REDAKTIONEN

GILDE
KONTAKT

gildekontakt@gmail.com
Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op
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Booking af gildehuset - www.sct-georg-odense.dk

Turnusordning!

”På den anden side” går på skift i gilderne.
I november er det 1. 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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Vær med til at støtte Katempris

Æsken til min mor!

Historien handler om en mor, der skændte på sin 5-årige datter, fordi hun fråsede med en rulle
dyrt guldfarvet gavepapir.
Penge var der ikke mange af, og hun blev endnu mere oprørt, da hun så at datteren anvendte
papiret til at dekorere en æske, som hun placerede under juletræet.
Uanset hvad, den lille pige gav gaveæsker til sin mor næste morgen og sagde: ”Den er til dig
mor”.

Og så til Vilsted Sø der er et sø opretnings projekt fra 2006 til 66 mill. Doneret og udført med
midler fra bl.a. Aage v Jensens fond. Mens vi var der blev der observeret 2 havørne.
Ertebøllekulturen / køkkenmøddinger måtte besigtiges – Centeret lå lige på vej hjem til hotellet
– Jeg må sige vi blev vist alle lidt overrasket, Et lille beskedent museum men meget illustrativt
og med et stort udendørs besøgscenter hvor vi kunne opleve hvordan menneske i jægerstenalderen levede for ca. 7000 år siden. Vi/jeg så hvordan en norsk ekspert i forarbejdning af flintesten,
i løber af få minutter kunne fremstille en pilespids af flint. Helt fantastisk at opleve dette som
man kun har læst om. Der var opstillet læderbeklædte telte som fortalte om garvning af læder
og kartning af brændenælde stængler m.v.
Vel hjemme på hotellet kunne vi igen nyde en flot 3 retters menu, afsluttende med sang og
mundharmonika musik.
15 august – torsdagen gik turen til FUR / Stenøre med færgen lige nedenfor hotellet. Og endnu
engang blev Bent evner som rabat rytter kronet med gevinst til glæde for alle, den blev drukket
op de næste morgener. (eller var det på den anden færge?)
Stendal Høje øens højeste punkt med udsyn over hele øen rundt, blev besigtiget samt molermanden og bispehuen. Så en vandretur til den ” Røde sten ” på nordsiden af øen ved vandet. Et
mærkeligt fænomen formet af jern, kiselalger, ilt og vand og så 40 mill. år.

Moderen blev forlegen over hendes tideligere irritation over pigen, men hendes irritation
blussede op igen, da hun åbnede gaveæsker og så at den var tom.
Hun sagde til datteren med vrede i stemmen: ”Ved du ikke, unge dame, at når du giver en gave, er det meningen at der skal være noget i pakken”?
Pigen svarede med tårer i øjnene og sagde: ”Men mor, den er ikke tom. Jeg blæste kys og
kram i den, indtil den var fuld”.
Moderen blev flov og fald på knæ og slog armene om sin datter og bad hende om forladelse
for hendes ubetænksomme irritation.
Kort efter omkom datteren i en ulykke og det siges at moderen beholdt den gyldne æske på sit
natbord resten af sit liv. Når hun allermest følte sig nede og mødte vanskeligheder, åbnede
hun æsken og nød af de kys og den kærlighed barnet havde lagt i æsken.
Det er en værdifuld følelse, denne gave til os er en æske fyldt med uforbeholden kærlighed og
kram fra vores børn, familie og venner. Der findes ingen mere værdi førelse end det.
Venner og familie er som engle, der løfter os op, når vores vinger har problemer med at huske, hvordan man gør, når man flyver.
Dorthe Ditlevsen 9. Gilde.
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Foto JR

Et bryggeri er jo ikke at foragte, hvorfor næste punkt var et besøg på Fur bryggeri, hvor der
var forudbestilt frokost efter ejet valg…. derefter til fossilmuseet, hvor de 55 millioner år
gamle fossiler i moleret fra det tropiske molerhav kunne ses– fisk, insekter og fugle, som er i
naturen og forhåbentlig længe endnu ….
Så med færgen tilbage til ”det rigtig Danmark” og afsted til Jenle. Jeppe Aakjær gård hvor vi
fik en meget grundig rundvisning/ fortælling om digteren, i de gamle stuer.
En vandring til Jeppe Aakjær grav i den tilstødende skov, blev der også tid til inden vi skulle
tilbage til vort hotel og en velfortjent 3 retter menu.
Til morgen sangen – ” I østen stige ”– incl. en bitter dram, lyttede hotellets personale med.
Sidste punkt på turen var endnu et besøg på Herregården Hessel for at se Landbrugsmuseet og
høre om stedets historie og tilblivelse mv. Godt fyldt op af gode oplevelser og indtryk kunne
vi påbegynde hjemturen til Fyn.
Vi siger tak til Ny & Bent for endnu en veltilrettelagt tur, vi glæder os allerede til den næste.
Johan
1. gilde
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Indhold

Tur til Limfjorden
Så oprandt dagen – 13. august - hvor vi skulle tage hul på et særdeles omfattende program,
som kunne tage pusten fra selv en 18 årig.
4 dage ved Limfjorden med følgende besøg: Herregården Hessel/Vandring – Livø/Vandretur –
Vitskøl Kloster – Vilsted sø/Vandring– Fur/Vandretur – Fur Bryggeri - Fossil museet – Jenle,
Jeppe Aakjær/vandring – Ertebølle museet.
Hver dag op kl. 7. Afgang kl. 8.30 - Tid til en middagslur – som jeg mener er noget af det bedste ved at være pensionist – var der ikke. Vi kan sove når vi bliver gamle.
Vi var 25 natur-laugs folk, vel ankommet til Hessel Herregård, en gammel stråtækket gård,
hvorfra vi skulle ud på en kort tur i det smukke landskab. Vor medbragte frokost blev fortæret
på stedets cafe, hvor vi på turens sidste dag skulle spise frokost igen inden hjemkørslen til
Fyn.
Alle var spændt på vort Hotel ”Hvalpsund Færgekro”, hvor vi skulle indkvarteres fra kl. 15.
Med OK værelser, men det bedste ventede dog, hvordan var kvaliteten på den bestilte 3 rettes
menu? vi blev ikke skuffede. ALLE 3 dage…. en formidabel menu, jeg kan helt ærligt ikke
sætte en finger/tunge på en ret, der ikke var til 6 kokkehuer. Sidste dagen blev kokken – der
viste sig at være en sidste års elev – hyldet på behørig vis. Kan varmt anbefales til et senere
besøg, på vej nordover.
Friske, efter en dejlig morgenbuffet var der afgang med færgen fra Rønbjerg til Livø. Der ligger mellem Himmerland og det nordlige Mors.
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Det var indtil først i 60’ erne et sted, hvor ” umoralske mænd” kunne blive anbragt. Et naturskønt område med en urskov lignende bevoksning - uberørte gennem århundrede - af hassel
og Egeskov/krat. Vel tilbage ved Livø Avlsgård var der pitstop for madpakker. Efter retur med
færgen gik turen til Vitskøl kloster, hvor konturerne af en kolossal klosterkirke kunne ses. Det
er resterne af en korskirke bygget af Cisterciensermunke i 1200 tallet. Vi var rundt i klosterhaven med medicinske urter mv. i pragtfuldt sommervejr, som i øvrigt var med os alle dagene.,
vi fik stort set ikke en dråbe regn, til forskel fra resten af landet.
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Arrangementer

Hvor?

Arrangør

02.10

Arbejdsdag

Gildehuset

Husudvalget

02.10.

Katempris

Gildehuset

1. riddergrp. Odense

24.10

Fellowship

Munkebjerg Kirke

Odense Stadsgilde

27.11

Fredslyset

Domkirken

Odense Stadsgilde
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9. GILDE

Mester har ordet!
GK Tove Vincentz

spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Oktoberdagens skiften
af skyer, sol og regn
slår som en blæstens rytme hårdt i hjertets egn.
Oktoberdagens farver
og bronzeblomsters glød
har samme stærke strøg som dybt i sindet lød.

Landsgildetinget skal også tage stilling til de forslag til ændret struktur, love og ikke mindst
budget, som er fremsat af Landsgildeledelsen, forskellige enkeltgilder og af 4 af OdenseGilderne – selvom forslagene på flere punkter er meget forskellige, er der ingen tvivl om, at alle
udspringer af ønsket om, at Sct. Georgs Gildernes fremtid er sikret i årene fremover.

Den 6. oktober vil flere gildebrødre bemande poster på Sct. Georgs løbet, og
årets Fellowshipaften afholdes den 24. oktober. Har du ikke allerede tilmeldt dig, kan du stadig nå det. Sidste frist er den 13. oktober – se indbydelsen i Gildekontakt for august/september
side 7. Indbydelsen til denne aften er ophængt i Munkebjerg Kirke i håb om, at dette arrangement kan tiltrække beboere i nabolaget.
I dette nummer af Gildekontakt finder du også indbydelse til årets Fredslysarrangement, som
afholdes onsdag, den 27. november.
Som flere nok har bemærket, er Domkirken pakket ind, fordi der er igangsat et større renoveringsarbejde både ud- og indvendigt; men det betyder – i hvert fald ikke i år –at vi ikke kan mødes til denne traditionsrige optakt til julemåneden – husk at tilmelde dig og dem, du kan få med
(familie/venner/naboer), så du er sikker på at der også vil være en forfriskning til jer.

Jens Rosendals digt oktober (1985)

Fællesmøde med 2. gilde

Mandag den 7. oktober
Foredrag af pensioneret politibetjent Leif Sigvardt.
(programmet er sendt ud til jer i september som mail).
Spejderløb:
Søndag den 6. oktober

Sct. Georgs løb

Fellowship aften:
Torsdag den 24. oktober

Munkebjerg Kirke, tilmeldingsfrist senest 13. oktober

Gruppemøder:

1. gruppe, 24. oktober fællesmøde Munkebjerg kirke
2. gruppe ikke aftalt dato, mødet holdes hos Tove
3. gruppe ikke aftalt møde i oktober

Venlig hilsen
Karen

En gammel indianer fortalte sine børnebørn:

PS: Da ingen har ytret ønske om rundvisning på Katrine og Alfred Pedersens tomatgartneri i
foråret 2020, meddeler jeg min kontaktperson, at de kan invitere andre interesserede.

”I ethvert menneskes liv er der en frygtelig kamp mellem 2 ulve. Denne ene: frygt, vrede misundelse, grådighed, arrogance, selvmedlidenhed. Nag og bedrag.
Den anden: Glæde, kærlighed, ydmyghed, tillid, gavmildhed, sandhed og medfølelse”.
Er af børnene spurgte:
”Bedstefar, hvilken ulv vinder?”
Den gamle så ham i øjnene og svarede:
”Den, du fodrer”!
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GS Jette Borgaard

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

Når disse linjer læses, har Sct. Georgs Gilderne i Danmark holdt Landsgildeting, og vi ved nu, i
hvilken retning vi skal arbejde de kommende år; ligesom det er blevet afklaret, om vi skal fortsætte med at holde landsgildeting hvert andet år over en weekend, eller om det er besluttet, at vi
fremover afholder en-dages landsgildeting hvert år, således som ikke kun 1., 3., 4. og 9 gilde,
men også Sønderjyske Distrikt samt 3. Slagelse Gilde har foreslået.

Gildearbejdet er nu i gang igen, og aktiviteterne rykker mere og mere indenfor.
Oktober måned indledes med en aften om Katempris – en skole i Tanzania, som riddergruppe 1
vil fortælle om den 2. oktober – der er lagt op til en spændende aften (indbydelsen var i sidste
nummer af Gildekontakt).

GM Dorthe Ditlevsen
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8. GILDE
GK Karin Jensen

GM Nina Nøddelund

FREDSLYSET
GS Lone Nielsen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/8-sct-georg-gilde/

Onsdag den 2.

Gildearrangement for alle gilder på Fyn kl. 18 i
Gildehuset. Katempris, et skoleprojekt i Tanzania.
Der vises film og billeder fra besøg på skolen i maj
Læs mere i Gildekontakt.

Søndag den 6.

Spejderløb Se opslag i gildekontakt.

Mandag den 21.

Gildemøde gruppe 82 står for dette HUSK afbud til Karin eller Nina.

Torsdag den 24.

Fellowship i Munkebjerg Kirke se program i Gildekontakt

Lørdag den 26.

Naturlaug tur rundt om Højby - kaffe hos Ulla bagefter
Alle er velkommen.

Vi hejser FLAGET for Lone den 10-10
TILLYKKE med den halvrunde dag.

Grupperne:
Gr.81
Gr.82

Torsdag den10. Møde hos Lone kl. 13 vi fejre dagens 75 års fødselar
Mandag den 7. Møde hos Elsebeth kl. 18

Riddergrupper i Odense Stadsgilde
Gruppe Ole: Møde 1. oktober kl. 14 hos Astrid Dige Andersen

Invitation til Fredslysgudstjeneste onsdag den 27. november 2019
Odense Domkirke, Klosterbakken 2, 5000 Odense C. kl. 19.00.
Fredslyset bæres ind af Stadsgildemester Karen Jensen.
Sognepræst Kirsten Søgaard Kjær byder velkommen og står for højtideligheden i Domkirken og ODA-koret (Odense Domkirkes Amatørkor) der medvirker ved højtideligheden, under ledelse af Grete Purreskov, ved højtideligheden.

Alle er velkomne
Lidt om Fredslyset i Danmark:
Fredslyset hentes den 26. november 2019 i Roskilde, i Sankt Laurentii katolske kirke, hvor
det brænder året rundt.
Kl. 18.00 tændes Fredslyset
- og der holdes en kort andagt.
Efter andagten tændes faklerne og fakkeltoget går mod Roskilde Domkirke.
Kl. 19.00 føres Fredslyset ind i Roskilde Domkirke
Efter gudstjenesten dér kan man tænde sit lys ved Fredslysets flamme, som herefter spredes
ud i hele landet.
Den 27. november 2018 kl. 19.00 afholdes Fredslysgudstjeneste i Odense Domkirke.
Ønsker du at få tændt dit eget lys ved Fredslysets flamme i Odense Domkirke, bedes du
medbringe lygte/lys – en flamme bliver til et hav af lys.
Efter højtideligheden vil der i Sct. Knud salen blive serveret 1 glas rød- eller hvidvin,
1 øl/vand samt lidt tilbehør.
ODA-koret følger med over i Sct. Knud salen.
Prisen for denne del af arrangementet er 25 kr. pr. person.
Da dette arrangement er åbent for gildebrødre og deres gæster, vil vi, af hensyn til ind
køb, meget indtrængende bede om tilmelding
senest onsdag den 20. november 2019 til Stadsgildekansler Annie Larsson,
e-mail: annie@privat.dk eller
tlf. 21 42 04 21

Gruppe Elna: Møde 12. september kl. 15.30 hos Elna
Emne. Samtalespil med udgangspunkt i Gildeloven.

Odense Stadsgildeledelse.

Stadsgildet håber at kunne planlægge en ridderhal i foråret 2020
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4. GILDE

Det sker i Gildehuset
Onsdag den 2. oktober kl. 9.30

GK Palle Wognsen

GM Jette Born

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

Du skal være velkommen, der er altid et eller andet som man kan lave.
Vi vil godt have, at du tilmelder dig på
mail: gildehuset.odense@gmail.com
Vi glæder os til at se dig.
Hilsen Husudvalget
Kommende datoer i 2019. 6. november - 4. december.

Hjælp…. Invitation til gildeledelser!

Hvordan laver vi indlæg til gildekontakt???
Redaktøren kommer og giver fiduser så det bliver lettere, for den enkelte (og redaktøren) at lave indlæg.
Hjælp mikrofonerne virker ikke. Få hjælp til hvad skal røre ved og
hvad skal man holde fingrene fra. Der kommer faglig bistand.
Så benyt chancen til at få lidt vejledning.

Mød op den 11. oktober KL. 19.00.

GS Bjarne Mortensen

Husk
den 6. oktober er der
Sct. Georgs Løb

2. oktober kl. 19.00: Katempris i gildehuset. Se nedenfor.
6. oktober: Sct. Georgs løb, kontakt evt. Bjarne
24. oktober. Fellowship dag, se andet sted i gildekontakt
Gruppemøder:
1. gr.
10.10. hos Lise
2. gr.
07.10. hos ?
3. gr.
09.10. kl. 10.00 hos Ketty.
4. gr.
22.10. hos Bjarne.
5. gr.
02.10. deltager i mødet om Katemprisen.
6. gr
24.09 hos Jørga - planlægning af gruppemøder.
7. gr.
09.10. kl. 18.00 hos Villy.
Vi byder Else Marie Bech velkommen i gildet.
Ved gildehallen den 18/9 fejrede vi Speck for 65 år i gildet.

Arbejdsdag i Gildehuset?????

Hvad er det? Er det noget jeg skal? Er du klar over hvor gammel jeg er?

Internationalt gildearbejde/goodturn

KATEMPRIS – Skoleprojekt i Tanzania.

BEKLAGER HVIS MAN FØLER SIG JAGTET.

Åbent gildearrangement den 2. oktober kl. 18.00 i Gildehuset om et skoleprojekt i Tanzania

Det er et tilbud til at komme ud og møde gildebrødre fra de andre gilder i Odense, som man
måske ikke har mødt før.
Det er også en mulighed for, at vi kan passe vores fælles hus, så det altid fremstår pænt og hyggeligt.

En solstrålefortælling om et skoleprojekt i det fattige nordlige Tanzania – KATEMPRIS.

Der kan selvfølgelig sættes håndværker på, ja det gør vi også, i det omfang det er nødvendigt.
Men det vi selv kan overkomme og har lyst til, ja det sparer vi jo som en stor udgift.

På skolen arbejdes der med ”hele børn” gennem leg, bevægelse, sundhed og tillidsrelationer.
Foruden foredrag, billeder og film vil der blive serveret en Tanzanisk- inspireret middag, kaffe
og kage. 100 kr. pr. pers.
Overskuddet går til KATEMPRIS.

Vi beklager, hvis der er nogen, der føler de ikke hjælper til.

Kontakt Ole Bonde og hør, om der er ledige pladser senest tirsdag
den 1. oktober.

Hilsen husudvalget.

Tlf. nr.: 20 16 77 29 eller mail: lizi-ole@youmail.dk
Riddergruppe 1

-6-
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3. GILDE
GK Hanne Veje Olsen

GM Erik Olesen

Invitation til Fellowshipaften!
GS Karin Ravnkilde

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

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.

En dejlig aften i Polarstjernens bålhytte.
Hvor Mads-Emil sagde tak, for at vi havde doneret et lille beløb, så han kunne deltage i Verdensjamboreen i Australien, og så fortalte han om sine oplevelser.
Bagefter var der ren hygge med Pizzaer og et glas vin.
Husk at tilmelde jer til Fellowshipgildehal den. 24 oktober til
Annie@privat.dk eller mobil: 21 42 04 21 senest den 13. oktober.

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

Mandag den 21. oktober hos Karin kl.18.30
Tirsdag den 29. oktober hos Tage og Hanne Christine (Bakketoppen 40)
kl. 14.00
Tirsdag den 15. oktober kl.17.00 aftales den 26. september
Torsdag den 10. oktober kl.18.30—der arbejdes med FN’s verdensmål.
Første aften pkt.6 - Rent vand og sanitet.

Spejder- og FDF Museet

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

Der er indvielse lørdag den 12. oktober kl. 13-17
Spejderborgen
Kongebakken 24
5700 Svendborg
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2. GILDE

1. GILDE
GK Inger Hansen

GM Anita Bennedbæk

GS Hanne Eriksen

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

Fellowship i Munkebjerg kirke

Torsdag den 24. oktober
Se tidspunkt og tilmelding i Gildekontakt aug. sept.

GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

GS Peter Lassen

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

Fra jægersoldat til politibetjent.
Foredrag af pensioneret politibetjent Leif Sigvardt.
Leif Sigvardt vil fortælle om sit begivenhedsrige arbejdsliv. Først som jægersoldat og dernæst som politibetjent i Odense. Vi skal også høre lidt om de forskellige sager som Leif Sigvardt har været involveret i.

Gruppemøder:

1. gruppe: tirsdag den 8. oktober kl. 14.00 hos Edith og Holger
2. gruppe: onsdag den 30. oktober kl. 13.00 hos Birger
3. gruppe: onsdag den 23. oktober kl. 19.00. Sct. Knuds Gymnasium.
Knud Wilsborg fortæller om sit liv som livvagt for kongehuset.

Gilderådsmøde:

Tirsdag den 22. oktober kl. 10.00. (kaffe kl. 9.30) i Gildehuset
Indkaldelse m. dagsorden udsendes

Hjertelig til lykke
Den 20. oktober har Birger Leth Larsen 80 års fødselsdag
Den 26. oktober har Hanne Eriksen 25 års Gildejubilæum

Program for aftenen.
Spisning af dejlig dansk mad.
Foredrag ved Leif Sigvardt
Pause med kaffe
Foredrag forsættes og afrundes
Billetpris for aftenen 80,00 kr. (incl. mad og kaffe) drikkevarer kan købes.

Reservation af billetter på mail 2.sctgeorgodense@gmail.com
Alle er velkommen0

arr. 2. Sct. Georgs gilde i Odense
Gildehuset, Højstrupvangen 1. Bolbro.5200 Odense V

1 gilde har mistet Knud Agner Hunderup
* 4.07.44 - 31.08.19
Æret være Knuds minde

Knud kunne den 18. september have haft 40 års Gildejubilæum.
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