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I skrivende stund er der ISGF træf på Bali eller også er det lige overstået, - uanset hvad må det være en stor oplevelse at møde gildebrødre fra hele verden. Lidt har dog også ret,
og vi havde i sommer et dejligt Træf her i Danmark, nærmere betegnet Thurøbund, hvor
ikke mindst tilstedeværelsen af FDF/FDP højnede standarden for os med fælles flagsætning
og nedhaling ledet af de DDS søspejderledere, der sommeren igennem underviser i og byder på alskens sejlads i optimistjoller, Thurøjoller, Svendborgjolle, kanoer og kajakker samt
tur-motorbåd. En tur med ”Helge” til Valdemarslot blev det også til samt et på besøgsdagen
interessant og anbefalelsesværdigt besøg på Fattiggården/Forsorgsmuseet i Svendborg,
hvor Træfvenner og andre venner deltog for så at slutte af med fællesspisning og gildehal
om aftenen.
Tværgildearrangementer er hyggelige, synes jeg, og Naturlaug bød på tredie jubilæumstur
og gensyn med Lüneburg, hvor ikke mindst museer har udviklet sig og bevæget sig ind i
digitaliseringens tidsalder, hvilket det på ingen måde bliver mindre spændende af.
Senest har vi været på endnu et tværgildearrangement i form af Operatur til Budapest, balletoplevelse i Bratislava, byvandringer/byrundture, stop ved kirker, slotte, borge, teatre.
Flot natur, flot arkitektur, stop over i Prag ud og hjem på flodbotel. Mange dejlige indtryk,
dejlig mad, dejligt og givende samvær med gildebrødre fra alle kanter af Danmark.
”I en lille båd, der gynger, sidder jeg og synger, synger om de ting, der gi’r livet værdi”!
Udviklingen går stærkt og vi må prøve at få så meget som muligt med. Måske føles det
som om, det var bedre i gamle dage, men vi lever nu og her og opgaven er, at få så meget
som muligt ud af de dage, der bliver os givet.
Vi må se på, hvordan vi lever vort liv nu og her. Laver vi noget, der gør os glade? Har vi
interesser, der gør os glade, nysgerrige og vågne? Griner vi? Får vi pulsen op? Føler vi, at
vi lever og at vi betyder noget for nogen? At have en positiv livsindstilling er benhårdt arbejde. Det er noget man må beslutte sig for, så snart man slår øjnene op. Dag efter dag må
vi lede efter det gode i livet. Et menneskeliv er hårdt arbejde, og det drejer sig om at skabe
glæde. Drage omsorg for sig selv og andre, droppe stenen om sit ben, sætte snuden i vejret
og lede efter noget, der gør dig glad.
Livet handler ikke så meget mere om at nå et mål ude i fremtiden, men om fortsat godt helbred, de gode oplevelser, hyggeligt samvær, holde liv i humørfyldte, tankevækkende, nostalgiske eller nye sange fra den danske sangskat, vore mange spejder- og gildesange, der
vækker glade minder, finde sig til rette i samspillet med andre, se muligheder, lytte og lære,
udforske. Lad os holde de fællesskaber vi er en del af åbne, så endnu flere har lyst til at være med i vor kreds.
Med gildehilsen
Nina Nøddelund
8. gilde
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære alle.

Har lige talt med Kirsten, stadsgildeledelsens internationale medarbejder.
Vi er jo her den 18. oktober tæt på vores Fellowship i Munkebjerg Kirke og er
ved at få styr på antal tilmeldte. Verner, som har modtaget tilmeldinger, gav
melding fra Berlin om antallet af tilmeldte, og det at få kontakt til en gildebror
i Berlin, er jo slet ikke noget problem i vore dage – ja, jeg kan også skrive, at kommunikationsmulighederne internationalt slet ikke er noget problem.
Så det er blevet lettere at arbejde internationalt.
Men tilbage til vores egen lille andedam. Der er ekstraordinært stadsgilderådsmøde torsdag, den
2. november kl. 19.00 i Gildehuset. Information fra Vandcenter Syd, der vil fortælle om de store
anlægsarbejder på betalingsparkeringspladsen.
Alle gildebrødre er velkomne – som altid til stadsgilderådsmøder.
Der er flere gildeledelser, der har ønsket, at der bliver afholdt opdateringskursus for
webmastre i redigering af de enkelte gilders hjemmeside. Hvis du har noget, du synes er en god ide til dit gildes hjemmeside eller vores fælles hjemmeside, så kontakt
dit gildes webmaster eller mig inden den 18. november.
Og så lige en gentagelse. Husk altid at fortælle, overalt hvor du kommer, om de gode oplevelser
du har i Sct. Georgs Gildet. Det er stadig din indsats, der er helt afgørende for, at vi kan få nye
medlemmer.

Fortæl f.eks.omSct. Georgs løb på Hollufgård

eller om Rundvisning m.m. på Galleri Galschiøt.
eller om Gildehusets handy-men, som samles og arbejder i fællesskab for
vores gildehus.

eller om Annette Boe holder et foredrag om organ donation .
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FREDSLYSET
FREDSLYSET kommer til Odense
Onsdag den 29. november 2017.
Lyset bliver transporteret rundt i Danmark via bil. Det fungerer godt og på
den måde kommer det rundt i hele landet.
Kl. 19.00 starter aftenen i Odense Domkirke, hvor sognepræst Kirsten Søgaard Kjær byder velkommen og holder andagten.
ALLE ER VELKOMNE – OGSÅ VENNER OG BEKENDTE.
De uniformerede korps er inviteret.
Ønsker du at få dit eget lys tændt, bedes du medbringe en lygte / lys.
ODA-koret (Odense Domkirkes Amatørkor) medvirker ved højtideligheden
i Domkirken og følger med over i Sct. Knud salen, hvor der vil bliver serveret 1 glas rød- eller hvidvin, øl/vand samt lidt snack.
Da dette arrangement er åbent for alle interesserede, vil vi, af hensyn til indkøb, meget indtrængende bede gildebrødre og deres gæster om, at tilmelde sig
senest onsdag den 22. november 2017 til Stadsgildekansleren
via e-mail: vernerthomsen@stofanet.dk eller via SMS 22 90 45 65.
Prisen er 25,- kr. for gæster, gildebrødre og ledsagere.
Med venlig gildehilsen
Stadsgildeledelsen

Fortsættelse fra side 3

eller om Få dit juletræ leveret lige til døren
eller om Muskelsvindsfondens afholdelse af GRØN 17
Dette blot et lille udpluk af spændende aktiviteter hvor Sct. Georgs Gilderne i Odense er
- eller har været involveret.
Med venlig gildehilsen
Kay

-4-

1. GILDE
GK Knud Hunderup

GM Anita Bennedbæk

GS Lise Juel Eriksen

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

I november har vi gildehal den 9. kl. 19.00.
Gruppevis tilmelding til Else A. på elbean@mail.dk eller tlf. 40 25 93 54 senest den 3. november.
Husk fredslys den 29. november (Se side 4).

Grupperne:
1. gr.

(Hanne) 22. november Munkebjerg Kirke kl. 10.
“Matador i ord og toner” dernæst hos Else og Bent.

2. gr.

(Bodil A.) Gruppemøde hos Bodil mandag den 12. kl.12.00.

3. gr.

(Johan) 22.november - Munkebjerg Kirke kl. 10.
“Matador i ord og toner” dernæst hos Lise.

OPERA EFTERMIDDAG
Vi starter vinteren med opera i gildehuset onsdag den 22. november
kl. 14.00.
På tværs af gilderne inviteres endnu engang til en hyggelig eftermiddag, hvor vi sammen skal opleve Puccinis ” La Boheme”.
Der vil være introduktion til operaen ved Ulla.
I pausen serveres der kaffe og kage og der vil blive mulighed for at
købe et glas vin.
Arrangementet (incl. kaffe og kage) koster 30 kr.
Vi glæder os til at se jer.
På vegne af 4. gilde
Ulla, Dorrit og Astrid
PS! Af hensyn til serveringen i pausen, vil vi gerne have tilmelding
senest den 10. november til
Astrid på tlf. 26 57 00 90 eller mail astrid.dige@dsa-net.dk

-5-

2. GILDE
GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

GS Peter Lassen

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

Søndag den 5. kl. 9.00 Indsamling til Dansk flygtningehjælp.
Der startes med kaffe bord til indsamlere.
Kl. 10.30 starter vi på ruterne. Vi regner med alle hjælper til.
Mandag den 6. kl. 18,30

Gildehal. 2 grupper er arr. Evt. afbud til
Finn Børsting senest den 4. november finnbristingl@gmail.com

Vi vil gerne levere dit juletræ, så du er klar til at få det sat op til den første
søndag i advent.
Vi kan levere et flot Nordmannsgran i højde op til 2 meter for kun 225,00 kr.
Leveret frit i Stor Odense.
Større træer kan leveres efter aftale helt op til 6 meter
Bestil dit juletræ på mail 2.sctgeorgodense@gmail.com
Jeg er på vej til dig.

Onsdag den 1. november kl. 9.30
Hej alle gildebrødre så sker der noget igen I gildehuset.
Vi har nogle forskellige opgaver indendørs som udendørs.
Har du tid? så er du meget velkommen.
Tilmeld dig på Mail erikfredejohnsen@gmail.com.
Så er der også en kop kaffe til dig og et rundstykke.
VI SES.
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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/

Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund,
farvel med al din lyst og sang,
du korte sommerstund!

Casper Johannes Boye 1833

Søndag den 5. november

Indsamling – Dansk Flygtningehjælp

Torsdag den 23. november Gildemøde med koncert ved Odensekoret og samsang.
Koret er hos os i en times tid og synger for os og med os.
Tilmelding til Ulla og Jens-Aage, tlf. 6616 2803, eller
e-mail, ullajensaage@mail.dk, senest mandag den 13. november.
Onsdag den 29. nov.

Fredslyset i Domkirken.
Stadsgildet arrangerer. Se kalenderen og side 4 i bladet.

Gruppemøder:
1. gruppe Onsdag den 15. november kl. 18.30 hos Kamma.
2. gruppe Mandag den 13. november kl. 18.30 hos Hanne Thormose
3. gruppe Torsdag den 2. november kl. 18.00 hos Hanne Olsen
4. gruppe Torsdag den 16. november kl. 19.00 hos Aase

HJÆLP - HJÆLP - HJÆLP…
Kære bruger af gildehuset.
Vi er så glade for at der er nogen som bruger huset og dets faciliteter..
MEN VI ER MEGET KEDE AF, MAN TAGER PORCELÆNET MED HJEM.
Man er da velkommen til at komme igen, MEN HVIS DER
ER FOR MANGE DER LÅNER TIL MAN KOMMER NÆSTE GANG. JA så kan du jo risikerer at det DU er så glad ved
at bruge, ikke er der, eller at der ikke er nok til alle.
Der hænger også en liste med hvad tingene koster, hvis du har
været uheldig.
En hilsen fra vores alle sammen’s hus.
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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/

Den 5. december skal vi på Provstegaardshjemmet
med lagkager og julehistorie.

15. november kl. 19.00 - GILDEHAL
Denne aften aflægger Lise Blessing sit væbnerløfte.
Gruppevis tilmelding til Aase senest den 6. november på telf. 66 16 21 48 eller
mail prebenaase@privat.dk.
22. november kl 14.00: - Eftermiddag med Puccinis opera ”La Boheme,” se side 4.
5. december – kl. 14.00 – besøger vi Provstegaardshjemmet med sang og lagkager. Mere følger
fra Jørga.
Torsdag 7. december kl. 18.00 julearrangement i gildehuset.
Kom og tag forskud på julen med dans om juletræet.
Der vil blive serveret flæskesteg og risalamande, kaffe og småkager.
Drikkevare kan købes til de sædvanlige priser.
Prisen for arrangementet er kr. 60,Gruppevis tilmelding senest 1. december til
Bjarne tlf. 66 12 15 22 eller mail bb@mortensen.dk

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

01.11
01.11
19.11
06.11
09.11
06.11
01.11

Mærkedage:

kl. 18.30 hos Kurt.
kl. 18.00 hos Hanna.
kl. 12.00 hos Antje.
kl. 19.00 hos Vibeke – holdes hos Palle.
kl 18.00 hos Kay.
kl. 13.00 hos Jette.
kl. 18.00 hos Bente.

Den 3. november er det 40 år siden at Ingeborg og Kay Lauridsen blev
optaget i Gildet.
21. november bliver Jette Born 70 år
Vi siger til lykke med dagen.

Rettelser:
Der er blevet byttet om på Kay og Ingeborgs mobil nr.
Ingeborg har telf. 20 29 75 01
Kay har tlf. 21 65 91 99
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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/

Når jeg forlader huset og går ud i haven, forlader jeg mit sædvanlige jeg,
Mine hverdagstanker, den vanbetingede glæde og sorg med hvilken
Jeg opretholder og bekræfter min identitet. Disse ting efterlader jeg,
Som den badende efterlader sine klæder på stranden.
Alexander Smith ( 1830-1867)

Lørdag den 4.

Naturlaug: Brunebjergstien i Assens John og Ulla
Står for turen ser gerne stor deltagelse.

Mandag den 6.

Foreslår BIO ”Victora and Abdul” - Thue story-Instr Stephen Frears.
(Præmiere 2-11-17)

Mandag 11.

Gildehal kl. 18. Gr. 81 står for maden
HUSK afbud til Ulla senest 11-11

Onsdag 22.

Fredslyset i Domkirken
(Se Gildekalenderen og side 4 - for nærmere info)
Vi hejser flaget for Ulla den 13. november
Stort TILLYKKE.

Grupperne:
Gr. 81

Tirsdag 21
Møde hos Anny kl. 13
Dagens emne Fanø

Gr. 82

Mandag 20
Møde hos Bodil kl. 18
Dagens emne Lolland
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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/

Gildehal:
Onsdag den 8. november kl. 18.30. 2. gruppe arrangerer.
Afbud til:
Sonja heinecke@familie.tele.dk evt. tlf. 20211585.
Else elsegiselalarsen@gmail.com evt. 27151347.
Husk! at reservere onsdag den 29. november, så vi kan mødes omkring Fredslyset.
Nærmere information vil tilgå.

Grupperne:

l. gruppe (Irene): møde hos Lis onsdag d. 22. november kl. 13.00.
2. gruppe (Sonja): møde hos Inger onsdag d. 22. november kl. 12.30.
3. gruppe (Dorthe): nærmere ved gruppeleder.

Faaborg Gildet inviteret til foredrag
om Julemærkehjemmet i Kollund
Den 20. november 2017 kl. 19.30

Forstander Vibeke Sørensen kommer og fortæller om
Julemærkehjemmet Fjordmarken i Kollund.
Foredraget holdes på Det gamle Bibliotek Grønnegade 44 Faaborg
I pausen vil gruppe 1 servere kaffe/te med hjemmebag.
Pris 50,00 Kr.
Øl og vand kan købes.
Tilmelding til Kirsten Bundgaard tlf. 21 27 37 92 eller
mail: kis.bundgaard@gmail.com.
Senest den 16. november
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Hollufgård 6. oktober 2017

I et fantastisk efterårs vejr med fuld sol, skulle vi rundt i området ved Holluf Gård og
Glisholmskoven. Vi gik langs Lindved å til Teknisk Fakultet for at blive vist rundt på den flotte
kobbertrappe.

Herefter gik turen forbi arealet til det nye super sygehus, efter frokost pause fortsatte vi rundt
om Odenses nyeste sø Glisholmsøen. Gennem skoven kom vi forbi forskellige ”kunstværker”
arrangeret af Odense Kommunes Gæsteatelier, i år ”ArtParken”.

Vi sluttede med en rundtur i skovhaven ved møllesøen. Haven er anlagt for et par år siden efter
stormen Bodil havde hærget her.
Laugets næste tur går til Assens til Brunebjerg stien den 4. november. Alle gildebrødre er velkommen. Få turvejledning tilsendt fra nybent@midtfyn.net.
Følg os på facebook: Naturlaug Fyn
Johan 1. gilde

- 11 -

Sct. Georgs løb 2017
Løbet foregik i Middelalderen, og var så mere nærliggende at placere det på Hollufgård.
Der deltog 250 spejdere fordelt på 41 patruljer. De fleste spejdere var fra Odense, men der
var også spejdere fra Fåborg, Ringe, Kerteminde, Munkebo, Nr. Lyndelse, Tullebølle og
Glamsbjerg. Spejderne oplevede på egen krop, hvordan det var at leve i Middelalderen.
De skulle blandt andet kende kornsorter og bage brød, finde vej efter at have fremstillet et primitivt kompas, finde
ud af hvilke træsorter, der var gode til brænde, lære om
lægeurter og behandle sår. Gildebrødrene som stod på posterne var klædt ud i flotte dragter. Alle poster havde gjort
meget ud af at lave nogle sjove og udfordrende opgaver.
Spejderne gik op i opgaverne med liv og sjæl, og jeg mødte kun glade spejderansigter på hele løbet.
I år har det været rigtig svært at få gildebrødre nok til at
stå for posterne. Kerteminde og Ringe Gilderne har hjulpet
en del år, i år fik jeg i sidste øjeblik kontakt med Bogense
og Rudkøbing Gilderne og fik også hjælp fra Sortebrødre
Gruppe.
Det er jo ikke af ond vilje, men vi må erkende, at kræfterne i Gilderne ikke er, hvad de har været, selv har jeg også
mistet lysten til det store arbejde som ligger i planlægningen, selv om det er svært, når man ser de mange glade
spejdere og oplever at de gildebrødre, som deltager, også
lægger fantasi og kræfter i det.
Jeg har dog besluttet mig til at stoppe som tovholder efter 11 år. Der bliver indkaldt til et evalueringsmøde, hvor vi må drøfte fremtiden.
Med gilde hilsen
Karin Ravnkilde
3. Gilde.
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”Gildeturen” til Budapest – via Prag – for 43 personer.
De fleste medlemmer af et Sct. Georgs Gilde i Danmark.
Turen var arrangeret af Ulla Lund og Bent Andersen fra Odensegilder i samspil med Gislev –
Rejsers guide: Anne Sofie Petersen og ”kulturansvarlig”: Per Holst.
Der var afrejse fra Haarby kl. 4 med opsamling i Svendborg, Ringe, Odense, Kolding og Røde
Kro. Som man kan regne ud havde de fleste deltagere været tidligt oppe, så det blev til små
”nik” under den lange bustur til Budapest via Prag, hvor den første overnatning var på Botel Admiral. Et spændende og meget maritimt hotelskib med plads til rigtig mange overnattende gæster. Botelskibet er placeret med udsigt til mange af Prags smukke bygninger og broer, og med
mulighed for parkering af bussen på kajen.
Tidligt næste morgen for at køre de sidste mange kilometer til vor destination: Holiday Inn i byen Budaørs, som ligger ca. 20 km udenfor Budapest.
Første dag bød på en guidet byrundtur i Budapest og om aftenen skulle vi ind at se Verdi´s opera:
”Rigoletto”.
Budapest, Ungarns hovedstad. Navnet er sammensat af navnene på de to byer, Buda og Pest, der
ligger på hver sin side af floden Donau. Byen spreder sig over et areal på godt 500 kvadratkilometer, På Buda-siden ligger Gellert-bjerget med citadellet, borghøjen med det gigantiske slotskompleks og bydelen bag Matthias-kirken. På den flade Pest-side ligger parlamentet, forretninger og administrationsbygninger, de pragtfulde boulevarder og de store boligkvarterer med mange flotte bygninger, som vi hørte den lokale guide Susanne fortælle levende og inspirerende om
på et skønt klingende norsk. Mange af disse flotte bygninger blev bombet under 2. verdenskrig,
men i stedet for at lade dem forfalde, har man genopført dem, så de i dag fremstår som det, de
var engang.
”Rigoletto” er komponeret af Verdi. Den blev vist i Erkel Teateret, da Operahuset er under renovation. Erkel Teateret er en gammel bygning fra 1911. Menneskene var ikke så høje dengang, i
hvert fald havde vi alle – undertegnede, som kun er 160 cm høj – besvær med benpladsen. Nå,
men det blev glemt da musikken startede. Per havde forberedt os ganske grundigt – musikken
havde vi hørt i bussen – ligeså handlingen, som vi fik et skriftligt uddrag af på dansk.
Endvidere fik vi sangen: ”La donna e mobile” sunget ganske flot af Preben.
Handlingen er en meget indviklet historie om kærlighed, troskab/utroskab, forklædninger og
hvad alt dette kunne – og kan - medføre . Flotte kostymer og flot opsætning – sangen var på italiensk, men med engelske og tyske tekster til.
Om eftermiddagen havde vi oplevet, at brandalarmen lød ca. kl. 2.30. Alle var ude på gangen
mere eller mindre påklædte. Heldigvis var det falsk alarm.
Dagen efter gik turen til Bratislava, Slovakiets hovedstad. En by med et væld af flotte, gamle
bygninger, statuer og spændende arrangementer. Blandt andet var vi så heldige ved ankomsten til
byens torv at se, hundreder af middelalder-uniforms klædte mænd og kvinder marchere gennem
byen i anledning af Brandvæsenets 150 års jubilæum – og der blev fotograferet på livet løs – se
venligst nedenstående billeder:
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Frokosten blev indtaget i en kælderrestaurant med rustikke møbler og en indretning, der minder
om ”Duus Vinkælder” i Aalborg. Nu var vi klar til endnu en guidet byvandring gennem de meget
smalle og charmerende gader/stræder med store brosten overalt. Flotte gamle bygninger, og sjovt
var det, at se byens mange broncestatuer. Blandt andet – i datidens uniform – stod Napoleon og
støttede sig med armene på en bænk. En anden bronchestatue, der blev foreviget mange gange af
alle turister, var kloakarbejderen , der sad med overkroppen oppe af kloakken. Historien gik på,
at hvis man berørte toppen af hans hat, kom man helt sikkert tilbage til byen igen. Er der nødvendigt at fortælle, at toppen var ganske blank og skinnende? Og mindsandten om ikke vi også mødte Hans Christian Andersen i denne fantastiske by!

Om aftenen tog vi plads i ”Hall Of Opera & Ballet” - så balletten ”Romeo og Julie”. Det viste sig
at være stedet, hvor folk virkelig var klædt på til forestillingen! Nogle af ”os” var forberedt på
dette og foretog en kvik omklædning i bussen, men uanset påklædningen var det nok turens mest
fantastiske oplevelse – overhovedet! Både de optrædende og musikken var fantastisk, så humøret
var højt, da bussen kom og hentede os – ankomst til hotellet ved midnatstide.
Dagens udflugt gik til Esztergom, der ligger 50 km fra Budapest – direkte ved Donau. Byen har
engang været Ungarns hovedstad. Vi besøgte byens katedral, Esztergom Basilika, som er en af
de største kuppelkirker i verden. Igen en lokal guide, der fortalte om kirkens historie.
Frokosten blev denne dag indtaget på en renæssance restaurant, hvor tjenerne optrådte i renæssance kostymer – og publikum havde også mulighed for at prøve en af de mange dragter, der var
til rådighed.
Det blev der en masse sjov ud af, da Søren (vor chauffør) og Anna Sofie optrådte i sådanne klæder + et par
andre fra vort selskab. Maden serveredes på lerfade, ditto krus, ja sågar kanderne med rød- og hvidvin var i lerkander – alt dette: ”ad libitum”, så ingen gik sultne eller
tørstige fra bordet ! Vi entrede bussen igen for at blive
fragtet videre på endnu en smuk solskinsdag. Blandt andet gjorde vi stop ved: ”Palassa Cyula Panorama U´t”,
hvor der var en fantastisk udsigt ned over en floddal omgivet af høje bjerge, hvor et af de mange ungarske slotte
var placeret. At mændene så også var imponerede af de
flotte 4-5 motorcykler, der var parkeret ved udsigtspladsen gjorde nok ikke turen ringere! Således mætte på
sjæl, krop og legeme satte vi os igen tilrette i bussen for at køre tilbage til hotellet efter en begivenhedsrig dag.
Gödöllő Paladset: Her blev vi delt op i to hold med hver sin guide, der viste os rundt i paladset,
hvor Frantz Joseph og den populære østrig-ungarske kejserinde Sisi opholdt sig om sommeren.
Blandt andet hørte vi, at kejseren havde mange slotte, som han på skift besøgte og opholdt sig i.
Møblerne blev derfor bragt fra sted til sted – ligeså de flotte klædedragter, som man dengang
brugte. Vi kunne virkelig mærke ”vingesuset” fra denne storhedstid.
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2017

Arrangementer

Hvor?

Arrangør

side

01.11

Arbejdsdag

Gildehuset

Team gildehuset

02.11

Stadsgilderådsmøde

Gildehuset

Stadsgildet

22.11

Eftermiddag med opera

Gildehuset

Opera-teamet

4

29.11

Fredlyset

Domkirken

DIS

4

15

Fortsat fra side 14

Middagen denne dag blev indtaget på en charmerende restaurant ved navn BOR & BOR., hvor
der var fint dækket op til os ved store og små borde. Menu: Suppe , gullasch med nudler +
dessert kage. Således forsynet skulle vi opleve: Folklore Show i Danube Palace teateret. Dette
var dansere, der virkelig kunne bruge benene! – Vi derimod havde desværre ikke megen plads
til vore ben – enten de nu var lange eller korte - var der meget kort afstand til stolerækken foran.
Her sluttede så nogle begivenhedsrige dag og vi satte kurs mod Prag, hvor vi igen skulle overnatte på Botel Admiral. Nogle trapper skulle passeres før vi mætte og trætte lå på langs i de
små hyggelige ”kahytter”. Vejret var stadig flot – med en temp. liggende mellem 18-19 gr. op
til max 22 gr. og vi havde som sagt solskin alle dagene. Hvor heldige har man lov at være?
Vi var!
4/10 2017:
Sidste etape på den 1460 km lange bustur startede med overskyet vejr – og sidenhen regnede
det ned i stride strømme! Hvad der derimod ikke gik så gelinde var trafikken! Især gennem
Tyskland var der kilometervis af lange køer især af lastbiler. Et sted, vi passerede, var der netop sket et kæmpeuheld nogle timer forinden. Resterne af de implicerede biler blev netop fejet
op på en ”fejeblad”. Det var ikke et godt syn!
Til sidst skal der lyde et kæmpe tak til alle, der har været med til at gøre denne tur til endnu en
fantastisk oplevelse – og sidst, men bestemt ikke mindst en tak til ”kaffe-pigerne” Karen og
Ny, som servicerede os på det fornemste med kaffe og en morgenbitter – også selvom det ikke
var morgen! Per for de spændende historier og sidst men ikke mindst tak til Ulla, Bent, Anna
Sofie og Søren for deres dejlige glade smil og guidning + sikker kørsel på denne pragtfulde
tur.
PS: Glæd dig til næste års tur!
Mange gildehilsener fra
Ingrid Strandsbjerg Kristensen
GM - 6. Sct. Georgs Gilde, Aalborg
Redaktøren har desværre måtte forkorte Ingrids flotte referat, men det kan læses på:
Sct-georg.dk. Gå ind på medlemssiden og se under "hurtige links / gildeaktiviteter".
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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 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.
December 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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