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Turnusordning!

”På den anden side” går på skift i gilderne.
Februar er det 1. 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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Fortsat fra s. 18

Der vil altid være nogle lag, man finder bedre end andre.

En lille fortælling til eftertanke!!

Og så er det op til én selv, hvad man vil gøre ved det. Glæd dig over, hvis du er en af dem som
oplevede den store lykke at vokse op som barn, før lovgivningsmagten og andre myndigheder
regulerede vores liv til vores eget bedste…
”Det gode liv var vores!”
Nina 8. gilde

Nu er det snart tid til at finde frem til de medlemmer der kan og vil besætte ledelsesposterne i
det kommende år.
For nu nærmer vi os med hastige skridt gildeting i de enkelte gilder og på stadsgildeplan.
Derfor syntes jeg denne lille fortælling siger noget, til mange der ikke syntes de er ”gode nok”
til posterne der skal besættes.
En vandbærer i Kina havde 2 store krukker, som hang på hver side af en stand, han bar over
nakken.
En af krukkerne havde en stor revne, mens den anden var i perfekt stand og altid leverede en
fuld portion vand.
I slutningen af en lang vandretur fra bækken til huset, var krukken med revnen kun halvt fuld.
Det skete dagligt i 2 hele år. Vandbæreren leverede kun halvanden krukke vand til sit hus. Den
perfekte krukke var selvfølgelig tilfreds med sin præstation. Den var perfekt til det, den var
skabt til.
Men krukken med revnen skammede sig over dens ufuldkommenhed og var skuffet over, at
den kun lykkedes med halvdelen af det, den var skabt til at kunne klare.
Efter 2 år med hvad den opfattede som en fiasko, sagde den til vandbæreren en dag ved bækken:
Jeg skammer mig, da denne revne forårsager, at vandet lækker hele vejen tilbage til dit hus.
Vandbæreren sagde til krukken: Lagde du mærke til, at der kun er blomster på den ene side af
stien, men ikke på den anden krukkes side? Jeg har altid kendt til din revne, så jeg plantede
blomsterfrø på din side af stien, og hver dag vi går tilbage til huset, vander du dem. I 2 år har
jeg kunnet plukke blomster, så jeg har, kunne pynte vores hjem.
Hvis du ikke har været den, du er, havde vi ikke haft så smukt et hus.
At leve livet perfekt og forsøge at være perfekt, gør dig ikke lykkelig.
Det bliver du, når du er dig selv.
Ukendt forfatter
Margit Christiansen

Redaktøren skriver:
”På den anden side” er ikke forbeholdt gildemesteren.
I det gilde der har ordet, er det frit, så hvis du har noget
på hjerte, når det er dit gilde der står for tur, så lav en
aftale med din gildemester eller kansler.

9. gilde
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Fortsat fra s. 17

Ind imellem snød man lidt med de farver, man ikke kunne lide og holdt kuglen under vandhanen til denne farve var skyllet næsten af - men aldrig helt man skulle jo nødigt risikere at gå glip af noget af det gode måske fra næste farve.
Man blev altid grebet af en akut trang til at knase en forvandlingskugle i samme øjeblik, man
mærkede, at nu var den hårde skal blevet så tynd, at tænderne kunne bryde igennem den. Det
allerbedste øjeblik var lige netop dér, hvor man knuste skallen og kunne mærke smagen af de
sidste par hårde farvelag blandet med det bløde tyggegummi. Egentligt en ganske stressende
form for slik. Vi, der sidder her har levet længe nok til at se, at mange ernæringsteorier lider
samme cykliske skæbne som alle mulige andre trends og modefænomener, hækling f.eks. Det
var topmoderne i 70’erne og er nu blevet det igen. Ifølge dagens lovgivere og bureaukrater
burde de af os, som var børn i 40’erne, 50’erne og 60’erne, ikke have overlevet. Vore børnesenge var malet med blyholdig maling, ingen børnesikring på medicinflasker, døre eller skabe,
- når vi cyklede, bar vi ingen hjelm. Som børn kørte vi i biler uden sikkerhedsseler eller airbags - drak vand direkte fra haveslangen og ikke af flasker. Vi spiste brød med smør, drak sodavand med sukker i, men blev aldrig overvægtige, fordi vi altid var ude at lege.
I mange år har jeg ikke set forvandlingskugler i butikkerne, de er nok blevet ulovlige på et
tidspunkt, ligesom så meget andet er blevet det. Et eller andet barn har måske på et tidspunkt
fået allergiske reaktioner på farvestofferne, fået en kugle til at sidde fast i halsen eller knækket
en tand... Who knows!
Man brugte timer på at lege ude, bygge drager eller sæbekassebiler af ting, der var kasserede, ræsede i fuld fart ned ad bakken for så at finde ud af, at bremser havde ingen tænkt på. Efter
nogle ture i grøften lærte man at løse problemet. Ingen kunne få fat i os i løbet af dagen - ingen
mobiltelefon – ingen TV-spil, ikke et væld af TV-kanaler, ingen streamingtjenester eller
chatrooms på internettet. Vi havde venner! Vi gik ud og fandt dem! Vi faldt ned fra træer, skar
os, brækkede arme og ben, slog tænder ud. Men ingen blev sagsøgt efter disse uheld. Det var
uheld. Ingen andre kunne få skylden – kun os selv.
Vi cyklede og gik hjem til hinanden, bankede på døren, gik lige ind og blandede os i samtalen.
Denne generation har fostret nogle af de mest risikovillige, de bedste problemløsere og investorer nogensinde. De sidste 50 år har været en eksplosion af nyskabelser og nye ideer. Vi havde frihed, fiaskoer, succeser og ansvar, og vi lærte at forholde os til det alt sammen.
Livet er som en lang række forvandlingskugler. Indimellem kommer vi til de lag på kuglerne,
som vi ikke bryder os om. Nogle gange er der en vandhane i nærheden, så vi kan tage dem ud
og skylle farven af og andre gange når vi et bittert lag, mens vi står midt ude i nowhere uden
anden mulighed end at labbe det i os - eller spytte kuglen ud.
Næste lag kunne jo gå hen og smage helt fortryllende. Og selvom man har en ekstra kugle, kan
man ikke være sikker på, at den vil smage hverken værre eller bedre end den første, som man
lige har spyttet ud. Man ved aldrig. Og hvis man vidste, ville der jo ikke være noget magisk
ved det.
Ingen ved, hvor mange lag, der er i livets forvandlingskugler og om man vælger de rigtige. En
kugle, der er flot på overfladen, kan vise sig at have de bitterste lag indeni. Og omvendt kan
de, der umiddelbart ser triste og kedelige ud, smage fantastisk og vise sig at indeholde farver
efter de smukkeste regnbuer. Man kan uden nogen forklarlig grund, pludselig blive træt af farver, som man virkelig har været glad for og ind imellem vælger man simpelthen bare forkert.
Nogle kugler er overvejende gode og nogle overvejende dårlige. Men faktum er, at ingen kugler falder hundrede procent i nogens smag.
Fortsætter s. 19
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GILDEMESTER TALE

Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Glædeligt nytår, jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år.
Vi skriver nu januar, og et helt nyt år er klar til at blive brugt, forhåbentligt til både glæde og fornøjelse.
Ved indgangen til et nyt år er det sædvane, at man laver et tilbageblik på det år, som er gået, og
det vil jeg også gøre:
2018 var et år, hvor vi trods medlemsnedgang gjorde os store anstrengelser for at leve et godt og
aktivt gildeliv. Ser man tilbage i årets Gildekontakt, viser det, at der sker meget rundt om i gilderne: Foredrag, ture, kulturoplevelser, samarbejde på tværs af gilder og fælles arrangementer
for alle gilderne, jo der har været masser af oplevelsesmuligheder i årets løb.
Af fælles arrangementer kan jeg nævne Opera på engen, hvor flere gildebrødre; ikke bare fra
Odense, men også fra andre dele af Fyn, satte hinanden stævne under gildeflagene.
Vi har holdt fellowshipaften i Munkebjerg Kirke med pæn tilslutning, og vores Fredslysaften i
Domkirken havde – så vidt ikke bare jeg, men også andre kunne bedømme – større tilslutning
end de seneste år. Jeg mødte bl.a. en af de ansatte fra min Brugs, og han og hans kæreste var
kommet, fordi kæresten havde set et opslag om denne gudstjeneste – vi havde jo denne gang ved
en fælles indsats fået hængt plakater op i Odenses kirker, sogne- og beboerhuse og i Seniorhuset,
og jeg håber på, at det var det, der var medvirkende til, at rækkerne i Domkirken var fyldt godt
op. Vi vil i hvert fald fortsætte med denne form for synliggørelse af Sct. Georgs Gilderne fremover.
Synliggørelse af Sct. Georgs Gilderne er så absolut noget, som skal stå højt på vores opgaveliste.
Vi har jo en god PR-mand i Jørgen Lykke fra 2. gilde, som formår at få forskellige Sct. Georgs
gilde-relaterede informationer i Fyens Stiftstidende og de lokale aviser – og det gælder ikke kun,
når 2. gilde sælger juletræer og når vi holder Fredslysgudstjeneste; alle gilder er meget velkomne
til at sende Jørgen materiale om særlige begivenheder, der kunne give positiv opmærksomhed
om gilderne i Odense.
Vi har fx – bare i den korte tid, hvor jeg har været Stadsgildemester – haft indtil flere 50-års jubilarer, og flere kommer til i dette år. Idrætsforeningerne har fin presseomtale, når de har medlemmer, der har 50-års jubilæum; det kunne måske også være en idé at prøve, om vi gilderne også
kunne få omtalt vores jubilarer.
I det seneste års tid har vi ikke haft så mange P-pladser på vores grund. Det skulle gerne ændre
sig i løbet af et par måneder, for til den tid er P-pladsen færdiggjort og klar til udlejning og til vores eget brug – det bliver dejligt at få det på plads igen. Det lovede ”åbne hul” skulle også gerne
blive til noget inden længe; det er i hvert fald, hvad Vandcenter Syd har stillet formanden for
HVP Erik Johnsen i udsigt.
Udlejningen af Gildehuset har heldigvis ikke været nævneværdigt præget af de manglende Ppladser, det ser i det hele taget ret fornuftigt ud med driften og økonomien af huset.
I slutningen af 2018 udsendte vi et spørgeskema til alle gildebrødre for at lodde stemningen i forhold til afholdelse af en I-dag i foråret.
Fortsætter side 5
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’Det gode liv tilhørte os, der blev født og voksede op i 40’erne, 50’erne, 60’erne og 70’erne’.
God humor, og et langt stykke hen ad vejen ikke helt løgn. Tiden var ganske vist en anden, og
samfundet anderledes skruet sammen. Vi havde flykapringer i ét væk, den kolde krig var rødglødende, ja selv trussel om atomkrig var inde i billedet - det var sgu uhyggeligt, du! Men vi
fik ikke krisehjælp, fordi vi havde hørt noget fælt i radioen, og de fleste af os, der ikke var direkte impliceret, er gået gennem livet uden varige traumer af den grund. Jeg er generelt en,
der tidligt er med på nye teknologier, og jeg går ind for at passe på mig selv, og mine medmennesker.
For nogle år siden var der kæmpe fokus på jordens begrænsede ressourcer, og der var bred
enighed om, at det støt stigende (over)forbrug af kød på verdensplan medførte en række uheldige klimaforandringer, eftersom produktionen af især kvæg satte enorme CO2-aftryk.
Under finanskrisen blev det ekstra populært at være god ved miljøet, spare på husholdningsbudgettet og indføre kødfrie dage i sin madkalender, og vi var allesammen umådeligt bevidste
i vores nyvundne minimalistiske tilgang til fortæring.
Men så blev tiderne bedre og med dem fulgte stenalderkostteorien, hvad er vi egentlig designede til at spise og masserne krævede protein, protein, protein. I millioner af år har vore forfædre gået på jagt for at skaffe mad. Dengang var der ikke adgang til mange kulhydratbaseret
fødevarer, hvorfor man blot spiste, hvad der var tilgængeligt. Føde var et spørgsmål om overlevelse.
Da vi under den industrielle revolution, begyndte at få fabrikker, som producerede store
mængder af sukker og hvidt mel, fik vi pludselig adgang til flere kulhydratbaserede fødevarer,
som vores krop overhovedet ikke var vant til. I 80’erne opstod der en form for fedtforskrækkelse, hvorfor mange virksomheder begyndte at producere lightprodukter. Man tænkte;
”jamen hvis jeg spiser fedt, så bliver jeg vel også fed?”. Desværre er det ikke sådan, det forholder sig i virkeligheden. Som resultat begyndte forbrugere at erstatte det ”farlige” fedt med
kulhydrater, for at kunne holde sig mæt. Det resulterede i den største fedme- og diabetesepidemi, vi nogensinde har set.
Pludselig hørte man ikke mere om kødfrie dage og det store CO2-aftryk. Nåde og trøst til den,
som i sin vildfarelse indrømmede at have et ikke ubetydeligt forbrug af hvedemel og pasta.
Men tag dog tingene med et gran af det usunde fy-fy-salt. Jeg kan da bestemt godt se, at der er
ræson i teorien om, at stenaldermad er mere naturlig for det moderne menneske, hvis fysiologi
ikke er fulgt med tilværelsens lethed og raffinerede produkter, men lur mig om ikke der lige
om lidt kommer en ny revolution (måske med ananas og agern), når man finder ud af, at de
store mængder protein ikke er godt for nyrerne, teinten eller andet!
Husker du mon knaldtyggegummiet, og drømmer du også om den lille salmiakstang, der kunne rulles sammen og placeres i kapslen til en mælkeflaske? Den kostede 10 øre, og man kunne
sutte på den hele dagen, åh ja og forvandlingskugler kunne man købe. De skiftede farve, når
man havde dem i munden og hver farve havde forskellig smag. Inde i midten gemte der sig et
stykke tyggegummi, der var blødt, lækkert og smagte helt fantastisk i cirka to minutter. Det
var bestemt ikke alle farver, de skiftede til, der smagte lige godt. Man kunne ikke tygge dem i
stykker, før man var nået næsten ind til tyggegummiet. Og når man spiste dem, var det af en
eller anden årsag utroligt vigtigt at følge med i farveforvandlingen.
Hver kugle blev flået ind og ud af munden et utal af gange, holdt op mod lyset, vendt og drejet, farven nøje studeret inden den blev stoppet tilbage i munden.
Fortsætter s. 18
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9. GILDE
GK Tove Vincentz

GM Margit Christiansen

Fortsat fra side 4

GS Jette Borgaard

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

13.02 2019

FÆLLESMØDE MED 2. GILDE.
Gildehuset kl. 18.30

Historien om McDonald`s fortalt af Christian Larsen.
Gildebrødre med familie og venner er velkomne!
Tilmelding til Dorte Ditlevsen, tlf. 29 64 59 53 senest den 10.2. 2019.

GRUPPEMØDER:

1. Gruppe 26.2.
KL. 18.00 hos Irene
2. Gruppe endnu ikke aftalt dato for februar
3. Gruppe 20.2.
kl. 12.30 hos Merete
HUSK:
GILDETING den 13.03 kl. 18.30.
MÆRKEDAGE

18.2. fylder Annie Larsson 75 år.
TILLYKKE!

25 gildebrødre besvarede spørgeskemaet, og jeg kan afsløre, at den flaske vin, som der blev
trukket lod om blandt de indsendte skemaer, er vundet af Erik Johnsen, 2. gilde. – Værsgo!!
Blandt de indsendte besvarelser var et stort flertal, faktisk 20, som syntes om idéen med at afholde I-dag, så vi arbejder videre, og vi håber at have en indbydelse klar til Gildekontakt for februar.
Sct. Georgs gilderne i Odense klarer sig i og for sig meget godt, selvom vi altid godt kunne bruge frisk blod; altså nye medlemmer. Anderledes ser det ud, når man ser på Sct. Georgs gilderne
i Danmark.
På det gildemesterstævne, som blev afholdt i september, malede landsgildemesteren et meget
dystert billede af fremtiden og opfordrede alle til at komme med forslag til, hvordan Sct.
Georgs gilderne skulle kunne klare fremtiden. Medlemstallet falder drastisk, og driftsudgifterne
i landsgildet er af en størrelse, som slet ikke står mål med kontingentindtægterne.
Her i Odense har en arbejdsgruppe arbejdet med forslag til drastiske forandringer, og i den
kommende tid vil I blive orienteret om såvel dette forslag som landsgildeledelsens forslag –
som jeg i hvert fald finder, mangler virkelig nytænkning og forståelse for, at man ikke kan fortsætte med den voldsomme brug af penge, når vores medlemstal dykker med alt for voldsom
hast.
En gammeldags struktur kan jo også være medvirkende til, at yngre spejderledere og andre med
interesse for spejderidéen ikke har lyst til at lade sig optage i gildebevægelsen, og vi vil jo netop gerne have JER yngre med.
Karen Jensen
Stadsgildemester
Dette var ordene fra Stadsgildemesteren som sluttede med at vi sang
”Spurven sidder stum bag kvist”.

Kyndelmisse 2. febr. blev i gamle dage betragtet som vinterens højdepunkt og årets koldeste tid. Nogle vejrvarsler på dagen siger: Skinner solen ved kyndelmisse varer vinteren til
midt i april. Gråvejr eller sne og uvejr lover tidligt forår.

Der afholdes stadsgilderådsmøde i Gildehuset
torsdag den 7. februar 2019 kl. 16.30

Riddergrupper i Odense Stadsgilde

Gruppe Ole: 29.01
kl. 14.30 hos Ulla Wittrup, emne: ”De syv dødssynder”
Gruppe Elna: 25.03
kl. 14.30 - Knud/Karen, emne: ”Frivillige i samfundet”
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Gildebrødre, der gerne vil deltage, er selvfølgelig også velkomne. Af hensyn til traktement
bedes I tilmelde til SGK Verner Thomsen på mail: vernerthomsen@stofanet.dk
eller Mobil 22 90 45 65 – her gerne med SMS.
Tilmeldingsfrist er fredag, den 31. januar 2019

Dagsorden er udsendt til stadsgilderådets medlemmer.

-5-

8. GILDE

Inspirationsdag i Odense
GK Karin Jensen

GM Nina Nøddelund

GS Lone Nielsen

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

Det er jo det henrivende ved at lede efter noget,
at man altid finder noget andet. Piet Hein
Fredag den 8.

Odense Stadsgilde inviterer til Inspirationsdag
lørdag den 9. marts i Gildehuset
Højstrupvangen 1, 5200 Odense V
Grupperne:
Program.
Kl. 9:15-9:50 starter vi dagen med lidt morgenbrød og kaffe/te.

Gr.81
Gr. 82

Vinterfest kl. 15.15
Vi mødes ved Fyns Væddeløbsbane, Prins Haralds Alle 51 b
Løb Starter kl. 15.45 og Restauranten åbner en halv time før.
Der vil under løbene med start kl. 16.30 blive serveret buffet.
Gratis indgang med password ”Anny”.
Der er bestilt bord til os alle 11 plus 3.
Eventuelt afbud til Anny senest den 4. februar.

Tirsdag den 19.
Tirsdag den12.

Møde hos Ulla kl. 13.00
Møde hos Nina
Dagens emne Slotte og Herregårde

Kl. 10:00 -11:00 Foredrag ved Araz Khan (medlem af Odense Byråd):
Hvad er FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling? Ordstyrer er Nanna Bille.
Kl. 11:00 -12:00 Foredrag ved biskop emeritus Kresten Drejergaard:
Hvad er det, vi siger, at vi er, når vi siger, at vi er danskere?
Kl. 12:00: Frokost.
Pris 150 kr., som betales på dagen – husk venligst kontanter.
For dette beløb får du 2 foredrag, morgenbrød og frokost inkl. 1 øl/sodavand eller et glas vin.
Bindende tilmelding til Elna Braüner Adamsen, senest den 1. marts 2019 på
Tlf. 43 45 18 43, mobil 22 46 28 43, eller e-mail: brauneradamsen@post.tele.dk
Vi håber, at mange vil finde emnerne interessante.

-6-
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Huset

4. GILDE
GK Palle Wognsen

GM Jette Born

GS Annie Rasmussen

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

Den 20. februar skal vi spille.
På glad gensyn.

20. februar kl. 19.00: Sild, ost, snaps og Ludo, Vi udfordrer 4 gilde til revanche i Ludospil og
håber alle har lyst til at spille. Tilmelding til Connie på mail ivarsvej@stofanet.dk eller sms på
telefon 22 62 04 23 senest den 9. februar.
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.

07.02
06.02
27.02
xx.02
06.02
11.02
06.02

Kl. 18.00 hos Preben
Kl. 18.00 hos Lissi
Kl. 14.00 hos Ole
Aftales nærmere
Kl. 18.00 hos Tove
Kl. 13.00 hos Carsten
Kl. 18.00 hos Kim

ARBEJDSDAG:
Det er den 6. februar det sker i gildehuset.
Vi starter dagen kl. 9:30.
Tilmeld dig på
gildehuset.odense@gmail.com
Parkeringstilladelser.

Udlevering af nye tilladelser, sker her om 14 dage til gildekanslerne.
Der er sendt en liste rundt for at tjekke bilnumrene. Så vi er sikker på at
det er de rigtige numre der er tilknyttet jeres tilladelse.
Husk at meddele jeres kansler når I har fået nyt bilnummer

Parkeringspladsen

Som det ser ud nu med tidsplanen, skulle Ppladsen være klar til indvielse til 1. marts.
Så vi kan alle sammen glæde os, til masser af
plads.

Mærkedage:
Ingen

Nyt i Gildehuset!!
“Åh Tigerdyr, hvad har du dog gjort af dine manerer?”
sagde Peter Plys –
“Det ved jeg ikke, men jeg er ret sikker på, at de har det
meget sjovere end jeg” svarede Tigerdyr.

Der er nu opsat en ringeklokke ved døren, så dem der kommer for
sent eller er ude og ryge - kan komme ind.

Har du overset en mail fra din kansler, kan du på
side 15 se hvordan Højstrupvej er blevet ensrettet
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-7-

3. GILDE

Donationer –nytårskuren 2019
GK Jytte Yde

GM Lisbet Søholm

GS Karin Ravnkilde

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

3. gilde

Sct. Knud gruppen

1.000

Øvrig donationer

PLAN Børnefonden

9.920

Home Start
Sortebror spejder - Jamboree

1.000
1.000

Polarstjernen

5.000

Gadepræsten/spisebilletter

5.000

Mads Jamboree

1.500

Tanzania projekt

1.500

Polarstjernen

5.000

Tornbjerggruppen

3.500

4. gilde

9. gilde

Februar vær nu lidt rar,
dæk den sorte jord så bar
med lidt spirer kønt og grønt
liv i jorden det er skønt.
Byd kun sne og frosten trods
kom med glade tegn til os
Alice Malmqvist

Torsdag den 28. februar

Gruppevis tilmelding med navne til Kirsten mobil nr. 22 62 62 47
e-mail: kirsten.christiansen@kipech.dk senest 21. feb.

Gruppemøder:
Goodturnfonden

Lumby/Stige

1. gilde

Rumæniensprojekt

375

SOS Børmebyerne

1.380

Gaver

5.000

dem uden for grupperne

Møde med 1. Gilde – kl. 18.00 i Gildehuset
Vi begynder med et let traktement, derefter er der
foredrag af tidligere præst Palle Jensen, emnet er:
”Glimt i øret” barndom og drengetid i Nykøbing Mors.
Palle Jensen er en rigtig god fortæller!
2. gruppe står for arrangementet sammen med 1.gilde.

1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe
4. gruppe

Tirsdag den 05. februar
Mandag den 11. februar
Onsdag den 13. februar
Torsdag den 14. februar

kl. 14.00 hos Jørgen.
kl. 17.00 hos Lisbet og Poul.
kl. 18.00 hos Birte og Niels.
kl. 18.30 hos Jytte og Niels.

Vagn fylder 85 år den 13. februar og
Erik Christensen har 50–års jubilæum den 22. februar.
Vi ønsker jer begge tillykke og hejser flaget.

BP Fonden
1. Otterup

Bålfade + riste

6.000

Lumby/Stige

Telt

6.000

Kong Knud

Ravnedam - nyt tag

10.000

Polarstjernen

Rep. af vej samt låse

12.000

2. Odense

Materialeskur

18.000

I alt

93.175
Februar har i både den julianske og den gregorianske kalender 28 eller 29 dage. Ikke desto
mindre har den 30. februar eksisteret 3 gange i nyere tid
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2. GILDE
GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

Glimt fra en rigtig dejlig formiddag i Gildehuset Alle foto er private
GS Peter Lassen

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

Donationsmodtagerne er spændte

HUSK HUSK

Mandag den 29. januar kl. 19:00
Gilderådsmøde i Gildehuset. Husk tilm. til Erik.
Der serveres kaffe med sandwich.
Februar den 13. februar kl. 18:30
Vi mødes i Gildehuset til fælles arr. med 9. gilde
Historien om McDonald`s fortalt af Christian Larsen.
Alle gildebrødre med familie og venner er velkomne!
Tilmelding senest den 10.2.2019 til:
Dorte Ditlevsen telefon: 29 64 59 53

Stadsgildekansleren
forsøger at få overblik
– så stadsgildemesteren kan bringe sin nytårshilsen!

Lisbeth Søholm ville gerne vide
om de havde en Bæver eller måske en Ulv med - inden pengene
blev overrakt!

Mød op om arrangementet og få en hyggelig aften i gildebrødre og venners lag.
Husk tilmeldingsfristen.

Tak for pengene!!

Ud over dagens donationer, er der
også andet som der bliver givet
penge til - fortalte Kirsten Christiansen 3. gilde

Tilmelding Dorte Ditlevsen Tlf. 29 64 59 53. (senest den 10/2)
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4. gilde havde også lidt
penge med ud over de faste sponsorater.

1. GILDE
GK Inger Hansen

GM Anita Bennedbæk

GS Hanne Eriksen

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

GILDEMØDE
Torsdag den 28. februar kl. 18.00 fælles med 3. Gilde
Vi spiser sammen og derefter fortæller Palle Jensen, pensioneret
præst,
”GLIMT I ØRET”
Om stemningsbilleder fra en barndom i 1950’erne og
1960´erne.
Gruppevis tilmelding til Else Andersen, tlf.: 40 25 93 54 mail: elbean@mail.dk
Grupperne
BP-fonden havde også været gavmild. Erik Olesen oplyste, at det
stod i vedtægterne at det kun var ”de blå” som kunne søge. Til gengæld var de ved at lave et grønt område ved hytten, som ”de grønne”
var meget velkommen til at benytte.

1. gruppe:

torsdag den 21. februar kl. 12.30 hos Else R.

2. gruppe:

fredag den 22, februar kl. 14.00 til 16.00 i Dyrup Kirke.
” Kim Larsen sange” - Derefter hos Inger og Flemming

3. gruppe:

mandag den 11. februar kl. 14.00 hos Ove

Per Christiansen, kasserer i Goodturnfonden havde også lidt i posen!!

Nytårskur i Gildehuset Helligtrekongersdag.

1. gilde har snart jubilæum, og håber til den tid,
at kunne donere et pænt beløb -

Dagens værter var 8. gilde som stod for dagens traktement. Bordene var festligt pyntet med
serpentiner og knallerter.
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Så bliver det ikke flottere.
Knud, Lauge og Kaj med deres lyserøde kroner

Privat foto
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