REDAKTIONEN

GILDE
KONTAKT

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

SCT.
GEORGS
GILDERNE
I
ODENSE

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

Karen Jensen :
Verner Thomsen:
Edith Hermannsen:
Elna B. Adamsen:
Erik Christensen:

karen@ibje.dk
vernerthomsen@stofanet.dk
edith_hermannsen@hotmail.com
brauneradamsen@post.tele.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 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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Hilsen fra downunder

DING og DONG

(har jeg lånt - Ukendt forfatter!)
I et gammelt kirketårn i en kirke et sted på Fyn hænger de to kirkeklokker Ding og Dong. Ding er en lille klokke med den lyse livsglade klang. Dong er den store med den dybe alvorlige klang.
Igennem mange år har de to skændtes om, hvem af dem, der fortæller bedst om gudstjenesten.
Til sidst kan de ikke holde skænderiet ud længere. De aftaler, at den næste som kommer op i
tårnet skal være dommer, og den klokke, som dommeren synes lyder smukkest, har vundet.
Taberen skal ved næste ringning svinge så højt, at han ryger ud af sine hængsler, falder ned og
slår sig i stykker.
Så en dag skete det, det var en søndag midt om vinteren. En dreng og hans mor var kommet for
tidligt til gudstjeneste. Mor! Skal vi ikke gå op i kirketårnet – så kan vi slå på klokkerne og høre
hvilken, der lyder smukkest. Jo, det kan vi godt, svarer moderen. Ding og Dong har hørt drengen, han skal være dommer. Lyden af drengens sko giver genlyd i hele tårnet. Han er oppe, moderen lidt bagefter. Mor, hvem tror du lyder smukkest, Ding eller Dong? Det ved jeg ikke.
Hvem tror du? Jeg ved det heller ikke. Vil du løfte mig op, mor? Først til den lille, først til
Ding. Moderen tager fat om sin dreng. Nu gælder det, Ding spænder sig an. Han må klinge så
rent og klart, som han aldrig har klinget før, han må sende alverdens engle ind i drengens hjerte.
Drengen løfter sin hånd ”dinnnng” lyder det. Længe, smukt og næsten fortryllende – langsomt
forsvinder lyden. Moderen sætter drengen ned igen. Det var smukt – hvad kom du til at tænke
på, min dreng? Drengen smiler, mens han svarer: Først tænkte jeg på i sommer. Kan du huske,
da vi var nede ved stranden? Far var med, og det var dejligt varmt. Vandet var også dejligt. OG
mor, så kom jeg til at tænke på mormor. Hun er sød, ikke også? Jo, mit skat mormor er sød.
Ding var tilfreds. Det var nogle smukke tanker. Dem kunne Dong da umuligt slå – ja, det følge
Ding sig i al fald næsten sikker på.
Skal vi prøve den store klokke nu? De går hen til Dong. Dong spænder sig an – så meget han
kan. Han tænker på faldet og bliver endnu mere spændt. Drengen løfter sin hånd og ”donnnng”.
Igen fortryllende. Alt står stille i tårnet både tiden og tankerne. Hvad kom du til at tænke på?
Drengen bider sig i underlæben: Mor, i fredags i skolen kom jeg op at skændes med Søren. Men
da jeg lyttede til Dong fik jeg lyst til at lege med ham igen. Og mor, så tænkte jeg på morfar.
Gud passer på ham oppe i himlen, men mormor savner ham. Det er synd for mormor. Moderen
nikker: Jeg synes også, det er synd for hende. Men så er det godt, at hun har os to. Vi kan besøge hende på vejen hjem. Dong er tilfreds. Det var nogle smukke tanker. Dem kunne Ding umuligt slå. Så kom spørgsmålet: Hvilken af de to klokker, synes du, sød smukkest, min skat? Ding
eller Dong? Afgørelsen – kom nu. Hvem skulle falde? Dommeren bestemte. Drengen ser fra
den ene klokke til den anden, og så svarer han. Ved du hvad mor? Der er, som de hjælper hinanden med at fortælle om alt det, der er smukt, og alt det, der kunne være smukt. Hvis ikke de var
der begge to, så ville det ikke lyde så dejligt. Jeg kunne ikke undvære nogen af dem. Og så gik
drengen og hans mor igen. Ned ad trappen.
Gudstjenesten begyndte snart. Ding og Dong hang begge sikkert i deres tykke hængsler. Ding?
Ja. Tænker du det samme som jeg? Jeg tror det. Skal vi ikke være gode venner igen? Jo, det
skal vi. Så blev der hevet i tovene op til klokkerne. Nu skulle der ringer til gudstjeneste. Og det
kan nok være, der blev ringet – længe – og smukt.
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Arrangementer

Hvor?

Arrangør

2. maj

Arbejdsdag

Gildehuset

Husudvalget

4. maj

Ansgar Anlæg

Se april nr.

4. maj kommiteen

15. juni-

Valdemardag

Den Fynske Landsby

Danmarks-Samfundet
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ARBEJDSDAG I GILDE HUSET

Onsdag den 2. maj kl. 9.30. i Gildehuset.
ER du kvinde/dame eller mand/herre.

Alle er velkomne til at give en hånd med, der er mange forskellige opgaver.
Tilmelding på 30 60 90 88 eller mail gildehuset.Odense@gmail.com
så ved vi du kommer, så der også er en arbejdsopgave til dig.
Husudvalget.

MOR TIL SØN.
- Hør her, knægt, du må altså hjælpe noget mere til herhjemme.
- Er det ikke bedst, at vi slider en generation ned ad gangen? …..

GM - 8. gilde
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Mester har ordet!

Hilsen fra Bergen
St. Georgs Gildenes turgruppe i Bergen – St. Georgsvandrer
Her er en liten hilsen fra oss i Bergen.
Vi har gjennom en del år, i år er det faktisk 10 år, hatt en turgruppe,
som hver onsdag har gått på onsdagstur.

Det startet med at to av oss ikke var helt i form, vi var begge
«satt litt ut» av sykdom. Vi bestemte oss for at det var viktig
at vi nå tok oss selv i nakken og kom oss ut, på tur. Det gjorde
vi og etter noen turer følte vi oss bedre og vi syntes ideen var
så god at flere måtte få bli med. Det begynte forsiktig, men
etter et par år så var vi i full gang. Vi lager terminliste for
både vår og høst. Her foreslår turdeltakerne selv turer vi kan
ta og de er svært ofte turleder på de turene de selv har
foreslått. Gjennom de årene vi nå har holdt på har vi besøkt
mange, mange flotte turområder som har vært ukjent for de
fleste av oss. Det henger jo sammen med at vi som oftest
velger å gå på kjente stier.
Vi pleier å være ca 16 – 18 turgåere, det er gjennomsnittet. På
noen turer har vi vært over 30 og på noen bare 4 – 5, men det
er veldig sjeldent at vi er så få. Turenes lengde og
beskaffenhet, vanskelighetsgrad, kan variere. Noen er på 6 km
og andre kan være på over 10 km. Vi merker nå at vi har holdt på i noen år, vi blir eldre og
vi ser også at vi klarer å tilpasse turene til det. Nesten alle som er med på turene er
pensjonister, så turene går om formiddagen. Vi starter kl. 1000 og er tilbake ca kl. 1400.

spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

I skrivende stund nærmer vi os slutningen af april, som vejrmæssigt har været en ”rigtig”
april – den ene dag vinter og den anden dag sommer – og lige nu sidder jeg og nyder solens
spil i den lysegrønne, ny udsprungne bøgehæk; hvor er man heldig, at man bor i Danmark.
Enden på april betyder også, at årets Stadsgildeting er afviklet, hvilket skete den 19. april.
Alle gilder var repræsenteret, og det er sådan en aften især spændende at høre om al den
aktivitet, der er i de enkelte gilder.
Aftenen bød også på et par ændringer i sammensætningen af Stadsgildeledelsen, idet DIS
Kirsten Christiansen, 3. gilde, blev afløst af Elna Braüner Adamsen, 4. gilde, og STGM
Kay Lauridsen, 4. gilde, blev afløst af undertegnede Karen Jensen, 4. gilde.
Referatet fra Stadsgildetinget vil blive udsendt til alle gilderne, så snart det er færdigt.
Ved den indsættelsesgildehal, som blev afholdt i umiddelbar forlængelse af stadsgildetinget, blev både Kirsten og Kay takket for det store arbejde, som de i de forgangne år har
ydet for Sct. Georgs Gilderne i Odense, og Elna og jeg blev indsat i vores embeder.
Som ny stadsgildemester ser jeg frem til samarbejdet med den øvrige stadsgilde-ledelse,
alle gildeledelser samt alle gildebrødre i Odense Stad, og jeg takker samtidigt for den store
tillid, som ledelserne i Odense-gilderne har vist mig.
Venlig hilsen
Karen

TILLYKKE & TAK
Stort tillykke til den nye stadsgildemester, jeg glæder mig til samarbejdet.
TAK til Kay, for et super godt samarbejde.

Vi har alltid sekk med oss, mat, drikke, sitteunderlag og en ekstra genser. Like viktig som
turen er den halvtimen vi har lunsj og da går praten livlig. Praten går også lett under turene
og latteren sitter løst. Så vi er skjønt enige om at turene gjør godt for både kropp og sjel.
Da vi er kommet i mål etter onsdagens tur leser vi av på vår app. Hvor langt vi har gått, hvor
lenge vi har gått, hvor stor stigningen har vært og ikke minst hvor mange kcal vi har forbrent
på turen. Er det siste tallet høyt, kan vi unne oss noe godt til kaffen etter vi har spist middag.
Bergen i mars 2018.
Jan Helge Støve/ generalsekretær i turgruppen

- 10 -

Ligeledes tillykke til vores nye DIS - og TAK til Kirsten for hyggelige stunder og godt
samarbejde.
Samtidig benytter jeg lejligheden til at ønske tillykke til de nye kanslere.
Glæder mig til at samarbejde med jer.
TAK - til de afgåede kanslere, for godt samarbejde.
Rigtig god arbejdslyst til alle ønsker
Redaktøren
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9. GILDE

1. GILDE
GK Inger Hansen

GM Anita Bennedbæk

GS Lise Juel Eriksen

GK Tove Vincentz

GM Margit Christiansen

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

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

Nu er dagen fuld af sang,
og nu er viben kommen,
bekkasinen natten lang
håndterer elskovstrommen.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.

AFSLUTNINGSTUR

Jeppe Aakjær 1911

Gildehal
31/5 kl. 10.00-17.00
Besøg hos Gorm den Gamle" og Thyra Danebod torsdag den 31. maj.
Vi mødes ved Gildehuset kl. 9.45. Bussen kører kl. 10.00 præcis.
Guidet rundvisning på "Kongernes Jelling" og frokost på Jelling Kro
Dagens program er udsendt.

onsdag den 2. maj 2018 kl. 18.30
2. gruppe står for arrangementet.
Evt. afbud til Sonja senest den 29. april heineke@familie.tele.dk
eller tlf. 66 14 24 24/20 21 15 85

Grupperne:
1. gruppe: Nærmere ved gruppeleder
2. gruppe: Nærmere ved gruppeleder
3. gruppe: Nærmere ved gruppeleder
Mærkedage:
Jette Borgaard fylder 75 år den 22. maj – Tillykke

Grupperne i maj:

1. Gruppe (Hanne) Onsdag den 16. maj kl. 13.00 hos Else Rasmussen
2. Gruppe (Bodil) Fredag den 25. Maj. Kl. 11.00 ved Spangen, Brahetrolleborg. Syrener,
Rododendron og afslutning i ”Den Japanske Have”.- Husk madpakke.
3. Gruppe (Johan) Torsdag den 3. maj hos Bodil Duedal i Nyborg
Ved du, at svanepar holder sammen hele livet??

Husk den 4. maj i Ansgar anlæg
og den 15. juni Valdemarsaften i Den Fynske Landsby
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GS Jette Borgaard

- Ja, det forklarer jo, hvorfor de er så hidsige ….
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8. GILDE
GK Karin Jensen

GM Nina Nøddelund

2. GILDE
GS Lone Nielsen

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

DEN BEDSTE ALDER
Huskeråd!

Ta’r du livet som det falder,
går du gennem tidens haller
altid i din bedste alder.

Piet Hein.

Fredag den 4.

Danmarks befrielse. Fanen skal luftes i Ansgar Anlæg.

Mandag den 14. Gildemøde. Vi mødes i Gildehuset kl. 14.00 og kører i så få biler som
muligt til Gyldensten.
Vi skal se de forskellige udsigts pladser og der huskes fornuftigt fodtøj
og påklædning kaffe/te medbringes individuelt og nydes ved Gyldensten.
Derefter køres der retur til Gildehuset, hvor der serveres smørrebrød m.m.

Grupperne:

Gr. 81 mandag den 7.

Møde hos Jytte kl. 13. Dagens emne Odense Domkirke.
Som vi besøger om eftermiddagen og der skal også
planlægges gildemøder.

Gr. 82 torsdag den 24. Vi tager en tur til Nyborg. Karin vil vise rundt i sin fødeby.
Vi mødes ved Kirken kl. 16.30 - alle er velkommen til at være med
og efter rundtur i Nyborg, finder vi et sted at spise.

Han kom for sent i skole, og læreren sagde:
- Du kommer ALT for sent.
- Ja, men min far siger, at det aldrig er for
sent at lære noget …...

GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

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

Fortælleraften
Tirsdag den 8. maj 2018 kl.18.30

Gildehuset Højstrupvangen 1, Odense V
med

Den usædvanligt underholdende og lunerige fortæller,
provst emeritus Palle Jensen
Født 4.8. 1953 i Nykøbing Mors.
Studentereksamen, Morsø Gymnasium 1973.
Bifagseksamen i forhistorisk arkæologi, Århus Universitet 1975.
Teologisk embedseksamen, Aarhus Universitet 1981.
Sognepræst i Lindelse Sogn, Fyens Stift 1982-1990.
Sognepræst i Nørre Broby Sogn, Fyens Stift 1990-2015.
Provst i Faaborg Provsti, Fyens Stift 2000-2013.
Pensioneret 2015 og nu med mere tid til at pleje interessen for teologiske, kunsthistoriske og litterære emner
”Fra Nykøbing Mors til Assens med Peter Willemoes”
- om en rejse i livs- og menneskesyn & noget om at være en
helt.

Program:
Kl. 18.30 Fælles spisning
Kl. 19.30 Underholder Palle Jensen
Pause hvor der serveres kaffe
Pris for arr. uden drikkevarer 75,00 kr. (drikkevarer kan købes).
Tilmelding på mail: 2sctgeorgodense@gmail.com
Glæd jer til en fornøjelig aften.
Alle er velkommen
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GS Peter Lassen
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3. GILDE
GK Jytte Yde

GM Lisbet Søholm

4. GILDE
GS Karin Ravnkilde

GK Palle Wognsen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/3-sct-georg-gilde/

Piet Hein

Torsdag den 24. maj

Udflugt til Odense Havn og spisning i Storms Pakhus.
Kl. 17.30 mødes vi på parkeringspladsen helt ude på molen efter
Nordatlantisk Hus. Vi går en rundtur på havnen inden
vi går til Storms Pakhus og spiser.
Gruppevis tilmelding med navne på deltagerne til
Jytte senest den 22. maj, tlf. 66 15 06 89, mobil 28 29 89 77
eller e-mail: jyniyde@dsa-net.dk

Gruppemøder:
1. gruppe Mandag den 14. maj kl. 18.30 hos Jytte og Niels.
2. gruppe Mandag den 28. maj kl. 18.00 hos Gerda.
Emnet er fortsat Danmark set udefra, Danmark set indefra.
3. gruppe Ingen møde i maj.
4. gruppe Torsdag den 3. maj kl. 19.00 hos Axel, mødes ved Sanderum Kirke.

GS Annie Rasmussen

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

Nu er det Løvetandstiden –
mælkebøtternes Maj,
med grøfterne gyldne af sol ved sol
i en endeløs mælkevej.
Ven, lad os vandre uendelig langt
ad den løvetandsluende jord,
hvor den blomstrende vej går usporligt i eet
med himlenes stjerneflor.

GM Jette Born

Sct. Georgs Gildehallen den 18. april,
Jette Born,
blev indsat som gildemester.

4. Maj Mindehøjtidelighed i Ansgar Anlæg og Ansgar Kirke. kl. 18,45 starter musikken, selve
højtideligheden starter kl. 19,00 med faner. Efter højtideligheden inviterer Else og Bjarne på
kaffe. Langelinie 34, 5230 Odense M. Håber rigtig mange vil deltage. Tilmelding
bb@mortensen.dk eller 66 12 15 22.
16. Maj kl. 19.00. Foredrag ved Gabriele Guldborg, som kalder sit foredrag for ”BARN I DET
TREDJE RIGE” m.v.
Gruppevis tilmelding til Aase på mail:prebenaase@privat.dk – eller tlf. 66 16 21 48/ 24 22 10
48.
2. gruppe vil gerne have tilmelding senest søndag den 6. maj.
Sensommertur til Vesterhavet
Husk turen til Vesterhavet den 16.-17. september. Programmet er rundsendt pr. mail.
Lissi, Anni, Astrid og Dorrit

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

07.05
02.05
01.05
30.05
07.05
03.05
07.05
02.05

kl. 18.30 hos Lauge.
kl. 18.00 hos Lissi.
kl. 14.00 hos Lizi.
kl. 14.00 hos Else K, mødes v/Ole kl. 13.15 (fælles kørsel).
kl. 17.30 hos Elna.
kl. 17.00 i Ingeborgs sommerhus, Klokkelyngen 11, Langø.
kl. 13.00 hos Ib.
kl. 18.00 hos Kirsten.

Hans Bendt har 50 års jubilæum den 16. maj, Vi ønsker tillykke

Mor til søn:
Kan du ikke gå ned i gården med skraldeposen?
Ikke nu, jeg venter på noget.
- Nå, så gør jeg det selv.
- Det var det jeg ventede på …..
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