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Gildebror Hans Emil Andersen får 50-års tegn
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STADSGILDET

Referat af Stadsgildeting
onsdag den 23. marts 2022
(forkortet)
Deltagere: 22 Gildebrødre
Stemmeberettigede gildeledelser:
1. gilde 1 GB, 2. gilde 3 GB, 3. gilde
3 GB, 4. gilde 2 GB + fuldmagt, 5.
gilde 2 GB, Stadsgildet 3 GB.
Diverse udvalg: Hjælpekomité,
Lejrudvalg, Udlejning Frydenborg,
Husudvalg, Distributionsudvalg, Aktivitetsudvalg, Redaktionsudvalg.
Stadsgildemester John Preben Hansen bød alle velkommen til et helt almindeligt stadsgildeting, hvorefter vi
gik over til dagsordenen.
Ad. 1 Valg af dirigent: Verner
Thomsen
Ad. 2 Valg af referent: Aase Jensen
Ad. 3 Stadsgildemester John Preben Hansens beretning
Det er rart igen at holde et arrangement, der ikke har været udsat, som
de fleste arrangementer har været
det det i denne Corona tid. Vort sidste Stadsgildeting blev således afholdt den 7. juni 2021.
Lad mig starte med at takke alle gildebrødre for det gildeår, der gået

siden sidste Stadsgildeting. I en tid
med aflysninger og udsættelser er
der blevet støttet op om gildebevægelsen i Kolding i det omfang, det
har været muligt. Tak skal i have for
det.
Også en tak til de gildebrødre, der
har haft mulighed for at deltage i de
opgaver, vi har haft til gavn for vort
hjælpearbejde.
Der har i 2021 været løst flere opgaver for Kolding Kommunes Eventafdeling og den 30, august fik vi endelig afholdt den udsatte Sct. Georgs
Aften i gildehuset med 52 gildebrødre men kun 1 spejder. Der blev ikke
uddelt donationer denne aften. Vi fik
også indsat vores nyvalgte stadsgildekansler Aase Jensen og stadsgildeskatmester Peter Eeg.
Vores Åbent Hus arrangement over
4 mandage, som var blevet annonceret med 3 store annoncer i Kolding
Ugeavis, gav desværre ingen besøgende. Vi må op på hesten igen, da
vi skal have flere nye gildebrødre
her i Kolding. Vi har fået et tilskud
til dækning af disse arrangementer
på kr. 6.000,- fra Landsgildets udviklingsfond.
I oktober og november var der ligesom ved at kommet gang i gilderne
igen, 4. gilde fik Kongebåden på
land, Broderhjælpen fik afholdt ekstraordinær generalforsamling, der
blev afholdt Stadsgilderådsmøde
hvor der deltog 25 GB, og der blev
afholdt flere arrangementer, møder
og gildehaller.
2. gildes Bankospil blev aflyst, men
heldigvis erstattet af et foredrag i Gil-
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dehuset med professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen,
som gjorde os alle lidt klogere på de
dyre medicinpriser.
Den 24.november blev der afholdt
Fredslyset, og der blev doneret kr.
69.500,- til forskellige formål.
I december begyndte coronanedlukningerne igen, men de fleste gilder
og onsdagsklubben fik afholdt deres
juleafslutninger, men juletræsfesten
og Nytårskuren blev aflyst. Heldigvis
fik nogle gilder afholdt en frilufts-nytårskur kombineret med en travetur.
Nogle gilder har fået lidt udfordringer med at få afholdt deres gildeting.
Jeg håber, det vil lykkedes, så ledelse og udvalgsposter kan komme på
plads.
Vi har igen fået lejet annekset ud.
Det er et rengøringsfirma fra Esbjerg, der har lejet det. Vi har haft
et møde med Kongernes SamlingKoldinghus vedr. fremtidigt samarbejde, og vi fik en fin aftale om leje
af Riddersalen til Sct. Georgs Aften
på plads. Et tilsvarende møde om
samarbejde har også været holdt
med Kolding Kommunes Kultur og
Eventafdeling.
Den nærmeste fremtid. Vi har fået

Den Grønne Stue
Blomster, brugskunst & specialiteter
Esbjergvej 40 - 6000 Kolding
Telf. 76 300 620
www.dengronnestue.dk
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fibernet lagt ind i huset, både på 1.
sal og i stuen uden beregning så
længe vi ikke tager det i brug. Sct.
Georgs Aften bliver i år afholdt på
Koldinghus i Riddersalen. Det er 2.
og 3. gilde, der står for det praktiske,
og vi håber, der møder rigtig mange
og i maj er der Ridderhal her i Kolding, søsætning af Kongebåden,
stadsgilderådsmøde og Distriktsgildeting. Og en enkelt ting på den lange bane: I august er det 25 år siden
vi flyttede ind i gildehuset.
Jeg vil gerne slutte min beretning
med et lille citat: ”Giv mig sindsro
til at acceptere de ting, jeg ikke kan
ændre, og giv mig mod til at ændre
de ting, jeg kan, og visdom til at se
forskellen.
Ad. 4 Stadsgildeskatmester aflægger det reviderede regnskab.
SGM John Preben Hansen meddelte, at årsregnskabet for året 2021
endnu ikke er helt færdigt, vil Stadsgildet indkalde til et ekstraordinært
Stadsgildeting, hvor eneste punkt
på dagsordenen vil være fremlæggelse af regnskabet for 2021,når
årsregnskabet foreligger.

Ad. 5 Behandling af indkomne
forslag.
Forslag til vedtægtsændring/vejledning vedr. Frydenborglejren
(vedtægtsændring/vejledning
vedr. Frydenborglejren er udleveret til alle deltagere)
Bent Christensen gennemgik diverse rettelser til vejledningen, og de
blev alle godkendt.
Ad. 6 Beretning fra Udvalg
a.
Beretning fra Hjælpekomiteen v/Jørgen Pørksen
Hjælpekomiteen har indkøbt 5 hotelte, som man gerne ville uddele
til spejdere her i Kolding, men trods
flere henvendelser har det været meget svært at få afsat teltene.
Kommunikationen med de enkelte
spejdergrupper er meget træg. Det
har indtil nu kun været mulig at afsætte 4 telte, men komiteen arbejder fortrøstningsfuld videre med
projektet. Jørgen roste det interne
samarbejde i Hjælpekomiteen og
med Børnestøtten, hvor der er flere

donationer på vej.
Nis Jørgensen mente, at det er en
dybt alvorlig ting, at der ikke er nogen
spejdere, der besvarer vores henvendelser og bakker os op i vores
arbejde. Karsten Barfoed mente,
at der var telte nok på Landslejren.
John Preben Hansen påpegede, at
de spejdere, som har fået tildelt et
hotelt, skal møde op til Sct. Georgs
Aften, da de ellers ikke ingen telt vil
få. På aftenen uddeles det mærkat,
som giver dem ret til teltet. Jørgen
Pørksen mener, at Hjælpekomiteen
fremover vil donere penge til socialt
arbejde i stedet for primært til spejderne, når de viser så lidt interesse
for vores arbejde. Aase Jensen
gjorde opmærksom på, at vi skal
sørge for at være meget mere synlige, når vi donerer penge, da mange
udenfor vores kreds ikke aner, hvad
vi står for og hvor meget vi yder til
forskellige formål. Tove Andersen.
Vi trænger til en evaluering på et højere plan om, hvad målet med vores
virksomhed egentlig skal være. I 5.
gilde har man været omkring Fredslyset, hvor de godt kunne tænke sig
at gøre noget andet end vi plejer –
større synlighed.

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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c. Årsberetning fra Frydenborgudvalget v/Ole Otzen
På trods med corona, har der været
rimelig udlejning. Vi har i udvalget
besluttet at forhøje udlejningspriserne fra 2024 med 200 pr. dag.
Rent praktisk siden sidst: Mastesejlet er endnu engang blæst i stykker
og kan ikke repareres. Der er nyplantet mellem huset og vejen med
vintereg, hvidtjørn, aronia, rødel,
fjeldribs og lindetræer udført af 13
BG. Så er der udskiftet rørinstallationer på grund af tærringsskader.
Samtidig er der opsat berøringsfri armaturer på vaske i baderum,
toiletter og håndvask i køkkenet. I
spisestuen er inventaret udskiftet
på nær stolene i opholdsafdelingen. Til erstatning for mastesejl er
der sendt ansøgning om tilladelse
til opsætning af en madpakkepavillon, hvor mastesejlet tidligere stod.
Pavillonen bliver på 10 meter i diameter, det samme som mastesejlet. Der søges fondsmidler, når det
er godkendt (mulighederne mener
vi er gode). Der er opsat skilte ved
indkørslerne fra vejen, og ved trappen fra stranden med Tekst: ”Privat
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ingen adgang uden aftale”. Naboerne vil blive orienteret om at de har
en aftale, det samme gælder også
GB. Det skyldes, at lejren af nogle
betragtes som offentligt område, og
har benyttet det med det til følge at
efterlade affald og et afbrændt skraldespandsstativ. Det brugte inventar
fra spisesalen er doneret til Herkulesspejderne i Kolding. Til sidst vil
jeg sige at Frydenborglejren er attraktiv at leje og et godt aktiv for Sct.
Georggilderne og det skulle gerne
fortsætte, men det kræver, at man
sørger for at holde tingene i orden.
Til slut vil jeg takke de GB der har
gjort en indsats og støtte når der har
været opgaver.
d. Beretning fra udlejning Frydenborg v/Bent Christensen
Frydenborglejren har i 2021 doneret kr. 83.100,00 til hjælpearbejdet,
hvor vi har haft besøg af plejehjem,
børneinstitutioner med flere. I alt ca.
800 ældre og børn har været på besøg. Det betyder, at vi er med ved
aftensbordet, når børnene med flere
beretter om en dejlig dag i Frydenborglejrens dejlige natur. Det skal vi

være stolte af og her gør vi en stor
forskel. Igen i år stiller Frydenborglejren 8 uger fra mandag til torsdag
til rådighed for hjælpearbejdet. Til
slut vil jeg gerne sige tak til lejrudvalget for det gode samarbejde og
det store arbejde der udføres i Frydenborglejren.
e. Beretning fra Husudvalget v/
Poul Lyngs
I mit sidste referat var jeg glad for,
der igen var kommet liv i huset, men
det var en stakket frist, inden der
igen blev lukket ned, så huset igen
stod næsten tomt de første måneder
af det nye år. Nu er det bare at håbe,
vi er nået til normale tider, så vi frit
kan mødes og bruge huset uden
begrænsninger. Det var jo planen,
at den stille tid først på året skulle
være brugt til at få malet køkken og
gang. Det blev, som de fleste nok
har bemærket, ikke til noget., men vi
prøver igen til sommer, når der igen
er stille i huset. Der er hentet tilbud
på nye bordplader til gildehuset i forbindelse med, at Frydenborg skulle
have nye borde, men da udgiften
ikke var med i budgettet, blev indkø-

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

bet udsat indtil videre. Låsesmeden
havde jo også sagt op den 1. december og forlod huset 1. marts. Heldigvis har vi lejet huset ud til MAX Rengøring, et firma fra Esbjerg, som er
ved at etablere sig her i området, så
vi byder vore nye lejere velkommen.
Vi har også et projekt med renovering af pladsen foran huset i gang,
men vi har endnu ikke nok penge til
at gå i gang. Jeg vil lade det være
op til det nye husudvalg, om eller,
hvad der skal laves, og om det skal
udføres i sommerperioden, hvor der
ikke er den store aktivitet i huset. Til
slut en tak for godt samarbejde med
husudvalget, og ikke mindst de gildebrødre, der hver gang vi kalder,
møder op for at holde vort hus fint
og i orden.
g. Beretning fra distributionsudvalget v/Kurt Schmidt
Slutresultatet for 2021:
Et flot resultat, som vi kan være
rigtig stolt over! I 2022 har vi været
rundt en gang med HOME flyers.
Vi er i fuld gang med omdelingen af
8.500 flyers, og dette afsluttes d. 27.
marts! I 2022 skal vi ikke gå med kol-

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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ding.net aviser. Første ombæring af
Home flyers indbragte kr. 15.700,00!
Jeg takker endnu en gang for en flot
indsats. Vejret kan vi ikke klage over
i øjeblikket, så det er med at komme
ud og nyde det fine vejr, og få nogle
D-Vitaminer!
h. Beretning fra Aktivitetsudvalget v/Finn Mortensen
Vi har stået parkeringsvagt på
Skamling og Koldinghus i 2021:
Til kulturnat og Koldinghus fik vi ca.
1 uges forvarsel (opringning om vi
kunne klare opgaven) Vi har haft
evalueringsmøde med:
•
Kolding kommunes Eventafdeling om Kulturnat 2021 og 2022.
De var meget tilfredse med vores
indsats.
•
Koldinghus – Kongernes
Samling. Ved senere arr. 3-4 gange
får vi ingen penge, men Riddersalen
den 23.04. på gode vilkår.
•
Musik Kolding. Evaluering
vedr. Skamling 2021. Flot klaret!
Kun foreløbig forespørgsel om vi
kunne klare Grøn koncert parkering
Jeg har haft en foreløbig tilmelding/
forespørgsel ude til gildebrødre, da

Altid mere end 1.000 nye
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på
Autocentralen.com
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det er i sommerferien, og har meddelt Musik Kolding, at vi godt kan
løse opgaven. Tak til alle gildebrødre, som har hjulpet med at løse opgaverne.
i. Beretning fra I & D v/Christian
Sønderby
Der havde først på året været meget lidt stof til bladet, men det var vel
helt naturligt, da aktiviteterne i gilderne jo nærmest var indstillet p.g.a.
coronaen. Nu er der igen gang i skriverierne, men jeg kan altid bruge et
indlæg mere. I starten af den nye
stadsgildekanslers embedsperiode,
var der nogle indkøringsproblemer
med adresselisten, men de er nu
løst, og det kører fint igen. Samarbejdet med trykkeriet kører eksemplarisk!!!
Ad. 7 – 15 Valg:
Stadsgildemester: John Preben
Hansen
Suppleant: Tove Andersen
Stadsgildekansler: Aase Jensen
Suppleant: Henning Lorentzen
Stadsgildeskatmester: Peter Eeg
Suppleant: Bent Christensen
Revisorer: Henning Spens, Rita
Thomhav

Suppleant: Regnar Staugaard
Udlejningsansvarlig Frydenborg:
(vælges i lige år) Bent Christensen
Formand for Gildehuset: (vælges i
lige år) Poul Lyngs og Erik Sandholt
1 år hver
Formand for Aktivitetsudvalget:
(vælges i lige år) Finn Mortensen
Ad. 16 Eventuelt:
Ole Otzen vil gerne have besked
om, hvem er sidder i de enkelte udvalg snarest, så han ved, hvem han
skal sende info ud til.
Dirigent Verner Thomsen takkede
alle for god ro og orden og lukkede
Stadsgildetinget. John Preben Hansen takkede alle for et godt Stadsgildeting og en særlig tak til Verner
Thomsen for at styre aftenen til alles
tilfredshed.
Aase Jensen,
Stadsgildekansler

1. GILDE

50-års jubilæum og 80-års
fødselsdag i 1.Gilde.
Til 1. Gildes gildeting, skulle der
også fejres nogle mærkedage.
Gildebror Hans Emil Andersen kunne denne dag få udleveret 50-års
tegn.
Tegnet blev udleveret af Distriktgildemester Karsen Barfod som holdt
en smuk tale om Hans Emils mange
meritter gennem de 50 år han har
været i gilderne.
Hans Emil takkede for nålen og kunne opsummere med flere detaljer
om oplevelserne gennem de mange
år. Særlig hans optagelse for 50 år
siden står tydelig printet og som jeg
hørte det, er det ikke som det foregår
nu til dags. Det kunne man måske
vende tilbage til for at få flere medlemmer i gilderne, da vi vist er ved at
være en uddød race, desværre!
Denne aften havde vi også en 80års fødselsdag der skulle fejres i 1.
Gilde.
Det var formand for Hjælpekommiteen m.m. Jørgen Pørksen som blev
fejret med de 80 år og Gildemester
Otto Bjerregård lykønskede og udlevere nogle dejlige flasker vin som
gave fra 1.Gilde.
Herefter startede Gildetinget, som
skulle vise sig ikke at være så gemytlig som ovenstående.
Reserveskriver:Svend Erik Pørksen
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2. GILDE

3. GILDE

Det går fremad.

GILDETING I 3. GILDE

Efter en aflyst Nytårsgildehal, turde
vi mødes igen til en ”gensynsfest”
den 24 februar. Der var lagt op til
en snakke/hygge aften med masser
af dejlig Tapas / brød, ikke meget
tid til sang, nej spise - spise, snakke - snakke, og en lille oplæsning
fra Ruth, men hvor var rugbrødet?
Behøver vi ikke med Lenes dejlige
nybagte boller og smørhorn. Bordet
rundt er alle glade for, vi hører hvad
der sker i de forskellige udvalg og
kan holde os opdateret. I tiden siden
sidst har vi motioneret sammen med
Home,
og fået tildelt Vester Nebel.
) \,\. )-o;}.\
Og den er vi så ved at lære også.
"� til�()d'
Jeg . kom
en\ postkasse der stod
Spangsberg på, men desværre var
der ingen smagsprøver; blev lidt
skuffet. Nu står Gildeting for døren,
og jeg er sikker på min ledelse har
det
hele)-o;}.
på\ plads, og vi kan komme
) \,\.
i gang med et nyt og levende år for
. "� �()d' \
vores gilde.

Torsdag den 10. marts afholdt 3.
gilde deres gildeting.
Vanen tro startede vi med en god
gang gule ærter med tilhørende
flæsk og pølse. Et fint måltid, der
blev skyllet ned med en øl og en
snaps.
Til dirigent valgtes Finn Mortensen,
som på udmærket vis førte os igennem gildetingets mange beslutninger.
Til protokolfører valgtes Niels-Christian, der skrev alt ned.
Gildemesteren mindedes afdøde
Ejvind Snediker Jacobsen med 1
min. stilhed.
Herefter berettede gildemester Erik
om alle de arrangementer, som 3
gilde har været indblandet i. Gildet
har været i aktion 31 gange i årets
løb, med arrangementer og møder.
Der har været nok at se til, men det
er blot udtryk for at 3. gilde er et virkeligt aktivt gilde.
Så var det gildeskatmesterens tur til
at orientere om gildets økonomiske
forhold. Per. J. kunne berette om en
rigtig god økonomi i gildet, selvom

Skriver Britta
)

\,\. )-o;}.\

. "� �()d' \
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der var tale om et lille underskud i
2021.Regnskabet var omhyggeligt
gennemgået af vores revisorer Verner og Gunnar, som havde fundet alt
i orden. Kontingentet for 2022 blev
vedtaget til kr. 1200, som betales i
august måned. Budgettet for 2022
blev herefter godkendt.
Herefter var der beretning fra de forskellige udvalg, med efterfølgende
spørgsmål.
Så var det tid til de forskellige valg.
Som ny gildemester blev valgt:
Kaj Vahlkvist
Som ny gildekansler blev valgt:
Per Olsen
Som ny gildeskatmester blev
valgt: Bent Christensen
Øvrige udvalg blev valgt som indstillet.
Under eventuelt blev oplyst om planer for en høstfest den 9/9. Det blev
foreslået, at høstfesten skulle være
gratis og med ”fri bar under ansvar”,
hvilket der var stor enighed om, var
en god ide`.
Der blev herefter drøftet parkeringsvagter for Koldinghus, ny pølserister, hjælp til Sct. Georgs aften,
hvorefter gildetinget blev afsluttet i
god ro og orden.
Referent Kaj

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

BRODERHJÆLPEN

Generalforsamling i
Broderhjælpen
den 23. marts 2022.
Generalforsamlingen startede med,
at vi mindedes gildebror Ejvind Snediker Jacobsen fra 3. Gilde, der
døde den 23. august 2021.
Efter valg af dirigent og protokolfører bød formanden velkommen til
den store forsamling, som bestod af
bestyrelsen samt 2 fremmødte fra 1.
Gilde, hvorefter han aflagde beretning.
VI er i dag 74 medlemmer i Broderhjælpen
Der er 32 medlemmer i 1. Gilde, ingen i 2. Gilde, 37 i 3. Gilde, ingen i 4.
Gilde og 5 i 5. Gilde.
Bankernes ændring af omkostninger har betydet, at Broderhjælpens
omkostninger sidste år har beløbet
sig til ca. kr. 1.800, Vi har spurgt Stadsgildet, om det er
muligt, at Broderhjælpen blev indlagt i Stadsgildets regnskab. Stadsgildet vil ikke imødekomme denne
mulighed.

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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Bestyrelsen er kommet med forslag
til vedtægtsændring, så bankkontoen for eftertiden lyder på kassernes
navn, hvilket betyder, at omkostningerne alene vil være negative renter.
Under pkt. 5 i dagsordenen blev det
vedtaget.
Vi har i dag et beløb stående i banken på godt kr. 9.000, Det er tidlige blevet vedtaget, at der
skal stå penge på kontoen, så vi
kan udbetale ved 2 dødsfald, hvilket
betyder, at hvis det udbetalte beløb stadig skal være kr. 5.000, -, er
bankbeholdningen for lille.
Kontingentet blev på sidste års generalforsamling fastsat til kr. 90,som indbetales ved hvert medlems
dødsfald.
Der var enighed om at fastholde
kontingentet, så vi igen kan få kr.

10.000, - stående på kontoen.
Når det er opnået, kan vi eventuelt
nedsætte kontingentet.
Beløbet der udbetales ved dødsfald
fastholdes til kr. 5.000, Kasserer Finn Mortensen aflagde
regnskabet, der viste indtægter
på kr. 6.660, - og udgifter på kr.
6.932,34. Det giver et underskud på
kr. 272,34.
Balancen balanceret med en kapital på kr. 9.174,16, som er lig med
bankbeholdningen.
Der var genvalg til hele bestyrelsen
og revisor.
Bestyrelsen består af:
Formand: Verner Thomsen
Kasser: Finn Mortensen
Bestyrelsesmedlem: Erik Sandholt
Revision: Bent Christensen
Revisorsuppleant: Bodil Eliasen
Verner Thomsen 23.03.2022
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VISITKORT
BREVPAPIR
KUVERTER
LØSBLADE
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Fynsvej 40, 6000 kolding • Tlf. 2143 4601
cs@abcprint.dk • www.abcprint.dk
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FRYDENBORG

Frydenborglejren har
indkøbt nye borde og stole
De nye borde og stole står klar til at
modtage gæsterne.
Lejrudvalget besluttede i 2021, at
der skulle indkøbes nye borde og
stole til Frydenborglejren og onsdag
den 16/3 kl. 09:00 mødte 7 gildebrødre op og samlede bordene og
de sidste stole.
Der er indkøbt 10 borde til spisesalen + 3 runde borde til opholdsstuen.
Bordene er indkøbt hos OT-Lauridsen, som også leverede køjesengene tilbage i 2018. De ti borde i spisesalen er leveret med T-ben, det vil
sige, at der ikke er ubehagelige ben
på hjørnerne der generer og møblementet ser meget lettere ud. Herudover er der indkøbt 80 stole hos
Ikea.

I forhold til før, var der kun 4 rækker
borde med 15 stole, mod nu 5 rækker med 12 stole. Da bordstørrelsen
er det samme, sad man virkelig tæt
og i disse Covid-19 tider er det nok
rart med lidt mere mellemrum.
De gamle stole i Annekset blev ved
samme lejlighed udskiftet.
De gamle borde og stole er doneret
til DET DANSKE SPEJDERKORPS
– HERCULES GRUPPEN i Kolding,
der lige har indviet et nyt hus. Vi har
modtaget denne e-mail:
(Se næste side) Takke e-mail fra
Hercules Gruppen
Udlejningsansvarlig
Bent Christensen
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FRYDENBORG

Fællesspisning d. 26. april
Vi slår igen dørene op for fællesspisning.
Hvem kokkene bliver / hvad menuen bliver / er i det uvisse endnu,
men nu må vi have gang i denne tradition,
for godt socialt samvær på tværs i Gilderegi.
Meld Jer til på liste i Gildehuset
eller Brittahojriis@stofanet.dk
Dette er muligheden for at få en
billig aften ude og invitere kone/
mand med for billige penge.

Spisningen starter kl 18.30
MGH 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

Innovative
inventarløsninger

Platinvej 4, 6000 Kolding Tlf. 75 52 50
22
www.ot-lauridsen.dk
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www.ot-lauridsen.dk
www.ot-lauridsen.dk
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SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.

Sct. Georgs Aften på Koldinghus
Lørdag, den 23. april 2022

Du inviteres hermed til Sct. Georgs Aften på Koldinghus.

Program:
Kl.17.15

Modtagere af donationer og gildebrødre ankommer

Kl.17.30

Uddeling af donationer i Riddersalen.

Kl.18-18.30

Riddersalen, vandrehal inden Gildehallen

Kl.18.30

Riddersalen, gildehal for spejderledere og gildebrødre.

Kl.19.45

Riddersalen, let traktement.

Kl.20.45

Afslutning.

NB: Tilmelding til egen gildekansler, som videresender til Stadskansleren
Tilmelding senest 16. april
Stadsgildet i Kolding .

Vagn O. Electric
Aut. EL-installatør

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

Døgnvagt

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING
PLC-STYRING

ALLE
GILDEBRØDRE ER
VELKOMMEN I
ONSDAGSKLUBBEN
15
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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

g

