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Visionære, fremsynede og handlekraftige politikere har vi brug for, nu har vi de sidste mange år hørt på 2020 og resten af vort liv kan vi
så høre om planer og visioner for 2050. Her og nu må man ligesom
selv orientere sig om. Hvor bevæger vi os mon hen – for vi skal hele
tiden være i bevægelse og åben for forandringer, vi skal være i besiddelse af fleksibilitet og hurtig omstillingsevne.
Vi ”gamle” er måske ikke lige til at ændre på, og vi slår os i tøjret, når noget laves radikalt om.
Derfor har det været en fornøjelse, at være på Sct. Georgs Træfvenners lejr på Falster. Dette er
hvert andet år og er en dejlig uge for de, der stadig har spejderånden i behold. Deltagerne var
bortset fra børnebørn i alderen fra sidst i 30’erne til midt i 80’erne, så vi var en blandet flok,
der spiste og hyggede sammen, tog på udflugt, på museum, i krokodille Zoo og meget andet.
Træfvenners generalforsamling og besøgsdag var onsdag, hvor nogle, der havde indkvarteret
sig på en nærliggende kro/motel også dukkede op.
Vi taler meget om gildernes gode netværk, som til en vis grad er sandt nok. Ledelser mødes på
tværs af landet til gildemesterstævner og landsgildeting. Vi har etableret laug og interessegrupper for at tilfredsstille så mange behov som muligt.
Træfvenner havde ventet sig rigtig meget af Thurøbund, midt i landet, men det skulle vise sig,
at være en dyr fejl. Denne gang har vi satset lidt mindre og har brugt ’Midtvejstræffets Amagerhus’, som nu er under omdannelse til et spejdercenter for flere korps. Spejderbevægelsen er
i fremdrift, men de beholder jo desværre selv de voksne. Det ville have været skønt om nogle
af kræfterne kunne bruges på at holde sammen på gilderne også.
Jeg tror man har glemt at fortælle, at af stort set alle foreninger/bevægelser, der prinser sig af
donationer og godgørenhed er Sct. Georgs gilderne startet af spejdere i Danmark og altså ikke
noget udefra kommende, som via kontingent også betaler til ’hovedkontoret’ i et udland.
Landsgildet har gennem min tid givet køb på næsten alt, og nu har nogen måske besluttet at
give bevægelsen dødsstødet. Det er trist synes jeg, da jeg ikke har fundet noget, der kan måle
sig med det, jeg føler, gildebevægelsen står for. Jeg ser frem til landsgildetinget i Vejen og deltager som sædvanligt i kammeratskabs og festaften, måske for sidste gang, da et éndags LGT
ikke lyder særligt tiltrækkende.
Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil holde ved så længe som muligt og at der måske ikke er
penge til at drive værket, men på træffet blev der da også fra forskellige steder i landet ytret
noget om, at ægtepar nøjedes med et kontingent samt at nogle ældre meldte sig ud pga. kontingentet, som de fleste steder i landet ligger under kr. 3,50 om dagen, men selvfølgelig skal
der betales for mad og drikke til arrangementer, men det skal der jo alle steder, hvor der sker
noget.
Kan vi så i Sct. Georgs Gilderne tilbyde ungdommen noget, ja vi tilbyder fordybelse og smukke traditioner. Kun gennem egen entusiasme kan man påvirke andre til at blive gildebrødre,
stå sammen om det daglige arbejde og forhåbentlig fastholde hinanden ved hjælp af interessante emner, ture, udflugter, rejser og godt kammeratskab. Verden er i bevægelse, og det er det
enkelte menneske også.
Nina 8. gilde
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Når dette læses, er sommerferietiden ovre for de fleste, og jeg håber, at I alle har fået
”batterierne” ladet op og er klar til et nyt gildeår.
Fællesskab og fælles arrangementer er noget, som jeg sætter meget højt, og siden sidste nummer af Gildekontakt blev udgivet, har der været et par muligheder for at have fælles oplevelser:
15. juni blev det markeret, at det var 800 år siden, at Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra
himlen. Rigtig mange faner – og ikke mindst gildefaner – blev luftet denne dag ved et fælles
arrangement i København. Du kan læse mere herom i Sct. Georg nr. 4, og i denne udgave af
Gildekontakt.
16. juni holdt Danmarks Samfundet sin lokale flagfest i Rådhushallen i Odense, og det var også en dejlig eftermiddag med sang, musik og tale for flaget samt overrækkelse af flag og faner.
Ulla Lund, som har været Sct. Georgs Gildernes repræsentant i lokalbestyrelsen i MANGE år,
fik overrakt Danmarks Samfundets guldnål – fuldt fortjent!
30. juni var vi en lille flok gildebrødre, som mødtes for i fællesskab at nyde ”Opera på Engen”.
Om det var den omstændighed, at der i år skulle betales 125 kr. i entre, eller om det var usikkerheden om, hvordan vejret ville arte sig, skal jeg ikke kunne sige, men vi var ikke nær så
mange som vanligt, der nød en dejlig eftermiddag med festlig musik og sang.
21.-22. september mødes gildeledelserne til Landsgildeting i Vejen. Det er her, det bl.a. afklares, om et eller flere af de forslag til ændring af struktur og vedtægter, som er fremsat af 1., 3.,
4. og 9. gilde bliver vedtaget eller ej. Gildeledelserne i Odense mødes den 10. september for at
drøfte de forskellige forslag, som er fremsat af LGL samt flere gilder rundt om i landet; ikke
fordi vi nødvendigvis skal stemme ens, men for at vi alle er så godt forberedte som muligt.
Som jeg nævnte i sidste udgave af Gildekontakt, vil der være mulighed for at komme på rundvisning på Alfred Pedersens Tomatgartneri igen til næste forår. Hvis du er interesseret, så send
mig venligst en mail inden 1. oktober 2019, så jeg ved, om der er stemning herfor. Er der færre
end 10 interesserede, bliver rundvisningen ikke etableret.
Husk at læse indbydelserne til Riddergruppe 1’s foredrag om Katempris og Fellowshipaftenen,
som er med i dette blad – og husk også at tilmelde dig!
Venlig hilsen
Karen
PS! Husk at følge med i kalenderen i Gildekontakt; der sker hele tiden noget nyt.
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STADSGILDET
www.sct-georg-odense.dk
Spejderideen for voksne

Indkaldelse til
stadsgilderådsmøde i Gildehuset
tirsdag den 10. september 2019 kl. 19.00
Det er ikke nødvendigt, at gildeledelserne tilmelder, idet det forudsættes, at der møder 3
fra hvert gilde.
Hvis dette ikke er tilfældet, husk venligst at melde afbud senest 1. september 2019.
Gildebrødre i øvrigt, der gerne vil deltage, er naturligvis også velkomne. Af hensyn til
traktement bedes I tilmelde til SGK Annie Larsson på mail: annie@privat.dk
eller Mobil 21 42 04 21 – her gerne med SMS.
Ansvarshavende for det praktiske er 9. gilde.
Tilmeldingsfrist er søndag den 1. september 2019.

DAGSORDEN:
1. Velkomst ved Karen
2. Gennemgang og drøftelse af de forslag, der er indsendt til landsgildetinget
Alle fremsatte forslag er udsendt fra landsgildekontoret til alle gildemestre den
17. april 2019:
 Landsgildeledelsen lovændringsforslag
 Dragsholm distrikt
 2. Fredericia (kontingent)
 2. Fredericia (Sct. Georg)
 Sønderjyllands Distrikt
 3. Slagelse
 Landsgildeskatmester, forslag vedr. overskud fra LGT2017
 1., 3., 4. og 9. Odense
 2 kommentarer fra
o 1. Vejle
o Nordvestjysk distrikt.
3. Fremlæggelse af tilbud om afholdelse af landsgildeting 2020 i Odense – tilbuddet
er fremsat under den forudsætning, at det på LGT 2019 vedtages, at der fremover
afholdes årlige en-dages landsgildeting

4. Eventuelt.
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Arbejdsdag i Gildehuset
Første onsdag i måneden. Hvad er det? Hvad betyder det?
Ja vi har et hus som bør vedligeholdes og passes på. Vi har en del gildebrødre der har forskellige faglige dygtigheder som de besidder og vi har en del der er praktiske anlagt, så hvorfor
ikke bruge det.
Det er en god måde at møde andre gildebrødre på. Vi er jo meget sammen med brødre fra
eget gilde, men her er muligheden for at møde dem fra de andre gilder og få en hyggelig dag.
Alle kan bidrage med noget, lidt eller meget. Hvad betyder det, når bare man er med.
Vi starter kl. 9.30 i huset, hvor vi for en kop kaffe og et stykke brød. Vi fordeler opgaver og
så går vi i gang. Når vi kan se at væskebalancen er ved at blive udfordret holder vi en pause.
Vi slutter gerne omkring middag - nogle en time senere - alt efter hvad program eller energi
der er.
Næste arbejdsdag er onsdag den 4. september kl. 9.30. Kom og vær med.
Du må meget gerne sende en besked at du kommer på mail
gildehuset.odense@gmail.com eller sms 30 60 90 88.
Hilsen Husudvalget.
Der er netop sendt endeligt program ud til dem der er tilmeldt turen til
Berlin, men 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.
Per Holst er selvfølgelig med.
Vi har billetter til ”Tryllefløjten” og en Vivaldi/Bach koncert ved
Schloss Charlottenburg.
Ud over det, er operaen ”Samson et Dalila” på programmet den 3. december kl. 19.00 i Oper
in Berlin. Billet hertil skal man selv købe, (flere har købt).
Der er en del entreer som ikke er inkluderet i prisen. Når de i første omgang er ”valgt fra”, er
det af hensyn til de gangbesværede, men de er selvfølgelig meget velkommen til at deltage det
de kan. Der er sikkert en cafe i nærheden.
I løbet af september, vil jeg forsøge at finde ud af hvor mange der vil/kan deltage, så vi kan
bestille og opnå grupperabat.
Det gælder
Entrée Story of Berlin inkl. audio guides EUR. 8,00
Entrée Bunker of Berlin inkl. audio guides EUR. 13,00
Entrée Schloss Charlottenburg EUR. 14,00
Entrée Fassbender & Rausch chokolade udstilling EUR. 5,00
Program kan rekvireres hos undertegnede.
De bedste hilsener
Ulla
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Glimt fra en arbejdsdag!
Uden mad og drikke Duer helten ikke -
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Invitation til Fellowship aften!

Torsdag den 24.oktober 2019 i Munkebjerg Kirke,
Østerbæksvej 87, 5230 Odense M., kl. 18:30.
Alle gildebrødre samt evt. ledsagere og andre, der er interesserede i at vide mere om Sct.
Georgs Gilderne, er velkomne til Fellowship aften.
Aftenens program:
Kl. 18:30 - 19:00: Vandrehal, her er der mulighed for at købe et glas vin, øl eller vand
Kl. 19:00 - 20:00: Gildehal i kirkesalen med Stadsgildeledelsen i højsædet.
I år er det Kogsbølle Band der står for ledsagemusikken i gildehallen.
Efter gildehallen serveres der smørrebrød og kaffe/te, og der kan købes vin, øl og vand til de
sædvanlige lave gildepriser.
Efter spisningen fortsætter aftenen med et foredrag af bedemand og historiefortæller NilsPeter Holm, emnet er ”Jeg elsker den brogede verden”. Et meget muntert foredrag om mødet
mellem mennesker i livet med megen alvor og stor humor.
Pris: 100 kr. pr. kuvert – tag venligst lige penge med.
Af hensyn til bestilling af mad er der bindende tilmelding med angivelse af navn og evt. gilde,
samt tlf. nr., senest søndag den 13. oktober til Stadsgildekansler Annie Larsson,
e-mail: annie@privat.dk eller tlf. 21 42 04 21.
I forbindelse med tilmelding bedes du være opmærksom på, at din tilmelding først er registreret, når du har modtaget svarmail eller SMS fra Annie.
Svarmail eller -SMS vil, så vidt muligt, blive sendt dagen efter tilmeldingen.
Med venlig gildehilsen
Stadsgildeledelsen

VÆR SKØN PÅ DIN
EGEN MÅDE!
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DANNEBROG 800 ÅR
En fantastisk oplevelse!

Bjarne og jeg var så heldige at få lov til at være med til at fejre ”DANNEBROG” der faldt ned
fra himmelen i Estland 1219. Altså 800 års dagen. Og det blev en oplevelse, som vi kun kunne
få den dag – 15.06.2019.
Vi startede kl. 8.15 fra Odense mod København. 2 busser - 100 personer.
Jeg havde medbragt 3 kander kaffe, som jeg sammen med rundstykker skulle dele ud i bussen,
(så nu er jeg også stewardesse).
Vi ankom til Rosenborg Slot i flot vejr. Her var der stillet borde og bænke op. Et orkester spillede alt imens vi fik sandwich vand, snak, samt så på alle fanerne der begyndte at komme. Et
flot syn.
Ved 12 tiden var der opstilling i 3 ”dråber” dvs. i 3 rækker og med hvert sit orkester.
Turen gik op gennem Købmagergade, hen ad Strøget til Rådhuspladsen. En meget bevægende
tur, med mange mennesker, der smilede, fotograferede og viftede med flag, og der blev stillet
mange spørgsmål. ”Hvad fejrer I”. Nu fik vi gåsehud på armene.
Da vi ankom til Rådhuspladsen begyndte det at regne, vi fik regntøj på, så pyt.
På Rådhuspladsen var der en scene, og herfra underholdning af: Julie Bertelsen, Stig Rossen,
Erik Grip. Taler for flaget. HKH Prins Joachim skridtede faner af. Senere udleverede prinsen
så faner til de foreninger, der have søgt om en fane. Vi havde 2 fra DDS Camelot med fra
Odense, som fik overrakt en juniorfane - og det regnede stadig.
Et flot syn med alle de faner, en fantastisk oplevelse.
Så gik turen tilbage til Rosenborg Slot, trods regn var der mange mennesker i gaderne, stadig
Med smil, igen en oplevelse, at få lov at gå med fanen.
Nu gik turen så igen tilbage til Odense, hvor vi var ved 18.00 tiden, godt trætte, men med en
fantastisk oplevelse rigere.
Bjarne og Else
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GILDEARRANGEMENT for alle gilder på Fyn samt andre interesserede
Onsdag den 2. oktober kl. 18.00 i Gildehuset, Højstrupvangen 1, 5200 Odense V.
Internationalt gildearbejde/goodturn

KATEMPRIS – Skoleprojekt i Tanzania.
Nytter det overhovedet at yde økonomisk støtte til børn i Afrika?
Er det ikke bare en dråbe i havet?
Jo, måske nok!!!
Men dråber sætter ringe i vandet og starter dermed bevægelse.
Disse bølger skaber interferens med bølger fra hjemlandets initiativer.
Enten kan bølgerne forsvinde, eller vokse sig til noget stort og
stærkt.
Riddergruppen vil gerne fortælle en rigtig solstrålehistorie, hvor
interferensen lykkedes og hvor effekten vokser sig stor og stærk i
et lokalt samfund i Tanzania.
”SAMMEN ER VI STÆRKE”
”PAMOJA TUNA NGUVU”
KATEMPRIS, som har dette motto, er et skoleprojekt i Tanzania.
SSK er en forening, som støtter Katempris såvel økonomisk som praktisk.
4. Gilde har gennem de seneste år også givet støtte til skoleprojektet.
Efter at SSK’s bestyrelse har aflagt et besøg på skolen vil Riddergruppe 1 (et) gerne holde en
aften, hvor vi fortæller om skoleprojektet fra starten i 2010 til i dag, hvor skolen rummer ca.
160 elever.
Vi vil vise billeder og små filmklip om hverdagslivet på skolen, og om hvordan projektet påvirker lokalsamfundet.
Aftenen vil byde på en Tanzanisk inspireret middag, kaffe og kage.
100 kr. pr. kuvert. Vin, øl og vand til gildepriser
Desuden vil der være auktion over kunsthåndværk fra Tanzania.
Aftenens overskud vil gå ubeskåret til Katempris.
Tilmelding senest den 20 september til Ole Bonde
Tlf. nr.: 20 16 77 29 eller mail: lizi-ole@youmail.dk
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5. min Sct. Georg
Hvor er livet skønt, hvis man vil livet.
Nicolas Chamfor, der levede sidst i 1700-tallet, har sagt: En dag uden latter er en spildt
dag. Ja, vi skal huske at være glade og se de lyse af sider af tilværelsen. Det kræver dog at
man er optimist. Som det lyder i et Gruk: Nej, de optimister, som livet beror på, er dem,
som tør håbe på noget, som de tror på.
Ja vi kommer ikke videre uden tro og håb, og så skal vi hjælpe til selv, for ellers går håbet
ikke i opfyldelse. Som min fysioterapeut en dag sagde til mig, for at du kommer til at gå
igen skal man være optimist og have viljen, det er 90 %. Mit arbejde er kun 10%. Du kommer til at nå dit mål, for du vil det.
Det gav mig stof til eftertanke og det passer godt til Jørgas mundheld som vores børn har
hørt tit: Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne. Det kræver naturligvis, at man sætter
sig realistiske mål, for vi skal sætte os mål her i livet. For en dag uden mål og indhold er en
spildt dag.
Hvorfor nu alt dette.
Jeg tror ikke jeg var nået så langt, hvis jeg ikke fra dag et, hvor man på sygehuset kom og
vendte mig i sengen, havde sagt, jeg vil gå igen, vel vidende at nervesystemet og muskulaturen skulle vækkes til live igen. Det tager sin tid, og det skal have hjælp, for at vækkes til
live. Som bekendt er der intet, der kommer af sig selv udover nullermænd. Det er kun en
selv, der kan hjælpe til med at få nervesystemet i gang. Og så selvfølgelig nogen fagfolk til
at give tip og skubbe på i den rigtige retning.
Det har været en lang proces, som begyndte i juni 2017, med lift og andre hjælpemidler i
hjemmet. Hjælpemidler der skulle ud af huset, så hurtigt som muligt, hvilket pigerne, der
kom i huset, også var med på. Det krævede deres tålmodighed, men også deres kærlige
puf, nu har du fået så meget styrke og balance, så du selv kan tage bukser på. Første gang
så tuder man. Eller da fysioterapeuten fik lært mig selv at komme ind i bilen uden hjælpemiddel, man er stolt og ydmyg, når det lykkedes.
Udover behandlingen ude af huset, nu ved FTO 3 gange, fik jeg en fysioterapeut til at komme hjem 2x½ time om ugen, for at lære mig at klare mig selv i hjemmet. Det har krævet
optimisme og vilje, for hvor utroligt at man skal kæmpe med det offentlige system. Det
kræver opbakning fra familien, og fælles vilje for at nå målet.
Min drøm skal nås, mit mål skal ske fyldest i august 2020, og de der hjælper og understøtter mig, er med på, vi skal nå det. For de og jeg vil hjælpe drømmen på vej.
For hvor er livet skønt.
Palle Wognsen
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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/

Kalkmaleri i Bellinge Kirke.
Set på 2. gruppes afslutningstur i juni.
Torsdag den 12. september fejrer vi 2 jubilarer
kl. 18.30 Vandrehal - kl. 19.00 Gildehal
Gruppevis tilmelding senest den 10. september til Ny.
Tlf. 51 19 85 17 eller ny@midtfyn.net
Velkommen i de nye grupper
Gruppe 1. Gruppeleder Ny:
Gruppe 2. Gruppeleder Ove:
Gruppe 3. Gruppeleder Johan:

torsdag den 29. august kl. 14.00 hos Bent og Ny
onsdag den 4. september kl.11.00. Hindsholm.
torsdag den 22. august kl. 10.00 hos Else og Bent

Gildejubilæer
Den 18.9.
Knud Hunderup 40 år
Den 26.10.
Hanne Eriksen 25 år

Penge er ikke alt... Men det holder os da i kontakt med vore børn...
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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 2. september kl. 17.00

Gildeaften med besøg af Sct. Georgs spejder.
Der kommer et program ud for aftenen.

Så er vi gået i gang med juletræerne.
Ja så er vi i gang med juletræerne,
Det er måske lidt tidligt? Ja men det er jo altid godt at have
trænet lidt efter en dejlig varm sommer pause.
Vi har nu leveret 100 juletræer til at festliggøre H.C. Andersens festivallen med.
I år vil vi også kunne levere små juletræer på fod.

Hvad sker der i gildehuset?
Som du ser på billedet har køkkenet holdt
flyttedag i løbet af sommeren (rolig det er
kommet tilbage).
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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/

Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå
som før var ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.
Otto Mortensen

Torsdag den 22. august kl. 18.30

Gildemøde i Polarstjernes hytte, Stenløsevej 68
Husk tallerken, bestik, glas kop og kaffe til eget brug.

Torsdag den 26. September kl. 18.30

Gildehal i Gildehuset
Tilmelding til Kirsten mobil: 22626247 eller mail: kirsten.christiansen@kipech.dk
senest den 19. september

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

torsdag den. 12. september kl.18.00 hos Ulla og Jens-Aage
mandag den 2. september kl. 14.00 hos Kirsten og Per
aftale møder den 22. august.
torsdag den 12. september kl.18.30 hos Hanne

Et stort Tillykke til Ulla og Jens-Aage med deres 25 år i gildet
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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/

Bålhytten, friluftsgildehallen
den 12. juni 2019

21. august kl. 19.00: Gildemøde, vinsmagning i gildehuset. Vinene er udvalgt af Vin & Vin,
Rugårdsvej. Vi smager 3 hvide og 3 røde vine.
Palle Blessing vil fortælle om vinene vi smager. Særskilt invitation udsendt pr. mail den 2. juli.
8. september. Fjordens Dag
18. september kl. 19.00: Gildehal. Vi forventer optagelse af en ny gildebror. Nærmere følger
25. september - Gilderådsmøde kl. 19.00. Indkaldelse følger til gruppelederne.

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

22.08. hos Anne
09.09. kl. 14.00 hos Dorrit
04.09. kl. 18.00 hos Helge
12.08. hos Kim
17.09 hos Connie
03.09. kl. 18.00 i Lises grusgrav
27.08. kl. 15.00 hos Ulla
28.08. hos Else M.

Mærkedage:
Den 26. juli fyldte Ritta 85 år
Jubilæum:
2. september har Speck været medlem af Sct. Georgs gilderne i 65 år.
Tillykke til jer begge.
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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/

Gartnere arbejder
side om side med naturen.
Gartneren slider med at dyrke blomster,
mens naturen frembringer et væld af ukrudt.

Stuart og Linda Macfarlane.

AUGUST
Søndag den 25 .
Onsdag den 28.

Herregårdskoncert på Søbysøgård kl. 14 - Hjemmeværnsorkesteret spiller
Naturlaug Fyn til Hylkedam
Vi hejser flaget for Elsebeth den 19. august og Jytte H den 29. august
De ønskes stort TILLYKKE.

SEPTEMBER
Lørdag den 7.
Mandag den 9.
Søndag den 22.
Søndag den 28.

Naturlaug
Gildehal kl. 18.00 gr.81 står for dette
Husk at meld afbud til Ulla
Naturlaug årsmøde
Fyns Musik Korps`s Fødselsdags koncert i Rådhushallen kl. 15.00
Vi hejser flaget for Karin 13. September.

Grupperne:
gr. 81
gr. 82

møde efter aftale
møde efter aftale

8. gilde har været på sommerudflugt til Vejle, hvor
de bl.a. besøgte Fjordhuse
Elevatortårnet.
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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/

Gildemøde
onsdag den 11. september
arrangerende gruppe 1 (gildet er vært).

Gruppemøder:

1. gruppe holder møde hos Kirsten i aug., ikke aftalt møde i sept.
2. gruppe den 18. september kl. 18.30 hos Lise
3. gruppe 6. september hos Jette

Mærkedage:
Den 12. juni blev Anna 75 år!, vi var alle inviterede til fødselsdagsfest den 10. juni, tak for det
Anna, vi havde en rigtig hyggelig og dejlig eftermiddag.

Riddergrupper i Odense Stadsgilde
Gruppe Ole: Møde 23. september kl. 14 hos Ole Bonde
Møde 1. oktober kl. 14 hos Astrid Dige Andersen
Gruppe Elna: Møde 2. september kl. 14.30 hos Ulla Lund
Emne. Samtalespil med udgangspunkt i Gildeloven.
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Tur til Faaborg juli 2019

Randi fra Faaborg gildet, havde lørdag den 13. juli arrangeret en tur rundt om sundet i Faaborg. Vi sluttede på torvet, hvor alle blev bænker til en kop øl. Det er nemlig sådan at der
hver lørdag i sommermånederne er live musik her.

Naturlaug Fyns sommertur går i år til Livø og Fur fra 13. – 16. august.
Turen i september er til Monnet på Tåsinge, hvor vi mødes ved Landet Kirke.
Få tur beskrivelse fra Bent Andersen på: nybent@midtfyn.net
Johan
1. Gilde
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Nye tider!
Sådan kan du også komme rundt i Odense

Nye tider og selvfølgelig følger Sct. Georg gilderne med.
Dette er også en måde at promovere gilderne på:
Der er opstillet nogle af de meget omtalte løbehjul ved gildehuset, men man skal være meget
opmærksom på hvor de kan afleveres/stilles igen, der er nemlig bygrænser.
Det vil sige stationer rundt om i byen, hvor de kan stilles og bliver taget op til genopladning
(smart).
Der findes flere slags løbehjul (firmaer (rød, blå grøn)) - det der står ved gildehuset er rødt.
På Google kan man finde et kort, der viser stationerne rundt om i byen, og der finde ud af
hvor de forskellige grænser går til.
MEN - PAS PÅ, DE ER IKKE HELT SÅ TILFORLADELIGE SOM DE SER UD TIL!!
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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 Larsson:
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 oktober er det 9. 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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