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Odense Stadsgilde
Mester:
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Skatmester:
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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.
Februar 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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I året 1098 grundlagde abbed Robert en ny munkeorden, som fik navnet Cistercienser ordenen efter den egn i Frankrig hvorfra den stammede.
Abbed Robert var medlem af benediktinerordenen, men han mente, at man i den orden levede
alt for flot i pragt og luksus.
Abbed Robert mente, at de skulle være nøjsomme, hårdt arbejdende, fromme med en enkel
levevis og bøn.
Den nye munkeorden voksede hurtigt, og på et tidspunkt var der 700 klostre i Europa.
I år 1144 kom munkene til en egn på Midtfyn med søer, skove og god jord. De bosatte sig på
et lille næs i Nørresø. De ryddede skov og anlagde marker. Munkene var dygtige til markbrug
og kvægavl. De byggede værksteder med smedje og lysstøbning. Munkene dyrkede også lægeurter, og de var meget dygtige med anvendelse af deres medicin, og de var dygtige til at
hjælpe ved knoglebrud og med sårheling.
I året 1172 begyndte munkene at bygge klosteret Guds Ø (Insula Die) – Holme Kloster-, som
senere kom til at hedde Brahetrolleborg.
Munkenes tilstedeværelse kom hurtigt til at udgøre et kraftcenter med stor værdi for egnen.
Først i 1200-taller blev kirken opført og senere fløje med klostergård. Der opstod bydannelse
omkring klosteret med folk som kunne arbejde der eller sælge deres produkter der.
Munkene var meget hjælpsomme, og f.eks. modtog de gerne rejsende gæster, altså en slags
krovirksomhed.
Ved reformationen i 1537 overtog Kronen Brahetrolleborg og i 1568 overgik godset til privat
eje.
I første halvdel af 1700-tallet var der utilfredshed blandt de undertrykte bønder med krav om
bedre forhold. Flere steder i landet var der lidt reformer med forbedringer. Struense (17371772) blev livlæge for kongen og fik enevældig magt. Struense reformerede administrationen,
afskaffede tortur, begrænsede hoveri og meget andet.
Greve Johan Ludvig Reventlow (1751-1801) overtog Brahetrolleborg i 1775. Hans første
handling var at lade bønderne ødelæge træhesten, skampælen og gabestokken.
Reventlow var i det hele taget optaget af at forbedre livet for alle. Der blev oprettet skoler og
et slags sogneråd, som kunne rådgive ham.
I 1788 blev stavnsbåndet ophævet og Reventlow forkyndte hoveriets ophævelse og overrakte
88 gårdmænd arve- festebreve, der gjorde dem til frie mænd. I 1794 var alt fælleskab forbi og
udskiftningen tilendebragt. Reventlow udtalte, at den handling var det lykkeligste øjeblik i
hans liv.

2018

Arrangementer

Hvor?

Arrangør

07.01

Nytårskur

Gildehuset

Stadsgildet

Herunder kan du læse programmet for Distriktsforum 2018.

________________________________________________________________________________

Sct. Georgs Gilderne
i Danmark

Distriktsforum 2018

Lørdag den 24. februar til søndag den 25. februar
Distriktsforum (DF18) danner grundlag for
viderebehandling af Plan 2017-2019 i gilderne
med opfølgning på Gildemesterstævnet 2018
Program
Lørdag
10.00 - 12.00 Velkomst ved Helmut Werth, præsentation af deltagere og herunder kort om kommunikation og information
12.00 - 13.00 Fælles frokost
13.00 - 17.00 Program med 3 oplægsholdere:
LGUS Bente Christensen
Jens Østergaard, Gøngernes Distrikt og formand for lovudvalget.
Henning Rasmussen, Arresø Distrikt
Derefter gruppearbejde
18.00 - 20.00 Middag
20.00 - 22.00 Socialt samvær med eksternt indlæg
Søndag
9.00 - 9.15 Morgensang
9.15 - 12.00 Program herunder opsamling fra lørdag og information fra LGIS Georg Lauridsen
12.00 - 13.00 Fælles frokost
13.00 - 15.00 Program og evaluering
Læs også hele nyt fra MESTER i dette nummer af gildekontakt:

Fortsætter side 11

-2-

side

- 15 -

Mester har ordet!
ÅRSPROGGRAM 2018
Lørdag
Søndag
Torsdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Mandag
Lørdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Lørdag
Mandag

den 17. marts
den 22. april
den 17. maj
den 26. maj
den 16. juni
den 21 til 23. juli
den 14. august
den 1. september
den 23. september
den 28. oktober
den 15. november
den 17. november
den 3. december

Assensstien med Torø Huse
Svanninge Bakker
Nattergaletur til Ejby Mose
Langesø
Christiansminde, Svendborg
Hedeby Vikingemuseum m.m.
Hylkedam med mad på bål
Tarup-Davinde og Museum
Årsmøde
Hindsgavl
Planlægningsmøde
Ulbølle - alternativt - Klakkebjerg og Brænde Å
Julemøde og Holluf Pile

Alle medlemmer af Sct. Georgs Gilder kan være med i Naturlaug Fyn.
Abonnement koster kr. 50,00 for et år, så kommer INFO om alle ture via mail.
Kontakt på 21 49 19 38 eller nybent@midtfyn.net.
Vi er nu 59 medlemmer, og vi er enige om, at lænestolen er verdens farligste opfindelse.
Gå med.

Operatur 2018

Vi har allerede nu afsat dagene mellem den 10. - 20. september til den
årlige opera/musiktur.
Pga af et andet arrangement, skal vores musik guide gennem alle årene,
Per Holst, være i DK senest den 20. september.
Planen i skrivende stund er, at turen skal gå til Poznan og hjem via Berlin
med ophold i Berlin.
Så snart vi kender det mindste til repertoiret i de 2 byer, bliver det offentlig gjort.
Vi venter nu spændt på at de valgte byers musik/opera programmer bliver bekendtgjort, men
skal nok væbne os med lidt tålmodighed.
Vi skal være ca. 40 for at turen kan gennemføres til en rimelig pris.
Så afsæt allerede nu dagene!!

Redaktøren gør allerede nu venligst opmærksom på, at indlæg til bladet i april måned, skal
være redaktionen i hænde senest den 15. marts (af hensyn til påsken), og at maj bladet først
kan forventes at udkomme tidligt den 30. maj (pga. af ferie).

spejderideen for voksne

Kære alle.

Jeg skrev i december 2017 i Gildekontakt, at jeg forventede et svar fra LGL omkring lovudvalgets fremtid, efter LGL’s møde 17. november 2017.
I forhold til det jeg skrev i december, så er tilbagemeldingen nu, at lovudvalget et lukket, og at
der vil blive en drøftelse på kommende distriktsforum februar 2018 ud fra overskriften:
•

Hvilke muligheder har vi for evt. at ændre vores bevægelse/organisation, så den svarer til det faldende medlemstal?

Vores nye kursussekretær LGUS Bente Christensen har bedt om at arbejde med
"Organisationen", og dette ønske har LGL efterkommet.
LGL meddeler, at de håber, at der i samarbejde med distriktsmestrene/stadsgildemestrene kan
skabes en bred opbakning til en fremtidig organisationsplan, og en melding om hvilke arbejdsopgaver der i forbindelse med vores love ønskes behandlet og som man anser for nødvendig.
Derefter vil der udarbejdes et kommissorium inden et nedsat udvalg så kan komme i gang med
emnet.
Jeg skrev den 28. november 2017 til Landsgildeledelsen, Distriktsgildemestrene og Stadsgildemestrene i hele Danmark følgende:
Kære alle.
Jeg skriver til jer, fordi jeg har tænkt over indhold/dagsorden til kommende Distriktsforum februar 2018.
LGL har oplyst mig om, at vores nye LGUS Bente Christensen gerne vil arbejde med en ny organisationsplan for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, og det ønske har ledelsen taget imod.
Emnet vil blive taget op til distriktsmesterstævnet i februar under dagsordenspunkt:
Hvilke muligheder har vi for evt. at ændre vores bevægelse/organisation, så den svarer til det
faldende medlemstal?
Jeg synes, det er dejligt, at Bente har påtaget sig opgaven at arbejde med vores organisation, og
jeg synes også, at det er realistisk, at LGL tager vores faldende medlemstal med ind i overvejelserne.
MEN jeg synes også, at gildemestre I Arresø Distrikt på LGT 2017 fremkom med spændende,
visionære tanker om:
 hvordan vi bør udvikle vores unikke bevægelse og organisation, med værdier som vores lov
og løfte?
 hvordan vi bør beskrive vores mål for de næste to år?
 hvordan vi bør beskrive handlingerne for hvordan vi kommer derhen?
 og hvordan vi bliver bedre til at se fremad?
Arresø Distrikt mener ikke, at vores unikke fællesskab er ved at lide den stille død. Dette sker
også kun, hvis vi mangler visioner og energi til at finde nye veje, siger de.
Fortsætter næste side
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Fortsat fra side 3

Fredslyset 2017

Jeg mener, at den nyvalgte LGL blev opfordret til at gå i samarbejde med Arresø og udarbejde
et oplæg til Distriktsforum februar 2018.
Lovudvalget, som blev nedsat af LGT i Køge 2015, og hvor LGM også har deltaget, startede
deres arbejde med at drøfte vores nuværende organisationsopbygning. Vi blev i udvalget ret
hurtig
enig om, at vi ikke kun skal ændre vores organisation, fordi vi er ”tvunget” til det p.g.a. faldende medlemstal, men fordi vi i samarbejde vil arbejde på at skabe et Sct. Georgsgildene i
Danmark, der har en dynamisk og fleksibel organisation, som kontinuerligt kan udvikle og tilpasse sig de aktuelle vilkår og muligheder.
Vi var enige om, at der ikke blot er behov for en "slankning" af organisationen, men akut behov
for en decideret "ombrydning" af selve den bagvedliggende organisationsstrategi.
Jeg synes, der er en klar positiv linje i det LGL foreslår, det Arresø foreslår og det, det tidligere
lovudvalg har arbejdet med.
Alle tre grupper ønsker at tilpasse og udvikle Sct. Georgs Gilderne i den rigtige retning.

Tirsdag den 5. december var 4. Sct. Georgs gilde på Provstegaardshjemmet med Fredslyset for 15. gang. Det er en tradition, der begyndte i 2002,
kun afbrudt et år, idet hjemmet var under ombygning, hvorfor det ikke var
muligt at samle alle beboerne et sted.
Beboerne og de pårørende fortælles om baggrunden for Fredslyset, hvorledes det kommer rundt i Danmark. Hvorledes det fordeles til Fyn i forbindelse med en lille højtidelighed i Domkirken, hvor alle naturligvis er
velkomne.
Der fortælles om gildebevægelsen og 4. Sct. Georgs Gilde eller ”dem med lagkagerne” for
sådan omtales vi på Provstegårdshjemmet.

Derfor foreslår jeg, at alle tre grupper indbydes til at komme på Distriktsforum med en repræsentant og give deres oplæg til ny organisationsplan for Sct. Georgs Gilderne i Danmark.
Jeg tror på, at tre oplæg vil gavne processen for, at vi DGM i fællesskab kan finde nye visioner,
ny energi og gå nye veje. Vi bør som ledelser ikke tænke afvikling men hele tiden tænke udvikling.
Det helt optimale vil selvfølgelig være, hvis de tre oplægsholdere kan fremsætte et skriftligt oplæg inden Distriktsforum?
Jeg håber, at du vil skrive til LGL, at du bakker op omkring dette forslag, så de kan planlægge
ud fra det.
Med venlig gildehilsen
Kay Lauridsen
Stadsgildemester
Sct. Georgs Gilderne i Odense
Helmut skrev, at kan syntes godt om mit forslag, og at han ville tage det med på LGL’s ledelsesmøde den 12. og 13. december 2017.
Den 19.12.2017 skrev jeg til LGM efter tilbagemelding:
Kære Helmut.
Jeg håber, I havde et godt og konstruktivt ledelsesmøde. Jeg håber også, at du har en positiv tilbagemelding vedr. LGL beslutning omkring fremgangsmåden til kommende Distriktsforum?
Med venlig gildehilsen
Kay
LGM Helmut svarede 19.12.17:
Kære Kay, ja vi havde et rigtig godt møde!
Så derfor en kort tilbagemelding!
Landsgildeledelsen er enige om at det er en god måde at inddrage og lægge et ansvar for vores
arbejdsgrundlag , og dens fornyelse ind i DF! På den måde burde det ikke blive en kamp, men
et fælles projekt, som så bedre kunne få en tillidsfuld opbakning til et LGT!

Traditionen startede i 2002.
Gennem årene er der fremstillet ca. 212 lagkager.
Hvis vi forestiller os, at hver lagkage måler 30 centimeter i diameter, vil det svare til mellem
60 - 70 meter, hvis de stod i en lang række. Sikke er festligt syn.
Når forstanderen har budt velkommen bliver der sunget nogle julesange/salmer. Dertil er der
dejlig musik.
Derefter læser Ulla en julehistorie.
Så synges der lidt mere, inden man går i gang med lagkagerne.
I år medbragte vi 15 forskellige lagkager med flødeskum.
Hvis man kan, skal der smages mere en lagkage!
Jørga Wognsen

Fortsætter næste side.
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9. GILDE
GK Else Børsting

GM Margit Christiansen

GS Jette Borgaard

Denne fremgangsmåde bakker vi 100 % op om. Dermed mener vi at både lovudvalgets og Arresøs oplag vil blive en del af DF! Derudover vil Bente også komme med tanker omkring VORES
gilder og arbejde!
GH Helmut.

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

Nytårsgildehal:

Onsdag den 10. januar 2018 kl. 18.30 mødes vi til en hyggelig og festlig nytårsgildehal.
Afbud til Irene tlf.: 25 38 78 98 eller irenebernth@gmail.com .
NB! Vi ønsker for denne ene gang afbud senest 04.01.

Dette var en “kort” beskrivelse af hvad jeg som stadsgildemester også arbejder med. Jeg håber,
at du finder mit forslag til kommende Distriktsforum godt og relevant, og du er som altid velkommen til at kontakte mig.

Tirsdag d. 23. januar 2018 kl.18.30 gilderådsmøde.
Nærmere information vil tilgå.

Grupperne:

l. gruppe (Irene):
intet møde i januar.
2. gruppe (Sonja): møde den 24. januar kl. 12.30 hos Anna.
3. gruppe (Dorthe):
møde tirsdag den16. januar kl. 18.30 hos Margit
Husk! Stadsgildets nytårskur søndag den 7. januar, hvor årets donationer bliver uddelt

Med disse ord ønsker hele stadsgildeledelsen dig og din familie et rigtig godt
nytår – ja dette ønske gælder selvfølgelig også for Sct. Georgs Gilderne i Danmark.
Med venlig hilsen Kay

VIDSTE DU DET????

Som du kan se, så har mit brev til LGL og distrikts- og stadsgildemestrene haft den effekt, at
der kommer tre oplæg, som jeg har foreslået. Det glæder mig selvfølgelig meget, og jeg ser
frem til gode og visionære drøftelser.

Slaver står bag mere end hatte til nytår
Romerrigets slaver og deres herrer byttede altså roller en enkelt dag, hvilket har skabt traditionen for vores nytårshatte.
Slaverne står dog også bag noget mere epokegørende – nemlig demokratiet. Uden deres arbejdsindsats ville borgerne ikke have tid til at deltage i og udvikle folkestyret i oldtidens
Grækenland: Skikken med at tage en sjov hat på nytårsaften stammer fra de gamle romeres
fest for frugtbarhedsguden Saturn.
I antikken fejrede romerne guden ved at bytte roller og tøj for en dag, så slaverne blev
klædt fint på og opvartet af herrerne i pjalter – en tradition, som i dag er endt med en hat.

Med venlig gildehilsen
Kay

Program til Distriktsmødet i februar 2018, kan læses på side 15.

Mange folkeslag pynter op på en speciel måde eller tager bestemt tøj på nytårsaften – ofte for
at sikre sig velstand.

Spanien: Folk spiser 12 vindruer – én ved hvert klokkeslag – for at få deres ønsker opfyldt.
EnRunde former symboliserer velstand i det kommende år. Mange filippinske familier lægger derfor runde frugter på bordet nytårsaften. lignende tradition er udbredt i bl.a. Mexico
og Chile. og frugtbarhed i det nye år.
Filippinerne: Runde former symboliserer velstand i det kommende år. Mange filippinske
familier lægger derfor runde frugter på bordet nytårsaften.

ØNSKER ALLE ET GODT NYTÅR!
- 12 -

Den traditionelle nytårskur finder sted i gildehuset
den 7. januar mellem kl. 10. - 12.
Her vil årets donationer bliver uddelt og vi har mulighed for at ønske hinanden
PÅ GENSYN!

GODT NYTÅR!
-5-

8. GILDE

1. GILDE
GK Knud Hunderup

GM Anita Bennedbæk

GS Lise Juel Eriksen

GK Karin Jensen

GM Nina Nøddelund

GS Lone Nielsen

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

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

Søndag 7
Mandag 8

Nytårskur i Gildehuset kl. 10
Nytårsgildehal kl. 18
Gr.81 HUSK afbud til Ulla eller Lone

I ønskes alle et godt NYTÅR 2018.
Vi hejser flaget for Inger den 4. januar 18. og Nina den 14. januar18.
STORT TILLYKKE jer begge to

Grupperne:

Alle gildebrødre med familie ønskes et rigtig godt nytår!
Vi starter det nye år med en festlig nytårsgildehal for gildebrødrene.
Torsdag den 11. januar 2018 kl. 17.00 i gildehuset.
I eftergildehallen tilbydes en veltillavet 2 retters menu medefterfølgende kaffe og kransekage
til en pris af 110.00 kr.
Efter middagen får vi besøg af Hans Ulrik Gras og Jan Bo Jensen, som vil underholde med
sang og spil.
Gruppevis tilmelding med navne til Bodil.65 92 65 24/20 51 90 26
eller mail: bae@dsa-net.dk

Grupperne.
Gr. 1 (Hanne) Gruppemøde hos Edith, den 24. januar kl.14.00.
Gr. 2 (Bodil) Ingen møde i januar.
Gr. 3 (Johan) Gruppemøde ved Ove onsdag den17. januar kl. 14.00.

81. Torsdag 17

Møde hos Ulla kl. 13
Planlægning af resten af gildeåret
Dagens emne Torø

82. Mandag 15

Møde hos Jytte kl. 18
Jytte vælger emne

På den anden side fortsætter her

Gårde, jorder, diger og hegn var forsømte, men nu skete der store forbedringer.
I slutningen at 1700-tallet blev det på mode, at Reventlow med familie og de nærmeste tog på Picnic til Nørresø.
I år var vi indbudt til et arrangement, hvor en sådan picnic blev rekonstrueret.
Vi mødtes ved Brahetrolleborg Kirke og lyttede til fortælling om stedets historie, mens vi nød den
dejlige udsigt over enge, søer og skove.
Vi kørte til det næs i Nørresø, hvor munkene først slog sig ned.
Vi hørte åreslag ude fra søen, og en båd kom sejlende med grev Reventlow, fru Sybille, digteren
Baggesen og en fløjtespiller.
Der blev spillet samme melodier som på den tid. Alle var iført dragter og parykker fra den tid.
Ved opstillede borde med hvide duge spiste vi nu den menu, som man gjorde på den tid. Groft
brød med smør, kærnemælk og te. Fascinerende miljø opstod.
En vidunderlig oplevelse på en smuk sensommerdag.
Bent ”Natur” fra 1. gilde

-6-
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4. GILDE
GK Palle Wognsen

GM Dorrit Hansen

2. GILDE
GS Annie Rasmussen

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

GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

GS Peter Lassen

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

Alle ønskes et lykkebringende 2018,
med mange gode oplevelser i Gildet

Søndag den 7. januar kl. 10.00-12.00 Stadsgildets nytårskur i Gildehuset.
Onsdag den 17. januar kl. 19.00, Nytårsgildehal. Denne aften skal vi ønske Bjarne til lykke
med hans 50 år i gildebevægelsen. Der er gruppevis tilmelding til Connie senest 4. januar på
mail ivarsvej@stofanet.dk eller på tlf. 22 62 04 23.

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

10.01
03.01
16.01
11.01
11.01
08.01
11.01

Mærkedage:

kl. 18.30 hos Kirsten.
kl. 18.00 hos ved Flemming.
kl. 14.00 hos Ole.
kl. 19.00 hos Anne.
kl. 18.00 hos Tove.
kl. 13.00 ved Ulla.
kl. 18.00 hos Kim.

23. januar fylder Lone Rossen 60 år
23. januar fylder Flemming Nissen 75 år

Godt Nytår og tak for samarbejdet i det gamle år.

Velkommen til år 2018.
Program.
Søndag den 7. januar kl. 10-12
Tirsdag den 9. Kl 18,30.
Mandag den 29. kl 19,00.

´

Nytårskur arr. Stadsgildet.
Nytårsgildehal arr. 2.grup.
Grupperådsmøde for alle.

Vi siger tillykke og ønsker dem en god dag.
Adresse ændring:
I januar måned 2018 flytter Ritta og Mogens til Astrupvej 34 lej. 22, 5000 Odense C.
Samtidig nedlægger de deres fastnettelefon. Derefter træffes de således:
Ritta; 21 75 39 70 og Mogens: 61 29 22 09

Billeder fra juletræssalget og udbringningen i 2017
Se næste side.
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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/

Vær lidt varsom denne ene morgen,
træd forsigtigt i den nye sne;
husk, at her har endnu ingen gået,
her bli`r alle dine spor at se.
Grethe Risbjerg Thomsen 1945

Søndag den 7. januar

Nytårskur i Gildehuset
4. gilde står for arrangementet.

Gildehal den 25. januar

1. gruppe står for arrangementet.
Gruppevis tilmelding til Kirsten, tlf. 66 16 55 91,
mobil 22 62 62 47 eller kirsten.christiansen@kipech.dk
senest tirsdag den 16. januar.

Man udser sig det smukkeste træ -

Husk: Gilderådsmødet er flyttet til den 8. februar.

Gruppemøder:

1. gruppe Onsdag den 10. januar kl. 18.30 hos Jytte og Niels.
2. gruppe Torsdag den 11. januar kl. 18.00 hos Ruth.
Danmark set indefra, Danmark set udefra.
3. gruppe Torsdag den 11. januar kl. 18.00 hos Lili.
4. gruppe Mandag den 15. januar kl. 19.00 hos Karin. Erik har oplægget.
Idé – Nye ting der har haft stor betydning siden år 2000.
Der er altid hjælp til at ”pakke” det -

Husk at betale gildeskat til Karin for 1. kvartal 2018.
Signe har 65. års jubilæum den 28. januar
Vi ønsker tillykke og hejser flaget

Gildeledelsen ønsker alle i 3. gilde og jeres familier et godt nytår

TAK FOR I ÅR -
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