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gildekontakt@gmail.com
Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op
til deadline, hverken før eller efter.
Det betyder, at deadline skal overholdes, indlæg modtaget efter den 15. i måneden kommer
først med i næste nr.
Gode ideer og anden almindelig korrespondance skal stadig ske til min private mail ulla_lund@hotmail.com - denne mail læses flere gange daglig.
Man er også velkommen til at ringe.
HJÆLP TIL SELVHJÆLP Det vil lette utroligt meget, dersom alle skrev i skriftstørrelse 14 (overskrift må gerne være større) og i font Times New Roman.
Så kan I også se hvor meget det fylder. Hver færdig side er på størrelse med A 5 (½ A4).
En anden lille god ting ville være, at man bruger tabulator i stedet for blot mellemrumstasten.
Jeg bruger rigtig lang tid på at sætte op/redigere (3-4 dage).

SCT.
GEORGS
GILDERNE
I
ODENSE

Indlæg til GildeKontakt, skal sendes som en Word tekstfil - en PDF fil kan ikke bruges.
Billeder må ikke kopieres fra nettet, de skal indsættes.
Der må ikke laves sidehoved i et dok, ej heller skrives med kursiv.
- OG sidst, men ikke mindst, vær rar at overholde deadline.
OBS: HUSK - ved tekst/vers er vi forpligtiget til at oplyse forfatternavn.

Odense Stadsgilde
Mester:
Kansler:
Skatmester:
DIS
DUS

Kay Lauridsen:
Verner Thomsen:
Hanne Brokmose:
Kirsten Christiansen:
Erik Christensen:

Turnusordning!

lauridsen@oncable.dk
vernerthomsen@stofanet.dk
hannebrokmose@hotmail.com
kirsten.christiansen@kipech.dk
fredskovvej140@gmail.com

På den anden side går på skift i gilderne.
Maj er det 1. gilde der har ordet!

Gildekontakt udgives af Sct. Georgs Gilderne i Odense
Gildekontakt udkommer: 2.1. – 1.2. – 1.3. – 1.4. – 1.5. – 1.6. – 20.8. – 1.10. – 1.11. – 1.12.
Stof man ønsker optaget skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden august - september nr. senest den 12. august.
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NR. 4
april
2017

AT HILSE PÅ HINANDEN…….
2017
Måden vi hilser på hinanden, ændrer sig hele tiden, som med alt andet med tidens gang. Lidt
tilbage i tiden var det med et stift og formelt goddag og farvel, det var i det mindste det mest
almindelige. Og man gav hinanden hånden. Det foregik med respekt.
Men hvad benytter man sig af i dag? Der er mange varianter. Af de verbale er det nok mest
almindeligt at sige hej – det bruger man faktisk både som goddag og farvel. Det kan udtales
forskelligt, ganske kort hvis der ikke består et mere intimt forhold mellem de hilsende. Eller
med et langt hej hos folk, der kender hinanden godt. Goddag, goddag med langt dvælende
tryk på sidste goddag. Eller hvad med dav-dav. Som afsked bruges ofte det frygtelige ord farveller. Hvor kom det lige fra?
Det er klogt at være sønderjyde, de siger mojn i alle situationer. Det gør det hele lidt nemmere.
Når man hilser på hinanden, er det vel for at være venlig. Men altså, når ekspedienten i supermarkedet ønsker én en fortsat god dag. Ja, ærligt, det ville jeg ønske, der blev sat en stopper
for. Det er måske verdens værste dag for modtageren af hilsenen.
De verbale hilsner ledsages ofte af et håndtryk – det kan være fast og venligt beroligende, og
det kan være slattent og slapt og virker uvenligt. Et fast håndtryk, hvor man kigger modparten
i øjnene er da nummer et, men pas lige på, tænk hvis vedkommende har gigt og håndtrykket
gør ondt.

Arrangementer

Hvor?

Arrangør

05.04 Arbejdsdag

Gildehuset

Husudvalget

26.04 Stadsgildeting
Regnskaber

Gildehuset

Stadsgildet

4+5
11-17

30.04 I-Dag

Svendborg

Fyns Distrikt

25

04.05 Mindehøjtidelighed

Ansgar Anlæg

Komiteen

15.06 Valdemardag - Flagfest

Den Fynske Landsby

DanmarksSamfundet

26.10 Fellow-Ship

Munkebjerg Kirke

DIS

Sct. Georgs Gilderne har den 21. marts 2017 mistet et aktivt gildemedlem
Peter Skræ
Peter havde mange ideer, og stillede gerne op, når der var nye ting der skulle
arbejdes med. Peter sluttede sit aktive gildeliv som landsgildes uddannelsessekretær, men måtte desværre stoppe pga. af sygdom.
Æret være Peter minde!

Efterhånden synes håndtrykket dog at forsvinde til fordel for omfavnelser og kindkys. Man
har nok set for meget kongeligt tv, hvor de royale kysser og krammer i en uendelighed. Ikke
alle bryder sig om den form for hilsen og prøver med alle midler at holde den kindkyssende
og krammende person tilbage, hvilket kan være vanskeligt nok, hvis man ikke vil være direkte
uforskammet.
Jeg synes, at den slags kys og kram bør forbeholdes den nærmeste familie eller virkelig, virkelig nære venner. Fjerne bekendtskaber gider jeg altså ikke hilse på den måde – jeg synes kys
og kram signalerer et tæt forhold. At gøre det mod alle forfladiger da den hilsen, men desværre vinder den, så vidt jeg kan se, mere og mere indpas.
I Sct. Georgs Gilderne har vi den, synes jeg smukke måde at hilse på hinanden på. Vi giver
venstre hånd og et fast håndtryk – måtte det forblive således, og ikke erstattes af overfladisk
krammeri.
Merete, 9. gilde.
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10

PAASKEÆGGET
Det er snart påske har du husket at sende DIT gækkebrev Forleden modtog jeg et brev - i kuverten lå der et fint stykke papir, klippet
sirligt i mønster og i et af hullerne var stukket en vintergæk.
Der var godt nok ingen underskrift, kun en masse små prikker, så nu var gode råd dyre, for et
sted sad der et barn, som helt bestemt håbede på at få et påskeæg.
MEN nej hvor blev jeg glad, men det satte også nogle tanker i gang.
Jeg gik selvfølgelig på nette, og fandt de næset linjer - Sjovt og tankevækkende.
Påsken er både en kristen højtid og en tid fyldt med folkelige skikke og
traditioner. De fleste af dem har noget med æg at gøre, for ægget står symbolsk for både frugtbarhed, sundhed og nyt liv. Nyt liv. Ja mon så ikke vi
straks tænker på alle de små gule påskekyllinger og små hvide lam.
Påskeægget er et meget kendt og elsket påskesymbol, som siden hedensk
tid har stået for frugtbarhed og forår.
Ligesom julen er påsken en farverig blanding af kristen højtid, folkefest og
hedensk overtro iblandet rester fra den jødiske påskefest.

Mester har ordet!
Vi nærmer os vores stadsgildeting den 26. april kl. 19,00 i Gildehuset. Dagsordenen til stadsgildetinget har siden den 14. marts ligget på vores hjemmeside. Klik på events nederst til højre på
forsiden på hjemmesiden www.sct-georg-odense.dk
Du kan også læse hele dagsordenen i dette nummer af gildekontakt.
Gildebrødre, der ikke er valgt til stadsgilderådet, men som ønsker at deltage i stadsgildetinget,
bedes af hensyn til servering på tinget tilmelde sig til stadsgildekansler Verner Thomsen på tlf.
22 90 45 65 eller mail: vernerthomsen@stofanet.dk senest den 12. april 2017.
Bemærk Stadsgildeledelsen foreslår § 4 i Stadsgildets vedtægter ændret til:
Generelle skriftlige fuldmagter skal afleveres til SGK under stadsgildetingets punkt 1. Fuldmagten skal indeholde navn og underskrift fra fuldmagtsgiver samt oplysning om i hvilket Sct.
Georgs Gilde fuldmagtgiver har en ledelsespost. Desuden skal fuldmagten indeholde navn på
den gildebror fuldmagten gives til.
Lovudvalget nedsat af landsgildeledelsen, efter beslutning på sidste landsgildeting, har
haft møde hos mig den 16. marts. Her drøftede vi de over 100 tilbagemeldinger, vi har
fået fra gilderne i Danmark. Det er jo flot med så mange tilbagemeldinger. Derefter er
det aftalt, at landsgildeledelsen og udvalget i fælleskab drøfter og beslutter, hvad der
derefter skal ske. Jeg ved i skrivende stund ikke, hvad der besluttes, men mere om det
senere. Har du fået dig tilmeldt til Spejdernes Lejr 2017?

Hvorfor æggene spiller så vigtig en rolle i påsken ved man ikke med sikkerhed. Men udover at
farve og lege med æg var de stærke symboler i påsken, hvor de - på samme måde som æbleskiver i julen - blev givet som almisser. Tjenestefolk fik således efter stand og rang et antal æg.
Fordelingen kunne til eksempel være femten æg til karlen, ti til pigen og fem til tjenestedrengen. Herefter lavede gårdens frue gerne æggekage til alle.
Jo, æggene var attraktive. Man tiggede endda for at få æg. Ligesom børn i dag rasler om slik til
fastelavn, "sang" sognets fattige børn for æg fra dør til dør i landsbyerne.

spejderideen for voksne

Kære alle.

Har du fået dig tilmeldt til Spejdernes Lejr 2017?

Vi er endnu ikke færdige med online booking systemet vedr. udlejning af Gildehuset, men vi mener, vi er godt på vej.
I skal nok få besked, når systemet ligger på hjemmesiden
www.sct-georg-odense.dk
I forbindelse med etableringen af den ny letbane i Odense, er det nødvendigt at omlægge en del
af kloakledningen omkring krydset Højstrupvej/Møllemarksvej.
I forhold til de fremtidige trafikforhold og risikoen for uhensigtsmæssige oversvømmelser i området ved Odense Idrætspark, er det nødvendigt, at der ændres en del på afløbsforholdene.
Problemet kan afhjælpes ved etablering af et bassin, som planlægges at ligge bl.a. på en del af
betalings P pladserne ved Gildehuset. Bestyrelsen for Højstrupvangens Parkering arbejder
fortsat med at få en fornuftig aftale med Vandcenter Syd omkring anlæggelse af et sådant bassin.
Med venlig gildehilsen
Kay
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STADSGILDET
Der afholdes ordinært stadsgildeting i Gildehuset den 26.april 2017 kl. 19.00.
Af hensyn til referat, bedes alle beretninger sendes til stadsgildekansler Verner inden
tinget.
I bør være opmærksomme på, at referat fra tinget, vil blive udsendt senest en måned efter tingets afholdelse.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører, optælling af stemmeberettigede, aflevering af evt.
fuld magter samt valg af 2 stemmetællere:
a. Stadsgildeledelsen foreslår Karen Jensen som dirigent og Verner Thomsen som
protokolfører.
b. SGK foretager optælling af stemmeberettigede ved navneopråb.
i. Bemærk: Det er kun de nyvalgte gildeledelsers medlemmer, der kan stemme.
c. Aflevering af fuldmagter
i. I bedes være opmærksomme på reglerne i § 4 i Odense Stadsgildes vedtægter om
muligheden for at stemme med generel fuldmagt.
d. Valg af to stemmetællere.
2.

Stadsgildemesteren aflægger beretning.

3.

Behandling af indkomne forslag.
a. Stadsgildeledelsen foreslår § 4 i Stadsgildets vedtægter ændret til:
i. Generelle skriftlige fuldmagter skal afleveres til SGK under stadsgildetingets
punkt 1. Fuldmagten skal indeholde navn og underskrift fra fuldmagtsgiver samt
oplysning om i hvilket Sct. Georgs Gilde fuldmagtgiver har en ledelsespost. Des
uden skal fuldmagten indeholde navn på den gildebror fuldmagten gives til.

4.

Stadsgildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab for året 2016 samt for
slag til budget for 2016/17, herunder fastsættelse af kontingent.

5.

Beretning fra samtlige gilder.

6.

Beretning fra udvalg under Odense Stadsgilde
a. Ridderudvalg.
b. Husudvalg.
c Husudvalget.
i. Husudvalgets kasserer fremlægger det reviderede regnskab for Gildehuset.
d Beretning fra DIS.
e Beretning fra DUS.

7.

Beretning fra fonde.
a. Broderfonden
b. Spidshusfonden
c. Goodturnsfonden

Fyns Distrikt
I-dag den 30. april 2017
Vi skal i år besøge Danmarks forsorgsmuseum
Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg.
Vi starter med en rundvisning kl. 11 rundviseren hedder Anne Marie Hybsmann.
Rundvisningen tager ca. 1½ time.
Her efter spiser vi vores medbragte mad.
Den medbragte mad og drikkelse må gerne indtages i cafeen.
Der sælges kaffe - te og vand i cafeen - Pris pr person: 40,00 kr.
Tilmelding: til DUS Carl på 62 62 37 83 eller mail: carl.petersen@mail.dk senest den 21 april
Med gildehilsen
DUS
Carl Petersen

Jeg sad og tænkte på fortidens dage,
og ville så gerne ha´ dem tilbage.
Men at drømme om fortiden er spild af tid,
det er glæden ved nuet, der gi´r livet værdi.

Fortsætter side 5

-4-
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9. GILDE
GK Else Børsting

GM Merete Stensdal

Fortsat fra 4

GS Jette Borgaard

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/9-sct-georg-gilde/

9. Gilde
afholder
Sct. Georgs aften
Onsdag den 5. april 2017 kl. 18.30 i Gildehuset.

Denne aften er som altid en festaften, men i år bidrager det til festlighederne at vi kan fejre :

Gildets 35 års jubilæum samt - Irenes 25 års jubilæum.
Vi skal som altid forny vort gildeløfte og vi skal indsætte ny gildemester og skatmester.
På denne baggrund tror jeg næsten, jeg kan garantere jer en herlig aften.
Evt. afbud til Irene: irenebernth@gmail.com evt. 25 38 78 98, senest den 2. april.

Grupperne:

l. gruppe (Irene): nærmere ved gruppeleder.
2. gruppe (Sonja): møde ved Sonja den 26. april kl. 12.30.
3. gruppe (Dorthe): møde ved Margit den 18. april kl. 18.30.

Ravnedam.
Vi er i gang med at lave en ny hjemmeside om Ravnedam Hytten. Det vil være sjovt også at
have noget fra hyttens start.
Mon der er nogle gildebrødre, som ligger inde med billeder eller kan huske noget af dens
historie? Gamle billeder kan vi scanne, så I kan få dem igen.
Vi er jer meget taknemmelige, hvis I vil sende det til mig. Eller ring og fortælle om historien.

8.

Evt. informationer/orienteringer fra andre organisationer hvor Odense Stadsgilde er
repræsenteret
a. Danmarkssamfundet, Bloddonerne i Danmark, Danmarks Naturfredning.

9.

Orientering og fremlæggelse af regnskab for Sct. Georgs Løbet.

10. Orientering fra Højstrupvangens Parkering
Vedr. valg hvor der er flere kandidater, ønsker Stadsgildeledelsen, at valget afgøres ved
skriftlig afstemning.
11. Valg til stadsgildeledelsen:
a. Valg til stadsgildemester. Kay er villig til at tage et år mere. Stadsgildeledelsen foreslår genvalg af Kay for et år.
b. Valg suppleant for Stadsgildemester – Stadsgildeledelsen foreslår Karen Jensen. Karen Jensen har oplyst, at hun er villig til ved ordinært stadsgildeting 2018, at stille
op som kandidat som STGM. Stadsgildeledelsen bakker Karen op som Stadsgildemester fra 2018.
c. Valg af suppleant for Stadsgildekansler – Stadsgildeledelse foreslår Ulla Lund
d. Valg af Stadsgildeskatmester – Hanne Brokmose ønsker ikke genvalg. Stadsgildeledelsen foreslår Edith Hermannsen.
e. Valg af suppleant for Stadsgildeskatmester. Stadsgildeledelsen foreslår Elsebeth Parlev
f. Valg af suppleant for DIS
g. Valg af DUS. Stadsgildeledelsen foreslår Erik Christensen
h. Suppleant for DUS – aktuelt ingen kandidater
12. Øvrige valg:
a. Valg af revisorer for Stadsgildets regnskab – stadsgildeledelsen forslår Torben
Tveskov og Lone Nielsen.
b. Valg af 2 suppleanter for revisorer for Stadsgildets regnskab stadsgildeledelsen forslår Ulla Vittrup og Per Christiansen.
c. Valg af 2 revisorer til husregnskabet – stadsgildeledelsen forslår Erik Jensen og
Palle Wognsen .
d. Valg af 2 suppleanter for revisorer for husregnskabet – stadsgildeledelsen forlår Per
Christiansen og Irene Bernth.
13

Mange hilsner
Karin Ravnkilde

i. Godkendelse af det reviderede regnskab for Goodturnsfonden.
ii. Da Jens-Aage Jensen som valgt suppleant indgik i bestyrelsen efter Peter
Lund Andersens død, skal der vælges en ny suppleant. Valget gælder for et
år.

Eventuelt:

For at lette protokolførerens arbejde bedes beretninger fra gilder, udvalg og repræsentanter
indsendt via e-mail til Stadsgildekansleren inden Stadsgildetinget.
Forslag - ud over forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på Stadsgildetinget, skal
være SGM Kay Lauridsen i hænde senest den 26. marts 2017.

k.ravnkilde@hotmail.dk
66 18 26 22
Lille Klaus 3
5270 Odense N.

Gildebrødre der ikke er valgt til stadsgilderådet, men som ønsker at deltage i stadsgildetinget,
bedes af hensyn til servering på tinget tilmelde sig til stadsgildekansler Verner Thomsen på tlf.
22 90 45 65 eller mail: vernerthomsen@stofanet.dk senest den 12. april 2017.
MVGH
Verner og Kay
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8. GILDE

Gildehuset´s handyfolk mødes

GK Karin Jensen

Vil du være med?????

GM Nina Nøddelund

GS Lone Nielsen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/8-sct-georg-gilde/

Onsdag den 5. april kl 9.30 mødes vi igen i gildehuset.
Gildehuset inviterer på morgen kaffe.

2-4

Søndag

H.C .Andersens hus gratis adgang med sygesikringsbevis

7-4

Fredag

Naturlaug Avernakø (se side 8)

23-4

Søndag

Sct. Georgsgildehal i huset gr. 81 står for maden
HUSK afbud til Ulla senest den 20. april

26-4

Onsdag Stadsgildeting kl. 19.00
8 gilde står for maden.

30-4

Søndag I dag i Svendborg.
Ved ikke hvad der sker på nuværende tidspunkt
Men i hører nærmere.

Grupperne:
81
82

Onsdag møde hos Lone
Mandag møde hos Karin kl. 18.00

En arbejdsdag med deltagelse af gildebrødre på tværs af
gilderne, en rigtig hyggelig dag blandt gildebrødre.
Vi plejer at slutte omkring kl 14.30 nogle smutter til middag, men alle er velkommen i de timer man har.
Opgaver, forårsgennemgang - pudse vinduer tømme tagrender, lidt have arbejde, maling, oprydning. m.m.
Vi vil godt have en mail hvis du kan komme så vi ved hvor
mange vi bliver.
Send en til mail: erikfredejohnsen@gmail.com .

-6-

Den, som er dommer mellem to
venner, mister den ene.
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4. GILDE
GK Palle Wognsen

GM Dorrit Hansen

DER FINDES TING …..
GS Annie Rasmussen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/4-sct-georg-gilde/

19. april kl. 19.00 –

Sct. Georgs Gildehal i Gildehuset.

Gruppevis tilmelding til Jette Bùlow senest den 3. april på mail:jpbodense@hotmail.com eller
tlf. 51 89 73 69. Vi beklager det tidlige tidspunkt på måneden, men det skyldes dels Påske og til
dels ferie i gruppen.

26. april kl. 19.00 – Stadsgildeting i Gildehuset
4. Maj

Ansgar Anlæg og Ansgar Kirke kl. 18,45 starter musikken, selve højtideligheden starter kl.
19,00 med faner. Efter højtideligheden inviterer Else og Bjarne på kaffe. Langelinie 34, 5230
Odense M. Håber rigtig mange vil deltage. Tilmelding bb@mortensen.dk eller 66 12 15 22.

Gruppemøder:
2. gr.
3. gr.
4. gr.
5. gr.
6. gr.
7. gr.
8. gr.

05.04.
24.04.
10.04.
04.04.
03.04.
05.04.
03.04.

Kl.18.30 ved Kæthe
Kl. 18.30 ved Lone
Kl. 18.00 ved Lise
Kl. 18.00 ved Mills
Kl. 19.00 ved Kirsten
Kl. 18.30 ved Birthe
Kl. 12.30 ved Ritta

Mærkedage:

Der findes ting, man ikke forstår.
Øjeblikke, hvor man er ligeglad med alt.
Drømme, som man glemmer.
Ord, som sårer en.
Sange, som man ikke vil høre mere.
Steder, man aldrig har lyst til at vende tilbage til.
En person, som man savner meget.
Minder, som knuser ens hjerte.
Følelser, som man ikke kan styre.
Tårer, som er ustyrlige.
Øjeblikke, som man aldrig glemmer.
Noget, som man kunne have gjort anderledes.
Timer, hvor man føler sig alene.
Minutter, hvor man finder ud af hvem eller hvad der virkelig mangler.
Sekunder, hvor man er forvirret.
Der findes øjeblikke i livet, for hvert menneske, hvor jorden holder op med at dreje rundt, bare ét sekund, og når
jorden drejer igen, er der intet som bliver som der var før.
Man siger ”tiden heler alle sår”, men det er forkert.
Man lærer bare at leve med det!.

Den 23. april kan Birthe og Kurt Henriksen fejre 25 års jubilæum.

Vi ønsker dem begge et stort tillykke med dagen.
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3. GILDE

GILDETURE
GK Jytte Yde

GM Lisbet Søholm

GS Karin Ravnkilde

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/3-sct-georg-gilde/

TILBUD

TILBUD

Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg bli`r fem år ældre
ved hvert indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner,
bli`r jeg ung!

TILBUD

Den 1. juni arrangerer 1. gilde en bustur hvortil alle gildebrødre er velkomne.
Prisen for turen er 650,00 kr. - Og hvad får I så for pengene:
Besøg i Kongernes Jelling incl. rundvisning med guide ved Jelling gravhøjes monumentområde.
2 retters menu på Jelling Kro.
Rundvisning med guide i Horsens Museumsfængsel.
Kaffe og lagkage i Cafeen i Fængslet.
Hyggeligt samvær med andre gildebrødre.

Benny Andersen 1981

Torsdag den 27. april
Sct. Georgs gildehal.
Tilmelding til Kirsten Christiansen, mobil 22 62 62 47
eller mail kirsten.christiansen@kipech.dk
senest tirsdag den 18. april.

Gruppemøder:
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe
4. gruppe

Onsdag den 5. april kl. 18.00 hos Gutte.
Mandag den 24. april kl. 19.00 hos Hanne Thormose
Indlæg Gerda.
Aftales på gruppemødet 16. marts
Torsdag den 20. april kl. 19.00 hos Lene og Erik.

Afgang fra Gildehuset kl. 09.00, hjemkomst kl. ca. 18.00 samme sted.
Turbus fra Haarby Turist.
Der er plads til 45 deltagere, så først til mølle princippet gælder.
Tilmelding absolut senest 28. april, ved at indsætte 300,00 kr. på konto
9570 12010745 med oplysning om navn og skriv afslutningstur.
Vel mødt.
1. gilde

OG NU VI ER VED TURE

Operaturen i efteråret går til Budapest.

Vi er stadig i planlægningsfasen. Programmet for hvad vi kan/skal opleve af musik m.m.,
er ikke udkommet endnu, og der skal tages hensyn til andre gilderelaterede arrangementer
bl.a. Landsgildeting.

-8-
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2. GILDE
GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

GS Peter Lassen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/2-sct-georg-gilde/

”Naturoplevelser, kultur, motion og samvær med gode
mennesker kan være en givende del af livsførelsen”
Vi har efterhånden tradition for at besøge en af de fynske øer om året, i år går turen
til AVERNAKØ - Fredag den 7. april.
Alle i gilderne er velkomne til at gå med.
Vi mødes ved færgen i FAABORG, som afgår kl 10. Efter ca. ½ times sejlads er vi klar til en
tur rundt på øen. Det kan ske vi får Klokkefrøen at høre.
Vi spiser vores medbragte madpakker i krohaven.
Afgang til fastlandet igen kl 15

SCT. GEORGS AFTEN.
Mandag den 3. kl. 18,30

Sct. Georgsaften I gildehuset.
Arr. gruppe 4. gr. Tilmeld. til Erik Jensen.
senest den 1.april. Gruppevis.

Onsdag den 5. kl. 9,30

Arbejdsdag i Gildehuset Alle kan hjælpe
Til tilmelding til Erik Johnsen

Aktivitetsmøde bliver der indkaldt til pr. mail.

OPRÅB
Redaktionen venter stadig på, at modtage gode indlæg til bladet, så det ikke bare bliver en
kalender, men et blad som vore mellemmer har lyst til at kigge i.
5. min. Sct. Georg eller en god gildemestertale, eller noget andet som I har oplevet i gilderegi, og som I syntes andre skal have glæde af at læse.
Alt er altid velkommen - der skal nok finde plads til det på et tidspunkt.
De bedste forårshilsener
Redaktionen

- 20 -
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1. GILDE
GK Knud Hunderup

GM Anita Bennedbæk

GS Lise Juel Eriksen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/1-sct-georg-gilde/

Hvad sker der ved Gildehuset.
Der er ved at blive lagt sidste hånd på digital booking af gildehuset, så skulle det blive letter at
bestille huset. I overgangs perioden vil det være Erik du kan henvende dig til hvis der er problemer med bestillingen. Erik tlf. 30 60 90 88 eller
mail: erikfredejohnsen@gmail.com.
Tirsdag den 25. april kl. 19.00 holder vi Sct. Georg gildehal i gildehuset.

Husudvalget

Vi skal hører Sct. Georg budskabet og forny vores gildeløfte.
Vi håber på det bedste.

Samme aften vil vi fejre Bodil Buur, der har 60 års gildejubilæum den 23. maj.

Hvad sker der ved gildehuset /parkeringspladsen ???????????????
Der har været stor aktivitet med at fælde træer på nabogrunden, så man kan komme til at lave
miljøboringer. Der skal laves i alt 80 boringer på vores og på nabogrunden, så man kan se
hvad type jord der skal køres væk. Det er huller, som bliver dækket til med det samme, når
man har taget prøverne.
Ja, man er ved at gøre klar til det store projekt med nedgravning af to store bassiner som skal
tage overfladevandet samt kloakvandet så det ikke løber over sine breder.
Projektet starter til januar 2018 og vil vare hele 2018 så vil der igen blive ro på vores matrikel.
I april måned skal der flyttes fjernvarmerør så der bliver en del opgravninger på vores grund,
men det skulle ikke give den store gene for gildebrødres parkering.
Men vi håber at alle vil vise lidt forståelse for projekterne.
Det siges at det skal være galt inden det kan bliver godt.
Højstrupvangens Parkering

Ved fælles hjælp når vi langt!
- 10 -

Gruppevis tilmelding til Hanne Eriksen på hekallerupvej@hotmail.dk eller på.
tlf. 51 51 20 58.
Onsdag den 26. april kl. 14.00 gilderådsmøde i gildehuset, mødeindkaldelse sendes til berørte
gildebrødre.
GRUPPERNE:
1. Gruppe (Lise)

Ingen møde i april

2. Gruppe (Bodil) Gruppemøde hos Bodil den 20.
3. Gruppe (Preben) Efter aftale.
4. Gruppe (Hanne) Gruppemøde hos Hanne den 19. april.

En dag jeg fandt en vintergæk,
men samme dag mit navn blev væk,
nu må du bruge din forstand,
og se, om du det gætte kan.

Bag busk jeg fandt en gæk så sød,
jeg troede den af kulde var død.
Nu sender jeg den til dig min ven.
Tæl prikkerne små – og gæt fra hvem.
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BRODERFONDEN
BRODERFONDEN
under

SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE
Generalforsamling afholdes
Tirsdag d. 26 April 2017 kl. 18.15
i Spejderlokalet, Gildehuset, Højstrupvangen 1
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Forslag fra medlemmerne
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Budget herunder fastlæggelse af indskud, bidrag og ydelser
6. Valg af revisorer
Valg af formand
7. Eventuelt
FORSLAG, som ønskes behandlet til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til
Finn Børsting Larsen, Bülowsvej 8, 5230 Od. M, senest 14 dage før generalforsamlingen.

STADSGILDET REGNSKAB
2016

Med Gildehilsen
Finn Børsting Larsen
Formand

HUSK AT PRIORITERE DIG
SELV EN GANG I MELLEM!!
DET ER IKKE EGOISTISK.
DET ER SUNDT!!
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Regnskab 2016
Indtægter:
Kontigent
Indbetalt Fredslyset
indbetalt fellowship
Indtægter Hjemmeside
Overskud Stadsgildeting

10.110,00
1.109,50
5.525,50
4.140,00
230,00
21.115,00

Udgifter:
Møder- arrangementer
Gildemesterstævne
Køb af flag til Gildehus
Køb af andel af pengeskab
Etablering af hjemmeside
Kørsel
Udgifter Fellowship
Udgifter Fredslys
Diverse (Danmarkssamfundet)
Gebyer bank

Årets resultat - overskud

Bankbeholdning 01.01.2016
Årets overskud
Bankbeholdning 31.12.2016

21.115,00
4.129,83
25.244,83

Budget 2017
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.110,72
1.950,00
179,50
750,00
3.652,00
2.138,90
4.941,95
1.147,10

2.500,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00

100,00
15,00

0,00
0,00

16.985,17

SPECIFIKATIONER
Diverse indtægter
Erstatning porcelæn

170
170

Renteindtægter
Diverse renter og gebyrer

756
756

Kasseregnskab
Likviditet fra driften
Overskud efter skat excl. afskrivninger
Stigning i kortfristet gæld

2.919
320

Kasse overskud drift

3.239

Forøgelse af likvid beholdninger i alt
Likvid beholdning primo

3.239
437.035

Likvid beholdning Ultimo

440.274

-2.000,00
16.985,17

50.966,11
4.129,83
55.095,94
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4.040.672

3.321

95
851
2.375
3.321

4.037.351

4.027.351

10.000

GOOD-TURN Fonden
Regnskab 2016
Renter af Bankkonti
Overført overskud fra Sct. Georgsløbet
Udbytte fra Højstrupvangens parkering
Udgifter:
Donation til Reden Odense

4.028.415
-1.064

111.679,40
2.400,00
114.079,40

Kontant formue pr. 31.12.2016

PASSIVER IALT

Specifikation af den samlede formue 01.01.2016
Indestående på konto 6885 944 988 Nordea
Investering i Højstrupvangens Parkering

GÆLD I ALT

KORTFRISTET GÆLD
Huslejedepositum
Gavekonto
Diverse skyldig poster
KORTFRISTET GÆLD I ALT

EGENKAPITAL I ALT

EGENKAPITAL:
STADSGILDET
ØVRIG EGENKAPITAL:
Saldo 1/1 2016
Årets underskud

8.000,00
2.400,00

Kontant Formue:
Kontant formue pr. 01.01.2016
Årets resultat

Note
PASSIVER

2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00

Årets resultat
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10.400,00

2.000,00

Donation til 2. Odense Bjørnegruppen DDS
Donation til Kong Knuds Division
Donation til Lumby-Stige DDS
Bank-Gebyr

BALANCE pr. 31. december 2016

0,00
5.000,00
5.400,00

111.679,40
180.000,00
291.679,40

Specifikation af den samlede formue 31.12.2016
Indestående på konto 6885 944 988 Nordea
Investering i Højstrupvangens Parkering

Odense den

2017
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114.079,40
180.000,00
294.079,40

HUSREGNSKABET

RESULTATOPGØRELSE for året 2016
Budget
2017 tkr.
60 Lejeindtægter
63 Husskat - gilderne
2 Diverse indtægter

Budget
2016 tkr.
60.300
30
63.995
65
170
0

125 INDTÆGTER I ALT

124.465

95

6.449
8.277
29.676
1.607
35.250
4.019
27.809
9.215

7
8
37
3
40
6
20
0

122.302

121

0
0
0

RESULTAT FØR RENTER OG
AFSKRIVNINGER
Renteindtægter
Renteudgifter

2.163
909
-153

-26
0
0

0

RENTEINDTÆGTER, NETTO

756

0

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER

7
8
30
4
36
4
36
0

Ejendomsskatter
Forsikringer
Forbrugsafgifter
Kontorhold
Rengøring
Telefon og internet
Vedligeholdelse
Ny anskaffelser

125 UDGIFTER I ALT

0

2.919

-26

BALANCE pr. 31. december 2016
AKTIVER

Note

ANLÆGSAKTIVER:
Ejendom, Højstrupvangen 1
Bogført værdi pr. 1/1 2016

1

Inventar
Bogført værdi pr. 1/1 2016
- Afskrivning
ANLÆGSAKTIVER I ALT

3.578.448
15.933
-3.983

11.950
3.590.398

OMSÆTNINGSAKTIVER:
Tilgodehavende skat
Likvide beholdninger
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

10.000
440.274
450.274

AKTIVER I ALT

4.040.672

-4

Afskrivning, inventar

-3.983

-4

NOTE

-4

AFSKRIVNINGER

-3.983

-4

-4

RESULTAT FØR SKAT

-1.064

-30

1. Ejendommens samlede anskaffelsessum kr. 3.578.448.
Ejendomsvurdering 2015 kr. 920.000

0
-4

Skat af året resultat

0

ÅRETS UNDERSKUD

-1.064
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0
-30
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