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Information
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KOLDING STADSGILDE
Fynsvej 73, 6000 Kolding

Kalenderen
Maj. 2022

Medlem af International Scout and Guide Fellowship
ISGF (an organisation for adults)

tirsdag

03-maj 4. Gilde

Gildearrangement m/damer

onsdag

04-maj Distrikt

Ridderhal

Koldingstadsgilde@sctgeorgsgilderne.dk

torsdag

05-maj 1. Gilde

Gildehal

lørdag

07-maj 5. Gilde

Gildetur

mandag

09-maj Stadsgildet

Stadsgilderåd

Ansvarshavende Redaktør
Stadsgildemester
John Preben Hansen
Tlf.: 2731 6531
sgm@sctgeorgsgilderne.dk

torsdag

12-maj 3. Gilde

Gildehal

14-maj 4. Gilde

Søsætning af Kongebåden

onsdag

18-maj Distrikt

Distriktsgildeting

Redaktør & layout
Christian Sønderby
Tlf.: 2143 4601
redaktionen@sctgeorgsgilderne.dk

torsdag

19-maj 2. Gilde

Gildemøde

fredag

27-maj 3. Gilde

Majmarked

Annoncer
Leif Lind
Tlf.: 3048 8503
valdemar.lind@stofanet.dk

onsdag

01-jun 1. gilde

Sammermøde Frydenborg med Damer

Torsdag

02-jun 2. gilde

Frydenborg med ægtefæller

lørdag

04-jun 5. Gilde

Lørdagstræf

tirsdag

07-jun 3. gilde

Frydenborg med ægtefæller

Tryk
ABCprint Aps
Tlf.:2143 4601
cs@abcprint.dk

onsdag

08-jun 4 gilde

Friluftgildehal Frydenborg

09-jun 5 gilde

Friluftgildehal Frydenborg

www.sctgeorgsgilderne.dk
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Arbejdsdage Frydenborg

tir/ons.

17-18 maj

Lejrudvalg

Gildernes Arbejdsdage Frydenborg

jun-22

Torsdag
Fre-søn.
onsdag

11-13 juni
15-jun

3. Gilde

Cykeltur på Samsø
Valdemarsdag

Arrangementer der ønskes optaget i kalenderen bedes indsendt
til stadsgildekansleren sgk@sctgeorgsgilderne.dk
Deadline for næste nr: senest den 20. Maj
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Sct. Georgs
Budskabet 2022
Det ukrainske folk er helt fremme i
vores tanker lige nu. Krigen i Europa
er et faktum. Det faktum kan vi ikke
forbigå, hvor gerne vi end ville. Indtil
i dag har vi bygget vores liv på et fundament af aftaler og overenskomster og med en voksende velstand
som resultat. Fremtiden har været
fuld af håb. Nu må mange desværre
spørge sig selv, om der overhovedet
findes en fremtid.
Krigen er en skændsel for hele menneskeheden.
Spejderbevægelsen er en fredsbevægelse. Når freden omkring os rystes, ryster vores bevægelse også i
sin grundvold. Det mål med spejderbevægelsen, som vores grundlægger Rober Baden-Powell har
udtrykt i sine tanker, er rigtigt –
ikke mindst i denne svære tid:
”Spejderbevægelsens høje mål
er at overvinde de kunstige barrierer, menneskene bygger op
mellem forskellige folkeslag, religioner og samfundsklasser”
Som spejdere skal vi viderebringe fredsbudskabet også i disse
svære tider. Vi kan fortælle, at
venskab på tværs af grænser
hviler på tillid, der blandt andet
skabes ved at vi samles omkring lejrbålet. Venner slå ikke
med hinanden, men lærer af
hinanden.
Forskellighed er en rigdom, som
spejderbevægelsen tager afsæt

i.
Lige nu skal vi tage os af hinanden
både nær og fjern. Spejdernes opgave er også at tække en hjælpende
bånd til dem, der ikke har bedt om
det. Vi har lovet af være beredt og
netop nu der brug for os mere end
nogensinde.
Man bygger ikke en fremtid, redder
ikke miljøet eller forbedrer ligestillingen mellem kønnene, hvis vi lever
i krig eller med trussel om krig. En
bedre verden bygges kun på et fundament af tillid.
Jeg ønsker alle spejdere og ildebrødre en god Sct. Georgs Dag.
Juha Kosonen
Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillet/
Finlands Landsgildemester
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STADSGILDET

Sct. Georgs Aften i
Riddersalen på Koldinghus
lørdag d. 23. april 2022
De ca. 60 tilmeldte gildebrødre og
de, der skulle modtage donationer,
ankom til Riddersalen kl. 17.15.
Da alle havde fået lidt at drikke, bød
Stadsgildemesteren
velkommen
og gav herefter ordet videre til formanden for Hjælpekomiteen Jørgen
Pørksen.

På Sct. Georgs Gilderne vegne begyndte Jørgen Pørksen assisteret af
Renate Lyngs kl. 17.30 uddeling af

Den Grønne Stue
Blomster, brugskunst & specialiteter
Esbjergvej 40 - 6000 Kolding
Telf. 76 300 620
www.dengronnestue.dk
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donationerne. Jørgen Pørksen indledte uddelingen med ordene: ”Det
er mig en stor glæde at kunne stå her
i dag på Sct. Georgs aften, som for
os er en stor højtidsdag. På Sct. Georgs gildernes og hjælpekomiteens
vegne, vil jeg udføre det, som vi har
lovet hinanden her i gilderne, nemlig
” At gøre livet lysere og gladere for
andre ”. Selvom det er et godt samfund vi lever i, set i forhold til dele i
resten af verden, hvor der er nogle,
der mangler meget, er der stadig i
Danmark nogle, som trænger til en
hjælpende hånd. Her vil vi gerne
række ud, ved at uddele donationer
til mange forskellige formål og ikke
mindst de sociale. Det sociale er noget der ligger os meget på sinde, og
her vil vi nok i fremtiden koncentrere
os mere”. Landsgildet havde tidligere på året søgt om hjælp til indkøb
af telte til Spejdernes Lejr 2022. Vi
havde her i Kolding doneret 5 telte
til lejren med den betingelse, at teltene skulle med hjem til Kolding,
når lejren var afviklet. Disse 5 telte
havde spejdergrupperne i Kolding
fået mulighed for at ansøge om, og
de 5 heldige vindere fik uddelt tilgodebevis på teltene. Derudover blev

der uddelt donationer til andre gode
formål, bl.a. flere af Koldings Spejdergrupper, ”De unge diamanter” og
Mødrehjælpen. I alt blev der uddelt
donationer for ca. 75.000 kr.
Herefter var der vandrehal inden afvikling af Gildehallen kl. 18.30, hvor
Gildebrødre og spejdere kunne deltage.
Under Gildehallen blev musikken på

bedste vis leveret af musiker Anders Kjerkegaard.
Stadsgildemester
John
Preben Hansen bød velkommen til Gildehallen.
Herefter mindedes vi de
2 gildebrødre, som vi har
mistet i år: Jytte Nielsen 5.
gilde og John Hansen 3.
gilde.
Stadsgildekansler
Aase
Jensen læste dette års
nordiske Sct. Georgs budskab, som er skrevet af
Finlands landsgildemester
Juha Kosonen (se side 3
her i bladet)
Herefter dannede alle ring
rundt i salen og bekræftede samlet Gildeloven.
Stadsgildemester
John
Prene Hansen holdt efterfølgende sin tale: ” To år med Corona, mink, mundbind og masser af
vacciner, er nu ved at være overstået. Hvad der allerede i 2019 startede som en fjern og ukendt virus i
Kina ved navn Covid-19, spredte sig
i starten af 2020 til Danmark. Den
27. februar 2020 blev den første
dansker smittet med coronavirus

HUSK
AT STØTTE

v./ Kim Anders Roager Nielsen · Aut. Kloakmester

VORE
ANNONCØRER

Dalbyvej 45 · 6000 Kolding
www.egelymurerforretning.dk · Tlf. 2615 5526
info@egelymurerforretning.dk
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efter en skitur til Norditalien. Forhåbentlig kommer
Corona – eller andre smitsomme sygdomme ikke til
at plage vores samfund på
samme måde igen.
Til gengæld oplever Ukraine og resten af Europa
en ny plage i form af Ruslands brutale invasion af
Ukraine.
Afskeden med Coronasmittens store betydning for
os alle og den tragiske krig
i Ukraine med store flygtningestrømme til følge vil
uden tvivl præge os i flere
år fremover.
Jeg sidder og skriver denne tale i starten af april måned. Det er der i og for sig
ikke noget mærkelig i, når nu datoen
for Sct. Georgs Aften nærmer sig.
Det usædvanlige er at vi skal fejre
Sct. Georgs Aften på dagen, den 23.
april, den er ikke aflyst, den er ikke
blevet flyttet og det skal være i Riddersalen på Koldinghus, når man nu
tænker tilbage på de aflysninger og
udsættelser der har været.
Hvis jeg skal ønske mig noget her
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på vores festdag, så skal mit ønske
være, at det skal være attraktivt og
givtig at være medlem af Sct. Georgs Gilderne, og at vi skal passe
godt på vores medlemmer, for deres
indsats er vigtig. I lang tid har vi måttet holde lukket eller neddroslet for
mange aktiviteter og arrangementer
som medlemmerne står bag. Men
heldigvis er hverdagen vendt tilbage.
I lang tid har vi måttet undvære det

fællesskab og sammenhold, der er
så vigtig for os, det skal vi ikke længere, så min opfordring lyder, kom
og vær med igen, deltag i Gildehaller, gruppemøder, arrangementer,
hvis det er muligt og mærk fællesskabet, bliv en del af fællesskabet.
Vi har alle brug for fællesskab, fordi
fællesskab skaber tryghed, samhørighed, og optimisme.
Tætte relationer og fællesskaber er
afgørende for, om vi har det godt. Vi
har brug for at opleve, at vi er en del
af noget. Men det er ikke nok at have
mange venner på Facebook, en tæt
relation kræver tid og investering.
Vi har mange ord for fællesskaber
– sammenhold, et kollektiv, et samarbejde, et lokalsamfund, en menighed, en forening, bare for at nævne
nogle af dem, hos Sct. Georgs Gilderne har vi Gilder og grupper. Ordene henviser alle sammen til, at vi
er sammen om noget, at vi deler noget med hinanden. Fællesskabs og
sammenholds budskaberne brænder naturligvis igennem med ekstra
intensitet i en tid, hvor konflikter mellem lande får verden til at slå revner,
og hvor vi netop er kommet ud af
Coronaens skygge.

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

I Sct. Georgs Gilderne værner vi
også om sammenholdet, og det, at
gøre tingene i fællesskab, vi kommer sammen for at ” sammenarbejde ” om et fælles mål, og det
betyder noget helt væsentlig, om vi
kan enes og arbejde sammen eller
ikke kan, det gælder både til Gildehaller, i grupperne og i de fælles opgaver vi påtager os. Det at opbygge
et fællesskab ligger sandsynligvis i
generne hos os mennesker, se bare
på alle de foreninger, klubber og organisationer der er i Danmark, og
som alle bygger på fællesskab og
sammenhold.
Der er et gammelt ordsprog der siger:
At komme sammen er en begyndelse.
At holde sammen er et fremskridt.
At tænke sammen er et fællesskab.
Men at arbejde sammen er en succes.
Jeg kan alligevel ikke lade være med
at tænke på om der måske ikke er
en fare for at vi overdoserer fællesskabet og begynder at dræbe individualiteten. Der er sikkert mange der
er blevet så afhængige af at udføre i
flok – fra studie- og arbejdsopgaver

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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til familieaktiviteter og fritidsinteresser – at de slet ikke er i stand til at
agere på egen hånd. Men på trods
af før nævnte tanker om faren ved at
dræbe individualiteten, som vi hele
tiden skal være opmærksom på, og
holde øje med, tror jeg det er vigtig,
at det enkelte menneske er med i
et fællesskab, hvor man har fælles
baggrund, fælles etik og moral, og
samme sæt værdibegreber.
Er dette grundlag solidt nok, vil man
kunne tillade sig at ” stå inde ” for
andre i fællesskabet, og samtidig
bevare sin egen selvstændighed.
Sådan er det også i Sct. Georgs
Gilderne, vi kommer af eget ønske
og egen fri vilje for at være med i et
fællesskab med fælles mål. Fælles
værdier og fælles normer. Vi skal
værne, både om Gilderne, om fællesskabet, om sammenholdet, og
hvis vi hele tiden arbejder med os
selv, både som enkelt menneske og
som en sammenslutning af mennesker, der vil gøre deres bedste for
at leve efter Gildeloven, og hvis vi
støtter hinanden med at leve op til
idealerne, ja, så vil vi også kunne
stå inde for hinanden og for fællesskabet.
Der ligger store livsværdier i at være
fælles om et stykke arbejde, og høsten er så afgjort med til at skabe
sammenhold og fællesskab.
Men vi skal også følge med tiden. Vi
skal være relevante, selv om vi ikke
alle er helt unge mere, skal vi turde
gøre det nye”.
Efter Gildehallen blev der serveret
sandwich og diverse drikkevarer og
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kl. 20.15 afsluttede Stadsgildemesteren endnu en dejlig Sct. Georgs
Aften med bl.a. at takke 2. og 3.
Gilde, som havde stået for arrangementet – med en speciel tak til tovholderne Britta Højriis fra 2. Gilde og
Erik Sandholt fra 3. Gilde
Reserveskriver: Annemarie Sønderby, 2. Gilde

SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.

Ekstraordinært Stadsgildeting
Mandag, den 9. maj 2022 kl. 18.00
Med følgende dagsorden i henhold til Stadsgildetingets
vedtagelse den 23.03.2022
Dagsorden:
1. a. Valg af dirigent
b. Valg af protokolfører/referent
2. Stadsgildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab
for 2021 til godkendelse
3. Beslutningsprotokol oplæses

Aase Jensen
Stadsgildekansler

Byens VVS´er

Byens
9

SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.

STADSGILDERÅDSMØDE
Mandag den 9. maj 2022. kl.19.00 i Gildehuset
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af referat fra sidste stadsgilderådsmøde d. 25.oktober 2021.
5. Stadsgildemesterens beretning
6. Økonomien p.t.
7. Beretning fra udvalgene
)

\,\. )-o;}.\a.

. "�

)

Hjælpekomite
b. Husudvalg
c. Lejrudvalg
�()d'
\
d. Udlejning Frydenborg
e. Distributionsudvalg
f. Ridderudvalg
g. Aktivitetsudvalg

Eventuelt
\
\,\. 8.)-o;}.

herunder GIM-udvalg og onsdagsklubben

Der
er mødepligt
. "�
�()d' \ for samtlige gildeledelser og udvalgsformænd. Alle øvrige
gildebrødre er velkomne.
På stadsgildets vegne
Aase Jensen
)

Stadsgildekansler
\,\. )-o;}.\

. "� �()d' \
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STRIKKEPIGERNE
MAJMARKED kommer til byen og
således vil også strikkepigerne, ja
det vil sige, der er ikke så mange
strikkepiger, men vi vil gerne om der
er nogle der vil levere til os. Så tager
vi nemlig gerne afsted ud i
landet og sælger tingene til
fordel for hjælpearbejdet i
Sct. Georgs gilderne. Den
27. maj skal vi ned til byen
og stå omkring den sædvanlige plads ved den spanske
trappe. Har du mulighed for
at strikke et par strømper,
halsedisse, vanter, grydelap
eller hvad du er bedst til, så
modtager vi gerne alle former for håndarbejde. Vi har
en del garn i kælderen, så

måske der er noget der kan bruges
af dette. Måske du også har en lille
ting, som du alligevel havde dømt
til genbrug eller lossepladsen, så
modtager vi også, vil forsøge at lave
et lille bord med genbrugssager. Alt
går til den gode sags tjeneste.
Britta

3. GILDES BOD MAJMARKED 2017

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

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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2. GILDE

Gildeting
Den 17. marts afholdt 2. gilde Gildeting. Ledelsen havde lavet et godt
forarbejde og det hele blev godt styret, med hård hånd af Jette, så vi havde ingen problemer. Nye folk på banen,
og det er vigtigt for at vi
kan bestå. Og den eneste
måde at finde ud af hvordan gildearbejdet foregår, er ved at være med i
nogle arbejdsudvalg hvor
man har muligheden for
at lære andre gildebrødre
at kende og derved bl.a.
også få kendskab til deres
måde/ideer/ansvar/udfordringer osv., i forhold til
hvorledes deres Gilde kører. Vi ”gamle” har også et
ansvar for at lære godt op
og ruste gildebroderen, så
han / hun tænker: det kan
jeg slet ikke klare. Et velorganiseret Gildeting og pøj
pøj til de nye. Vi andre står

Print

•
•
•
•
•
•

bag.

Den 21.april stod den på Gildehal,
og det blev en omvendt en af slagsen. Vi startede med et foredrag,
hvor vi havde besøg af formanden
for mødrehjælpen i Kolding, der fortalte om deres arbejde i byen / bu-

VISITKORT
BREVPAPIR
KUVERTER
LØSBLADE
FOLDER
BLOKKE

Fynsvej 40, 6000 kolding • Tlf. 2143 4601
cs@abcprint.dk • www.abcprint.dk
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Gildehal

•
•
•
•

KLUBBLADE
BROCHURE
ROLL-UP
POSTKORT

tik / på landsplan osv. De
havde søgt om tilskud til
en udflugt til Legoland, og
den har 2. Gilde doneret
8000 kr. til, og dette beløb
sammen med det hjælpekomiteen har bevilget, vil
blive overrakt på Sct. Georgs aften på slottet.
Herefter stod den på
et velgjort stjerneskud i
hyggelig snak. Og mens
snakken går bedst, så kaldes der til gildehal. Alt gik
godt, kun når AMS skulle
i gang med musikken, så
kiksede det. ( hvorfor er
det at vi hører problemet,
igen og igen) Alle siger
det fungerer godt, men
så er det ligesom, at når
gildehallen kører …….så
går det ikke. Nå, men vi
får en smilende stemning
i gildehallen og har fuld forståelse
for den der sidder med problemet.
Efter Gildehal, så kaffe og portvin og
blommer i madeira og bordet rundt.
Bordet rundt, dvs. alle udvalgsrepræsentanter, har ansvar for at
komme med sidste nyt, så vi med ri-

melighed alle, kan føle os opdateret,
hvad foregår der i Sct. Georgs Gilderne i Kolding. Også en god måde
at gøre nye medlemmer mere opdateret, interesseret og at de nemmere
kan spørge ind i dette fællesforum.
Referent Britta

&

&

Vi matcher laveste netpris

V/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Platinvej 4, 6000 Kolding Tlf. 75 52 50 22

Vi matcher laveste netpris

V/ Thomas Sørensen & Klaus Olesen

Innovative
Innovative inventarløsninger
inventarløsninger

Koldin

g

www.ot-lauridsen.dk
www.ot-lauridsen.dk

Koldi

Innovative
inventarløsninger

ng

Platinvej 4, 6000 Kolding Tlf. 75 52 50
22
www.ot-lauridsen.dk
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3. GILDE

3. Gildes Gildehal
den 13. april 2022.
30 gildebrødre deltog i april gildehallen, hvor vi havde indsættelse af ny
gildeledelse og herolder.
Vi startede gildehallen med at mindes John Hansen. Gildemester Erik
Sandholt sagde nogle mindeord om
John Hansen og herefter havde vi et
minuts stilhed.
Vi fortsatte gildehallen med indsættelse af ny Ledelse og herolder i
henhold til valget på gildeting i marts
måned. Vi startede med indsættelse af ny skriver. Ny Skriver blev
Michael Andersen. Herefter indsættelse af ny Gildemester som blev
Kaj Vahlkvist. Den nye Gildemester
indsatte så ny Kansler, Per Olsen og
ny Skatmester Bent Christensen. Til
slut blev der indsat ny Flagherold,
som blev Leif Lind.
Herefter Gildemestertalen:
Gildelovens første bud lyder: Du skal
gøre dit bedste, for at nå frem til en
livsanskuelse, en personlig stilling
til grundlaget for din tilværelse. Det
er da svært, for hvorfor er du som
du er. Du er et produkt af arveanlæg, opdragelse, skolegang, faglig
uddannelse, kammeratskaber, ægteskab og sidst, men ikke mindst
de gode og dårlige oplevelser, som
livet har givet dig. I alt det, skal du
finde frem til din personlige livsan-
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skuelse og til din egen stilling til din
tilværelse. Kort sagt: Tænk på dig
selv – Hvorfor er jeg som jeg er? –
har jeg en personlig holdning til min
tilværelse? – Har jeg nogle gode leveregler? Holder jeg gilde loven? –
Er der plads til forbedringer?
Og nu til noget helt andet.
I Danmark har vi rigtig mange mærkedage. Vi har netop haft kvindernes
kampdag og til maj har vi arbejdernes kampdag. Så har vi mors dag
og fars dag som har kommercielt
udgangspunkt, men som selvfølgelig sætte fokus på opmærksomhed
på din far og mor. Vi har en masse
nationale flagdage, der giver os en
påmindelse om nationale begivenheder. For vores eget vedkommende har vi Sct. Georgs dag og – aften.
Vi må naturligvis ikke at glemme de
kirkelige højtidsdage, dem er der
også nogle stykker af, bl.a. Allehelgensdag, hvor vi mindes de døde,
for ikke at glemme jul, påske og
pinse.
Nogle mener, at vi har behov for en
ny mærkedag, en officiel dødens
dag. Døden er jo uafvendelig og ikke
til at komme uden om på et ukendt
tidspunkt.
Vi danskere er rigtig gode i følelsen
af kontrol, og det har gjort, at vi ikke
er gode til at snakke om døden Vi
vil meget hellere snakke om livet. Vi
skal naturligvis, snakke om det gode
liv vi har og de glæder livet giver os.
Vi må bare ikke glemme, at det er nu
vi lever, men vi lever alle på lånt tid.
Der er en berøringsangst for at
tale om, hvordan den sidste tid

skal være. Det kunne derfor være
oplagt med en officiel mærkedag,
hvor samtale om døden kan sættes
i gang. Samtalen kan foregå stille og
roligt i familien, hvor der kan snakkes om evt. testamente, hvis der
er specielle familieforhold, der kan
være tale om ønsker til bod-ling, forhold for efterladte ægtefælle, specielle ønsker om diverse indbodeling
mellem børnene, pensionsforhold
og forsikringer. Hvis der er behov
for det, kan man jo nedskrive nogle
beslut-ninger evt. med underskrifter.
En ny mærkedag kan måske give
anledning til en sådan snak.
Døden kan komme som forventet,
og det vil give god tid til, at få snakket om forventninger og ønsker,
men døden kan også komme ganske uventet og pludseligt, så der
ikke levnes tid til nogen snak overhovedet.
HUSK Når du er død – har du ikke
mere at skulle have sagt.
Det kan være en stor hjælp for de
efterladte og pårørende, at man har
haft gode samtaler om døden og
begravelsen. Tiden efter et dødsfald og indtil begravelsen kan være
kort og kræve mange beslutninger.

De efterladte vil jo gerne arrangere,
at afslutningen af livet for den døde
foregår så minderigt og ordentligt
som muligt.
Når der har været begravelse, kan
der opstå en ny opgave, for når du
dør, risikerer du at leve videre digitalt. Prøv at slå jeres navne op på
Google, så kan I se hvad der ligger
på det digitale netværk. Tænk i øvrigt på hvad er ligger på din computer af billeder og breve.
Det kan være en god ide` at vælge
en betroet person til at tage sig af
det digitale eftermæle. Hvem skal
blive betroet med dine personlige
koder?
Det foregår under fanen ”indstillinger” og punktet ”generelt”. Under
fanen ”mindesmærke” kan der vælges forskellige muligheder for bevarelse eller sletning af informationer.
Men du har naturligvis også retten til
at blive glemt, ved at tage koderne
med dig i graven.
Leif Lind holdt 5 minutters Sct. Georg. Hvor Leif fortalt om menneskehedens udvikling. Hvor man i Stenalderen og Jernalderen arbejdede for
at overleve, ved at sørge for mad, at

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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få en bolig og socialt samvær. Gennemsnitslevealderen var dengang
ca. 50 år. I nutiden lever vi i ondskaber, der er krige for at få magt, der er
religiøse krige og nogle lever i overflod, hvor andre lever på sultegrænsen. Vi har i dag tekniske hjælpemidler der kan gøre livet lettere for
os, på bekostning af forurening, som
er en uoverskuelig belastning for vores natur. Sådan afsluttede Leif Lind
5 minutters Sct. Georg.
Paul Pedersen læste gildeloven.
Herefter lukkede Gildemesteren gildehallen.
2. gruppe stod for eftergildehallen,
hvor Bent Påbøl var bordleder.
Michael Andersen - Skriver.
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5. GILDE

5. Gildes lørdagstræf:
Den 2. april mødtes fem deltagere
på P-Pladsen ved Seest Kirke.
Lørdagstræffet var planlagt af
Tove Schmidt, og turen foregik i den
smukke Hylkedal.
Der er ikke langt over til Hylkedalen
fra Seest Kirke, så vi kom hur-tig til
den første ”forhindring”, i form af en
stejl nedstigning. Heldigvis er der
sidste år, lavet nogle rigtig fine trappetrin. Men ak og ve, da vi var kommet ned på plan grund og kommet
over Seest Mølleå, gik det atter stejlt
op ad. Velankommen op ad stigningen, kom vi forbi Harte rasteplads

øst, hvor vi spiste vores medbragte
mad.
Og ved i hvad vi så? Jo, Sussi og
Leos autocamper, men det var kun
Pia, som fik et glimt af dem. Jeg
foreslog også, om vi ikke skulle over
til dem, for at få en autograf. MEN
nej, interessen var der ikke.
Vi fortsatte nu hen til Peterslyst, hvor
GoMonkey klatrepark ligger.
Den kan i øvrigt anbefales at prøve, for man bliver som barn på ny,
når du svinger dig rundt på klatrebanen. (Har prøvet den).

side af åen, og gik nu på en ny sti,
med en flot udsigt ud over ådalen.
Vi kom også forbi en masse anemoner.
Lidt opad igen, og lige pludselig, var
vi tilbage til bilerne.
En dejlig tur var nu slut, og der skal
lyde en tak til Tove, for den smukke
tur.!
Skriver Kurt

Nu var de værste stigninger overstået, og vi gik ned ad en stejl bakke, og fortsatte langs med Seest
Mølleå. Gik over på den modsatte
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FØDSELSDAGSGILDEHAL!
Tirsdag d. 19. april var der fød-selsdagsgildehal i 5. Gilde.
I 1974 d. 18. april startede
5. Gilde som et blandet gilde.
Derfor kunne vi fejre 48 års fødselsdag.
18 gildebrødre var mødt op, og
som gæst deltog Karsten Barfoed.
Det var en begivenhedsrig gildehal, idet der var to gildebrødre, som
skulle optages som væbnere.
Ligeledes var der et 50 års jubilæum og et 25 års jubilæum.
Det var Mariann Skovgaard og Marius Kristensen, som skulle aflægge
væbnerløftet. Efter at ha` redegjort
deres valgte væbnersvar, kunne
de aflægge deres væbnerløfte. Gildemesteren kunne nu gi` dem hånd
på, at de var de nye væbnere.
Karsten Barfoed havde nu fornøjelsen af, at overrække Bodil Eliasen
50 års nålen.
25 års nålen til Lise Jaritz-Nielsen
blev overrakt af gildemesteren.
Et stort tillykke til de to nye væbnere
og jubilarer!
Gilemestertalen handlede om at
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kontrollere sit hidsige temperament.
Få udleveret en stak søm, og hver
gang temperamentet er ved at koge
over, så slå et søm i. Det hjælper!

Menuen i eftergildehallen, bestod
af ”gammeldags” oksesteg med diverse tilbehør og en rigtig god sovs.
Derefter var der kaffe og en rigtig
lækker lagkage med jordbær!

En stor tak til den arrangerende
gruppe, for den fine borddækning og
en rigtig fin aften!
Skriver Kurt

5
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5 gilde gruppemøde
En tur i Marielund
Hvor godt kender vi egentlig denne
dejlige plet? Viste I, at I 2015 blev
der fundet en ny svampeart i skoven. Selvom den nye svamp har
været ”kendt” i ti år, måtte forskerne
vente til 2013, før tilstrækkeligt materiale dukkede op, som har gjort,
at svampen officielt er blevet anerkendt som en ny art, med navnet
Cortinarius koldingensis
Historisk skænkede O.F. Kralund
skoven, til Kolding Kommune, som
gave i 1875. Kralund havde dog
overdraget gaven allerede i 1873,
men gavebrevet er dateret 1875 og
i gavebrevets § 4 hedder det: ”Efter
min hustru Marie Kralund født Find
skal den bortskjænkede Eindom

stedse føre navnet ”Marielund” og
den store Steen, som er opreist i
Skoven, og indhugget dette Navn,
skal bestandig fredes og beholde
sin nuværende Plads. Der var i øvrigt nogle klausuler om at skoven
skulle være ” en lysteskov for kolding borgere og kommunen skulle
vedligeholde gange og veje og sikre
forsyning af tilstækkelige bænkeDyr og fugle skulle bestandigt være
fredede så alt jagt og skyden skal
være forbudt ”
Skoven drives i dag ikke alene med
henblik op at give størst mulig overskud men med henblik på at publikum kan få den største mulige oplevelse ved at besøge skoven, derfor
er der bevidst plantet meget varieret
vegetation.
I øvrigt så er Marie Kilden fredet og
løbende under tilsyn af fredningsmyndighederne - Tidligere var kilden
omgivet af rækværk. I 1939 blev anlægget omlagt. Kilden tørrede ud efter at Østre Vandværk i 1937-38 blev
udvidet
med
boringer i Dyrehavegårds
Eng, Kolding
Skov og Komarksbuskene. Kilden blev
fredet januar
1968. (Kolding
Stadsarkiv).
Mette Skræ
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FRYDENBORG
Hvis I har besøgt Frydenborglejren
for nyligt har I nok har bemærket, at
der er opsat 3 forbudskilte.
Baggrunden herfor er, at vi under
Covid-19 krisen havde mange uformelle gæster, der benyttede området til søndagsudflugt og andet.
Det er naturligt, at i den ned lukkede
situation havde familie og børn behov for at komme ud i den friske luft
og nyde naturen og i den ulykkelige
situation så vi nok lidt igennem fingrene med det.

Men ting udvikler sig jo ofte. Og efter
et nedbrændt affaldsstativ, som med
lidt held, kunne have nedbrændt hovedbygningen, samt gener for vores
lejere af Frydenborglejren, hvor
nogle mente det var OK at benytte
området til picnic uagtet lejren var
udlejet, blev lejrudvalget enige om
at indkøbe 3 forbudskilte for at forsøge at stoppe tilgangen af uvedkommende gæster.
Det er vores og naboers oplevelse
at skiltene har levet op til formålet.
Bent Christensen
Udlejningsansvarlig
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†
Mindeord for for
Mindeord
John Hansen
3. Sct. Georgs Gilde

John Hansen

Atter et led i vor kæde er bristet, en bror er død –
en ven har vi mistet.

3. Sct. Georgs Gilde

Vor gildebror John Hansen afgik ved døden den 6. april 2022 i en alder af 83 år.
John var født i 1938 og blev optaget i Sct. Georgs Gilderne i Kolding 1976. Væbner i 1977 og Ridder i 1988.
John har haft mange forskellige opgaver i gildet. Skriver 1977 – 1978. Gildemester
1985 – 1986. Distriktsskatmester i Sønderjyllands Provincial 1991 – 1993. Stadsgildemester 1988 – 1990 da Frydenborg lejren blev ombygget. Broderfonden 2002

et led i vor kæde er bristet, en bror er
– 2007.

John var en meget flittig og afholdt gildebror som ikke glemte sin spejdertid. Han

lavede virkelig gode spejderløb og fik bl.a. spejderne til at tage hinanden i hånden

en ven har vi mistet.
og danne kæde om Koldinghus ved et af løbene.
Æret være Johns minde.

3. Sct. Georgs Gilde / Per Olsen - Kansler

ansen afgik ved døden den 6. april 20
22

Onsdagsklubben

Onsdagsklubben vil gerne have mange flere deltagere.
Onsdagsklubben er et afslappet mødested og netværk for alle gilder i Kolding.
Vi hygger med kaffe kortspil, konkurrencer, billard strikning og mange andre ting.
Vi har ingen ”natugle” men onsdagspubben, hvor vi løser alle verdens udfordringer.

død –
Kære gildebrødre
Gi’ det en chance!!! vi mødes hver onsdag 14.00 i gildehuset.
Henning

022 i en alder af 83 år.
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68792

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.

RABAT

på salæret

Værdi 5.000
+ gratis onlin

Kontakt os allerede i dag og start med en gratis
og uforpligtende salgsvurdering af dit hjem.

* 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. Gælder til den 31.12.2022.

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

kr.

e markedsførin
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