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Kalenderen
Marts. 2022			
tirsdag
torsdag
lørdag
torsdag
Tirsdag
torsdag
onsdag
tirsdag

01-mar
03-mar
05-mar
10-mar
15-mar
17-mar
23-mar
29-mar

4. Gilde
1. Gilde
5. Gilde
3. Gilde
5. Gilde
2. Gilde
Stadsgildet
lejrudvalg

Gildeting
Gildeting
Lørdagstræf
Gildeting
Gildeting
Gildeting
Stadsgildeting
Forårsklargøring

April 2022			

lørdag 02-apr 5. Gilde
mandag 04-apr Hjælpekomite
tirsdag 05-apr 4. Gilde

Lørdagstræf
Udvalgsmøde
Gildehal m/ indsæt
telse
onsdag 06-apr husudvalg
Udvalgsmøde
torsdag 07-apr 1. Gilde
Gildehal m/ indsæt
		
telse
mandag 11-apr Lejrudvalg
udvalgsmøde på
			
Frydenborg
onsdag 13-apr 3. Gilde
Gildehal m/ indsæt
		
telse
tirsdag 19-apr 5. Gilde
Fødselsdagsgilde
hal
torsdag 21-apr 2. Gilde
Gildehal
lørdag 23-apr 1. Gilde/Stadsg. Sct Georgs Aften
tirsdag 26-apr
Tværgruppe Fællesspisning
onsdag 27-apr Distrikt
Ridderudvalgsmøde

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

SCT. GEORGS GILDERNE I KOLDING, STADSGILDET.

Stadsgildeting 2022
Onsdag den 23. marts kl. 19.00 i gildehuset
Med følgende dagsorden i henhold til Stadsgildets vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Valg af dirigent
Valg af protokolfører
Stadsgildemesteren aflægger beretning.
Stadsgildeskatmester aflægger det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Beretning fra Udvalg
a. Beretning fra hjælpekomiteen
b. Regnskab fra hjælpekomiteen
c. Beretning fra lejrudvalg
d. Beretning fra udlejning Frydenborg
e. Beretning fra husudvalg
f. Beretning fra udlejning husudvalg
g. Beretning fra distributionsudvalg
h. Beretning fra Aktivitetsudvalg
i. Beretning fra I & D
Valg af stadsgildemester
a. Valg af suppleant for stadsgildemester
Valg af stadsgildekansler
a. Valg af suppleant for stadsgildekansler
Valg af stadsgildeskatmester
a. Valg af suppleant for stadsgildeskatmester
Valg af 2 revisorer
a. Valg af suppleant for revisor
Valg af formand for Frydenborg lejren for 2 år. Vælges i ulige år.
a. Valg af udlejningsansvarlig for Frydenborg lejren for 2 år.
Vælges i lige år.
Valg af formand for gildehuset for 2 år. Vælges i lige år.
a. Valg af udlejningsansvarlig for gildehuset for 2 år. Vælges i
ulige år.
Valg af formand for hjælpekomiteen for 2 år i ulige år
Valg af formand for distributionsudvalg for 2 år i ulige år
Valg af formand for Aktivitetsudvalg for 2 år i lige år
Eventuelt (Forslag som fremkommer herunder, kan ikke sættes
under afstemning)
Beslutningsprotokol oplæses

Husk: forslag der ønskes behandlet på Stadsgildeting, skal være fremsendt til
Stadsgildemesteren senest 14 dage før Stadsgildetinget.
Aase Jensen
Stadsgildekansler
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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 .
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2. GILDE

Pionertur.
Vi kan rigtig meget i 2 Gilde, men vi
må se i øjnene, at vi ikke kan gå på
vandet.
Det fik vi testet, da gå-gruppen tog
på pionertur til Gyttegård plantage
og Grene Sande. Men forsøget med
at gå på vandet mislykkedes for hele
gruppen, så flere fik muddervand i
støvlerne og måtte efterfølgende
sjoske afsted med våde sokker. De
elektriske hegn måtte vi kravle under, indtil en fandt ud af, at der ikke
var strøm på hegnet, og så kunne

vi kravle imellem strømtrådene. Det
gik så også galt for en af deltagerne
Turen manglede ikke udfordringer.
Men sikke et smukt område !!! Det
kan virkeligt anbefales til en glidetur
. Hvis man følger F.eks rød rute går
det ikke galt.
Vi var på eventyr og fik gået tæt på
12 km, og blev enige om, at de kort
vi havde med, var for gamle, da vi
pludselig stod ved bilerne igen efter
kun 4 km. Vi havde gået i ring.
Det var en super tur i et spændende
landskab sammen med glade gildebrødre. Trods våde sokker var vi
enige om, at turen gåes til august
når lyngen blomster .
Pioner Tove
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3. GILDE

GILDEHAL I 3. GILDE
DEN 10. FEBRUAR 2022
26 gildebrødre mødtes til gildehallen.
Efter den traditionelle åbning af
gildehallen, blev gildebroder Bent
Christensen kaldt frem for højsædet. Han svarede grundigt på de stillede spørgsmål, og ønskede at blive
overflyttet fra 1. Gilde til 3. Gilde. Efter de gode svar blev han herefter
godkendt som nyt medlem i 3. Gilde.
Der blev herefter givet en forklaring
på Sct. Georgsgildernes symboler
og betydning
Efter disse tankevækkende forklaringer var det tid til Gildemesterens
tale.
GILDEMESTERENS
NYTÅRSTANKER
Det nyligt overståede nytår fik mig til
at tænke på hvorfor og hvordan det
lige er denne aften det er nytår, og
de traditioner det knytter sig hertil,
her og i udlandet.
At nytåret i dag ligger, hvor det gør,

6

skyldes faktisk romerne - ikke kristendommen.
Den kalender, vi bruger i dag, bygger nemlig på en romersk opfindelse, den julianske kalender, som blev
indført af Julius Cæsar tilbage i år
46 før vores tidsregning.
Den kalender var behæftet med lidt
småfejl, der gjorde at et år i gennemsnit havde 365,25 dage. Det betød at der i 1500 tallet var kommet
en afvigelse på cirka 10 døgn.
Et problem der blev løst i 1582, da
pave Gregor den 13. indførte den
gregorianske kalender som er brugt
siden, men den bygger på det samme system som den romerne lavede før kristendommen kom til, pave
Gregor rettede den blot til.
Her i Danmark er det i de fleste hjem
et must at høre Dronningens Nyårstale, som virkelig bliver gransket og
vurderet bagefter. Nytårstalen blev
under Christian den 9. kaldt for “
skåltale for fædrelandet “ og blev for
første gang afholdt af kongen i 1880’
erne.
Under Frederik den 8. begyndte de
landsdækkende aviser at trykke talen, som i 1941
blev sendt i radioen for første gang.

Skåltalen blev dengang holdt ved
nytårstaflet den første januar og
ikke, som vi kender i dag, på selve
nytårsaften.
Talen afsluttes med ordene “ Gud
bevare Danmark “ der første gang
blev introduceret af Frederik den 8.,
og senere blev genoptaget af Frederik den 9. Christian den 10. sluttede
ligeledes sine nytårstaler med en
bøn om velsignelse af nationen,
hvilket fik en særlig symbolsk betydning under besættelsen i 1940 til
1945.
I dagene efter nytår holdes nytårstaffel og nytårskure hvor folkets repræsentanter kan ønske godt nytår,
en skik der menes at stamme helt
tilbage fra 1600 tallet.
Her i Danmark har vi nogle mærkelige traditioner som hører nytåret til.
En af dem er at spise torsk, så endda kogt torsk. Det hedder sig det
blev udbredt i1700-1800 tallet som
et slankende indslag efter den fede
julemad.
En anden er kransekage som ikke
bare er en kage. Den er og har altid
været et symbol på rigdom - og lige
som champagnen var og er den populær hos overklassen.

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

Man begyndte at spise kransekage i
sidste halvdel af 1900 tallet. Her var
det et særligt overflødighedshorn,
som er en kransekage formet som
et horn med kransekagestykker i,
der blev frembragt ved festlige lejligheder. Og så er kransekage iøvrigt
en dansk opfindelse. Det er champagnen ikke hvis nogen er i tvivl.
Ingen nytårsaften uden Miss Sophie
og den fulde butler som blev vist i tv
første gangi 1973, og kun en gang - i
1985 - tog DR “ 90 års fødselsdagen
“ af nytårsprogrammet.
Det gik ikke ubemærket hen, og siden har den været et fast indslag, så
det er samme procedurer hvert år,
som Miss Sophie forlanger det.
En anden tradition her i landet er at
forurene luften og vores lunger med
fyrværkerios, og mange mennesker
kommer til skade, år efter år, skadestuerne har travlt med at prøve på at
reparere ødelagte hænder og øjne.
Det var kineserne der opfandt krudtet og fyrværkeriet for flere hundrede år siden, og der skulle også
være brugt fyrværkeri ved Christian
4. kroning i 1596,og dengang var
det kun kongen som havde lov til at
bruge fyrværkeri.

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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Det var først omkring år 1900 at
danske tobakshandlere begyndte
at sælge fyrværkeri i danmark, men
det har udviklet sig noget siden, og
der bliver omsat for mange millioner
kr. i den branche.
Det er trist at tænke på de mange
penge der bogstaveligt talt går op
røg brag, og hvor store skader der
sker, men flot ser det da ud.
En anden tradition er vist ikke særlig kendt, og hvor vi danskere bliver
specielle.
Det mener man i fald i udlandet, hvor
det er en af de traditioner som oftes
bliver nævnt i forbindelse med underlige nytårstraditioner. Den mest
almindelige forklaring lyder på, at
man hopper over skellet mellem de
to år. Altså når klokken er tolv hopper man fra en stol ind i det nye år.
Det er til sammenligning at bære
bruden over dørtærsklen, så hun
ikke falder over skellet mellem at
være ugift og gift. Der vil nemlig
bringe uheld.
Det er ikke noget jeg har hørt før, og
det lyder da også lidt underligt, men
det skulle være ganske vist.
Når rådhusklokkerne har ringet nytåret ind synger danskerne : Vær

Altid mere end 1.000 nye
og brugte kvalitetsbiler
Find din nye bil på
Autocentralen.com
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velkommen herrens år, gerne efterfulgt af : Kong Christian stod ved højen mast.
Så har vi nytårsforsætterne. Dem
har vi, fordi vi elsker at skuffe os selv
gang på gang, og det er på ingen
måde noget nyt, da både romere,
babylonerne , kristne og jøder afgav
løfter til deres guder, sikkert også
løfter som de ikke overholdt. Præcist som det foregår i dag.
Efter sang og musik fik Kaj ordet
med sit ”5 min Sct. Georg”
Nu skal I lære et nyt ord
SARKOPENI
Det er noget I alle sammen fejler
Sarkopeni betyder, at du har tabt
muskelmasse og funktion, fordi du
er blevet ældre.
Sarkopeni kan påvirke din frihed til i
hverdagen at kunne bevæge dig frit,
når du f.eks. vil passe børnebørnene. Tab af muskelmasse har videnskaben forsket i i mange år, og de er
begyndt at betragte Sarkopeni som
en sygdom, der kræver diagnose og
behandling.
Hvorfor er videnskaben begyndt at
betragte alderdom som en sygdom?

Det korte svar er, at vi mangler et
godt svar.
Videnskaben finder på flere og flere
diagnoser, der igen fører til flere og
flere kontakter til sundhedsvæsenet
, pres på samfundsøkonomien og
måske længere behandlingsudsættelsr for de virkelig syge.
Det er livets faktum, at vores muskelmasse bliver mindre, når vi ældes, hvilket må betegnes som et
livsvilkår, som vi må acceptere.
Jeg tror, at øvelsen er, at udholde
livet, også når det byder os skavanker, og øve os i, at få liv i de dage vi
har, i stedet for at tænke på, hvordan
vi får flere. Det er et faktum, at der
kommer skavanker og skrøbeligheder med alderen, men livet er der jo
endnu, selv om man er blevet ældre.
Noget af problemet er, at vi alle lever
et slags højhastighedsliv, hvor der
ikke er tid til normale rolige livsvilkår.
Vi er overvældet af informationer om
alverdens problemer og begivenheder. Vi føler, at vi skal følge med i
alting og være aktive. Vi har ikke tid
til - eller lyst - til at blive gammel,
så er det nemmere at kalde det en
sygdom og gå til lægen.
Muskelmasse er naturligvis vigtig,

Byens VVS´er

men der er ikke nogen dokumentation – eller værdi – for at gøre
SAKOPENI til en selvstændig sygdom.
Lægevidenskaben har ikke kunnet
dokumentere hvornår og hvorfor ældres muskeltab er sygeligt. Lægevidenskaben har heller ikke kunne
vise, at de ældre får det bedre, ved
at få at vide, at de lider af SARKOPENI.
Det eneste, der indtil videre hjælper
på tab af muskelmasse, er motion
og sund kost, hvilket anbefales til
alle – syge som raske, store som
små – børn som gamle.
Det eneste, der indtil videre hjælper
på tab af muskelmasse, er motion
og sund kost, hvilket anbefales til
alle – syge som raske – store som
små – børn som gamle
Den dejlige, levende og fejende musik i Gildehallen var af komponisten
MUSSORGSKY.
De valgte sange i Gildehallen blev
sunget med de næb vi har. (Vi manglede en forsanger)
Uffe oplæste gildeloven og Gildehallen blev afsluttet på vanlig vis.
I eftergildehallen styrede Per O. af-

Byens
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tenen med kyndig hånd. Der blev
serveret gode danske hakkebøffer
med bløde løg og rødbeder, efterfulgt af hjemmebagt kringle.
Bent Christensen gav os en gennemgang af sit liv, med forskellige
arbejdsopgaver og holdninger. Det
var en god og seriøs personorientering, således at vi nu alle kender
Bent noget bedre.
Gildemesteren takkede arrangerende 1. gruppe for et godt arbejde, og
afsluttede en god gildeaften på vanlig vis.
Skriver Kaj
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4. GILDE

Tirsdag den 1 februar 2022
var der indkaldt til gildemøde, det
første møde i det nye år, Kun 14
gildebrødre mødte op, det var coronaen der spillede ind,
Vi startede med at spise torsk ad libitum, og der var alt det tilbehør der
hører til torsk., Godt mætte diskuterede vi gildets fremtid, vi er kun 18
gildebrødre,
Der var mange forskellige meninger om dette emne,, så vi valgte at
udsætte dette emne til gildetinget i
marts måned.
Reserve skriver Christian Vildfang

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

4. GILDE

Lørdagstræf 5. februar 2022!
Corona har været hård ved gildearrangementer her i starten af 2022.
Nytårskur og nytårsgildehal blev aflyst.
MEN 5. Gildes lørdagstræf blev afviklet lørdag d. 5. februar.
17. deltagere mødtes klokken elleve
i madpakkehuset ved Harteværket.
Vi startede med ”velkomst-champagne” og kransekage.
Gildemester Tove ønskede os velkommen, og vi kunne skåle på et
godt nytår.
Tove A. og Mariann havde smurt
nogle lækre sandwichers, som blev
fortæret med god appetit. Hertil var
der kaffe, sodavand og øl.
Derefter holdt Gustav Schmidt Hansen (tidligere guide på Harteværket)
et spændende foredrag om Harteværket.
Anlægsarbejdet startede i januar
1919, og var færdig i juli 1920.
350 ”børster” var hyret til gravearbejdet med skovl og trillebør.
Der fortælles, at der en sommerdag,
var 10 børster ude at sejle i en robåd
på Stallerup Sø. Børsterne var så ivrige efter, at se på hvad de sejlede
forbi. De sad så urolige, at båden til
sidst kæntrede. Fem af dem druknede, men fem overlevede ved at
klamre sig til båden.
Ja, det har været hårdt arbejde, med
at bygge Harteværket.

Ved at Google på Harteværket, kan
der læses meget mere, omkring arbejdet med at opføre værket.
5. Gilde havde nogle dejlige timer i
madpakkehuset, og der skal lyde en
stor tak til arrangørerne af lørdagstræffet.
Skriver Kurt
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REDAKTIONEN
Det er med stor beklagelse at redaktionen og trykkeriet i februar nr
af Infomation og Debat ikke udkom til tiden, det skyldes nedbrud på
ABC prints produktionsudstyr, dette er nu udskiftet til en nyt anlæg
så dette ikke burde ske fremover vi beklager det forstyreler det måtte have give i de enkelte gilder.
Vi håber på et godt samarbejde fremover.
Redaktion og ABC print
Christian Sønderby
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5. GILDE

Spejdergruppen Hercules
Her er et billeder fra Spejdergruppen Hercules Rejsegilde af deres
nye hus på Floravej 10 februar

Print

•
•
•
•
•
•

Det bliver et fint hus og gruppen
glæder sig til atter at komme under
tag .
5 gilde har doneret et godt beløb til
huset var var præsenteret ved Kaj
og Mette på dagen .
Mette Skræ

VISITKORT
BREVPAPIR
KUVERTER
LØSBLADE
FOLDER
BLOKKE

•
•
•
•

KLUBBLADE
BROCHURE
ROLL-UP
POSTKORT

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

Nyt fra hjælpe komiteen.
Nu er vi ved at komme i gang igen.
Dagene er blevet mere almindelige.
Det er det også i hjælpe komiteens
arbejde. Vi har været samlet til et
lille møde, hvor vi tog stilling til om
vi ville sponsor telte til den forestående landslejr i Hede land Roskilde.
Der var stor enighed at være med
til at give telte til den Hotelt lejr, der
skal bruges, af bl.a. de frivillige og
besøgende. Vi var enige om at fem
telte var vores bidrag, Teltene skal
efter brug, tages med hjem til spejdergrupper i Kolding, der deltager i
lejren.
Ansøgninger til donationer Sct. Georgs aften er ved at indgå og der vil

blive taget stilling til de enkelte ansøgere på vores møde den 4. marts.
Børnestøtten er også aktiv, vi har
her i skrivende stund i gang med to
indstillinger, hvor vi er enige om at
støtte.
Maj marked hvor vi plejer at deltage,
er pladsen bestilt, det bliver hvor
vi plejer ved den Spanske trappe.
Der er reserveret fire pladser med
strøm. Her er der et stykke arbejde
for friske gildebrødre, det viser også
vores ansigt udad til, og hvor vi kommer i kontakt med mange mennesker. Vi håber også på godt vejr. Det
er fredag den 27. maj fra kl. 10.00 til
18.00.
Med gilde hilsen
Jørgen Pørksen.

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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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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HJÆLPEKOMITEN
Kære Sct Georgsgilderne

På vegne af beboerne på stejlbjergvej 15-21 vil jeg gerne sige tak for
jeres donation, som gik til at forsøde
beboerens tilværelse i juletiden. Her
på stejlbjergvej er pengene blevet
brugt til julemiddagen som bestod af
flæskesteg med brune/hvide kartofler alt tilbehør som hjertet kunne begær , hjemmelavede ris a la made.
Der har været afholdt et beboere
møde hvor beboerne har været med
til at bestemme hvad de har ønsket
sig udover at få rep deres pool bord
, pengene som var i overskud gik til
et nyt køleskab i fælles lejligheden +
et nyt skakspil.

Julen på Overmarksgården
På beboerens vegne vil jeg gerne
sige jer 1000 tak for jeres altid store
bidrag til at beboerne på forsorgshjemet også får en dejlig juleaften.
Årets julegave 2021 var en gaveæske med stål termokande , termokop , lidt lækkert kaffe og en clockradio . Der har været mange positive
tilbagemeldinger på årets julegaver
i det gaven var af praktisk karakter
til fremtidig bolig .
Rigtig godt forår 2022
Fra Tina Christensen
Social vicevært stejlbjergvej

Den Grønne Stue
Blomster, brugskunst & specialiteter
Esbjergvej 40 - 6000 Kolding
Telf. 76 300 620
www.dengronnestue.dk

Vagn O. Electric
Aut. EL-installatør

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

Døgnvagt

EL-INSTALLATIONER
FEJLFINDING OG REPARATIONER
EL- RÅDGIVNING

EL-EFTERSYN
IHC-INTELLIGENT STYRING
PLC-STYRING

ALLE
GILDEBRØDRE ER
VELKOMMEN I
ONSDAGSKLUBBEN
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ONSDAGS KLUBBEN

Generalforsamling
Sct. Georgs gilderne s Onsdagsklub
Klubben har afholdt den årlige generalforsamling onsdag den 16. februar 2022
Vi mødte 19 gildebrødere. Så mange har vi ikke set i meget lang tid.
Dette møde blev i lyset af en kraftig
depression vi har været ude og mistet mange deltagere præget af det
spørgsmål skal vi forsætte eller ej .
Jeg vil starte dette referat med de
pkt. der blev afgørende for den konklusion vi kom til.
Formandens beretning:
Året 2021har været et år, meget
præget af Corona situationen.
Hele foråret var en lang aflysning af
vores møder, og først i august begyndte vi på
vores gode onsdags møder.
J Starten af august valgte vores kasserer Finn at opgive sit job, og afleverede penge og bilag til formanden.
Formanden fik udarbejdet et regnskabfor2020 og der blev indkaldt til
Generalforsamling den 25/8 2021.
Generalforsamlingen blev gennemført efter vedtægterne, idet det dog
ikke var muligt at få valgt en ny kasserer. Formanden påtog sig også at
være kasserer resten af året 2021,
og derefter udarbejdede regnskab
for 2021.
Efteråret forløb med afholdelse af
normal mødeaktivitet og vi afslutte
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året med en fin juleafslutning med
god mad og et fantastik andespil
med gevinster til næsten alle
idet der var givet en del sponsorgaver.
Men på nuværende tidspunkt har
vores klub en alvorlig depression på
grund af færre og færre medlemmer.
Vi er P:T: på eksistensminimum. Jeg
håber, at denne generalforsamling
vil give optimisme og basis for forsat
virke.
Jeg synes, at vores Onsdagskub er
et godt og uforpligtende mødested
fra alle gildebrødere til hyggeligt
samvær og aktivitet.
Formandens beretning blev enstemmig godkendt.
Regnskabet blev også fremlagt og
enstemmig godkendt.
Næste pkt.
Skal onsdagsklubben fortsat eksistere og fungere
Der blev efterfølgende fremført forskelle indlæg med mange gode idéer og alle har stor indflydelse på om
disse idéer kan blev ført ud i livet, og
ikke bare læner sig tilbage og venter, på at der bliver serveret forskellige aktiviteter der kan gøre onsdag
eftermiddag til noget hyggelig, udvidelse af ens horisont samt måske
fremfører som et aktiv når vi skal
gøre reklame for nye gildebrødere
når vi skal svare på spørgsmålet
HVAD LAVER I NÅR I ER SAMLET
I GILDET.
Efter en lang og god debat med
mange indlæg, blev der holdt afstemning med 1pkt skal

ONSDAGSKUBBEN FORTSAT EKSISTERER
Der var 19 stemmer for
og ingen imod.
Derefter blev der så valgt en ny bestyrelse.
Formand Henning Lorensen
Kassere Lejf Lind
Revisor Bodil Eliassen
Udflugtsudvalg Erik Sand
holt og Leif Lind
Julefrokost Britta Højriis og
Poul Lyngs
For manden takkede dirigenten Erik
Jørgensen for en god saglig afvikling af mødet som fint kunne måle
sig med A P møller og Novo Nordisk
Generalforsamlinger og samtidig
sagde han tak for de 8 år han have
været formand, selvom hans fraværsprocent har været rimelig høj
P:G A forskellige kurser og uddannelser
Som referent har man vise friheder
så derfor vil jeg takke Kaj og Inger
for det store arbejde de har lagt i
onsdagskluppen
Reff. N H Jørgensen

GILDEBROR TIL
GILDEBROR

Brille- og
dåseringeforvalterens
Årsrapport 2021.
Endnu et år er gået i Coronapandemiens svøb, og da vi i 2020 fik ryddet godt og grundigt op i skuffer og
andre gemmer, var der ikke så meget at komme efter i 2021, så med
hensyn til briller, kunne vi kun aflevere 36 par briller og 6 par solbriller,
lige godt og vel en fjerdedel af det,
der kom ind i 2020, men uanset, så
er de afleverede briller blevet godt
modtaget hos Synoptik, og skal nok
blive til gavn og glæde hos modtagere i Ghana.
Coronakrisens motto med at man
skal mødes – men hver for sig, har
givetvis også sat sine spor i indsamlingen af dåseringe, hvor mange
af gildebrødrene har forbindelser
rundt i landet, hvorfra man plejer at
modtage dåseringe, men på grund
af mindre besøgsaktivitet, har man
fået færre dåseringe med hjem til
Kolding. I 2021 er der således kun
lykkedes at indsamle 95 kg, det
mindste antal siden 2016.
Der har også været mindre aktivitet
på samlecentralen i Skanderborg,
men der er dog løbende kommet dåseringe ind, og på et tidspunkt havde man så mange, at man besluttede sig for at sælge, og det indbragte
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DKK 94.500, og da man ikke ønsker
at betale minusrenter, blev beløbet
straks overført til protesehospitalet
i Chiang Mai i Thailand, hvor pengene er modtaget med stor glæde.
”Projekt Dåseringe” er nu oppe på
at have doneret i alt DKK 763.890,siden 2013, hvor man begyndte at
sende pengene direkte ud til hospitalet. Inden den tid, fra 2009, tog
man de indsamlede dåseringe fysisk
med ud til hospitalet. Siden 2009 er
der indsamlet ca. 82 tons dåseringe.
Hospitalet og de tilknyttede ca. 50
mobile klinikker har hjulpet over
50.000 personer med benproteser,
men der er stadig 400.000 personer
i Asien, der mangler 1 eller begge
ben. I Asien, og specielt i Thailand
har fattige i stor grad problemer med
miner, sukkersyge og slangebid,

18

hvilket gør, at mange er benamputerede, og derfor ikke kan arbejde og
forsørge familien.
Behovet for hjælp er der i høj grad
stadig, så fortsæt endelig jeres arbejde med at samle dåseringe. Kassen i garderoben i Gildehuset står
klar, til at modtage jeres bidrag.
Med gilde hilsen
Hans Peter Petersen

Gratis tilbud

Da Frydenborglejren ved Kolding har fået nye stole og borde,
kan følgende møbler afhentes gratis:
8 laminatborde m/stålben (mål180 x 80)
3 runde borde (mål 120cm i diameter og højde 56 cm)
50 stole m/blåt metalstel og træfinerstolesæde og ryg.
(se billede)
Afhentning i vores depot aftales med
Formand Ole Otzen, tlf. 40 42 43 73
19
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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
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