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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. 
November er det 4. 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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Jeg var deltager i Sct. Georgs Gildernes årlige ”Opera tur” som i år gik til Poznan i Polen. 
Vi startede om morgenen (Torsdag den 04.10 kl. 6.00 fra Odense). 

Humøret var højt, og alle medvirkede til at skabe en dejlig fælles begejstring for fællesska-
bet, som vi alle i de kommende dage skulle nyde godt af. Vores turguide Anne-Sofie, Gislev, 
bød velkommen. 
Turens oplevelsesmæssige højdepunkter blev gennemgået. 
Fredag aften var vi – efter en oplevelsesrig dag med byrundtur i Poznan, til koncert--- en dag 
som vi alle nød i fællesskabets positive ”skød”. 
Lørdag fortsatte vi med – i dagtimerne - at opleve Poznan som vi alle nød og alle ydede hver 
især til fællesskabet. Om aftenen spiste vi en skøn middag – der var krydret med en fanta-
stisk underholdning af lokale folkedansere---- atter en dag der blev nydt i et herligt fælles-
skab. 
Søndag fulgte efter med oplevelser afsluttende med - for de fleste - turens højdepunkt opera-
en ”La Traviata”. 
Efter Operaen var der arrangeret et kort møde med operaens skønne Violetta spillet af Paula 
lancic. 
Dagen sluttede med et dejligt fælles traktement på vores hotel. 
Mandagen blev brugt til flere oplevelser, nogle i fællesskab andre på egen hånd. 
Tirsdag gik turen hjem ad. 
Personligt ser jeg tilbage på en dejlig tur med mange rigtige positive oplevelser, som der kan 
skrives meget mere om. 
En tur som alle vi velbjergede Sct. Georgs Gilde brødre og søstre nød……. og nød rigtig me-
get. 
 
Tææææænke pause. 
 
Men hvor er vort fællesskab …..… hvor finder vi vore fælles ressourcer i dagens samfunds-
problemer. 
 
Hvor er Sct. Georgs Gilderne i den medmenneskelige integrati-
on af dem som banker på vor dør? 
Det er måske ikke et særlig stort under at interessen/
nysgerrigheden omkring Sct. Georgs Gilderne er nærmest 0 ----- 
hvilket ses på medlemstilgangen. 
Vi – Sct. Georgs Gilderne har ikke formået at bruge alle vores 
fælles ressourcer….. i pagt med vore høje idealer. 
Er der noget jeg har misforstået, så må I undskylde, men er der 
nogen der har ideer og lyst hører jeg gerne fra jer. 
 
Per, 3. Gilde 

FÆLLESSKAB 

Privat foto 
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Fortsat fra side 14 

Som slut på deres optræden bød de op til dans og mange fik en sjov og god oplevelse. Det var en 

fornøjelig aften. 

Søndag startede vi med at køre til Swarzedz hvor vi skulle besøge et biavlermuseum med Polens 
største samling af figurbistader.  
Vi fik biernes historie af en guide, og bagefter gik vi ud i 
haven for at se alle de fantasifulde muligheder for bista-
der. Dernæst kørte vi til Rogain Paladset, hvor Dorte vi-
ste os rundt. Det var et palads med mange fine detaljer, 
ligeledes genskabt. Bagefter kørte vi tilbage til hotellet. 
Om aftenen skulle vi i Operaen for at overvære opførs-
len af Verdis La Traviata. Vi havde fået nogle rigtig fine 
pladser og så en virkelig god opførelse med meget fine 
sangpræstationer, især Violetta gjorde det fantastisk, bå-
de hendes sang og indlevelse i rollen var stor.  
Bagefter havde vi fået at vide at vi havde fået lov til at 
møde en af sangerne, og til vores glæde var det Violetta, 
som hed Paula lancic, kom fra Rumænien og kun var 24 år, dette var samtidig hendes debut. 
Paula lancic var ikke færdig uddannet så man må sige hun må have en stor fremtid. 
Da vi kom tilbage til hotellet var der anrettet tapas, så det blev en fin afslutning på en fantastisk 
aften. 
Mandag, vores sidste dag. Den startede meget specielt for mig da det var min fødselsdag og jeg 
fik fødselsdagssang både på dansk og polsk+ masser af flag på min plads i bussen, en hyggelig 
start. Vores første stop var denne dag ved en kæmpe park Cytadel, en af byens mest besøgte. Her 
var et kæmpe monument fra sovjet tiden tilpasset til tiden nu. Her var krigsgrave og også en 
masse krigs maskiner, men det lå alt sammen i meget smukke omgivelser. Herefter tog vi tilbage 
til byens torv, hvor vi oplevede hele spillet med gedebukkene ved rådhuset. Derefter gik vi til 
Microbryggeriet Brovaria, hvor vi hørte om brygningen af øllet og der var smagsprøver.  
Efter vi havde spist frokost på egen hånd, kørte en del af os ud til et andet af Poznans populære 
områder.  

Dette var ved den kunstige sø, Malta søen.  
På søen kunne der foregå mange ting herunder roning og kajak 
sejlads. Der var også mange aktiviteter på land bl.a. en kunstig 
skiløjpe og en bobslæde bane. Den sidste aktivitet var der nog-
le, som skulle prøve og det var bestemt til stor morskab for de 
som var i slæderne og os som så på. Tilbage på hotellet var det 
tid til at sige farvel til vores guide Dorte som helt sikkert var 
med til at vi havde haft nogle 
fantastiske dage i Poznan, og 
lært en masse om Polen og dets 
indbyggere. 

Aftenen var til fri disposition. 
Tirsdag kl 8.30 forlod vi Poznan efter nogle dage med gode ople-
velse i fint vejr. Turen hjem gik uden problemer. Vi blev godt un-
derholdt af Per med dejlig musik og Anne Sofie læste nogle gode 
historier. Vi var i Odense ca. 22. 
 
Mange tak for en hyggelig og god tur. På gensyn i 2019. 
Søren og Vibeke Adeltoft. 
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Fortsætter side 15 

En Busfuld musikelskere til Poznan med god musik, kulinariske, historiske og natur ople-
velser. 
Vi var 39 musikelskere som tidlig morgen torsdag d. 4. okt. kørte mod Poznan i Polen. Turen var 
som de syv foregående ture arrangeret af Ulla Lund og Bent Andersen i samarbejde med Gislev. 
Per Holst var vi heldige at have med igen til at indvi os i musikken. Vi var også så heldige at vi 
for tredje gang havde Anne Sofie Petersen med som guide og bag rettet havde vi denne gang 
Gustav.   Så vi var klar til gode oplevelser. 
Turen til Poznan gik uden problemer og vi ankom til vores hotel NH. ca. kl. 19. Vi fik vores 
nøgler og 19.30 var der aftensmad.  
Fredag, vores første dag skulle vi på rundtur i bus og til fods i Poznan. Vi startede med at blive 
præsenteret for vores polske guide Dorte, en ung kvinde som talte et meget forståeligt og char-
merende dansk, skulle følge os de næste fire dage.  
Poznan er Polens femte største by. Polakkerne har levet en meget omtumlet tilværelse hvor de på 
skift har været under russisk, østrigsk og preussisk herredømme og efter 2. verdenskrig blev de 
en del af Østblokken. Efter kommunismens fald i 1989 er 
deres tilværelse blevet meget forandret. 
Vi startede vores bytur med at køre ud til Katedralen som 
ligger på øen Tumski, for det er her byens historie starte-
de i 1000 tallet. Efter at have besigtiget den smukke Kate-
dral kørte vi ind til det gamle torv ”Rynet”, med alle de 
smalle og farverige købmandshus fra 1500 tallet. Vi nåede 
lige til byens gamle rådhus for at se byens symbolske ge-
debukke som hver dag kl. 12 kommer frem og stanger 12 
gange. Vi sluttede rundturen med at besøge barokkirken 
”Fara”. Derefter havde vi ”fri” til vi skulle mødes for at 
gå til koncert i Pilharmonien om aftenen. 
Vi var så heldige i år at vores hotel lå så centralt at vi kun 
havde ca. et kvarters gang til Torvet, Pilharmonien og 
Operaen, så det gav jo mange muligheder når vi havde ”fri”. 
Om aftenen hørte vi en dejlig koncert, første del med en ung violinist som spillede rigtig flot og 
smukt. En fin oplevelse i smukke rammer. 
Lørdag startede vi med at køre til byen Kornik, for at besøge områdets bedst bevarede slot som 
igennem flere hundrede år havde tilhørt nogle af områdets rigeste familier. I dag ejes det af Den 
Polske Videnskabs Akademi. Vi delte os i to hold, så det ene hold fik en guidet rundvisning i det 
flotte slot, der var nænsomt genskabt efter nazisternes og senere russernes hærgen. De andre gik 
til et galleri med en imponerende samling malerier. Nogle gik også tur i parken som slottet og 
galleriet lå i. Vi kørte så tilbage til byen og os der havde lyst blev sat af ved det store handels-

center ”Stary Browar”, som lå forenden af gågaden. Resten 
af eftermiddagen var til fri disposition. Det var jo lørdag så 
det var en fin oplevelse at se byens liv, men også en spøjs 
oplevelse at man ikke kunne finde ud af hvad der stod på de 
forskellige skilte. 
 

Om aftenen var vi til en Folklore aften uden for byen. Vi fik 

noget godt at spise og mellem retterne blev vi underholdt af 

en dansegruppe som var meget dygtige og farverige.  

Foto: SA 
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2018 Arrangementer Hvor? Arrangør  side 

07.11 Arbejdsdag Gildehuset Husudvalget  

28.11. Fredslyset Odense Domkirke DIS GK nr. 10 

2019     

06.01.19 Nytårskur Gildehuset Stadsgildet  

02.05.19 Alfred Pedersen A/S Gartnerier Bellinge Odense Stad  

30.05.19 Alfred Pedersen A/S Gartnerier Bellinge Odense Stad  

 

Indhold Side 

På den anden side 2 

Indholdsfortegnelse 3 

Mester har ordet 4 

Glimt fra Sct. Georgs løbet 5 

Rosinante 6 

  

1. Gilde 7 

2. Gilde og Husudvalget/arbejdsdag 8 

3. Gilde 9 

4. Gilde - Riddermøder 10 

8. Gilde 11 

9. Gilde 12 

Referat fra Broderfonden 13 

  

Tag med gilderne på tur 14+15 

Bagsiden - info fra redaktøren  16 
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 Mester har ordet!    
spejderideen for voksne 

Kære gildebrødre 

 

November, årets mørkeste måned, står for døren, og så meget mere er der grund til at skabe lys 
og varme inden døre. 
Det kan vi bl.a. gøre ved at være aktive i gildearbejdet, og denne måneds fælles aktivitet er 
som bekendt ”Fredslyset”, som danner rammen om den traditionsrige andagt i Odense Dom-
kirke den 28. november kl. 19.00. Årets fredslysbudskab er: 
 

En flamme bliver til et hav af lys 
 

Deltag i dette arrangement og tag dine venner og naboer med – indbydelsen finder du i Gilde-
kontakt for oktober på side 5. Af hensyn til indkøb til den efterfølgende sammenkomst i Skt. 
Knuds Salen beder vi om, at gildebrødre informerer SGK Verner om, hvor mange I forventer 
at komme.  
 
Gildemesterstævnet er vel overstået, og jeg syntes i hvert fald, at vi fik nogle gode diskussio-
ner i de grupper, som jeg deltog i, og jeg tror, at alle GM var af samme opfattelse – spørg, hvis 
du ikke allerede har fået information fra din gildemester. 
 
En god måde at skabe kontakt på tværs af gilderne er ved at deltage i fælles arrangementer, så 
her er endnu et fælles arrangement, som tilbydes gildebrødre i Odense Stad: 
Har du lyst til at se, hvordan et moderne gartneri drives, så sæt allerede nu ”X” i kalenderen. 
Det er lykkedes at aftale med Alfred Pedersen A/S i Bellinge (dem med bl.a. Katrine & Alfred 
tomater) om et par rundvisninger i maj måned 2019. 
 
Rundvisningerne afvikles: 
Torsdag, den 2. maj 2019 kl. 19.30-21.00 
Tirsdag, den 30. maj 2019 kl. 10.00-11.30 
Invitation og yderligere oplysninger vil komme i Gildekontakt i løbet af foråret; men jeg kan 
allerede nu oplyse, at prisen vil være 20 kr. pr. person, og at deltagerantallet er max. 25 pr. 
rundvisning.  
Skulle det vise sig, at interessen overstiger kapaciteten, kan vi forhåbentlig aftale yderligere 
rundvisninger på et senere tidspunkt. 
 
Venlig hilsen 
Karen 
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Finn bød velkommen. 
 

1. Valg af dirigent: Edith Hermansen   
  Valg af referent: Lis Clausen (i stedet for Lizi Jensen som var bortrejst) 
  Edith kunne berette at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i GK marts. 
 

2. Herefter formanden Finn Børsting Larsens beretning: 
Vi rejste os og mindedes de medlemmer der døde i det forløbne år. Det drejer sig om 6, hvor-
af de 3 stadig var aktive til det sidste og 3 var udenfor gilderne. 
Broderfonden består som følge af de 6 dødsfald og 1 udmelding af 127 medlemmer, heraf 86 
aktive og 41 passive medlemmer. 

 Fonden vil fortsat udbetale 5.000 kr. pr. medlem pr. dødsfald. 
 Fondskapitalen er stort set uændret på små 290.000 kr. 
 

3. Forslag fra Hanne Buchardt og fra bestyrelsen om vedtægtsændringer på: 
§ 5 stk.4 punkt 7 og 8. 
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget. 
Finn oplyste, at vedtægterne var blevet nøje gennemgået i januar på bestyrelsesmødet, hvor 
man enedes om rettelser, som bliver tilgængelige på  
www.sct-georg-odense.dk/gildekontakt 
 

4. Axel Michelsen forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt og kunne berette at 
 alle medlemmer havde betalt og det kommende budget blev godkendt. Axel Michelsen stop
 per som kasserer.  
 Axel vil stadig assistere til en ny kasserer er inde i de forskellige opgaver.  
 

5. Fastsættelse af bidrag og ydelser er uændrede. Broderfondens regnskab er kalenderåret.  
 Broderfondens daglige anliggender varetages af en bestyrelse. 
 Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Lis Clausen 
 
Bestyrelsen består af: 
1.gilde: Bodil Astrup, Ådalsvej 235, 5250 Odense SV. tlf.65 92 65 24 
mail: bae@dsa-net.dk  
2.gilde: Finn Børsting Larsen, Bülowsvej 8, 5230 Odense M. tlf.20 66 81 22 
mail: finnbrstingl@gmail.com 
3.gilde:Poul Bornhøft, Rosenørnsvej 5, 5230 Odense M. tlf.40 91 13 90 
mail: lispo2@gmail.com - FORMAND 
4.gilde: Lizi Jensen, Jupitervænget 4, 5210 Odense NV. tlf.66 16 17 29/20 84 94 29 
mail: lizi.jensen@outlook.dk - SEKRETÆR 
8.gilde: Inger Pedersen, Rypebakken 38, 5210 Odense NV. tlf. 66 16 12 00 
mail: inpeod@outlook.dk  
9.gilde: Lis Clausen, Herluf Trolles vej 274, 5220 Odense SØ.tlf.20 74 11 48 
mail: lisca@sol.dk  
ad hoc kasserer Axel Michelsen, Rosenvænget 74, 5250 Odense SV. tlf. 61 26 35 82 
mail: row74@dsa-net.dk  

Referat fra Broderfondens  
generalforsamling 19/4 2018 

http://www.sct-georg-odense.dk/gildekontakt
mailto:bae@dsa-net.dk
mailto:finnbrstingl@gmail.com
mailto:lispo2@gmail.com
mailto:lizi.jensen@outlook.dk
mailto:inpeod@outlook.dk
mailto:lisca@sol.dk
mailto:row74@dsa-net.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/ 

14.11. 2018  Gildehal, 2. gilde står for arrangementet. 
 
28.11. 2018  Fredslyset 
 
 

Gruppemøder: 
28.11.2018   1. gruppe mødes hos Sonja kl. 18.00 
21.11.2018  2. gruppe mødes hos Annie kl. 18.30 
28.11.2018  3. gruppe mødes hos Anna kl. 13.00 
 

Mærkedage: 
 
09.11. 2018  Margit Christiansen fylder 80 år. 
30.11. 2018  Erna Faurby fylder 90 år 
    Tillykke til jer begge! 

 

Riddergrupperne i Odense Stadsgilde - har møde følgende datoer 
 
Gruppe Ole Bonde:   05.11 kl. 14.00 hos Bjarne 
Gruppe Elna Adamsen:   15.11 kl. 14.30 hos Palle 
 
Har du lyst til at deltage i en af dem, så ring til enten Ole eller Elna - 
alle riddere kan deltage. 

 

Mor til søn: Peter, 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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 Sct. Georgs løbet 2018 
"Igen i år var spejderne på hele Fyn inviteret til Sct. Georgsløb den første søndag i oktober og 
der kom både spejdere fra Nordfyn og Sydfyn. I år var temaet Mickeys klubhus/Mickey Mou-
se Club House og det gav gode og sjove poster for spejderne fx havde Minnie egen hundesalon 
og Pluto kom i skumbad - i badet var der gemt en del ting = klassisk Kimsleg bare på en lidt 
anden måde.  
Der var i alt ca. 300 mennesker samlet i spejderregi på Hollufgård til en skøn dag i naturen." 
Med fast venstre 
Lise Kildelund 

Foto: Erik Ravnkilde 
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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/ 

 

Søndag den 4.  ”Dansk flygtninge hjælp”. Fra Rullekrovej i Spejderhytten 
    Hvis du kan hjælpe så kontakt Nina 20 32 71 23 
 
Mandag den 12. Gildehal kl. 18.00 gr. 82 Husk at meld afbud 
    Til Nina 20 32 71 23 eller Karin 60 31 11 51 
 
Onsdag den 15. Planlægningsmøde Naturlaug 
 
Lørdag den 17. Naturlaug Ulbølle 
 
Onsdag den 28. Fredslyset i Domkirken kl. 19.00 

Den store snerlekrig. 
Hvor yndig, siger man. 
Og de næste år er man i krig 
Med snerlen. 
  Pam Brown, f. 1928 

Grupperne: 
Gr. 81  onsdag den 28. Møde hos Jytte kl. 14.00 Besøg på Museum 
Gr.82  tirsdag den 20. Møde hos Jytte kl. 18.00 
   Dagens emne fortæl en kendt person. 
   Måske skal datoen laves om??? 

Vi ønsker Ulla TILLYKKE med den store dag den 13. 

 

Hvad hedder tallerken i flertal? 
Skår …... 
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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/ 

 Sct. Georgs løbet 

den 7. oktober 2018 

Dejligt at se så mange 

spejdere og gildebrødre. 
  

21. november kl. 19.00: Gildehal. Gruppevis tilmelding til Connie senest den 5. november på 
mail ivarsvej@stofanet.dk eller SMS på tlf. 22 62 04 23. 
 
28. november kl. 19.00: Fredslyset kommer til domkirken. Arrangementet er omtalt i Gilde-
kontakt for oktober. 
 
13. december kl. 14.00 besøger vi Provstegaardshjemmet med sang, historie og lagkager. 
Mere følger fra Jørga. 

5. december kl. 18.00: Julemøde. Indbydelse sendes til alle, men HUSK bindende  
tilmelding og betaling senest den 22. november. 

Gruppemøder:  
2. gr. 26.11 Kl. 18.00 hos Aase. 
3. gr.  07.11 kl. 18.00 hos Hanna 
4. gr. 28.11 Kl. 14.00 hos Lise 
5. gr.  12.11 kl. 18.00 hos Lise 
6. gr  07.11 kl. 17.00 hos Erik 
7. gr. 05.11 kl. 13.00 hos Jette 
8. gr.  07.11 kl. 18.00 hos Knud 

En efterårsdag ved vandrehjemmet 

 Mærkedage:  
 Tillykke til Vibeke og Søren Adeltoft, der den 16. november kan fejre guldbryl 

 lup. Vibeke og Søren holder ikke åbent hus.  
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 1. GILDE 
GK  Inger Hansen GM  Anita Bennedbæk GS  Hanne Eriksen 

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

Gildehal med væbneroptagelse af Ove Mølgaard 

Torsdag den 8. november kl. 19.00 
Gruppevis tilmelding til Bodil Astrup, tlf. 65 92 65 24 eller mail bae@dsa-net.dk 

senest torsdag den 1.11.2018 

 
Grupperne: 
Gruppe 1:  torsdag den 15. november kl. 12.00 hos Edith og Holger 
Gruppe 2:  tirsdag den 20. november kl. 17.00 til 22.00 på Magasinet 

 ”Abrahams sammenbragte børn”  
Gruppe 3:  fredag den 16. november kl. 14.00 på Humlemagasinet. 

Hjertelig tillykke til Bent Andersen der kan fejre 95 år fødselsdag 1. novem-
ber - og har været gildebror i 68 år. 

 

1. gilde har mistet en gildebror gennem 68 år 

POUL NIELSEN 

* 19.04.1925      16.10.2018 

Æret være Poul´s minde 

mailto:ivarsvej@stofanet.dk
mailto:bae@dsa-net.dk
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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/ 

 

Lørdag den 3. nov. kl. 12-14. Gildehuset. Vi skal gøre klar til Flygtningeindsamlingen. 
      Vi regner med at se dig. 
 
Søndag den 4. nov. Kl. 9.00 Gildehuset.  
      Indsamling til Dansk Flygtninge hjælp. 
      Vi regner med at se dig. 

 

 Der er stor brug for vores hjælp.  

Tilbud til alle Gildebrødre 
Store flotte eller små kønne juletræer, kan igen i år leveres.  
Vi kan i år levere hjem til dig. 
Skal du bruge til at pynte op ude som inde til 1. søndag i advent, kan vi også klare det. 
Kontakt os på mail: 2.sctgeorgodense@gmail.com eller på tlf. 3060 9088.  
Vi levere fra sidste uge i november. 

  Onsdag den 7. november kl. 9.30  
  Arbejdsdag i gildehuset. 
  Der er også brug for din hjælp. 

  Der er noget til alle.  
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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/ 

Graat gryr i dunkelt Dæmringslys 
Novemberdagen her tilbys 
med Himlen lav og tung og tyst, 
mens i det lyse Mørkes Ve 
man vinterligt beklemt kan se, 
Hvor det blir mørkt, naar det blir lyst. 
    Kumbel GRUK. 1941 

 
Torsdag den 22. nov. Gildemøde kl.18.30 med Rosinante (se side 8). 
     Vi spiser fra kl. 18.30 til 19.30. 
     Andre gilder er inviteret til at komme kl. 19.30, hvor kaffen vil  
     blive serveret ved bordene.  

 Underholdningen består af duoen Rosinante, der vil føre os   
   gennem Paris´smukke gader med sang og musik, de spiller fra  
   19.45 i ca. 1½ time. 

   
Onsdag den 28. nov. Fredslyset kl. 19.00 i Odense Domkirke 
     Se Gildekontakt for oktober side 5 
 
Søndag d. 4. nov.  Dansk flygtningehjælp - Indsamling 
 
Søndag d. 2. dec.  Julemøde, begynder med højmesse i Bolbro Kirke 

 kl. 10.30 og fortsætter i Gildehuset. Indbydelse udsendes. 

Gruppemøder: 
1. gruppe  Tirsdag den 13. nov. kl. 14.00 hos Kamma 
2. gruppe  Onsdag den 7. nov. kl. 17.00 hos Vagn  

 Emnet er ”Danske småøer” ved Lisbet 
3. gruppe  Torsdag den 15. nov. kl. 18.00 hos Aase 
   Emnet er Danmark set indefra og udefra 
4. gruppe  Torsdag den 8. nov. kl 18.30 hos Tage 
   Hanne T. har oplægget: fra landsby til erhvervsområde og del af storby 

Lisbet fylder 75 år den 24. nov. 
Hanne Veje Olsen har 50 års jubilæum den 28. nov. 
 Vi ønsker tillykke 

mailto:2.sctgeorgodense@gmail.com

