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10 bud for sund og glad alderdom

1.

Godt humør: Letsindighed, optimisme

2.

Aktivitet. Med gulvskrubbe, husgerning, indkøb.
Måneskinsture, ud i naturen, men lad være at løbe, tag det roligt.

3.

Andre mennesker. Meget vigtigt. Selskabelighed forlænger livet.

4.

Penge. Nok kan lykken bi i den fattigste hytte, men der er rart at kunne flotte sig lidt.

5.

Drik vin. Spis livretter. Det gør hverdagen til en god dag. Gode dage forlænger livet
op til 10 år.

6.

Glæd dig over nuet. Ingen kender dagen i morgen.

7.

Dyrk minderne. Man skal give afkald på en del ældre, men heldigvis: Der var en
gang! En god ungdom giver lysere alderdom

8.

Tænk mindst mulig på sygdom. Du er længere om at komme dig end de unge, men
de har også skavanker.

9

Læs avisen som fanden læser Bibelen. Aviser beskæftiger sig med de værste. Det værste rammer de færreste.

10. Husk: Ledighed er roden til meget godt. Mens man hviler sig, kan man tænke over,
hvad man skal finde på. For finde på skal man!
Skrevet af Erik Olaf-Hansen
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07.02

Stadsgilderådsmøde

Gildehuset

Odense Stadsgilde

08.04

Stadsgildeting

Gildehuset

Odense Stadsgilde
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Godt nytår!
Et nyt år med mange dage og mange oplevelser står foran os, både privat og i gilderegi.
Vi starter traditionen tro året med vores egen nytårskur den 6. januar 10.00-12.00 i Gildehuset,
og jeg håber, at mange vil bakke op om denne fine start på året. Der vil blive uddelt donationer, og der vil også blive lejlighed til at møde gode gildevenner; både dem, du plejer at se,
men også dem, som du ikke ser så ofte.
Den 30. januar 2019 har Fyns Distrikt inviteret til distriktsgildehal med optagelse af en ny ridder. Alle er velkomne, og jeg har fået bekræftet, at adgangsforholdene tilgodeser alle, uanset
om man kommer på egne ben, eller om man har brug for hjælpemidler. Invitationen kan læses
her i bladet.
Aftenen kunne blive den oplevelse, som giver det sidste skub for dig, der endnu ikke er ridder,
til at blive det – kontakt dit gildes ridderrepræsentant for en nærmere snak herom.
Stadsgildeledelsen har pr. 1. januar 2019 ændret sammensætning, idet stadsgildeskatmester
Edith Hermannsen, 1. gilde, har ønsket at udtræde af ledelsen.
Ny skatmester er Elsebeth Parlev, 8. gilde, som har lovet at bestride posten indtil stadsgildetinget i 2020. Jeg vil benytte lejligheden til at takke Edith for hendes store arbejde i den tid,
hun trofast har passet pengekassen, og samtidigt byde Elsebeth velkommen tilbage som skatmester.
Når nu talen er på stadsgildeledelsen, vil jeg her meget inderligt opfordre alle jer medlemmer
af Odensegilderne til at overveje, om det ikke skulle være nu, man påtager sig en ledelsespost.
Verner Thomsen, 2. gilde, stopper efter 7 år som stadsgildekansler, og vi skal have en afløser
valgt på stadsgildetinget den 8. april 2019. Du er velkommen til at kontakte Verner for at høre,
hvad det indebærer at være stadsgildets kansler, ligesom du naturligvis også er velkommen til
at kontakte mig.
Jeg vil også benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at iht. § 4 i Stadsgildets vedtægter
skal forslag til vedtægtsændringer for såvel Odense Stadsgilde som for Goodturnfonden
være stadsgildemesteren i hænde senest 1. februar 2019.
Fristen for øvrige forslag er 8. marts.
På gensyn til mange gode gildeoplevelser i 2019
Karen
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Vel mødt til Odense Stadsgildets Nytårskur 2019 Gildehuset den 6. januar kl. 10-12
Kom og hyg dig med Stadens andre gildebrødre - få en snak om løst og fast.
Der uddeles donationer
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Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Fyns Distrikt
Inviterer til Distriktsgildehal
onsdag den 30. januar 2019

i

Kulturhus Fjorden
Regnar Langesvej 1
5300 Kerteminde
Distriktsgildeledelsen og Sct. Georgs Gildet i Kerteminde
har hermed fornøjelsen at invitere alle gildebrødre
fra Odense Stad og Fyns Distrikt til
Distriktsgildehal med forventet ridderoptagelse af:
GM Lisbeth Aavang Jensen

Aftenens program:

18.30 – 19.00
Vandrehal
19.00 Distriktsgildehal
Efter Distriktsgildehallen serveres der et let traktement
Pris: Kr. 160.00
Drikkevarer kan købes til rimelige priser
Tilmelding:
Gildevis tilmelding senest tirsdag den 22. januar 2019 til
DGK Merry Møller 40 44 21 23 eller e-mail merrymoeller@gmail.com
Tilmeldingen er bindende
De bedste gildehilsner
på distriktets- og Kertemindegildets vegne
John Dürr Espersen. GK Kerteminde
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Huset – Riddergrupperne

Gildehuset vil sige dig tak for den tid du har brugt
i gildehuset for at bevarer det i en fin stand..
Vi vil prøve at fortsætte i det nye år, med at mødes en gang om måneden.
Det vil være den første onsdag fra kl. 9.30 indtil middag, eller indtil vi bliver færdig med det
vi er i gang med.
I det nye år vil vi prøve, at man bare kan sende en mail at man kommer.
mail; gildehuset.odense@gmail.com.
Hilsen
Husudvalget.

Riddergrupper i Odense Stadsgilde
Gruppe Ole: 22.01
kl. 14.30 hos Ulla Wittrup, emne: griskhed
Gruppe Elna: 17.01
kl. 14.30 hos Ulla Lund, emne: demokrati
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NYTÅRSTORSKEN
Nytårstorsken har en lang tradition bag sig. For allerede i 1700 tallet begyndte man at spise
fisk til nytår. I dag er det noget mere varieret, hvad vi vælger at servere for nytårsgæsterne,
hvor torsken også har fået konkurrence af blandt andet skaldyr og kogt skinke med grønlangkål.
Men torskens kælenavn hænger alligevel stadig ved, og bliver da også serveret i mange hjem.
I den katolske tid var fisk en fastespise. Og eftersom adventstiden var en faste- og bodstid
kunne fisken få en naturlig placering på menuen her. Også efter reformationen har man mange
steder spist fisk som én af retterne i julen.
I 1700- og 1800-årene begynder man imidlertid at spise fisk nytårsaften eller nytårsdag, måske som en modvægt til al den fede julemad, uden at der skal lægges katolske over- eller undertoner i det. At spise fisk har naturligvis haft særlig udbredelse i kystegne, men efterhånden
som transportforholdene forbedres - fx. med jernbane - vinder skikken mere og mere frem.
Indtil 1700 tallet var nytårsspisen ligesom til jul risengrød og kød. Siden gik man over til kogt
torsk, kogt ål eller klassikeren, klipfisk:
I den katolske tid var fisk en fastespise, og eftersom adventstiden var lig med faste, fik fisken
en naturlig plads på menuen her. Men da julen efterhånden blev mere og mere fed, og i dag
vel sagtens er noget nær det modsatte af faste, blev fisken rykket fra jule- til nytårsmenuen.
I 1800-1900 tallet begynder man at spise fisk til nytår. Men i begyndelsen er det primært folk
tæt på havet, der får nytårstorsk, fordi resten af befolkningen simpelthen ikke har adgang til
fisk.
I dag er torsken nok en lille del af menuen hos mange danskere nytårsaften, men også hamburgerryg og grønlangkål er traditionel spise. Kutymen i mange hjem er, at man spiser fedtfattigt og magert oven på julens udskejelser.
Bordbomber, krudt og raketter.
I det gamle bondesamfund larmede man for at skræmme onde ånder og troldværk væk. Man
troede, at de var særligt aktive ved højtider, og derfor var det vigtigt at larme i forbindelse
med blandt andet nytår.
I gamle dage skød folk med jagtgeværer og larmede ved at knuse potteskår, men i dag er
bordbomber, truthorn, knaldperler og fyrværkeri nok mere brugt.
Det første større fyrværkeri, som kendes i Danmark, var ved Frederik II´s kroning i 1559. og
ved Christians IV´s kroning i 1596 blev der fra Kronborg affyret 80.000 stykker fyrværkeri.
Fra 1800 tallet kunne man købe fyrværkeri, men det var forbudt for private at affyre det helt
frem til 1961. Forbuddet blev dog hverken håndhævet eller overholdt.
Med den stigende velstand blev champagne også en del af larmerepertoiret. Lyden af proppen,
der ofte springer lige efter midnat, skal nemlig være med til at holde det onde væk i det nye
år.
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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/

Nytårsgildehal 2019
1. Sct. Georgs Gilde

3. gruppe indbyder til
Nytårsgildehal med spisning.

Torsdag den 10. januar 2019 i Gildehuset kl. 17.00.

Der begyndes med en vandrehal, hvor der ønskes godt nytår med en forfriskning,
hvorefter nytårs gildehallen afholdes kl 17.30.
Efter denne serveres en nytårsmenu, der består af: Forloren hare med gelé à la
ribs og dagens kartoffel, samt vanilje parfait med Provence vafler efterfulgt af
kaffe/kage og diverse indlæg.

Gruppevis tilmelding senest 4. januar 2019 til Johan
tlf. 29 91 50 15 eller mail: lundvald8@gmail.com
Kom og vær med til at give vores gildeliv en god og festlig start på det
nye år.
Grupperne
1. gr. torsdag den 24. januar
2. gr. torsdag den 24. januar
3. gr. torsdag den 3. januar

Med gildehilsen
3. gruppe.

kl. 12.00 hos Bent
kl. 12.00. Sted efter aftale
kl. 15.00 hos Birthe og Preben

Husk Nytårskuren i Gildehuset søndag den 6. januar. Se Gildekontakt.

-9-

2. GILDE
GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

GS Peter Lassen

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

Godt Nytår 2019
Januar
Den 6. søndag
Den 7. mandag
Februar
Den 4. mandag

Stadsgildet holder nytårskur i Gildehuset,
2. Gilde holder nytårs gildehal i gildehuset
Kl.18,30.Afbud til Erik Jensen. senest d.5/1.
Arr.4.gruppe
Gilderådsmøde i gildehuset. Kl. 19.00
Hele 2.gilde er velkomne. Arr. Ledelsen.
Alle ønskes et godt nytår, og tak til alle som deltog i vores arrangement.

JULETRÆSSALGET 2018.
Tak til alle som købte eller hjalp med
træerne, et rigtigt godt arrangement.
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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/

Sneen dækker mark og mose,
skoven står så mørk og brun,
blank i vest går dagens rose
bort af vint’rens blå paulun.

Christian Winther

Søndag den 6. januar

Nytårskur i Gildehuset, stadsgildet er arrangør.

Torsdag den 24. januar

Gildehal i Gildehuset
1. gruppe står for arrangementet
Gruppevis tilmelding til Hanne Olsen mobil nr. 25 14 00 01
e-mail: hogj.olsen@gmail.com senest 16. januar.

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

Tirsdag den 15. jan. kl. 14.00 hos Gutte.
Torsdag den 17. jan. kl. 17.00 hos Vagn.
Per fortæller om ”Kirkesogne i Odense”.
Onsdag den 16. jan. kl. 18.00 hos Axel.
Torsdag den 17. jan. kl. 18.30 hos Gerda. Erik har oplæg:
Ordsprog og deres betydning.

Husk at betale gildeskat til Karin for 1. kvartal 2019

Gildeledelsen ønsker jer og jeres familier et godt nytår.
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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/

Alle ønskes et godt år 2019.
Vi ser frem til mange glade timer i
fælles samvær, hvor vi i fællesskab
skaber det gode indhold.

16. januar kl. 19.00: Nytårsgildehal. Vi mødes en halv times tid før, så vi over et glas vin
kan nå at ønske hinanden et Godt Nytår, inden vi går ind i Gildehallen.
Menuen denne aften er en tapas tallerken med brød samt kaffe og småkager.
Tilmelding til Kirsten på mail, vermundsvej@gmail.com eller tlf. 20 61 80 80
senest 7. januar 2019.
30. januar kl. 10.00: Gilderådsmøde, dagsorden udsendes til gilderådet.

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

07.01
09.01
23.01
03.01
09.01
07.01
02.01

Kl. 18.00 hos Kirsten
Kl. 18.00 hos Fleming
Kl. 14.00 hos Antje
Kl. 18.00 hos Palle
Kl. 18.00 hos Dorrit
Kl. 13.00 hos Helen
Kl. 18.00 hos Kirsten

Mærkedage:
Tillykke til
Lone Rossen fylder 60 år den 23.01

6. Bergen St. Georgs Gilde har fået ny gildemester.
Bjarne Gunnar Eide, takker jeg for meg. Guri Kaland Sværen er vår nye gildemester.
Bjarne benytter samtidig anledningen å ønske os en riktig god jul og et god nytt år.
Vi ønsker også vore norske gildevenner et godt nytår. Redaktøren
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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 6.

Nytårskur i Gildehuset
8. Gilde er arrangører, så alle mand skal af hus,
og hjælpe til. Arbejdsplan sendes ud.

Tirsdag den 15.

Højby foredragsforening kl. 19.00
Grønlandske problemstillinger v/Per Emdal, Odense

Mandag den 14.

Nytårs Gildehal kl.18.00
Gr. 82 står for dette. HUSK at melde afbud.

Vi hejser flaget den 4. januar for Inger
Og den 14. januar for Nina
Stort TILLYKKE til jer begge to.

Grupperne:
Gr. 81

Mandag den 21. Møde hos Kaj kl. 13.00
Kaj vil fortælle om sin barndom og ungdom, samt oplevelser under 2 verdenskrig.

Gr.82

Onsdag den 9. Møde hos Karin. Vi arbejder videre med fynske Slotte og Herregårde.
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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/

06.01.19
09.01.19

Nytårskur
Nytårsgildehal, 1. gruppe

GRUPPEMØDER:
16.01.19
1. gruppe mødes hos Kirsten kl. 18.00
24.01.19
2. gruppe mødes hos Tove kl. 18.30
23.01.19
3. gruppe mødes hos Inge kl. 12.30
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Årsprogram 2019
Lørdag den 23. marts Nørresø
Søndag den 28. april Bilorienteringsløb på Hindsholm
Lørdag den 25. maj Thorø Huse
Fredag den 14. juni Skovsgaard, Langeland
Lørdag den 13. juli Sundsøen ved Fåborg
Tirsdag, onsdag og torsdag 13.14.15 august Hvalpsund, Fur og Livø
Onsdag den 28. august Hylkedam
Lørdag den 7. september Monnet
Søndag den 22. september Årsmøde i Gildehuset
Lørdag den 26. oktober Højby
Torsdag den 14. november Planlægningsmøde
Fredag den 15. november Svanninge Bakker
Tirsdag den 3. december Julemøde
Alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne kan være med i Naturlaug Fyn.
Abonnement koster kr. 50,00 for et år, så kommer INFO om alle ture via mail.
Kontakt os på 21 49 19 38 eller nybent@midtfyn.net.
Vi er nu 56 medlemmer, og vi er enige om, at lænestolen er verdens farligste opfindelse.
Gå med.
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REDAKTIONEN
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
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:
Elsebeth Parlev:
Elna B. Adamsen:
Erik Christensen:

karen@ibje.dk
vernerthomsen@stofanet.dk
parleve@sol.dk
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.
Februar er det 9. 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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