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3. Sct Georgs Gilde – Fredericia 
Beretning for Gildeåret 2015/16. 

 
” Det er umuligt,” sagde Tvivlen. 

” Det er farligt,” sagde Frygten. 

” Det er unødvendigt,” sagde Fornuften. 
” Gør det alligevel,” hviskede Hjertet. 
                                         -Ukendt 

 

 

…… og vi gjorde det igen, alt hvad vi kunne for at året 2015 – 16 blev 

et godt gildeår, og det blev det, et år hvor vi var forskånet for alvorlig 
sygdom. 

 

Gildeåret startede med en helt traditionel Sct. Georgs aften, hvor vi 

bekræftede vort gildeløfte og hørte Sct. Georgsbudskabet. 
 
Først i juni deltog vi i ”Stafet for livet”, et rigtig flot arrangement, som 

3. gilde støtter godt op om. Den 14. juni tog vi den ene af vores 

sommerudflugter. Her kikkede vi bl.a. på kinoorgler, og den 1. august 
drog vi vestpå, til Dalen for 14. gang. Her var vi på ”byvandring” i det 

gamle Vejrs, og fik nogle store is på stranden, en rigtig herlig dag i flot 
solskinsvejr.  

 
Vores nye gildeår startede i september med gildehal, hvor vi havde 

besøg af 2. gilde, en dejlig aften og en god indledning til efteråret. 

 
VI deltog i ”Friluftsliv i mange farver” sammen med drageflyverne og 

Spejderlauget. 

 

I oktober var der billøb arrangeret af Spejderlauget, igen en rigtig god 
og sjov dag med meget morskab og med fællesspisning. 

Ligeledes i oktober, var der Fellowship her i byen, sammen med 

gildebrødre fra Kolding og Vejle, hvor det var Fredericias GIM der 

arrangerede, - et rigtig flot arrangement, så stor ros.  

 
November måned startede med virksomhedsbesøg for alle gildebrødre 

i byen på TV Syd i Kolding. Det var 2. gilde som havde arrangementet. 

Det var et spændende og lærerigt besøg. 
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I november havde vi igen en gildehal. Vi fejrede Rubens 40 års 

jubilæum. Der var meget morskab i eftergildehallen med at kikke på 

Peter Honorés gamle pressefotos af Fredericia og omegn. 
 

Ligesom vi også i november var til den traditionsrige koncert på 

Fredericia Teater, med SMUK, og hyggelig samvær bagefter. 

 

Fredslyset blev med en ny tradition uddelt fra Trinitatis Kirke, et 

arrangement 1. gilde havde sørget for, nok hen over hoved på 
spejderlauget. 

 

Vores julerier i december blev en dejlig traditionel aften, men med 
vores nye tradition, hvor vi er med til at åbne en låge i kirken, og så 

ellers god mad, julelege, historier og alle de traditioner, der følger med 

en sådan julearrangement. 

 
Så blev det tid til Nytårsgildehal 2016, som i år var 2. gildes tur til at stå 

for. En udmærket aften, koldt i kirken, og ikke nemt at høre. Denne aften 

fejrede man også årets spejderleder. 
 
Det store fællesrådsmøde i februar deltog vi i med ”fuld styrke” og fik en 

del ting vendt, og det er vigtigt, hvis vi stadig skal have et godt og 
givtigt samarbejde med de to andre gilder i byen. Så tak for jeres 

fremmøde. 
 

I februar fejrede vi også vores 41. års fødselsdag og Jens' 40 års 
gildejubilæum med flag og kagemand. 

 

Vi har stadig den glæde at have en "husfar", som alle sætter pris på. 

Jeg tror vi alle sammen nyder den ro der er blevet i vores 
eftergildehaller, og den korte oprydning for den arrangerende gruppe, 

og det nye vi indførte sidste år med grupper på 4-5 mand og kun ét 

arrangement for hver gruppe om året. Det virker også fint, så tak fordi 
I var med på den ændring. 

 

Derudover har vi så deltaget i alt det løse: 
 

Ledelsen har været til Landsgildeting i Køge, møder i distriktet, og 

fællesrådet. Vores egne ledelsesmøder, hvor vi planlægger, lægger 
strategier, beslutter og ikke mindst gildehygger. 

 

Og så har vi alle sammen været til 3 guldbryllupper i 3. gilde i 

indeværende gildeår. Det er helt fantastisk. 

 

Så det har absolut heller ikke i år været kedeligt, vi har fået mange 

oplevelser, og nye udfordringer og glæder for os alle sammen, dejligt 

at vi stadig holder den høje mødeprocent, gildearbejdet fylder godt 

hos os alle sammen, og hvad mere kan en gildemester ønske sig, så 

tak for det, og tak for hvad I hver for sig er med til at gøre for vort 
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gilde, og for hjælpsomheden overfor hinanden, det er det der 

medvirker til at 3. gilde er et godt sted at være. Vi er 21 aktive 

gildebrødre, og en husfar. 
 

Vi glæder os til at være sammen om de forskellige arrangementer, og 

oplevelser, at have respekt for det, der har værdi for andre, at gøre sin 

pligt frem for at kræve sin ret. 

 

I det kommende gildeår, venter der os også mange nye spændende 
oplevelser og opgaver. Ledelsen er godt i gang med planlægningen af 

gildeweekenden. Vi er også godt i gang med de ting, som vi mener skal 

ændres i fællesrådet, men ting tager tid. Noget tager lang tid, noget 
skal tiden arbejde for. 

 

Det er godt at holde fast i mange traditioner, men vi skal også huske, 

at hver ting har sin tid, og det er vigtigt at følge med tiden, og lave 
gildearbejde for de gildebrødre, der er i dag. 

 

Det har for os, for mig og vores husfar, igen været et godt gildeår. 
 

Lær at tælle de dage, så lyse og lange, 

Lær at glemme, at skyggerne gjorde dig bange, 
Lær at leve dit liv og at gøre dit bedste, 

Lær at omgås og have respekt for din næste 
                                                                          - ukendt 

 

 
Min årsberetning for gildeåret 2015/16 er hermed afgivet.  

 

Carry 
Gildemester 17. marts 2016. 

 


