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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.
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Booking af gildehuset - www.sct-georg-odense.dk

Turnusordning!

”På den anden side” går på skift i gilderne.
I december er det 2. 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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Minder fra min spejdertid

Når jeg lader tankerne gå tilbage til den første tid som spejder, mindes jeg en patruljetur til Vosemose.
På vejen dertil var vi inde hos en bager og købe brunsvigere, som vi
skulle have til vores eftermiddagskaffe.
Det første vi skulle var at gå ind i skoven og samle brænde til bålet, som vi skulle lave middagsmad på. Det var medisterpølse.
Da vi kom tilbage med brændet, så vi en stor hund, der løb med posen med vores brunsvigere.
Det var godt nok ærgerligt, men vi havde en god tur alligevel.
En anden tur jeg husker, var en weekend hos en bondemand. Jeg ved ikke om jeg havde cyklet
for langt, men noget var der galt. Næste dag, da vi kom ned fra høloftet, siger den flinke bondemand ”Nå, der har vi den lille med det våge hjerte”.
Så var der en pinse, hvor vores patruljefører ikke kunne komme med på pinselejr, men så arrangerede vi piger selv en tur.
Min moster og onkel havde en gård i Særslev. Der måtte vi gerne slå telt op og tænde bål. Pinselørdag cyklede vi derop og det var det dejligste pinsevejr.
Men pinsedag blev det noget anderledes, så min moster sagde. ”Vil I dog ikke ind i køkkenet
og lave mad” og min onkel syntes ikke, vi skulle ligge i teltet, sådan som det var begyndte at
regne. Han havde et hus, der lå bag gården, som havde været hønsehus. Det forede han godt
med halm, og der lå vi og havde det hyggeligt, medens regnen trommede på taget. Det var en
vældig god pinselejr – ingen patruljefører, en nat i telt og en nat i hønsehus.

Dette foto af Hylkedam er af den gamle hytte der blev opført i 1946 af Det Danske Spejderkorps på et 20 Ha stort areal vest for Gelsted.
Det er en fast tradition at vi hver sommer i august, tager en tur til dette pragtfulde område, hvor
vi efter en tur i skoven, laver mad over bål og mindes den gamle hytte og vores spejdertid.

For rigtig mange år siden var jeg på patruljeførerlejr i Grejsdalen ved Vejle. Vi havde en leder
fra Roskilde. Thiesen hed hun, og hun var helt fantastisk.
Der skulle være orden og vi skulle være høflige og opføre os pænt. Til morgenparaden skulle
vi stå ret og så kunne hun sige til en ”Det tørklæde sidder skævt” og til en anden ”Der ligger et
stykke flødekaramelpapir” o.s.v.
Efter den lejr skulle vi på trop lejr og jeg skulle prøve at have en patrulje. Det var helt nye
spejdere og jeg var ny fører, så vi var klar over, at der var mange opgaver, vi ikke kunne klare.
Men de her små piger ville jo gerne gøre honnør, og når vi så kom hjem fra hike og andet, var
det i fint tempo og honnør for lejrchefen, og når der blev kaldt til samling, var vi mange gange
først på pletten. Alt dette gav mange point og vi fik en fin placering.
Ja, jeg har haft mange gode ture og lejre og kan kun sige, at jeg har haft en dejlig spejdertid.
Mit barnebarn var begyndt som FPFer for nogle år siden, men hun syntes, det var kedeligt,
men nu er hun begyndt igen og er glad for det, så jeg håber, det varer ved og at hun bliver lige
så glad for at være spejder, som farmor har været.

Privat foto

Årsmødet i Naturlauget den 22. september i Gildehuset med en tur rundt på Stige ø.
Johan 1. gilde

Else Rasmussen – 1. Gilde
Medlem af Sct. Georgs gildet i 40 år
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9. GILDE

Mester har ordet!
GK Tove Vincentz

spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Snetung november himmel
Snetung november himmel,
fattig krageklædt i sort.
Mon du gør en digter svimmel?
Nej, det har du aldrig gjort.
Du blev farve sat en mandag,
da paletten den var tom.
Alle tænkte: pyt man kan da
regnvejrshimlen om.

Fellowshipaftenen den 24. oktober er afholdt, og emnet for gildemestertalen var ”Netværk” –
som er af uvurderlig betydning for os alle, uanset om vi er gildebrødre eller ej.

Niels Johansen, 2007 (1.vers)

En måde at styrke sit netværk på, er at være aktiv i gildearbejdet, og denne måneds fælles aktivitet er som bekendt ”Fredslyset”, som danner rammen om den traditionsrige andagt i Odense
Domkirke onsdag den 27. november kl. 19.00. Bemærk venligst, at adgangsforholdene er lidt
”kringlede”; det skyldes, at kirken er ved at blive renoveret.
Årets fredslysbudskab er:
Deltag i dette arrangement og tag dine venner og naboer med – indbydelsen finder du i Gildekontakt for oktober på side 5.
Af hensyn til indkøb til den efterfølgende sammenkomst i Skt. Knuds Salen beder vi om, at gildebrødre informerer SGK Annie om, hvor mange I forventer at komme. Det skal dog på ingen
måde afholde jer fra at komme, hvis ikke I er tilmeldt på forhånd.

GS Jette Borgaard

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

Landsgildeting 2019 er slut, og resultatet er eller bliver I helt sikkert orienteret om af jeres gildeledelse, så det vil jeg ikke trætte jer med her; blot konstatere, at det eneste forslag, udover
Landsgildeledelsens egne, der blev vedtaget, er, at Sct. Georg fremover kun skal udgives 4 gange årligt i stedet for 6; men stadig på papir med deraf følgende store udgifter til trykning og
porto.
Jeg kan derfor kun opfordre alle til at kontakte eget gildes kansler og anmode om at blive registreret som modtager af den digitale udgave i stedet for papirudgaven.

”Mod til fred”

GM Dorthe Ditlevsen

Gildehal

onsdag den 13. november kl. 18.30
arrangerende gruppe 2.
Fredslyset: 27. november kl. i Odense Domkirke.

Gruppemøder:
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe

28. november kl. 18.00 hos Irene
20. nov. kl. 18.30 hos Annie
nærmere ved gruppeleder

Venlig hilsen
Karen
Riddergruppe 1. og SSK vil gerne takke for den store opbakning vi mødte på vores aften om
Tanzania og især Skoleprojektet KATEMPRIS.
Aftenen gav et flot overskud på 10.083 kr., som
går ubeskåret til skolen.
Pengene faldt på et tørt sted, da der dagen efter
med held blev boret efter vand.
Nu vælter vandet op fra undergrunden. TAK!
En særlig tak til 3., 4. og 8. gilde samt Per Christiansens firma Kipech, for donationer og støtte
til mad.
Venlig hilsen
Ole og Dorrit
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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 6. november

Stadsgilderådsmøde kl. 19.00
Her må alle gerne deltage, men husk at tilmeld jer og ledelsen skal
huske at afmelde sig.

Mandag11. november Gildehal hvor vi fejre Kaj med de 50 år i Gildet
Gr. 81 står for dette. Husk at meld afbud.
Fredag 15. november

Naturlaug Fyn

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) under ledelse
af Grete Purreskov, der medvirker ved højtideligheden,

Alle er velkomne

Onsdag 27. november Fredslyset i Domkirken
Se side 5 i bladet.
Fredag 29. november

Invitation til Fredslysgudstjeneste onsdag den 27. november 2019
Odense Domkirke, Klosterbakken 2, 5000 Odense C. kl. 19.00.

Der er Julemarked i Odense

Vi hejser Flaget for Ulla den 13. november
- og for Kaj der har 50 års gildejubilæum
Grupperne:
Gr.81
Fredag den 29. november møde hos Kaj kl. 10.30 så køres der til
Humlemagasinet og der efter retur til Jule hygge hos Inger og Kaj
Gr.82
Mandag den 18. november møde hos Jytte kl. 18.00

Riddergrupperne i Odense Stadsgilde
Gruppe Ole:
Emne:

Møde 26. november kl. 14 hos Ulla Vittrup
Årsplanlægning

Gruppe Elna:
Emne.

12. november kl. 15.30 hos Elna B. Adamsen
Samtalespil med udgangspunkt i Gildeloven.

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
eller 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
Odense Stadsgildeledelse.

Odense Stadsgilde afholder ridderhal den 24.02.2020
Reserver allerede nu datoen
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4. GILDE

Det sker i Gildehuset
GK Palle Wognsen

Arbejdsdag i gildehuset onsdag den 6. november fra kl. 9.30.
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

GM Jette Born

GS Bjarne Mortensen

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

Oktober har stået i
efterårets tegn og farver.
Rydsådalen.

20. november kl. 19.00: Gildehal, 2. gruppe inviterer til en hyggelig efterårsaften, gruppevis
tilmelding senest den 11. november til Birthe,
tlf.: 63 10 00 30 eller mail til birtheneble@gmail.com
4. december kl. 18.00: Julemøde i gildehuset hvor der er juletræ, julesjov, overraskelser.
Vi skal spise Svinekam med brune/hvide kartofler, rødkål, surt og sødt. Risalamande, Kaffe/
te. Pris kr. 50,00 for alt dette.
Tilmelding til Bjarne. Gruppevis senest 30.11.2019 på 20 91 06 22 eller bb@mortensen.dk

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

13.11.
04.11.
04.11.
12.11.
05.11.
14.11.

7. gr.

07.11.

hos Anni
?
kl. 10.00 hos Ib.
hos Kæthe.
kl. 18.00 hos Åse.
Næsby Sognegård kl. 14.30-16.30 til foredrag med Rock Nalle, gruppen
slutter hos Palle.
kl. 18.00 hos Jette.

Good-turns-udvalg: På gilderådsmødet blev vi enige om, at hver gruppe stiller med en repræsentant. 3. grupper har ind til videre meldt tilbage. Så der mangler nogle.

8. november fylder Willy 75 år, Vi ønsker tillykke.

Hvis man tænker for meget, kan man nogen gange
finde problemer, der ikke var der i forvejen.

-6-
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Indkaldelse til
stadsgilderådsmøde i Gildehuset
onsdag, den 6. november 2019 kl. 19.00

3. GILDE
GK Hanne Veje Olsen

GM Erik Olesen

GS Karin Ravnkilde

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

Et lille land
Et lille land og lige midt i verden,
en lille plet til leg og liv og lyst.
Et lille land med bløde grønne bakker, folk, der snakker,
og mange kilometer skumklædt kyst.
Mel: Jacob Freud-Magnus

Sten Karup Jensen

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 30. oktober 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 1. gilde.
Tilmeldingsfrist er onsdag, den 30. oktober 2019.

Tidligere sognepræst i Engum og sygehuspræst ved Vejle Sygehus
Preben Kok

DAGSORDEN:
1. Velkomst ved Karen
2. Landsgildeting 2019 er afviklet
– hvis nogen har (korte) kommentarer, er de velkomne
3. Stadsgildets vedtægter skal ændres
– så de følger de ændringer, der blev vedtaget på LGT 2019 – hvad med DIS og DUS?

Kommer den 28. november kl. 18.30 og holder sit foredrag.

Slip livet løs …...
Tilmelding til Poul - mobil: 40 91 13 90 eller mail: lispo@gmail.com
Senest den 17. nov.

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

onsdag den 20. november hos Gutte kl. 18.30
tirsdag den 19. november hos Lene og Erik kl. 14.00
mandag den 18. november hos Axel kl. 17.00
Lisbeth kommer med oplæg.
torsdag den 14. november kl.18.30 hos Vagn
Vi forsætter med FN’s verdensmål.

Indsamling til Dansk Flygtninge hjælp søndag den 3. november
Fredslyset den. 27. november. Se side 5 i bladet.
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4. LGL fik ved LGT 2019 vedtaget deres plan for de kommende 2 år
– er der noget i denne, som vi skal reagere på? – Planen er udsendt
5. ”Den selvejende institution Sct. Georgs Gildernes hus i Odense”
Som konsekvens af det faldende medlemstal m.m. finder jeg det naturligt, at vi tænker på
fremtiden, herunder spørgsmålet om ”Gildehuset som Selvejende institution”. Der skal ikke vedtages noget til dette møde; men vi er nødt til at se realiterne i øjnene og træffe vore
forholdsregler.
Forslag til vedtægter for ”Den selvejende institution Sct. Georgs Gildernes hus i Odense”
vedhæftes
6. Orientering og evt. nyt fra
SGS
DIS – herunder Fredslysarrangement 27. november 2019 og I-dag den 18. april 2020
DUS
Udvalg og fonde
7. Eventuelt.
Den 8. oktober 2019
Karen
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2. GILDE

1. GILDE
GK Inger Hansen

GM Anita Bennedbæk

GK Erik Johnsen

GS Hanne Eriksen

GM Erik Jensen

GS Peter Lassen

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

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

Søndag den 3. kl. 9.00 i Gildehuset.
Indsamling til Dansk flygtningehjælp. Vi mødes i gildehuset.
Husk at tilmelde dig.
Mandag den 4. kl. 18.30 i Gildehuset.
Gildehal med optagelse af gildebror.
Husk at meldeafbud hvis du ikke kommer.
Torsdag den 14. kl. 9.00 i Gildehuset.
Gratis influenzavaccination i gildehuset (se side 6)
Vi skal gøre klar med kaffe osv. til folk kommer. Alle er velkomne

Gildemøde med ledsagere

JULETRÆET SKAL TÆNDES

Torsdag den 14. november kl. 14.30
Erik Hviid vil fortælle og vise lysbilleder fra et liv med

Lørdag den 30. kl. 15.00 Gildehuset

Børn i Kenya
Vi drikker kaffe og spiser sammen

Gruppevis tilmelding før den 8. november til 2. gruppe.
til Ove på mail: Mølgaard@webspeed.dk eller tlf. 22 61 80 87

Grupperne:
1. gr.
2. gr.
3. gr.

Efter aftale
Onsdag den 30. oktober kl. 13.00 hos Birger. November efter aftale.
Torsdag den 7. november hos Bodil D. Planlægning

Vi kan igen i år tilbyde dig et juletræ

Husk Fredslyset den 27. november kl. 19.00 i Odense Domkirke

Vi leverer juletræer fra 1 meter med fod - helt op til 6 meter.

Læs mere på side 5

November måned er indgangen til årets mørke tid med regn rusk og kulde.
November er den grå tid hvor efterårets farvepragt forsvinder og indendørs tændes
lyset tidligt.
November er måneden hvor de sidste trækfugle drager sydpå til deres vinterkvarter,
og her til lands modtager vi mange andre trækfugle som kommer fra nordligere egne.
November måned hygger vi os, og forbereder julens komme.
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1.

Du kan i år leje dit juletræ? Det vil sige at du kan bestille få det- leveret- og få det afhentet igen. Nemt.

2.

Du kan købe et juletræ ved gildehuset i december måned. Du kan evt. få det leveret.

3.

Du kan komme ud i skoven og fælde det selv den 15. december,
Se mere på vores hjemmeside. Alle er velkomne.
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