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Gildehusets nye logo

Desiderata – Ønskemål.
Portugal - oktober 1995 - Hotel Boa Vista, Porto.
Det var sent fredag aften. En rimelig succesfuld uge med fabriksbesøg
var slut, og vi havde siddet sammen med vore samarbejdspartnere over
en hyggelig afskedsmiddag.
Lørdag morgen skulle vi flyve hjem fra Porto over Lissabon.
Alt var klappet og klart - alle betingelser for en god nats søvn var til stede.
Hotellet hører til den type, man i Portugal kalder en Pousada - et historisk sted der er indrettet som
hotel og restaurant, og hvor gammelt inventar o.s.v. i videst mulig omfang er bevaret, eventuelt repareret, og nænsomt suppleret med moderne installationer.
Jeg kom op på værelset efter afskeden med vore venner og glædede mig til at komme til køjs.
Men - tror du, jeg kunne falde i søvn? NEJ!
Du kender sikkert situationen.
Hvad gør man så? - Prøver at finde noget at læse i.
Forretningspapirer havde jeg nok af, men dem havde jeg ærligt talt ikke lyst til at beskæftige mig
med på det tidspunkt.
Så gik jeg på jagt i værelset efter et blad, en turistbrochure, en bibel. Der var absolut intet.
Jeg hev lidt irriteret i de små skuffer i det gamle chatol - så meget at en af dem røg ned på gulvet –
ud faldt et stykke papir - og der var skrevet noget på det på engelsk med nogle latinske ord ind imellem.
Desiderata - lød overskriften. Det betyder ønskemål.
Det var da spændende.
Fat i papir og kuglepen. Jeg ville have det hele skrevet ned, så jeg kunne studere det mere indgående, når jeg var hjemme igen.
Her er hele teksten oversat til dansk:
Ønskemål:
Træd varsomt, undgå støjen og hastværket og husk, hvilken fred, der kan være i stilhed.
Stå så vidt muligt på god fod med alle mennesker - uden at det betyder underkastelse; fortæl dem
roligt og klart om DIN anskuelse; og lyt til deres, selv de dumme og uvidende, - de har også DERES
historie.
Undgå højrøstede, aggressive personer, de er til irritation for ånden.
Hvis du sammenligner dig med andre, bliver du enten bitter eller forfængelig, for der vil altid være
personligheder, som er større eller mindre end dig.
Glæd dig over dine målsætninger og det du har udrettet.
Interesser dig for din karriere, omend den er beskeden. Det kan blive en besættelse hele tiden at søge
at ændre lykken.
Udvis forsigtighed i forretningsanliggender, for verden er fuld af fup.
Men lad ikke dette gøre dig blind for, hvilke dyder, der findes; mange mennesker stræber mod høje
idealer; og overalt er livet fuldt af heltemod. Vær dig selv.
Frem for alt: Lad være at hykle hengivenhed.
Vær heller ikke kynisk med hensyn til kærlighed; for stillet over for al åndløshed og desillusionering
er den varig som græsset.
Tag blidt imod den erfaring årene giver dig, og opgiv ungdomstidens forestillinger med manér.
Fortsætter side 15
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære alle.
Lige nu den 3. august regner det, men jeg tror på, at solen igen kommer frem.
Der står netop i avisen i dag, at Fyens Hoved er
det sted på Fyn
med flest solskinstimer.

Som I sikkert har set, så er der sket mange rigtig fine og gode ting ved Gildehuset. Der er nu ny
belægning på gildehusets parkeringsplads ved Gildehusets gavl - rigtig flot. Stadsgildeledelsen
besluttede sammen med husudvalget, at foretage denne investering.
Desuden er vores Gildehus blevet beriget med et
stort og smukt logo i bronze. Logoet, som er lavet
på Skulpturstøberiet i Svendborg, blev en mulighed, da "Stige Ø lauget" støttede med et væsentligt beløb.
Logoet er, som det kan ses, opsat over teksten ”Sct. Georgs Gilderne” ved indgangen til huset,
og når vind og vejr har gjort sit, vil logoet have samme smukke naturlige patina som bogstaverne.
Der er indsat en tekst og et billede på hjemmesiden www.sct-georg-odense.dk under siden aktiviteter.

Snart er der landsgildeting. Jeg håber, at alle Odense gilder bliver repræsenteret. I år afholdes tinget jo i trekantområdet, så vi fra Odense
har ikke så langt.
Som I ved, har jeg deltaget i det af LGL nedsatte lovudvalgs arbejde. LGM Helmut Werth
har selv deltaget i lovudvalget og i marts 2017 holdt lovudvalget og LGL møde, for at aftale
det videre arbejde. Det var min opfattelse, at LGL ville udsende oplæg til ny organisationsplan for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, som så kunne drøftes på LGT 2017.
Aktuelt er jeg usikker på, om der bliver udsendt noget før LGT 2017, men jeg har dog fået at
vide, at Landsgildeledelsen under LGT17 vil fremlægge forslag/diskussion af de organisationsplaner der kunne komme i betragtning.
(a. LOVU-forslag, b. Landsgildetingsforslag, c. Den gældende).
Fortsætter side 4
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Fortsat fra side 3

Jeg ved ikke hvad LGL mener med forslag b. Landsgildetingsforslag,? LGM har tidligere oplyst, at Gilderne vil få organisationsplanerne, der skal diskuteres ude i Gilderne med tilbagemeldingsønske til Landsgildeledelsen tilsendt, men jeg har endnu ikke har set noget skriftligt oplæg
fra LGL.
I Odense Stadsgilde har vi ofte afholdt et uformelt møde mellem GM op til kommende LGT.
Det vil jeg også gøre denne gang.
Mødet bliver torsdag den 7. september kl. 19 i Gildehuset, og så må vi se, om der er noget nyt
fra LGL?
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til LGT, så er du velkommen til at kontakte din GM
eller mig.
Vores nye gildeår er nu startet, og jeg er sikker på, at der også i det nye år, vil foregå mange
spændende arrangementer i alle gilderne i Odense.
Med venlig gildehilsen
Kay

Onsdag den 6. september kl. 9.30 mødes vi i gildehuset.

Her mødes håndværker banden. Der er altid noget at lave hvis du har lyst.
Vi starter med en kop kaffe, hvor vi samtidig fordeler arbejdsopgaverne.
Giv os besked om du kommer på mail: erikfredejohnsen@gmail.com
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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/

August-september
Kære gildebrødre.
Velkommen tilbage til et nyt gildeår, efter en våd og noget trist sommer.
I august har vi ingen arrangementer, men i september lægger vi ud med vores bagsmækmarked
nemlig:
Lørdag den 9. september. På Føtex Vesterbros P-plads. Hjælpere melder sig til
Kirsten Hjernø. 66 17 15 81.
Torsdag den 14. september Kl.19.00. Gildehal. Gruppevis tilmelding til Hanne senest den 6. september til Hanne på: hekallerupvej@hotmail.dk eller 51 51 20 58.

Grupperne:
August.
2. gr. (Bodil A) torsdag 31. Kl. 12.00 hos Inger og Flemming.
3. gr. (Johan) torsdag 24. Kl. 13.30 Johs. Larsen Museet.
September.
1. gr. (Hanne) onsdag 6. Kl. 14.00 hos Bodil B.
2. gr. (Bodil A) Efter aftale.
3. gr. (Johan) onsdag 20. Kl. 14.00 hos Johan
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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/

Mandag den 4. september kl. 19.00
Aktivitetsmøde i gildehuset
Husk at melde afbud hvis du ikke kommer.
Gildet er vært ved ikke stykke smørrebrød plus drikkelse.

EN FORSINKET LYKØNSKNING,

Verner Thomsen er blevet 60 år her i juli måned
Vi ønsker tillykke

NYT - NYT - NYT
Ja, så er vores P-pladser ved gavlen af gildehuset blevet
asfalteret og der er blevet lavet skrå parkering.
Nu håber vi, at alle kan finde ud af at parkerer i båsene.
Husk at bruge jeres P kort og vend det rigtigt, så det kan
læses.
Så I er fri for at få en P-afgift.
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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/

Vi vil plante et træ, som skal vokse sig stort.
Helt op hvor himlen bli´r blå.
For vi vil gerne bevare den grønne jord,
så den er god at leve på.
Erik Busk

Torsdag den 24. aug. Møde i Polarstjernens hytte, Stenløsevej 68, Odense S.
Vi mødes kl. 17.30. Indkørsel fra Stenløsevej – forbi hytten –
til kolonihaverne og til bålhytten.
Gildebrødrene medbringer selv tallerkener, bestik og kopper,
samt øl/vin eller vand og kaffe til eget forbrug.
Hvis der tilmelder sig mange nok, kommer der en foredragsholder.
Tilmelding til Jytte og Niels, tlf.nr. 6615 0689,
mobil 2829 8977 eller mail jyniyde@dsa-net.dk
senest onsdag den16. august.
Torsdag den 28. sept. Gildehal i Gildehuset
Tilmelding til: Birte Bentzen tlf. 6612 6420,
mobil 5050 6420 eller mail birtebentzen@privat.dk
senest onsdag den 20. september.
Søndag den 1. oktober Sct. Georgsløb på Hollufgård

Gruppemøder:

1. gruppe onsdag den 16. august, kl. 18.30
4. gruppe torsdag den 21. september

hos Jytte og Niels
hos Lisbet og Poul

Hanne Thormose fylder 75 år den 18. september.
Vi ønsker tillykke
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4. GILDE
GK Palle Wognsen

GM Dorrit Hansen

GS Annie Rasmussen

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

23. august kl. 18.00 mødes vi efter sommerferien til friluftsgildehal i Spejderhytten, Højby
Skovvej 42B, Højby. Denne aften skal Erik Born have overrakt sin 25 års nål som medlem af
gildet. Der er gruppevis tilmelding til kansleren på mailadressen: palle@wognsen.dk.
20. september kl. 19.00 - Gildehal. Gruppevis tilmelding til Bjarne senest den 14. september på
mobil 20 91 06 22 eller mail to: bb@mortensen.dk.

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

06.09
30.08
04.09
21.08
12.00
14.08

Hos Aase
Intet oplyst
Hos Bjarne kl. 19.00
Hos Elna kl. 19.00, oplæg ved Palle
Mødes hos Ingeborg & Kay i sommerhuset på Langø
Hos Connie
Hos Kirsten kl. 19.00

Bemærk: Jette Bülow har nedlagt sit fastnetnummer. Ny folder udsendes medio september.

Mærkedag:
Fra Lauge er modtaget dette:
Kære venner i 4 gilde.
1000 tak for gaven til min 80 (70 plus 10) års fødselsdag. Det er ikke så slemt, som man skulle
tro. Solen skinnede - og der var mange gæster i løbet af dagen.
Gildehilsner fra Lauge
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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/

SOMMERSTORM
Gartnere behøver ikke
At lytte til vejrudsigtende ved,
at så snart de går i haven,
regner det.
Stuart og Linda Macfarlane

September:
Mandag den.11
Lørdag-Søndag

Gildehal kl. 18.00 gr. 81
Nina tager til Landsgildeting

Grupperne:

Gr. 81 Møde efter aftale
Gr. 82 Møde efter aftale
Håber alle har haft en god sommer.

Det er ingen skam at bede om hjælp og stikke et smil.
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9. GILDE
GK Else Børsting

GM Margit Christiansen

GS Jette Borgaard

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

Gildemøde

Onsdag den 13. september 2017 kl. 18.30.
Gildemøde for alle gildebrødre i 9. gilde, hvor der bliver lejlighed til at drøfte gildets fortid –
fremtid samt ønsker og ideer, der kan være med til at generere fremtidig trivsel.
Da det at spise sammen altid har været et tegn på venskab, vil vi naturligvis heller ikke forsømme dette punkt.
HUSK! at ved dette arrangement skal alle der ikke deltager melde afbud.
l. gruppe arrangerer. Afbud: Merete Tlf: 6160 5355 – meretestensdal9@gmail.com

Gruppemøder:

l. gruppe (Irene)
Onsdag den 23. august kl. 18.30 hos Irene.
2. gruppe (Sonja) Nærmere ved gruppeleder.
3. gruppe (Dorthe) Nærmere ved gruppeleder.

SPØRGSMÅL???
Hej Rasmus, - har du et godt råd til en pige der bare er HELT nede i kulkælderen i dag?
... SVAR:
Stop med at se på det kedelige og negative i dit liv - skift fokus og led bevidst efter det gode
samt det du kan være taknemmelig over hvis du vil....
Begge dele er nemlig ALTID TIL STEDE HOS ALLE MENNESKER (og oven i købet på
samme tidspunkt)....
Det der er afgørende, er hvad du vælger at se efter.....
God bedring:-) og husk så lige, at alle følelser har et budskab og at de negatives budskab er:
Der er noget som ikke er helt som det skal være
OG
at du skal tage ANSVARET for at forbedre situationen held og lykke.
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Vores Gildehus er nu blevet beriget med et stort og smukt logo i bronze.
Logoet, som er lavet på Skulpturstøberiet i Svendborg, er skænket af Stige Ø lauget” –
Logoet er, som det kan ses, opsat over teksten ”Sct. Georgs Gilderne” ved indgangen til huset,
og når vind og vejr har gjort sit, vil logoet have samme smukke naturlige patina som bogstaverne”.
”Jørn Svendsen, ejer af Skulpturstøberiet, forestod opsætningen”.
Skriver Karen Jensen 4. gilde
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Siden sidst har vi været ved Dallund Slot på den årlige nattergal tur den 17. maj. Det var lige
ved vi gik forgæves, men til allersidst var den der. Vi fik en god tur rundt om søen med kaffe
og hjemmebag i et flot indrettet Madpakkehus.

30. juni gik turen til Lundsgård skoven ved Kerteminde med efterfølgende tøj tørring og kaffe i Ulla og Johns sommerhus.
Når dette læses skulle vi gerne være kommet godt hjem fra årets tur til Lyneburger Heide,
samt vores aftentur til Hylkedam.
Næste Naturlaugs tur er søndag den 4. september til Egense.
Alle gildebrødre er velkommen.
Kontakt Bent på tlf. 21 49 19 38 – mail: nybent@midtfyn.net for nærmere om tid og mødested.
Følg os på Facebook.
Johan

Lidt om venskab
Det er lettere at tilgive en fjende end en ven.
Den, der vil have en fejlfri ven bliver ensom.
Den som holder sig gode venner med alle er ikke ven med nogen.
Spis og drik med dine venner, men lad være at handle med dem.
I nøden skal man kende sine venner.
Det venskab, man skal betale, er ikke meget værd.
Vore venner fortæller os, hvad vi skal gøre, vore fjender lærer os, hvad vi skal gøre.
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SCT: GEORGS GILDE LØB 2017
I år handler løbet om livet i Middelalderen. Middelalderen er jo meget aktuel med masser af
markeder og festivaler, mon ikke spejderne har oplevet nogle af dem i løbet af sommeren.
Løbet foregår på Hollufgård, Hestehaven 201, 5220 Odense SØ. Vi har været der en del gange før. Vi vender tilbage, mest fordi der er mange muligheder for at placere poster, dels fordi
kommunen stiller området og naturskolen gratis til rådighed.
Vær opmærksom på at man kun kan komme til Hollufgård fra Ørbækvej.
Løbet afvikles søndag den 1. oktober fra kl. 10 til 16. Det er samme dag, som der er H.C.A.
maraton i Odense. Det er med at komme ud af byen i ordentlig tid.
Sidste år blev kaffeholdet fanget inde ved stadion, så i år laver vi kaffen på stedet. Det er
umuligt at komme fra Gildehuset, når maratonløbet er startet.
Sidste år deltog 300 spejdere og 100 ledere. Det er et rigtig populært løb, derfor er der brug
for alle de gildebrødre, der har mulighed for at stå på post.
Meld jer til dem som står for posterne i jeres gilde.
Der kommer nærmere besked til gildets spejderkontakt.
Teamet er:
Lone M. og Claes P. 4. Gilde. Karin R. 3. Gilde.
Tlf. 66 18 26 22/ 29 92 92 90. E-mail: k.ravnkilde@hotmail.dk

Fortsættelse af Det danske sprog fra januar nummeret 2017
Og hvem kan forstå, hvorfor springe er sprang
når bringe ikke i datid er brang?
Korrekt hedder datid af bringe bragte,
Og hvor er så logikken, når man si´r bagte
På basis af infinitiven af bage?
Et andet eksempel; Det, hedder at tage.
Det bøjes i datid ved, at man si´r tog.
- Skulle bage så ikke give bog?
Når bringe er bragte, skulle bagte være binge,
Men så måtte ragte være datid af ringe,
Dog ragte det findes på dansk faktisk ikke,
derfor må vi hellere la´ spørgsmålet ligge.
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Jeg (redaktøren) var forleden til et møde, hvor en person reflekterede over ordet venskab - og
jeg tillader mig at refererer.
I mange klubber/foreninger siges det i dag om værdier (bl.a. Sct. Georgs gilderne), at vi skal
fremme og styrke venskaber, yde hjælp og støtte og fremme og styrke forståelse mellem
mennesker, både lokalt og internationalt.
Vi nyder hinandens selskab og har mange gode fællesmøder.
Vores præsident (Inner Wheel) har for et par år siden formuleret et uovertruffet motto for vores klub. ”Individual Care!” og ingen i klubben har kunnet finde noget bedre.
I den klassiske litteratur, historiske beskrivelser og filosofiske tekster helt fra oldtiden vrimler det med beskrivelser af og tanker om venskaber.
De er stort set alle mellem mænd. I nyere tid er der dog flere kvindelige forfattere, der har
beskrevet venskaber mellem kvinder.
I forrige århundrede havde vi i 70´erne feminismen og stærk søstersolidaritet, men her var
den ideologi, man var samlet om så stærk, at den gik forud for ven/veninde skabet.
Er det så en fordel for venskab, at vi har en rimelig åben, måske lidt vag vision for, hvad det
egentlig er, vi samles om, så hygge næsten bliver en målsætning i sig selv? Jeg synes, at det
er en god basis også for individuelle venskaber.
Men hvad er et venskab?
Ordbog over Det Danske Sprog om venskab: Det at være ven med eller være indbyrdes venner, det er et forhold præget af gensidig sympati, velvilje og fortrolighed.
Det forudsættes også, at man er ligeværdige. Det gode liv er det gode venskab.
På Facebook kan man have flere hundrede venner, man aldrig har mødt. Her kan man udstille og iscenesætte sig. Venskab fordrer, at man af og til mødes face-to-face. Man vil gerne besøge hinanden ofte om fælles goder, som drikke et glas vin og spise et måltid. Venner af gavn
og ikke af navn. Man glæder sig til at se sine venner, at lære dem bedre at kende og udforske
hinanden, og det kan gælde i alle aldre. Man investerer i energi for at opbygge og bevare forbindelsen til hinanden. Det kræver åbenhed, tillid og respekt.
En uven og en fjende er det modsatte af en ven:
Citater og ordsprog
En trofast ven er et stærkt værn, finder man en, har man fundet en skat.
Apokryfe skrifter)
Enhver ven repræsenterer en verden inde i os selv, en verden, som ikke er til, før de kommer,
og det er kun gennem dette møde, at en ny verden bliver til.
Anais Nin (fransk forfatter)
Den eneste måde at finde ud af om en person er til at stole på, er at stole på ham.
Ernst Hemingway
Gode venner kan lave alting sammen – men kun de bedste venner er i stand til at lave ingenting sammen.
Peter Plys
En vens hug er velmente. En fjendes kys er falske.
Ordsprogenes bog
Ordsprog fra Lolland:
Til en ven skal man komme indbudt i medgang og uindbudt i modgang.
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2017

Arrangementer

Hvor?

Arrangør

06.09

Arbejdsdag

Gildehuset

07.09

GM møde

Gildehuset

01.10

Sct. Georgs løb

26.10

Fellow-Ship

Munkebjerg Kirke

DIS

29.11

Fredlyset

Domkirken

DIS

side
4

Stadsgildet

4

Teamet

13

Forsat fra side 2

Opøv åndelig styrke til at beskytte dig mod pludselig ulykke.
Men pin ikke dig selv med fantasier.
Megen frygt er skabt under udmattelse og ensomhed.
Udover en sund disciplin, vær mild mod dig selv.
Du er et barn af universet, ikke mindre end træerne og stjernerne; du har ret til at være her, og
hvad enten det står dig klart eller ej, - og det er hævet over enhver tvivl - universet vil udfolde sig,
som det skal.
Derfor: Hav fred med Gud - lige meget hvad du anser ham for at være - og - uanset dine anstrengelser og forhåbninger i livets støjende tummel: Hold fred med din sjæl. Trods al dens humbug,
slid og slæb og bristede drømme er det stadig en smuk verden.
Vær forsigtig. Stræb efter at være lykkelig.
(Saint Paul, Baltimore 1692)
Så faldt jeg i søvn!
Næste morgen afleverede jeg papiret i receptionen og fortalte om mit fund.
Jeg har siden hørt, at nu hænger ”Desiderata” i glas og ramme på hotel Boa Vista
.…..er du gammel spejder, husker du måske indholdet i Lord Baden-Powell’s afskedsbrev.
Ejendommeligt, at han skriver næsten det samme 249 år senere.
Og, hvis muligt: Når du har læst dette indlæg, sæt dig så godt til rette foran et musikanlæg, læg på,
spil og lyt til en CD, hvor Louis Armstrong synger og spiller ”What a Wonderful World”.
Niels Yde, 3. Gilde

- 15 -

REDAKTIONEN
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).
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.
Oktober er det 4. 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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