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.
OBS: HUSK - ved tekst/vers - er vi forpligtiget til at oplyse forfatternavn - og foto hvem
der har taget det.
- OG sidst, men ikke mindst, vær rar at overholde deadline.

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.
Januar er det 8. 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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P-PLADSEN VED GILDEHUSET

Privat foto

Kære gildebrødre. Vi har et problem!
På gildemesterstævnet her i efteråret blev vi præsenteret for en meget nedslående fremtid for
gilderne i Danmark.
Pt. er der 3.000 medlemmer og tendensen er stærkt faldende. Hvis udviklingen forsætter vil vi
i år 2025 være på ca. 1.800 medlemmer og der vil være et kæmpe underskud.
Groft sagt vi - gilderne i Danmark - vil være gået konkurs.

Hindsgavl Dyrehave den 28. oktober.
Den sidste tur i år gik til Hindsgavl, dette naturskønne område som H.C. Andersen har
kaldt det smukkeste sted i Danmark.
Det er nu nok kønnest i solskin, men……… ikke denne søndag.

Er det, det vi ønsker, eller vil vi gøre noget ved det, og hvad kan vi gøre?
På gildemesterstævnet blev problemerne lagt klart frem, og det blev betonet, at der ikke var
nogle ”tabuer”.
4. Gilde har fremsendt et strukturændringsforslag i første omgang til alle gilderne i Odense.
Forslaget slanker den nuværende struktur og vender et underskud til et overskud. Vi opfordre
kraftig til at vores forslag diskuteres i de enkelte gilder, så vi kan fremlægge et seriøst forslag
til landsgildetinget i 2019.
Men er det nok? Hvad med selve ideen, betyder Gildebevægelsen overhoved noget for os?
Og hvis den gør, hvad skal vi så gøre for at overhovedet at overleve?
Kan vi skaffe nye medlemmer? I så fald hvordan? Hvordan gør vi os mere synlige?

Vi fik set Slottets meget imponerende køkkenhave og gjorde holdt på Slotsbanken.

Min opfordring er endnu engang at emnet tages op til debat i de enkle gilder, det er ikke nødvendigvis 4. Gildes forslag der er det endegyldige, det der er vigtigt er at vi alle tager problemet alvorligt, debatterer det og tager stilling til hvad vi vil og hvad vi kan gøre.

Lidt senere på turen gennem skoven, og fik vi set et par fine hjorte med deres imponerende opsats.

Vi har et problem. Hvad gør vi ved det?

Alle 20 kom godt igennem slud og regn. Det var et mærkeligt vejr denne søndag, til og
fra Odense havde vi flot solskin, men en god og frisk tur som Ulla og John havde arrangeret. Husk julemødet i gildehuset til gløgg og æbleskiver, mandag. den 3. december.

Jette Born
4. Gilde

Johan – 1. gilde
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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/

12.12.

Fællesmøde med 2. Gilde kl. 18.30 Gildehuset

3. gruppe inviterer hermed gildebrødre med ledsager til

JULEFEST.

Vi byder på lækker buffet, kaffe og sjov underholdning.
Ingen julefest uden gaver, så medbring hver en lille gave til ca. 20 kr., vi håber at se rigtig
mange.
Tilmelding senest 7. december til meretestensdal9@gmail.com tlf. 61 60 53 55.

GRUPPEMØDER:
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe

intet møde i december
5. december hos Dorte
intet møde i december
MÆRKEDAGE:
Sonja Heineke fylder 80 år.
TILLYKKE
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Alfred Pedersen A/S

Gartnerier Bellinge

Odense Stad

2019
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8. GILDE

Mester har ordet!
GK Karin Jensen

spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

I løbet af december holdes flere arrangementer med Fredslyset som centrum; måske var det
en idé, om DU fortalte i det næste Gildekontakt om den måde, du/jeres gilde tænder lys i
mørket – skriv til redaktøren senest den 15. december (mailadressen står på bagsiden af Gildekontakt)
Rigtig mange håber jeg også, at vi bliver, når vi mødes til nytårskur med uddeling af Goodturnmidler og en god snak på tværs af bordene – måske skulle du overveje at sætte dig sammen med nogle af de gildebrødre, som du ikke møder så ofte; det er altid spændende at møde nye mennesker – det er den 6. januar 2019 kl. 10.00-12.00 i Gildehuset.
Sluttelig vil alle vi i Stadsgildeledelsen ønske alle gildebrødre og jeres kære en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

JULETANKE POST FESTUM
Hvor trist, vi ikke har juleaften
et par dage efter, at vi har haft den!
Så var der meget, jeg fået haver,
Jeg ville bruge som julegaver!
Piet Hein.

Lørdag den 1. december

Julemarked i Odense
Dem der har tid og lyst, så mødes vi ved H.C. Andersen
På bænken kl. 11.00.

Mandag den 3.

Naturlaug - Julemøde i Holluf Pile

Grupperne:
Gr. 81
Gr. 82

Mandag den 17. december - møde hos Lone kl. 13.00
Anny læser historie og vi ser MATADOR
Juler og taler om Juletraditioner
Mandag den 17. december - møde hos Elsebeth
I ønskes alle en rigtig GLÆDELIG JUL & ET GODT NYTÅR

Venlig hilsen
Karen
PS Har du husket at svare på spørgeskemaet vedrørende I-dag? Du kan nå det endnu; sidste
frist er 5. december.

Redaktøren ønsker alle
en god og glad jul, samt
et godt og lykkebringende nytår.

-4-

GS Lone Nielsen

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

Det’ sørme – det’ sandt – december, står der i en julekalendersang fra ”Jul på slottet” – og
selvom november synes uendelig lang, er det nu igen lykkedes at nå til december med al
dens hygge og varme; både i familiens, venners og gildets lag.
I skrivende stund ved jeg ikke, hvor mange vi var til Fredslysgudstjenesten; men jeg håber,
at vores fælles indsats med at få sat plakater op i kirkerne i Odense, har båret frugt, så vi har
været rigtig mange. For mig varsler netop denne aften, at julen er nær – måske har du det på
samme måde?

GM Nina Nøddelund
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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/

Fredslyset.
Traditionen tro skal vi til Provstegaardshjemmet med
fredslyset og lagkager.

5. december kl. 18.00: Julemøde. Særlig indbydelse er udsendt på mail.
13. december kl. 14.00: Besøger vi Provstegaardshjemmet med sang, historie og lagkager.
Mere følger fra Jørga.

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

05.12
Deltager i julemødet
05.12 Deltager i julemødet
12.12 Kl. 17.30 hos Bjarne
05.12
Deltager i julemødet
Intet gruppemøde
10.12
Kl. 13.00 hos Mogens
05.12
Deltager i julemødet
Mærkedage:
Tillykke til
Kæthe Jørgensen fylder 80 år den 21.12
Lone Mikkelsen fylder 60 år den 23.12

Tak:
Mange tak for besøg af Jette og Erik Born og for den fine buket, de havde med til mig fra 4. Gilde. Håber snart at være frisk nok til at kunne deltage i Gildets arrangementer. Kæthe

Riddergrupper i 4. gilde, med deltagelse fra andre gilder
Gruppe Ole: 22/1 kl. 14.30 hos Ulla Wittrup, emne: Griskhed
Gruppe Elna:17.01 kl. 14.30 hos Ulla Lund, emne: Demokrati
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3. GILDE

HUSET - DIVERSE
GK Jytte Yde

GM Lisbet Søholm

GS Karin Ravnkilde

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

Sikken voldsom trængsel og alarm,
det er koldt, og man må gå sig varm;
lygten tændes klokken fire alt,
det skal være aften med gevalt.
Midt på gaden sælges træer og frugt,se butikken, hvor den stråler smukt.
Varer kan man få i tusindvis,
tænk dem bare, under indkøbspris.
Peter Faber

Parkeringspladsen: Så sker der noget, der er lige blevet støbt dæk på bassinet, som ligger
under vores P-plads. Der blev kun brugt 30 store lastbiler med hver 10 m3 i.
Ja, det blev klaret på en dag flot.
Næste projekt, for at vi igen kan bruge vores P-plads, er at der skal graves et par store rør i,
hvor det ene kommer ovre fra Rømersvej af. Når det er færdigt og blevet tilsluttet bassinet, så
kan man lave vores P-plads færdig. Man regner med at vores P-plads kan tages i brug sidst i
januar måned.
Hvis alt går vel, vil der blive inviteret til (åbent bassin), at se det hele under jorden når det er
færdigt. Det regner man med i marts måned.
LYSET: Hvorfor kan jeg ikke slukke lyset i den ene ende af salen i gildehuset ???
Dette er et meget ofte stillet spørgsmål.
Det er fordi lyset er blevet tændt fra højsædet, der skal det så også slukkes.
Hvis lyset i begge ender af lokalet tændes inden for døren, når I kommer,
så kan I også slukke det der.

Søndag den 2. december - Julemøde, begynder med højmesse i Bolbro Kirke
kl. 10.30 og fortsætter i Gildehuset.
Indbydelse er udsendt.

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

Intet møde i december.
Torsdag den 13. december kl. 17.00 hos Ruth.
Emnet er ”Danske småøer” ved Lisbet.
Torsdag den 6. december kl. 18.00 hos Hanne B.
Tirsdag den 11. december kl. 18.30 hos Erik.
Tage/Hanne Christine har oplæg.

Kirsten fylder 75 år den 21. december.
Vi ønsker tillykke og hejser flaget for Kirsten

Projektor: Ja, der findes mange moderne ting, som er rare at have
ved hånden.
Når bare det virker.
Det er ærgerligt at have forberedt sig og så det ikke virker.
Der vil blive lavet en informationsaften i januar, her vil ALLE kunne
komme og blive vejledt.
Har du brug for en orientering inden, så kontakt husudvalget.

-6-
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2. GILDE
GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

Køkkenet: Sæt venligst porcelænet på plads,
hvor I tog det (følg billederne).
GS Peter Lassen

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

Så vil det være nemmere, at finde det, hver
gang man skal bruge noget.
Tak.

ARBEJDSDAG I HUSET
Onsdag den 5. december arbejdsdag i huset.
Kl. 9.30 mødes vi og slutter omkring kl 13.00 eller så længe
du kan.

Lørdag den 8. dec. kl. 12-18.
Søndag den 9. dec. kl. 12-18.
Mandag den 10.dec. kl. 14-17.
Tirsdag den 11. dec. kl. 14-17
Onsdag den 12. dec. kl. 14-17

Udlevering af juletræer ved gildehuset.
Udlevering af juletræer ved gildehuset.
Udlevering af juletræer ved gildehuset.
Udlevering af juletræer ved gildehuset.
Udlevering af juletræer ved gildehuset.

Der er mange forskellige opgaver, ude som inde, vi skal nok
finde noget til dig.
Vi vil gerne have en tilmelding fra dig på tlf. 30 80 90 88.

kl. 19.00 JULEARRANGEMENT MED 9. Gilde i
Gildehuset med spisning og julehygge.
Se hele programmet på 9. gildes side.
Torsdag den 13. dec. kl. 14-17
Fredag den 14. dec. kl. 14-17
Lørdag den 15. dec. kl. 12-18
Søndag den 16. dec. kl. 10-16

Udlevering af juletræer ved gildehuset.
Udlevering af juletræer ved gildehuset.
Udlevering af juletræer ved gildehuset.
Der sælges juletræer i skoven Sellebjerg
Plantage Odensevej 125 Skallebølle.
Fæld selv eller køb et af de fældede.
Musik i skoven, æbleskiver og dukketeater.

Mandag den 17. dec. kl. 14-17
Tirsdag den 18. dec. kl. 14-17
Onsdag den 19. dec. kl.14-17
Torsdag den 20. dec. kl. 14-17

Udlevering af juletræer ved gildehuset.
Udlevering af juletræer ved gildehuset.
Udlevering af juletræer ved gildehuset.
Udlevering af juletræer ved gildehuset.

Alle ønskes en glædelig jul, håber at I har fået et juletræ,
og støttet et godt formål!
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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/

Kære gildebror i Odense gilderne.
Vi leverer gerne dit juletræ MED rabat.
Pris afhentet ved gildehuset efter aftale.
Pris 170,- kr. op til 2 meter.
Vi kan også levere det hjem til dig.
Pris 185,- kr. op til 2 meter./når det passer dig.

Vi kan levere i alle størrelser meget små meget store eller ganske almindelige, slanke tykke
eller …...
Skal det stå uden for i haven eller i stuen, fra 1. meter til 8. meter eller ??
Vi leverer det, bestil det på mail 2sctgeorgodense@gmail.com
eller ring til nissen og bestil eller spørg - 30 60 90 88
Gør en forskel.

Juleafslutning med ledsagere

Lørdag den 15. december kl. 13.00
Gruppevis tilmelding senest den 8. december til Hanne Eriksen
Tlf. 51 51 20 58 eller mail. hekallerupvej@hotmail.dk
Invitation er udsendt

Grupperne:
1. gr. Onsdag den 12. dec. kl. 13.00. Julemøde hos Anita
2. gr. Onsdag den 12. dec. Nærmere besked ved gruppelederen
3. gr. Torsdag den 6. dec. kl. 12.30. Jul hos Hanne

Glædelig jul ønskes alle

Vores salgsoverskud går til noget vigtigt.
Arbejdet på OUH med Unge der har ondt i psyken.
Så gør noget støt ved at købe et træ hos

2. Sct. Georgs gilde i Odense.
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Husk at bestille Mistelten
hos Johan – kr. 25,00
SMS tlf. 29 91 50 15

-9-

