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OBS – 2 P-PLADSER
til EL-BILER!!

Symbolet på forår, ungdom og glæde!

Krokus er indbegrebet af marts måned i haven og hører til de sikre tegn på, at foråret er
ved at være over os.
En af de mange historier fra den græske mytologi handler om den unge hyrdedreng Crocus, som forelskede sig i den smukke nymfe Smilax.
Hans kærlighed var så dyb og ægte, at den gjorde indtryk på guderne og fik dem til at udødeliggøre ham. Ikke som menneske, men ved at forvandle ham til en blomst. Smilax forvandlede de til en taks, og dermed kan de to til evig tid være sammen alle de steder, hvor
krokus og taks vokser på samme sted.
Historien er en af flere, hvor den smukke forårsblomst forbindes med ungdom, hengivenhed og glæde. Men for de fleste er krokus først og fremmest indbegrebet af marts måned i
haven.
Det er måneden, hvor lyset vender tilbage, og kulden viger for lidt lunere temperaturer,
mens den helt store eksplosion i haven endnu lader vente på sig. Og det er måneden, hvor
de tidligste blomster vintergæk og erantis får følgeskab af små lilla, blå, hvide eller gule
krokus som et symbol på, at nu er det ved at være rigtigt forår.
Krokus egner sig ligesom vintergækker godt til at vokse i græsplænen eller et hvilket som
helst andet sted, hvor man ønsker at sprede et lille blomstrende budskab om ungdom, hengivenhed, glæde og forår.
Kilde: Morten Mikkelsen (Uddrag)
Erik Jensen 2. Gilde
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Gildehuset
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Med april måneds komme har alle gilder holdt gildeting; kun Stadsgildetinget mangler.
Som det fremgår af kalenderen her i Gildekontakt samt af indkaldelsen, sker det den 8. april. Vi
skal vælge ny Stadsgildekansler og vi skal behandle de forslag, som er blevet indsendt; og for
de af jer, som ikke er med til Stadsgildetinget, vil det være muligt at læse om de beslutninger
og valg, der er truffet, her i Gildekontakt, ligesom gildeledelserne vil orientere i eget gilde.
I september afholdes Landsgildeting, og de forslag til ændring af struktur, vedtægter og økonomi, som de fleste gilder i Odense Stad har valgt at bakke op om, er nu sendt til Landsgildeledelsen og samtlige gildeledelser i Danmark – arbejdsgruppen har gjort et stort stykke arbejde for at
forny Sct. Georgs Gilderne og skabe økonomisk balance. Nu bliver det spændende at se, om
der er flertal for forslaget.
Den 9. marts afholdt vi – for første gang i mange år – I-dag, og jeg tror, at jeg, på alle de 35
deltagende gildebrødres vegne, kan sige, at det var en udbytterig dag, hvor vi både hørte om,
hvad det (i Kresten Drejergaards optik) vil sige, når vi siger, at vi er danskere, og om FNs 17
verdensmål.
Da jeg dagen efter i Fyens Stiftstidende læste en Erhvervsklumme (af Camilla Haustrup Hermansen, Plus Pack) om netop disse 17 verdensmål og om, hvad virksomheder kan og bør gøre
for at medvirke til opfyldelse af et eller flere af disse mål, følte jeg virkelig, at jeg kunne bruge
en del af det, som Araz Khan og Henrik Noes Piester havde fortalt om.
Både i april og i maj er der igen mulighed for at deltage i et arrangement for alle gildebrødre,
idet der den 30. april og 2. maj arrangeres rundvisninger på Alfred Pedersens Tomatgartneri.
Læs mere i indbydelsen her i Gildekontakt og husk at tilmelde dig senest den 24. april. – Hvis
du har lyst til at invitere fx dine naboer med, så vil de også være velkomne i det omfang, der er
plads.
4. maj afholdes der – traditionen tro – mindehøjtidelighed i Ansgar Anlæg og Ansgar Kirke. Alle er velkomne til at overvære kransenedlæggelser ved mindesmærket for de faldne under 2.
Verdenskrig samt nyde musikken og talerne – læs mere her i Gildekontakt.

Venlig hilsen
Karen
PS! Husk at følge med i kalenderen i Gildekontakt; der sker hele tiden noget nyt.
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GILDEHUSET

Vil du være med onsdag den 3. april??

Du er velkommen du må gerne tilmelde dig på mail:
gildehuset.odense@gmail.com
eller på tlf. 30 60 90 88.

Vi venter









hele ugen på at det skal blive fredag
på at det skal blive forår
hele livet på lykken
på at vore børn skal flytte hjemmefra
hele året på at det bliver sommer
på at det skal blive lønningsdag
på næste afsnit af ”vores” serie i TV
på hvad der skal ske i morgen

STOP med at vente START med at LEVE livet - for pludselig er det slut
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I-Dag lørdag den 9.3. 2019:
Ca. 37 morgenfriske gildebrødre mødte op for at deltage i I-Dagen - og de kom både fra Bogense,
Kerteminde, Ringe og Odense.
Efter velkomst ved Elna, morgensang og et dejligt morgenbord, var tiden inde til at gå i gang med det egentlige program.
Først fik vi et 1,5 times langt foredrag om FNs verdensmål
for et bedre klima, et bedre miljø og for en bæredygtig udvikling, og dernæst 1 times foredrag af tidligere biskop ved
Odense Domkirke Kresten Drejergaards 4 år som sognepræst i Schweitz.
Privat foto

Byrådsmedlem Araz Khan indledte med at fortælle om, hvordan han som 8 årig i
1988 sammen med sin familie kom til Danmark som flygtning fra Irak. Pengene var knappe,
hvorfor hans mor lappede og reparerede familiens tøj. Sko blev forsålet, og maden blev spist op.
Der var ikke noget, der hed madspild. Han vil gerne videreføre nogle af disse dyder, men måtte
indrømme at det kan være vanskeligt ind imellem. Vi kunne dog alle blive enige om, at vi skal
blive bedre til at bruge vores ting i længere tid fremfor at smide ud og købe nyt. Det gælder også
for elektronik, idet elektronisk affald udgør en stor andel af forureningen i dag. Således blev der i
2016 produceret 44,7 millioner ton elektronisk affald på verdensplan, og kun 20 % blev indsamlet og genanvendt. Heldigvis har mange fået øjnene op for at fikse og genanvende noget af al den
kasserede elektronik.
Der blev talt om madspild, og genbrugsforretninger hvor man kan købe brugte møbler, tøj og huskeråd. Vi kunne jo kun give Araz Kahn ret i at forbrugeradfærden er et vigtigt element i omstillingen til mere bæredygtighed..... Mindre spild - mere genbrug til gavn for vores miljø.
Analysechef i Væksthus Syddanmark i Odense - Henrik Noes Piester indledte med at sige, at han
“ følte sig hjemme“ iblandt os. Han havde været spejder i 17 år. En dejlig tid og ofte i tæt kontakt
med naturen. Han var overbevist om, at det bl.a. var medvirkende årsag til hans valg af beskæftigelse og hans store interesse for klima og miljø.
Han fortalte om klimaforandringer og temperaturstigninger på grund af forurening, bl.a. af store mængder udledning af CO2. Her er USA og KINA de største bidragsydere. Danmark bidrager også, men kun med 0,1 % ligesom de øvrige Nordiske lande gør. Det lyder måske ikke
af så meget, men ikke desto mindre er det FNs ambitiøse
mål - på verdensplan - at få bragt CO2 udledningen ned.
For at dette kan ske, er det vigtigt med politisk handling.....Plastikforurening - især af vore verdenshave var
også et emne der blev berørt, men hvis der skal være
plads til Kresten Drejergaard, slutter politikerne her.
Fortsætter side 7

Privat foto
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Fortsat fra side 6

Dog var begge politikerne overraskede over den
store interesse, vi havde udvist, og de takkede
begge for vores bidrag til en konstruktiv dialog.
Nævnes skal også ordstyrer Nana Bille Adamsen, som kom med mange gode input.
Kresten Drejergaard skulle fortælle om: ”Hvad
er det, vi siger, at vi er, når vi siger, at vi er danskere?” .....
Jeg tror ikke, jeg blev klogere på netop det
spørgsmål, men Kresten Drejergaard fortalte i
alle tilfælde om sine 4 år som sognepræst ved
Den Danske Kirke i Schweitz. Hans base dvs.
Privat foto
præstegården var i Geneve, men han skulle også servicere menighederne i Bern,
Zürich og Basel. Det var ikke altid let, for Den Danske Kirke ejede/ejer ikke hverken kirke eller
egne lokaler, så når han skulle forrette kirkelige handlinger såsom gudstjeneste, bryllup, begravelse eller dåb, måtte han ud og låne eller leje lokaler. Det var han noget forarget over...... Det
havde dog været 4 gode og spændende år, som han ikke ville være foruden.
Det var en rigtig god dag med mange spændende input, hvilket mange af de fremmødte gildebrødre også gav udtryk for.
En stor tak til Elna og øvrige arrangører for en dejlig og positiv oplevelse.
Anita Bennedbæk.

FRA GEMMERNE!
1942

Proponentens pligter:
Som det vil være Dig bekendt, kræver Storgildets Vedtægter, at en gammel Spejders Ansøgning
om Optagelse i Gildet er forsynet med to Gildebrødres Anbefaling. Denne Anbefaling bliver i
mange Tilfælde givet ud fra den Betragtning, at den søgende, som man maaske var Spejder
sammen med for mange Aar siden, dengang var en brav Fyr, hvorfor man gerne skriver sit
Navn paa Indmeldelsesblanketten, men det er galt at lade sin Anbefaling hvile paa dette spinkle
Grundlag, der let kan medføre, at den nye Broder der ikke har faaet tilstrækkelig Oplysning om
Gildet og de Krav, der stilles til ham, hurtigt bliver til et af de Medlemmer, som vi aldrig ser til
vore Møder, og slet ikke, naar der kaldes til en eller anden Hjælpeaktion.
Tag derfor Dit Ansvar som Proponent alvorligt, - søg Forbindelse med den anden Proponent og
aftal et møde med den Søgende, hvor I giver ham alle de Oplysninger om vort Gilde, som maa
have Interesse for ham. Fortæl ham om vore Laug, vore Hjælpeaktioner og de Krav, Gildet maa
stille til ham, ligesom Du bør søge at blive klar over, hvad der særligt har vagt hans Interesse i
Spejderarbejdet, og hvorfor han søger Optagelse i vort Gilde.
Først da staar Dit Arbejde for den Søgende i Forhold til de smukke Former, hvorunder en Optagelse finder Sted, og først da har Du forstaaet Dit Ansvar som Proponent og kan staa frem for
Gildemesteren og med god Samvittighed anbefale den Søgende, der efter din Mening vil blive
et virksomt Medlem af vort Gilde.
Gildemesteren
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Rundvisning hos Katrine og Alfred tomater

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:
Tirsdag, den 30. april 2019 kl. 10.00-11.30 (mødetid 9.45) Bemærk ændret dato!!
Torsdag, den 2. maj 2019 kl. 19.30-21.00 (mødetid 19.15)
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 rundvisning 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: kl. 14.00 hos Ole Bonde
Emne ”De 7 dødssynder”

4. juni hos Dorrit kl. 14. - årsplanlægning
Gruppe Elna: 5. juni hos Jørga og Palle på Langeland Emne ”En tur på memory lane”
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Koncert med Kim Larsen´s sange
Kom og syng med.
Mandag den 6. maj kl. 19.00

Direkte link: http://sct-georg-odense.dk/2-sct-georgs-gilde/
-9-

Gildehusets regnskab
RESULTATOPGØRELSE for året 2018
Budget
2019tkr.
75 Lejeindtægter
56 Husskat - gilderne
1 Diverse indtægter
132 INDTÆGTER I ALT

60.125
58.330
572
119.027

Budget
2018tkr.
60
60
1
121

7
10
34
1
56
4
36
0
148

Ejendomsskatter
Forsikringer incl. regulering tidl.år
Forbrugsafgifter
Kontorhold
Rengøring
Telefon og internet
Vedligeholdelse
Ny anskaffelser
UDGIFTER I ALT

6.449
6.622
32.655
1.673
56.245
4.332
38.830
1.535
148.341

7
10
34
1
50
4
36
0
142

-16
0
0
0

RESULTAT FØR RENTER OG
AFSKRIVNINGER
Renteindtægter
Renteudgifter
RENTEINDTÆGTER, NETTO

-29.314
412
-70
342

-21
0
0
0

-16

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER

-28.972

-21

-2.241
-2.241

-3
-3

-31.213
0
-31.213

-24
0
-24

-3
-3
-19
0
-19

Afskrivning, inventar
AFSKRIVNINGER
RESULTAT FØR SKAT
Skat af året resultat
ÅRETS UNDERSKUD
- 10 -
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1. Ejendommens samlede anskaffelsessum kr. 3.687.554
Ejendomsvurdering 2018 (2016) kr. 920.000

NOTE

4.024.110

6.721
3.694.275

3.687.554

AKTIVER I ALT

8.962
-2.241

3.687.554
0

329.835
329.835

1

Note

Likvide beholdninger
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Bogført værdi pr. 1/1 2018
- Afskrivning
ANLÆGSAKTIVER I ALT

Inventar

Bogført værdi pr. 1/1 2018
+ Tilgang

ANLÆGSAKTIVER:
Ejendom, Højstrupvangen 1

AKTIVER

BALANCE pr. 31. december 2018
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27.900
12.025
2
39.927
39.927
4.024.110

GÆLD I ALT

PASSIVER I ALT

3.974.183

KORTFRISTET GÆLD
Forudbetalt husleje
Diverse skyldig poster
Skyldig skat
KORTFRISTET GÆLD I ALT

4.005.396
-31.213

10.000

3.984.183

Note

EGENKAPITAL I ALT

EGENKAPITAL:
STADSGILDET
ØVRIG EGENKAPITAL:
Saldo 1/1 2018
Årets underskud

PASSIVER

BALANCE pr. 31. december 2018
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-28.972
24.676
-4.296
-4.296
334.131
329.835

Kasseunderskud drift

Nedgang i likvide beholdninger i alt

Likvid beholdning primo

Likvid beholdning Ultimo

342
342

572
572

Likviditet fra driften
Underskud efter skat excl. Afskrivninger
Stigning i kortfristet gæld

Kasseregnskab

Renteindtægter
Diverse renter og gebyrer

Diverse indtægter
Erstatning porcelæn

SPECIFIKATIONER

1. GILDE
GK Inger Hansen

GM Anita Bennedbæk

GS Hanne Eriksen

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

Vejrhane på Rodbjerggård

Sct. Georgs Aften
Gildehal torsdag den 11. april kl. 19.00

Gruppevis tilmelding til Bodil Astrup, mail.bae@dsa-nt.dk eller tlf. 65 92 65 24

Grupperne:

1.gruppe: Torsdag den 25. april
2.gruppe: Onsdag den 24.april
3.gruppe: Onsdag den 24. april

kl. 13.00 hos Bodil Buur
kl. 19.00. ”Diktatoren”. Forelæsning på SDU.
kl. 12.30 hos Bodil Duedal

Gilderådsmøde: Torsdag den 25. april kl. 9.30 i Gildehuset.
Mødeindkaldelse med dagsorden udsendes til deltagerne.

Mærkedage som vi fejrer i Gildehallen den 11. april.
Den 23. april har Bodil Astrup og Susan Marcussen været medlem af
Sct. Georgs Gilderne i 40 år
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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/

Mandag den 1. april kl. 19.00

Aktivitetsmøde i gildehuset.
Vi skal have de kommende arr. sat på skinner.

Nej det er ikke aprilsnar, men det må være en god dag - at tænke tanker og
planlægge. Så gå ikke glip af denne mulighed. Skulle det ikke lykkes for dig er
der altid en kop kaffe med brød at sunde dig på.
0–0–0-0

Mandag den 15. april kl. 18.30

Sct. Georgsaften i Gildehuset.

Det er en vigtig dag af få tingene genopfrisket på sådan en dejlig aften som slutter med mad
tilberedt af 4 gruppe.
Næste arr. er mandag den 6. maj i gildehuset.
Så skal der synges. Kvinde min - Papirklip – Langebro – Dengang jeg var lille.
Alle er velkomne til at komme og synge Kim Larsen sange.
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3. GILDE
GK Hanne Veje Olsen

GM Erik Olesen

GS Karin Ravnkilde

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

Jeg vælger mig april!
i den det gamle falder,
i den det ny får fæste;
det volder lidt rabalder, dog fred er ej det bedste,
men at man noget vil.
B. Bjørnson 1870

Torsdag den 25. apr.

Gildehal – kl. 18.30 i Gildehuset.
4. gruppe står for mødet.
Tilmelding – af hensyn til traktement – senest søndag
den 21. apr. til Erik Olesen tlf.20 16 77 80 eller
mail: eo@eo-engros.dk

Odense Stadsgilde

Stadsgildeting mandag den 8. apr. i Gildehuset.
Ny ledelse skal vælges

Gruppemøder:

1. gruppe Torsdag den
2. gruppe Torsdag den
3. gruppe Torsdag den
4. gruppe Torsdag den

11. april
4. april
4. april
11. april

kl. 14.00 hos Lene og Erik.
kl. 17.00 hos Lisbet og Poul.
kl. 18.00 hos Birte og Niels.
kl. 18.30 hos Tage.

Jytte fylder 80 år den 23. april
Vi ønsker tillykke og hejser flaget.

OBS
FORSIDEBILLEDET
Redaktøren skriver:
Vanens magt er stor, og redaktøren vil rigtig gerne skåne gildebrødrene
for en stor unødvendig bøde.
De 2 første pladser lige bag læskuret er nu kun til El-biler som skal oplades.
- 16 -

4. GILDE
GK Palle Wognsen

GM Jette Born

GS Bjarne Mortensen

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

Den 24. april fornyer vi vores gildeløfte og indsætter ny skatmester.
På glad gensyn.

24. april kl. 19.00 – Sct. Georgs Aften: I aften skal vi forny vort gildeløfte og fejrer Tove
Eriksen med hendes 25 års gildejubilæum. Desuden skal vi indsætte vor nyvalgte skatmester.
Tilmeldelse senest 2. april til Lise Jensen 66 15 23 91 eller lise10jensen@gmail.com
4. Maj kl. 19.00 Mindehøjtidelighed i Ansgar Anlæg og Ansgar Kirke. kl. 18.45 starter selve musikken, og kl. 19.00 begynder højtideligheden med fanernes ankomst til mindestenen.
Efter højtideligheden inviterer Else og Bjarne på kaffe. Langelinie 34, 5230 Odense M. Håber rigtig mange vil deltage.
Tilmelding til bb@mortensen.dk eller 66 12 15 22

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

10.04
03.04
10.04
04.04
11.04
23.04
03.04

Kl. 18.00 hos Aase
Kl. 18.00 hos Helge
Kl. 14.00 hos Tove
Kl. 18.00 hos Søren
Kl. 18.00 hos Claes
Kl. 13.00 hos Ib
Kl. 18.00 hos Poul Egon

Mærkedage:
Den 20. april fylder Bente Eriksen 80 år
Den 20. april har Tove Eriksen været medlem af gildet i 25 år.
Vi kipper med flaget og ønsker jer tillykke.
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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/

Jo Tak

Man er lidt forkommen forknyt og forslidt,
og opløst i feber og snot;
Men bortset fra det, at man har det så skidt,
Så har man det, jo tak, godt.
Piet Hein
Mandag den 8.

Stadsgildeting kl. 19.00
Alle har ret til at deltage,
man skal huske at tilmelde sig.
8. Gilde står for maden, så vi mødes i huset kl. 18.00

Tirsdag den 23.

Sct. Georgs aften - Gildehal kl. 18.00
Gr. 81 står for maden og mødes kl. 17.00

Søndag den 28.

Naturlaug Bilorienteringsløb på Hindsholm

Grupperne: 81 - 82
Tirsdag den 30

Fælles Slotstur program sendes ud.

GRØN 19 – på tværs af Gilderne!
Den 26. juli afholdes GRØN 19 på dyrskuepladsen i Odense.
Arrangørerne søger frivillige til serviceopgaver under koncerten.
Et job består af 12 timer, men må gerne deles mellem to.
Arbejdet aflønnes med 75 kr. pr. arbejdstime.
De sidste to år har 4. Gilde deltaget. Opgaven er sjov og pengene skæpper godt i Good turn
kassen.
Vi vil gerne give alle gildebrødre i Odense chancen for at deltage.
Honoraret deles mellem gilderne efter antal arbejdstimer.
Er du/I interesserede kontaktes Dorrit 4. Gilde snarest muligt.
dorrith@dsa-net.dk
eller tlf.nr: 24 42 02 20
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9. GILDE
GK Tove Vincentz

GM Dorthe Ditlevsen

GS Jette Borgaard

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

Sct. Georgs Aften
onsdag den 10. april kl. 18.30
1. gruppe står for arrangementet.
Afbud til Sonja senest den 7. april på tlf. 20 21 15 85 eller heineke@familie.tele.dk
Gilderådsmøde
Tirsdag den 16. april kl. 18.30

Gruppemøder:

1. gruppe den 24. april kl. 18.00 hos Lis.
2. gruppe den 24. april kl. 18.30 hos Lise.
3. gruppe nærmere ved gruppeleder (Merete).

OPERA- MUSIKTUR
Vi har nu fået et tilbud fra Gislev. Dato 1. - 6. december.
Vi har fået tilbudt et hotel centralt beliggende. Berlin Mark Hotel,
Meinekestraße 18-19, 10719 Berlin.
Vores guide Anne Sofie, har sat det i kalenderen.

Det endelig program med sightseeing, arbejdes der nu på at få sammensat, for det drejer sig ikke kun om julemarkedet, men der bliver afsat tid til at besøge et sådan.
Til alle slikmunde: Som noget nyt, vil vi vil forsøge at komme på besøg på Ritter Sport.
Er der nogen som har gode forslag, er vi meget åben.
Det endelig teater/koncertprogram må vente lidt, men Per Holst har fundet et par muligheder
på det tidspunkt hvor vi er der. ”Tryllefløjten” og/eller ”Maskeballet”.
Jeg har fået prisen på 30 deltagere (5.398) eller 40 deltagere (4.798) dertil skal lægges 1.000 kr.
som vi bruger til teater/koncert.
I turprisen er iberegnet morgenmad alle dage og aftensmad ved ankomsten søndag aften.
På nuværende er der 20 som har meldt tilbage, at de gerne vil med. Så nu er det op til jer, at
hjælpe med at få bussen fyldt.
Håber at se rigtig mange af jer og forhåbentlig kunne nye syntes det var hyggeligt at deltage.
De bedste hilsener Ulla
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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.
Maj er det 4. 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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