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For ca. 70 år siden skrev Astrid Lindgren nogle samlede historier om DAMP-barnet og sørøver-datteren Pippi Langstrømpe og gav dem til sin datter på hendes 10 års fødselsdag. Hun er
elsket af alle børn og såmænd også af voksne, der ofte betragter hende som et forbillede. Hun
var en pige, der gik på med krum hals, ligegyldigt hvilke udfordringer, hun blev stillet over
for.
Og det kan vi også lære lidt af. Jo ældre vi bliver, jo større behov er der for, at vi udfordrer os
selv både fysisk men sandelig også psykisk. Der er en tendens til at sige: "Det har jeg aldrig
prøvet før, så det tør jeg ikke" - men hvorfor ikke sige som Pippi Langstrømpe: "Det har jeg
aldrig prøvet før, så det er jeg nok god til!" Så kunne det jo være, man fik en succes-oplevelse:
at man overvandt sig selv og turde noget nyt! Og hvis det ikke gik så godt, sker der jo nok ikke noget ved det, for så kan man jo altid prøve igen.
Det billede, vi har af hende, er, at hun bærer på sin hest. Hun er ikke blot fysisk stærk men også psykisk, og hun siger: "Når man er stærk, har man også en forpligtelse til at være ekstra sød
ved andre". På nutids-dansk betyder det, at hvis man selv føler, man har overskud, bør man
hjælpe dem, der har det vanskeligt. Og hun beviser mange gange, at selvom hun var en pige,
var hun stærkere end mange mænd!
Hun var en oprører - et DAMP-barn - men hun turde give sig i kast med de mest vanvittige
projekter. Hun havde en evne til at se det positive i alting, og når det så allermest sort ud,
vendte hun bare tingene på hovedet og fik noget morsomt ud af det: selvom alt ser håbløst ud,
kan man finde styrken ved at bruge sin fantasi og opfindsomhed.
Astrid Lindgren skrev i 1983:
"Hvad der IKKE er livets mening, det ved jeg:

at skrabe penge og ting sammen

at leve et kendisliv og føre sig frem på ugebladenes kendissager

at være bange for ensomhed og stilhed

at man aldrig når i fred og ro at tænke:
Hvad gør jeg med min korte stund her på jorden?"
Tove Thorsfelt
9. gilde

TAK for mange gode indlæg i 2017 - på gensyn i 2018
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære alle.

Den 9. november var Stadsgildet repræsenteret i cafeen på Odense stadion med DUS Erik Christensen, formand for husudvalget Erik Johnsen og STGM Kay Lauridsen. Odense kommune og
de mange foreninger, der er hjemme i Bolbro, afviklede et stort arrangement,
hvor man kunne møde lokale initiativer, med fokus på at styrke samvær og fællesskab.
Samvær og fælleskab er jo netop kendetegn for Sct. Georgs Gilderne, så selvfølgelig deltog vi.
Vi fik også talt med en del gæster, som aldrig havde hørt om gilderne før. Vi kunne så fortælle
noget om – hvem vi er, og at vi:





tilstræber at leve efter spejder- og gildebevægelsens idealer og værdier
i fællesskab arbejder aktivt med personlig udvikling
støtter børne- og ungeaktiviteter - herunder spejderarbejdet
deltager i løsning af humanitære og samfunds-mæssige opgaver

Alt sammen samtidig med, at vi har det sjovt og hyggeligt sammen.
Og at det er godt at være sammen med mennesker, hvor vi opbygger et fælleskab og et socialt
netværk.
Vi fik også fortalt om vores dejlige hus, som medvirker til at skabe rammerne for vores daglige
arbejde i Sct. Georgs Gilderne i Odense, og ligeledes om Højstrupvangens Parkering og udlejning af Gildehuset, som er medvirkende til, at skaffe midler til goodturn.
Der var en fin, fin stemning og glade børn og voksne overalt.
Vi tænkte dog også, at de fleste der deltog denne aften, allerede er positivt involveret i foreningslivet i Bolbro, så det vil være rigtig spændende, hvis vi også blev bedre til at få kontakt til familier, der endnu ikke er med, og at flere bliver opmærksomme på værdierne i Sct. Georgs Gilderne.
Vi fik samtidig en god kontakt til koordinator fra Odense kommune og formidlede også følgende
budskab videre til hende:
Hvis Sct. Georgs Gildet kan være til hjælp omkring fremtidige projekter/ideer, vil vi gerne
det. Vi har jo også eget hus, med gode mødefaciliteter, så hun er altid velkommen
til at kontakte os, med henblik på yderligere samarbejde.
Vedr. Lovudvalgets arbejde med revision af love/vedtægter på landsplan. Arbejdet har i en periode ligget lidt ”i dvale”, men på et konkret spørgsmål til LGM om, hvad der er fremtiden for udvalget og dets arbejde, og om det nuværende udvalg stadig kan forvente at være med i udarbejdelsen af nye love, og hvornår der i så fald kan forventes opstart igen, kom der svar fra
LGM, at det er hans mål, at vi selvfølgeligt skal fortsætte lovudvalgsarbejdet, og at det selvfølgeligt også er med de personer, der har siddet der før LGT! Vi afventer så nyt fra den samlede
LGL, efter deres første møde efter LGT. Dette er planlagt til den 17. november.

?

Til alle jer - fra hele stadsgildeledelsen
Med venlig gildehilsen
Kay
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Fellowship budskabet
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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/

Det kimer nu til julefest …….

Søndag den10. december kl. 13.00 inviteres til julefrokost i Gildehuset, se separat udsendt invitation. Inden frokosten er der mulighed for at komme til højmesse Bolbro Kirke kl. 10.30.

Grupperne i dec.
1. Gruppe (Hanne)

Julemøde den 15. Kl. 12.30 hos Hanne

2. Gruppe (Bodil A)

Den 6. Julemøde i Historiens Hus kl. 19.30

3. Gruppe (Johan)

Julemøde den 13. Kl. 12.30 hos Bodil D

Ny mail adr.: pr. 1. januar har Birthe og Preben mail PREBIR@GODMAIL.DK

Alle gildebrødre med familie ønskes
en rigtig glædelig jul,
samt et godt og lykkebringende nyt år.
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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/

Søndag den 10. kl. 9.30 Juletræssalg i Skallebølle, Odensevej
Gildebrødre møder og sætter tingene op.
Juletræssalget er fra kl 10-16.
Onsdag den 13. kl.18.30 2. gilde inviteres til julemøde med 9. gilde med ledsager.
Prisen for julebuffet, er 75,00 kr.
Der medtages en gave værdi 25,00 kr.
Tilmelding til Dorthe Ditlevsen 9. gilde.
Lørdag den 16. 14.45

INVITATION FRA Odense Tamburkorps
Til Julekoncert på byens scene i ODEON.
ALLE ER VELKOMNE.

Kommer du …………………?????
Julehygge for hele familien i Skoven Søndag den 10. december 2017 fra kl. 10-16.
Sellebjerg plantage. Odensevej 125. Skallebølle. (5492 Vissenbjerg)
Nisseorkesteret spiller.
Der sælges gløgg og æbleskiver. Samt gratis saftevand og slikposer til de mindste.
Overskuddet går til vort goodturn arbejde.
Fæld selv dit juletræ, eller køb et af dem som er fældet.
I år kan vi også levere det til døren i Stor Odense.
Bestil på mail: 2.sctgeorgsodense@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/

Vær velkommen Herrens år,
og velkommen herhid!
Herrens år med Guds velbehag
nu bringer os glæde hver Herrens dag!
Velkommen nytår og velkommen her!

Grundtvig 1849

Søndag den 3. dec. Julefest.
Vi begynder med højmesse i Bolbro Kirke kl. 10.30
Derefter julefrokost i Gildehuset.
Indbydelse er sendt ud af 4. gruppe først i november.
Gildetinget 2017

Gildetinget er flyttet til tirsdag den 13. marts 2018.

Gruppemøder:
1. gruppe Onsdag den 6. december kl. 18.30 hos Kirsten g Per.
2. gruppe Intet møde i december.
3. gruppe Torsdag den 14. december kl. 18.00 hos Lene og Erik.
4. gruppe Torsdag den 7. december kl. 19.00 hos Erik.
Kamma fylder 85 år den 4. december.
Vi ønsker tillykke og hejser flaget for Kamma.

HALLO ER DER NOGEN HJEMME??
HVAD SKAL DU LAVE - ONSDAG
DEN 6. DECEMBER???????
NÅ, IKKE NOGET!!
Så er du velkommen til at kigge i
Gildehuset kl. 9.30.
Vi har masser af arbejde inde som ude.
Tilmeld dig på 30 60 90 88
mail erikfredejohnsen@gmail.com
Hilsen husudvalget og HUGO.
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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/

På gensyn til gildets julearrangement den 7. december,
hvor vi kan ønske hinanden en glædelig jul.
5. december – kl. 14.00 – besøger 4. gilde 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.
Din adgangsbillet vil være 1 stk. julepynt.
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
Onsdag den 17. januar kl. 19.00, Nytårsgildehal.
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.

07.12
14.12
07.12
05.12
07.12
11.12
07.12

deltager i det fælles julearrangement.
kl. 18.30 hos Mills (80 års fødselsdag).
deltager i det fælles julearrangement.
kl. 19.00 hos Villy.
deltager i det fælles julearrangement.
kl. 13.00 hos Karen.
deltager i det fælles julearrangement.

Mærkedage: - Vi siger tillykke med dagen til
15. december fylder Mills 80 år
16. december fylder Tove Fuglsang 80 år
16. december fylder Mogens Rossen 90 år
18. december fylder Ingeborg 70 år
Mogens inviterer til ”åbent hus” på dagen mellem kl. 11.00-15.00 i Stenløse Forsamlingshus,
Bygade 8, Stenløse.
Tilmelding til Ritta senest den 4. december på tlf. 65 92 09 70 eller ritta.rossen@gmail.com
Rettelser:
Karin og Mills har fået ny e-mail adresse, det er karingundlach10@gmail.com
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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/

Et liv med Ulykke
Græsset er altid grønnere
på den anden side af hegnet,
men vores vokser dobbelt så hurtigt.
Stuart og Linda Macfarlane

DECEMBER
Lørdag 2
Naturlaug: Julemøde i Hestehaveskoven.
Søndag 3
H.C. Andersen Julemarked.
Vi mødes ved H.C. Andersen på bænken foran Hotellet.
Mandag 11 Julefrokost kl. 13 i Gildehuset.
Husk afbud til Nina og tilmelding af ægtefælder.

I Ønskes alle en rigtig
God Jul og Godt Nytår!
Grupperne:
81

Onsdag den 6. Møde kl. 13 hos Kaj.
Dagens emne Lyø.

82.

Mandag den 18. Møde kl. 18 hos Nina.
Dagens emne Samsø.

Redaktøren ønsker alle gildebrødre og deres familie en rigtig
GLÆDELIG JUL og et GODT
NYTÅR, med TAK for samarbejdet i 2017.
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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/

Der inviteres til julemøde m. ledsager 13. december 2017 kl. 18.30.
Der medbringes en gave pr. person. Gavens værdi: 25.00 kr.
Prisen for maden – julebuffet – er 75,00 kr. Vi sælger drikkevarer til lave priser.
Tilmelding senest 10.12.2017 til Dorthe tlf. 29 64 59 53 eller Annie tlf. 21 42 04 21

Grupperne:

l. gruppe (Irene): Intet møde i december måned.
2. gruppe (Sonja): Intet møde i december måned.
3. gruppe (Dorthe): Tirsdag den 5. december kl. 18.30 møde v. Dorthe.

Vi ønsker alle gildebrødre.
En god og hyggelig jul samt et godt og festligt nytår!

Info til stadens gildebrødre .Dette brev er sendt til Stadsdirektøren, Rådmand og direktør i By- og Kulturforvaltningen. I skrivende stund har vi fået udsættelse til den 8. december vedr. indsigelse.
Odense Stadsgilde (Sct. Georgs Gilderne i Odense) som er ejere af Højstrupvangen 1, 5200
Odense V., CVR nr. 71025217, matr. nr. 4 mk Bolbro skal hermed gøre indsigelse mod forretningsgangen i sagsforløbet omkring partshøring vedr. LED skærm på taget af Odense Idrætspark.
Vi forstår ganske enkelt ikke, at vi overhovedet ikke har fået nogen informationer om denne
sag fra By- og kulturforvaltningen, Erhverv og Byggesag. De oplysninger vi har modtaget, har
vi kun fået, fordi Ejerforeningen Højstrupvangen, CVR nr. 35967761, Ingemannsvej 3, 5230
Odense M, har rettet henvendelse til os torsdag aften den 16. november 2017. Jeg skal understrege, at vi ikke er en del af Ejerforeningen Højstrupvangen.
Odense Stadsgilde finder det ganske urimeligt, at vi kun på denne måde skal få informationer
om en byggesag, hvor der er partshøring, få dage før den frist for indsigelse/bemærkninger
Odense kommune har sat – den 20. november 2017 - ???
Vi er meget utilfredse med sagsforløbet og forstår ikke, at forvaltningen undersøger deres byggesager så dårligt.
Sct. Georgs Gildernes hus er nærmeste bebyggelse i forhold til Idrætshallen, og Odense Stadsgilde er ejer af Højstrupvangen 1, matr. nr. 4 mk Bolbro, og er derfor også part i denne sag.
Vi troede faktisk også, at Odense Kommune snart havde udarbejdet en lokalplan for vores område i Bolbro, og at man også snart havde udarbejdet nogle generelle regler/retningslinjer for
reklameskilte i Odense Kommune, ikke mindst efter den meget negative omtale, der har været
i medierne om netop reklameskilte?
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2017

Arrangementer

Hvor?

Arrangør

06.12

Arbejdsdag

Gildehuset

Team gildehuset

Nytårskur

Gildehuset

Stadsgildet

side
7

2018
07.01

Brunebjerg stien 4. november 2017

Årets næstsidste sidste vandretur gik til Assens. Vi mødtes ved Sukkerfabrikken / Møllesøen,
herfra gik turen langs med Kærum Å gennem Melby skoven forbi æblehaven og op på Brunebjerg til friluftspladsen, hvor vi indtog vore medbragte klemmer.

Herfra videre gennem Melby mosen – på en trampesti – hvor lige pludselig Kærum Kirke kom frem
af disen. Tilbage forbi Sofie kilden og skovanlægget.
Årets sidste tur er - traditionen tro – vores jule tur den 2. december til Hestehaveskoven ved
Ringe.
Få turvejledning tilsendt fra nybent@midtfyn.net
På Naturlaug Fyns vegne vil jeg hermed takke alle der har været med på årets ture, for et godt
samvær og mange gode snakke undervejs.
2018 turprogrammet vil foreligge snarest og vil komme i Gildekontakt til januar.
Johan / 1 Gilde
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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.
Januar er det 1. 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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