REDAKTIONEN

GILDE
KONTAKT

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 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: Kay Lauridsen: lauridsen@oncable.dk
Kansler: Hanne Brokmose: hannebrokmose@hotmail.com
Skatmester :Verner Thomsen: vernerthomsen@stofanet.dk
DIS Kirsten Christiansen: kirsten.christiansen@kipeck.dk
DUS Erik Christensen: fredskovvej140@gmail.com

Turnusordning!

På den anden side går på skift i gilderne.
Marts er det 7. 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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Det nye år er stadig i sin spæde begyndelse og ligger endnu åben for
nye aktiviteter og oplevelser.
I slutningen af 2016 diskuterede Gilderne over hele landet slogannet:
Spejderideen for voksne, herunder også værdigrundlaget.
På Landsgildets hjemmeside kan vi læse:
”En af vores grundlæggende værdier er at etablere kammeratskab, venskab og dette opnås gennem arbejdet, gildets drift samt gennemførelse af pengerejsningsprojekter med henblik på at
kunne yde økonomisk, humanitær hjælp lokalt, nationalt og internationalt”.
I 4. Gilde vil vi i 2017 gerne sætte fokus på at styrke kammeratskabet og venskabet mellem alle
gildebrødre i Odense, samtidig med at der indsamles midler til humanitært arbejde.
Allerede den 13. januar lagde vi ud med afholdelse af en
hyggelig eftermiddag med musicalen ”The Sound of Music”,
kaffe og kage, et glas vin og kammeratlig samvær. Der deltog 32 gildebrødre, hvor næsten alle Odensegilderne var repræsenteret.
Arrangementet var vellykket (bortset fra lidt tekniske opstartsvanskeligheder), Da mange af deltagerne gav udtryk
for, at det var et godt initiativ, vil vi vende tilbage med andre
musicals eller operetter senere på året.
Datoer og program vil blive annonceret i god tid i Gildekontakt.
Ligeledes vil 4. Gilde i løbet af foråret forsøge sig med deltagelse ved Odense Kunst og Loppemarked på havnen.
Her kan vi alle være med.
Gemmer vi på ting og sager, som vi gerne vil skille os af med eller sidder vi og nørkler små finurligheder, modtager vi det gerne og sælger det på loppemarkedet.
Overskuddet går selvfølgelig til goodturn.
Mange af os gildebrødre er nået til et sted i livet, hvor aktiviteterne skal tilpasses vores psykiske og fysiske formåen. Vi må derfor stræbe efter at fylde vores tilværelse med gode kammeratskaber og meningsfyldt samvær.
Lars Lilholt har i sit digt: Øjeblik
skrevet om det, at nyde de øjeblikke livet har budt og stadig byder på:
Kære Øjeblik tøv en kende
og giv mig dit venskab og ro
kære Øjeblik kan du nænne
at slippe mig og skille os to
og æbletræet det blomstrede
det sprang ud i en hvirvelvind af hvidt
og lige der hvor det blomstrede
sad vi tit, sad vi tit, sad vi tit.

2017

Arrangementer

Hvor?

Arrangør

08.02 Arbejdsdag

Gildehuset

Husudvalget

28.02 Stadsgilderådsmøde
Distrikts/riddergilde-hal
14.03 m. optag.

Gildehuset

Stadsgildet

Spejderskolen

Fyns Distrikt

30.04 I-Dag

Svendborg

Fyns Distrikt

side

4

Desværre havde sætternissen lavet lidt rod i navnene/billedteksten i
januar bladet.
Det er Jørga Wognsen til venstre og leder af Provstegaardshjemmet
Else Magnussen til højre.

Lige før jul fik Projekt Dåseringe, via proteseklinikken i Chiang Mai,
en henvendelse/invitation til, i slutningen af januar, at møde den
Thailandske prinsesse. Hvilken ære!
MEN - det blev i første omgang et pænt - nej tak - med begrundelsen ”der er ingen penge”.
Straks kom der besked fra klinikken ”It is not the amount, but the princess wants the meet the
Ladies of the Can-ring”.
Foreningen gik i aktion, fik sorteret de ringe der var på lager, indhentet pris, (vi ville jo gerne
have en god pris) og fik solgt til en pæn pris, og medens jeg sidder og skriver disse linjer, er
Kirsten, som startede projektet i 2002, på vej til Chiang Mai sammen med sin mand, (Lena og hendes mand følger).
Med sig i kufferten har Kirsten en check på 350.000 Baht.
Det er ca. 70.000 dkr.
Det er virkelig flot, at der igen kan sendes penge til klinikken, de
har hårdt brug for dem og er meget taknemmelige.
STOR TAK til alle I flittige samlere - og som jeg plejer at sige DET BAHT’er.
Ulla Lund - Formand for Projekt Dåseringe
PS. På Projekt Dåseringes Facebook side, har vores webmaster,
som pt bor i Chiang Mai, lagt et flot klip op fra selve dagen.

Lena - Kirsten

Projekt Dåseringe fik i efteråret sat en plakat op ved flaskeautomaten i Rema på Bogensevej,
og hver uge henter undertegnede en lille pose dåseringe.
Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at gøre det samme i deres nærbutik, laver jeg gerne en
plakat. Ulla

Dorrit
4. gilde
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære alle.

Jeg synes året 2017 er startet rigtig godt. Vi har netop haft 2 tværgildearrangementer.
Først vores traditionsrige nytårskur hvor vi var mange samlet for at ønske hinanden
GODT NYTÅR. Der blev doneret til flere forskellige organisationer – både i spejderregi og andre sociale og humanitære projekter.
De enkelte gilder fortalte også om donationer, de har haft i årets løb, og Erik Olesen, formand
for BP Fonden, fortalte om fondens donationer i 2016. PB Fonden har doneret næsten 50.000
kr. og gilderne i Odense næsten det samme beløb, altså i alt næsten kr. 90.000. Jeg holdt en nytårstale, som bl.a. handlede om at drømme om fremtiden. Når jeg tænker på de
mange positive tilbagemeldinger, jeg har fået på min tale, så bliver jeg selvfølgelig glad og taknemmelig over at få lov til at være en del af VORES NETVÆRK.
Vi havde det pæne tøj på - næsten lige
så flot som hos dronningen.
Bl.a. spejderne i Ullerlev fik donation
til bålpander af BP Fonden.

Stadsgildets PR mand, Jørgen Lykke fra 2. gilde, gør en ihærdig indsats for at få noget fra Sct.
Georgs Gilderne med i Fyens Stiftstidende om donationer både lokalt og på landsplan.
Sct. Georgs Gilderne i Danmark donerer faktisk årligt omkring 2,5 millioner kroner både nationalt og internationalt til mange forskellige gode formål. På trods af de store beløb er det ofte
meget svært at få omtale af vores donationer i Fyens Stiftstidende, i hvert fald i papirudgaven,
men det lykkedes heldigvis i år.
Der er åbenbart forskel på den elektroniske udgave af avisen og papirudgaven – vidste du det?
Jeg gjorde ikke…..
Det er måske en overvejelse værd i forhold til sit abonnement fremefter?
Tilbage til de gode oplevelser. Det anden gode tværgildearrangement var ”Sound of Music” den
13. januar. Vi var 30 samlet omkring dejlige billeder, musik og flot servering. Jeg håber arrangementet kan gentages en anden god gang med nye spændende musikoplevelser i fællesskab på
tværs af gilderne.

Glemmer du så husker jeg ….
Indsendt af Glenn Nielsen
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På lørdag den 21. januar tager jeg til Distrikts- og Stadsgildemester møde i Horsens med følgende på dagsordenen:
Fortsætter side 4
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9. GILDE

Fortsat fra side 3








Status og evt. debat fra Lovudvalget
Status og evt. debat fra Lejr 2017
Status vedr. LGT 2017
Status vedr. hjemmeside og Facebook
Status vedr. økonomi
Fremlæggelse og overdragelse af resultatet af samtalespillet
Kurt Koch, Haderslev, der vil fortælle om det at være handicappet

Med venlig gildehilsen
Kay

GK Else Børsting

GM Merete Stensdal

GS Tove Fuglsang

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

Fællesmøde for 2. og 9. gilde med ledsager
Onsdag den 8. februar kl. 18.30.
Vi har denne aften inviteret centerleder Mette Guul fra Reden.
Mette Guul vil fortælle engageret og levende om sit arbejde blandt socialt udsatte kvinder.
Kvinder i prostitution og misbrug – der kæmper med psykiske problemer og hjemløshed.
2. gruppe står for traktementet: Pris kr. 50,- eks. drikkevarer.
Tilmelding til Sonja senest den 5. februar - heineke@familie.tele.dk

Nyt fra gildehuset
Arbejdsdag i gildehuset, er altid første onsdag i måneden
(med undtagelse af marts måned, da er det den første torsdag).
Vi vil gerne have at du tilmelder dig, så vi har kaffe og rundstykker nok, samt at vi har materialer nok til alle.

Gruppemøder:

1. gruppe (Irene): Onsdag den 22. februar kl. 12.30 ved Lise
2. gruppe (Sonja): Onsdag den 15. februar kl. 1230 ved Inger
3. gruppe (Margit) Tirsdag den 14. februar kl. 18.30 ved Kirsten
Der indkaldes herved til Gildeting onsdag den 8. marts 2017 kl. 18.30
Husk! Forslag, der ønskes behandlet på Gildeting, skal være gildemesteren i hænde senest
den 5. februar.

Se altid gildekalenderen om der er ændringer.
Tilmelding til: erikfredehohnsen@gmail.com
Kursus i april for nye og gamle gildeledelser.
Vi inviterer en eftermiddag til introduktion om højsædets teknik, så alle har en mulighed for at kunne betjene det. Alle der deltager har en mulighed for at
høre og se hvad der sker.
Gildehuset har et moderne anlæg med mikrofoner og teleslynge, så alle skulle kunne få en god
oplevelse. Det kræver bare at man kan bruge det.
Gildehusets køkken
Ovne: Gør venligst ovnene rene så den næste der kommer ,ikke skal starte med at gøre rent.
Et godt husmortips: Brug stegepose så er rengøringen let.
Husk at rydde op i køkkenet og tøm kaffekanderne.
Erstatning af ituslået porcelæn kan nu betales ved bankoverførsel og ved
Mobile Pay.
Der står priser i køkkenet og kuverter til at skrive på og evt. komme penge i.
Hvis man spiller på gulvene er det OK at vaske dem, men de skal altid fejes.
Nøgler bestilles gennem din Gildekansler.
P-tilladelser: Nye eller ændring af bilnummer pga. bilskift sker også til Gildekansleren.
Hilsen Husudvalget

-4-
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DONATIONER

8. GILDE
GK Karin Jensen

GM Nina Nøddelund

i forbindelse med Nytårskuren 2017
GS Lone Nielsen

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

Formand for stadsgildets
goodturnfonde
Per Christiansen

Repræsentanter fra
Kong Knuds division

Februar:
Onsdag den 8.

Højby Sognehus kl. 19.00
Kropssprog, arketype og skjulte tendenser ved skuespiller og dramatiker Tina Kruse Andersen - pris 50 kr. eller en sæson 100 kr.
Kaffe / The 10 kr.

Mandag den 13.

Vinterfest. Dem der var med til Nytårsgildehal, blev enige om at lave en
hyggeaften med god mad ude fra i gildehuset kl. 18.
Gr 81 er værter og HUSK at melde afbud til Inger senest 9. februar

Tirsdag den 28. februar

Stadsgilderådsmøde kl. 19.00

Grupperne:

81. Møde efter aftale
82. Møde efter aftale

Goodturnfonden
DDS 2. Odense
Kong Knuds division
Sct. Knuds gruppen KFUM
I alt
Hensat til Fynske Spejder og FDF Museum

4.000
2.000
2.000
8.000
4.000

1. Gilde
Alzheimer foreningen
Rumæniensprojekt
SOS Børnebyerne
I alt

5.000
375
1.300
6.675

årligt

2. Gilde
OUH Børnecancerafdelingen

10.000

3. Gilde
3. sponsorbørn
Gambiaprojektet
Sct. Knuds gruppen KFUM
I alt

årligt

4. Gilde
Kong Knuds division
Munkehatten Rehabilitetscenter( lydbøger)
Skoleprojekt ”Katempris” i Tanzania
Jernalderlandsbyen/Sorggruppe
I alt

årligt
påtænkes senere

9.120
500
2.000
11.620

2.000
1.500
1.500
5.000
Fortsætter side 6
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Fortsat fra side 5

4. GILDE
GK Carsten Jensen

GM Dorrit Hansen

GS Annie Rasmussen

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

Sct. Knuds gruppen
KFUM

Christian Juul Hansen
”Munkehatten”

Februar.

Lisbet Søholm, 3. gilde

Gilderådsmøde 1. februar kl. 19.00 i Gildehuset - forslag til behandling på gildetinget
15. marts skal sendes til gildeledelsen senest 15. februar.

22.02.17: kl. 18,00. Gildemøde.
Glæd jer til en munter aften i selskab med bl.a. sild/fisk, ost og ludo.

Formand for BP fonden
Erik Olesen

Birthe Petersen – Per Christiansen
1. gilde
STG. fonden

Vi starter med spisningen, og herefter går vi over til ludo turneringen.
Drikkevarer (øl, snaps og vin) kan købes til sædvanlige gildepriser.
Gruppevis tilmelding senest den 10.02.17 til Ingeborg på telefon:
20 29 75 01 eller mail: lauridsen@oncable.dk

Karin Ravnkilde - Annie Rasmussen
Kong Knuds div.
4 gilde

BP Fonden
Camelot (telte)

kan kun søges af ”de blå”

1.000

Otterup (telte + bålrist)

10.000

Polatstjernen (telte)

10.000

Rething Ringe (telte)

9.600

Ullerslev (div. udstyr)

2.000

I alt

41.600

Donationer i 2016

86.895

Oveni dette beløb, kommer så det, der doneres til Protese-klinikken i Thailand via salg af dåseringe og som ikke kan gøres op for gilderne. (se side 15)
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Stadsgilderådsmøde 28. februar kl. 19.00 i Gildehuset
Gruppemøder:
2. gr.
3. gr.
4. gr.
5. gr.
6. gr.
7. gr.
8. gr.

09.02.
24.02.
00.02.
21.02.
13.02
08.02
02.02

Kl.18.30 ved Ketty
Kl.18.30 ved Antje
Ingen møder i februar
Kl.18.00 ved Astrid
Kl.19.00 ved Ulla
Kl.18.30 ved Kurt
Kl.12.30 ved Else
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3. GILDE
GK Jytte Yde

GM Lisbet Søholm

GS Karin Ravnkilde

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

Spurven sidder stum bag kvist,
såmænd om ej det fyger!
Kålgårdspilen piber trist
for nordenblæstens byger.
Lul - lul! rokken går
støt i moders stue,
og jo mere vinden slår,
des mer får arnen lue.
Jeppe Aakjær 1910

Lørdag d. 11. februar Vinterfest.
Indbydelse er udsendt.
HUSK! Forslag, der ønskes behandlet på gildeting i marts, skal være gildemesteren i hænde
senest den 15. februar.

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

Dato aftales på mødet i jan.
Torsdag den 2. februar kl. 19.00 hos Lisbet og Poul
Tage har oplæg.
Torsdag den 23. februar kl. 19.00 hos Axel.
Torsdag den 23. februar kl. 19.00 hos Karin.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Fyns Distrikt
Invitation til Distriktsgildehal
tirsdag den 14. marts 2017

STED:

Spejderskolen
Kaj Lykkesvej 9, Korinth
5600 Fåborg
Distriktsgildeledelsen og Sct. Georgs Gildet i Faaborg har
hermed fornøjelsen at invitere alle gildebrødre
fra Odense Stad og Fyns Distrikt til
Distriktsgildehal med ridderoptagelse af:
Grete Christensen, Jens Overmark og Jørn Stensdal

Aftenens program:

19.00 – 19.20 Vandrehal
19.20
Distriktsgildehal
Efter Distriktsgildehallen serveres der et let traktement
Pris: 125.00 kr. Drikkevarer kan købes
LIVET ER KORT - LEV DET.
KÆRLIGHED ER SJÆLDENT - FÅ FAT I DEN.
VREDE ER DÅRLIG - DROP DEN.
FRYGT ER FORFÆRDENTLIG - OVERVIND DEN.
MINDER ER GODE - ELSK DEM.

Tilmelding:
Gildevis tilmelding senest fredag, den 10. marts til
DGK Alice Pedersen tlf. 23 93 87 40 eller e-mail alice-pe@mail.dk

- 10 -

-7-

Tilmeldingen er bindende
De bedste hilsner på distriktet og Faaborggildets vegne
Alice Pedersen, Bogense.

2. GILDE

1. GILDE
GK Knud Hunderup

GM Anita Bennedbæk

GS Lise Juel Eriksen

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

GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

GS Peter Lassen

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

Onsdag den 8. februar kl 18.30

Fællesmøde 2. - 9. gilde.

Mette Guul fortæller levende om sit arbejde blandt socialt
udsatte kvinder - kvinder i prostitution og misbrug, der kæmper
med psykiske vanskeligheder og hjemløshed.
Tilmelding til Sonja Heineke senest den 5. februar
mail: heinike@familie.tele.dk
I sne står urt og busk i skjul……….
Torsdag den 9. februar kl. 15.30 inviteres gildebrødre med ledsagere til en
spændende eftermiddag i selskab med

Else Møller

fra Kerteminde
Hun vil holde foredrag om sit spændende liv
”Fra landbokone til borgmester”.
Inden vi går hjem bydes på et let måltid. Gruppevis tilmelding senest
6. februar til Hanne på tlf. 51 51 20 58 eller hekallerupvej@hotmail.dk

Grupperne i februar:
gruppe (Lise)
gruppe (Bodil D.)
gruppe (Preben)
gruppe (Hanne)

Gruppemøder i februar indkaldes af gruppelederne.
Donationer i 2016.
10.000 kr. til kræftramte børn og unge.
Der bliver råd til mere velfærd på OUH's afdeling H2 i 2017.
Forleden var gildekansler 2. gilde, Erik Johnsen forbi med 10.000,00 kr.
Dermed er det igen bevist, at gildets arbejde i december med salg af juletræer i Skallebølle
og leverancer af større træer gør det muligt at støtte hvor der er behov for noget ekstra. Det er
der på H.C. Andersens Børnehospital H2, hospitalets kræftafdeling for børn.

Gruppemøde 16. februar kl. 14.00 hos Lise
Gruppemøde 23. februar kl. 14.00 hos Anita.
Gruppemøde 13. februar kl. 15.30 hos Bodil Buur.
Den 21. februar mødes vi kl. 11.25 ved seniorhuset.
Vi starter med frokost og får efterfølgende en rundvisning
i huset.
Vi slutter dagen hos Knud med planlægning af resten af året.

Mærkedage:
Den 5. februar fylder Lisa 85 år

ET STORT TILLYKKE.
Konstitueret afdelingssygeplejerske Louise Hvedstrup Brøchner og pædagog Ann Brit Carlsen takker for pengene.

Ideer er som børn - dine egne er pragtfulde.
En stor, stor tak til de gildebrødre som købte træer og støttede os.
-8-
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