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EFTERÅR!
Det er blevet efterår, som er en trist periode, vi har overstået sommeren og går vinteren i
møde med alle de udfordringer det nu er.
Men er der ikke noget man kan glæde sig over her i efterårsmånederne.
Jo der er meget; specielt hvis man ser på naturen, som er ved at pakke ned og gøre klar til
vinteren, ligesom fuglene og dyrene samler forråd og spiser sig fede af al den frugt der er.

Sommerstemningen holder ikke døgnet rundt.
Nætterne er blevet lange, duggen lægger sig drivende tungt til langt op ad dagen, og i stille
og klare nætter brygger mosekonen i alle lavninger, hvor temperaturen falder betænkelig
tæt på frysepunktet.
Pludselig er den første nattefrost en realitet, så sommerens sidste blomster en skønne morgen vågner op stivnet og i iklædt iskrystaller.
Så er alle drømme om evig sommer og mere formering slut. Løvfaldet og vinteren står med
usvigelig sikkerhed for døren.
Nogle gange ubarmhjertig hård og andre gange så mild, at efterårets sidste blomster når at
møde de første erantis og vintergækker, der med lige så usvigelig sikkerhed varsler forår og
lysets genkomst.
Det er den danske natur som vi gerne vil nyde og fastholde.
Erik Jensen
2. Gilde
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Så er endnu et år tæt på at være gået, og det er jo nærmest suset afsted, det synes jeg i hvert
fald.
Vore Fellowshiparrangement i oktober var – ifølge de tilbagemeldinger, jeg har fået – rigtig
godt. Kogsbølle Køkkenband som musikalsk ledsager og Nils Peder Holm som foredragsholder
var åbenbart en god kombination, og vi var ca. 70 deltagere, som havde en rigtig fin aften –
godt at vi har både DIS og GIM’er, som beredvilligt stiller op og sørger for alt det praktiske.
Her i november har jeg haft den store glæde at få lov til at overrække Kaj fra 8. gilde hans 50års nål – og han er faktisk den 4. Odense-gildebroder, der har nået denne milepæl i løbet af de
1½ år, jeg har været stadsgildemester. Desuden har vi også kunnet fejre en 65-års jubilar! –
Hvor mange foreninger kan mon bryste sig af at have så mange medlemmer, der holder ved i så
mange år? Jeg er i hvert fald fuld af beundring, samtidigt med, at det bekræfter, at Sct. Georgs
gilderne har noget, som gør det værd at være med – jeg er helt sikker på, at det er vores stærke
netværk, der har en stor del af æren.
Når dette læses, har vi også haft mulighed for at være sammen til det traditionsrige Fredslysarrangement i Odense Domkirke – jeg håber, at den store tilslutning, vi havde sidste år, bliver
fulgt op med mindst lige så mange deltagere i år.
I det kommende år vil der igen være mulighed for at samles på tværs af gilderne, da vi jo afholder I-dag den 18. april i Gildehuset – indbydelse kan læses i det kommende nummer af Gildekontakt.
Sluttelig vil vi i stadsgildeledelsen ønske jer alle (og jeres nærmeste) en rigtig glædelig jul og et
lyst og lykkebringende nytår, og jeg håber, at vi bliver rigtig mange, der mødes til Nytårskur i
Gildehuset søndag, den 5. januar 2020 kl. 10.00-12.00.
Venlig hilsen
Karen
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RIDDERHAL
Sct. Georgs Gilderne i Odense
Odense Stadsgilde

Odense Stadsgilde inviterer til Ridderoptagelse
mandag, den 24. februar 2020 kl. 19.00, (vandrehal fra 18.30),
hvor vi har den store glæde at optage gildemester i 4. gilde Jette Born i riddernes kreds.
Selve optagelsen, som sker efter de gamle ritualer, sker i
Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C
Den efterfølgende sammenkomst afholdes i
Sct. Georgs Gildernes Hus, Højstrupvangen 1, 5200 Odense V
Bindende tilmelding til Odense Stadsgilde:
Odense.stadsgilde@gmail.com
senest den 10. februar 2020.
Der er maksimalt plads til 60 deltagere, og pladserne vil fortrinsvis blive tildelt riddere.
Betaling – 125 kr. pr. person (eksklusive drikkevarer) – samtidigt med tilmelding
tilreg.nr. 2370, kontonummer 01 20 47 11 39, skriv venligst navn og gilde i tekstfeltet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe 2335 2502.
Vi glæder os til at se mange riddere fra nær og fjern.
Odense Stadsgilde v/stadsgildemester Karen Jensen

Riddergrupperne i Odense Stadsgilde
Gruppe Ole:
Emne:

Møde 26. november kl. 14 hos Ulla Vittrup

Gruppe Elna:
Emne.

Møde 27. januar kl. 15.30 hos Elna B. Adamsen
Samtalespil med udgangspunkt i Gildeloven.
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GILDEHUSET

Ja så er den gal igen.

Når du skal i gildehuset skal du køre af Rismarksvej og ned af Højstrupvej til gildehuset.
I skal regne med resten af året.
Ja jeg beklager, men jeg tro det bliver rigtigt fint når de bliver færdig.
OG - Jeg tror på de bliver færdig????

Er du færdig med at købe julegaver ??
Så er du da velkommen i gildehuset onsdag den 4. december, du skal ikke gå og kede dig.
Send mail på gildehuset.odense@gmail.com . eller sms på 30 60 90 88 at du kommer.

Vi ses!!!
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Sidste nyt fra gildehuset i 2019

NYHED… Der skal nu sorteres affald i køkkenet. Der står tre spande ,det skal sorteres i.
Der er forklaringer på hver spand og de skal igen tømmes i de samme containere på P pladsen
foran huset. Husk det. TAK.

Rengøring i køkkenet..
Komfur og ovne skal gøres rene hver gang de bliver brugt. Der er rengøringsmidler under vasken i køkkenet. Det samme gælder for køleskab.
Opvaskemaskinen.
Beklager, men den kan ikke vaske tingene rent, hvis det ikke er skyllet af inden det sættes
ind. Så tænk på de andre hvis du ikke vasker ordentligt af …
En dag vil du selv være den der modtager det

Glædelig jul til alle.
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De allerførste grantræer kan spores
helt tilbage til det gamle Livonien.
Her opstillede man det første juletræ
i byerne Riga og Reval 1441

Det første danske juletræ blev tændt på Holsteinborg
Gods på Sydsjælland i 1881.
Traditionen kom til Danmark fra Tyskland.
Folk i almindelighed betragtede det dog som tosserier
i starten, og først i 1941 fik København et officielt træ
på Rådhuspladsen.

I julemandens eget land er der stort set ingen
juletræer.
Derfor må juletræerne hvert år importeres til
Grønland - primært fra Danmark.

Det var den finske botanikker Alexander von
Nordmann, der opdagede nordmannsgranen i
sommeren 1836.
Som det er kutyme, fik opdagereb af den nye art
sit navn knyttet til det latinske navn, der lyder
Abies nordmanniana.
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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/

Julemøde i 1. Gilde

Lørdag den 14. december kl. 13.00 inviterer 3. gruppe
til Juleafslutning i Gildehuset for Gildebrødre med ledsagere.
Gruppevis tilmelding til Johan før den 6. december
Mail. lundvald8@gmal.com – tlf. 29 91 50 15

Grupperne:
1. Gruppe:
2. Gruppe:
3. Gruppe:

mandag den 9. december kl. 12.00 hos Ny og Bent
intet møde i december
torsdag den 19. december kl. 12.00. Julefrokost hos Bodil Astrup
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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/

Glædelig jul alle sammen ønsker 2. Gilde.
Så er der taget hul på den sidste måned af året 2019.
Søndag den 1. december fra kl. 11-18. Er salget af juletræer ved gildehuset åbent Samt hverdag frem til den 20. december.
Tirsdag den 10.

Her skal der laves julefrokost. Mere besked fra kansleren.

Onsdag den 11.

9. gilde inviterer os til julestue. Se programmet s. 14.
Husk tilmeldingsfristen.

Søndag den 15.

Juletræssalg i Skallebølle med julehygge for alle - kl. 10-16.

Der er juletræssalg fra gildehuset hele december, eller det kan bestilles og få det
leveret lige ved døren. Bestil på. 2sctgeorgodense@gmail.com .
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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/

Bedste blev kørt over af et rensdyr.
Bedste blev kørt over af et rensdyr
da hun gik fra julebankospil.
Man si’r julemanden ikke findes,
men bedstefar og jeg ved han er til.
Komponist : Linie 3 - Tekst: Linie 3.

Julefest i gildehuset, søndag den. 01. december kl. 12.00
Husk en lille pakke.
Gruppemøder:
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe
4. gruppe

mandag den 16. december hos Hanne T. kl. 18.30
onsdag den 11. december hos Kirsten og Per kl. 14.00
er gået på juleferie.
torsdag den 05. december kl.18.30 hos Erik O.
Vi forsætter med FN’s verdensmål.

Vi ønsker Tage et stort tillykke med de 85 år.
Dette billede efter
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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/

December er den måned, hvor vi
bringer fredslyset og
lagkager til
Provstegaardshjemmet.

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 det.
Tilmelding til Bjarne. Gruppevis senest 30.11.2019 på 20 91 06 22 eller bb@mortensen.dk
10. december kl. 14.00: Besøger vi Provstegaardshjemmet med sang, historie og lagkager.
Mere følger fra Jørga.

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

Ingen møde i december, deltager i gildets julearrangement.
Ingen møde i december, deltager i gildets julearrangement.
09.12 kl. 12.00 hos Speck.
Ingen møde i december.
Ingen møde i december, deltager i gildets julearrangement.
16.12. kl. 12.30 julehygge hos Lizi og Ole.
Ingen møde i december.
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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/

Tirsdag den 3.

Naturlaug Julemøde

Mandag den 9.

Julefrokost i Gildehuset kl. 13.00
Husk at meld afbud, og tilmelding af gæster
Til Karin. 60 31 11 51 senest den 7. december.

I ønskes ALLE en rigtig
GLÆDELIG JUL &
GODT NYTÅR
Grupperne:
Gr. 81
Gr. 82

holder juleferie
mandag den 16. - møde hos Elsebeth kl 18.00

HILSEN FRA TEAM ODENSE

Team Odense består af Karen, Ib, Søren og Ulla, som et par gange om året tager
turen til Skanderborg, med toplæsset trailer og madpakke, for at sortere dåseringe.
Vi havde denne gang bl.a. 4 sække med, hentet i gildehuset.
Kære alle dåseringe samlere.
Vi har en stor bøn til jer - HUSK det er kun ringe fra øl og sodavand som kan bruges.
Absolut ingen clips, batterier, eller for den sags skyld ringe fra makreldåser - det er magnetiske ting, og det kan ødelægge en hel levering - så der er bandlyst.
TAK for jeres støtte --og som vi plejer at sige

Saml dåseringe - det Baht’er
Med venlig hilsen og glædelig jul
Team Odense
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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/

O, du dejlige, grønne træ
O, du dejlige, grønne træ,
som stråler til julens ære!
Stuen dufter så grønt og godt,
hvor kommer du fra, du kære?
Stod du skjult mellem birk og bøg,
hvor ekko i skoven runger?
Fik du tit af en ræv besøg,
der leged’ med sine unger?
Tekst Hans Ahlma

Fællesmøde med 2. gilde
onsdag den 11. dec. kl. 18.30
3. gruppe inviterer hermed gildebrødre med ledsagere til julefest. Vi byder på lækker buffet, kaffe og underholdning. Ingen jul uden gaver, så medbring hver en lille gave til ca.
20.00 kr. Vi håber at se rigtig mange.
Tilmelding senest 8. december til Merete – meretestendsdal9@gmail.com
eller tlf. 61 60 53 55

Gruppemøder:
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe

intet møde i dec.
18. december kl. 18.30 hos Dorthe
3. december kl. 13.00 hos Inge

Lidt om hvad der sker tidlig i januar 2020
Nytårskur 5. januar 2020
Nytårsgildehal 8. januar 2020

Men inden da bliver det jul!
I ønskes alle en glædelig jul!
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26. oktober, dagen før sommertiden slutter gik turen til Højby. En lidt regnfuld tur – men
det kunne Ulla og John ikke gøre for.

Privat foto

De havde måske derfor, arrangeret et overdådigt kaffebord, efter ture til os alle 28 der deltog, hvilket er rekord for i år.

Laugets sidste tur i år, er årets Juletur – tirsdag den 3. december - til Hanne Schreiner i
Svendborg, som velvilligt lægger hus til - OG VI GLÆDER OS.
Få nærmere herom på nybent@midtfyn.net
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 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 januar er det 3. 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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