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Odense Stadsgilde
Mester:
Kansler:
Skatmester:
DIS
DUS

Karen Jensen :
Annie Larson:
Elsebeth Parlev:
Elna B. Adamsen:
Erik Christensen:

karen@ibje.dk
annie@privat.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.
Juni 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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ET BESØG VÆRD!

9. GILDE
GK Tove Vincentz

Der er et meget specielt bøgetræ med mere end 150 år
på bagen, den gamle poststi eller ”Knuds Borg” som
man kan se lidt af, og du kan komme på opdagelsesjagt
og finde en cacher.
En cacher er en vandtæt metalbeholder med en lille bog
i, hvor man noterer sit besøg og måske lægger en lille
ting i beholderen. Selve koordinaterne til cachen er N
55° 13.322 E 010° 29.372.

Når havnepladsens isbod skodder af og hejser flaget,
når fiskerfolket overlader stuerne til københavnerfruerne
går somren over lejet, og så mødes man på ny.
De fine gamle damer med de tynde sorte stokke de fine gamle damer, som i små venindeflokke,
går gennem Danmarks sommerland i hvidt fra top til tå
med kniplingshandsker på.
(Jens Louis Petersen, 1952)
Gildehal
onsdag den 8. maj,
arrangerende gruppe 2.

Gruppemøder:

1. gruppe den 22. maj kl. 18.00 hos Sonja
2. gruppe den 22. maj kl. 18.30 hos Tove
3. gruppe intet møde i maj.

Tur til Nørresø marts 2019

Der er ok parkeringsforhold til 4-5 personbiler lige indenfor
ved vejen.
Hvis en gruppe eller gilde kunne ønske en rundvisning i skoven, er det også muligt her i forsommeren inden sommerferien, det skal være sent eftermiddag eller tidlig aften. Mulige dage mandag eller torsdag.
Kontakt mail info@bpfonden.dk eller undertegnede.
Erik Olesen en del af 3. gilde samt formand for Baden-Powell fonden.

GS Jette Borgaard

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

Baden-Powell skoven også kaldet Lærkeskoven, er altid et besøg værd – ikke mindst her i maj,
hvor skovbunden er dækket af anemoner, bøgen er i gang og alt pibler og bobler af forsommer,
og I er altid velkommen.
Skoven er en lille skov på ca. 3ha ved Ringe, som spejderne arvede tilbage i 1971 af Margrete og Niels Andersens mindefond. En af betingelserne for arven var, at så
længe Niels Andersen levede, skulle der leveres 8rm kakkelovns kløvet træ om året, samt at Niels Andersen skulle
have ret til at færdes på ejendommen, når han måtte ønske det. Sidste krav var, at der skulle opstilles en mindesten på ejendommen, hvis indskrift oplyser, hvorfra ejendommen hidrører.
I 2018 blev skoven gennemrenoveret, hvilket betød, at der
blev fældet mellem 50 og 100 store træer samt en del selvsået. Det betyder, at det er nemmere at komme rundt samt en
større frodighed i vandhullerne og det lille vandløb.
Nogle af de store bøgetræer kunne bruges til dansk møbeltræ,
andre til dansk gulvtræ samt noget skulle ud på en længere
rejse, fordi det blev solgt som krydsfinertræ.

GM Dorthe Ditlevsen

Årets første tur gik til Nørresø med 18 friske naturlaugs folk i fin forårsvejr –
Vi så de første anemoner og fik ved Bents fine bænk - hvor vi mærkede livets magi - en god
historie om det første munkekloster ved
søen, om Brahetrolleborg Slot og om
Nørresø.

Få tilsendt oplysning om maj månedens
tur, der går til Thorø, ved henvendelse på
mail: nybent@midtfyn.net Alle er velkommen.

Privat foto
Privat foto
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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/

Indhold

Side

På den anden side -

2

Lørdag den 4. Ud med fanen i Ansgar anlæg og kirke

Indholdsfortegnelse og kalender

3

Mandag den 6.

Koncert med Kim Larsens sange kom og syng med, i gildehuset kl. 19.
Karsten Holm spiller og synger. Prisen er 100 kr. Det er 2. gilde som står
for dette.

Mester har ordet

4-5

Riddergrupperne

5

Arbejdsdag i gildehuset

6

Åbent hul kl. 13-15 her er der mulighed for at se det vandreservat på Ppladsen. Der vil blive vist billeder på en skærm i gildehuset for dem der
ikke kan eller vil ned i hullet.

Invitation til ”Åbent hul”

7

Opera på Engen

8

Musik & Operatur

8

Mindehøjtidelighed i Ansgar Anlæg

9

Fredag den 10.

Mandag den 13.

Gildemøde kl. 18.00 gr. 82 står for dette. Husk at meld afbud.

Onsdag den 15.

Vores 2 Slots tur Vi mødes kl. 14 på p pladsen lige før Holckenhavn vi ser
på parken ved Holckenhavn slot, kører over Glorup til Broholm hvor vi
skal se Oldtidssamling kl. 17 her efter går turen til Lundeborg, her finder
vi et sted at spise, der efter går turen hjem.

1. Gilde

10

2. Gilde

11

3. Gilde

12

Naturlaug Tur til Thorø Huse

4. Gilde

13

8. Gilde

14

9. Gilde

15

Naturlaug Fyn

15

Bagsiden - husk at kigge her - info fra redaktøren

16

Lørdag den 25.
????????

Dage i Maj Tur til Sejerø med overnatning som kombineret med besøg i
Lone og Oves sommerhus. Alle i gruppen overvejer muligheder for aktiviteter og muligheder for overnatningssteder.
Vi hejser flaget for Kaj den 25. maj
STORT TILLYKKE

Grupperne:

81. Tirsdag den 28.
82. Onsdag den 15.

Møde hos Jytte kl. 13 med museumsbesøg
Vi tager på Slotstur, gr. 81 er velkommen til at tage med.

Hørt på plejehjemmet:
- det irriterende ved at blive gammel er, at man skal høre på børnenes gode råd ...
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2019

Arrangementer

Hvor?

Arrangør

01.05

Arbejdsdag

Gildehuset

Husudvalget

30.04+2.05

Alfred Pedersen A/S

Gartnerier Bellinge

Odense Stadsgilde

04.05

4. maj

Ansgar Anlæg

4. maj Komiteen

10.05

Åbent Hul

Gildehuset

Husudvalget

15. 06

Flagfest

København

Danmarks-Samfundet

16.06

Flagfest

Odense Rådhushal

Danmarks-Samfundet Fyn

30.06

Opera på Engen

Engen v. Fruens Bøge

DIS & DUS

10.09

Stg.rådsm. ang. LGT

Gildehuset

Odense Stadsgilde

02.10

Katempris

Gildehuset

1. riddergrp. Odense
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4. GILDE

Mester har ordet!
GK Palle Wognsen

spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Det forgangne år har budt på mange oplevelser og aktiviteter i Odense Stadsgilde.
Ved Stadsgildetinget 19. april 2018 overlod Kay Lauridsen – efter 7 års virke – roret til mig, og
jeg har bestræbt mig på at videreføre det gode arbejde, som Stadsgildeledelsen altid har stået for.
Jeg vil lade jer andre om at vurdere, hvorvidt det er lykkedes eller ej.
Vi har i stadsgildeledelsen forsøgt at søsætte et par nye tiltag:

Opera på Engen den 1. juli – ikke vores fortjeneste, at arrangementet blev flyttet tilbage til
Engen, men bestemt vores DIS og DUS’ fortjeneste, at det lykkedes at samle en gruppe af
gildebrødre fra hele Fyn, som sammen nød vejret og den dejlige musik. – Det bliver der
fulgt op på den 30. juni i år, hvor der forhåbentlig kommer endnu flere gildebrødre m.fl. og
samler sig omkring Sct. Georgs Gildernes flag

I-dag blev afholdt den 9. marts. Det er virkelig mange år siden, at der sidst blev holdt I-dag
i Odense-regi; hvis det da overhovedet er sket tidligere? Vores DIS, Elna, havde haft held
til at finde nogle absolut meget kompetente foredragsholdere, som også evnede at formidle,
hvilket i sig selv er en ”kunst”. Vi hørte Araz Khan og Henrik Noes Piester fortælle om
FNs 17 Verdensmål, og om, hvordan det går med at opfylde dem, og vi fik også Kresten
Drejergaards vurdering af, hvad vi siger, når vi siger, at vi er danske.
I-dagen blev stablet på benene efter en spørgeskemaundersøgelse, som ca. 25 gildebrødre
besvarede. Af besvarelserne fremgik det, at langt de fleste var positive overfor afholdelse af
I-dag.
Ca. 35 gildebrødre m.fl. fra både Odense og resten af Fyn deltog, og ifølge de kommentarer, som fremkom på dagen, var der stor tilfredshed med både indholdet og arrangementet i
det hele taget. Vi har absolut planer om at afholde I-dag også i 2020, og vi vil sørge for, at
datoen for arrangementet bliver meldt ud i løbet af maj måned, således at det kan komme
med i gildernes årsplanlægning.
De traditionelle fælles arrangementer som Fellowship og Fredslys er også forløbet på udmærket
vis. Vi er klar over, at for at vi kan få flere gildebrødre (med ledsagere) til at komme til Fellowship-arrangement, kræver det, at vi kan præsentere en ”god” underholdning, og det kan jeg
love, vil ske i år, så sæt roligt kryds i kalenderen den 24. oktober 2019.
Fredslysarrangementet fik noget større tilslutning i 2018 end de foregående år. Vores teori er, at
det skyldtes den store ihærdighed, vi sammen lagde for dagen ved at ophænge små ”plakater”
om dette arrangement i sognehuse, idrætsforeninger supermarkeder og i Seniorhuse. Præcis hvor
mange, vi var, ved jeg desværre ikke; men såvel personalet i Domkirken som vi selv vurderede,
at der var nogen flere end tidligere. – Vi følger op i år, så der bliver igen bedt om jeres assistance
ved uddeling og opsætning af plakater.
For første gang var jeg – sammen med bl.a. DIS Elna – i Roskilde for at modtage årets fredslys.
Det var en meget højtidelig og hyggelig aften, hvor der blev udvist et meget fint samarbejde
mellem den katolske og den lutheranske kirke, idet aftenen startede i Skt. Laurentii kirke og –
efter et fakkeltog gennem Roskilde centrum – sluttede i Roskilde Domkirke. For os gildebrødre
trakterede Roskildegilderne som afslutning på aftenen med varm cacao og æbleskiver – dejligt.
Nytårskuren 6. januar 2019 var velbesøgt – over 80 gildebrødre valgte at bruge denne søndag
formiddag på at mødes med andre gildebrødre, og at dømme på snakken rundt om bordene, lod
det til, at der alle vegne blev udvekslet hilsner og minder – jeg vil i den forbindelse sige mange

GM Jette Born

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

Den 4. maj er der Mindehøjtidelighed
i Ansgar Anlæg kl.19.00,
Musikkorps SYD underholder

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
15. maj kl. 19.00, inviterer 6. gruppe til en spændende aften med temaet Grønland.
Dorrit viser film og billeder og fortæller om ”mit liv som grønlænder”.
Der serveres en let anretning med grønlandsk touch, og selvfølgelig er
der grønlandsk kaffemik.
Der er en summen af glæde, så snart folk træder ind af hoveddøren. Alt
dette er tegn på, at der holdes kaffemik indenfor. Kaffemik er udtrykket for
den traditionelle grønlandske selskabelighed – åbent hus!
Gruppevis tilmelding senest 30. april til Kay, telefon 21 65 91 99 eller
lauridsen@oncable.dk

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

08.05
08.05
08.05
29.05
02.05
06.05
06.05

Mærkedage:

Kl. 18.00 hos Lone
Kl. 18.00 hos Lise
Kl. 14.00 hos Else K.
Kl. 18.00 hos Villy
Kl. 18.00 hos Claes
Kl. 13.00 hos Ritta
Kl. 18.00 hos Hanne

Den 30. maj fylder Karin Møller 75 år
Du ønskes til lykke.

Fortsætter side 5

-4-

GS Bjarne Mortensen
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Fortsat fra side 4

3. GILDE
GK Hanne Veje Olsen

GM Erik Olesen

tak for, at så mange tilsyneladende tog min opfordring om at sætte sig sammen med andre end
”de sædvanlige”, op.
GS Karin Ravnkilde

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

Kom maj, du søde, milde!
gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
Ak, kære maj! hvor gerne
igen i marken gå.

Christian A. Overbeck 1775

Lørdag den 25. maj
Gildefest i Gildehuset
Tilmelding – til Erik Olesen tlf.20 16 77 80 eller
mail eo@eo-engros.dk

Gruppemøder:

1. gruppe Torsdag d. 23 maj kl. 14.00 hos Gutte
2. gruppe Torsdag d. 9 maj kl. 17.00 hos Kirsten og Per
3. gruppe Torsdag d. 9. maj kl. 18.00 hos Ulla og Jens-Aage
4. gruppe Torsdag d 9. maj. kl. 18.30 hos Erik

Jytte har 50–års gildejubilæum den 22. maj.
Vi ønsker tillykke og hejser flaget.

I september var alle gildemestre indbudt til Gildemesterstævne i Horsens. Her arbejdede vi i
grupper med forskellige spørgsmål om, hvordan vi mener, Sct. Georgs gildernes fremtid skal se
ud. På stævnet fremkom LGM Helmuth Werth med meget dystre fremtidsudsigter for Sct.
Georgs gildernes fremtid, hvis ikke det lykkes at få medlemstallet forøget betragteligt, og han
bad alle om at komme med forslag til, hvorledes Sct. Georgs Gilderne kunne se fremtiden i møde uden at risikere at gå ”bankerot” indenfor de næste 5-6 år. Som alle her ved, tog 4. gilde denne opfordring op, og i samarbejde med først og fremmest 3. gilde og med opbakning fra 1. og
9. gilde, er der nu udarbejdet endelige forslag til ændring af struktur, vedtægter og økonomi.
På Distriktsforum i januar 2019 blev de foreløbige forslag fra såvel landsgildeledelsen som
Odensegilderne fremlagt, og det var her tydeligt, at meningerne om forslagene var meget delte,
idet de spændte fra nærmest fuld opbakning til ”overhovedet ikke”. De endelige forslag er indsendt, så nu afventer vi Landsgildetinget i september.
I årets løb er der, som bekendt, sket udskiftning i Stadsgildeledelsen, idet Edith Hermannsen
ønskede at udtræde ved årsskiftet. Elsebeth Parlev, som var både tidligere skatmester og suppleant, var så venlig at indtræde og Elsebeth har også lovet at blive posten indtil Stadsgildetinget i 2020, således at vores ”turnus” kan bevares.
Det går fint med udlejning af vores Gildehus, og vores parkeringsplads er nu endelig blevet klar
til udlejning igen efter et år med udgravning, støbning af overløbsbassin og genetablering af
pladsen – jeg synes nu ikke, vi kan nøjes med at sige, at parkeringspladsen er blevet genetableret; den er simpelthen blevet så pæn og indbydende, og det uden udgift for os; tværtimod har vi
fået en Parkeringsplads med en standard, som vi aldrig selv kunne have betalt – og jeg vil tillade mig at rette en særlig tak til Erik Johnsen, for det fantastisk store arbejde, han har udført; både ved sin tilstedeværelse og ved de forhandlinger, som han har ført igennem denne periode
med såvel Vandcenter Syd, Odense Letbane og de entreprenører, som har arbejdet her.
Jeg vil slutte min beretning med at takke for hjælpen til alle de gildebrødre, som har givet en
hånd med, uanset om de har påtaget sig en opgave i gildet, eller om de bare hjælper, fordi der er
behov herfor.
- også en stor tak til alle jer, der udgør gildeledelserne her i Odense Stad; det er en fornøjelse at
arbejde sammen med jer, og det gælder både de afgåede og de nye.
Karen Jensen
Stadsgildemester

Hos lægen:
- Nå du har fulgt mit råd mod søvnløshed
om at tælle får, før du sov?
- Ja, jeg nåede til 26.314
- og så skulle jeg op …...

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” v. Knud Hunderup
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2. GILDE

GILDEHUSET
GK Erik Johnsen

Onsdag den 1. maj kl. 9.30 i Gildehuset

GM Erik Jensen

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

Hej jeg vil også med i gildehuset og hjælpe til!
Tilmeld dig på 30 60 90 88 eller .mail gildehuset.odense@gmail.com

Hej. Ved ihærdigt arbejde fra husudvalget og uden søvn og med masser af problemer, og et
godt gildehjerte, er det nu lykkes at få gildekalenderen i gang igen og få gildernes reservationer på plads.
Vi håber ikke at nogen er glemt!

-6-
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GS Peter Lassen

1. GILDE
GK Inger Hansen

GM Anita Bennedbæk

Invitation til fredag den 10. maj 2019 kl. 13.00-15.00
GS Hanne Eriksen

Vil du se hullet??? ……. ALLE ER VELKOMMEN!

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

Der er rundvisning af kælderen eller ”Hullet” under
vores flotte ny renoverede parkeringsplads.

Hofmansgave

Er du lidt nysgerrig så er det nu.
Skulle du ikke være så godt gående?? Så er der mulighed for at se en lille film i gildehuset og få en forklaring på hvad man skal bruge dette ”Hul” m.m. til.
Kom og oplev det, uanset om du kan klare at kravle
ned i hullet eller du kan gå i gildehuset.
Der er mulighed for, at der bliver serveret et eller andet.

Sommertur til Hofmansgave torsdag den 23. maj kl. 14.00
Efter vores besøg i hovedbygningen og en tur i parken får vi en
forfriskning udendørs, hvis vejret tillader det.
Vi slutter dagen med at spise sammen.
Nærmere besked med kørevejledning og pris udsendes pr. mail.

Håber vi ses.

Parkering på P-pladserne ved gildehuset.

Grupperne.

1. Gruppe: tirsdag den 14. maj kl. 10.00. Fiskestien 12, Hasmark Strand
2. Gruppe: onsdag den 1. maj kl. 17.15. Odense Teater ”Diktatoren”
3. Gruppe: onsdag den 15. maj kl. 14.00 hos Johan

Hjertelig til lykke til Bodil Astrup der fylder 75 år den 26. maj.

Barndom
Den yndige tid, hvor det eneste, man skulle gøre for at tabe sig, var at gå i bad.
Kim McGinnis
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Husk at læse på skiltene hvor I må parkere, og husk jeres
P-tilladelse i vinduet. Så er det ikke så svært.

-7-

Komiteen for Mindehøjtideligheden den 4. maj
en ODENSE tradition ....
ANSGARS ANLÆG fra kl.18.30
Privat foto

Odense Stadsgilde ved DIS og DUS inviterer igen i år til Gildetræf den 30. juni på engen
i Fruens Bøge og til Opera På Engen.
Vi mødes kl. 13:00 med madkurve eller madpakker og drikkevarer.
Vi sætter 2 Gildeflag op, så tæt på tribunen som muligt.
Medbring stole, borde og have-udrustning, som er med til at gøre koncerten en både hyggelig
og berigende oplevelse.
Kl. 15:00 begynder Opera på Engen ved Fruens Bøge.
Dirigent: Anja Bihlmaier. Solister: Henriette Bonde-Hansen, sopran og Joachim Knop, baryton
og konferencier. Vores ører vil blive forgyldt med de skønneste operaarier af bl.a. Mozart, Rossini, Puccini og Verdi. Prisen er i år 125 kr.
Billetter kan købes på Odense Symfonis hjemmeside: www.Odensesymfoni.dk fra den
28.april. Opera på engen er Odense Symfoniorkesters store årlige udendørskoncert, som de i de
kommende år gerne vil udvikle og gøre endnu mere attraktiv for publikum.
De bedste sangere, det store tekniske apparat og servicefunktioner gør, at de ikke længere kan
tilbyde koncerten med fri entre´. De må derfor fra i år, tage en mindre entré.
Selvom det ikke er gratis, håber vi alligevel, at vi er mange gildebrødre der har lyst til at mødes
og nyde hinandens selskab med smukke opera toner, på den smukke eng.
Med venlig gildehilsen
Elna Braüner Adamsen, DIS, e-mail: brauneradamsen@post.tele.dk
og Erik Christensen, DUS, e-mail: fredskovvej140@gmail.com

OPERA- MUSIKTUR til BERLIN
OG - nu vi taler om opera.
Der er 26 tilmeldte til turen til Berlin, så dersom du vil ved, så skriv
til mig inden 15. maj, så vi kan komme videre og få sammensat et
spændene program.

HJEMMEVÆRNETS MUSIKKORPS SYD under ledelse af dirigent Per Silfverberg Hyttel vil underholde fra kl. 18.30 med musik, som hører sig til denne aften, hvor vi både mindes ofrene og
fejre Danmarks befrielse for 74 år siden.
FANEBORG dannet af fynske foreninger, soldaterforeninger,
spejderkorps, enheder fra totalforsvaret og udenlandske gæster
m.m. opstilles ved MINDEMONUMENTET, som vil være centrum for mindehøjtideligheden i anlægget kl. 19.00.
Desuden vil en flagallé af Dannebrog langs Ansgars Anlæg vaje
hele dagen.
4.maj talen holdes af politidirektør Arne Gram.
Mindehøjtideligheden omfatter taler, fællessange, kransenedlæggelser og underholdning m.v.

ANSGARS KIRKE kl. 20.15

Mindegudstjeneste i Ansgars Kirke ved sogne- og feltpræst
Knud Erik Kristensen.
Organist Tina Christiansen spiller og Ansgars Kantori synger.
Solister er mezzosopran Anne Roed Refshauge og trompetist Per
Morten Bye.
AFSLUTNING
Dagens sidste ceremoni foregår med sætning af levende lys
ved Mindemonumentet i Ansgars anlæg.
BEMÆRK: Mindeceremonierne er offentlige arrangementer og
alle borgere indbydes til at deltage.
Kom og vær med til at vise respekt for dem, som gjorde en indsats for den frihed, som vi alle nyder godt af i dagens Danmark.
Komiteen sørger for rammen, og det er borgerne, som udfylder
den.
Et minde om, at friheden ikke er en selvfølge, men noget vi alle
skal værne om.

Privat foto

Vær venlig at reservere datoen i kalenderen.
Erik Hansen

Der er altid plads til en til i bussen, så venner og bekendte er meget velkommen, de skal blot
kunne lide god musik og Opera.
Vi skal som sagt være 30 for at turen kan gennemføres, men også gerne lidt flere, så vi kan fylde bussen op, og opnå den billige pris.
De bedste hilsener
Ulla
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DANNEBROG bliver 800 år HUSK - tilmelding til Palle Wognsen til flagfesten i København den
15. juni - har du glemt det, kan det nås endnu.
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