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Bag min hæk en vintergæk
titted frem i solen,
tænkte glad en vinter væk
og børsted sne af kjolen.

Nej - jeg nok må vente lidt
på forårsdagens komme
tænkte den og putted sig
igen i sneens lomme.

NR. 3
marts
2017

I 8. gilde har vi lige mistet Sven Böss, som i år kunne have fejret sit
60 års jubilæum i Sct. Georgs gilderne, hvor han altid har været en
aktiv deltager i alt gildearbejde. Vi har også i år modtaget et par udmeldelser fra +80 årige, hvilket har fået mig til at reflektere over det
faktum, at vi langsomt dør ud sammen med stoltheden ved at være
gildebroder. Vi har afskaffet proponering, påklædning, og grader i
håb om større tilslutning, og storladne ord som Provincial-,
Stadsgilde erstattes af Distrikts- og Bygilde, som måske er lettere at fatte meningen med, og ingen gildehaller er længere gradsopdelte.
Andre bevægelser holder fanen højt, mindes deres grundlæggeres fødsel og evt. død, ændrer
sjældent mange kommaer i deres rituel og holder fast i påklædning. Nedenstående fandt jeg i
mine gemmer:
Fellowship Day 2013 from St George’s Guilds in Australia celebrating
80 Years St George’s Guilds in Denmark
60 Years ISGF - AISG
44 Years St George’s Guilds in Australia
John F Booth AM, National Guildmaster
»…..October 25, 2013 is also significant for the world's former scouts and guides because it is
the date 60 years ago in Lucerne Switzerland that the International Fellowship of Former
Scouts and Guides was founded with eighteen member countries initiated by Erik Sjoqvist of
Denmark who started the first St George's Guild of former scouts and guides in Copenhagen 80
years ago. Erik came to Australia in 1969 to attend the foundation meeting of the Sydney St
George's Guild on St George's Day April 23 at the Sydney Film Club when JB was installed as
first Guildmaster. The fellowship's name was recently changed to International Scout and Guide
Fellowship and now has over 65 member countries.
Dette bryster vi os ikke af på vore breddegrader og selvom vi er godt oppe i alderen er det de
færreste, der har hørt meget om starten i 1933. Vi har ligesom smøget historien af os for at tækkes nye generationer, men stoltheden ved at være en del af noget kommer ikke af ingenting. LG
og DG lægger mange kræfter i at gøre Sct. Georgs gilderne attraktive, og arbejder for, at holde
sammen på stumperne med nye tiltag. På det jævne, på det jævne præger hele vort samfund og
intet lader til at blive nemmere med alderen, tværtimod, der kræves nemlig et større benarbejde
af de, der kan, vil og er mobile. Offentligheden nedprioriterer og sparer, og frivilligheden får
måske sin opblomstring. I gilderegi skal der hentes, bringes, drages omsorg, tales langsommere,
højere og tydeligere, men det betyder alt sammen intet, hvis man vil hinanden og deler de oplevelser, der endnu er mulige.
At droppe uanmeldt ind hos hinanden gik af mode for årtier siden, men måske skulle man genoptage disse uforpligtende men givende visitter. Uventet besøg er hyggeligt, hvad enten det er
hjemme, i sommerhus, eller på camping. Livet handler ikke mere om, at nå store mål ude i
fremtiden, men om at være der, hvor man er lige nu, - at finde sig til rette og tilpas, - se muligheder og ikke begrænsninger, -lytte til hinandens meninger, nyde samvær, dejlig mad og drikke,
en travetur/køretur, en miniferie, teater/bio, en behagelig stol/sofa, god musik, en spændende
bog, en god film på skærmen, - kort sagt finde de positive oplevelser med venner, familie og
gildebrødre. Lad os sammen nyde de gratis glæder, dem er der rigtig mange af - og selv om det
skulle koste lidt, er det nok også det værd.
Med den offentlige nedprioritering og besparelser har gilderne måske en fremtid som i fordums
storhedstid. Måske skulle vi ind imellem skele lidt til de andre 64 lande, også selvom de kun er
”knopskydning” via IFOFSAG/ISGF.
Nina - 8. gilde
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære alle.

Som I ved, deltog jeg i distriktsforum den 21. og 22. januar 2017. Her et udpluk fra referatet.
Jeg orienterede kort om Lovudvalgets arbejde. Nu er der sendt udkast ud til alle gildeledelserne i Danmark. De skal så give tilbagemelding senest i uge 9 den 1. marts 2017.
Landsgildeledelsen har møde den 4. marts 2017 og lovudvalget den 16. marts 2017.
Herefter koordinerer landsgildeledelsen og lovudvalget det videre forløb, men forslaget skal efter gældende love være landsgildekontoret i hænde inden udgangen af marts for at kunne fremlægges på kommende LGT. Nu må vi se, hvad LGL og udvalget beslutter.
Spejdernes Lejr 2017 ved Peter Buhl:
Hotelt-projektet blev godkendt i oktober 2016, også af LGL.
Der arbejdes med et budget på kr. 68.000.
Hotelt-gruppen består af:
Peter BuhI, Hans Melby Jespersen, Rigmor Lauridsen, Ami
Jessen, Ingrid Danstrup, Henning Rose, Claus Butt, Bente
Christensen, Georg Lauridsen og Hans Henrik Galle. Der var stor tilslutning fra DGM.

I Sct. Georg
februar 2017
kan du læse mere.
Hjemmeside og Facebook, blev præsenteret af LGPR Ingrid Danstrup.
Sct. Georg udkommer 6 gange om året.
Vedrørende hjemmesiden www.sct-georg.dk og Facebook, opfordres alle til at sende
tekst og billeder til webmaster. Kun på den måde, kan siderne holdes levende.
Link til Facebook: På hjemmesidens forside på www.sct-georg.dk
Tryk på f under tekst/billede, så kommer du ind på den rigtige Facebook.
Samtalespillet:
Om aftenen fortalte Dorte Krag om ”Samtalespillet”. Der findes i alt 1000 grupper i
gilderne, og der kom svar retur fra de 600 grupper. Så Sjællandsgruppen konstaterede, at der var taget godt imod samtalespillet.
Efter præsentationen, var der en kort debat om oplægget. Herefter blev materialet
overdraget til LGM til videre bearbejdning.
Helmut Werth takkede for et godt arbejde fra Sjællands Netværk, samt til gilderne
ude i landet.
Anne Haastrup-Nielsen orienterede om verdenskonference.
Der skal vælges nye ind i bestyrelsen i ISGF.
DIS: Mødes en gang om året. Anne orienterede også om katastroferne i Haiti, og hvilke
hjælpeopgaver der venter, bl.a. indsamling i Sct. Georgs Gilderne.
Anne opfordrede alle til at deltage i internationale arrangementer.
Fortsætter side 4
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Fortsat fra 3

Paula Mikkelsen - Økonomi
Paula uddelte regnskabet for 1.7.2015-31.12.2016.
Paula gennemgik alle konti, og efterfølgende var der få spørgsmål.
Helmut Werth - nye jubilæumsnåle:
Fra 50 år og fremad, vil en del DGM gerne have selve nålen guldbelagt. Det vil LGL
arbejde videre på.
Ved det kommende LGT2017, skal forsamlingen vedtage den handleplan, som vi skal arbejde efter fremover. Herunder har LGL foreslået, at en ”Handicap-politik” kunne være et
emne. Derfor var Kurt Koch indbudt som foredragsholder.
Kurt Koch er født og opvokset i Haderslev. Han er født med sit fysiske handicap (arme
og hænder som ikke er funktionsdygtige).
Kurt er meget optimistisk, med et meget lyst sind. Han er født med armene på ryggen.
Som 2-årig blev armene opereret om foran.
Han gik på specialskole de første 7 år, senere tog han realeksamen og blev senere student.
Der var stor arbejdsløshed, så kommunen ville bevilge ham pension, men nej ikke tale
om, at Kurt ville det. Han blev stædig, for det var ikke det, han ville med livet. Så han tog
en højre handelseksamen og derefter gik han på lærerseminarium.
Han har de sidste 29 år været ansat hos Rødekro Kommune, hvor han arbejder bredt med
emnet undervisning. Det var meget spændende, at høre Kurt fortælle, og Kurt vil meget
gerne tage rundt og fortælle om sit liv.
Du kan kontakte Kurt Koch:
Slagtergade 12 st. th., 6100 Haderslev tlf.: 74 53 15 31 mobil: 23 67 51 15 eller på mail
kkoch@webspeed.dk hvis du har lyst til at få Kurt til at fortælle i dit gilde .
Helmut Werth:
Til slut bad LGL ved håndsoprækning at få forsamlingens tilslutning til at LGL fortsætter
med 5 medlemmer frem til LGT2017. Alle de tilstedeværende stemte for.
Helmut takkede for et godt Distriktsforum 2017.
Jeg er blevet spurgt om, hvor der kan findes noget skriftligt om, hvordan og hvorledes Sct. Georgs Gilderne startede i Odense. Derfor kan jeg opfordre til, at du bruger
vores fælles hjemmeside. Her kan du finde historien om Spidshuset - se på følgende link
http://www.sct-georg-odense.dk/om-os/
Det var her det hele startede.
I forbindelse med Sct. Georgs Gilderne i Odenses 70 års fødselsdag, blev der udgivet en jubilæumsbog om Sct. Georgs Gilderne i Odense. Mogens Kamphøvener stod for redaktionen og
Mogens Rossen stod for layout og trykning.
Jeg mener, der stadig ligger nogle få af bøgerne i gildehuset, så hvis du har interesse i at få en
sådan, så kontakt mig. Bøger uddeles ”efter først til mølle”, og jeg skal have besked senest
fredag den 31. marts 2017.
Med venlig gildehilsen
Kay
Stadsgildeting: Der indkaldes til Stadsgildeting, den 26. april 2017, kl. 19.00 i Gildehuset.
Dagsorden iht. vedtægterne.
VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - læs mere side 11
Indkomne ændringsforslag - se side 11

VIGTIGT - fortsætter side 11
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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/

I marts måned afholder vi gildeting den 9. hvor vi som sædvanlig starter med spisning kl. 18.00
og efterfølgende ting kl. 19.00.
Tilmelding til spisning gruppevis til kansler senest den 2. marts.
Indkaldelse til gildetinget er udsendt pr. mail den 10. februar 2017.

Grupperne i marts:
1. gruppe (Lise)
2. gruppe (Bodil D.)
3. gruppe (Preben)
4. gruppe (Hanne)

Den 16. gruppemøde kl. 14.00 hos Retha
Den 23. gruppemøde kl. 14.00 hos Else R
Efter aftale
Den 22. biograftur efter aftale.

Invitation til 1. Gildes afslutningstur den 1. juni 2017
Turen i år går til Jelling gravhøje og det tidligere statsfængsel i Horsens.
Vi kører samlet i bus fra Gildehuset kl. 09.00 til Jelling, hvor vi efter rundvisning med guide
indtager en 2 retters menu på Jelling Kro.
Derfra går turen til Horsens Statsfængsel, hvor der også vil være guidet rundvisning.
Inden hjemturen nyder vi kaffe med lagkage i fængslets cafe.
Hjemkomst ca. kl. 18.00.
Prisen vil med 30 deltagere blive 650,00 kr. Max deltagerantal 45.
Turen er med ledsager. Gildebrødre fra andre gilder er velkomne.
Tilmelding med betaling af depositum på 300,00 kr til gildes bankkonto
9570 12010745
senest den 28. februar 2017.
Husk! at skrive afslutningstur og jeres navn på indbetalingen.
Vel mødt.
Med venlig hilsen
Gildeledelsen
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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/

Hermed indkaldes der til gildeting

Tirsdag den 28. marts 2017. kl. 19,30 i Gildehuset, Odense
Forslag der ønskes behandlet på gildeting skal være afleveret til GK senest den 10. marts
2017. Gerne på Mail: erikfredejohnsen@gmail.com
Gruppevis tilmelding til 2. gruppe den 22. marts til Finn

Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Valg af a. dirigent. og b. protokolfører.
Gildemester aflægger beretning.
Gildeskatmesteren aflægger beretning om det reviderede regnskab og fremlægger
budget for det kommende gildeår.
Støtteforeningens formand aflægger beretning.
Støtteforeningens kasserer forelægger regnskabet.
Fondens formand aflægger beretning.
Fondens kasserer forelægger regnskabet.
Gruppelederne og udvalgsmedlemmer aflægger beretning. Beretningen skal afleveres
skriftlig til kansleren.
Valg til Gildeledelsen og suppleant.
Valg til revisorer og revisorsuppleanter.
Valg til husudvalg og suppleant.
Valg af herolder og suppleanter.
Valg til spejderudvalget og suppleant.
Valg til støtteforeningen – 1 repræsentant fra hver gruppe.
Valg til Fonden.
Valg til broderfonden.
Valg til scrapbog / arkivudvalget.
Juletræssalg.
Behandling af indkomne forslag.

Gildeledelsen

2. gilde har alt for tidligt mistet et mangeårigt og trofast medlem
Peter Lund Andersen

* 31. august 1952 -

26. januar 2017

Æret være Peters minde
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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/

Når vinteren rinder i grøft og i grav,
og rugens krøllede blade
sig ranker i solen, som spejles i hav,
jeg griber med længsel, knap ved jeg deraf,
min hakke, min skovl og min spade.

Johan Skjoldborg 1897

Torsdag den 23. marts

Gildeting.

Indkaldelse udsendes.
Tilmelding til Hanne Olsen, mobil 25 14 00 01
eller mail hogj.olsen@gmail.com
senest den 14. marts

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

Aftales på gruppemødet i februar.
Onsdag den 15. marts kl. 19.00 hos Ulla og Jens-Aage
Oplæg Ulla.
Aftales på gruppemødet i februar.
Torsdag den 16. marts kl. 19.00 hos Kirsten og Per.
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4. GILDE
GK Carsten Jensen

GM Dorrit Hansen

GS Annie Rasmussen

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

Gildeting 15. marts kl. 19.00 i gildehuset
Kl.18.00 spisning i gildehuset.
Gruppevis tilmelding senest 6. marts til Tove på tlf. 29 13 31 86 eller
mail: tove.eriksen43@gmail.com

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

8.03.
07.03.
02.03.
.03.
06.03
01.03.
06.03

Kl.18.30 ved Else
Kl.18.30 ved Speck
Kl.19.00 Sct. Knuds Gymnasium + 07.03 kl.18.00 ved Preben
Kl.18.00 ved Lizi – endelig dato foreligger ikke
Kl.19.00 ved Karen
Kl.18.30 ved Hanna
Kl. 12.30 ved Elna
Mærkedage: Den 14. marts kan Jørga Wognsen fejer sin 75. års fødselsdag.
Og den 21. marts kan Anne Præstekær fejre sin 70 års fødselsdag.

Vi ønsker stort tillykke med dagen!

Fortryd ikke fortiden, se ind i
fremtiden og fortsæt din rejse.
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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/

8. Gildes program for Marts 2017
Tirsdag den 14.

Ridderhal på Korinth Spejderskolen
Se programmet i januar måned husk der er tilmelding til Fyens Distrikt´s kansler.

Mandag den 27.

Gildeting kl. 19.00 forprang kl. 18.00 ved gr. 82
Efter Gildeting laver vi Årsplanlægning for 2017-18

Grupperne:
81
82

Onsdag 22.
Mandag 20.

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

Den 31. marts hejser vi flaget for Anny - Hip Hip Hurra

8. gilde har mistet et mangeårigt og trofast gildemedlem
Sven Christian Bøss

*6. maj 1926 -

2. februar 2017

Æret være Sven´s minde



Laveste temperatur i marts måned er målt i 1888 og var på minus 27,0 grader.



Koldeste marts måned var i 1942 med -3,5 grader.



Højeste temperatur i marts er målt i 1990 og var på 22,2 grader.



Varmeste marts måned var i 1990 med 6,1 grader.



Maksimum nedbør i marts er 100 mm målt i 1978.



Minimum nedbør i marts er 7 mm målt i 1918 og 1969.
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9. GILDE
GK Else Børsting

GM Merete Stensdal

GS

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

9. Gilde

afholder
GILDETING

Onsdag den 8. marts 2017 kl. 18.30.
Husk! at vi også denne aften spiser sammen, samt der er vigtige beslutninger på programmet.
Såfremt det ikke er muligt for dig at deltage, skal afbud sendes senest den 5. marts
til: Margit Christiansen Tlf.: 66 15 31 30/40 47 70 99 – christiansen.m.t@gmail.com

Grupperne:

l. gruppe (Irene) : møde hos Tove V. den 22. marts kl. 18.30.
2. gruppe (Sonja) : møde hose Else onsdag den 22. marts kl. 12.30.
3. gruppe (Margit) : nærmere ved gruppeleder.

Man bliver aldrig for gammel til at finde nye veje.
4. GILDE har afholdt LUDO TURNERING - med stor deltagelse
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2017

Arrangementer

Hvor?

Arrangør

8.03

Arbejdsdag

Gildehuset

Husudvalget

Distrikts/riddergilde-hal
14.03 m. optag.

Spejderskolen

Fyns Distrikt

26.04 Stadsgildeting

Gildehuset

Stadsgildet

30.04 I-Dag

Svendborg

Fyns Distrikt

side

Forsat fra side 4

OBS OBS OBS
Der gøres opmærksom på at alle gildebrødre kan deltage i stadsgildetinget uden stemmeret.
De nyvalgte gildeledelser har stemmeret. Af hensyn traktementet bedes ALLE - også IKKE
stemmeberettigede tilmelde sig på mail:
vernerthomsen@stofanet.dk eller sms 22 90 45 65 senest den 19. april.
Alle gildemestre og udvalgsformænd, bedes tilsende beretninger pr. mail til stadsgildekansleren
før gildetinget. E-mail: vernerthomsen@stofanet.dk
På stadsgildeledelsens vegne
Verner Thomsen Stadsgildekansler
Kay Lauridsen Stadsgildemester
Ændringsforslag
Stadsgildeledelsen foreslår følgende ændringer til Odense Stadsgildes vedtægterne.
Forslag til vedtægtsændringer for Odense Stadsgilde.
Forslag fra Stadsgildeledelsen om at ændre i §4 i vedtægter for Odense Stadsgilde.
1.

Nuværende tekst - Fuldmagt skal sendes pr. mail fra egen mailadresse til SGK.

2.

Ændres til – Fuldmagt kan sendes pr. mail til SGK eller afleveres på selve Stadsgildetin
get.
Fuldmagter skal altid være med fuldmagtsgivendes personlige underskrift.
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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 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: Kay Lauridsen: lauridsen@oncable.dk
Kansler: Verner Thomsen: vernerthomsen@stofanet.dk
Skatmester: Hanne Brokmose: hannebrokmose@hotmail.com
DIS Kirsten Christiansen: kirsten.christiansen@kipeck.dk
DUS Erik Christensen: fredskovvej140@gmail.com

Turnusordning!

På den anden side går på skift i gilderne.
April er det 9. 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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