GILDE
KONTAKT
SCT.
GEORGS
GILDERNE
I
ODENSE

NR. 3
marts
2019

Privat foto

NU LAKKER DET MOD ENDEN!

Hvor ofte bliver vi ikke irriteret over ting, der reelt ikke er så vigtige.

Vi fokuserer på små problemer og små bekymringer og reagerer på en måde,
der ikke gavner os særligt godt.
Vi overreagerer – blæser tingene op, er alt for stædige og fokuserer kun på tilværelsens negative
sider, hvilket gør os frustrerede. Og jo, der er mange irriterende, små ting, der dagligt præger vores tilværelse.
De fleste af os er godt oppe i årene og mange ting går langsommere – bliver mere besværlige.
Vi irriteres lettere over køen i supermarkedet, over ham der ikke opfører sig ordentlig i trafikken
– over kulden og regnen og meget mere. Alt sammen noget vi alligevel ikke kan ændre på.
Så er det jeg spørger: Hvorfor bekymre sig så meget – hvorfor øde så megen energi på disse irritationsmomenter? Hvis vi kan lære at tage lidt lettere på tilværelsen, vil vi måske i højere grad
opdage livets magi og skønhed og så opdage, at vi får øget energi til at være mere venlig og imødekommende over for hinanden.
Anita Bennedbæk, 1. Gilde
”Min generations største opdagelse er, at et menneske kan ændre sit liv
ved at ændre indstilling”
William James – 1842 - 1910
Amerikansk psykolog og filosof

2019
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Marts er årets første forårsmåned; lad os håbe, at også vejret følger kalenderen.
Lige nu nyder vi det gule hav af erantis og de hvide vintergækker; begge dele er for mig de første forårsbebudere. Nogen af jer er måske også så heldige, at I også har krokus og primula til at
lyse op i jeres haver.
Marts er også måneden, hvor alle gilder afholder Gildeting, vælger nye ledelsesmedlemmer og
beslutter, om gildet skal sætte nye idéer i søen, eller om man vælger ”same procedure as last year”. – Uanset hvad I beslutter, vil jeg ønske jer alle et godt gildeting.
På Stadsgilderådsmødet den 7. februar 2019 var der tilslutning fra de fleste af stadens gilder til
at stå sammen om de forslag til ændring af Sct. Georgs Gildernes struktur og økonomi, som 3.
og 4. gilde har udarbejdet. Arbejdsgruppen lægger snart sidste hånd på det endelige forslag, som
skal indsendes til landsgildet senest den 31. marts 2019 – det bliver spændende at se, om de
mange positive hilsner, arbejdsgruppen har modtaget, vil være nok til at få foretaget de – synes
vi – helt nødvendige besparelser, som vi foreslår.
På Distriktsforum i slutningen af januar var der så stærke tilkendegivelser fra distrikts- og stadsgildemestrene imod de endog meget store summer, vi betaler for at bevare bladet Sct. Georg i
papirudgave, at landsgildeledelsen tog hjem med den klare opgave at gøre bladet digitalt for alle
gildebrødre, så snart, det er teknisk muligt.
(Et enkelt distrikt havde lavet en lille undersøgelse af, hvor mange medlemmer, der virkelig læser Sct. Georg, og det var skuffende 10 %. Jeg håber, at der er væsentligt flere i Odense, som læser det.)
Jeg kan fortælle, at alene portoudgiften til at udsende bladet er 22.000 kr. – pr. nummer!
Hertil komme udgifter til trykning m.m. på ca. 108.000 kr. årligt. Her i Odense har vi jo gode
erfaringer med at digitalisere Gildekontakt, og vi er sikre på, at det også bliver godt med digitalisering af Sct. Georg.
9. marts holder vi, for første gang i mange år I-dag. Jeg håber, at rigtig mange vil bakke op om
det fine initiativ, som vores DIS Elna har taget. Sidste tilmeldingsfrist er den 1. marts, så har du
ikke nået at tilmelde dig, kan du lige nå det.
8. april er der Stadsgildeting, (se indbydelsen andet steds i dette nummer af Gildekontakt), og
har I forslag, som I ønsker vedtaget, kan det stadig nås. Forslag skal indsendes til mig på mail:
karen@ibje.dk og sidste frist er 8. marts.
Venlig hilsen
Karen
PS Huske at følge med i kalenderen i Gildekontakt; der sker hele tiden noget nyt.
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Sct. Georgs gilderne i Odense afholder
Stadsgildeting 8. april 2019
Der indkaldes hermed til Stadsgildeting mandag, den 8. april 2019. kl. 19.00 i Gildehuset.
Dagsorden til Stadsgildetinget fremgår af Stadsgildets vedtægter, som kan læses på vores
hjemmeside:
https://www.sct-georg-odense.dk/vedtaegter/
Alle gildeledelser vil senest den 15. marts 2019 via mail få tilsendt detaljeret dagsorden.
GB kan efter denne dato rekvirere denne dagsorden hos eget gildes kansler.
Alle gildebrødre er velkomne til at komme til Stadsgildetinget; dog skal der – af hensyn til aftenens traktement – ske tilmelding til SGK Verner Thomsen senest den 29. marts 2019.
Tilmelding kan ske via e-mail: vernerthomsen@stofanet.dk eller via sms til 22 90 45 65.
Gildeledelser og udvalgsformænd samt repræsentanter for fonde bedes også informere SGK
om, hvem, der repræsenterer gildet/udvalget/fonden.
Opstår der en situation, som nødvendiggør, at man, efter tilmelding, er nødsaget til at melde
afbud, skal dette ske til SGK. Er det et stemmeberettiget gildeledelsesmedlem, der melder afbud, skal man være opmærksom på vedtægternes § 4 om afgivelse af fuldmagt.
Bemærk venligst, at det er de gildeledelser, der efter afholdt gildeting i marts 2019, repræsenterer gildet, som har stemmeret til Stadsgildetinget.
Venlig hilsen
Stadsgildeledelsen
PS. Skriftlige indlæg tilsendes kansleren inden Stadsgildetinget.

STADSGILDETING
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NYT FRA GILDEHUSET
Nye parkeringstilladelser:

Alle gildekanslere har fået udleveret nye parkeringstilladelser.
HUSK.. at sætte den nye tilladelse i forruden fra 1. marts.
Det er dit ansvar at du har skiftet den. Beklager.
Men du bestemmer og du betaler.

Arbejdsdag i gildehuset.
Onsdag den 6. marts kl. 9,00 i Gildehuset.
Vi kan bruge alle som kan lidt af hver eller gerne vil noget.
Vi har mange forskellige job afhængig af vejret.
Der er indendørs og udendørs job.
Maler-have-flise-slibe- og meget mere, der skulle nok være
noget for dig.
Giv os en tilmelding på 30 60 90 88
eller på Mail.gildehuset.odense@gmail.com - TAK!

Reservation af gildehuset.

Hvis du gerne vil have hjælp til reservation af dit gildes møder i det kommende år så send
en mail til gildehuset.odense@gmail.com - så får du hjælp.

Parkering ved gildehuset.

Ja så er roderiet ved og omkring gildehuset ved at være færdig, så der igen er masser af P–
Plads.
Når I får gildekontakt skulle pladsen være klar til, at der kan parkeres, på den fine nye plads
der er lagt 1000 m2 sten, og der er lavet båse så man kan se hvor der skal parkeres- Der vil
blive mulighed for at parkerer og få sin elbil ladet op. Ja, der er tænkt grønt.
I løbet af marts måned vil lamper blive monteret. Derefter kommer alle træer og hækplanter i
jorden så det bliver en lille grøn plet og ikke bare en betonflade.
Vi har tænkt os at markerer det når det hele er færdigt.
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SYN FOR SAGEN BILLEDER FRA RENOVERING AF P-PLADSEN -

Privat foto
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Inspirationsdag i Odense

Odense Stadsgilde inviterer til Inspirationsdag
lørdag den 9. marts i Gildehuset
Højstrupvangen 1, 5200 Odense V
Program.
Kl. 9:15-9:50 starter vi dagen med lidt morgenbrød og kaffe/te.
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 Alle er velkommen - I kan nå det endnu.
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Broderfonden
BRODERFONDEN

Under
SCT. GEORGSGILDERNE I ODENSE
Generalforsamlingen afholdes
Mandag den 25. marts 2019 kl. 19.00
i Gildehuset, Højstrupvangen 1.

DAGSORDEN
Valg af dirigent
Formandens beretning
Forslag fra medlemmerne
Forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse
Budget, herunder fastlæggelse af indskud, bidrag og ydelser
Valg af revisorer
Valg af bestyrelse
Eventuel
Forslag, der ønskes behandlet til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til
Poul Bornhøft, Rosenørnsvej 5, 5230 Odense M eller mail: lispo2@gmail.com
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Med gildehilsen
Poul Bornhøft
Formand
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Rundvisning hos Katrine og Alfred tomater
Hermed inviteres I til rundvisning på Alfred Pedersen og Søns tomatgartneri på Assensvej
217, 5250 Odense SV.
Rundvisningerne finder sted:
Torsdag, den 2. maj 2019 kl. 19.30-21.00 (mødetid 19.15)
Tirsdag, den 30. maj 2019 kl. 10.00-11.30 (mødetid 9.45)
Det er desværre ikke muligt at deltage, hvis man har brug for rollator eller kørestol, da en betydelig del af selve rundvisningen foregår ude i væksthuse og øvrige produktion.
Program for rundvisningen:
”Vi starter rundvisningen med at byde velkommen i kantinen, hvor der herefter bliver vist en
film om selve gartneriet og årets gang i væksthusene.
Efter filmforevisning vil der være rundvisning i væksthusene. Her vil der være mulighed for
både at se konventionel og økologisk produktion samt gartneriets forskellige miljøtiltag.
Rundvisningen omfatter desuden besøg på vores kraftvarmeværk, hvor der produceres el,
CO2 og varme til hele gartneriets produktion.
Efter endt rundvisning vil der naturligvis være mulighed for at købe produkter fra Alfred Pedersen & Søn.”
Pris 20 kr., som betales kontant til Karen ved ankomsten.
Tilmelding til STGM Karen Jensen på mail karen@ibje.dk eller telefon 2335 2502. –
husk ved tilmelding at oplyse, hvilken dag I ønsker at deltage i.
Max. deltagerantal pr. hold er 25.
Sidste frist for tilmelding er onsdag, den 24. april 2019 og pladserne fordeles efter ”først til
mølle”-princippet.

Riddergrupper i Odense Stadsgilde
Gruppe Ole: 21.03 kl. 14.00 hos Lissi, emne ”De 7 dødssynder”
Gruppe Elna: 25.03 kl. 14.30 - hos Knud/Karen, emne: ”Frivillige i samfundet”
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I-DAG i Fyns Distrikt
Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Fyns Distrikt
Inviterer til I-Dag
Lørdag den 30. marts 2019
i
Middelfart
Program for dagen.
Kl.11 besøg på Clay Keramikmuseum med rundvisning.

Entre 90 kr. pr. pers. – rundvisningen 1.000 kr. betaler distriktet for.

Ca. kl.12:30 nydes den medbragte madkurv/pakke i Kridthuset.
Middelfart Gildets hus ved Føns Strand

Kl. 14 besøg i Føns Kirke v/Sognepræst Vita Andersen.
Vi traver/ kører dertil ca.2,5 km.

Dagen slutter med kaffe/te m. kage i Kridthuset inden hjemturen.
Tilmelding er først til mølle princip og helst gildevis senest den 19. marts 2019
til DUS Carl Pedersen carl.petersen@mail.dk – tlf. 6282 3783 / 5094 2453
Betaling for besøg på Clay sker i forbindelse med frokosten. Kun kontant.
Kridthuset: Føns Strandvej 9C, 5580 Nr. Åby. Clay: Kongebrovej 42, 5500 Middelfart
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SIDSTE NYT
Fyns Spejder og FDF museum har i gennem de sidste par år arbejdet hårdt på at finde lokaler, som kan bruges primært til museum samt opbevaring af spejdereffekter fra de fynske grupper/kredse.
Museets formål er blandt andet at samle, registrere og udstille effekter med tilknytning til
spejderbevægelsen og FDF.
Fra 1. januar 2019 har vi lejet os ind på Spejderborgen i Svendborg, som ejes af Spejdernes Fællesråd i Svendborg. I den ene ende af huset bor de grønne spejdere fra byen.
Adressen er: Kongebakken 24, 5700 Svendborg.
Vi skal nu i gang med at etablere os, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det koster penge. Vi er i fuld gang med at søge fonde, og vi håber også på at få en medlemsskare, som har lyst til at bakke op om sagen.
Enkelt medlemskab koster 100,- kr. årligt.
Gruppe/kredse, divisioner m.v. kan få et medlemskab for 500,- pr. år.
Indmelding kan ske ved at kontakte kassereren Marianne Nørgaard – tlf. 2968 2767
eller m.n.@privat.dk som sender dig en registreringsblanket, der udfyldes og beløbet
indbetales til museets konto i Middelfart Sparekasse reg.nr. 0755 konto 32 27 09 81 54
På museumsbestyrelsens vegne
Else Sudergaard
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Tværgildearrangement
KATEMPRIS
et skoleprojekt i Tanzania.
Den 2. oktober 2019 afholdes en aften i Gildehuset, hvor vi fortæller om et skoleprojekt i
Tanzania.
Alle gildebrødre og andre interesserede er velkommen (mere info senere).
I oktober nr. af Sct. Georg opfordrede Landsgildets internationale sekretær, Georg Lauridsen
Gilderne til at arbejde med internationale emner.
Denne opfordring vil Riddergruppe 1 i Odense gerne følge op på.
Vi glæder os til at vise film og billeder fra et planlagt besøg på skolen i maj, samt fortælle om
mange gode og positive oplevelser omkring skolens udvikling og dens betydning for lokalsamfundet i det fattige nordlige Tanzania.
Allerede nu kan du følge skolen KATEMPRIS fra opstart til i dag på hjemmesiden
http://www.katempris.dk
Arrangeret af Riddergruppe 1
Dorrit og Ole

Ifølge aftale med stadsgildemesteren går aftenens overskud ubeskåret
til ovenstående projekt

Reserver allerede nu datoen!!
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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/

Gildeting

Torsdag den 14. marts kl. 19.00

Bilag udsendes den. 28. februar pr. mail.
Suppespisning kl. 18.00
Gruppevis tilmelding til Hanne Eriksen senest den 8. marts.
Tlf. 51 5120 58. Mail hekallerupvej@hotmail.dk

Grupperne

1.gruppe: mandag den 11. marts kl. 14.00 hos Birthe og Preben
2.gruppe: tirsdag den 12. marts kl. 12.00 hos Ny og Bent. Planlægning
3.gruppe: efter aftale

Dreng:
Pige:
Dreng:
Pige:
Dreng:
Pige:
Dreng:
Pige:

Vil du gifte dig med mig?
Har du hus?
Nej
Har du en BMW?
Nej
Hvor meget får du i løn?
Jeg får ikke løn
Ingen løn – det vil sige du har ingenting
Hvordan kan du så forvente jeg vil gifte mig med dig?
Pigen vender ryggen til og går – noget fornærmet
Dreng: (taler lidt med sig selv) Jeg har villa, 3 ejendomme, 3 Ferrari, 2 Porche –
Hvorfor skal jeg så også have en BMW?
OG – hvorfor skal jeg have løn, når jeg selv er firmaet og er chefen?
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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/

2. Sct. Georgs Gilde i Odense - Sct. Knuds Gilde.
Gildeting mandag den 4. marts 2019 i Gildehuset. kl 18.30
Dagsorden i flg. Lovene
1. Valg
a. dirigent
b. protokolfører
2. Gildemester aflægger beretning
3. Gildeskatmester aflægger beretning om det reviderede regnskab og fremlægger budget for det kommende år.
4. Støtteforeningen aflægger beretning og regnskab.
5. Fonden aflægger beretning og regnskab.
6. Gruppelederne og udvalgsmedlemmer aflæggerberetning.
(husk beretningen skal sendes til kansleren inden)
7. Valg til gildeledelse og suppleanter.
a. Gildemester
b. suppleant
8. Valg til revisor og suppleant
9. Valg til husudvalg og suppleant
10. Valg af herold og suppleant
11. Valg til spejderrepræsentant og suppleant
12. Valg til broderfonden
13. Valg til PR og nye gildebrødre aktivitet
14. Valg til scrapbog/arkivudvalg
15. Juletræsaktivitet
16. Behandling af indkomne forslag.
17. Eventuelt.
Med gilde hilsen.
Erik Johnsen. Gildekansler.
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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/

Livet er nu engang så, alle vi det lære må:
Det, vi ønsker mest, sjældent sker.
Fik vi alt fra første færd, uden kampe og besvær,
ønsked vi os blot endnu mer.
Men på livets lange vej skuffelserne melder sig,
lærer os beskedenhed, smil og vær glad derved.
Livet er nu en gang så, alle vi det lære må:
Det, man højest ønsker sig, når man ej.
Citat fra ”Sommer i Tyrol”

Torsdag den 28. marts

Gildeting – kl. 18.30 i Gildehuset.

3. gruppe står for mødet.
Tilmelding – af hensyn til traktement – senest søndag
den 24. marts til Ulla og Jens-Aage, tlf. 66 16 28 03
eller mail ullajensaage@mail.dk

Odense Stadsgilde

inviterer til Inspirationsdag lørdag den 9. marts i Gildehuset.
Se programmet side 8.

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

Tirsdag d. 12. mar. kl. 14.00 hos Lene og Erik.
Mandag d. 18. mar. kl. 17.00 hos Kirsten og Per.
Per fortsætter med at fortælle om Kirkesogne i Odense.
Mandag d. 18. mar. kl. 18.00 hos Ulla og Jens-Aage.
Torsdag d. 14. mar. kl. 18.30 hos Hanne Thormose.
Niels Frederik fylder 80 år den 18. marts
Vi ønsker dig tillykke og hejser flaget.
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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/

Den 20. marts er der gildeting.
Vi skal vælge skatmester.
På glad gensyn.
9. marts kl. kl. 9.15 I-dag i gildehuset. Se indbydelsen i gildekontakt.
20. marts kl. 19.00 - Gildeting: Dagsorden udsendes.
Vi begynder Kl. 18.00 med spisning. Menuen i år er er Mørbradgryde med tilbehør.
På et tidspunkt kaffe/te og kage. Traktementet + øl og vin til sædvanlige priser.
Gruppevis tilmelding senest den 5. marts til: Aase – e-mail: prebenaase@privat.dk - eller
tlf. 66 16 21 48.
30. januar kl. 10.00: Gilderådsmøde, dagsorden udsendes til gilderådet.
GRØN 19 – på tværs af Gilderne!
Den 26. Juli afholdes GRØN 19 på dyrskuepladsen i Odense.
De sidste 2 år har 4. Gilde deltaget med frivillige til serviceopgaver.
Arbejdet består i at holde lidt orden på ”køerne” ved toiletterne, samt holde øje med, når der
er ledige toiletter. Et hyggeligt job, hvor man får mange gode oplevelser med koncertdeltagerne.
GRØN aflønner arbejdet med 75 kr. pr. arbejdstime. Pengene har været bidrag til Good Turn
puljen.
Et job består af 12 timer, men må gerne deles i to (10-16, 16-22).
I år vil vi, ifølge aftale med GRØN, gerne give alle Odense-gilderne mulighed for at deltage
i arbejdet. Honoraret deles mellem gilderne efter antal arbejdstimer.
Jeg hører meget gerne fra interesserede.
Angiv: Gilde, navn og arbejdstidspunkt, så vil jeg forsøge at sætte en arbejdsplan sammen.
Mange gildehilsner
Dorrit Hansen 4. Gilde - dorrith@dsa-net.dk

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

06.03
06.03
27.03
07.03
06.03
11.03
06.03

kl. 18.30 hos Astrid
kl. 18.00. hos Mills
kl. 14.00 hos Speck
kl. 19.00 hos Jørga.
kl. 18.00 hos Ketty.
kl. 13.00 hos Ulla.
kl. 18.00 hos Anni.
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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/

Mandag den 11.

Gildeting med forprang kl.18
Årsplanlægning - herefter
Gr. 82 står for dette husk afbud til Karin

Mandag den18.

Højby foredragsforening kl. 19 - kort generalforsamling og derpå er der en
buket af musikalsk underholdning ved Astrid Lægaard.

Bio:

”Dronningen” med Trine Dyrholm
Vi hejser flaget for Anny den 31.
TILLYKKE

Grupperne:
Gr. 81

Tirsdag den 19.

Gr. 82

Torsdag den 7.

Møde hos Anny med museumsbesøg og planlægning af Sct. Georgs aften - Gildehal
Møde hos Jytte kl. 18.00 - Planlægning af tur.

FRA GEMMERNE!
- under denne overskrift vil der ind imellem komme forskellige breve og andet skriftligt materiale, som er blevet gemt i Stadsgildets arkiv, og som tidligere SGM Kay Lauridsen har været i
gang med at rydde op og ud i.
Mange af teksterne er proponeringsbreve, som – bortset fra navnene på den nye gildebror og
hans proponenter – er helt enslydende; men jeg har fundet, at enkelte tekster faktisk kan være
ret fornøjelige og tankevækkende at læse.
Der vil derfor med mellemrum, og når vores redaktør finder det relevant (og plads), komme en
af disse gamle tekster i Gildekontakt.
Da de papirer ikke egner sig til kopiering, har jeg skrevet teksterne af og har bestræbt mig på
at overholde de grammatiske regler, som var gældende i 1940’erne. Er noget smuttet, så undskylder jeg på forhånd.
God fornøjelse med læsningen!
Karen, SGM
(Da det originale materiale indeholder navne og adresser på tidligere gildebrødre, kan vi naturligvis ikke gemme disse papirer. Med mindre andre har bedre forslag, vil jeg forhøre mig hos
Historiens Hus, om de har interesse; hvis ikke, vil papirerne blive destrueret).
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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/

Gildeting
onsdag den 13. marts kl. 18.30
3. gruppe står for arrangementet.
Afbud til Merete senest den 10. marts på tlf. 61 60 53 55 eller meretestensdal9@gmail.com

Grupperne:
1. gruppe
Nærmere ved gruppeleder
2. gruppe.
3. gruppe.

20. marts kl. 18.30 hos Annie
27. marts kl. 12.30 hos Erna

Fastelavn fejrer vi i Danmark den 3. marts og den 20. marts er det jævndøgn
Fastelavn eller karneval er en fest, der på den nordlige halvkugle ligger på grænsen mellem
vinter og forår. Antikkens romere fejrede det sejrende forår, og de gamle egyptere at Nilen gik
over sine bredder og livets og årets cyklus begynder forfra.
KOM OG TAG DIN MASKE PÅ
INGEN SURE MINER!
TØNDERNE TAR KATTE PÅ
BOLLERNE - ROSINER
RASLESANG OG TØNDESLAG
HVEM BLIR KONGE FOR EN DAG
FASTEN HAR VI STRØGET
MIDT I ALT HALLØJET
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OPERA- MUSIKTUR
Der arbejdes lige nu på at få en opera– musiktur stablet på benene til
december. (1. - 6. december)
Turen er planlagt til at gå til Berlin - hvor der så også vil blive mulighed for at besøge et julemarked.
Mange har været i Berlin, men netop Berlin bliver man aldrig færdig med.
Det hele drejer som om vi kan blive mange nok, men det forsøges at få priser på forskelligt deltager antal - og selvfølgelig er Per stadig med.
Tag venner og bekendte med - alle er velkommen.
De bedste forårshilsener
Ulla

Der sker hele tiden noget nyt, og der sorteres på livet løs, både på Store Klaus og i Skanderborg på hoveddepotet. Desværre er der stadig mange makreldåseringe i poserne. Det går ikke,
de er magnetiske.
Team Odense kører op med et læs lige først i marts, og så håber vi på det ikke er for koldt.
Det sidste nye der er sket er, at Den Danske Ambassade i Bangkok har lagt Projekt Dåseringe
på deres hjemmeside, og derved støtter op om projektet. Vi er rigtig glade for denne håndsrækning.
Billede og tekst på Den Danske Ambassades hjemmeside.
Can rings change lives in Thailand!
Did you know that by collecting and donating can rings, you can give disabled people in Thailand a new life through a prosthesis? The Danish organisation Projekt
Dåseringe (Project Can Rings) have been doing exactly that since 2002.
The little piece of aluminium on top of the soda or beer can that seems
insignificant can make a huge difference when being melted down and
used in creating new artificial limbs for the ones in need. One of them is
five year old Anuwat Phromphong here on the picture.
Not only does Projekt Dåseringe support the creation of new prostheses
by donating can rings to the Prostheses Foundation in Thailand, they
also provide financial help in establishing mobile clinics around Thailand, where people with amputated legs or arms can get all the help they
need for free – regardless of nationality and religion.
To learn more about Project Can Rings and how you can support their
work in Denmark and Thailand: https://daaseringe.dk/
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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.
April er det 2. 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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