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Vi kan så drømme om, at vi er fri som fuglen – eksempelvis efter at vi er stoppet på et arbejde, 
som måske har været stressende. Men hvordan har fuglen det – frisk og i fuldt vigør – eller er 
den vingeskudt? Kort sagt – hvad har vi ellers bundet os til. 
Fuglen er ofte et billede på vores fantasi. Den kan jo så være højtflyvende, eller den kan være 
enormt begrænset i sin udfoldelse (fuglen er i bur). Fugl Føniks er et kendt billede på evnen til 
genfødsel. Dette billede kan være centralt i en personlig forvandlings- og udviklingsproces, 
hvor gamle egenskaber skal dø. 
Det mest karakteristiske ved fugle er deres evne til at kunne flyve og deres sang. De er forsy-
net med fjerdragt og vinger. Deres flyveevne har gjort mennesket “misundeligt”, har gjort at 
det har ønsket sig at flyve, i hyppige flyvedrømme, i myter og folkelitteratur. Forestillingen 
om engle udstyret med vinger kan også stamme fra synet af den misundelsesværdige flugt. 
Fugle symboliserer bl.a. sjælen eller ånden, der kan flyve op fra legemet; endvidere symboli-
serer de luften og himlen, fantasi, frihed, livsglæde, drøm og længsel. Men der er også – sorte 
– ulykkesfugle som ravnen og kragen; ved besættelsen den 9. april 1940 skrev Otto Gelsted et 
digt, der brugte mørke fugle som symbol på de tyske flyvemaskiner: “De mørke fugle fløj / 
ved gry med motorstøj”. Og Alfred Hitchcock skabte med gyserfilmen Fuglene (1963) en 
rædselsvækkende forfølgelse i form af fugle, der bliver flere og flere, indtil alt er ét sort fug-
leskrig. Fugle kan også være knyttet til ildens element (Føniksfuglen), som det fx ses kunstne-
risk udfoldet i Igor Stravinskys “Ildfuglen”, 1910. 
 

Der er en mageløs variation af forskellige fuglearter, fra det mindste, den honningsugende, 
svirrende sommerfuglelignende kolibri og fuglekongen til kongefuglen, den majestætisk svæ-
vende kæmpefugl ørnen. Fra jordbundne og langsomme og tamme fugle til svalens ekvi-
libristiske og lynhurtige loops. Fugle, der “ligner” mennesker: pingvinen i kjole og hvidt, gø-
gen som en snyltegæst, påfuglen en prangende person. Rovfugle og de sorte kragefugle kan 
indgyde uhygge. Sangfugle som solsort, lærke og nattergal er smeltende improvisatorer, der 
kan sammenlignes med store musikere, fx blev den moderne jazz' første store improvisator 
Charlie Parker kaldt “Bird”. 
 

Mange religioner og myter har guder, der kan flyve, ved at omdanne sig eller tage fjederham 
på. Odin i nordisk mytologi kan som shamanlignende gud bevæge sig i tid og rum, og har 
endvidere de to ravne Hugin og Munin (Tanke og Erindring) til at hjælpe sig. Mange eventyr, 
sagn og viser fortæller om hjælpende fjederhamme eller forvandlinger til fugle, ikke altid for 
det gode, fx handler visen “Jomfru i fugleham” om en decideret dæmonisering, og valravnen 
er en vampyragtig blanding af fugl og menneske. Til fabelfugle hører også den stadigt gen-
skabte føniksfugl, Fugl Rok fra 1001 Nats Eventyr, griffen og gammen. I shamandragter og 
masker indgår der ofte fugledele, især fjer, som symbol for hans evne til at åndeflyve. Når det 
tit fortælles i myter og sagn, at helten lærer fuglenes sprog, symboliserer det, at han bliver vis 
og kan kommunikere med de himmelske magter. 
 

I litteraturen er fugle hyppigt “hovedpersoner”. Selma Lagerlöfs børnebog ’Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige’, 1906-07, ser en dreng hele landet i fugleperspektiv, siddende 
inde i en gases bløde dun. Richard Bachs ’Jonathan Livingston Havmå-
ge’, 1992 har både som bog og film fået stor succes.  

Fri som fuglen 
Et udtryk man ofte støder på, men er fuglen mon så fri, som vi bilder 
os ind. I løbet af sit relativt korte liv skal der samles føde, bygges re-
der, passes unger – måske endda flere kuld, som skal fodres, passes 
på, have lært at flyve, at finde føde, og at kende til farer, så de vil 
være i stand til at føre arten videre. 

Slutter side 17 

http://denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Sport_og_spil/flyvning%2c_at_flyve
http://denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Dyr/vinge
http://denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Kristendom%2c_j%c3%b8dedom_og_islam/engle
http://denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Litter%c3%a6re_og_sproglige_begreber/flugt
http://denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Folklore/F%c3%b8niksfuglen
http://denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Dyr/grif
http://denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Folklore/gam
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 Mester har ordet!    
spejderideen for voksne 

Glædeligt nytår, jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. 
 

Vi skriver nu januar, og et helt nyt år er klar til at blive brugt, forhåbentligt til både glæde og 
fornøjelse. 
Ved indgangen til et nyt år er det sædvane, at man laver et tilbageblik på det år, som er gået, og 
det vil jeg også gøre: 
 

2019 var – i hvert fald for mange af os – præget af det landsgildeting, som skulle afholdes i 
september. En arbejdsgruppe har arbejdet intenst for at følge op på den opfordring, som LGM 
Helmuth Werth kom med til gildemesterstævnet i 2018, hvor han påpegede, at med et uændret 
udgiftsniveau og med den nedgang i medlemstallet, som har været og som desværre må forven-
tes i de kommende år, ville Sct. Georgs gilderne gå konkurs i 2025. – Skræmmende ord, som – 
viste det sig desværre, da vi nåede til selve landsgildetinget – LGM ikke ville stå ved, at han 
havde udtalt. 
Vores forslag blev, som det er alle bekendt, stemt ned, og dette efter en på ingen måde værdig 
behandling. LGL’s medlemmer undlod endog ikke at true tingets deltagere med, at de ville gå, 
hvis så meget som ét af vore forslag blev vedtaget, uanset at flere af vore forslag var fuldstæn-
digt identiske med LGL’s egne.  
Personligt er jeg overbevist om, at hvis vi inden LGT havde kunnet stille med en fuldtallig 
landsgildeledelse som alternativ til den siddende, havde vi haft væsentligt bedre muligheder for 
at få gennemført i det mindste nogle af vore forslag – det må vi så lære af til det næste LGT, 
som afholdes i 2021 i Middelfart. 
 

Noget har vi dog fået ud af dette arbejde: Det kommende Distriktsforum, som afholdes i januar, 
bliver afviklet over 1 dag med deraf følgende lavere omkostninger til overnatning – at der så er 
puttet så meget ind i dagen, at det kan blive svært at give alle emner en fair behandling, er en 
anden sag – men vi må se, hvordan det går. 
 

Bladet Sct. Georg fortsætter som trykt og postomdelt blad; en udgift på ca. 500.000 kr. over de 
næste to år, fremover dog kun 4 gange årligt, men udgiften kunne have været helt elimineret, 
hvis vores forslag om at afskaffe bladet og i stedet udsende 10 Nyhedsbreve årligt var blevet 
vedtaget. 
 

Som det fremgår af det nyligt udsendte Nyhedsbrev er posten som redaktør ledig, da den nuvæ-
rende (Ingrid Danstrup) stopper pga. sygdom. Det er naturligvis rigtig trist, at hun er nødsaget 
til at stoppe; det er et virkelig godt og stort arbejde, hun har udført; men havde man nu vedtaget 
bare dette ene forslag, såå …… 
Ikke mere landsgildeting og landsgildeledelse, jeg vil i stedet koncentrere mig om vores lokale 
gildearbejde, som lever i ret god form, på trods af, at vi også i år har mistet flere gildebrødre; så 
vidt jeg er orienteret, er der ikke tale om udmeldelser; men om dødsfald – og det er vi naturlig-
vis ikke herrer over. 
 

Til gengæld kan vi glæde os over, at der er optaget nye gildebrødre i det forgangne år: 2. gilde 
har for første gang i mange år optaget en ny gildebroder, og også 4. gilde har optaget en ny gil-
debror. 2 GB kan på ingen måde opveje de tab, vi har haft; men det viser da, at der stadig er no-
gen, som gerne vil være en del af vores fællesskab.  
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Rundt om i gilderne leves der et aktivt gildeliv, og der har også været fælles arrangementer, 
som har haft fin tilslutning; og her tænker jeg især på vores Fellowshipaften med - 65 deltagere 
og fredslysarrangementet, hvor vi var omkring 120 deltagere. 
 

Flere af gildebrødrene i Odense mødes også på tværs af gilderne; det være sig til arrangemen-
ter med Naturlauget og opera- og musikturene, ligesom de gildebrødre, som har tiden og lysten 
til det, mødes den første onsdag i måneden for at yde et bidrag til, at vores fælles hus fortsat er 
et rart sted at komme for såvel os gildebrødre som for dem ”udefra”, som lejer huset. Jeg har 
talt med flere af dem, og de siger samstemmende, at det er et rigtig dejligt sted med gode ram-
mer og faciliteter, og vi kan også se på gildehusets kalender, at det benyttes flittigt. 
 

Apropos arbejdsdagene i gildehuset vil jeg gøre det helt klart, at det er noget, som man delta-
ger i, hvis man kan og vil, og at der på ingen måde ses skævt til dem, som ikke kommer. Disse 
dage er bare endnu en anledning til at mødes med GB fra andre gilder og have en hyggelig for-
middag sammen – nogle laver meget, andre knap så meget, og andre igen kommer bare for 
samværets skyld – og det er lige ”rigtigt” at deltage, uanset hvad og hvor meget, man laver. 
 

Til april vil vi igen afholde I-dag, og jeg vil naturligvis opfordre alle til at deltage. Invitationen 
og programmet vil være at læse i Gildekontakt side 10 (og Sct. Georg) – men sæt allerede nu 
kryds ved lørdag, den 18. april. I stadsgildeledelsen overvejer vi, om ikke vi skal lade dette ar-
rangement være åbent for alle – altså også personer, som ikke har noget med Sct. Georgs gil-
derne at gøre. Det kan jo være en af måderne, hvorpå vi synliggør Sct. Georgs Gilderne. 
 

Netop synliggørelse af Sct. Georgs Gilderne er så absolut noget, som skal stå højt på vores op-
gaveliste. Vi har jo en god PR-mand i Jørgen Lykke fra 2. gilde, som formår at få forskellige 
Sct. Georgs gilde-relaterede informationer i Fyens Stiftstidende og de lokale aviser – og det 
gælder ikke kun, når 2. gilde sælger juletræer, og når vi holder Fredslysandagt. Alle gilder er 
meget velkomne til at sende Jørgen materiale om særlige begivenheder, der kunne give positiv 
opmærksomhed om gilderne i Odense. 
Til februar har 1. gilde 85 års jubilæum – kunne vi få omtale af dette i Fyens Stiftstidende, vil 
det også vise, at vi er her. 
 

P-pladsen er færdig, og den er blevet så pæn, som vi aldrig selv kunne have haft økonomi til at 
udføre – det har været en ”træls” periode; men nu kan vi se fremad og glæde os over, at fx OB 
har fået øjnene op for pladsen – hver gang, de spiller på hjemmebane, lejer de pladsen til deres 
VIP-gæster, og det skæpper godt i kassen, som – det må vi erkende – lider under letbanearbej-
det; men det skal jo være skidt, før det bliver godt! 
Karen 

27. april - Stadsgildeting 
Alle er velkommen, men kun gildeledelserne har stemmeret. 

 

 

HUSK på: 
 
At ord faktisk betyder noget. 
At alle har ret til deres egen mening, men ikke deres egne facts. 
At ord har magt. 
At ord har konsekvenser. 
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 NYTÅRSKUR 2020 

Donationsbeløb side 8 

Private foto 
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 1. gilde Anita 10.000 Spejder Museet

2. gilde Erik 20.000 Børne- og Unge psykiatrien OUH

3.000 Børnelejren på Langeland

3. gilde Kirsten 9.330 Planbørnefonden

500 Katempris

4. gilde Jette 4.000 1. Otterup Trop

4.000 FDF 12. Kreds

1.500 Katempris

8. gilde Nina 500 Katempris

300 Red Barnet

9. gilde Else 5.000 1. Otterup Trop mini

Fonden Per 4.000 Lumby-Stige pigespejdere

3.500 Spejder Museet

65.630

BP fonden giver kun til til de blå

Erik O. 10.000 Assens. repr. af tag

10.000 Rudkøbing - repr.af Skur

2.000 Tullebølle

5.500 Pionærerne - Muld/toilet

6.000 Melfar - telt

3.500 Højby - bord & bænk

4.000 Gamby - fliser

8.000 Fri Fugle - hvidevarer

i alt 49.000
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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: Møde 17. marts kl. 14.00 hos Astrid 

Emne:   Diskussion ud fra bogen ”Kort svar på store spørgsmål”  
   af Stephen Hawking, afsnit 2 og 3. 

Gruppe Elna: Møde 2. marts kl. 14.00 hos Palle Wognsen 
Emne.   Samtalespil med udgangspunkt i Gildeloven.  

 

mailto:Odense.stadsgilde@gmail.com
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 STADSGILDET 

Odense Stadsgilde inviterer til I-dag 
lørdag den 18. april 2020 kl. 9:00-14:30 

i Gildehuset, Højstrupvangen 1, 5200 Odense V 
 

Program: 
 

9:00-9:50  Ankomst og morgenbrød  
 
10:00-11:30  Flemming Rishøj: ”Stjernestunder” – stunder man tænker tilbage på med stor 

taknemmelighed eller ydmyghed (hvorfor har vi mennesker brug for både de 
lyse såvel som de mindre lyse stjernestunder i livet?) Flemming Rishøj har 
arbejdet som missionær i Tanzania, og efter en kort tid i Grønland blev han 
præst ved Gjesing kirke i Esbjerg 

 
11:50-12:50  Frokost og kaffe 
 
13:00-14:30  Henrik Oest: ”Grin og Suk – Piet Hein, hans liv og hans livsfilosofi”. 

Et spændende indblik i en helt særlig personlighed samt selvfølgelig en gen-
nemgang af nogle af de bedste Gruk. 
Henrik Oest (passioneret Elvis Presley-fan og disciplineret cykelentusiast) 
har virket som sognepræst ved Vor Frelsers Kirke i Horsens og Helligånds-
kirken i Århus, hvorfra han i 2019 gik på pension.  
 

Tilmelding og betaling til Odense.stadsgilde@gmail.com senest den 30. marts 2020. 
Pris 175 kr. for foredrag og forplejning inklusive 1 øl/vand/glas vin; betales samtidig med 
tilmelding til reg.nr. 2370, kontonummer 0120471139; skriv venligst navn og gilde i tekstfel-
tet. 
 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til STGM Karen Jensen, tlf. 23 35 25 02 eller på ovenstående 

mailadresse. 

mailto:Odense.stadsgilde@gmail.com
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 DET SKER I GILDEHUSET 

Torsdag den 19. marts kl. 19.00 
Koncertforedrag med ”Sound of Music for two” 

Rodger og Hammersteins mesterværk ”The Sound of Music”.  
Musicalen havde premierer på Broadway i 1959 og blev senere filmatiseret med Julie An-
drews og Christofher Plummer i hovedrollerne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I koncertforedraget ”Sound of Music for Two” præsenteres melodierne fra musicalen og fil-
men. 
 

Havde der ikke været nogen ”Sound of Music”, havde ”Toner af Guld” aldrig set dagens lys. 
Det var nemlig ”The Sound of Music ” der i sin tid førte dem sammen, da de spillede hen-
holdsvis Kaptajn von Trapp og novicen Maria. 
 

Koncertforedraget er bygget op omkring musikken og numrene bindes sammen af fortællin-
gen om den rigtige von Trapp-familie (som på et tidspunkt boede i Assens på Fyn), musicalen 
og filmens tilblivelse og duoens eget eventyr,. 
”Sound of Music” er kendt og elsket og appellerer til mennesker i alle aldre. 
 

Så kom og få en god oplevelse! 
 

Torsdag den 19. marts kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30) 
Der kan købes drikkevarer og pølser. 

 

Billetter:  
Kan købes på billetto pris 140,00 kr. -  
dhttps://billetto.dk/e/sound-of-music-for-two-billetter-407415 
 

eller - 2.sctgeorgodense@gmail.com - Betaling via MobilPay 30 60 90 88.  
Bekræftelse tilsendes, når betaling er modtaget. 
 

Sted: Gildehuset Højstrupvangen 1 Bolbro (over for Odense Idrætshal) 

Vel mødt - 2. Sct. Georgs Gilde i Odense 

http://billetto.dk/e/sound-of-music-for-two-billetter-407415
mailto:2.sctgeorgodense@gmail.com
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på 

Gyldensteensvej 29, Bogense 
 

Distriktsgildeledelsen og Sct. Georgs Gildet i Bogense har hermed fornøjelsen af 
at invitere alle gildebrødre fra 

Odense Stadsgilde og Fyns Distriktsgilde til 
Distriktsgildehal. 

 
Aftenens program: 

 18.00 – 18.30 Vandrehal  (Gyldensteensvej 29) 

 18.30   Distriktsgildehal (Gyldensteensvej 24) 
 

Efter Distriktsgildehallen serveres der et let traktement 

Pris: Kr. 100.00 

Drikkevarer kan købes til rimelige priser 

 
Tilmelding: 

Gildevis tilmelding senest onsdag den 12. februar 2020 til 

DGK Lisbeth Handberg lisbethhandberg@dbmail.dk 
Tilmeldingen er bindende. 

 
De bedste gildehilsener 

på Distriktets- og Bogensegildets vegne 

Tove Sørensen 
 

Sct. Georgs Gilderne i 
Danmark 

Fyns Distriktsgilde 

inviterer til Distriktsgildehal 

onsdag den 19. februar 2020 

 

mailto:lisbethhandberg@dbmail.dk
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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/ 

 1. Sct. Georgs Gilde i Odense fylder 85 år søndag den 2. februar 2020  
 Denne begivenhed fejrer vi på Fangel Kro på dagen 
 
 Kl. 11.30 Vandrehal 
 Kl. 12.00 Festgildehal med Stadsgildemesteren i Højsædet 
 Kl. 13.00 Middag m. kaffe og underholdning 
   Invitationer er udsendt til 1. Gildes medlemmer. 
 
 

Grupperne: 
1. Gruppe:  Efter aftale 
2.2. Gruppe:  Onsdag den 12. februar kl. 14.00 hos Kirsten Hjernø. 
   Vi ser på historiske postkort og almanakker 
3. gruppe  Efter aftale 

Hjertelig til lykke 
  Inge Andrup fylder 90 år den 19. februar 
  Inger Schouenborg fylder 95 år den 26. februar  

Vi har Gildeting den 12. marts. Forslag, der skal vedtages på tinget, skal være Gil-
demesteren i hænde senest den 24. februar. 
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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/ 

Onsdag den 12. februar kl. 18.00  Fælles møde med 9. gilde 
 

9. gilde inviterer hermed gildebrødre fra 2. gilde med ledsagere til fæl-
lesmøde. 
Christian Larsen fortæller om det ”Nye Jensens Bøfhus”, og der bydes 
på en bøf med tilbehør. 
Pris: pr. person 99,- kr. inkl. 1 genstand. 
 

Tilmelding senest 9. febr. til Dorthe – kaj.ditlevsen@nalnet.dk - eller tlf. 29 64 59 53 

 

HUSUDVALGET 

Gildehusets håndværker holder fri i februar måned. Vi tager lige en slapper 
efter at have udført rigtigt meget godt arbejde. 
Mange tak, Husudvalget. 
 

Vi ses igen den første onsdag i marts 

Nye P tilladelser på vej til alle gildebrødre, alle skal bare beholde den gamle i indtil de har fået 
en ny udleveret. 
Hvad gør jeg???? 
Har du fået en ny bil? så meddel din kansler din nye bils registrerings  
nummer. 
DU BEHOLDER DEN UDLEVEREDE P-TILLADELSE,  
du skal ikke  
have en ny. 
Kansleren meddeler det nye nummer til Husudvalget. 

GÆSTE P-TILLADELSER  
Alle gilders kansler har fået udleveret 2 tilladelser som 
man kan bruge til gæster, foredragsholdere m.m. Skal man 
bruge flere er det blot at henvende sig til Erik fra husudval-
get. Gerne nogle dage før. 
Husudvalget 

mailto:kaj.ditlevsen@nalnet.dk
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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/ 

 

Tilmelding senest den. 19.02.2020 til Kirsten C.  
kirsten.christiansen@kipech.dk eller mobil: 22 62 62 47 

En aften med ” HIV & SLÆV” 

Gilderådsmøde den 20.02.2020 hos Erik O. kl. 18.30 

Gruppemøder 
1. gruppe  mandag den 20. februar kl. 18.30 hos Ulla og Jens-Aage 
2. gruppe  onsdag den 19. februar kl.14.00 hos Tage  
3. gruppe  onsdag den 12. februar kl. 17.00 hos Ruth 
4. gruppe  torsdag den 13. februar kl. 18.30 hos Hanne V O  

 Vi forsætter med FN’s verdensmål. 

Et stort TILLYKKE til Gutte (Gunhild Kristensen), der blev 80 år 
den 14. januar 

Axel Michelsen ønskes TILLYKKE med de 80 År den 1. marts. 

Meteorologen sagde: 
Det er ikke min skyld, hvis vejret ikke holder -  
Jeg har trænet i at holde vejret ………. 

Gildemøde: Torsdag den 27.02.2020 kl. 18.30 

mailto:kirsten.christiansen@kipech.dk
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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/ 

 

Årets ludo turnering 

Den 19. februar 2020 

Snør ludostøvlerne 

19. februar kl. 19: Sild, ost, snaps og Ludo. 

Vi udfordrer 4. gilde til revanche i Ludospil og håber alle har lyst til at spille.  
 

Tilmelding til Connie på mail ivarsvej@stofanet.dk eller sms på telefon 22 62 04 23 senest 
den 3. februar. 

Gruppemøder:  
1. gr.  05.02    hos Knud 
2. gr. 05.02 kl. 12.00  hos Ritta 
3. gr.  03.02 kl. 11.30  hos Hanna 
4. gr. 04.02 kl. 18.00  hos Tove 
5. gr.  05.02 kl. 17.00  hos Erik 
6. gr. 07.02 kl. 14.00  hos Palle. 
7. gr. 05.02    hos Mills  

Naturen er smuk og barbarisk/foto: Palle 

Service meddelelse: ”Herrens veje” - den 2. april kl. 14.30 

Den 12. februar fylder Aase Rasmussen 80 år. 
Vi ønsker tillykke  

18. marts kl. 18: Spisning inden gildetinget kl. 19.00. Gruppen vil gerne have gruppevis til-
melding senest den 3. marts til Vibeke på mail vibse@hotmail.dk eller på 23 21 87 46. 

mailto:ivarsvej@stofanet.dk
mailto:vibse@hotmail.dk
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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/ 

 

Søndag den 23. Vinter fest.  
Vi skal på Mørkenborg Kro Rugårdsvej 831 
Vi mødes kl.12.45 og spiser kl.13.00 
Vi må lige snakke sammen om at kører sammen. 

 Husk tilmelding for gæster og afbud til Karin senest den 19. 

Mandag den 24. Stadsgildet afholder Ridder Hal med optagelse 
 Kl. 19 (vandre hal kl 18.30) Det sker i Historiks Hus Klosterbakken 2.  
Den efterfølgende sammenkomst afholdes i gildehuset. 

 Bindene tilmelding til Odense Stadsgilde 

 Senest den. 10. februar. Pris 125. Kr. 
 Tilmelding til reg.nr 2370 kontonr. 01 20 47 11 39 
 Husk at skriv navn og gilde. 

Mandag den 9. marts  Afholder vi Gildeting og herefter Årsplanlægning. 

     Forslag til Gildetinget skal sendes til Gildemesteren  
     Senest den 16. februar. 

Grupperne: 
81 - onsdag den 19.  Møde hos Inger kl. 13 øer-øhop 
     Planlæg mad til Gildetinget. 

82 - mandag den 17. Møde hos Nina - vi skal se hendes nye hus 

To danske forfattere, St. St. Blicher med ’Trækfuglene’, 1838, og Klaus Rifbjerg 
med ’Voliere’, 1962, har skrevet hele digtsamlinger med portrætter af fugle. 
Fuglemetaforer indgår i mange faste udtryk:  
“En fugl i hånden er bedre end ti på taget”, “at hænge med næbbet”, “det er en dårlig fugl, der 
skider i egen rede”, “have højtflyvende planer”, “højt at flyve, dybt at falde”, “have luft under 
vingerne”, “hver fugl synger med sit næb”, “fuglen er fløjet”, “fri som fuglen” (“fuglefri”), 
“fugls føde”, “hver fugl synger med sit næb”, “have hørt en fugl synge om”. 
 
Lad os håbe at 2020 vil bringe os netop det, vi drømmer om: ’Flere gildebrødre’! 
Hvem er vi, hvad vil vi, hvad forventer vi, samt hvad kan forventes af os i kommende år! Lad 
os bestræbe os på, at stå sammen og give hinanden lutter gode oplevelser. 
 
8. Gilde 

Fortsat fra side 2 
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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/ 

 

Fællesmøde med 2. gilde 
onsdag den 12. februar kl. 18.00 
på Jensens Bøfhus ved Skovsøen 

arrangør 2. gruppe. 
 
2. gruppe inviterer hermed gildebrødre med ledsagere til fællesmøde. 
Christian Larsen fortæller om det ”nye Jensens Bøfhus”, og der bydes 
på en bøf med tilbehør. 
Pris: pr. person 99,- kr. incl. 1 genstand. 
 
Tilmelding senest 9. februar til Dorthe – kaj.ditlevsen@nalnet.dk 
eller tlf. 29 64 59 53 
 

Gruppemøder: 
1. gruppe 26. februar kl. 18   hos Sonja 
2. gruppe 26. februar kl.18.30  hos Tove 
3. gruppe 26. februar kl. 13.00  hos Jette 

Hun spurgte: 
Hvordan gik det på arbejdsformidlingen?? 
Han fnyste: 
De fjolser tilbød mig et skånejob - som om jeg gide 
arbejde i Sverige ……. 

 

mailto:kaj.ditlevsen@nalnet.dk
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Støtte til Skoleprojektet KATEMPRIS 
- sammen er vi stærke 

 
Ved nytårskuren i Gildehuset d. 5. januar 2020 kun-
ne hele tre Odensegilder fortælle, at de har givet 
støtte til Skoleprojekt KATEMPRIS i Tanzania., - 
nemlig 3., 4. og 8. Gilde samt Per Christiansen’s fir-
ma ”Kipech”. 
I forbindelse med overbringelsen af en tak for dona-
tionen fortalte jeg, hvad pengene er blevet brugt til 
samt nyt om, hvad der er sket på skolen de sidste 
par måneder. 
 

På opfordring vil jeg her i Gildekontakt skrive lidt 
om ”den gode historie”, så alle gildebrødre har mu-
lighed for at glæde sig over, at deres støtte til sko-
len, er blevet anvendt på bedste måde. 
 

Den 2. oktober arrangerede Riddergruppe 1 en Tanzania-aften, som var åben for alle. 
De donerede penge blev anvendt til servering af en Tanzanisk middag. 
Hele beløbet fra entre (10.083 kr.) kunne derfor sendes ubeskåret til KATEMPRIS. 
 

Pengene faldt på et tørt sted. 
Regntiden var udeblevet, så hele området, hvor skolen ligger, led under tørken. 
Få dage inde i oktober flød det livgivende vand fra en brøndboring, som var muligt at foretage 
bl.a. på grund af vores donation. 
Vandet er så rent, at det kan drikkes uden filtrering. 
 

En uge senere kom beskeden om, at Erik Thunes Legat havde doneret hele beløbet til en ny sove-
sal til pigerne. 
Arbejdet gik straks i gang, da en gravemaskine allerede var på stedet, for at planere til bygningen 
af en ny spisesal, bl.a. for midler doneret af Bosch. 
 

For at udnytte, at gravemaskinen var på skolen, blev 
der planeret til en ny boldbane. 
Her stødte udgravningen på en sandfyldt skrænt, så nu 
kan skolen selv levere både sand og vand til bygningen 
af såvel sovesal som spisesal. 
 
I december måned lancerede vi en julegaveide: ”Giv en 
stol til KATEMPRIS”. 
Det resulterede i penge til 157 stole, som bliver frem-
stillet i lokalområdet. 
Nu kan alle børn sidde på en stol, såvel i undervisnin-
gen som under spisningen. 
 

 
Her i januar, hvor det nye skoleår starter i Tanzania, kom der 23 nye elever, som gerne ville ind-
skrives. 
Så alt i alt har 2019 været et rigtigt godt år for KATEMPRIS. 
 
Dorrit 
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Citat fra Trine Dyrholm sang: 

”Man sku' egentlig lade være men 
Man gør det jo alligevel 
Det er svært at vær' menneske 
Jeg har prøvet det selv”. 

Indlæg til Sct. Georg februar 2020 – deadline 10. januar 2020. 
 
Sendt den 9. januar 2020 pr. mail til: 

 LGM Helmut Werth, Landsgildekontoret, redaktør af Sct. Georg, og som orientering til øvrig LGL, for-
 mænd for faste udvalg og DGM/ STGM. 

 Da jeg er usikker på mailadresse til redaktør af Sct. Georg er den sendt til formand for PR. udvalg Hen
 ning Rose. 

Jeg har valgt, at sende det på denne måde, fordi Distriktsforum afholdes inden vores blad Sct. 
Georg februar nr. udkommer.  
Det er måske naivt af mig, at tro at jeg kan ”skubbe” Sct. Georgs Gilderne i Danmark i ret-
ning af mine holdninger? Men jeg har i hvert besluttet, og sat mig det mål, at jeg vil prøve. Så 
kan jeg ikke senere ærgre mig over, at jeg ikke forsøgte. 

Kære Helmut. 
 

Jeg har valgt, at skrive dette indlæg til vores fælles blad Sct. Georg og stile det direkte til dig. 
Du har jo gennem en årrække være LGM, og er derfor også overordnet ansvarlig for LG og 
LGL. Du skal vide, at dette indlæg ikke er koordineret med andre, det er udelukkende mine 
oplevelser og holdninger, der er baggrunden for mit indlæg.   
 

Jeg har brugt megen tid og energi på at tænke over de meldinger, jeg har fået fra LGT 2019. 
 

Jeg har tænkt meget over status for Landsgildet og Landsgildeledelsen – især efter tilbagemel-
dingerne fra LGT 2019. 
 

Jeg har altid haft den holdning, at jeg bør bakke en ledelse op, og det vil jeg også gerne forsat 
gøre, men jeg må erkende, at det er blevet svært for mig efter de mange tilbagemeldinger, jeg 
har fået fra LGT 2019.  
 
Jeg har meget svært at forstå, at du helt har glemt de gode tanker, ideer og visioner, jeg har 
hørt dig tale om i vores ”gamle lovudvalg”.  
 

Hvad er årsagen til det? 
 

Jeg har også svært ved at forstå flere af dine handlinger på LGT 2019, især set ud fra din be-
retning på gildemesterstævnet 2018 om nødvendige tilpasninger og ændringer i Sct. Georgs 
Gildernes struktur og organisation. 
 
Jeg erindrer om, at du på gildemesterstævnet sagde: 
Handlingernes tid er kommet: 

BREV TIL LANDSGILDEMESTEREN 
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 Vores fælles gildefremtid. Vi er et fællesskab, og vi har et fælles ansvar 
 Lad os tilpasse vores struktur og vore udgifter til det, der er en realitet 
 Fra 2008 til 2018 har vi mistet 2158 gildebrødre. 
 Vi er gået fra 203 gilder til 169 gilder, dvs. 34 færre gilder.  
 Dette er en økonomisk udvikling af medlemstab, som kræver strukturelle forandringer 

hurtigt. 
 Vi taler ikke om småjusteringer i et almindeligt budget, sagde du 
 Vi skal og må tilpasse os til situationen og tilpasse vores organisationsstruktur til de nuvæ-

rende rammebetingelser. 
 Nu skal der arbejdes med udgiftstilpasningen, der skal arbejdes på at fjerne et tungt sy-

stem. 
 Vi skal arbejde ret hurtigt med et forslag til det kommende LGT. 
 Der skal også arbejdes med at finde frem til, om vi kan bibeholde et landsgildekontor i 

KBH pga. det økonomiske ansvar, vi har. 
a. En nedlæggelse af kontoret er ingen tanke, der er passé mere.  

 Intet er tabu.  
 

Det var noget af det, du sagde på GM stævnet september 2018, hvor du også opfordrede gilder-
ne i Danmark, til at komme med forslag til denne virkelighed.  
Det var der så flere gilder i Danmark, der gjorde på LGT 2019. Jeg går ud fra, at du husker, 
hvordan du og LGL behandlede disse forslag på LGT 2019. Det var ikke var ok, synes jeg. 
 
Derfor er det måske nu, du som ansvarlig LGM burde komme med en beklagelse af nogle af de 
udtalelser, som du brugte på LGT 2019 – en LGM er jo ”kun” et menneske og kan også lave 
fejl.  
Det kan godt være, at hvis du åbent erkender, at du måske var for voldsom i nogle af dine ind-
læg, og brugte ord, som du ikke burde have gjort, at det så kan medvirke til, at du vinder noget 
af din tabte anseelse tilbage. I vores gildelov står der jo også, at vi skal erkende vores fejl – og 
rette dem. 
 
Jeg ved selvfølgelig godt, at du blev genvalgt som LGM – og til lykke med det, men jeg ved 
også, at flere deltagere på LGT, tog derfra med en oplevelse af en uværdig afvikling af LGT 
2019 – ja nogle har faktisk valgt at melde sig ud af Sct. Georgs Gildet på grund af det – og det 
var vel ikke hensigten? 
 
Det er helt ok, at du ikke er enig i alt og alle forslag på et LGT – det var jeg heller ikke. Men 
jeg synes, at du som LGM gik over grænsen, og at du ikke havde gildeloven som overskrift for 
dine handlinger på LGT 2019.  
 
Her blot tre punkter fra vores gildelov, som LGL helt havde valgt at se bort fra. 
Enhver Gildebror gør sit bedste for: 
 at nå til beherskelse af sit sind 
 at have respekt for det, der har værdi for andre, 
 at være venlig og forstående overfor andre 
 
Du skriver i Sct. Georg (december 2019), at alle kendte LGL tanker og forslag til LGT 2019 i 
forvejen, og dermed hvad LGL stod for, og hvad mere demokrati vi som gildebrødre kunne for-
lange? 
Det vil jeg gerne svare på.  
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Jeg kan ikke forlange, men jeg har lov til at ønske – især her hvor et helt nyt år lige er star-
tet.  
For jeg ville ønske, at du Helmut havde stået ved dine tanker, visioner og ideer, du tidligere 
har udtalt bl.a. da lovudvalget startede op - og igen på GM stævnet. Jeg ville ønske, at du 
Helmut i stedet for at tale så negativt om at ”kaste med sten, når man bor i et glashus” selv 
havde vist mod til at kaste en sten gennem det glashus, du også selv har været med til at 
bygge, så der blev mere plads, spillerum, frirum og demokratisk debat bl.a. på LGT til at 
komme med forslag for nytænkning og udvikling for en mere dynamisk organisation.  
 
Jeg har meget svært ved at forstå, hvad det er, du mener med demokrati, når jeg læser proto-
kollen fra LGT 2019. 
Når der i vedtægterne står, at der skal stemmes, og der i protokollen står, at der blev stemt, 
så bør der også være nogle resultattal. Ved mange afstemninger, står der bare om det blev 
vedtaget eller forkastet.  Det kan jo tænkes, at det på et senere tidspunkt kan blive interes-
sant at se i protokollen fra LGT 2019, og jeg synes ikke protokollen beskriver forløbet på 
LGT 2019 korrekt.. 
Der var over 20 afstemninger, i protokollen står der blot afstemningstal ved få afstemninger, 
ved alle de andre afstemninger, står der bare, at det blev forkastet – eller at vedkommende 
blev valgt – ingen tal. 

Det er ikke ok i en demokratisk forening.  

Jeg håber, at du har mod til at sætte hele mit læserbrev i næste Sct. Georg (deadline 
10.01.20), så det ikke bare bliver ”gemt” væk. Jeg oplever desværre, at vores organisation er 
blevet endnu mere topstyret. Der er brug for forbedringer omkring gennemskuelighed og 
åbenhed. 

Der er rigtig mange gildebrødre, der slet ikke ved, hvad der foregår omkring LG, LGL og 
LGT. Det har ikke deres interesse, de betaler bare kontingent. og lever så i hverdagen med 
gode aktiviteter i deres lokale gilde – og godt for det. Men det er ikke optimalt, for vi bliver 
nødt til at finde løsninger, så vi kan få vores medlemmer involveret mere. 

Jeg vil ikke skrive, at Landsgildet og Landsgildeledelsen er i krise, men vi er tæt på, så vi 
har brug for en leder, der bruger sin energi som LGM på at markedsføre Sct. Georgs Gilder-
ne herhjemme, så jeg håber, at du i 2020 viser tilbageholdenhed og ansvarlighed i forhold til 
pengeforbrug på lange og dyre rejser. Der er brug for vores LGM herhjemme.  
 
Kære Helmut. 
 

Jeg håber, du kan tåle at tage mod kritik. Jeg er udmærket klar over, at det ikke altid er let at 
være på en ledelsespost, så jeg vil forsøge at slutte positivt, og ønske dig god arbejdslyst for 
Sct. Georgs Gilderne i Danmark og håbe, at du kommer tilbage med ny energi, og på en 
konstruktiv og positiv måde vil lytte til flere i baglandet. 

Nok engang - Godt nytår. 

Med venlig gildehilsen  

Kay Lauridsen 
4. Sct. Georgs Gilde Odense.  
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 FRA GEMMERNE 

1942 
Proponentens pligter: 
Som det vil være Dig bekendt, kræver Storgildets Vedtægter, at en gammel Spejders Ansøg-
ning om Optagelse i Gildet er forsynet med to Gildebrødres Anbefaling. Denne Anbefaling bli-
ver i mange Tilfælde givet ud fra den Betragtning, at den søgende, som man maaske var Spej-
der sammen med for mange Aar siden, dengang var en brav Fyr, hvorfor man gerne skriver sit 
Navn paa Indmeldelsesblanketten, men det er galt at lade sin Anbefaling hvile paa dette spink-
le Grundlag, der let kan medføre, at den nye Broder der ikke har faaet tilstrækkelig Oplysning 
om Gildet og de Krav, der stilles til ham, hurtigt bliver til et af de Medlemmer, som vi aldrig 
ser til vore Møder, og slet ikke, naar der kaldes til en eller anden Hjælpeaktion. 
Tag derfor Dit Ansvar som Proponent alvorligt, - søg Forbindelse med den anden Proponent og 
aftal et møde med den Søgende, hvor I giver ham alle de Oplysninger om vort Gilde, som maa 
have Interesse for ham. Fortæl ham om vore Laug, vore Hjælpeaktioner og de Krav, Gildet 
maa stille til ham, ligesom Du bør søge at blive klar over, hvad der særligt har vagt hans Inte-
resse i Spejderarbejdet, og hvorfor han søger Optagelse i vort Gilde. 
Først da staar Dit Arbejde for den Søgende i Forhold til de smukke Former, hvorunder en Op-
tagelse finder Sted, og først da har Du forstaaet Dit Ansvar som Proponent og kan staa frem for 
Gildemesteren og med god Samvittighed anbefale den Søgende, der efter din Mening vil blive 
et virksomt Medlem af vort Gilde. 
              Gildemesteren 

Engang i tidernes morgen skulle man have en proponent, for at komme i Sct. Georgs Gildet -  
Og så er det jeg pludselig føler mig gammel. For det havde jeg. Redaktøren 

 

September 1942 
PROPONERINGSSKEMA. 

Undertegnede 2 Gildebrødre, hvoraf mindst den ene har været Medlem af Sct. Georgs-Gildet i 
mindst 1 Aar, ønsker herved at proponere nedenstaaende gamle Spejder til Optagelse i Gildet i 
Odense. 
Fulde navn : 
Stilling : 
Adresse : 
Født : 
Aktiv Spejder: 
Vi erklærer samtidig, at vi nøje har sat os ind i de Pligter, der paahviler Proponenterne, og at vi 
til enhver Tid vil søge at informere den Søgende om Sct. Georgs-Gildernes Maal og Idealer 
paa rigtig Vis. 
Ligeledes er vi indforstaaet med, at en af os har Pligt til at ledsage Recipienten til Gildehallen 
den Dag, Vedkommende skal optages. 
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 REDAKTIONEN 
gildekontakt@gmail.com 

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. 

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. 

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. 

HJÆLP TIL SELVHJÆLP -  
Det vil lette utroligt meget, dersom alle skrev i skriftstørrelse 14 og i font Times New Roman
(overskrift må gerne være større) . 
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 mellemrumsta-
sten. Jeg bruger rigtig lang tid på at sætte op/redigere (3-4 dage). Redaktøren 

”På den anden side” går på skift i gilderne. 
I marts er det 9. gilde, der har ordet! 

Turnusordning! 

Odense Stadsgilde 

Mester:  Karen Jensen :  karen@ibje.dk  
Kansler:  Annie Larsson:  annie@privat.dk  
Skatmester:  Elsebeth Parlev:  parleve@sol.dk  
DIS    Elna B. Adamsen:  brauneradamsen@post.tele.dk 
DUS   Erik Christensen:  fredskovvej140@gmail.com  

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

mailto:brauneradamsen@post.tele.dk
mailto:fredskovvej140@gmail.com

