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Kære gildebrødre i Odense

Så står der snart et landsgildeting for døren.
Og hvad er det vi føler for gildebevægelsen, hvordan kan vi få den til at bestå, er der mulighed for at få nye medlemmer og hvordan? Store spørgsmål som sikkert er meget svære at
svare på.
En række gilder fra Odense fremlægger samlet en række vedtægtsændringer til landsgildetinget, det indeholder en række spareforslag, som begrænser landsgildeledelsens mulighed
for blandt andet deltagelse i internationale aktiviteter, og en mere skrabet ledelse, og i det
hele taget en holdning til at forholde sig til den virkelighed, der er realistisk, i forhold til det
medlemstal, der er aktuelt.
Landsgildeledelsen fremlægger også en række vedtægtsændringer, som langt hen ad vejen
er i tråd med hinanden. Men da vore ændringsforslag er de mest vidtgående, vil de blive behandlet først.
Mit budskab er derfor en kraftig opfordring til alle om at sætte sig grundigt ind i forslagene,
debattere dem i de enkelte gilder og klæde jeres repræsentanter til landsgildetinget på, så vi
kan få en seriøs debat på landsgildetinget og tage nogle fornuftige beslutninger til gavn for
Sct. Georgs Gilderne i Danmark.
Rigtig god sommer til alle.
Med gildehilsen
Jette Born
4. Gilde
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02.10.
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Gildehuset

1. riddergrp. Odense
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Juni står for døren, og selvom temperaturen denne morgen, hvor jeg sidder og skriver dette,
kun er 4o, så er det uomtvisteligt, at sommeren er på vej, og selvom en del af os ikke længere
er på arbejdsmarkedet, er sommertiden alligevel en tid med færre af de faste gøremål, som
mange af os har – gymnastiksæsonen er slut; det samme gælder øvrige fritidsaktiviteter, og i
gilderegi holdes de fleste sommerafslutningsture og -møder i denne måned.
Det betyder dog ikke, at der ikke er mulighed for at mødes med andre gildebrødre, idet der –
særligt i år – er ikke mindre end to muligheder for at fejre Dannebrog, som ifølge sagnet
faldt ned fra himlen den 15. juni for 800 år siden. Der afholdes derfor både et større arrangement i København den 15. juni med deltagelse af mange faner, fanebærere og -løjtnanter
(bl.a. gilder her fra Odense), og det traditionsrige her i Odense den 16. juni kl. 15.00 i Rådhushallen – mød op og få en dejlig eftermiddag med musik, sang og tale for flaget.
Der er også musik og sang søndag, den 30. juni, hvor der igen er Opera på Engen. Indbydelsen kan du læse i Gildekontakt for maj – husk dog, at du i år skal købe billet for at komme
med. Billetten koster 125 kr. (75 kr., hvis du er nøglekunde), og du bestiller på
www.odensesymfoni.dk/koncerter/ – der kan IKKE købes billetter ved indgangen.
Den 2. maj var der 22 gildebrødre, som benyttede sig af tilbuddet om for at komme rundt på
Alfred Pedersens tomatgartneri i Bellinge. Det var en aften fyldt med tomater og med information om, hvordan de lækre danske tomater passes og plejes, indtil de lander i butikkerne –
alt sammen fortalt af en af gartneriets yderst engagerede medarbejdere. – Ærgrer du dig over,
at du ikke var med, så kontakt mig venligst inden 1. oktober, så vil der være mulighed for at
gentage turen i foråret 2020.
10. maj blev det længe ventede ”åbne hul” afviklet. Mange af naboerne og gildebrødrene benyttede sig af muligheden for at høre om, hvordan dette ”hul” skal afhjælpe de problemer
med oversvømmede kældre og Idrætshallen, som der har været de senere år.
En yderst interessant eftermiddag med en ”once-in-a-lifetime” mulighed for at komme ned i
de 5.300 kubikmeter (5.300.000 liter) store underjordiske kar, som fremover vil være parate
til at tage imod vandmasserne fra de store regnskyl.
Sluttelig vil jeg ønske alle en god sommer – på gensyn til august, hvor vi tager hul på et nyt
gildeår med bl.a. Landsgildeting, Fellowship og Fredslys.
Venlig hilsen
Karen
PS! Husk at følge med i kalenderen i Gildekontakt; der sker hele tiden noget nyt.
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GILDEHUSET

Arbejdsdag i gildehuset
er næste gang
TIRSDAG DEN 4. juni

Vi starter kl. 9.30 - Kommer du, så send lige en mail til:
gildehuset.odense@gmail.com eller en sms til 30 60 90 88 - alle er velkomne.

Så er parkeringspladsen ved at være klar, så nu er der masser af P-pladser.
Husk se efter skiltningen så I ikke får en økonomisk hilsen.
Husk jeres P-tilladelse; den skal sidde i vinduet.

Riddergrupper i Odense Stadsgilde
Gruppe Ole: 4. juni hos Dorrit kl. 14. - årsplanlægning
Gruppe Elna: 17. juni hos Jørga og Palle på Langeland Emne: ”En tur på memory lane” v. Knud Hunderup
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ÅBENT HUL
Det var alletiders dag hvor vi regner med at der har været omkring små 600 på hele dagen.
Der var mange inde i gildehuset og se filmen fra hullet, folk som ikke kunne komme ned af alle trapperne. Alle gilderne samt naboerne omkring arbejdspladsen var inviteret.
Vi regner med at kunne vise filmen ved en senere lejlighed i gildehuset.
Projektchef Lisselotte Jensen fra Vandcenter
Syd åbnede om formiddagen for samarbejdspartnere, hvor hun sagde tak for det gode samarbejde med naboer og firmaer, samt håndværkere.
Der var omkring 100 til formiddags arr.
Projektchef Lisselotte Jensen gennemgår plancherne og fortæller hvordan forløbet er i bassinerne - hvad vej det løber og hvornår.-

Der var opsat plancher med billeder af den
sidste oversvømmelse, som havde været på
Højstrupvej, inden man begyndte at lave
noget ved det. Forskellige tegninger over
projektet samt oversigt over firmaer, som
havde deltaget i projektet, var også opsat.

I kø ved Vaffelhuset.
Vandcenter Syd havde arrangeret, at der var gratis isvafler til alle, der havde lyst. Det må vi sige, at der var. Der blev udleveret 368 stk.
Så man kan sige, at det var en stor succes.

Private fotos
Flere billeder andre steder i blader
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MIDSOMMERFEST
i

Den Fynske Landsby.
Næsten som i gamle dage.
Kong Knud Division vil genoplive Midsommerfesten i Den Fynske Landsby.
Alle korps er inviteret, også gildebrødre er velkomne.
Der bliver underholdning med sange, sketche og Cirkus Changhigh.
Festen holdes den 12. juni. og starter kl. 18.45 til 20.30. Pris 20 kr.
Tilmelding til: Karin Ravnkilde. E-mail: k.ravnkilde@hotmail.dk eller 29 92 92 90.
Beløbet indbetales på konto: 0828 0000 94 44 32 med navn.
- gerne inden den 5. juni. - Billetter med sange bliver udleveret.
Karin Ravnkilde.

Billeder fra ”Åbent Hul”

Anni 9. gilde, Kay 4. gilde og Erik. 2
gilde og frue får sig en snak, mens Kay
nyder sin is.

Her er igen nogle gildebrødre, som havde
lyst til at komme og høre om det store hul
under P-Pladsen.
De har også opdaget, at der var gratis is.
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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 haveudrustning, som er med til at gøre koncerten til 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. (nøglekunder 75 kr.)
Billetter kan købes på Odense Symfonis hjemmeside: www.Odensesymfoni.dk
Opera på Engen er Odense Symfoniorkesters store årlige udendørskoncert, som de i de kommende år gerne vil udvikle sig og gøre den endnu mere attraktiv for publikum.
De bedste sangere, det store tekniske apparat og servicefunktioner gør, at de ikke længere kan
tilbyde koncerten med fri 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 operatoner 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.
Kender du nogen der gerne vil med, så skriv til mig.
Det kan jo være, vi så kan opnå den billige pris.
Der er altid plads til en til i bussen, så venner og bekendte er meget velkomne, de skal blot kunne lide god musik og opera.
Gislev er ved at udarbejde et program, og så snart det foreligger, vil det blive tilsendt.
Lige nu forsøger de at få billetter til en koncert på Charlottenburg og i Deutsche Oper til
”Tryllefløjten”
Der er nu tilmeldt 33 til turen til Berlin, så turen er sikret, men bliver vi 40+ bliver det helt naturligt billigere.
De bedste hilsener
Ulla
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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/

Valdemarsdag i Odense Rådhushal den 16. juni
Se Gildekontakt
Grupperne:
Gruppe 1:
Gruppe 2:
Gruppe 3:

Intet møde i juni
Afslutningstur til Kongsdal have og til Assens
Køreplan for dagen er udsendt
tirsdag den 18. juni. Johannes Larsen museet.
Nærmere besked om tidspunkt

Hjertelig til lykke til Edith Hermannsen der fylder 75 år den 14. juni.

Billeder fra ”Åbent Hul”

Rundvisning i det sidste hul hvor pumperne er
monteret. Her viser Per, tilsynsførende fra Covi,
rundt. Folk var meget interesserede.
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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/

Den 3. juni kl. 18.30
Kun for mænd
Freddy kommer og fortæller om ”Det grønne folk” - Pensionist og hvad så?
Det er med fællesspisning, så tilmelding til kansleren er nødvendig.
Den 16. juni kl. 15.00

I Rådhushallen - Flagfest. pris 25 kr.
Fejring af 800 året for vores flag.
Deltag og støt Danmarks-Samfundet.

En dejlig aften med Kim Larsen-sange
En dejlig aften med god musik. Her et billede med 2 af gildets hårdtarbejdende tjenere i en
afslappet snak efter arrangementet, med den syngende Karsten Holm.
Det blev en hyggelig aften, som frembragte et overskud, som vil blive doneret til OUHs arbejde med unge med ondt i psyken.
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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/

Vi er børn af sol og sommer,
men i slægt med blæst og regn,
Vi er født, hvor bøgen grønnes,
og i ly af hæk og hegn.
Der er sang i sprogets toner,
der er sang i mindets røst
der er sang, når havets bølge
ruller ind mod klit og kyst.

Gunnar Jørgensen
(min højt elsket skoleleder)

Lørdag den 15. juni
Søndag den 16. juni

Flagfest i København
Flagfest på Odense Rådhus kl. 15.00, se andet sted i bladet.

Efter festen på Odense Rådhus håber vi i ledelsen, at vi kan hygge os med fællesspisning på
ODEON.
Spisning koster kr. 89,00 + drikkevarer –
Beløbet indbetales senest den 6. juni 2019 på gildekontoen 2376-4387874432
Tilmelding skal ligeledes ske til
Hanne Veje Olsen på hogj.olsen@gmail.com - eller tlf. 25 14 00 01

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

er gået på sommerferie
torsdag den 6. juni – gruppeafslutning til Drejø
er gået på sommerferie
torsdag den 13. juni kl. 18.30 hos Gerda
Alle ønskes en rigtig god sommer!

Solen skinner, og mange er er fuld gang i haverne, som nu står i fuld flor - også ukrudtet.
Det er sidste blad inden ferien, så jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle gildebrødre
og deres familier en rigtig god sommer, hvor end I drager hen.
Husk deadline for indsendelse at matr. til GildeKontakt er senest 12. august.
Redaktøren
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4. GILDE
GK Palle Wognsen

GM Jette Born

GS Bjarne Mortensen

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

Fra friluftsgildehallen i 2016

12. juni kl. 17.30/19.00. Vi mødes til Friluftsgildehal onsdag den 12. juni 2019 ved Polarstjernens Hytte, Stenløsevej 68, 5260 Odense S.
Hanne har arrangeret en lille gåtur i skoven omkring hytten, og hun vil være ved hytten kl.
17.30, hvor hun vil gå med dem, der er interesserede.
Den medbragte mad og egne drikkevarer indtages kl. 18. Gildehallen starter kl. 19.00.
Efter Gildehallen serveres der kaffe og kage, som 8. Gruppe medbringer.
I medbringer selv krus og tallerken samt evt. andre redskaber til brug for indtagelse af madpakken.
Det vil ligeledes være en god idé at medbringe en festivalstol el. lign.
Da der kun er et begrænset antal p-pladser, henstiller vi til, at der friholdes pladser til dem, der
har brug for at parkere tæt på hytten, alternativ parkering i bunden af Zacharias Vænget.
Gruppevis tilmelding til Kirsten på mail vermundsvej@gmail.com el. tlf. 20 61 80 80 senest
mandag den 3. juni.- Vel mødt
8. Gruppe
16. juni kl. 15.00, på Rådhuset, hvor vi fejrer vort smukke Dannebrog med flagfest og uddeling af faner. Musikkorps Syd spiller og feltpræst, sognepræst Knud Erik Kristensen, Kølstrup
holder talen for flaget og uddeler faner til nye modtagere

Gruppemøder:
2. gr.
3. gr.

05.06
06.06

4. gr.
5. gr.
6. gr
7. gr.
8. gr.

14.06
29.06
21.06
26.06

Gruppeafslutning
Gruppetur til grundlovsmøde i Glavendruplunden, besøg på
Besættelsesmuseum Fyn og afslutning i Jettes sommerhus.
Sommerafslutning
Sommerafslutning, Kerteminde
Gruppeafslutning
Gruppetur til Humlemagasinet
Intet aftalt i juni

Mærkedage:
Den 19. juni fylder Jette Bülow 70 år - du ønskes til lykke.
Gildeledelsen ønsker alle god sommer og på gensyn til et anderledes
gildearrangement den 21. august
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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/

Juni:
Lørdag den 8.
Tirsdag den 11.
Onsdag den 12.

Fredag den 14.
Lørdag den 15
Søndag den 16
Søndag den 16
Søndag den 30

Juli:
Lørdag d. 13
Torsdag d.18
August:
Onsdag den 7
13-14-15
Søndag den 25
Onsdag den 28

Sommeraften med Gospelkoret Nardus - i Storms Parkhus Odense kl. 20
Friluftsgildehal i Ninas sommerhus kl. 18
Husk madpakke. Afbud til gr. 81
Midsommerfest i Den Fynske Landsby kl. 19.00
Spejderne mødes på Flakhaven kl. 17.30 går kl. 17.45 til Den Fynske
Landsby, som før i tiden med Fanerne. Ankomst til Den Fynske Landsby
kl. 18.45, her kan Gildebrødrene så tilslutte sig med fane.
Festen starter kl. 19. Pris 20. kr.
Naturlaug Fyn. Tur til Skovgård, Langeland.
Fanen luftes i København på 800 Års dagen
Fanebærer og løjtnant mødes på Ørbækvej 100 kl. 8.00, hvorfra bussen kø
rer.
Fanen luftes i Odense på Rådhuspladsen kl. 15.00 - se side 7.
Lindø Concert Band spiller på Munkebo Bakke. Kl ???
Opera på Engen. Odense Stadsgilde ved DIS-DUS arrangerer
Igen i år til Gildetræf. Kl. 13 mødes vi med madkurv m.m.
HUSK stol og bord. Pris 125. kr. Billetter købes på Odense
Symfonis hjemmeside. Operaen begynder kl. 15
Naturlaug Fyn tur til Sundsøen ved Fåborg
Nyborg Vold. Vi skal se ”Frøken Nitouche”
Vi mødes med madpakke kl. 18. på P-pladsen som altid.
Frøbjerg Festspil ”Footloose”. Vi mødes kl. 19. på P-pladsen. Vi må snakke
sammen om, hvem der kører med hvem.
Naturlaug tur til Hvalpsund, Fur og Livø
Herregårdskoncert på Søbysøgård kl. 14 - Hjemmeværnsorkesteret spiller
Naturlaug Fyn til Hylkedam
Vi hejser flaget for Bodil den16.-6. og Jytte E den 27.-6.
Kaj den 25.-7. - Elsebeth den 19.-8. og Jytte H den 29.-8.
De ønskes stort TILLYKKE.

Grupperne:
Gr.81

Gr.82

Søndag den 23-6 Gruppeafslutning:
Besøg på Johannes Larsen Museet i Kerteminde kl. 13. Derefter kaffe/te på Røllikevej 20.
Grillen tændes og man nyder de medbragte madkurve; den enkelte medbringer hvad
de ønsker at spise og drikke, måske er vejret til Sct. Hans Bål på Nordstranden
Gr 82 er også velkommen til at være med.
Tirsdag den 27.-8. opstart møde hos Karin kl. 18.

GOD SOMMER!
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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/

Danmark, nu blunder den lyse nat
bag ved din seng, når du sover.
Gøgen kukker i skov og krat,
Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger,
sagte som sang ved vugger.
(Thøger Larsen)

SOMMERUDFLUGT ONSDAG DEN 12. JUNI KL. 11.00
Igen i år har vi fået lov til at holde vores sommerudflugt på Helnæs i Jettes datters sommerhus.
Vi mødes hos Margit med henblik på samkørsel, hvorefter turen går direkte til Helnæs Fyr.
I sommerhuset venter Jette med en lækker frokost, og I medbringer selv drikkevarer.
Alt efter vejret har vi både en plan A og B.
Kom og vær med til en dejlig dag, hvor vi kan ønske hinanden en rigtig god sommer.
Afbud senest søndag den 9. juni til Merete: meretestensdal19@gmail.com.

Som noget nyt var der arrangeret biltur rundt på det underskønne Hindsholm klædt i forårs farver og blå himmel. Der var indlagt opgaver til besvarelse undervejs med relation til de steder,
hvor der blev gjort holdt. Det var rigtig dejligt at se så mange til sådan en Natur Laugstur som
”på 4 hjul”, der blev afsluttet i Kirkeladen i Mesinge med kaffe og kage på laugets regning.

Privat foto
Bøgebjerg Strand
Hverringe Gods Hovedbygning
Få tilsendt oplysning om månedens tur, der i juli går til Fåborg / Jazz på torvet m.v.
Henvendelse på mail: nybent@midtfyn.net
Alle er velkomne. Følg os på Facebook: Naturlaug Fyn.
Johan – 1. gilde
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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 :
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.
I august/september er det 8. 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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