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BADEN POWELL
FONDEN
BP Fonden er en fantastisk spændende fond, der støtter Det Danske Spejderkorps i det gamle
Fyns Amt, når vi har mulighed for det. Jeg har haft æren af at være formand fra 2010.
Den første fundats er godkendt 30. april 1952 efter oplæg udsendt i 1951 af Hans Krarup.
Grundkapitalen var 64.000,- som fremkom ved en spejderuge, som DDS Odense divisionen stod
for og Hans Krarup var primus motor for. Ønsket var at opføre en spejdergård til 1.250.000,hvilket ikke lykkes, så derfor blev BP fonden startet. Fonden arvede også Hans Christian Knudsens fond, som var på 7.906.05.
Allerede i 1947 ejede BP fonden Kochsgade 196, som var udlejet til 4. og 12. Odense, ejendommen blev afhændet i 1989.
I 1948 lejer BP fonden grunden Stenløsevej 68 for 25,-/pr. år af Dalum Sogn.
I 1952 erhvervede fonden Eckersbergvej 12b, som blev udlejet for 45.-/pr. måned.
I 1955 erhverver fonden Uglebjergvej 25 på 602m2 incl. et gammel svinehus – pris 3,60/m2 i alt
2.170,80 af Odense kommune. Udover som spejderhytte, hvor der ikke må overnattes, er det også udlejet hver fredag eftermiddag til fru Gerda Larsens danseskole for 35,- pr. gang. DDP lejer
det hver torsdag for 144,- om året.
I løbet af 1950erne udlåner BP fonden beløb til forskellige troppe i Odense - rente 4% samt udlejning af telte og andet materiel.
Da Fyns Distrikt blev nedlagt omkring 1991 blev det besluttet, at distriktets ejendom Brænde Å,
der oprindeligt havde været ejet af DDP`s Fyns distrikt, blev overdraget til fonden, og derved
blev virkeområdet udvidet til Fyns Amt. Ejendommen blev solgt i 2009.
Lærkeskoven v/Ringe arves i 1971 – ejendomsværdi dengang 13.000,-.
Der skal leveres 8 rummeter brænde skåret og kløvet til kakkelovnsbrænde til enkemanden, så
længe han levede. BP fonden overtager skoven ved samme lejlighed som Brænde Å. Skoven kan
i dag bruges som lejrplads samt der er opsat en geocache og i løbet af kort tid kommer der en
mere. Vurdering i dag 360.000,BP fondens fundats er hen over årerne været justeret flere gange sidst i 2010 med en meget lille
ændring, fordi vi ikke kunne skaffe en gratis statsautoriseret revisor, så nu er kravet kun, at vi
skal have en revisor.
I dag består BP fondens fondsstyrelsen af 2 medlemmer fra hver af de 4
divisioner på Fyn samt en kasserer og en formand.
Fondens formue er i dag 1.800.000,- samt Lærkeskoven. Midlerne er
bundet, så det er afkastet, der kan doneres.
BP fonden har i perioden 1995 – 2009 ikke haft frie midler til donationer.
Fra 2010 til 2017 har fonden doneret mere end 400.000,- til alt andet end
personligt udstyr fordelt på mere end 30 grupper.
Fonden har ingen postadr. Så alt starter typisk på vor hjemmeside
www.bpfonden.dk hvor betingelser for ansøgninger er noteret.
Erik Olesen 3. gilde
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære alle.

Her den 15. februar kan jeg ikke undgå at nævne, at Prins Henrik af Danmark for få dage siden
sov stille ind på Fredensborg slot. Vi ved nok alle, at især det sidste år omkring prinsens person,
har været med mange ”medieudsagn på godt og ondt”. Jeg hører til dem, der synes, at det var
synd for alle parter, at prins Henrik især i det sidste år, blev fuldt så tæt af medierne, og bedt om
at udtale og uddybe udtalelser, som pressen kunne bruge som sensationsmeldinger. Nu efter prinsens død, har mange nu travlt med ”at vaske deres hænder”. Jeg kunne virkelig have undt ham,
at han kunne høre og læse, hvad der nu bliver sagt om ham af rosende ord, for det har givetvis
ikke altid været lige let for ham.
Gildeloven kunne også her være værd at følge:

At erkende sine fejl og rette dem.

At have respekt for det, der har værdi for andre.

At være venlig og forstående overfor andre.

At gøre livet gladere og lysere for andre.
Og husker vi nu selv, at sige de rosende ord til bekendte, venner og familie?
Det er let at komme med negative og kritiske udsagn, mens det kan være svært at komme med
ros.
Hvis du mangler ord for ros, så læs herunder hvad børn har udtalt. Det er fantastisk at læse alle
de skønne udsagn. Hvis der er nogen, der er det mindste i tvivl om, at der findes glade, positive,
kompetente og engagerede lærere/pædagoger/voksne og børn, så er det meget tydeligt her, at de
findes.
Du kan læse mere ved at bruge dette link: 100 rosende ord - Børnehaveklasseleder.dk
Men her nogle eksempler:

Du stråler - Du er positiv - Du inspirerer - Du har JA hatten på - Jeg vil gerne drikke en kop kaffe med DIG - Du er målrettet - Du er omfavnende - Du
får mig til at smile - Du er pålidelig - Du kan redde min dag - Dig kan man
regne med - Du er en støtte - Jeg lytter når du taler - Du træffer gode valg Du er nem at holde af
Den 24. og 25. februar er der distriktsforum. I den sammenhæng er jeg fra LGL blevet spurgt
om:
Hvilke forretningsgange bruger I, når kommunikation/information udsendes til enkeltgilderne?:
Fortsætter næste side
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Fortsat fra side 3




Vi har i Odense vores fælles blad Gildekontakt. Desuden har vi en fælles hjemmeside for
alle gilder under Odense Stadsgilde. Stadsgildemesteren har i hvert fælles blad der udgives – 10 gange årligt en side med nyt fra Stadsgildemesteren. Det giver gode muligheder
for at give info til alle gildebrødre i Odense. Jeg er dog ikke så naiv, at jeg tror, at alle gildebrødre læser, hvad der skrives i vores fælles blad og på hjemmesiden. Jeg har det dog
også sådan, at hvis der stilles spørgsmål til noget, der tidligere er givet info om, så gentaget jeg/vi det gerne. Vi oplyser dog også gerne dato for hvornår informationen er udgivet
eller sendt, hvis der opstår behov for det.
Generelt bruges skriftlighed/mails meget, men telefonen bliver også brugt, da samtaler/
dialog ofte kan være bedre, og medvirke til at skabe en bedre personlig kontakt og positiv
dialog.

Der er også uddelegeret koordinerende opgaver til DIS og DUS. DIS står overordnet for Fellowship og Fredslyset, og DUS har ud over kontakt til LGL’s kursusudvalg også kontakten til
de mange foreninger der er i det nærområde, hvor vores gildehus er beliggende.
I Odense er vi så heldige, at vi har vores fælles gildehus, hvor de fleste arrangementer i gilderegi afholdes. Så der er gode muligheder for at have fællesskab på tværs af de enkelte gilder.
Odense Stadsgilde er juridisk ejer af vores gildehus, men den daglige drift er udlagt til et vores
husudvalg, der er sammensat af en repræsentant fra alle gilder under Odense Stadsgilde.
Sådan skrev jeg til alle deltagerne i kommende Distriktsforum, og nu kan du så også læse mine
svar.
Med venlig gildehilsen
Kay

STADSGILDET
Der indkaldes til Stadsgildeting den 19. april 2018
kl. 19.00 i Gildehuset
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på Stadsgildetinget skal være Stadsgildemesteren i hænde senest den
1. marts 2018.
På Stadsgildets vegne
Verner Thomsen
Stadsgildekansler.
Alle er velkommen, men sidder du ikke i en ledelse, så husk at tilmelde dig.
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2017 donationer
Stadsgildets Goodturnfond

KR

DDS Kong Knuds Division

1.500,-

DDS Frie Fugle

2.500,-

DDS Lumby-Stige Gruppen

4.000,-

1. gilde
Årligt beløb til SOS børnebyerne ”Village Mogadishu”

1.380,-

Rumæniensprojektet af 1992 børnehjem i Timis Amt-Lugoj

375,-

2. gilde
Børnelejren på Langeland

2.000,-

DDS Tambourkorpset

3.000,-

Røde Kors

5.000,-

Frelsens Hær

5.000,-

3. gilde
Årlig beløb til Børnefonden

9.985,-

DDS Odense Bjørnetroppen

3.000,-

4. gilde
Sorggruppen

2.000,-

Julemærkehjemmet

5.000,-

Hospitalsklovnen

5.000,-

Munkehatten

2.000,-

KATEM-prisen

1.500,-

8. gilde
DDS Kong Knuds Division

1.000,-

9. gilde
DDS Stjernegruppen

1.500,-

HOME-START

2.500,-

Reden

3.000,-

I alt

61.240,-
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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/

GILDETING 2018
1. gilde afholder gildeting tirsdag den 8. marts kl. 19.00. Inden selve tinget er der, traditionen
tro, suppespisning kl. 18.00.
Se udsendte dagsorden. Tilmelding til suppespisning til kansleren.
På tlf. 21 43 27 64 eller knud.hunderup@live.dk senest den 1. marts.

Grupperne i marts.
1. gruppe (Hanne)

onsdag den 21. kl. 14.00 hos Inger S.

2. gruppe (Bodil A.)

torsdag den 22. hos Birger.
Tidspunkt og emne efter aftale.

3. gruppe (Johan)

onsdag den 14. kl 11.30 hos Kirsten H.
Sanderum Sognegård

BADEN POWEL FONDEN
Donationer - oplæst ved Nytårskuren 2017
KFUM Niels Juel
DDS Sortebrødrene
DDS Inkaerne
DDS Strib
DDS Pionererne
DDS Christiansminde
I alt

15.000,14.574,9.924,20.000,4.000,8.000,71.298,-

Læs mere om fonden på side 2
og på deres hjemmeside
Fonden støtter kun spejderarbejdet i det gamle Fyns Amt.
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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/

Den 5. marts

Mandag kl. 18.30 Gildeting med spisning
Husk afbud hvis du er forhindret

Den 7. marts

Onsdag kl. 9.30

Den 25. marts

Mandag kl. 18.30 Gildehal .
Åbengildehal for inviterede.
Kansleren sender program ud for aftenen.

Arbejdsdag i gildehuset.

Husk alle gildebrødre er tilmeldt alle vores arr. så du skal kun huske at melde afbud.

Tjener! Der ligger en 50-øre i min suppe.
Tusind tak hr.
Det er rart, at der stadig findes ærlige mennesker
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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/

Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.
Kaj Munk 1943

Gildeting den 13. marts TIRSDAG kl. 19.30
3. gruppe står for traktementet.
Gruppevis tilmelding med navne på deltagerne til
Ulla og Jens-Aage, tlf. 66 16 28 03 eller 23 96 98 03
eller e-mail: ullajensaage@mail.dk

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

Onsdag den 21. marts kl.18.30 hos Tage
Torsdag den 1. marts kl. 18.00 hos Ruth
Emnet er fortsat Danmark set udefra, Danmark set indefra.
Mandag den 5. marts kl. 18.00 hos Ulla og Jens-Aage.
Torsdag den 15. marts kl. 19.00 hos Gutte
Poul har oplægget ud fra vor liste.

Den 31. marts fylder Erik Christensen 80 år, vi ønsker tillykke og hejser flaget.

Den 22. januar mistede vi en af vore trofaste gildebrødre
Lili Lytken Larsen

* 11.08.1927 -

22.01.2018

Lili blev 90 år og var medlem af gildet i over 50 år
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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/

Det er på tinge, at valg af ny GM og andre tillidshverv foregår
Lad os høre din røst den 21. marts

Onsdag den 21. marts kl. 19.00 – Gildeting. Dagsorden udsendes.
Vi begynder Kl. 18.00 med spisning.
Menuen i år er Ungarsk Gullaschsuppe med grovflûtes.
På et tidspunkt er der kaffe/te og lagkage.
Pris pr .person: 30 kr. Rødvin, Hvidvin og øl kan købes til sædvanlige gildepriser.
Gruppevis tilmelding senest den 10. marts til;
Elna Braüner Adamsen, e-mail: brauneradamsen@post.tele.dk, eller tlf. 43 45 18 43,
mob. 22 46 28 43
Sensommertur til Vesterhavet
Gør allerede nu plads i kalenderen den 16.-17. september for en spændende tur til Blåvand og
omegn. (Dato er ok, da det var den dato, der var mulighed for overnatning).
Oplevelserne vil være tilrettelagt, så alle kan deltage.
Programmet vil blive rundsendt pr. mail i begyndelsen af marts.
Med gildehilsen Lissi, Anni, Astrid og Dorrit

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

07.03
07.03
21.03
12.03
06.03
05,03
07.03

kl. 18.30 hos Kirsten
kl. 18.00. hos Helge.
kl. 14.00 hos Tove.
kl. 19.00 hos Søren.
kl. 18.00 hos Ketty.
kl. 13.00 hos Carsten.
kl. 18.00 hos Anni.

Kay Lauridsen fylder 70 år den 9. marts
Gildet hejser flaget og ønsker stort tillykke.

Rettelser:
Mogens Rossen har fået ny mailadresse: rossenkopi@gmail.com
Anni Rasmussen har mailadresse: annirasmussen@vip.cybercity.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/

Den som har gjort mest for at
skaffe sammenhæng i denne splittede
verden, er nu alligevel opfinderen af
papirklemmen.
Piet Hein.

Mandag den 12.

Gildeting med forprang kl. 18.00
Årsplanlægning her efter
Gr. 81 står for dette. HUSK afbud
Til Ulla eller Inger
Vi hejser flaget for Anny den 31.
TILLYKKE med de 80. År

Grupperne:

81. Tirsdag den 20. møde hos Inger kl. 13.00
Emne Århus Domkirke
82 Mandag den 19. møde hos Karin kl. 18.00
Emne Fanø

Tro det eller lad være, men inden vi ser os om er det påske.
De små forårsbebudere, vintergækken, pibler op af jorden, og jeg er sikker på, at påskeharen allerede er begyndt at tænke på, hvor den nu skal
gemme sine påskeæg til børnene.
Hvad med om du i år sendte et gækkebrev til dit/dine
børnebørn - evt. oldebørn.
Jeg er sikker på, de gerne vil hjælpe dig med at spise de
påskeæg du får, for de gætter sikkert, at det er fra dig.
Redaktøren ønsker alle en rigtig god påske.
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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/

Gildeting.
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 18.30.
I erkendelse af at vi på gildetinget har et langt og ikke uvæsentligt program og det derfor er
vigtigt at alle gildebrødre har blodsukkeret i orden og i øvrigt er på toppen, starter vi denne
aften med spisning.
Husk! Afbud senest søndag den 11. marts til:
Dorthe Ditlevsen dd@faaborgmidtfyn.dk evt. Tlf. 29 64 59 53

Grupperne:

l. gruppe (Irene): onsdag den 21. marts kl. 13 møde ved Lise.
2. gruppe (Sonja): nærmere besked ved gruppeleder.
3. gruppe (Dorthe): onsdag den 7. marts kl. l8.30 møde ved Jette.
Mandag den 26. marts bliver Jonna 70 år –
9. gilde ønsker tillykke og alt godt fremover.

Hjælp til gækkebrevet

...

3 små
som muligvis stikker,
men godt det ik' er lopper,
for de bare klør, springer og hopper.
Gæt mit navn
og få påskeæg i din favn.
Gætter du det ej,
er påskeæggene fra dig til mig.

Det skal ikke være nemt,
så mit navn det har jeg gemt.
Kom med et gæt,
og det skal være godt.
Eller må du af,
med et påskeæg så flot.

God fornøjelse!
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BRODERFONDEN
BRODERFONDEN
under

SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE
Generalforsamling afholdes
Torsdag den 19. april 2018 kl. 18.00
i Spejderlokalet, Gildehuset, Højstrupvangen 1

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Forslag fra medlemmerne
4. Forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse
5. Budget herunder fastlæggelse af indskud, bidrag og ydelser
6. Valg af revisorer
7. Valg af formand
8. Eventuelt

FORSLAG, som ønskes behandlet til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til Finn
Børsting Larsen, Bülowsvej 8, 5230 Odense M eller mail: finnbrstingl@gmail.com
senest 14 dage før generalforsamlingen

Med Gildehilsen
Finn Børsting Larsen, formand
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Vi skal i gildehuset.
Onsdag den 7. marts kl 9.30.
Der er arbejdsdag I gildehuset.
Vi starter med en kop morgen kaffe.
Så er der ellers mulighed for at hjælpe til indendørs
eller udendørs, der er mange små opgaver.
Vi vil godt have en tilmelding, på tlf 30 60 90 88 eller
mail; gildehuset.odense@gmail.com
VI SES.
- 13 -

BESØG ANDRE GILDER
Den 8. februar 2018 drog tre gildebrødre fra 4. gilde til Silkeborg, hvor 2. Silkeborg Sct.
Georgs Gilde havde inviteret Ulla Lund til at fortælle om dåseringeprojektet.
For at have selskab på turen havde Ulla inviteret os med, og da vi altid synes, det er spændende at besøge andre gilder, havde vi taget imod invitationen.
Gilderne i Silkeborg har ikke noget fast sted at holde møder, så de benytter lokale spejderhytter og – når det er muligt – byens Medborgerhus.
Vi blev budt velkommen af de fremmødte gildemedlemmer samt mange ægtefæller, da der i
dette gilde er tradition for, at ægtefæller deltager i alle gildets arrangementer – i alt var vi godt
40 deltagere.
Da Medborgerhuset lukker kl. 22.00, havde man valgt at placere os langs de borde, hvor vi senere skulle nyde en laksemad, øl/vand og kaffe. Så blev der ikke ”spildt tid” med at flytte borde frem og tilbage.
Som nogle af os også har prøvet, skulle højsædet stilles op, og det
var tydeligt at se, at det var noget, de havde gjort før; alt blev stillet
fint op, og der blev pyntet med et par borddekorationer bestående af
vintergækker og forsythiagrene fra haven – dekoreret med dåseringe for at illustrere aftenens emne.
Gildehallen blev åbnet af kansleren, hvorefter gildemesteren holdt
sin tale, som tog udgangspunkt i hans nabo, som kommer fra Elfenbenskysten. Naboen er ind imellem ”hjemme” for at få de vandpumper, som han har fået installeret i den landsby, som han kommer fra, til at virke (igen-igen). Som vi forstod det, havde gildet
været involveret i dette projekt.
Talen blev illustreret med en del dias med forskellige facts om landet – en anderledes, men bestemt meget interessant gildemestertale.
Efter at et af gildets medlemmer havde holdt et indlæg om sorg, blev gildehallen lukket af
skatmesteren.
Efter at vi havde nydt vores laksemadder, var det Ullas tur til at fortælle om dåseringeprojektet. Ulla fortalte om, hvordan et lille projekt, som blev startet op af to medlemmer af Inner
Wheel, i dag er et kæmpeprojekt med blandt andet Sct. Georgs Gilderne som meget aktiv deltager.
Efter foredraget var der lejlighed til at stille spørgsmål, og det benyttede flere sig af, og bordet rundt blev der givet udtryk for stor
interesse for projektet. En enkelt af gildebrødrene kom endda efter
foredraget hen og spurgte, om man ikke kunne få lov at donere nogle penge til projektet, hvilket man naturligvis godt kan.
Herefter trak han et par pengesedler op af lommen og gav til Ulla –
det er virkelig noget, der luner.
Fortsætter side 15
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2018

Arrangementer

Hvor?

Arrangør

side

01.03

Stadsgilderådsmøde

Gildehuset

Stadsgildet

07.03

Arbejdsdag

Gildehuset

Husudvalget

13

19.04

Generalforsamling

Gildehuset

Broderfonden

12

19.04

Stadsgildeting

Gildehuset

Stadsgildet

4

Fortsat fra side 14

Efter at vi havde fået bagagerummet fyldt med dåseringe, gik turen hjemad mod Odense, kun
afbrudt af et lille pitstop på rasteplads Skærup, hvor vi nød en pølse og noget varm cacao –
det er vel nok mange år siden, at vi sidst har gjort det, men det var en rigtig dejlig afslutning på
en fin aften i gode gildevenners selskab.
Sluttelig vil vi varmt anbefale alle at besøge andre gilder, sådanne besøg er en rigtig god måde
at træffe nye (gilde-)mennesker på, og kan også give inspiration til eget gildeliv.
Ib og Karen Jensen, 4. gilde

Her er en lille historie med et tankevækkende budskab!!!
En dag bad en lærerinde sine elever skrive navnene på deres medstuderende ned på 2 stykker
papir.
De skulle levne noget plads mellem hvert navn. Hun bad dem tænke på det bedste, de kunne
sige om hver eneste medstuderende og skrive dette ned under den enkeltes navn.
Det tog klassen resten af timen at fuldføre opgaven, og da de alle forlod rummet, afleverede de
hver især deres opgave.
Den følgende lørdag skrev lærerinden en liste til hver eneste elev, hvor der stod, hvad de andre
elever havde skrevet om vedkommende.
Om mandagen gav lærerinden hver enkelt elev hendes/hans liste. Inden længe smilede alle
eleverne. "Virkelig" hørte hun, der blev hvisket. "Jeg vidste ikke, at jeg betød så meget for nogen" og "jeg vidste ikke, de andre kunne lide mig så meget" var de fleste kommentarer.
OG - hvad kan vi så lære af det??
Ja, det må være op til den enkelte, at finde ud af det.

Må din dag være god, dejlig og speciel, - nøjagtig som du selv er!
- 15 -

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). Redaktøren
Indlæg til GildeKontakt, skal sendes som en Word tekstfil A4 ark - 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.
april er det 4. 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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