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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 3. 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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I sommer var vi i Stockholm, hvor vi udover at nyde den smukke natur m. v. besøgte Vasamu-
seet med Vasaskibet. 
 
Beretningen om skibet er en utrolig historie. Det var datidens største og mest exclusive krigs-
skib. Men det sejlede kun få hundrede meter, inden det sank den 16. august 1628 og har ligget 
på 32 m vand i Stockholms havn i 333 år, inden man bjergede det. 
 
Det var et imponerende skib, havde 2 kanondæk med plads til 64 kanoner, og den var udstyret 
med 48 stk. helt nye kraftige 24-punds bronze kanoner, som gjorde Vasa til det mest slagkrafti-
ge krigsskib. 
 
Efter at have sat sejl og på vej ud af havnen kom et let vindstød, hvorved skibet krængede, 
men rettede sig op. Lidt efter kom et kraftigere vindstød, og skibet krængede voldsomt og be-
gyndte at tage vand igennem de åbenstående kanonluger, men det lykkedes ikke at rette den 
op. Så blot efter 1.500 m efter at fortøjninger var kastet forsvandt den svenske flådes stolthed 
under overfladen midt i rigets hovedstad. 
 
Som man gør i dag gjorde man også dengang, nedsatte en undersøgelseskommission. 
Men man fandt ikke nogen ansvarlige. 
 
Men det kom dog frem, at man have foretaget en krængningsprøve, som består i at 30 mand 
løber fra den ene side til den anden. Det skulle være foretaget seks gange, men man afbrød te-
sten efter 3 gange, da skibet rullede for voldsomt. Men officererne turde ikke fortælle kongen 
det. 
Så også dengang havde man sager som vi har i dag med IC4-tog og IT systemer. 
 

Erik Jensen, 2. Gilde 

SKANDALESAGER 

Model af Vasa skibet 

Udsmykningen af agterstavnen 
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Dag to: Tirpitz museet, stort anlagt og betagen-
de, stærkt formidlende – og glædeligt at have 
den ønskede tid til fordybelse. 
 

På hjemvejen undte vi os oplevelsen af Hjerting 
Kirke.  
Vi var de eneste ”gæster” og alle fire opløftet af 
skønheden i kirkerummet.  
Kurt fornemmede rummets fine akustik og sang 
spontant med kraftig blød og besjælet stemme 
”Dona nobis pacem”. Birthe faldt følsomt i og 
lidt efter også Speck med andenstemmen. Så 
smukt og rent og betagende. -  
 

Hvilken dejlig afslutning at køre hjem på! 
 

Tak alle, for to dages godt og berigende samvær. 
 
Antje.   

Fortsat fra side 17 
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4. Sct. Georg Gildes sensommertur til Vesterhavet 
 

Liv er balance, godt liv kræver bevidsthed derom. 
 

I taknemmelighed over to dages berigende oplevelser vil jeg gerne dagen derpå dele mine 
tanker med jer. 
 

Optakten til turen faldt ubehageligt våd helt udenfor vores fine program. Lige før ankomsten 
til vores idylliske frokoststed skiftede jeg derfor i bilen til gummistøvler, og ganske kort efter 
lysnede vejret og programmet kunne gennemføres i tørvejr og solskin. 
 

Speck og jeg var blevet taget op af Kurt og Birthe, og allerede undervejs kunne Kurt fortælle 
om stederne, vi kom forbi vestpå samt gode historier fra sin fødeegn, vi nu befandt os i. – På 
eftermiddagens interessante tur med naturbussen i naturreservatet Skallingen badede vi i om-
rådets helt specielle og behagelige lys.  
Naturvejleder Bent kunne vise os en havørn, han havde fanget i kikkerten, vi så sæler lege i 
vandet, vi samlede muslinger, sandslebne skønne sten og smukt drivtømmer. Bent viste os 
områdets planter og fortalte om deres anvendelsesmuligheder før i tiden og nu. 
 

Middagen blev indtaget med god appetit og efterfølgende formåede vore fire gæve gilde-
kvinder, Anni, Astrid, Dorrit og Lissi gennem deres omfattende forberedelser at involvere os 
alle i at bære ansvar for en festlig aften. Der blev sunget smuk solo-  og munter  
”flerstemmig” fællessang.  

Dorrit gjorde flittig brug af sin opsigts-
vækkende rumsterstang.  
Hendes outfit var bemærkelsesværdigt: 
strålende bluse og stor flot dronningehat, 
mens hendes uundværlige assistent 
Astrid, gerne et skridt bagved og i ærbart 
kordegnelook, skulle styre afviklingen af 
gættekonkurrencer og mimespil.  

Lysten til at optræde gav en glad og munter 
stemning, og der var præmier for godt samar-
bejde og også til dem med læderlap for øjet! 

Fortsætter side 18 
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2018 Arrangementer Hvor? Arrangør  side 

04.10. Arbejdsdag Gildehuset Husudvalget  

25.10. Fellowshipaften Munkebjerg Kirke DIS  

28.11. Fredslyset Odense Domkirke DIS  

06.01.19 Nytårskur Gildehuset Stadsgildet  

 

Indhold Side 

På den anden side 2 

Mester har ordet 4 

Invitation til Fredslyset i Domkirken 5 

En dag i gildehuset 6 

Lidt af hvert 7 

Invitation til gildejubilæum i Bogense 8 

1. Gilde 9 

2. Gilde 10 

3. Gilde 11 

4. Gilde 12 

8. Gilde 13 

9. Gilde 14 

Riddergrupperne i Odense 15 

Fjordens Dag 16 

Naturlaug Fyn 17 

Tag med gilderne på tur 18-19 

Bagsiden - info fra redaktøren  20 
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 Mester har ordet!    
spejderideen for voksne 

Kære gildebrødre 

Når disse linjer læses, har gildemestrene fra hele landet været samlet til træf. Her har vi i 
grupper på tværs af landet drøftet gildernes fremtid; vi har hørt om spejderne.dk og om Ung-
dommens Ø, og vi er blevet orienteret om Internationalt arbejde, Fredslys, Sommerlys og om 
Sct. Georgs Gildernes økonomi. 
Forhåbentlig har der også været tid til at udveksle erfaringer og møde ”gamle” gildevenner. 
Din gildemester kan fortælle mere, når I mødes i løbet af de kommende måneder. 
 
Gildearbejdet er nu i gang igen, og aktiviteterne rykker mere og mere indenfor.  
 
 
 

Der er derfor god anledning til at deltage i årets Fellowshipaften den 
25. oktober. Har du ikke allerede tilmeldt dig endnu, kan du stadig nå 
det. Sidste frist er den 14. oktober – se indbydelsen i Gildekontakt for 
august/september side 4.  
 
 
I dette nummer af Gildekontakt er der indbydelse til Fredslysarrange-
mentet, som i år afholdes onsdag, den 28. november. 
 
Har du i øvrigt lagt mærke til, at Gildekontakt ser lidt anderledes ud, end det plejer? På bag-
grund af ønsker fra flere, er Gildekalenderen flyttet frem til side 3, og der er kommet en ind-
holdsfortegnelse på samme side. Håbet er, at ingen overser de forskellige indlæg, der er i 
bladet. 
 
Har du forslag til bladets indhold, er du altid velkommen til at skrive til vores redaktør Ulla 
Lund – mailadressen kan du finde på bagsiden af Gildekontakt. 
 
Venlig hilsen 
Karen 

 

Efter aftale med Karen er jeg (Kay) fortsat 
Webmaster på den fælles hjemmeside for 
alle Sct. Georgs Gilder under Odense 
Stadsgilde.  
I er velkommen til at kontakte mig.  
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1. september  - Tarup – Davinde  

Naturlauget har før været i dette fanta-
stiske område, som hele tiden udvir-
ker sig.  

Det var spændende at se, hvordan de 
meget regnfulde år 2016 og 17 har på-
virket væksten i området - og nu den 
meget tørre. 

Vi kom forbi Nautilen – en kronologisk 
samling af sten, der alle er fundet i grus-
gravene i området. De er ført til Fyn af 

istidsbræen.  

Man finder også her Anes Høj, en lang-

dysse fra Bondestenalderen.  
En dejlig tur i flot sensommer vejr.  

Efter et forhåbentligt vel overstået 
Årsmøde den 23. september går næ-
ste tur til Hindsgavl søndag den 28. 
oktober. 
 
Få turbeskrivelse pr mail :  
nybent@midtfyn.net 
 
Johan – 1. gilde 

mailto:nybent@midtfyn.net
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Seden Strand den 9. september 2018 
 

Det blev en rigtig god dag til Fjordens Dag. Solen skinnede det 
meste af dagen og cafeen var godt besøgt. Dagens omsætning 
blev på 6.316,50 kr. og overskuddet blev på 4.293,50 kr. som er 
overført til 4. gildes konto. 
 

Jeg takker for den gode hjælp, der var fra gildet, både de der var 
personligt til stede og de der 
havde lavet de mange lækre 
kager, der blev doneret til salg 
i cafeen. De fleste der lige 
skulle have en kop kaffe, valg-
te også lige en kage, når de så 
de lækre kager. 
 

Connie  
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 FREDSLYSET 

Invitation til Fredslysgudstjeneste  
onsdag den 28. november 2018 kl. 19.00 i Odense Domkirke 

 
Fredslyset bæres ind af Stadsgildemester Karen Jensen. 
 
Sognepræst Kirsten Søgaard Kjær byder velkommen og står for højtideligheden i Domkirken 
og ODA-koret (Odense Domkirkes Amatørkor) under ledelse af Grete Purreskov medvirker 
ved højtideligheden. Tema for Fredslyset 2018 er ”Fred har behov for et tolerant fællesskab”. 
Alle er velkomne 
 
Lidt om Fredslyset i Danmark: 
Odense Stadsgilde henter den 27. november 2018 Fredslyset i Roskilde, i Sankt Laurentii 
katolske kirke, hvor det brænder året rundt. (kan også hentes i Aarhus). 
Kl. 18:00 tændes Fredslyset 
- og der holdes en kort andagt. Efter andagten tændes faklerne og fakkeltoget går mod Roskil-
de Domkirke. 
Kl. 19:00 føres Fredslyset ind i Roskilde Domkirke 
Efter gudstjenesten dér kan man tænde sit lys ved Fredslysets flamme, som herefter spredes 
ud i hele landet. 
 
Den 28. november 2018 kl. 19:00 afholdes Fredslysgudstjeneste i Odense Domkirke 
Ønsker du at få tændt dit eget lys ved Fredslysets flamme i Odense Domkirke, bedes du med-
bringe lygte/lys – en flamme bliver til et hav af lys. 
 
Efter højtideligheden vil der i Sct. Knud salen blive serveret 1 glas rød- eller hvidvin,  
1 øl/vand samt lidt tilbehør. ODA-koret følger med over i Sct. Knud salen.  
Prisen for denne del af arrangementet er 25 kr. pr. person. 
 
Da dette arrangement er åbent for alle interesserede, vil vi, af hensyn til indkøb, meget ind-
trængende bede gildebrødre og deres gæster om at tilmelde sig senest onsdag den 21. no-
vember 2018 til Stadsgildekansler Verner Thomsen via e-mail: vernerthom-
sen@stofanet.dk eller via SMS 22 90 45 65. 
 
Med venlig gildehilsen 
Stadsgildeledelsen 
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Glimt fra en arbejdsdag i gildehuset 

Der er altid brug for en  hånd ... 

- og vi har det hyggeligt …. 
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Deltag i en af Odense gildernes riddergrupper. 

1. gruppe holder møde hos Bjarne Mortensen den 5. november kl. 14 
- emnet er ”De syv dødssynder”. 
 
2. gruppe holdt møde hos Elna Adamsen den 24. september kl. 14.30 
- emnet var ”Hjælpsomhed”. 

 

Jeg blev for nogen tid siden spurgt, - ”Hvorfor er du ridder?”. 

Ja, hvorfor blev jeg egentlig ridder?  
Da jeg gik ind i gilderne, for snart 50 år siden, svarede jeg ved optagelsen, at jeg ønskede og 
håbede, at det var en fortsættelse af spejderarbejdet, men på et voksent plan. Den fælles bag-

grund i spejderiet - med fælles idealer, var det der tiltrak, og så det at begge mine forældre var 
gildebrødre. 
Som spejder, var det helt naturligt, at man dygtiggjorde sig, tog duelighedstegn, væbner- og rid-
dersnoren - tog del i de opgaver der var, så det var derfor også helt naturligt for mig, at jeg skul-
le være ridder. 

MEN - som mange andre, fik jeg desværre også det, at blive ”slået til ridder”, galt i halsen.  
Det var ikke trinnets skyld, men udlægningen af det, at blive ridder, som var helt forkert.  

Flere troede, hvilket det da også var fra begyndelsen, at det var noget med ”kors og bånd og 
stjerner”, at man blev noget særligt, indenfor gildebevægelsen, men heldigvis er vi havnet på et 
fornuftigt plan, med begge ben på jorden. 
Det lærte jeg, da jeg sad i KSU (landgildets kursus og uddannelsesfunktion), og vi skulle revi-
dere Riddertrinet. Det var, for mig, som rimelig ny gildebror, meget spændende. Jeg skulle til at 

”tænke” anderledes, for der skulle sættes ord på mine tanker. Det i sig selv var belærende, at 
”skulle formulerer sig” og som den første, blev jeg optaget efter de nye ritualer. Det var i 1974. 
Jeg fik stillet et spørgsmål, et spørgsmål som passede til mig, og som jeg nu skulle forsvare. 
 

Var jeg så med ”et slag” blevet en anden, noget mere? Næh, og det bliver jeg aldrig, men jeg 
havde været igennem en udvikling, havde tænkt tanker og givet mine tanker ord, ord som ikke 
længere kun var i mit hoved, ord som jeg nu skulle forsvare, jeg havde arbejdet med mig selv.  
 

MEN - et husker jeg, det som en fantastisk aften, og gildebrødre fra 4. Odense, fulgte mig på 
vej. (Tak Ritta og Mogens). 

Tag det næste skridt - bliv ridder - det er en helt naturlig udvikling. 
Ulla 
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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/ 

Fællesmøde med 2. gilde 1. oktober - kl. 18.30 Gildehuset 

Mit eget livs eventyr af Torben Iversen  

Program: Fælles spisning - Torben Iversen underholder 

Pris 85 kr. for mad og kaffe (drikkevarer kan købes) 

Ægtefælle er velkomne, tilmelding kan ske til 2.sctgeorgodense@gmail.com  

 

 

7. oktober Sct. Georg løb (spejderløb) kl. 10.  

Temaet i årets spejderløb er Anders And.  

 

 

25.10 Fellowshiparrangement (se GildeKontakt nr. 8/9 - aug./sept. side 4) 

 

Møder i grupperne: I hører datoerne fra: Margit, Tove og Jette. 

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 

afholder landsindsamling 4. november  

 men forud for dette er der mulighed for at deltage i en omvisning i Jens Galschiødts 
Galleri, hvor kunstneren selv viser rundt, hvorefter èn af Dansk Flygtningehjælps ud-
sendte fortæller om situationen for flygtningebørn i områder præget af krig og konflikt. 

 Arrangementet foregår tirsdag den 23. oktober kl. 19-22, Banevænget 22, Odense N.  
 
Det koster 100 kr. at deltage og pengene går ubeskåret til Dansk Flygtningehjælp.  
Bindende tilmelding til: tovevincentz724@gmail.com  
og betaling til: reg. 4183 kr.nr. 1323334 senest den18. okt.  
hvorefter du modtager en adgangsbillet.  
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Gildehusets håndværkerbande er klar igen TORSDAG DEN 4. oktober kl. 9.30 i gildehuset.  
Tilmeld dig venligst på tlf. 30 60 90 88 eller mail; gildehuset.odense@gmail.com. 
Hvad skal vi lave. Rengøring,-træarbejde,-havearbejde, maling. m.m. 
Der skal lyde en stor tak for jeres indsats, til dem som har deltaget. 
 
Husudvalget 

Kære gildebrødre………….. 
VIS HENSYN… når der arrangement i huset, det være sig et møde 
eller nogen der holder fest, er der ikke adgang for andre. Er det 
smuttet, at du ikke har set på kalenderen inden, så aflever dine ting i 
kælderen. Tak 

GILDEHUSET. 

 

 

 

Kære gildebrødre 
Hjælp os!! 
Skal du aflevere noget i huset eller har et møde eller er du forbi og skal på toilet, 
så efterlad hus m.m. så ingen kan se at der har været besøg. Vis respekt for dem 
som dagligt forsøger at huset er ok. 
Mange tak!! 

Glemte ting i Gildehuset 
Du vil i næste gildekontakt se hvornår der er fremvisning af glemte sa-
ger, derefter vil de blive bortgivet. 
Husudvalget 

mailto:2.sctgeorgodense@gmail.com
mailto:tovevincentz724@gmail.com
mailto:gildehuset.odense@gmail.com
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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/ 

 

Af alle menneskelige handlinger, bortset fra frembringelse 
af børn. er havearbejde den mest optimistiske og forhåbningsfulde. 
En gartner er per definition en person, der planlægger og tror 
på fremtiden, hvad enten det er på kort eller lang sigt. 
          Susan Hill. 

Mandag den 22. Gildemøde: Gruppe. 81 
 
Torsdag den 25. Fellowship i Munkebjerg Kirke kl. 18.30 
    ”Solisterne” en flok musikalske venner i deres bedste alder.  
    Pris pr. kuvert 100,- kr. 
    Tilmelding senest søndag den 14. oktober. 
 
Søndag den 28. Naturlaug Hindsgavl 
 
 
Vi ønsker Lone TILLYKKE og hejser flaget den 10. oktober 
 

Grupperne: 
gr. 81  Møde efter aftale 
gr. 82  Møde efter aftale 
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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/ 

 

9. september 2018 

Fjordens Dag. 
Gildet havde Café ved 

Seden Strandby. 
  

3. oktober kl. 10.00: Gilderådsmøde, mødeindkaldelse er udsendt. 
7. oktober. kl. 10.00: Sct. Georgs løb på Hollufgaard 
25. oktober: Se indlægget fra Stadsgildet.  

Gruppemøder: 
2. gr.  Ingen gruppemøde i oktober 
3. gr. 04.10  kl. 10.00 hos Karin, brunch og besøg på Tidens Samling 
4. gr.  Fastlægges på gruppemødet den 25. september 
5. gr. 11.10 kl. 19.00, Højskoleforeningens foredrag ”En anden Gren”  

  af Jesper Wung Sung på Sct. Knuds Gymnasium. 
6. gr. 11.10 kl. 18.00 hos Claes 
7. gr. 01.10 kl. 13.00 hos Karen 
8. gr. 03.10 kl. 18.00 hos Else 

Mærkedage:  
25. oktober fylder Ketty 75 år 

8. gruppes tur til Lyø . 
8. Gruppe samledes kl. 9.45 i Faaborg ved færgen til Lyø, men på grund 
af utrolig mange passagerer, var det på et hængende hår, at vi kom med, 
men med hiv og sving lykkedes det. 
 
Ved ankomsten til Lyø, gik vi, som det første op til skrøne fortæller Susi 
Hansen, der i en lille times tid underholdt med skrøner og små anekdoter 
fra et langt liv på havet som radiotelegrafist. Derefter fandt vi et sted, 
hvor vi kunne spise vores medbragte mad, til duften af stenovns bagte 
pizzaer. 
 
Efter en lidt anstrengende tur i vandkanten syd om øen, fandt vi klokke-
stenen, en stendysse fra ca. 3000 år før vor tidsregning. Efter en tår kaffe 
og et stykke rabarbertærte fra den lokale købmand, vendte vi snuden mod 
færgehavnen, efter en blæsende dag på Lyø. 
 
Kirsten, 8. gruppe 
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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/ 

”Fra smedens køkken til Kongens køkken” 
I Gildehuset torsdag den 11. oktober 

Vi mødes i Gildehuset kl. 18.00 med ledsagere til ”Forloren Skildpadde” samt kaffe i pausen. 
 

Kl. ca. 19.00 vil Kirsten Skovbølling,  
 
der var ansat i køkkenet på Amalienborg i Dronning Ingrid og Kong Frederiks regeringstid, 
fortælle om dagligdagen og de mærkedage, der var i Kongehuset. 
Gruppevis tilmelding til Johan, tlf. 29 91 50 15 eller mail: lundvald8@gmail.com 

 

Gruppe: Intet møde i oktober. 
Gruppe: mandag den 1. oktober kl. 13.00 hos Inger og Flemming. 
Gruppe: Intet møde i oktober. 
 

Husk 
Gilderådsmøde den 23. oktober. Indkaldelse udsendes 

FellowShip den 25. oktober i Munkebjerg Kirke 
Se ”Gildekontakt” nr. 8/9 side 4) og tilmeld selv til Verner 

Kongens Køkken 

mailto:lundvald8@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/ 

Mit eget livs eventyr af Torben Iversen 
Mandag den 1. oktober kl. 18.30. 

I Gildehuset, Højstrupvangen 1. Bolbro (overfor Idrætshallen) 
 

Program for fortælleraftenen: 
Torben Iversen fortæller om sit liv som H.C. Andersen. Arr. sammen med 9 gilde. 
Fællesspisning: Pris 85,00 for mad og kaffe, (drikkevarer kan købes)  
Tilmelding nødvendig - senest den 26. september 2018 
 
Alle er velkomne, tilmelding skal ske til mail:  2.sctgeorgodense@gmail.com 

 

Vaccination i Gildehuset.  
Torsdag den 11. oktober kl. 9.00-12.00.  

Regner med at alle Gildebrødre hjælper til. 
 -------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Gratis Influenzavaccination i Gildehuset - Odense V 
Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 10:00 - 11:30 hos Sct. Georgs Gilderne, i samarbejde 
med 2. Sct. Georgs Gilde  
 

Danske Lægers Vaccinations Service 

Torsdag den 4. oktober kl. 9.30 - Arbejdsdag i Gildehuset. 
Alle er velkomne - der er også lidt til dig. 
 
Søndag den 7. oktober kl.9.00 Sct. Georgs løb på Holluf gård. Alle får besked om job. 
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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/ 

Oktoberdagens skiften 
af skyer, sol og regn 
slår som en blæstens rytme hårdt 
i hjertets egn 
   Jens Rosendal. 1985 

 
Torsdag d. 25. okt. Fellowship aften kl. 18.30 i Munkebjerg Kirke 
  Østerbæksvej 87, 5230 Odense M  
  Se programmet i Gildekontakt for aug.-sept. 
  Tilmelding er senest 14. oktober til Verner Thomsen. 
  Vi opfordrer til, at man bakker op om arrangementet, 
  vi har ikke andre gildemøder i oktober. 
 
 

Gruppemøder: 
1. gruppe  Tirsdag den 9. okt. kl. 14.00 hos Lene og Erik 
2. gruppe  Torsdag den 11. okt. kl. 17.00 hos Signe.  
   Emnet er ”Erhvervsskoler i Odense” ved Kirsten 
3. gruppe  Mandag den 8. okt. kl. 18.00 hos Birte og Niels 
   Emnet vil være spørgsmål fra kortene. 
4. gruppe  Torsdag den 11. okt. kl 18.30 hos Hanne Thormose  
 
 
Husk at Gildeskat forfalder den 1. oktober. 

 

mailto:2.sctgeorgodense@gmail.com

