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JEG TALTE FOR NYLIG MED MIN PRÆST,
som havde mødt en journalist, for hvem Fadervor havde fået en helt ny betydning. Han havde været i et nærliggende kloster, for at lave en reportage, hvor han fulgte munkene i 3 dage
i deres daglige arbejde.
Flere gange om dagen samledes munkene til bøn i det lille kapel, og hver eneste gang sluttede andagten med Fadervor.
Kunne de ikke bede nogle andre bønner? Spurgte journalisten abbeden: Der findes da masser at bede Gud om! For alle, som lider hungersnød, for fred, for jeres venner og familie.
I kunne bede om at opleve et mirakel, eller at flere mennesker ville blive kristne. I stedet for
at bruge den samme bøn igen og igen ...
Abbeden smilede. Når jeg beder: "Fadervor, du som er i himmelen, helliget vorde dit navn”,
så tænker jeg på alle de mennesker, som endnu ikke kender Gud. Ordene leder mine tanker
til mennesker, som savner troen.
Når jeg beder: "Komme dit rige, ske din vilje som i himmelen således også på jorden", så
tænker jeg på alle de steder, hvor Guds vilje endnu ikke sker" I skolegården, hvor nogen bliver mobbet, på steder, hvor krigen hærger. Jeg tænker på de ulykker, jeg har læst om i avisen, og jeg tænker på miljøforureningen.
Når jeg beder: "Giv os i dag vort daglige brød", så tænker jeg på, hvor taknemmelig jeg er
for det, jeg får: Mad, venner, et hjem, alt jeg behøver. Jeg tænker på alle, som savner disse
livsnødvendige ting.
Når jeg beder: ”Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere", tænker jeg på alle, jeg har mødt i dag.
Når jeg beder: "Led os ikke i fristelsen, men fri os fra det onde", tænker jeg på alt det, der
kan ødelægge menneskers liv: Narkotika, sladder, meningsløs vold, grådighed, sygdom og
død.
Når jeg beder: "For dit er riget og magten og æren i evighed”, så tænker jeg på Gud.
Jeg slapper af og bliver glad for at vide, at Han i sidste ende har styr på det hele. Og abbeden fortalte så, at når han havde bedt Fadervor, så havde han jo egentlig bedt om alt og for
alle.
Glenn
1. Odense
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære alle.

Måske læste du denne artikel i Fyens Stiftstidende den 17. april
2. påskedag. Ellers læs her lige herunder. Jeg bliver glad og også stolt over, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark har så tætte relationer til spejderbevægelserne. Det er et godt budskab, at tage
med ud i mange sammenhænge, nu hvor sommeren starter, og mange spejdere tager på sommerlejr – også den store Spejdernes Lejr – som er Danmarks største spejderlejr - hvor
40.000 danske og internationale spejdere mødes i naturskønne omgivelser i Sønderborg
fra den 22.-30. juli 2017. Mange medlemmer fra Sct. Georgs Gilderne deltager også.
Læs mere på http://spejderneslejr.dk/da
Fra Fyens Stiftstidende:
Spejder er for alle.
Ullerslev Spejdergruppe tilbyder spejder for børn med speciel
le behov. Alle kan få noget ud af friluftslivet, lyder filosofien
fra spejderleder Rikke Koch-Poulsen.
Niårige Tobias Ryberg har fundet en regnorm. Eller det var
vist nok hans far, Martin Ryberg, der fandt den, men det er
Tobias, der viser spejderleder Rikke Koch-Poulsen ormen,
som hun forsigtigt tager og placerer i bøtten med jord.
Hun tager Tobias hånd og lader ham mærke jorden, mens han griner.
Tobias er multihandicappet og sidder i kørestol. Han har ikke noget sprog, men hans forældre
June og Martin Ryberg er ikke i tvivl om, at han elsker at gå til spejder i Ullerslev. Begge tager
gladeligt med ham hver anden søndag i forårs- og sommermånederne, og i går havde Tobias også storesøster Petrine Ryberg med.
Vi kan se det på hans smil, på øjnene, på hvordan han liver op og vil mærke alting. Der er ingen
tvivl om, at han nyder at kommer her, fortæller Martin Ryberg.
Der er jo ikke så mange tilbud til en dreng som Tobias, så vi kører gerne langt. Tit skal vi af sted
til noget, fordi vi skal træne. Her handler det bare om at være sammen og hygge sig udenfor.
Krible-krable mærket
Det er forholdsvist nyt, at Ullerslev spejderne tilbyder spejdermøder for børn med specielle behov. Det er kun anden sæson, men allerede en stor succes, synes spejderleder Rikke KochPoulsen, der også er lærer for nogle af børnene på Nørrebjerg Skolen i Odense.
Her hos spejderne i Ullerslev synes vi alle, der har lyst, skal kunne gå til spejder, så derfor oprettede vi gruppen her. Det handler helt simpelt om at få en oplevelse i naturen, og for mig er det
vældig livsbekræftende at mødes med børnene. Det viser sig ofte herude, at de kan meget mere
end man tror. Jeg elsker simpelthen at høre børnene grine, når de sidder ved bålet eller får lov til
at hejse flaget, fortæller Rikke Koch Poulsen.
Men selv om det er hyggeligt, at mødes i skoven ved Kaliffenlund, så skal der også laves rigtige
spejderting.
Fortsætter side 4
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Forsat fra side 3

Gruppen skal denne sæson tage krible-krable-mærket, der handler om skovens insekter, og
Rikke Koch-Poulsen har allerede bestilt sommerfuglelarver, som de skal følge til de kommer
ud af pupperne.
Påskedag kommer et stort insekthotel af paller, kvas, kogler og pinde hurtigt op og stå i skoven bag spejderhytten, og så skal der tændes bål.
Det sidste går Tobias meget op i. Især hvis der følger noget spiseligt med, smiler hans far.
Og det gør der selvfølgelig denne søndag, hvor Rikke Koch-Poulsen har sørget for dej til snobrød.
For hele familien
Andreas Witt Demant fra Odense har sin øjenstyrede computer med sig til spejder. Med den
kan han svare på spørgsmål, som for eksempel om det er sjovt at gå til spejder.
JA, siger stemmen i computeren.
Hans mor Lena Witt Demant er taget med ham denne søndag, for hans hjælper, Simon, har
påskeferie.
Men ellers plejer det at være de to, der tager af sted sammen. Jeg kan se, at Andreas lige bliver en halv meter højere, når han får tørklædet på. Han er meget stolt over, at være spejder,
det er der ingen tvivl om, siger Lena Witt Demant.
Af: Stine Jessen Jensen journalist Fyens Stiftstidende.

Gode sommerhilsener fra
Kay

Godt råd - spar 750 kr.
Ved din næste Parkering. Sørg for at have din Ptilladelse synlig i forruden.
Husk at vende P-tilladelsen med den rigtige side
fremad (forsiden) Parker i de felter hvor der er gildelogo på, så er du sikker.

Onsdag den 3. maj er der igen en mulighed for at mødes med Gildehusets ”gør det selv
bande”.
Send en mail til Erik, hvis du skulle have lyst til at møde gildebrødre fra de andre gilder.
Vi starter kl. 9.30.
Mail: erikfredejohnsen@gmail.com
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Komiteen for mindehøjtideligheden den 4. maj.
en Odense tradition

MINDEHØJTIDELIGHED
Ansgars anlæg & Ansgars Kirke
TORSDAG d. 4. MAJ 2017 kl.19.00
ANSGARS ANLÆG Kl. 18.50

HJEMMEVÆRNETS MUSIKKORPS SYD spiller. Dirigent Peter Holling.
FANEBORG opstillet ved MINDEMONUMENTET.
4. maj talen holdes af ansvarshavende chefredaktør Troels Mylenberg.
Fællessange, blomster- og kransenedlæggelser, underholdning m.m.
ANSGARS KIRKE Kl. 20.15:
MINDEGUDSTJENESTE ved domprovst Regina Ljung.
Afslutning ca. kl. 21.10
ved Monumentet med sætning af levende lys.

Det er i år 72 år siden Danmark modtog
frihedsbudskabet fra BBC.
Kom og tænd et lys for 72 års frihed.
Komiteen
Læs om os på Internettet: www.4majkomiteen.dk
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Den 7. april kl 9.45 var 26 gildebrødre klar til afgang med færgen til Avernakø. Efter sejlads
forbi og stop på Lyø var vi klar til en forårs tur på denne smukke ø.
Ved et maj træ i byen fortalte Bent
om øen og om den enestående tradition som øens 3 laug viderefører.
Herefter gik turen forbi stendysser
og små søer med klokkefrøer, som vi
dog ikke hørte. Stop ved Munken
by`s maj træ, hvor vi ved stranden
holdt frokostpausen. Forbi øens gamle kirke til et stop ved Gitte G. et
landhotel i øens gl. skole, hvor kaffe/
øl blev indtaget

Munken By Maj træet.

Naturlaugets næste tur er den 6. maj, hvor vi skal til Skråstrup Friheden ved Bogense.
Alle gildebrødre er velkommen.
Kontakt Bent på tlf. 21 49 19 38 – mail: nybent@midtfyn.net for nærmere om tid og mødested.
Nu også på Facebook.
J.R.

Onsdag den 17. maj om aftenen

Nattergaletur til Dallund Slot, Søndersø.
Vi mødes på P-pladsen foran slottet - tur længde ca. 3. km
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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/

Kom maj du søde milde
Gør skoven atter grøn ………
I maj måned har vi ingen fællesarrangement i 1. Gilde, men torsdag den 1. juni har vi som
tidligere annonceret, afslutningstur.
Vi håber stadig at kunne gennemføre turen til Jelling og Horsens, men i skrivende stund er vi
ikke nok tilmeldte til at kunne gennemfører turen.

Grupperne i maj:
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe
4. gruppe

(Lise)
(Bodil D.)
(Preben)
(Hanne)

Gruppemøde torsdag den 11. kl. 14.00 hos Johan.
Efter aftale
Efter aftale
Gruppeafslutning tirsdag den 23. hos Edith og Holger

Mærkedag i maj:
Den 23. maj har Bodil Buur 60 års gildejubilæum.

Et stort tillykke

MÅNEDENS ORD!

Man kan komme videre fra mange forskellige ting, men nogle ting kan man ikke komme over.

Forfatter Per Petterson
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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 1. maj kl. 18.30
Gildehal - arr. 4. gruppe. Tilmeld senest 27. april til gruppen.

Det sker i juni reserver allerede nu.
Café aften med Rosinante
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 ”Nalle” 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 afstikkere og
sidespring ind i det uvisse.
Det sker tirsdag den 6. juni kl. 18.30 i Gildehuset, Højstrupvangen 1. Pris kr. 140,00.
Tilmelding senest den 24. maj på mail til erikfredejohnsen@gmail.com
Alle er velkomne
Arrangør: 2. Sct. Georgs Gilde i Odense
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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/

Nu lyser løv i lunde,
grønt ligger Danmarks land
imellem blanke sunde,
et skjold med sølverrand;
frugtblomsters hvide pletter
det rige, grønne felt,
mens højt de lyse nætter
slår ud sit sommertelt.

Johannes Jørgensen 1892

Torsdag den 18. maj Gildetur til Svendborg Museum.
Vi mødes ved Danmarks Forsorgsmuseum
Grubbemøllevej 13, DK-5700 Svendborg, kl.16.45.

Der er omvisning kl. 17.00, egenbetaling 35 kr.
Omvisningen varer ca. 1 time og koster 800,- kr, som gildet betaler.
Der er lift i huset. Museet holdes åbent indtil kl. 19.
Vi kan spise vores medbragte mad og drikke i caféen, hvor der sælges te, kaffe og sodavand.
Tilmelding til Karin Ravnkilde, tlf. nr. 66 18 26 22, mobil 29 92 92 90 eller mail
k.ravnkilde@hotmail.dk senest onsdag 10. maj.
Gruppemøder:
1. gruppe
Onsdag den 3. maj kl. 18.00 hos Vagn.
2. gruppe
Mandag den 15. maj kl. 19.00 hos Tage. Indlæg Lisbet.
3. gruppe
Aftales i gruppen.
4. gruppe
Torsdag den 1. juni kl. 17.00 hos Erik.
Den 25. maj har Lili Lytken Larsen 50 års jubilæum,
vi hejser flaget og ønsker tillykke.

Ridderhal på Koldinghus.
Der afholdes ridderhal i Kolding 10. maj.
Tilmelding til Erik Christensen seneste den 3. maj tlf. 23 43 62 43
eller pr. mail fredskovvej140@gmail.com

-9-

4. GILDE
GK Palle Wognsen

GM Dorrit Hansen

GS Annie Rasmussen

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

17. maj kl.19.00 – holdes et spændende og underholdende foredrag, hvor Bodil og Hans Rytter fortæller, spiller og viser billeder fra Kazakhstan.
Det fortælles, at Hans Rytter har sin harmonika med, så vi også kan få musik til fællessangen.
Prisen for arrangementet incl. mad er kr. 50,00. Drikkelse til vanlige priser.
Gruppevis tilmelding senest den 8. maj 2017 til Anne Præstekjær på tlf. 2120 2762 eller mail
til: annesteg@youmail.dk.
4. maj-Ansgar anlæg kl. 19,00, hvor der dannes faneborg og hjemmeværnets musikkorps
spiller. Højtideligheden slutter med andagt i Ansgar kirke.
Efter højtideligheden inviterer Else og Bjarne på kaffe, Langelinie 34. Håber rigtig mange vil
deltage. Tilmelding bb@mortensen.dk eller 66 12 15 22.
8. juni afholdes en spændende sommertur, med dejlige naturoplevelser og en spændende naturvejleder, alle kan deltage. Nærmere om tid og sted senere. Reserver datoen.

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

17-18.05
30.05.
23.05.
09.05.
08.05.
03.05.
01.05.

Sommertur til Lone i Ringkøbing
Tur til ”De japanske Haver”, tidspunkt aftales nærmere
Kl. 13.00 ved Jørga, vi besøger Clay
Kl. 18.00 ved Hanne
Kl. 19.00 ved Kim
kl. 18.30 ved Lise
Kl. 12.30 ved Kay

25 års jubilæum:
Erik Born har den 17. maj været gildebror i 25 år - dette vil blive fejret ved friluftsgildehallen
den 23. august, hvor Erik vil modtage jubilæumsnålen.
Mærkedage:
Den 13. maj fylder Ulla Foged Lund 75 år. Ulla er bortrejst på dagen.
Vi ønsker tillykke med dagen.

- 10 -

8. GILDE
GK Karin Jensen

GM Nina Nøddelund

GS Lone Nielsen

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

Torsdag den 4.

Fanen skal luftes i Ansgar anlæg kom og vær med, det er en
Hyggelig oplevelse - (se side 5)

Søndag den 7.

Gilde tur til den Romantiske have ved Sanderumgård.
Vi mødes kl. 13.00 og der er åbent til kl. 17.00.
Ud over den dejlige park er der salgsboder, hvor der er mulighed for at
købe planter m.m.
Hvis man vil kan i jo tage kaffen med dersom vejret er til det.
Vi hejser flaget for Uni den 24. og for Kaj den 25.
STORT TILLYKKE til jer begge to.

Grupperne:
Gruppe 81
Torsdag den 17
Gruppe 82
Mandag den 24

Møde hos Ulla kl. 13.00 i Kerteminde
Møde hos Anny kl. 18.00

Tænker du mon egentlig over hvorfor vi fejre 1. maj??
Den 1. maj 1889 blev den 2. Internationale stiftet på en kongres i Paris.
I den anledning besluttede man at gøre den 1. maj til international kampdag for alle arbejdere,
og det efterfølgende år demonstrerede arbejdere i hele Europa på dagen. Målet var i begyndelsen at kæmpe for ligeløn og for en ottetimers arbejdsuge. I dag afholdes dagen som en festdag,
hvor politikere af alle politiske overbevisninger kan tale.
Den 1. maj 1890 blev den første kampdag afholdt i Danmark. Det foregik i Fælledparken i København, da det var forbudt at demonstrere i gaderne. Siden denne dag er Fælledparken blevet
forbundet med 1. maj, og over hele landet afholdes festligheder og taler i parker og haveanlæg.
Siden 1890 har målene for kampdagen ændret sig. I 1919 indførtes en ottetimers arbejdsdag i
Danmark. I 1938 kom den første lov om lønnet ferie, og i 1974 blev den fem dage lange arbejdsuge indført.
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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/

Onsdag d. 10. maj kl. 18.30 - Gildehal.

Denne aften står 2. gruppe for arrangementet.
Evt. afbud til Sonja: heineke@familie.tele.dk evt. tlf. 20 21 15 85 senest den 7. maj.

Grupperne:

1. gruppe (Irene):
2. gruppe (Sonja):
3. Gruppe (Dorthe):

nærmere ved gruppeleder
nærmere ved gruppeleder
tirsdag den 16. maj kl. 18.30 ved Annie.

Mærkedage:
Søndag den 14. maj kan Gudrun fejre sin 80 års fødselsdag.
Vi ønsker hjertelig tillykke og sender alle vore bedste ønsker for fremtiden.
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HILSEN FRA DUS
Imellem venner falder tiden aldrig lang …… er en sang de fleste kender.
I marts (weekenden den 11.-12.), mødtes 19 DUS-er mødtes på Skovbrynet.
Det var første gang, at så mange DUS-er var samlet. Vi havde Bente Christensen og Uffe
Uhrbrand som ledere af mødet. Denne gang drejede det sig ikke om NYE HORISONTER
m.m., men gilderne i hverdagen, hvilket førte os hurtigt sammen.
Derfor fik vi en rigtig god åben weekend, med forskellig problemstillinger, som vi skulle bygge på. De kræfter og erfaringer vi lå inde med, skulle udnyttes meget BEDRE og dermed blive
til gavn for os selv, men også andre.
Vi har med den alder vi er nået, brug for at arbejde med os selv dvs. f.eks. blive tildelt 5 minutter Sct. Georg som en opgave.
Gildemestrene kan også; for en aften overlade øksen til en anden. Dog må vi ikke glemme, det
er altid gildemesteren, der tegner gildet.
DIS og DUS er udvalg under Distrikts- og Stadsgilderne.
Hvordan kommer DUS-en så ind i billedet.
Hvor kan fremtidens DUS så få hjælp? Vi har lavet en side på nettet hvor DUS-er, kan komme
med gode ideer. Alle kan læse dem. Derved skulle der blive mere oplysning og et bedre samarbejde.
Det kan være godt at tage nettet i brug, men med fornuft. Det sidste stykke tid har der været
snakket om, at sætte Sct. Georgs budskabet samt budskabet til Fellow-ship på nettet, hvilket
jeg syntes er en dårlig ide. Vi skal da havde noget for os selv.
Sætter man budskaberne på nettet, så kan alle se hvad det drejer sig om, hvorfor så gå til møde? Jeg føler stadig vi skal havde noget der er os.
Her mener jeg, alt hvad der tilgår gildet skal gå gennem mester. Mester kan altid fordele efter
eget ønske og ansvar.
Gilderne er for nogens vedkommende, gået over i glemslen, for nogen næsten over i tavshed.
Er vi ved at havne i et hul hvor det er svært at komme op af?
I mange gilder har vi det godt sammen, vi hygger os meget, er vi bange for at lukke andre ind?
Skal vi havde andre ind i gilderne, skal vi være meget mere synlige?
Vi skal forsøge at accepterer vores forskelligheder - gør det ikke til et problem.
Erik DUS.

Det bedste ved min bedstefar er, at han giver
større is end min forældre.

Christian (7 år)
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SCT. GEORGS BUDSKABET 2017
Vær modig!
I legenden om Sct. Georg fortælles, hvordan han reddede jomfruer og prinsesser, og sommetider en hel by fra den afskyelige drage, som truede så mange mennesker.
I 2017 forekommer dragen i forskellige former -i skikkelse af vold og krige, som skaber
enorme flygtningestrømme på globalt niveau.
Der er også klimadragen, som truer vor planets globale, økologiske balance.
Nye politiske strømninger så som populisme, fjendskab imod fremmede og racisme skaber
trusler, selv i demokratier.
Hvad kan vi som spejdere, gildemedlemmer eller spejdergrupper gøre overfor en moderne
drage, som viser sig i forskellige forklædninger? Svaret er det samme som på Sct. Georgs tid:
Vær modig! Vi kan ikke redde hele verden, men vi kan gøre noget for enkeltpersoner lokalt, i
vores egen landsby eller by.
Her er nogle bud på handling igennem spejderaktiviteter:
Vær modig- tal sandt! Verden i dag siges at være tiden efter sandheden: ”efter-sandhedsæra’en”, med såkaldte forenklede ”fakta”, som ikke behøver at blive undersøgt nærmere.
Vi spejdere opfordres til at søge sandheden, ikke at sprede falske rygter og løgne igennem sociale medier, o.s.v. Vis det - og kæmp for fred og menneskerettigheder på enhver tænkelig
måde!
Vær modig– gør bæredygtige valg! Klimaforandringer er et faktum som viser sig på forskellige måder i de enkelte lande og kontinenter. Som spejdere kan vi på vore lejrture, vandreture
og på vore spejdermøder arbejde for værdierne med respekt for biologiske mangfoldighed og
for vigtigheden af at efterlade så små miljømæssige aftryk som muligt i naturen.
Vær modig – inviter flygtninge indenfor! Uendelig mange flygtninge er kommet til vore lande
for at søge asyl, sikkerhed og venner. Som spejdere kan vi vise mod ved at invitere dem indenfor, som ikke har noget netværk. Mange flygtninge er børn og unge, som nyligt er ankommet uden deres forældre eller andre slægtninge.
Gør en forskel – inviter flygtningene indenfor!
Bjørn Wallén, St Nicholaus Gilde,
Sct. Georgs Gilderne i Finland
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2017

Arrangementer

Hvor?

Arrangør

03.05

Arbejdsdag

Gildehuset

Husudvalget

04.05

Mindehøjtidelighed

Ansgar Anlæg

Komiteen

15.06

Valdemardag - Flagfest

Den Fynske Landsby

Danmarks-Samfundet

26.10

Fellow-Ship

Munkebjerg Kirke

DIS

29.11

Fredlyset

Domkirken

DIS

side
4
5

EN GOD IDE

Dersom du ikke har mulighed for at gå på nettet og besøge vores hjemmeside, så er der i bladet altid en opdateret kalender, så kig/læs hele bladet.
De enkelte gilder har mange spændende arrangementer - besøg et af dem.
Du er altid velkommen!!!

Booking af gildehuset

Kan nu ske elektronisk. Du går blot ind på gildernes hjemmeside
og finder kalenderen, så er det blot at fange an.
Så behøves du ikke at vente på forbindelse, du kan komme af
med din bestilling med det samme.
Din bestilling vil blive bekræftet.

OPERATUR!

Der arbejdes lige nu på højtryk, for at få en tur til Budapest op at stå.
Først ventede vi på udgivelsen af årets spilleprogram, så løb vi ind i
påsken, og nu viser det sig, at der er både en konference og et sportsstævne i Budapest på det tidspunkt vi gerne vil afsted.
Vi satser stadig på enten uge 39 eller 40 og håber snarest at kunne udsende noget matr. til dem, der står på vores liste, men alle er MEGET
velkommen.
Bent og Ulla

LIVET ER FYLDT MED SPÆNDENDE OPGAVER!
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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 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).
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:

lauridsen@oncable.dk
vernerthomsen@stofanet.dk
hannebrokmose@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.
Juni er det 2. 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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