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 REDAKTIONEN 
gildekontakt@gmail.com 

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. 

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. 

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. 

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 mellemrumsta-
sten. Jeg bruger rigtig lang tid på at sætte op/redigere (3-4 dage). 

”På den anden side” går på skift i gilderne. 
November er det 8. gilde der har ordet! 

Turnusordning! 

Odense Stadsgilde 

Mester:  Kay Lauridsen:  lauridsen@oncable.dk  
Kansler:  Verner Thomsen:  vernerthomsen@stofanet.dk 
Skatmester:  Edith Hermannsen:  edith_hermannsen@hotmail.com 
DIS    Kirsten Christiansen: kirsten.christiansen@kipech.dk  
DUS   Erik Christensen:  fredskovvej140@gmail.com  

Booking af gildehuset - www.sct-georg-odense.dk  
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De var der alle sammen, de kendte: Rasmus Seebach, Christoffer, 
Sivas, The Minds of 99, L.O.C. foruden mange tusinde glade og 
forventningsfulde koncertdeltagere. 
Derudover var vi 21 gildebrødre fra 4. Gilde Odense. 

Da sommeren blev GRØN! 

4. gilde deltog med en bod på loppemarkedet ved havnefesten i Odense. 
Her blev vi kontaktet af en medarbejder fra muskelsvindsfonden, som meget gerne ville have 
hjælp ved afholdelse af GRØN 17 i Odense senere på året. Vi sagde ja tak til tilbuddet, dels i den 
gode sags tjeneste, dels for gildets synlighed i byen og endelig for at få en god oplevelse sam-
men. 
Fik vi så det? 
Konklusionen er,  JA!!! 
 

Først skulle der sættes et væld af læ-bannere op. Her kom vores spejderlærdom og samarbejds-
evne os til gode. Efter indtagelse af burger og øl blev vi anbragt som servicemedarbejdere ved 
toiletterne. Vi var nok lidt skeptiske, men vores skepsis blev gjort til skamme. 
 

I løbet af dagen fik vi virkelig mange gode oplevelser sammen med koncert- deltagerne, især de 
unge: 
- de udviste en smittende livsglæde 
- de viste nysgerrighed om, hvem vi var, hvorfor vi var der osv. 
- de tilkendegav taknemmelighed, for at vi ville bruge vores tid på at ”passe” på dem, 
- de uddelte varme ”knus og kram” og delte små historier om deres bedsteforældre med os 
- at opleve deres omsorg for hinanden var betryggende og rørende for os. 
 

En anden god ting var at opleve de frivilliges samarbejde og kompetence. 
Opstartsinformationen var god og da koncerten sluttede, var det overvældende at opleve, hvor 
hurtigt og effektivt hele manegeriet kunne pakkes ned. Hver eneste frivillig  
vidste nøjagtigt, hvad deres arbejde var. Efter få timer var scener, telte, boder og andet udstyr 
pakket ned og på vej mod nye destinationer. 
 

Hatten af for de unge, der bruger deres ferie på denne store indsats for muskelsvindfonden. 
 

Mindre opløftende var det at se, hvordan koncertdeltagerne efterlod dyrskuepladsen. Pizzabak-
ker, ølkrus, pomfrits osv. lå efterladt overalt. Eneste trøst er, at der er en økonomisk gevinst til 
lokale ungdomsforeninger, for at yde et stykke rengørings- arbejde. 
 

Da dagen sluttede for os, var ørerne og benene trætte, men vi var en dejlig oplevelse rigere!! 
 
Dorrit Hansen 4. Gilde 
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2017 Arrangementer Hvor? Arrangør  side 

04.10 Arbejdsdag  Gildehuset  7 

01.10 Sct. Georgs løb  Teamet 13 

26.10 Fellowship Munkebjerg Kirke DIS 5 

02.11 Stadsgilderådsmøde Gildehuset Stadsgildet 4 

29.11 Fredlyset Domkirken DIS  

 

Projekt Dåseringe er flyttet fra Hadsten til nyt hovedlager 
 
Danske Fragtmænd A/S Lager,  
Låsbyvej 5 port 10,  
8660 Skanderborg. 
Åben mandag til fredag kl. 9-16 
 
Her står der en palle, som man, hvis man kommer forbi, kan stille sin pose på, og nogle venli-
ge folk, vil så sætte dem i tørvejr.  
Husk at lukke poserne forsvarligt. 
 

Har man sorteret sine ringe, det vil sige, at der kun er ringe fra øl og sodavand, samt at man 
med en magnet har sikret sig, at der IKKE er kommet noget magnetisk i portionen i form af 
sikkerhedsnåle, batterier, hårnåle, spændeskiver eller andre bitte små metalliske fremmedele-
menter, så skriv det på posen ”Sorteret med magnet”, det vil lette sorteringsholdenes arbejde 
væsentligt.  
 
Man er stadig velkommen til at stille poser på Store Klaus 16.  
Her bliver ringene nu også sorteret. 
 
HUSK - det er kun ringene fra øl og sodavand som kan bruges. 
 
Alle farver er gangbare! 
Saml Dåseringe - Det Baht’er!  
 
 

Mange spørger stadig, hvorfor vi ikke bruger hele dåsen? 
Ringene er ren aluminium - der er jern i resten af dåsen, og det ruster. 
Er der bare en enkelt magnetisk ”ting” (ringe makrel, clips, batterier, søm m.m.) i vores for-
sendelse, bliver vi trukket for hele sendingen og det er rigtig ærgerligt. 
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På det nylig afholdte Landsgildeting i Kolding fik Sct. Georgs Gilderne ny landsgildeledelse. 
 
Landsgildemester  Helmut Werth - LGM 
Landsgildekansler  Kirsten Christensen - LGK 
Landsgildeskatmester Paula Mikkelsen - LGS 
International sekretær Georg Lauridsen - LGIS 
Uddannelsessekretær Bente Christensen – LGUS 
PR-sekretær   Ingrid Danstrup - LGPR 

 
Vi ønsker tillykke til de nyvalgte 

Fra venstre:  
Kirsten Christensen, Helmut Werth, Paula Mikkelsen, Georg Lauridsen, Bente Christensen, 
Ingrid Danstrup 
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 Mester har ordet!    
spejderideen for voksne 

Kære alle. 

Lige hjemkommet fra Landsgildeting får I lige en kort tilbagemel-
ding.  
Vi var 6 GM fra Odense, der deltog og ca. 200 i alt. Flot!  
 
Ulla Lund fortalte om "Projekt Dåseringe".  
Fantastisk projekt, der breder sig som ringe i vandet.  
Vi har selv lige modtaget ca. 10 kg fra en beboer her i Agedrup, 
der har mange indsamlere rundt omkring. 
 
Der var nyvalg til landsgildeledelsen, se andet sted i Gildekontakt 
(side 14)  
 
Ingen kontingentforhøjelse, bortset fra pristalsregulering. 
 
Visioner, ideer og nye tiltag blev drøftet, og det blev besluttet, at landsgildeledelsen fremlæg-
ger endelig plan på distrikts- og stadsgildemødet i januar 2018.  
Her vil man også være opmærksom på manglende evalueringer af tidligere projekter. Du kan 
dog finde evalueringen af samtalespillet på hjemmesiden, og det skulle være nemmere at finde 
det nu. 
LGM sagde, at lovudvalget skal fortsætte deres arbejde.  
Jeg har deltaget i dette arbejde, og nu må vi se, om jeg bliver bedt om at fortsætte, og jeg har 
da også selv nogle spørgsmål omkring tidsplan, styring af gruppens arbejde og kontinuerligt 
samarbejde med LGL. 
 
Under evt. blev bl.a. drøftet de store udgifter - ca. kr. 800.000,- til landsgildekontoret i Køben-
havn og udgivelsen af bladet Sct. Georg.  
Jeg selv hører til dem, der mener, at det vil være fornuftigt at se på nye muligheder. 
 
Se også indbydelse til stadsgilderådsmøde side 4. 
 
Med gildehilsen 
Kay 
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Indbydelse til stadsgilderådsmøde  

torsdag, den 2. november kl. 19,00 i Gildehuset. 
Dagsorden: 
Information fra Vandcenter Syd, der vil fortælle om de store anlægsarbejder på betalingspar-
keringspladsen. Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål. 
 
Alle gildebrødre er selvfølgelig også velkomne.  
 
Af hensyn til indkøb bedes ALLE (incl. ledelserne) tilmeldes hos SGK Verner Thomsen,  
mail: vernerthomsen@stofanet.dk  eller  
telefon: 22 90 45 65 senest mandag, den 30. oktober. 
 
Med gildehilsen 
 
På vegne af husudvalget, bestyrelsen Højstrupvangens Parkering og stadsgildeledelsen. 
 

Kay 

Stadsgildemester 

 

TIDSMASKINEN 
Hvordan ville du have det hvis du pludselig vågnede op i 1967 - altså for 50 år siden?? 
 
Nutidspenge ville være omvekslet til gangbar mønt dengang, og alle tekniske nutidig ville 
være væk!! 
 
Ingen mobiltelefon, ingen computer, intet internet, ingen Facebook og e-mail, intet farve-
fjernsyn, kun Danmark (og måske Sverige 1) på skærmen.  
Ingen store supermarkeder. 
 
MEN - postkasser og røde postbude, telefonbokse på hver et gadehjørne, mange små butik-
ker: Slagtere, viktualiehandlere, grønthandlere, ismejeri, osteforretninger, bagere, cigarforret-
ninger, aviskiosker, hvor der var tid til en hyggesnak. 
 
Telefonkiosker og aviskiosker med ”damen i lugen” brandalarmer på mange gadehjørner! 
Sporvogne og rabatpoletter - og meget andet. 
 
OG - penge i pungen ikke noget Dankort, men 1, 2, 5, 10 og 25 ører; 1 kroner, dalere, 5 kr. 
10,- kr. sedler, 50`ere, 100 kr. sedler og hvis man var rig, så en plovmand. Ellers en bankbog 
(med mærke). Ingen vaske– og opvaskemaskine. 
 
Skat der skulle betales på et kontor een gang om måneden, og Sygekasse (med sygekasse-
bog). 
 

Tankevækkende - Måske havde du så mere tid til at være menneske???? 
Set på Facebook 
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 Efter det, var der vandreture på Lyneborg Hede, på 10 km., 4 km., eller hjemkørsel med bus. 
 

Efter middagen, sang vi nogle sange fra Fyns Naturlaugs sangbog, Anny spillede til på sin 
mundharmonika, det var hyggeligt.  
 

Næste dag besøgte vi landsbyen Wilsede. En vandretur på 5 km., eller tur med hestevognskør-
sel. Vandreturen til Wilsede gik over Wilseder Berg, hvorfra der var en  
vidunderlig udsigt, udover det enestående, tusindårige landskab. 
 

Vi havde forventet, at se violette hedesletter, med blomstrende lyng. Desværre var der ikke så 
meget af dette, men man kan nyde freden og vidderne i det årtusindgamle kulturlandskab på al-
le årstider. Foruden heden er det gamle skove og karakteristiske træer, hemmelighedsfulde mo-
ser, enebær, fårehyrder, gamle fårestalde m.m. Ja endda ulve og sorte storke. 
 

Vi spiste frokost i Wilsede og efter dette, var vi på hedemuseet og så på de gamle ting. 
Hjemturen var en vandretur på 6 km. Over heden, eller hjemkørsel i hestevogn. 
Om aftenen fejrede vi Naturlaug Fyns 20 års jubilæum. Som et festligt indslag fik vi vædder 
som hovedret. Spændende smag. 
 

Vi holdt igen sangaften med mundharpespil og fik et par glas til. 
Næste dag var hjemrejsedag, så efter morgenmaden pakkede vi kufferter og transporterede dem 
ned til bussen. 
 

Herefter var der igen en vandretur på 5 km., rundt i naturen ved Haverbeckhof. 
De der ikke ville gå, hyggede sig ved hotellet. 
Efter middagen var der hjemrejse med bussen, med en pause undervejs. 
 

Vi var i Odense 18:10, de sidste blev sat af i Ringe. 
Det var en dejlig tur, dejligt samvær med gildebrødre, på tværs af gilder på Fyn. 
 

Ny og Bent, samt Lone og Johan, gjorde alt for, at vi skulle føle os godt tilpas. 
Det lykkedes fint. 
Naturparken Lyneborg Hede er det største, sammenhængende hede områder i Mellemeuropa, 
der har et areal på 7.350 km2 mellem Elben og Aller. - Til sammenligning er Fyn 3.482km2. 
 

Den fredede del af Lyneborg Hede udgør 1.070 km2 og har fåre- og biavl. 
Langt den største del af heden er opdyrket eller tilplantet med skov. 
Der dyrkes f.eks. kartofler og asparges, som passer godt til sandet jord. 

Der er også græs og majs i forbindelse med kvægavl. 
Lyneborg Hede ligger i det nordlige Tyskland i trekanten mellem byerne Hamburg, Bremen og 
Hannover, i delstaten Niedersachsen. 
 

Referent: Elna Braüner / Nyborg 
 

Næste tur er til Holluf Gård og Skovhaven den 6. oktober Kl. 10. 
Alle gildebrødre er velkommen.  
 

Følg os på Facebook. 
 

Johan 1 gilde 

Fortsat fra side 12 

mailto:vernerthomsen@stofanet.dk
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På tur med Fyns Naturlaug til Lyneborg Hede fra den 8. august til den 10. august. 
 

Vi var 41 forventningsfulde gildebrødre og en chauffør, der tidligt om morgenen den  
8. august, steg på bussen med kurs mod Lyneborg Hede. Det var en rejse, der længe havde 
været planlagt, og nu var dagen endelig kommet. Efter morgensangen: I østen stiger solen op, 
fik vi i bussen serveret kaffe, te og rundstykker. Vi fik også en lille én til at styrke os på, og 
stemningen steg. Undervejs spiste vi vores medbragte madpakke. 
 

Vi ankom til Haverbeckhof hvor vi skulle bo. Vi blev anbragt i forskellige huse omkring ho-
vedhuset, hvor restauranten var. 
 

Efter indkvarteringen kørte vi i bus til Schneverdingen. Her så vi et berømt springvand, der på 
fascinerende og eventyrlig måde, repræsenterede berømte legender i regionen, to giganter, en 
røver og djævelen. Springvandet var en træstamme med nøgne grene, hvorfra vandet sprang 
ud som en fontæne, meget smukt. Rundt om den cirkelrunde plade, som træet stod på, var der 
statuer af personer fra røverhistorier.  
 

På vejen til Schneverdingen fortalte Bent, tre røverhistorier, der omhandlede de designede fi-
gurer, vi ville se ved springvandet.   
Det var medvirkende til, at vi med særlig interesse beundrede springvandet. 
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 Fellowship aften! 

Torsdag den 26. oktober 2017 
Munkebjerg Kirke 

 
VELKOMMEN til Fellowship aften torsdag den 26. oktober i Munkebjerg Kirke.  
Vi starter kl. 18.30, med vandrehal og her er der mulighed for køb af et gl. vin, øl eller vand. 
 
Kl. 19.00 afholdes der Gildehal i kirkesalen med Stadsgildeledelsen i højsædet.  
Efter Gildehallen serveres der smørrebrød og kaffe / te til en pris á 100,- kr. pr. kuvert (husk 
venligst lige penge). 
Der kan købes vin, øl og vand til de sædvanlige lave gildepriser. 

Kl. ca. 20.30 
vil Hans Ulrik Gräs og Jan Bo Jensen underholde med ”LIVSGLÆDE” i form af fælles-
sang, oplæsning og fortællinger. 
Hans Ulrik Gräs var i mere end 10 år forstander på Tommerup Efterskole. 
 
Alle gildebrødre samt eventuelle ledsagere er velkommen til denne aften. 

Af hensyn til bestilling af mad er der bindende tilmelding med angivelse af navn og gilde,  
senest søndag den 15. oktober 2017, til SGK Verner Thomsen,  
e-mail: vernerthomsen@stofanet.dk eller SMS til mobilnr. 22 90 45 65. 
 
For at undgå misforståelser i forbindelse med tilmeldinger gøres der hermed opmærksom på, 
at tilmeldingen først er registreret når der er modtaget svarmail eller SMS. 
 
Svarmailen eller SMS bliver sendt til den person, som har sendt tilmeldingen og svartilmel-
dingen vil også indeholde navne på de personer som er tilmeldte. 
 
Svarmailen eller SMS vil, så vidt muligt, blive sendt dagen efter at tilmeldingen er modtaget. 
Ved tilmelding via SMS bedes navn og telefonnummer på tilmelder oplyst. 
 
 
Med gildehilsen 

STADSGILDELEDELSEN 

mailto:vernerthomsen@stofanet.dk
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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 oktober har vi gildemøde torsdag den 12. 

Vi mødes kl. 14.30 ved Galleri Galschiøt, Banevænget 22, Odense N. 

Her får vi en rundvisning, afsluttende med kaffe og kage.  
Derefter drager vi til gildehuset, hvor dagen afsluttes med lidt vådt og tørt. 

Gruppevis tilmelding senest den 8. oktober til Bodil A.  
På 20 51 90 26/65 92 62 24 eller bae@dsa-net.dk 

Husk Fellowship arrangementet den 26. oktober. Se andet sted i bladet (side 5). 

 

GRUPPERNE: 

Gr. 1 (Hanne) Ingen møde i okt. deltager i Fellowship. 

Gr. 2 (Bodil A) Den 20. kl. 14.30, Clay i Middelfart. 

Gr. 3 (Johan) Den 11. kl. 14.00, gruppemøde hos Retha. 

Oktober stemning 
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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/ 

 

OBS! Fælles arrangementet med 2. Gilde mandag den 2. oktober er aflyst. 
 
Husk! Fellow Ship arrangement torsdag den 26. oktober. 

 

Grupperne:  
1. gruppe (Irene): Torsdag den 12. oktober kl.12 hos Tove Thorsfelt. 
2. gruppe (Sonja): Torsdag den 26. oktober – vi deltager i Fellow Ship aften 
3. gruppe (Dorthe): Onsdag den 11. oktober ved Jonna kl. 18.30. 

Hvad er kollektiv erindring? 

Jeg (redaktøren) faldt over denne sætning, og kunne selvfølgelig ikke lade være med at søge 
hjælp hos min ven - Google - og dette var hvad jeg fandt.  
Om det var det svar jeg havde forventet, ved jeg ikke rigtigt, men I kan jo diskuterer det i 
grupperne. 

De minder om fortiden, som et samfund erindrer i fællesskab, bliver kaldt kollektiv erindring.  
Kollektiv erindring er et udtryk for, hvordan man bruger fortiden til at forstå og forklare sin 
samtid.  
Det er en bevidsthed om og fortolkning af fortiden, der f.eks. kommer til udtryk ved højtide-
ligheder og mindedage.  
Den kollektive erindring er ikke nødvendigvis baseret på historiske fakta og kan derfor kom-
me i konflikt med historievidenskabens konklusioner.  
Det er i høj grad tilfældet for historien om de danske jøders redning i oktober 1943. 

 

Glemmer du så husker jeg! 

Kan I mon huske, når vi som 
børn lavede dyr? 
Der var sommetider en hel Zoo 
have. 
 
Måske dit barnebarn ville syntes 
det var sjovt. God fornøjelse. 

Inden længe vil disse frugter, Kastanjer, være at finde i 
mange anlæg og parker. 

mailto:bae@dsa-net.dk
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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/ 

 

Søndag den 1.10 Årets Sct. Georgsløb ved Hollufgård 
    8 Gilde hjælper til med forskellige opgaver. 
 
Fredag den 6.10 Naturlaug Hollufgård. 
    Medlemmer får en mail. 
 
Mandag den 9.10 Gildemøde i Gildehuset kl. 18.00 gr. 82 
    Jytte har fået Annette Boe til at holde et foredrag om organ donation. 
    Husk afbud til Karin eller Nina. 
 
Tirsdag den 17.10 Forslag til Bio ”Gud taler ud” 
    Roman Jens Blendstrup - Instruktør. Henning Ruben Genz 
 
Torsdag den 26.10 Fellowsship i Munkebjerg Kirke 
    (se Gildekontakt side 4 for nærmer info) 

 

 Vi hejser Flaget den 10. oktober for Lone. TILLYKKE  
 

 
Grupperne: 
81  Onsdag den 18. Møde hos Lone kl. 13 Dagens emne Ærø 
82 Onsdag den 11. Møde hos Karin kl. 18 Dagens emne er Danske Øer 

At betragte noget, der gror 
Er godt for ens moral. 
Det er med til at styrke troen på livet. 
     Myron S Kaufmann. 

Nu falmer skoven trindt om land, 
og fuglestemmen daler, 
nu storken flyver over strand, 
ham følge viltre svaler. 
           N.F.S. Grundtvig 1844 
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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/ 

 

Vidste du, at der den 1 oktober kun er 57 dage til første søndag i advent? 
 
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. 
 
Bestil dit juletræ på mail 2.sctgeorgodense@gmail.com 
 
Træet vil blive leveret i uge 48. 
Hvis du har specielle ønsker så skriv til os, og fortæl det. 

Gildehusets Handy folk samles igen onsdag 
den 4. oktober kl 9.30. 
  
DU ER MEGET VELKOMMEN 
 

Tilmeld dig på mail  

erikfredejohnsen@gmail.com  
eller tlf. 30 60 90 88 

mailto:2.sctgeorgodense@gmail.com
mailto:erikfredejohnsen@gmail.com
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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/ 

 

Men i vor lade, på vor lo, 
dér har vi nu Guds gaver, 
dér virksomhed og velstand gro 
i tøndemål af traver. 
 

    N.F.S. Grundtvig 1844  

Søndag den 1. oktober Sct. Georgsløb på Hollufgård. 
 
Mandag den 2. oktober  Gilderådsmøde hos Lisbet. Indkaldelse udsendes. 
 
Torsdag den 26. oktober Fellowship gildehal i Munkebjerg Kirke. 
      Starter kl.18.30 med vandrehal. 
      Kl. 19.00 Gildehal. 
      Gildebrødre med ledsager er velkomne. 
      Stadsgildet arrangerer. Se andet sted i bladet (side 5). 
 

Gruppemøder: 
1. gruppe Mandag den 9. oktober, kl. 18.30 hos Tage 
 
Lene og Erik Christensen er flyttet, deres nye adresse er: 
Hyldestenten 39, 5210 Odense NV 
E-mail adresse er uændret. 

Nyt fra gildehuset 
Der er indkøbt porcelæn til gildehuset, så det passer sammen og så at der er nok. Pas på det. 
Vi har nu fået talt op, så der står hvor meget der er når I overtager huset.  
Det bliver så kontrolleret når I forlader det. 
I kan vælge at betale i kuverterne som er i huset, eller vi sender en regning på det manglende 
service. 
 

PAS GODT PÅ VORES FÆLLES 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/ 

18. oktober kl. 19.00 - gildearrangement. Jørgen Thomsen fra Historiens Hus vil komme og 
holde et foredrag med billedmateriale om Odense efter 2. verdenskrig. 
 
Gruppevis tilmelding til gruppe 3 ved Lise Jensen på tlf. 66 15 23 91  
eller mail lise10jensen@gmail.com senest den 10. oktober. 
 
26. oktober kl. 19.00 – Fellowship day. Se omtalen i Gildekontakt side 4 
 

Gruppemøder: 
 2. gr. 05.10 Kl. 18.30 hos Astrid. 
 3. gr.  10.10 Hos Lise Jensen. 
 4. gr. 24.10 kl. 14.00 Munkebjerg kirke. 
 5. gr.  16.10 kl. 19.00 hos Jørga. 
 6. gr 05.10 kl 18.00 hos Erik. 
 7. gr. 09.10 kl. 13.00 hos Ritta. 
 8. gr.  10.10 kl. 16.30 i Historiens hus, vi slutter hos Else. 

Billeder fra friluftsgildehallen den 23. august 2017 

Mærkedage:  
 

7. oktober bliver Knud Eriksen 85 år. 
8. oktober bliver Vibeke Adeltoft 70 år. 
 

I ønskes begge hjertelig tillykke med dagen. 
 
Rettelser: 
På forsiden af folderen har kansleren skrevet sit telefonnummer forkert. Det rigtige nummer 
er 23 11 03 49, 
Kurt Henriksen mailadresse er: kurtlindinghenriksen43@gmail.com 

Desværre er der faldet et r ud i Jægerbakken i Ritta og Mogens adresse  

mailto:lise10jensen@gmail.com
mailto:kurtlindinghenriksen43@gmail.com

