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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.
august/september 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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NR. 6
juni
2018

En sommerhilsen 2018

Fra et gammelt Gildeblad, har jeg gemt dette lille poetisk skrift.
Hvem der har forfattet det fremgår ikke af siden, men jeg mener det er ord der altid er gældende
og passer fint til årstiden - let og til eftertanke.
Der er mange slags blomster på den samme mark,
mange slags fugle i samme skov, mange forskellige dufte, som stiger fra
mærkelige lyde, mange forskellige farver og linjer.

jorden, mange

Dog passer det sammen, harmoniserer og samles i det store hele, vi kalder naturen.
Det er det samme med menneskeheden.
Hvert menneske bør være det, det er, tro mod sig selv, stærk i sin mening, i sin handling.
Men det bør finde sig i alle de andre rundt om, der ikke tænker som det, ikke handler som
det, som forfølger et andet mål.
Godheden skal være den styrke, som tillader menneskene at leve fredeligt side om side
uden at gøre hinanden fortræd, med gensidig respekt og velvilje.
Thi der, hvor godheden bor, udtrykkes tanken med klar røst,
man hilser hinanden med faste håndtryk og er to om at trække vognen med den tunge byr
de.
Thi godheden hos mennesker er som duften hos blomsterne, som sangen hos fuglene,
som vinden i løvet, som solens skin på den åbne mark.

2018

Arrangementer

Hvor?

Arrangør

06.06

Arbejdsdag

Gildehuset

Husudvalget

7

15. juni-

Valdemardag

Den Fynske Landsby

Danmarks-Samfundet

5

26.06

Bolbrodag

Gildehuset

DUS

6

01.07

Opera på Engen

Engen Fr. Bøge

DIS & DUS

6

25.10

Fellowshipaften

Munkebjerg Kirke

DIS

28.11

Fredslyset

Odense Domkirke

DIS

Fortsat fra side 4

Det er fint, at alle skal have mulighed for at drøfte handleplanens punkter, men vi opfordre til,
at LGL nu viser mod, handling og ansvar og tager den overordnede styring af processen ved at
udarbejde, datosætte og udmelde præcise deadlines og milepæle.
Det må være en ledelses ansvar.
En ledelse skal selvfølgelig lytte til baglandet, men ansvaret for styringen og processen/forløbet
er LGL, der som værktøj udarbejder tidsplan, deadlines og milepæle.
Og hvis man vil have indflydelse på indholdet, skal tidsplan, deadlines og milepæle overholdes
– ellers er ”toget kørt”.
Med venlig gildehilsen
Karen Jensen
Kay Lauridsen
Stadsgildemester
tidligere stadsgildemester

Vi holder gryden i kog!!
Lad os tage ordene med os og nyde sommeren.
Med ønske om en god sommer for alle gildebrødre med familie.
Margit Christiansen 9. gilde.

Projekt Dåseringe har netop fået lavet et logo, som er kommet
på ”verdenskortet”, nemlig International Inner Wheel’s hjemmeside. Det er en kæmpe anderkendelse og det er vi (Projekt
Dåseringe) meget stolte af.
Jeg har i foråret været ude og fortælle om projektet i flere gilder, og altid fået både ringe og penge med hjem.
Det hjælper alt sammen.
Det sidste jeg har hørt er, at Johnny Reimar nævnte projektet
da han var i ”Godmorgen Danmark” her for nylig. Det har undret mange, men han er medlem af Malteserordenen, som er en af de organisationer som står bag.
”Team Odense” sorterer stadig på fuld kraft - I skulle bare se hvad vi finder i sækkene.
HUSK - det er kun ringe fra øl– og sodavand vi kan bruge.
7-800 kg. sorterede ringe, står og venter på at blive kørt til Skanderborg.
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Årets første tur gik til de fynske alper – Svanninge Bakker. Først en kort tur gennem Østerby
forbi Skerningehøj, en af Danmarks bedst bevarende jættestuer som er lavet for over 5000 år
siden, MEN beklageligvis var indgangen til dette imponerende stykke danmarkshistorie for nylig bliver spærret af…..

Så gik turen videre rund i Svanninge by, med rigtig mange velholdte bindingsværks gården.
Efter frokosten forsatte vi en god lang tur ca. 7 km , til Enemærkeskoven og nød det flotte skue
af en skovbund dækket af anemoner. Forår i Danmark når det er flottest. Vi siger tak til Randi
for en dejlig tur i flot solskin………

Med afslutningen af maj måned er sommeren kommet til Danmark; i hvert fald, hvis man ser
på kalenderen. Jeg håber, at alle får mulighed for at deltage i et eller flere af de mange udendørs arrangementer, som afholdes hen over sommeren.
Rundt om i vores gilder slutter sæsonen for de fleste af os med en friluftsoplevelse, enten en
friluftsgildehal, en sommertur eller et arrangement, som andre udenfor gilderne har arrangeret; her tænker jeg bl.a. på:

Flagfesten i ”Den Fynske Landsby” den 15. juni – her er rig mulighed for at møde andre gildebrødre, ligesom alle gilder forhåbentlig benytter denne aften til at få luftet fanen, som de fleste har fået doneret af Danmarks-Samfundet

Bolbrodag den 23. juni – læs andetsteds i dette nummer af Gildekontakt DUS Erik
Christensens opfordring til at være med til at gøre Sct. Georgs Gilderne kendte i lokalområdet – kontakt gerne Erik for nærmere information (se bagsiden af Gildekontakt)

Opera på Engen den 1. juli, som efter et par år igen er vendt tilbage til engen i Fruens
Bøge. Vores DIS og DUS har taget initiativ til, at alle fynske gildebrødre kan sidde samlet og nyde den medbragte frokost, musikken og samværet – jeg håber, at rigtig mange
vil bakke op om dette fine initiativ, som omtales her i dette nummer af Gildekontakt.
Selvom der er længe til oktober og november, vil jeg allerede nu gøre opmærksom på vores
fælles arrangementer i løbet af efteråret:

Fellowshipaften, som afholdes torsdag, den 25. oktober (reservér allerede nu aftenen),
og

Fredslysarrangement, som afholdes onsdag, den 28. november.
Begge aftener er der rig mulighed for at mødes med gildebrødre fra de andre gilder i Odense
– indbydelserne til disse arrangementer kommer i efterårets udgaver af Gildekontakt.
Vores udlejningsparkeringsplads er, som alle ved, omdannet til et kæmpemæssigt hul, fordi
Vandcenter Syd etablerer et overløbsbassin dér. Arbejdet skrider planmæssigt frem, og Vandcenter Syd har planer om at invitere til ”Åbent hul”; et arrangement, som er for alle interesserede, og Sct. Georgs Gilderne i Odense bidrager med at lægge hus til, for dem, som ønsker at
nyde en pølse og en vand, som Vandcenter Syd også er vært for. – Hold øje med Stadsgildets
hjemmeside, hvor datoen vil blive annonceret.
Det forventes, at P-pladsen er genetableret og klar til udlejning igen til februar 2019, og jeg
kan berolige jer alle med, at de æbletræer, som blev plantet i forbindelse med indretningen af
P-pladsen, bliver genetableret, ligesom der også bliver passet godt på ”Kvindeegen”, som 9.
gilde plantede i anledning af 100-års dagen for indførelsen af kvindernes stemmeret den 5.
juni 1915.
Sluttelig vil jeg ønske for jer alle og for jeres familier, at I vil få en rigtig dejlig sommer med
gode oplevelser.

Gå med Naturlaug Fyn og oplev den mest koncentrerede udøvelse af ingenting.
Johan
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Venlig hilsen
Karen
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9. GILDE

Til jeres orientering er her opfølgning på Distriktsforums februar2018 beslutninger vedr. Plan 2017 til 2019.
LGL ville efter Distriktsforum komme med deres beslutninger om et videre forløb. LGL tilbagemelding kom så i mail den 20/4 2018, med følgende indhold:




Efter DGM´s godkendelse, vil Plan 2017-2019 blive sendt ud til alle gildeledelsesmedlemmer som så, frem til Gildemesterstævnet september 2018, bedes påføre deadlines og
milepæle for det videre arbejde.
Vi håber på jeres svar til landsgildekontoret inden den 1.5.2018.
Med gildehilsen
Landsgildeledelsen

GK Tove Vincentz

GM Margit Christiansen

GS Jette Borgaard

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

Så har vi sommer husk derfor:
06.06.18

Sommerudflugt til Helnæs.
3. gruppe udsender endelig plan for dagen
via e-mail til alle i 9. gilde.

Herunder kan I læse Odense Stadsgides svar til LGL:
Odense den 26. april 2018.
Tilbagemelding vedr. opdatering af handleplan 2017 og 2019.
Odense Stadsgilde har valgt ny stadsgildemester på stadsgildetinget 19. april 2018. Kay Lauridsen har efter syv år som stadsgildemester ønsket at stoppe. Karen Jensen medlem af 4. gilde under Odense Stadsgilde blev valgt som ny stadsgildemester.
Vi har sammen drøftet LGL tilsendte forslag til handleplanen 2017 – 2019, og har følgende
bemærkninger til forslaget:
De 5 punkter som beskrevet i forslaget er ok, da det er dem, der blev besluttet på DF 18.
LGL skriver så i mailen med forslaget til handleplanen – kopi:

at efter DGM´s godkendelse, vil Plan 2017-2019 blive sendt ud til alle gildeledelsesmedlemmer som så, frem til Gildemesterstævnet september 2018, bedes påføre deadlines og milepæle for det videre arbejde.
I det vedhæftede forslag til handleplan skriver I kopi:

Alle arbejdsgrupper, gilder, distrikter, kursusudvalget og landsgildet udarbejder senest
ved GM – stævnet 2018 deadlines og milepæle for det videre arbejde.
Vi forstår ikke at LGL vælger en sådan processtyring?
At lave en tidsplan, deadlines og milepæle er efter vores opfattelse klart en ledelsesopgave.
Hvis punkterne i handleplanen skal have en chance for at blive til noget rundt i HELE landet,
så må det være LGL klare opgave, at styre denne proces bl.a. ved at lave en tidsplan med
indlagte klare datoer for løbende at vurdere på, om processen løber fornuftigt.

OPERABUSSEN KØRER IGEN
i perioden 4. - 9. oktober 2018

Vi skal denne gang til Poznan, som sikkert er ret ukendt for mange.
Vi have talt om at kombinere Poznan og Berlin, men det bliver alt for
kostbart, og det var super svært at finde et hotel i Berlin, som var til at
betale. Vi vil nemlig gerne holde det på et niveau, hvor så mange som
muligt kan være med.
Vi skal selvfølgelig opleve en opera, Verdis ”La Traviata”, og der
arbejdes i skrivende stund med flere andre musiske oplevelser.
Da Poznan som sagt er lidt ukendt, har det været lidt svært denne gang,
men det er jo altid godt med nogle udfordringer, og det tror jeg vi i
denne omgang har givet både Gislev og os selv.
Gislev arbejder på højtryk, og håber snart at kunne komme med et program.
Så snart jeg ved noget mere, vil de, der allerede har tilmeldt sig, få besked.
Jeg håber flere kunne tænke sig at være med til at udforske noget ” nyt” og ukendt. Vi skal gerne have bussen fyldt.
De bedste hilsener
Ulla
PS. Per Holst efterlyser ideer til gode musiske indslag på turen - han syntes han er ved at kører
tør.

Hvis LGL fastholder deres forslag, om at så mange enheder skal involveres i processtyringen, så tror vi, det hele nok engang kun bliver til mange ord - uden reelle handlinger.
Fortsætter side
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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/

Mandag den 11. juni
Fredag den 15. juni
Lørdag den 16. juni

Grupperne:

81. Torsdag den 21.
82. Fredag den 15.

Friluftsgildehal hos Nina
I Lyøgade kl.18.00 husk mad og drikke.
HUSK afbud til Nina.
Valdemarsdag i ”Den Fynske Landsby” - se side 5.
Vi skal ud med Fanen, der mødes kl. 18.30.
Naturlaug
Gruppeafslutning hos Ulla i Kerteminde .
på Røllingevej 20. Vi mødes til kaffebord kl. 14.
Efter en tur til vandet tændes grillen.
Holder gruppe afslutning i ”Den Fynske Landsby”.
Vi mødes kl. 18.00

Vi hejser flaget for Bodil den 16. juni og Jytte E den 27. juni.
STORT TILLYKKE
Søndag den 1. juli
Weekenden 6.-7.-8.
Torsdag den 19. juli
Søndag den 22. juli

Opera på Engen kl. 15.00.
Ørbæk marked.
Nyborg Voldspil. Vi mødes kl. 18.00 på P pladsen i solen.
HUSK mad og drikke.
Naturlaug til Hedeby.

AUGUST
Onsdag den 8. august
Lørdag den 11. august
Mandag den 13. august

Frøbjerg friluftsspil - I hører nærmere.
Jazz på Carlslund - det er den sidste.
Jeg (Karin) tager ud og holder bord kl. 12
Gildeopstart en tur til Blåvand hvor vi skal
besøge Tirpitz stillingen som er fra 2 verdenskrig.
Der er 2 bunkere, som var en del af Atlantvolden, som den Tyske besættelsesmagt opførte langs Nordsøen.
Der komme nærmere besked om tid m/m gr. 81

Vi hejser flaget for Elsebeth den 19. august
og for Jytte den 29. august - som bliver 85 år.
STORT TILLYKKE

Grupperne i august
Gr.81
Gr.82 Onsdag den 22.

Møde efter aftale.
Opstart møde hos Karin kl. 18.00

- 12 -
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Odense Stadsgilde

4. GILDE
GK Palle Wognsen

Odense Stadsgilde ved DIS og DUS inviterer til sommer gildetræf den 1.juli
på engen i Fruens Bøge, til ”Opera på Engen”.

GM Jette Born

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

Vi mødes med madkurve / madpakker og drikkelse Kl. 13:00 - og nyder senere de skønne
operatoner.
Vi sætter vores gildebanner op og finder et hjørne, hvor
vi kan samles.
Medbring stole, borde og tæpper, m.v.
Kl. 15.00 er der ”Opera på Engen”. Adgang er gratis.
Dirigent: Indonesiske Adrian Prabava
Solister: Irske Celine Byrne, sopran, koreanske HoYoon Chung, tenor.
Konferencier: Ole B. Killerich
Program: Arier og duetter fra bl.a. La Boheme, Madame
Butterfly, Tosca og Cavalleria Rusticana. Musikken er fuld af både kærlighed, jalousi og dramatik, og de store følelser får frit løb. Publikum får mulighed for, at leve sig ind i fortællingerne om helte, skurke, kunstnere og divaer.
Tilmelding til: DIS: Elna Braüner Adamsen, tlf. 43 45 18 43, mob. 22 46 28 43, eller e-mail:
brauneradamsen@post.tele.dk
eller til DUS Erik Christensen, tlf. 23 43 62 43,
eller e-mail: fredskovvej140@gmail.com.
Tilmelding senest den 28. juni.
Vi håber mange får lyst til at deltage, da det er en tidligere tradition, som fynboerne har ønsket tilbage på engen.

BOLBRODAG 2018 LØRDAG den 23 juni - nyt koncept- vil I være med?
Når dagen er skudt i gang, er det tanken at borgerne skal besøge de foreninger/institutioner/
grupper, der holder åbent hus.
Vi udleverer et rutekort, så man kan finde jer.
Vi forestiller os, at I skal holde åbent hus kl. 12.00- kl. 15.00.
Det er mit håb, at gildehuset, der er bestilt, kan tage imod dem der er interesseret, for at fortælle
hvem vi er og hvad vi står for, og hvad vi går og laver.
Håber på et godt fremmøde.
Erik Christensen DUS.
NB: Jeg syntes det er et godt tilbud, som vi skal stå på.
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GS Annie Rasmussen

Valdemarsfest den 15. juni.
Vi ses i Den Fynske Landsby kl. 19.00

13. juni. Spejdertur til Sorte Brødrenes Hytte, Fruens Bøge Skov 3.
Vi mødes kl. 18.00 - medbring tallerken og kop samt godt humør.
Gruppeleder Jes fortæller om hytten fra brand til det flotte resultat.
Tilmeldelse til Lise Jensen 66152391 lise10jensen@gmail.com inden 4.juni
15. juni kl. 19.00. Arrangerer Danmarks-Samfundet fest for Dannebrog i ”Den Fynske Landsby” med Fyns største faneborg. Vi ses til en dejlig sommeraften, hvor vi fejrer 799-året for vort
smukke flag. Vor fane skal være i Landsbyen kl. 18.30.
29. august 2018. Friluftsgildehal på Ruedam spejderhytte. Vi mødes kl. 17,00 medbringende
madkurv og drikkelse, krus, bestik og tallerkner. Når vi har spist er der mulighed for travetur i
skoven eller et par spil. Efter gildehallen sørger gruppen for kaffe og kage. Kørselsvejledning i
Gildekontakt august/september nummer. Gruppevis tilmelding til Bjarne på mobil 20 91 06 22
eller mail bb@mortensen.dk senest 22. august

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

Ingen gruppemøde.
06.06.
kl. 12.00 sommertur, vi mødes Egensedybet, ser Hofmansgave og ender i
Hanna-Helges sommerhus.
30.05
kl. 14.oo hos Else K, mødes v/Ole kl. 13.15 (fælles kørsel).
16.06
kl. 15.00 hos Villy.
Ingen gruppemøde.
20.06
Sommertur til Drejø.
Ingen gruppemøde.

Mærkedage:
22. juli fylder Carsten Jensen 75 år
9 august fylder Tove Eriksen 75 år
Tak:
Fra Käthe er modtaget følgende den 1. maj
Mange tak til jer alle for opmærksomheden (flot blomst og chokolade), som Dorrit havde
med til mig ved hendes besøg i sidste uge.
Jeg håber at kunne vende tilbage til Gildets arrangementer snarest.
Mange Gildehilsener
Kæthe
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3. GILDE
GK Jytte Yde

GM Lisbet Søholm

Arbejdsdag i gildehuset onsdag dag 6. juni.
GS Karin Ravnkilde

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

Vi elsker vort land,
men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er flest,
og når kvæget i spand
giver rigeligst gave til flittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler:
da går ungdom til dans
på dit bud sankte Hans!
ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler.
Holger Drachmann 1885

Søndag den 17. juni - Tur til Johannes Larsen Museet og Kerteminde.
Vi mødes inde i haven kl. 13.30, efter vi hver for sig har købt
billetter. Entré er kr. 75.
Hvis I har medlemskab af foreningen kan I muligvis få rabat.
Vi deltager i rundvisningen kl. 14.00 i den nye del af museet,
hvor Christine Swanes malerier er udstillet.
Derefter kan vi selv gå rundt i Johannes Larsens hus.
Hvis I tager kaffe med, kan man drikke den i haven.
Aftensmaden spiser vi på en restaurant i Kerteminde.
Gruppevis tilmelding med navne på deltagere senest 10. juni til
Karin tlf. 66 18 26 22, mobil 29 92 92 90 eller
e-mail: k.ravnkilde@hotmail.dk

Ja så er der mulighed for at give en hånd til vore fælles hus.
Hvad skal vi lave????? Vi har brug for nogen som vil..
Male indendørs eller udendørs, eller der vil lave lidt have arbejde. Fliser/hække.
Lidt rengøring af skabe m.m. Pudse vinduer. Havebænkene skal slibes og males.
Vi kan sagtens bruge dig.

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

Onsdag den 20. juni kl. 18.30 hos Kirsten og Per.
Intet gruppemøde i juni.
Onsdag den 6. juni afslutningstur til Gyldensteen naturområde.
Intet gruppemøde i juni.

GOD SOMMER til jer alle!

Vi starter kl. 9,30 med en kop kaffe, og her fordeler vi arbejdet, så ring eller send en mail at du
kommer. Du må gerne fortælle hvad du kunne tænke dig at lave.
Mail: gildehuset.odense@gmail.com eller tlf. 30 60 90 88

- 10 -
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2. GILDE

1. GILDE
GK Inger Hansen

GM Anita Bennedbæk

GS Lise Juel Eriksen

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

GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

GS Peter Lassen

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

Den 4. juni kl. 16.00

Vi skal på udflugt - KEND DIN BY.
Mødes ved ODEON i ankomsten. Husk tilmelding.

Vi afslutter med fællesspisning.

Valdemarsaften i den Fynske Landsby den 15. juni

Den 6. juni kl. 09.30
Der er arbejdsdag i gildehuset. Alle kan hjælpe til.
Du bedes tilmelde dig på tlf. 30 60 90 88

Ses vi???

Grupperne
1. Gruppe:
2. Gruppe:
3. Gruppe:

Den 15. juni kl. 19.00

Valdemarsdag fejres i Den Fynske Landsby.
Vi skal derud og lufte vores fane så vi kan sige tak, ved at deltage.
Danmarks-Samfundet gør et stort stykke arbejde. Så det er vigtigt at
du får plads i din kalender inviter konen og andre med til en hyggelig
aften. Vi ses.

Den 17. juni kl. 18.30

Vores gilde inviterer gæster ind, for at høre om hvem de mænd er,
som arbejder med mange ting. Der serveres en kop kaffe og lidt brød
og et glas.
2. Sct. Georgs gilde i Odense.

Torsdag den 21. juni kl. 15.00 hos Holger
Tirsdag den 19. juni. Mad på bål i Ringe. Nærmere besked.
Intet møde I juni.

Hjertelig til lykke til Bodil Buur
der fylder 90 år den 5. juni.

OPTIMISME: Glasser er halvt fuldt!
PESSIMISME: Glasset er halv tomt!
NIHILISME: Det er ligegyldigt, om glasset er fuldt eller tomt!
PRAGMATISME: Jeg drikker bare af flasken!
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Støt Danmarks-Samfundet, meld dig ind, det koster 100 kr. om året.
Du kan også støtte ved at købe/sælge de små flag.
Henvendelse kan ske til
Ulla Lund
ulla_lund@hotmail.com
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