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 REDAKTIONEN 
gildekontakt@gmail.com 

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. 

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. 

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. 

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 mellemrumsta-
sten. Jeg bruger rigtig lang tid på at sætte op/redigere (3-4 dage). Redaktøren 

”På den anden side” går på skift i gilderne. 
Oktober er det 2. gilde der har ordet! 

Turnusordning! 

Odense Stadsgilde 

Mester:  Karen Jensen :  karen@ibje.dk   
Kansler:  Verner Thomsen:  vernerthomsen@stofanet.dk 
Skatmester:  Edith Hermannsen:  edith_hermannsen@hotmail.com 
DIS    Elna B. Adamsen:  brauneradamsen@post.tele.dk  
DUS   Erik Christensen:  fredskovvej140@gmail.com  

Booking af gildehuset - www.sct-georg-odense.dk  
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Kærest er septembers gule morgeners dug i spindelvæv, 
stille dages tænksomhed, rågers skræp og gulbrunt løv 
møg spredt ud på stub og støv. 
Til min høstsjæl dette står bedre end ubændig vår. 
                                                              Alex Smith 
 

September er den syvende måned i den romerske kalender, 
men er den niende efter vores. 
Angelsakserne kaldte den “gerst monath” – ”byg måned”. 
 

                      Gamle ordsprog: 
Smukt vejr den 1. september, smukt den hele måned. 
September blæser milde vinde, til frugterne er inde. 
September tørrer brønden ud eller bryder broen ned. 
 

Gildeledelsen i 1. Gilde siger med disse notater fra  
“Naturbog af en engelsk dame”  
Velkommen tilbage fra sommerferien. 
 

Inger 
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2018 Arrangementer Hvor? Arrangør  side 

05.09 Arbejdsdag Gildehuset Husudvalget 5+6 

08.09 Koncert Langesø Slot   

09.09 Fjordens Dag    

25.10 Fellowshipaften Munkebjerg Kirke DIS 4 

28.11 Fredslyset Odense Domkirke DIS  

Slotskoncert på Langesø Slot 
Lørdag den 8. september 2018 kl.15:00 

 

Hjemmeværnets Musikkorps Syd under ledelse af dirigent Per Silfverberg Hyttel, spiller igen i 
år – traditionen tro - Slotskoncert på Langesø Slot lørdag den 8. september 2018 kl.1500.  
En stor tak til slotsejer Hans Berner, som er 10. generation i slægten på Langesø, fordi vi atter i 
år må ”låne” slotspladsen til koncerten.  
Dét er i år den niende Slotskoncert på Langesø Slot, så nu må vi godt sige, at koncerten er ble-
vet en ægte fynsk musiktradition. - Koncerten er en ”open air koncert”, og der er gratis adgang. 
 

Det bliver et kært gensyn med alle tre solister med Søren Okholm og Sandra Elsfort, som beg-
ge er vore faste solister og som alle kender fra sidste år. Begge er to pragtfulde sangsolister, 
som Musikkorpset er utrolig stolte over igen at kunne præsentere for vort trofaste fynske publi-
kum.  
 

Stefan Burchardt er ét af Danmarks vidunderbørn. Stefan vandt ”Vidunderbørn-konkurrencen” 
i december 2017 på DR1 og i april modtog han en HCA-pris. Sidst set i Odense, hvor Stefan 
spillede i juli måned med Odense Symfoniorkester i OPERA på ENGEN. 
 

Glæd jer til endnu en stor musikalsk eftermiddag i Langesø Slotsgård.  
Slotskoncertens konferencier er igen i år borgmester Morten Andersen, Nordfyns Kommune. 
Musikkorpset har også i år sammensat et program med masser af god musik, som nok skal få 
publikum til kunne synge med på eller – ikke mindst – nynne med på.  
Alt i alt tegner det til, at det igen bliver en uforglemmelig lørdag eftermiddag, med endnu en 
stor musikalsk oplevelse i Langesø Slotsgård. Musikkorpset har gjort sit hjemmearbejde, og nu 
er det blot op til vejrguderne at sørge for det gode vejr! 
Vi kan så bare håbe på – med krydsede fingre - at vejrguderne er 
venligt stemte denne lørdag, idet det er en open air koncert, som 
kræver tørvejr af hensyn til musikernes instrumenter - og ikke 
mindst lydanlægget. 
 
PS til publikum:  
Kom nu i god tid. Erfaringer fra tidligere Slotskoncerter siger, at 
publikum skal huske at medtage stole eller lignende, så man er 
sikker på både at sidde ned.  
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En meget vidende ung mand fortalte – på dansk – om Hedebys historie og dens indbyggere. 
Museet er totalt nyrenoveret, og det var en fornøjelse at gå rundt i de smukke bygninger og se 
de flotte udstillinger, og samtidig få en god og grundig forklaring til. – De seje (dem var der 
ikke mange af) gik ud og så husene, der ligger ved bunden af noret. 
Begge aftener blev afsluttet med middag på hotellet. 3 retter, hver dag. Vi måtte spørge ind til, 
hvad det var, der blev serveret, da det ikke lige var helt tydeligt hver gang. – Bl.a. fik vi en 
suppe af forårsløg, og desserten var ”Skovmærkegelé med vanillesovs”. En oplevelse. – Sang-

bøgerne var naturligvis med på turen, så aftenerne  kunne afsluttes med hyggeligt samvær. 

Mandag efter morgenmaden kørte vi så lidt nordpå, til 
spejdercenter Tydal, der ligger ca. midt imellem Slesvig 
og Flensborg. Tydal ligger i et meget naturskønt område, 
hvor åen Trene løber igennem. Og tænk, en flok storke 
havde netop planlagt flyveøvelser lige over hovederne på 

os. 

Vi blev modtager af lederen af stedet, Helmuth Werth, der fortalte om Tydals historie. Oprin-
delig var det ejet af Sydslesvigs danske spejderkorps, men var nu overgået til Sydslesvigs 

danske Ungdomsforeninger. – For nogle år siden var der brand på stedet, og det gav vanske-
ligheder med at få det retableret igen. Men ved hårdt arbejde og forhandlinger lykkedes det. 
Bygningerne er nybyggede eller renoverede. Der er et lille spejdermuseum. Med tiden har det 

været muligt at udvide arealet ved opkøb af naboejendomme. Vi kørte til nabohuset, hvor der 
var indrettet en dejlig mødesal med køkken og faciliteter, og her fik vi frokosten leveret fra 
den lokale slagter. Området er nu på 74 hektar, så der er gode muligheder for at udfolde sig 

under en lejr. Bl.a. kan man sejle med kano på åen. Der var blevet opført en lille kirke i områ-
det. En såkaldt Stavkirke, som de havde fået overflyttet fra et andet sted,  og der var tilladelse 
til kirkelige handlinger. Så der er mulighed for at blive gift og holde festen på centeret. Cen-
teret lejes ud til spejdere, lejrskoler, børnehaver, kurser mm, men med fokus på natur og mil-
jø. – På en af markerne bliver der dyrket ”vilde sommerblomster” af gamle sorter. Meningen 

er så, at frøene kan sælges og sås ud i vejrabatter osv. til gavn for miljøet.  
En dejlig tur, tilrettelagt af Johan og Lone,  

med support fra Ny og Bent. 

 

Laila - Svendborg gildet 
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 Mester har ordet!    
spejderideen for voksne 

Kære gildebrødre 

Efter en helt fantastisk sommer er det nu tid for at komme i gang igen med såvel gildearbejdet 
som med andre gøremål. 
 
Sommeren har budt på bl.a. ”Opera på engen” – en dejlig tradition med Odense Symfonior-
kester, som efter nogle års placering i Kongens Have, heldigvis er vendt tilbage til Engen. 
 
Tusindvis af glade gæster troppede op, og som noget nyt denne gang havde gildebrødre mulig-
hed for at nyde eftermiddagen i selskab med andre gildebrødre, idet vores DIS og DUS i fæl-
lesskab havde sørget for, at der var en samlet plads. Det benyttede en del sig af, og – som den 
opmærksomme læser har set – er der en omtale af dette fine initiativ i det nyeste Sct. Georg 
(nr. 4). Dette er én af måderne, hvorpå Sct. Georgs gilderne kan vise flaget. 
 
Denne måde at mødes på kan måske ende med at blive en tradition; ligesom Fellowship-
arrangementet også er det – se indbydelsen i dette nummer af Gildekontakt og husk endelig 
tilmelding til SGK Verner. 
 
Vores parkeringsplads er stadig et stort hul, men der arbejdes støt på opgaven med at få over-
løbsbassinet færdigt og P-pladsen genetableret. Vi afventer besked fra Vandcenter Syd om, 
hvornår de holder ”Åbent hul”.  
P-pladsen forventes klar til ibrugtagning igen først i det kommende år. 
 
Den 29.-30. september afholdes der gildemesterstævne i Horsens. Her skal Sct. Georgs gilder-
nes fremtid drøftes, og de gruppearbejder, som skal gennemføres på dette stævne, skal ruste 
alle gilder til fremtiden, således at Sct. Georgs gilderne også består om mange år. 
 
God arbejdslyst i det kommende gildeår – og på gensyn til Fellowship. 
 

Venlig hilsen 

Karen 
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Invitation til Fellowship aften 

Torsdag den 25. oktober 2018 i Munkebjerg Kirke, 
Østerbæksvej 87, 5230 Odense M - kl. 18:30. 

Alle gildebrødre samt evt. ledsagere er velkomne til Fellowship aften. 
 
Aftenens program: 
Kl. 18:30 - 19:00: Vandrehal, her er der mulighed for at købe et glas vin, øl eller vand. 
Kl. 19:00 - 20:00: Gildehal i kirkesalen med Stadsgildeledelsen i højsædet. 
Også i år er vi så heldige at have ”Solisterne” v. Erik Juul, til at stå for musikken i Gildehal-
len. 
 
Efter gildehallen serveres der smørrebrød og kaffe/te, og der kan købes vin, øl og vand til de 
sædvanlige lave gildepriser. 
 
Efter spisningen fortsætter aftenen med ”Solisterne”, en flok musikalske venner i deres bedste 
alder.  
Solisterne synger både for og med os, og repertoiret spænder lige fra ”Godmorgen lille land” 
over bl.a. ”På Samsø var en pige” og ”Jeg vil bygge en verden” til ”Du kom med alt det, der 
var dig” – så der er lagt op til en hyggelig aften med gode gildevenner og en tur ad mindernes 
sti. 
 
Pris: 100 kr. pr. kuvert – tag venligst lige penge med.  
 
Af hensyn til bestilling af mad er der bindende tilmelding med angivelse af navn og gilde, se-
nest søndag den 14. oktober til SGK Verner Thomsen: vernerthomsen@stofanet.dk eller SMS 
til mobil nr. 22 90 45 65; her skal tilmelder – udover navn – også opgive tlf. nr.   
 
I forbindelse med tilmelding bedes du være opmærksom på, at din tilmelding først er registre-
ret, når du har modtaget svarmail eller SMS fra Verner. 
Svarmail eller SMS vil, så vidt muligt, blive sendt dagen efter tilmeldingen. 
 
Med venlig gildehilsen 
Stadsgildeledelsen 

Odense Stadsgilde 
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Tur til Slesvig i juli 2018 med Naturlaug Fyn. 
 

Årets ”lange” tur i Naturlaug Fyn gik i år til Sydslesvig. Turen var ”kør selv” i egne biler, og 
flere havde fundet ud af samkørsel. – 23 deltagere mødtes lørdag kl. 11 ved Frøslevlejren ved 
Padborg. – Der var aftalt et foredrag, og den meget kompetente foredragsholder gav os grundig 
information om baggrunden for Frøslevlejren. Om hverdagen i lejren, deportationerne og vi så 
fotos, der brændte sig ind på nethinden. Listerne med navne på indsatte og omkomne gjorde 
dybt indtryk. – Efter foredraget var der mulighed for selv at gå rundt i lejren, hvor der er meget 
at se på. 
Da madpakkerne var spist, kørte vi videre til Slesvig, hvor der blev gjort holdt i den gamle by-
del, Holm. – Vi så Domkirken, hvor der meget passende var bryllup, og vi gik rundt i bydelen 
og nød de smukke gamle gader og huse med roser og stokroser, og ikke mindst det lille fine ka-

pel og kirkegården i Holm. 

Herfra var der kort vej til hotellet. – Søndag 
formiddag kørte vi ud til Dannevirke. Vi gik 
rundt på egen hånd i det lille museum, og der 
var mulighed for gåtur langs med volden – kort 
eller lang – alt efter lyst og kondi. – Det var 
meget varmt – omkring 30 grader, så det blev 
ikke til de lange ture. – Men Dannevirke var en 
meget smuk oplevelse – så fredelig og idyllisk i 
det smukke sommervejr. En stor kontrast til de 
rædsler vi ved, har fundet sted der. 

Fra Dannevirke var der ikke langt til Hedeby, hvor vi først spiste frokost på en café, og derefter 
gik ind i Vikingemuseet Hedeby. –  

mailto:vernerthomsen@stofanet.dk
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 9. GILDE 
GK  Tove Vincentz GM  Margit Christiansen GS  Jette Borgaard 

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

 

 
     Friluftsgildehal 
     mandag den 6.8. kl. 18.30 
     2.Gilde står for arrangementet 
 
 
Mærkedage:   11.8. fylder Kirsten Kallerup 85 år       

   17.8. fylder Lise Lommer 80 år       
   Tillykke til jer begge!         
                
       

Jubilæum:   8.9. har Lise Lommer 25 års jubilæum!      
          
 
Gruppemøder i august/september: datoer fremsendes til gruppemedlemmerne af Margit, 
Jette og Tove. 
 
      Marken er mejet         
      og tofterne tomme......        
       
      Rigtig god sensommer! 

HVOR GAMMEL ER DU ???? 
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Vi havde fundet et godt sted at sidde, lige foran scenen og storskærmen.  
Mange gildebrødre kiggede forbi, de var der med familie og venner, der også var deres tra-
dition. 
Engen blev hurtigt fyldt helt op og en forventningsfuld stemning bredte sig da kl. nærmede 
sig 15.  
 
Odense Symfoniorkester fejrede hjemkomsten til Engen med cremen af italiensk opera. 
Hovedvægten blev lagt på arier og duetter fra tre af Puccinis udødelige operaer, ”La Bohe-
me”, ”Madam Buterfly” og ”Tosca”. 
 
Solister var den irske sopran Celina Byrne og den sydkoreanske tenor Ho-Yoon Chung. Di-
rigent var den indonesiske Adrian Prabava. Som konferencier var det Ole Kiilerich, der led-
te publikum igennem operaerne med et indblik i handlingerne, på en fin måde. 
 
Den unge solist Stefan Burchardt spillede vidunderligt på violin. I 2017 vandt han Dan-
marks radios TV-program ”Vidunderbørn” med Kim Sjøgren som mentor. 
Lyden var fantastisk og der var stor medleven og begejstring fra publikum, og der blev gi-
vet ekstranummer. 
 
Afslutningsvis, fællessang: Den danske sang er en ung, blond pige…  
 
Der er traditioner, man ikke skal lave om på, en sådan er ”Opera på Engen”. Det har i åre-
vis været en institution i fynboernes bevidsthed, en tradition man har set hen til og glædet 
sig til i månedsvis -ifølge redaktionschef på Fyens Stiftstidende, Peter Hagmund Hansen.  
”Drej kun universet helt omkring, vend kun op og ned på alle ting, jorden med, thi den er 
falsk og hul, rør blot ikke ved min gamle jul” skrev Peter Faber i ”Sikken trængsel og 
alarm”.  
 
Det samme kan man sige om ”Opera på Engen”: Drej universet rundt, vend op og ned på 
alt mellem himmel og jord, men lav ikke afgørende om på ”Opera på Engen”. Venligst. 
Tak. 
Vi ser hen til at mødes igen til Gildetræf og ”Opera på Engen” søndag den 30. juni 2019. 

Med venlig gildehilsen 
Odense Stadsgilde 
 
Ved DIS: Elna Braüner Adamsen & DUS: Erik Christensen 

Referat fra gildetræf og ”Opera på engen” 
søndag den 1. juli 2018. 

Det var det flotteste solskinsvejr og en hyggelig 
stemning bredte sig hurtigt. 
Gildetræffet begyndte kl. 13, med medbragt mad 
og drikke. Vi havde opsat et gildeflag, så de der 
havde tilmeldt sig, kunne finde os. Det var dejligt 
at møde gildebrødre fra andre gilder på Fyn. 
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Ja, vi har jo kun en del pladser, som vi må deles om året ud til den nye 
P-plads er færdig. Der er mulighed for at parkere ved stadion, de fleste 
gange. Vis hensyn til dine gildebrødre når du parkerer. 
Husk at sætte din parkerings tilladelse i vinduet, så sparer du at få en 
afgift. 
Spørgsmål ???? Har du fået ny bil ?? Du skal stadig bruge den P tilla-
delse du har fået.  
Du skal blot sende en mail til erikfredejohnsen@gmail.com. 

Parkering ved gildehuset ……. 

Her skriver du din gamle nummerplade og den nye. Så er alt i orden og du parkerer igen 
lovligt. 

Der graves og der støbes på vores p plads, så bassinerne kan blive 
færdige og 
vi igen kan parkere der. 
DET ER MEGET VARMT at arbejde i det hul. Tids planen er ble-
vet lidt forsinket 
På grund af vejret varmen og så lidt problemer med grundvandet. 
Man går efter at vi ved årsskiftet er så langt fremme at vi kan tage 
vores p plads i brug. 

Man håber stadig på at kunne lave åbent hus under jorden, så alle kan se det. 
Men det bliver nok ikke før i februar/marts. 

Så er der igen brug for ”Gør det selv banden” i Gildehuset 
Onsdag den 5. september. kl. 9.30 

Fortsætter side 7 
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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/ 

 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    Møde efter aftale. 
Gr.82 Onsdag den 22. Opstart møde hos Karin kl. 18.00 

AUGUST 

 

Mærkedage:  
7. september har Bente- og Knud Eriksen 40 års gildejubilæum. 
 
Ændringer: 
Ritta- og Mogens Rossen har nedlagt deres fastnettelefon.  
Mogens har mobilnummer 6129 2209.  
Mogens e-mailkonto er rossenkopi@gmail.com . 

      Gartnere arbejder, 
    side om side med naturen. 
    Gartneren slider med at dyrke 
    blomster, mens naturen 
    frembringer et væld af ukrudt. 
                                                Stuart og Linda Macfarlane 

 
Mandag den 10. august  Gildehal gr. 81 
Søndag den 23. august  Naturlaug Fyn 
Lørdag den 8. september  Koncert Langesø Slot - se side 15 
 

Grupperne: 
Gruppe 81 Møde efter aftale 
Gruppe 82 Møde efter aftale 

SEPTEMBER 

Forsat fra side 10 

mailto:erikfredejohnsen@gmail.com.Her
mailto:rossenkopi@gmail.com
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 4. GILDE 
GK  Palle Wognsen GM  Jette Born GS  Annie Rasmussen 

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

 

13. juni 2018 

Gruppeleder Jes fortæller 

om genopbygningen af  
Sortebrødrenes hytte. 

 

29. august kl. 17.00: Friluftsgildehal på Ruedam spejderhytte. Vi mødes kl. 17,00 medbringen-
de madkurv og drikkelse, krus, bestik og tallerkner, samt evt. stol. Der er mulighed for travetur 
i skoven eller et par spil, inden vi spiser. Efter gildehallen sørger gruppen for kaffe og kage.  
Vi skal denne aften fejre Bente og Knud 40 års jubilæum. 
Kørselsvejledning: Kør ad Rugårdsvej til Langsøskoven. Adressen er Langesøvej 172, 5462 
Morud. Gruppevis tilmelding til Bjarne på mobil 20 91 06 22 eller mail bb@mortensen.dk se-
nest 22. august.  
 
9. september. Fjordens Dag 
 
16.-17. september. Tur til Vesterhavet. Invitation og program samt deltagerliste er udsendt til 
gildet.  
 
19. september kl. 19.00: Gildearrangement m. ægtefælle/ledsager. Vi skal høre et spændende 
foredrag af Inger Bergeon, præst ved Valgmenighedskirken. Indlægget handler om tegneseriefi-
guren ”Tintin”, som Inger er begejstret for. Tintin bøgerne rummer alle lidenskaber og menne-
sketyper. Det er morsomt, og gennem humoren får tegneren Hergé os til at se mange ting i os 
selv. Der er mange eksempler på, at selv de mest frastødende og latterlige typer i bøgerne, alli-
gevel rummer forsonende træk. Personerne i bøgerne giver udtryk for store følelser, såvel vre-
de, glæde som sorg. Inger kalder sit indlæg for ”Tintin og spejderdrengen”. Baggrunden er, at 
Hergé også var spejder. 
 

Efter indlægget serveres et let traktement i form af vandbakkelser med kyllingesalat, samt kaffe 
og kage. Drikkevarer til sædvanlige priser.  
Gruppevis tilmelding til Elna på tlf. 43 45 18 43 eller mail brauneradamsen@oest.tele.dk senest 
den 14. september. Bindende tilmelding. 
På gensyn til en dejlig aften. 
 

Gruppemøder:  
2. gr. 12.09 kl. 18.00 hos Astrid 
3. gr.  12.09.  kl. 18.00 hos Jette 
4. gr. 25.09 kl, 13.00 hos Tove 
5. gr.  13.09 kl. 18.00 hos Anne. 
6. gr  17.08 kl. 16.30 på Langø  
7. gr. 03.09 hos Connie (tidspunkt aftales)  
8. gr.  05.09 nærmere ved gruppeleder 

Forsætter side 11 
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 1. GILDE 
GK  Inger Hansen GM  Anita Bennedbæk GS  Lise Juel Eriksen 

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

 

September blæser milde vinde, til frugterne er inde. – gl. ordsprog 

Vi mødes til Gildehal  torsdag den 13. september kl. 19.00 
      Gruppevis tilmelding til Else Andersen, 1. Gruppe. 
      Telefon 40 25 93 54 eller mail: elbean@mail.dk 
 

Grupperne: 
1. gruppe   onsdag den 29. august kl. 10.00 
   hos Else og Bent, Fiskestien 12, Hasmark 
 

2. gruppe  fredag den 7. september kl. 10.00 
                      ”Naturama” i Svendborg kl. 10.00. Knud orienterer ang. spisning. 
 

3. gruppe  mandag den 10. september kl. 14.00 hos Johan 

Hvad skal vi lave ????  

Malerarbejde ude som inde. Ordne borde udendørs og indendørs. 
Flagstangen skal vaskes. Vi skal have vores bede ved huset til at 
se pæne ud. Vi har fået lidt støv i hjørnerne og der er lidt paneler 
der skal tørres af hvis du er til rengøring.  
Vinduer skal vaskes og pudses. 
Er der nogen af disse ting du vil byde ind på så send en mail så vi 
ved hvem der skal eller vil lave hvad, er du ligeglad er du også 
velkommen. 

Fortsat fra side 6 

Vi vil meget gerne have at du tilmelder dig, så vi ved hvor mange der kommer.  
Tilmelding til gildehuset-odense@gmail.com eller ring til Erik  tlf. 30 60 90 88 -  
 
Husudvalget 

mailto:bb@mortensen.dk
mailto:brauneradamsen@oest.tele.dk
mailto:elbean@mail.dk
mailto:gildehuset-odense@gmail.com
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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/ 

Tirsdag den 21. kl. 18.30  Friluftsgildehal afholdes i Odense    
       Tamburkorps hytte Bogensevej 100A 
       Husk Tilmelding. 
 
Søndag den 26.   Juletræer skal hentes igen i city. 
      Tilmelding til Erik. 

AUGUST 

Mandag den 3.   Vi skal lave mad. Har du tid tilmeld dig til Erik    
Tirsdag den 4.   Vi skal lave mad. Har du tid tilmeld dig til Erik,    
Onsdag den 5. kl. 9.30 Arbejdsdag i gildehuset alle er velkomne. Tilmelding til Erik. 
    
Mandag den 17. kl.18.30   Aktivitetsmøde i Gildehuset. 

SEPTEMBER 

Håber alle har haft en god sommer ferie, så I er afslappede og har masser 

af POSITIV energi. 

PÅ GENSYN 
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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/ 

Gyldne farver og sensommerbrise 
fylder hjertet med vemodig musik 
går og nynner en sensommervise 
fjernt fra byens larmende trafik. 
   Kirsten Jørgensen 1982 

Torsdag den 23. aug. Møde i Polarstjernens hytte, Stenløsevej 68, Odense S. 
     Vi mødes kl. 18. Indkørsel fra Stenløsevej – forbi hytten –  

    til kolonihaverne og til bålhytten. 
 Gildebrødrene medbringer selv tallerkener, bestik og kopper,  

   samt øl/vin eller vand og kaffe til eget forbrug. 
 Ægtefæller er velkomne. 

     Karin har fået Michala Bruun-Givskud fra ”Home Start” til at kom-
me      og fortælle om arbejdet der. 
     Tilmelding senest 17. august til  
     Karin tlf. 6618 2622, mobil 2992 9290 eller  
     e-mail: k.ravnkilde@hotmail.dk  
 
Torsdag den 27. sept. Gildehal kl. 18.30 i Gildehuset. 
     Tilmelding til Poul, mobil 4091 1390 eller  

 e-mail: lispo2@gmail.com senest 19. sept, 

Gruppemøder: 
1. gruppe Tirsdag den 11. sept. Kl. 14.00 hos Hanne 
4. gruppe Torsdag den 13. september kl 18.30 hos Jytte og Niels 
 
 
Ændringer: Lene og Erik har ikke fastnettlf. mere, så det er mobilnr. 2343 6243 I skal bru-
ge. 
 

 
 Signe Høy fylder 90 år den 13. september. 
 Poul Bornhøft fylder 75 år den 22. september. 
 Lene har 50 års jubilæum den 28. september. 
 

 
 

mailto:k.ravnkilde@hotmail.dk
mailto:lispo2@gmail.com

