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 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:
Edith Hermannsen:
Kirsten Christiansen:
Erik Christensen:

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

Booking af gildehuset - www.sct-georg-odense.dk

Turnusordning!

På den anden side går på skift i gilderne.
August/September er det 3. 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. 6
juni
2017

At sige undskyld
2017

Arrangementer

Hvor?

Arrangør

06.06

Cafe-aften

Gildehuset

2. gilde

10

09.06

Arbejdsdag

Gildehuset

Husudvalget

7

10.06

Bolbro-dagen

Bolbro-Hallen

Men skal der undskyldes?

15.06

Valdemardag - Flagfest

Den Fynske Landsby

Danmarks-Samfundet

8

Ordet undskyld bruges for både store og små uskyldige hændelser eller som kontakt.
Skal en undskyldning have noget formål, bør den være en bekræftelse på, at man påtager sig et
ansvar med et tilbud om evt. at afhjælpe skaden, hvis det er muligt. Forklare, hvad og hvorfor
det gik galt.

25.06

Loppemarked

Odense Havn

4. gilde

17

27.09

Operatur (27.09-4.10)

Budapest

01.10

Sct. Georgs løb

26.10
29.11

Fellow-Ship
Fredlyset

Der har igen i år været en større diskussion om at sige undskyld. Baggrunden er, at det er 100 år
siden, at vi solgte de Vestindiske øer til USA. Danmark havde indtil 1848 haft en givtig forretning på øerne ved dyrkelse af sukkerrør med arbejdskraft fra slaver importeret fra Afrika.

Men der skal være nogen at sige undskyld til. Det kan være svært at se det rigtige i, at mennesker, som ikke har noget at gøre med sagen, skal sige undskyld til mennesker, som ikke er blevet udsat for noget.
Derfor giver undskyldninger med tilbagevirkende kraft for historiske begivenheder ingen mening. Det er fuldt forståeligt, at mennesker, hvis forfædre blev udsat for rædsler og overgreb,
ønsker, at de uretfærdigheder bliver kendt som en del af den officielle historie. Derfor skal det
moderne Danmark ikke lukke øjnene for, at slavehandel hører til vores historie.
Men vi kan ikke undskylde for vore forfædres ugerninger. Vi kan øge den historiske bevidsthed,
vi kan søge at lære af historien, og vi kan række hånden ud mod lande og befolkninger, som tidligere var vore fjender eller ofre for vores fortid. Men vi kan ikke gøre historien om.
For der skal jo være mennesker, som har noget at gøre med sagen, og der skal være mennesker,
som er blevet udsat for noget, som man kan sige undskyld til.
I vor daglige hverdag har vi også mulighed for at sige undskyld. Men en undskyldning har kun
værdi, hvis vi har nogen, som vi har gjort fejl overfor og kan sige undskyld til. Påtage sig ansvar og afhjælpe skaden, hvis det er muligt.
Med andre ord leve op til det andet krav i Gildeloven:
at erkende sine fejl og rette dem

Erik Jensen. 2 gilde
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4

16
Spejderne

Munkebjerg Kirke
Domkirken
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side

DIS
DIS

UNDSKYLD, JEG AFBRYDER!!
Man kan godt blive en lille smule træt af personer, der hele tiden afbryder med irrelevante
bemærkninger, mens man selv er ved at fortælle dem noget vigtigt.
Det ved jeg en hel del om, fortæller Leif Maibom, kendt fra Sønderborg revyen.
Vi boede engang i en etageejendom, og nedenunder boede en meget snakkende dame, som
jeg helst undgik, men en dag var jeg nødt til at give hende en presserende besked.
Så jeg gik ned og ringede på.
Hun åbnede døren, og jeg begyndte:
- Undskyld jeg forstyrrer, sagde jeg høfligt, men jeg tror …
- Tror, sagde hun. Det glæder mig virkelig, at du tror. Det havde jeg ikke regnet med, for
man læser jo hver eneste dag i avisen, at flere og flere melder sig ud af Folkekirken. De
fleste kommer der jo kun til jul. Ja, det gør vi ganske vist også selv, men der er nu mere,
fordi Hams har gået i skole med præsten, og de blev uvenner over samme pige. Ja, det var
mig, og min mand har aldrig tilgivet præsten, fordi han lod ham vinde.

Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære alle.

I får lige en hilsen fra Moselfloden i Tyskland, hvor Ingeborg og jeg nu har været et par dage
efter en dejlig uge gennem andre flotte områder i både Tyskland og Frankrig.
Lige nu midt i maj måned sidder vi næsten nede ved Moselfloden og nyder en dejlig aften efter
en flot tur langs floden i dag med 31 graders varme og fuld sol. Så kan vi vel ikke forlange ret
meget mere. Nå – jo internettet virker ikke så godt, så Ulla får først mit indlæg lidt for sent i
forhold til deadline, men mon ikke det går. En dag uden internet er i vore dage ikke godt, men
sikkert også sundt. Så må vi jo lave noget andet som f.eks. nyde et par glas dejlig vin. På et af
de hoteller vi har boet på, hang der følgende på væggen:

Underboens tunge stod et øjeblik stille for at køle af, så jeg skyndte mig at bryde ind:
- Jeg tror desværre, sagde jeg - at der er sket et uheld.
- Nu du siger uheld! Tungen havde genvundet sine kræfter:
- Vil du tænke dig, at jeg kom til at lave en bule i bilen i går, da jeg kørte den ind i garagen.
Men så sagde jeg også til Hans:
- Det var ikke min skyld. Det må være det fugtige vejr her i vinter , vi har haft, som har fået garagen til at trække sammen.
Hun stoppede et sekund for at trække vejret, så jeg skyndte mig at benytte chancen til at
bryde ind:
- Som sagt er der sket et uheld oppe hos os, men jeg tror de også får lidt skade af det ….
- Nu du siger skade, afbrød hun igen fuld af ny luft med masser af ord:
- Så vil jeg bare råde dig til ikke at komme til skade. I hvert fald ikke uden for skadestuens
åbningstider.
Hun fortsatte:
- Sidste min mand skulle save brænde i sommerhuset, havde han lånt en elektrisk kædessav
af naboen. Og det gik selvfølgelig galt. Jeg hørte skrig og råb og banden, og løb derud, og
der lå han! Han havde savet ledningen over, så alt var kortsluttet og strømmen gået i hele
området. Men skaden var sket, og jeg ringede selvfølgelig til skadestuen, men der var lukket og de henviste til at søge egen læge dagen efter. HA! Jeg kender vores læge, han har
overhovedet ikke forstand på el og den slags …..
- HØR NU HVAD JEG SIGER! råbte jeg desperat.
- Der er sket et uheld oppe hos os. Der er sprunget et vandrør, så hvis du går ind i din stue,
vil du se, at det varer længe, før du behøver at vande dine blomster igen.

Vores stadsgildeting er vel overstået, og snart er der landsgildeting. Jeg håber, at alle Odense
gilder bliver repræsenteret. I år afholdes tinget jo i trekantområdet, så vi fra Odense har jo ikke
så langt.

Aftalen med Vandcenter Syd er nu indgået, og jeg tror på, at den bliver en fordel for alle parter.
De nye store anlæg for spildevand og overfladevand vil skabe væsentlig bedre forhold og miljø
for rigtig mange i et meget stort område.
At Sct. Georgs Gilderne i Odense med denne aftale er medvirkende til at skabe bedre miljøforhold, kan jeg kun være både glad og lidt stolt over. Højstrupvangens Parkering og Odense
Stadsgilde har ved indgåelsen af denne aftale også fået forhandlet fornuftige og gode aftaler
hjem bl.a. til gavn for den fremtidige drift af Gildehuset, men også for fortsat positiv drift af
Højstrupvangens Parkerings plads.
Fortsætter side 4

- 18 -

-3-

Forsat fra side 3

4. gilde fortsat fra side 12

Det vil fortsat være et godt aktiv for mulighederne for donationer i goodturnsammenhæng.

Varme sommerhilsener fra Moselfloden.
Kay

Kære gildebrødre!
4. Gilde har planlagt hen over sommeren, at deltage med en stand ved loppemarkedet på
Odense Havn. Næste gang vi deltager er 25. Juni.
Vi håber, at gildebrødre fra alle Odense-Gilder har lyst til at donere ting, de ikke mere selv
har brug for.
Vi er interesserede i f. eks:
Nyere fagbøger, fx jagtbøger, fuglebøger mm
Bøger af nyere forfattere
Børnebøger
Legetøj
Isenkram, herunder porcelæn, køkkenmaskiner, kogegrej osv.
Nips
Værktøj
Duge og servietter
Nyvasket tøj
Smykker.
(Vi er ikke interesserede i møbler)
Tingene kan efter aftales afleveret i Gildehuset.
Der er også mulighed for at aflevere hos
Helge Tesch, Haveløkken 7, 5210 Odense NV (tlf.nr.: 27872004)
Jette Bülow, Egholmen 26, 5240 Odense NØ (tlf.nr.: 51897369)
Anni Rasmussen, Kildegårdsvej 230, 5240 Odense NØ, (tlf.nr.: 50567122)
Astrid Andersen, Mågebakken 157, 5250 Odense SV (tlf.nr.: 26570090)
Med gildehilsen
Loppemarkedsgruppen

-4-
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Så kører operabussen igen og denne
gang går turen til Budapest
Fra 27. september - 4. oktober 2017
Vi skal denne gang opleve ”Rigoletto”. Desværre ikke i Operaen, den
er under renovering, men mon ikke det alligevel bliver en oplevelse.
Vi skal på en guidet byrundtur, hvor vi skal opleve nogle af byens
højdepunkter, bl.a. Parlamentsbygningen, Heroes Square, Chain
Bridge, Fisherman’s Bastion og Nationalteatret.
Der er en dagsudflugt til The Danube Bend og en tur til Gödöllö Palace
(der hvor Kejserinde Sisi holdt til).
Vi skal også opleve Folklore på Danube Palace.
Selvfølgelig skal vi også have noget at spise - nemlig en 3 retters menu
på en lokal restaurant i Budapest.
Turen foregår i dejlige busser, og der vil være den sædvanlig service i bussen, som vore 2 stewardesser sørger for. -

BRODERFONDEN
134 medlemmer. Deraf 90 gildebrødre og 44 udenfor gilderne.
I 2016 døde 6 medlemmer og fra årsskiftet 2017 yderligere 2. Fonden kan fortsat
udbetale 5.000,- kr. ved dødsfald på uændret bidrag nemlig 35,- kr. pr. medlem pr.
dødsfald.
Fondskapitalen pr. 31.12.2016 er 290.676,03 kr., hvilket ifølge kassereren med aktuelle forudsætninger burde sikre alle medlemmer.
Referat af generalforsamlingen i BRODERFONDEN den 26.april 2017.
Tilstede:
1. Gilde Edith Hermannsen
2. Gilde Finn Børsting
3. Gilde Axel Michelsen
4. Gilde Lizi Jensen
8. Gilde Inger Pedersen
9. Gilde Inger Weber
Gæster: Poul Bornhøft 3. Gilde og Hanne Buchardt der står uden for gilderne.
Formand Finn Børsting Larsen bød velkommen, hvorefter vi gik over til dagsordenen.
Valg af dirigent og referent:
Valg af dirigent: Edith Hermannsen
Valg af referent: Lizi Jensen
Formandens Beretning:

Vi har igen formået endnu engang at lokke Per Holst med, til at fortælle om musikken.

Formanden bad os mindes de 8 medlemmer af Broderfonden, der er døde i det forløbne år –
det drejer sig om 7 aktive gildebrødre og 1 udenfor gilderne. Æret være deres minde.

Lige nu arbejder vi på at udvide med en ballet eller en koncert.

Formanden oplyste at Broderfonden i dag består af 134 medlemmer.

Vi overnatter første nat i Prag - og vi skal på hotel Holiday Inn Budapest, Budaörs https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/budapest/budbs/
hoteldetail
Program kan rekvireres hos Ulla Lund - ulla_lund@hotmail.com
Det har været rigtig svært at få et hotel i denne omgang, derfor skal vi bo i udkanten af byen.

Beretningen blev godkendt.
Forslag fra medlemmerne:
Hanne Buchardt havde indsendt 3 forslag til behandling, idet hun mente, at de gældende vedtægter ikke indeholdt de krav, man som medlem af Broderfonden kan forlange.
Alle medlemmer af Broderfonden skal indkaldes rettidigt til årets generalforsamling med
dagsorden, revideret regnskab og budget.
Der skal udsendes referat fra generalforsamlingen til alle medlemmer.

Prisen er kr. 5.725
Tillæg for enkeltværelse kr. 1.405,Tillæg for opera m.m. kr. 800,-

Alle medlemmer skal oplyses om navne på bestyrelsen.
Hanne Buchardt forlangte at bestyrelsen skulle have haft ændret vedtægterne i henhold til hendes forslag, da disse var rettidigt indsendt.

Med venlig hilsen
Bent og Ulla

Dirigenten konkluderede, at man ikke kunne ændre vedtægter på så kort tid, men man ville
indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor man ville gå vedtægterne igennem og
fremlægge eventuelle vedtægtsændringerne til næste generalforsamling.
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Bestyrelsen var i øvrigt enig om, at aktive medlemmer i gilderne skulle orienteres gennem Gildekontakt, men var i tvivl om, hvordan man skulle orientere medlemmer udenfor gilderne.
Dette punkt vil bestyrelsen også diskutere til næste bestyrelsesmøde.
Forelæggelse af det reviderede regnskab:
Axel Michelsen forelagde det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
Budget herunder fastlæggelse af indskud, bidrag og ydelser: Axel Michelsen fremlagde budgettet og konstaterede, at der er ingen ændring af udbetalingen på 5.000,-kr. pr. dødsfald.

Lørdag den 6. maj kom foråret til Fyn og NATURLAUG FYN var med. Jonna & Kurt havde
nemlig sørget for det i en skov vest for Bogense: Friheden lige ved Skåstrup Strand. Bøgen var
sprunget ud og vi gik gennem skov og langs strand, en flot tur når Danmark er smukkest.

Budgettet blev godkendt.
Valg af revisorer:
Ingeborg Lauridsen 4. gilde genvalgt
Erik Jensen 2. gilde genvalgt
Valg af formand:
Finn Børsting Larsen 2. gilde modtog genvalg
Eventuelt:
Formanden oplyste, at han ville indkalde til bestyrelsesmøde efter sommerferien og takkede
dirigenten, hvorefter mødet sluttede kl. 18.50.
Bestyrelsen for BRODERFONDEN UNDER SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE
2.Gilde formand Finn Børsting Larsen, Bülowsvej 8, 5230Odense M
tlf.:66 11 8121 - E-mail : finnbrstingl@gmail.com
3.Gilde kasserer Axel Michelsen, Rosenvænget 74, 5250 Odense SV
tlf: 6126 3582 - E-mail: a.michelsen@biology.sdu.dk
1.Gilde medlem Edith Hermannsen, Krogsløkkeparken 52, 5240 Odense NØ
tlf: 4087 1517 E-mail: edith_hermannsen@hotmail.com

”Naturoplevelser, kultur, motion, og samvær med gode mennesker
kan være en givende del af livsførelse.”

4.Gilde medlem Lizi Jensen, Jupitervænget 4, 5210 Odense M
tlf. 6616 1729/2084 9429 - E-mail: lizi.jensen@outlook.dk
8.Gilde medlem Inger Pedersen, Rypebakken 38, 5210 Odense NV
tlf.: 6616 1200 - E-mail: inpeod@outlook.dk
9.Gilde medlem Inger Weber, Thorsgade 8.1. 5000 Odense C
tlf.: 2247 7405 - E-mail: iwe@nal-net.dk

Dagen i dag er en særlig dag - den er din.
Dagen i går gled dig af hænde, den får ikke andet indhold, end du allerede gav den.
Dagen i morgen har du ikke fået løfte om, men dagen i dag har du, det er det eneste, du kan
være vis på.
Den kan du fylde med hvad du vil, benyt dig af det.
I dag kan du glæde et andet menneske.
I dag kan du hjælpe en anden.
I dag kan du leve sådan, at et andet menneske, måske i aften, kan takke dig for, at du er til.

-6-

Næste tur er til Lundsgård ved Kerteminde fredag den 30. juni. Alle gildebrødre er velkommen.
Følg os på facebook.
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9. GILDE
GK Else Børsting

GM Margit Christiansen

Mange tak for god lang tjeneste.
GS Jette Borgaard

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

Gildehuset vil sige tak til Kamma fordi hun gennem så mange år har været
husets faste tro udlejer. Det har sikkert ikke altid været nemt at holde
styr på alle gildernes ønsker, så derfor skal en ekstra tak lyde.

NYT………

Sommerudflugt.
Onsdag den 7. juni

I samme anledning er vi nu gået over til AGDS (a gør det selv) BOOKING.
Det går fint, det eneste man kunne ønske var, at gildebrødre har lidt tålmodighed??

3. gruppe arrangerer – nærmere information vil tilgå herfra.

Når I har booket, så træk vejret, gå ud af systemet og kik så på jeres mail om der er kommet
en besked, at jeres booking er modtaget.

Husk! vi mødes efter sommerferien til Friluftsgildehal mandag den 14. august.

Fordi - så længe i stadig er på booking kalenderen kan du ikke få en bekræftelse af din

Nærmere information vil tilgå. 2. Gilde arrangerer.

Grupperne:

booking.
Er du ikke sikker på din bestilling så send en mail til
erikfredejohnsen@gmail.com og spørg om du har lavet en bestilling. Du vil så få svar.

1. gruppe (Irene): Nærmere ved gruppeleder.
2. gruppe (Sonja): Intet møde i juni.
3. gruppe: (Margit):Intet møde i juni.

Den 8. august fylder Merete 75 år, vi ønsker hjertelig tillykke.

Onsdag den 7 juni kl. 9,30 mødes gildehusets ”gør det selv bande”.

9. Gilde ønsker alle en god sommer.

Vi starter med en kop kaffe og uddeler job.
Vil du være med til at holde vores gildehus??? Så grib chancen.
Mød op og få en hyggelig dag samt mød en gildebror på tværs af gilderne.
Tilmeld dig på mail erikfredejohnsen@gmail.com eller tlf. 30 60 90 88.
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8. GILDE
GK Karin Jensen

GM Nina Nøddelund

GS Lone Nielsen

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

Juni:
Mandag den 12.

Friluft gildehal gr. 81
Vi mødes i Ulla og Johns sommerhus i Kerteminde
Kl. 14.00 - HUSK MAD TIL DIG SELV.

Torsdag den 15.

Valdemarsdag i Den Fynske Landsby - porten åbnes
Kl. 17.30 PRIS 25 kr. (se side 8)

Søndag den 18.

Gildeafslutning inden ferien.
Vi skal ud og sejle med ”Helge”,
der aftales tid og sted ved friluftgildehallen.

GRUPPERNE:

Gr. 81
Gr. 82 torsdag den 8.

ingen møde
Ninas møde. Vi skal se affaldsterminalen i Enggade kl. 18.15.

Juli
Lørdag den 15.

En tur til Jelling, Vi mødes der oppe kl. 10.00

Torsdag den 20.

August
Lørdag den 5.

Nyborg voldspil: MUSICALEN GREASE.
Vi mødes som vi plejer på p pladsen i solen.
Hvor vi spiser vores medbragte mad kl. 18.00.
Opstart møde (tur) Rosenfestival i Bogense
Vi mødes kl. 11.00 på torvet.

Onsdag den 9.
Lørdag den 12.

Mandag den 14.

Frøbjergs Festspil. Vi tager til generalprøven og mødes ved laden
kl. 18.00 for at spise en god middag - inden vi kl. 20.00 skal se
”Sommer i Tyrol”
Den sidste JAZZ LØRDAG på Carlslund kl. 14-17
For dem der kan og vil, giv besked til Karin så bestiller jeg bord til
kl.12.00.
Gildemøde kl. 18.00 gr. 82 står for dette.

GRUPPERNE:
Gr. 81
Gr. 82

-8-

Møde efter aftale
Møde efter aftale
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4. GILDE
GK Palle Wognsen

GM Dorrit Hansen

1. GILDE
GS Annie Rasmussen

GK Knud Hunderup

GM Anita Bennedbæk

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

GS Lise Juel Eriksen

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

8. juni kl.18.00 (17.00) – Gyldensteen Strand afholdes
en spændende sommertur, med gode naturoplevelser og
en interessant naturvejleder, alle kan deltage.
I maj måned i er der udsendt invitation angående sommerturen til Gyldensteen Strand.
Se dette link: http://www.avjf.dk/avjnf/naturomrader/gyldensteen-strand/
Lad os ønske hinanden god sommer på denne tur. Vi ses.
15. juni-kl 19.00. Danmarks-Samfundet arrangerer fest for flaget. HJV Musikkorps underholder sammen med kor og solister (se side 8)
Talen for flaget holdes af Susanne Vind, der også tager sig af uddelingen af flag og faner.
Lad os sammen hylde vort flag,
23. august kl. 18.00 mødes vi efter sommerferie til friluftsgildehal i Spejderhytten, Højby
Skovvej 42B, Højby. Denne aften fejrer vi Erik Borns 25 år i gildet. Der er gruppevis tilmelding til kansleren på mailadressen: palle@wognsen.dk.

1. Juni har vi vores afslutningstur, som er ændret til Ulriksholm, Geels Skov og restaurant
Kerteminde Sejlklub. Se det udsendte program.
Den 15. juni er der Valdemarsdag i Den Fynske Landsby. Gildebrødrene opfordres til at møde op til denne smukke tradition, hvor gildets fane plejer at blive luftet.
Efter en forhåbentlig dejlig og solrig sommer starter vi det nye gildeår torsdag den 14. september. Husk også vores bagsmækmarked lørdag den 9. september.

Gruppemøder:
2. gr.
17. - 18.06 Sommertur til Lone i Ringkøbing (denne gang er det rigtigt).
3. gr.
Intet planlagt i juni
4. gr.
Er gået på sommerferie
5. gr.
30.06.
Sommergruppeafslutning.
6. gr.
18.06
Gruppeafslutning.
7. gr.
07.06.
Gruppeafslutning.
8. gr.
09.06
Gruppeafslutning

Grupperne i juni.

Bemærk: Jette Bülow har nedlagt sit fastnetnummer

1. Gruppe (Hanne) Onsdag den 16. I Else og Bents sommerhus.

Mærkedage:
Den 12. juni fylder Elna Adamsen 75 år.
Den 8. juli fylder Lauge Elgaard 80 år.
Den 15. juli holder Birthe og Kurt Henriksen guldbryllup.
Kl. 8.00 er der morgensang og morgenkaffe til de som kommer forbi.
Det åbne hus slutter kl. 12.00, for så holder Birthe og Kurt en privat fest.
Den 4. august fylder Ib Jensen 70 år.
Den 11. august fylder Palle Wognsen 75 år.
Vi kipper med flaget og ønsker tillykke med dagen.

2. Gruppe (Bodil A.) Torsdag den 31. kl. 12.00 hos Inger og Flemming.

Onsdag den 21. I Else og Bents sommerhus

2. Gruppe (Bodil D.)
3. Gruppe (Preben) Ingen møde
4. Gruppe (Hanne) Ingen møde

Grupperne i august:

3. Gruppe (Johan) Onsdag den 23. Tager gruppen til Kerteminde.

Gildebrødrene i 1. Gilde ønskes en rigtig god sommer.

1. Gilde har mistet en trofast gildebror
Erik Rasmussen (RAS)
14.06 1931 Fortsætter side 17
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1. Gruppe (Lise)

14.05 1917

Æret være Ras minde

-9-

3. GILDE

2. GILDE
GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

GS Peter Lassen

GK Jytte Yde

GM Lisbet Søholm

GS Karin Ravnkilde

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

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

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Carl David af Wirsén 1889 oversat Johannes Johansen 1996

Søndag den 18. juni

Gildetur til Vikingemuseet Ladby
Vi mødes kl. 10.45 ved museet Vikingevej 123,
5300 Kerteminde. Entre 60 kr. pr. person, 50 % rabat til
medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening og HARJA
(Arkæologisk Forening).
Der er rundvisning kl. 11.00, som gildet betaler.
Først tapetet, derefter museet og gravhøjen. Rundvisningen varer
1½ - 2 timer. Info: www.vikingemuseetladby.dk
Madpakke og drikkevarer medbringes.
Tilmelding til Karin Ravnkilde, tlf. nr. 6618 2622,
mobil 2992 9290 eller mail k.ravnkilde@hotmail.dk
senest fredag, den 9. juni.

Cafe aften med Rosinante i gildehuset
Vi gentager succesen fra 2012 med den kendte duo ”Rosinante” fra Glamsbjerg. Und dig selv,
din familie eller venner en oplevelse ud over det sædvanlige med en dejlig aften med musik og
en let anretning.
Det populære og kompromisløse par, Ellen Margaritha Rosinante og Bent ”Nante” Nielsen, tager os med på en musikalsk tur på hesteryg gennem Europa i et rytmisk og melodisk dejligt
landskab med tid og lyd, hvor musikken oprindeligt kom fra; men sikkert også med afstikkere
og sidespring ind i det uvisse.

Gruppemøder:

1. gruppe Ingen møde i juni.
2. gruppe Ingen møde i juni.
3. gruppe Aftales i gruppen.
4. gruppe Torsdag, den 1. juni kl. 17.00 hos Erik.
Lili Lytken Larsen fylder 90 år den 11. august.
Per Christiansen fylder 70 år den 14. august.
Vi hejser flaget og ønsker tillykke.

Det sker tirsdag den 6. juni kl. 18.30 i Gildehuset, Højstrupvangen 1.
Billetpris kr. 140,00.(i prisen er indeholdt spisning og en god underholdning)
Billetter bestilles på mail: 2.sctgeorgodense@gmail.com
Arrangør: 2. Sct. Georgs Gilde i Odense
DER ER ENDNU FLERE BILLETTER.. ALLE ER VELKOMNE:
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