”Efterår fra Vivaldis de fire årstider”
Efter at de 18 fremmødte gildebrødre havde sat sig, kunne vi hilse
vort flag og synge ”Der er inge-ting,
der maner” Fanen blev deref-ter sat
på plads.
INDLEDNING:
November er et gammelt navn for
slagtemåned eller slagtmåned.
Fordi der nu var så koldt, at man nu
kunne slagte og nedsalte kødet til
vinterens forråd.
November kommer af det latinske
ord novem og betyder egentlig niende. 500 år f.Kr. startede dengang
med marts måned, og november var
derfor årets niende måned.
Derefter sang vi ”Jeg elsker den
brogede verden” nr. 133 i sangbogen.

gen hvor de forbudte sange også er
trykt.
Oprindeligt hed sangen ”Bøn for
Danmark” og blev første gang sunget ved en koncert i Tivoli den 16.
september 1848.
Når faldne soldater i dag flyves
hjem, er det Kongernes Konge,
som bliver spillet, når kisten bæres
ud af flyet. Sangen er i dag kendt
som Hærens Salme.
Hvorfor synger vi Kongernes
Konge, når vores fane til sidst føres frem. Måske nogle nogle af jer
ved det?
Gendarmstien blev anlagt i 1920,
således at grænsegendarmerne
kunne bevogte grænsen til fods i perioden 1920-1958. Den 84 km lange
gendarmsti er i dag, er i dag en meget naturskøn vandresti.
Som afslutning blev der spillet
”Som en rejselysten flåde”

GILDEMSTERTALEGENFORENINGEN:
Tove A. fortalte historien omkring
Genforeningen i 1920, hvor et flertal
af befolkningen i Nordslesvig, stemte sig hjem til Danmark. Landet havde da været under tysk styre i 56 år.
Jeg har fundet ud af, fortsætter Tove,
at ”Kongernes konge”, faktisk er
trykt i den ”blå sangbog”- sangbo-
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5. minutters Sct. Georg:
Hans Jørgen Jaritz-Nielsen gg hans
hustru Lise, blev den 1. januar 2021,
overflyttet fra 3.Gilde, Hobro til 5.

Gilde i Kolding.
Hans Jørgen kunne fortælle, at de
flyttede til Kolding, for at komme
tættere på to af vores børn og fem
af vores otte børnebørn.
Var nervøs for, om vi ville miste vore
venner og blive rodløs?
Gildelivet havde før gjort det let for
os, at finde rodfæste et nyt sted.
Derfor søgte vi om overflytning til 5.
Kolding.
Da vi flyttede ind i vores nye hus,
blev vi begge trætte, men desværre
blev Lise ved med at være træt. Det
viste ig, at hun havde en lungecancer.
Vi har nu gennemlevet hendes operation for lungecancer og efterfølgende kemokur. Heldigvis er hun nu
erklæret kræftfri.
Med disse ord vil jeg gerne sige tak
for den velkomst, vi har fået.
Vi føler, vi har fået et nyt ståsted!

5. GILDE
5 gildes lørdagsvandring i november
gik til Drejens.
4 seje damer i aldersgruppen 60erne, 70-erne 80-erne tog turen
rundt på stier ved Drejens og nød
efterårsløvet i let regnvejr.
Vi sluttede med madpakker hos
Grethe dejligt med snak og frisk luft .
Gildehilsen Mette Skræ
En god tradition med tur den første
lørdag i måned – i dec. opfordres
andet sted i bladet til julemærkemarchen .

Som afslutning på gildehallen,
Blev der spillet ”Som en rejselysten flåde”.
Bemærk brodækningen!
Der var kommunevalg, så bordene
stod, som et valgkryds.
Grethe Husted var bordleder.
2. gruppe stod for menuen, som var
koteletter i fad, og kaffe og æblekage til dessert.
En stor tak til en flot gildehal.
Skriver Kurt
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5. GILDE

TREKANT DISTRIKT

UDSTILLING PÅ BIBLIOTEKET!
5. Gilde håber, at der er nogle gildebrødre, som har set udstillingen på
biblioteket i uge 46-47.
Det er ment, som en reklame og inspiration til vores gildearbejde.
Håbet er, at der er nogle, som viser
interesse, efter de har set på udstillingen, og får lyst til at blive gildebror.
Det vil være rigtig dejligt!!!
Skriver Kurt
Fellowshipday i Trekantområdets
Distrikt blev en spændende aften i
Mølholm Kirke og Sognehus. 52 gildebrødre fra Kolding, Frederia og
Vejle var mødt til gildehal i Mølholm
Kirke, hvor Fellowship budskabet
blev oplæst. Gildemester denne aften var DIS Annelise Debois, idet
vores Distriktsgildemester Karsten
Barfoed var på ferie! I eftergildehallen blev serveret dejlig efterårsbuffet
og bagt æblekage. Foredrag efter
middagen med Redaktionschef Kristian Pahus fra Vejle Amts Folkeblad, fortalte levende om arbejdet på
en avisredaktion og det gav livlig debat. GIM’erne i distriktet havde haft
travlt med bordækning og mange
andre opgaver, der gjorde aftenen
venskabelig og hyggelig. Selvfølgelig sang vi – Imellem venner falder
tiden aldrig lang… for sådan er det
jo når gildebrødre mødes! Den 18
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FRYDENBORG
november mødte 12 gildebrødre op på Frydenborg for at plante nye træer
til erstatning for de træer der
der var fældet på grund af alder, der blev plantet ca 200 nye træer, så nu
er der noget ar se frem til.
Christian Vildfang
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GILDEBROR TIL
GILDEBROR

Hej Gildebrødre
Samle familien og støt op om en god
sag tjeneste og mød op i Kolding til
årets julemærkemarch
Du kan nøjes med at trave 5 km eller være sej og gå de 10 km eller
komme og blot gå en lille tur rundt
og støtte alligevel. Det plejer at
være mega hyggeligt, hvis vi som
gildebrødre kunne vise at vi ikke kun
er oldgamle og sidder gemt bag lukkede døre og du kan også møde gildebrødre på ruten der er med som
vejviser

Søndag 5 december fra hotellet Koldingfjord start kl 10
Du kan forhåndstilmelde dig på
www.julemaerkemarchen.dk, hvor
du sparer 10 kr. på medaljen ved
bestilling senest den 15/11-21. Samtidig er du sikker på, at der er en me-
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dalje til dig på dagen. Din bestilling
kan du få udleveret på et startsted
eller vælge at få sendt hjem til dig
selv mod et forsendelsesgebyr. Du
kan også blot møde op på et startsted
Startkort (støtte) kr. 30 kr. 40 Alle
priser er minimumspriser – du må
gerne betale mere som gave, da der
jo er tale om en velgørende formål.
Betaling: Ved forhåndstilmelding betales med betalingskort (Visa DK,
MasterCard, MobilePay, etc.) eller
bankoverførsel reg. 1551 kontonr.
9308342. Ordren bliver ikke registreret før pengene er modtaget.
På startstedet betales primært med
kontanter, mange steder har dog
også MobilePay.
Så op ad stolen frem med rollatoren
og børnebørnene og ud på ruten vi
ses
Gildehilsen Mette Skræ

JULETRÆSFEST
Mandag den 27. Dec.
Kl. 15.00 i Gildehuset
Kære Børn
børnebørn,
forældre og
bedsteforældre og
oldeforældre
Igen er det tid til julehygge med julemanden
Ved juletræet hygger julemanden med os.
Som tidligere skal hvert barn medtage en pakke
af værdi ca. 30 Kr til at lægge i julemandens sæk.
Der bydes på levende musik og underholdning
samt et amerikansk lotteri med flotte gevinster.
Til børnene er der franske hotdogs, brød,sodavand
og godtepose.
Til de voksne er der også franske hotdogs
samt kaffe/the med småkager.
Alt dette for kun 40 Kr. pr. Person
Der kan købes øl og vand til rimelige priser.
(der modtages både kontanter og mobilepay)
Tilmelding inden 19. December til
Jan Rothausen (4. Gilde)
jaro@live.dk
Vi glæder os til at se jer alle
Med julehilsen fra
Juletræsudvalget
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Invitation
2022
Invitationtil
til Nytårskur
Nytårskur 2022
DenDen
9. januar
kl.13:00
13:00
i Gildehuset.
9. januar2022
2022 kl.
i Gildehuset.

rogramProgram






 Nytårsbowle og velkomst

Nytårsbowle og velkomst
 Nytårstale
Nytårstale
 Let anretning – hertil kan købes drikkevarer
Let anretning
hertil kan købes drikkevarer
 Årets –gildebror
 Afslutning omkring kl. 16:00
Årets gildebror
Afslutning omkring kl. 16:00
P åklædni ng
Bestemmer du selv, men vi ser gerne at damerne kommer med en festlig hat og herrerne kommer med en festlig

åklædnibutterfly.
ng

estemmer du selv, men vi ser gerne at damerne kommer med en festlig hat og herrerne kommer med en festlig
utterfly. Tilmel ding
På grund af traktementet er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske til: Tove Schmidt, på mail: udl ejning@stofanet.dk,
senest den 19. december 2021. Da der kun er plads til 90 deltagere, er det efter først til mølleprincippet.

lmel ding

BS: For at vi alleer
kan
føle os trygge,
vil I blive bedt
om at viseskal
COROske
NAPtil:
AS Tove
ved indgangen.
grund afOtraktementet
tilmelding
nødvendig.
Tilmelding
Schmidt, på mail: udl ejning@stofanet.d
at ændre
såfremt dererkommer
et forsamlingsforbud.
. decembos
erogså
202retten
1. Da tilder
kun eri deltagerantallet,
plads til 90 deltagere,
det efter
først til mølleprincippet.
nest den Vi19forbeholder
Deltagelse er gratis – vi glæder os meget til at se dig og gerne med ledsager til Nytårskur 2022.

BS: For at vi alle kan føle os trygge, vil I blive bedt om at vise CORONAPAS ved indgangen.

Stadsgilder
og 5.
Gildestil
arrangentgruppe.
forbeholder
os også
retten
at ændre i deltagerantallet, såfremt der kommer et forsamlingsforbud.
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Frokostjazz Lørdag d. 5 marts 2022
Døren åbnes kl. 11.30 musikken starter kl. 12.30
Prisen som sidst 150 kr. pr. person (inkl. entré tre snitter, kaffe te og kage)
Tilmelding til Mette@skrae.dk vi kan max have 90 personer så det går efter
princippet ”først til mølle”. Ved tilmelding bedes du oplyse navn, gilde og
antal (gæster og gildebrødre)
Ved indgangen bedes i vise gyldigt coronapass
Lidt om musikken:
New Orleans Revival Jazz for kræsne ører.
Red Hot Four har siden starten i 1999 oplevet en forrygende succes og en
stor efterspørgsel, og har siden startet består denne velspillende kvartet af
de samme fire musikere.
Repertoiret er hentet fra den klassiske New Orleans jazz og revival perioden, hvor jazzen blomstrede i 1960erne og 1970erne med orkestre som
Papa Bue Viking Jazzband og mange andre.
Red Hot Four er et orkester hvor man har fundet sammen om at spille den
jazz, som appellerer til et bredt publikum, nemlig den såkaldte New Orleans
revival jazz. På trods af at det kun er kvartet, så fylder musikken og swinger
på grund af intensitet, engagement og en godt sammenspil.
Besætning:
Steffen Juul Hansen (klarinet & altsaxofon), Ib Haagen
(vokal
og
banjo) Torben Nikkelsen (kontrabas),
Lars Meidal (trommer).
I tilfælde af nyt corona udbrud kan
aflysning komme
på tale og vil i givet
fald blive med ud (det håber vi ikke bliver aktuelt)
Gilde Hilsen: Den ny etablerede Jazzgruppe
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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

