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JUL og NYTÅR
Julen er desværre gennemført og forhåbentligt vel overstået når I læser dette.
Julen er en fantastisk tid, som jeg sætter meget højt. Rent arbejdsmæssigt arbejder jeg med jul
12 måneder om året, hvilket jo så gør december måned endnu bedre, hvor vi kan gå ”all in”
med adventsgaver små søde hemmeligheder og andet spændende.
December måned er jo også traditionernes tid. Vi mødes i løbet af december på kryds og tværs
med familie, venner og bekendte, som vi måske ikke ser så ofte, en hyggelig lejlighed til at bytte småkager og andet hygge, samt ønske hinanden en glædelig jul.
Så jeg håber I alle har haft en dejlig julefest, på trods af de besværligheder, som nogle af gildebrødrene jo også er ramt af.
Nytårsfesten fejres stort af mange folkeslag jorden rundt, startende i Kiribati, et lille ørige beliggende Stillehavet.
I Japan er julen ingenting, en romantisk højtid, næsten ingen får gaver og alt er overstået den
25. december, hvor forberedelser til den rigtige fest starter. Nytåret er Japans vigtigste højtid.
På den måde svarer det til julen i Danmark, familier samles, og der er masser af gaver til børnene.
I Rusland og andre ortodokse lande fejres julen den 7. januar, der er nytårsfesten også den helt
store folkefest.
Kinesisk nytår markerer årsskiftet – ligesom i Danmark. Alligevel er det kinesiske nytår ret forskelligt fra det, vi er vant til. For det første er kinesernes tidsregning en anden end vores.
Selvom kineserne også lever i år 2019, ligesom vi gør, så lever de også i år 4717. Vores tidsalder regnes ud fra Jesu fødsel, mens kinesernes tidsalder beregnes ud fra kejser Huangdis kinesiske kalender. En legende siger, at Huangdi står fadder til måne-solkalenderen. Det kinesiske
astrologiske nye år 2020, går fra den 25. januar 2020 til og med den 11. februar. I den periode
lukker Kina stort set ned.
I Danmark og hos os er der stor hygge i gode venner- og familiens lag med dronningens nytårstale som optakt til nytårsfesten.
Vær velkommen år 2020 og på forhåbentligt gensyn på søndag til nytårskur.
GODT NYTÅR TIL JEG ALLE –
Erik O 3. gilde
Billederne på forsiden er et glimt fra ”Christmas Garden” Berlin
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Godt nytår!
Igen står vi foran et nyt og ubrugt år, klar til at blive fyldt med oplevelser, såvel privat som i gildelivet.
Vi starter traditionen tro året med vores egen nytårskur den 5. januar 2020 kl. 10.00-12.00 i Gildehuset, og jeg håber, at mange vil bakke op om denne fine start på året. Der vil blive uddelt donationer, og der vil også blive lejlighed til at møde gode gildevenner; både dem, du plejer at se,
men også dem, som du ikke ser så ofte.
Den 24. februar har vi den store glæde at kunne afholde ridderhal og optage en ny ridder – ridderhallen bliver afholdt efter de gamle ritualer og foregår i Historiens Hus samt i Gildehuset. Så
du ikke invitationen i december-nummeret af Gildekontakt, kan du læse den i dette nummer. Tilmelding senest den 10. februar.
I april 2019 afholdt vi en – synes jeg i hvert fald – meget vellykket I-dag med spændende foredragsholdere og med gode diskussioner om bl.a. de 17 verdensmål. Den 18. april 2020 afholder
vi igen I-dag med nye foredragsholdere og nye emner – sæt derfor  ud for denne dag – der
kommer mere herom i Gildekontakt for februar.
Allerede nu vil jeg her opfordre alle jer medlemmer af Odensegilderne til at overveje, om det
ikke skulle være nu, du skulle påtage dig en ledelsespost.
Elsebeth Parlev, 8. gilde, sagde sidste år ja til igen at påtage sig hvervet som stadsgildets skatmester indtil stadsgildetinget 27. april 2020, og vi skal derfor have en afløser valgt denne dag.
Du er velkommen til at kontakte Elsebeth for at høre, hvad det indebærer at være stadsgildets
skatmester, ligesom du naturligvis også er velkommen til at kontakte mig.
Som følge af de beslutninger, der blev truffet på landsgildetinget i september 2019, skal stadsgildets vedtægter justeres. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at iht. § 4 i
stadsgildets vedtægter skal forslag til ændringer af vedtægterne for såvel Odense Stadsgilde
som for Goodturnfonden være stadsgildemesteren i hænde senest 1. februar 2020. Fristen
for fremsendelse af øvrige forslag er 27. marts.
På gensyn til mange gode gildeoplevelser i 2020.
Karen
PS Til fredslysaftenen i Odense Domkirke var vi ca. 120 deltagere foruden ODA-koret – det var
dejligt, at så mange havde fundet den lidt snørklede vej til domkirkens indgang.

Har du husket at få dit gildets våbentilladelse fornyet!!
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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 21. januar kl. 14.00 hos Kirsten Christiansen
Emne:
Diskussion ud fra bogen "Kort svar på store spørgsmål", af
Stephen Hawking
Gruppe Elna: Møde 27. januar kl. 15.30 hos Elna B. Adamsen
Emne.
Samtalespil med udgangspunkt i Gildeloven.
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STADSGILDET

Vel mødt til Odense Stadsgildets Nytårskur 2020 Gildehuset den 5. januar kl. 10-12
Kom og hyg dig med Stadens andre gildebrødre - få en snak om løst og fast og ønsk hinanden et godt nytår!!
Odense Stadsgilde inviterer til Ridderoptagelse mandag, den 24. februar 2020 kl. 19.00,
i Historiens Hus (Stadsarkivet).

I-dag i Stadsgildet

Igen i år arrangeres der I-dag i Stadsgildet - lørdag den 18.april.
Sæt allerede nu x i kalderen - kom og få en god dag og mød gildebrødre fra andre gilder.
Mere om arrangementet i næste nummer.
27. april - Stadsgildeting
Alle er velkommen, men kun gildeledelserne har stemmeret.

NYTÅR

GODT

Den sidste Glühwein er drukket, nisserne er på vej i skjul, og raketterne er sat klar til affyring.
Redaktøren vil derfor benytte lejligheden til at ønske alle et rigtig godt nytår med TAK for samarbejdet i 2019.
HUSK - alle er velkommen til at sende indlæg og billeder til GildeKontakt.
Fortæl om en god oplevelse, et spændende møde - en gildemestertale, 5. min. Sct. Georg eller
hvis I laver noget i grupperne som kan inspirerer og gøre livet i gilderne spændende, så bladet
ikke bare bliver en mødekalender.
Jeg kan varmt anbefale at deltage i andre gilders arrangementer - det giver ikke alene opleverne,
det skaber også sammenhold.
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GILDEHUSET
Tak til alle som har lagt vejen forbi huset i 2019

Vi takker og byder velkommen til en ny runde, for dem der har lyst, onsdag den 8. januar.
Der er forskellige job indendørs og der er lidt arbejde udendørs med et hegn der skal rejses og
fastgøres.
Du er velkommen, men det vil være alletiders, hvis du lige giver besked, at du kommer.
SMS på 30 60 90 88 eller mail gildehuset.odense@gmail.com så er kaffen klar kl. 9.30.

Ja så skal der skiftes parkeringstilladelser, da der ikke mere
er noget der hedder ONE PARK. De er blevet opkøbt.

Fra januar skal ALLE derfor have en ny tilladelse, den får i af jeres gildekansler

HUSK - når i får ny bil, skal I beholde den gamle tilladelse MEN - I skal blot huske, så hurtigt som muligt, at melde det nye
bilnummer til kansleren, da I er registreret med jeres bilnummer.

Find ikke fejl, find en løsning. (Henry Ford)
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OPERATUR TIL BERLIN
For første gang deltog Flemming og jeg i Sct.
Georgs Gildernes Opera tur og vi havde den glæde, at vores sønnedatter Line fulgte med os.
Denne gang gik turen til Berlin, og jeg tror, at alle er enige om, at
turen var en succes.
Helt fra begyndelsen blev der taget hånd om alle 42 deltagere af de 2
busstewardesser, Karen og Anne, med kaffe og kage, som nogle af
deltagerne havde bagt, og lidt i de små glas.
Undervejs serverede chauffør Søren pølser (sponseret) med brød og
tilbehør.
Efter en gang gullasch på hotellet og en god nats søvn var vi klar til
at indtage denne nye/gamle storby, og det er helt utroligt, hvad vi fik set og oplevet på de 3 hele
dage, vi havde til rådighed.
Jeg kan nævne i flæng og måske ikke i den helt rigtige rækkefølge:
En flot byrundtur i vores bus med Søren som chauffør og med danske Henriette som turguide.
Kaiser Wilhelms Gedächtniskirche, den ”blå pudderdåse”, der var ligeså blå indvendig som udvendig, og den gamle ”læbestift” med de flotte kalkmalerier.
Billedudstillingen på Nordbahnhof. Mindepladsen for de faldne jøder på Bernau Strasse.
Muren og ingenmandsland, Berlin story bunker, med mange billeder og genstande fra krigen.
Berggruen Museet med Alberto Giacometti. Rundvisning på Slot Charlottenborg og det store
udendørs julemarked på gårdspladsen.
Ritter Sport forretningen hvor vi drak en kop varm chokolade.
Hackescher Hof med de 8 gårde med de flotte forretninger og skumringstur til Botanisk Have
med tusindvis af lys i træerne. Da vi kom tilbage til bussen, efter en unik oplevelse, stod Søren
og ventede med Glüewein og brunkager, lige hvad vi trængte til.
”Tryllefløjten” på Deutsche Oper og Vivaldi & Bach koncerten i det smukke Orangeri på slot
Charlottenborg.
Så var der også et tilbud om en tur til Potsdam med bussen, som nogle benyttede sig af.
Ud over disse planlagte oplevelser har nogle af deltagerne valgt
at deltage i endnu en Operaforestilling.
Andre har på egen hånd været en tur i KaDeWe, Galeries La Fayette, en tur i Fjernsynstårnet eller besøgt Rigsdagsbygningen.
Den sidste aften spiste vi sammen på en nærliggende restaurant –
lækkert.
På hjemturen ud af Berlin, gjorde vi holdt ved det store olympiske stadion, som vi har hørt så meget om.
Tak til Ulla for alt forarbejdet til denne tur, til busstewardesserne
for god servicering undervejs, til rejseleder Anne Sofie for guidning, til Per Holst for dejlig musik og Anne Sofies far, der fortalte
om Berlins historie.
Sidst og allermest tak til Søren for venlighed og slæb med kufferter og rollatorer og for flot kørsel undervejs.
Inger og Flemming -1. Gilde i Odense
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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/

Nytårskur

Søndag den 5. januar 2020 i Gildehuset
Se Stadsgildet

Nytårsgildehal

Torsdag den 9. januar 2020 kl. 16.30 i Gildehuset
Gruppevis tilmelding til Ny senest den 3.1.2020
tlf. 51 19 85 17 – mail ny@midtfyn.net

Grupperne
1.gr.
2.gr.

3. gr.

Efter aftale
Onsdag den 15. januar kl. 14.00 Sanderum Sognegård kl. 14-16
Om Lise Nørgaard. Herefter en pølse mad hos Inger og Flemming
Nærmere besked senere

Begivenheder
Den 8. januar har Ruth Lundeman 50 års Gildejubilæum.
Hjertelig til lykke.

Nytårsaften, den 31. december, er årets sidste aften og markerer således afslutningen på det
gregorianske kalenderår og begyndelsen på et nyt, som indledes med Nytårsdag (1. januar).
Nytårsaften fejres i det 21. århundredes vestlige kultur med fyrværkeri og champagne.
I Danmark inkluderer nytårsaften for manges vedkommende også kransekage, Dronningens
nytårstale og 90-års-fødselsdagen. Kulminationen på festlighederne er, når uret på Københavns Rådhus slår første slag (00.00), og det nye år dermed tager sin begyndelse.
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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/

Godt nytår til alle!
Et kik tilbage på det gamle år.
Manden der laver grønne mænd - spejderløb - indsamling til dfh - Kim Larsen (kopi) spillede for
os - kriminalpolitiet besøgte os - vi lavede mad til cafe-eftermiddag - vaccinationer - levering- og
salg af juletræer i skoven - salg af juletræer ved gildehuset. Vi har heller ikke mistet nogen gildebrødre, men vi har formeret os.

Hvad kan der ikke ske i det nye år.
Program for januar.
Søndag den 5. januar fra kl. 10-12

Nytårskur i gildehuset

Mandag den 6. kl. 18.30

Nytårsgildehal. Afbud senest den 3. januar.

Det sker i Gildehuset torsdag den 19. marts 2020
The Sound of Music.

"Sound of Music for two" Rodgers og Hammersteins mesterværk, The Sound of Music. Musicalen havde premiere på Broadway i 1959 og blev senere filmatiseret med Julie Andrews og Christopher Plummer i
hovedrollerne.
I koncertforedraget "Sound of Music for two" præsenteres
melodierne fra musicalen og filmen. 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 Kaptajn von Trapp og novicen Maria.
Koncertforedraget bygges op om musikken, og numrene bindes sammen af fortælling om den
virkelige von Trapp-familie, musicalen og filmens tilblivelse og vores eget eventyr. Sound of
Music er kendt og elsket og appellerer til mennesker i alle aldre.

Reserver allerede nu dagen - kom og få en god oplevelse!
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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/

I sne står Urt og Busk i skjul.
Giv tid! Giv tid! – den nynner glad
Og ryster de små vinger, Giv tid og hver en Kvist får blad;
Giv Tid! – hver blomst udspringer.

B.S. Ingemann.

Alle i 3. gilde ønskes et godt Nytår
Søndag den 05.01.2020: Nytårskur i Gildehuset - kl. 10-12.
Gildehal: Torsdag den 23.01.2020 kl. 18.30
Tilmelding senest den 16.01.2020 til Hanne V. O.
hogj.olsen@gmail.com eller mobil: 25 14 00 01

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

mandag den 20. januar kl. 18.30 hos Jørgen P.
onsdag den 29. januar kl. 14.00 hos Gerda
mandag den 13. januar kl. 17.00 hos Kamma. Lisbeth kommer med oplæg.
torsdag den 16. januar kl.18.30 hos Birte og Niels vi forsætter med FN’s verdensmål.
Den 5. december mistede 3. Gilde vores trofaste Gildebror
Niels Yde
* 23.12.1931 - 05.12.2019
Æret være Niels minde
Niels var medlem af gildet i 48 år.

Der er en revne i alting, det er sådan, lyset kommer ind.(
Leonard Cohen)

- 11 -

4. GILDE
GK Palle Wognsen

GM Jette Born

GS Bjarne Mortensen

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

Alle ønskes et godt og lykkeligt 2020,
med mange gode oplevelser.

5. januar kl. 10: Nytårskur i gildehuset, se andet i Gildekontakt
15. januar kl. 19.00: 3. gruppe inviterer til nytårs gildehal 15. januar 2020 kl.19.00 i gildehuset.
Arrangementet byder på velkomst drik, gildehal, eftergildehal med en let anretning bestående af
laksesnitte, diverse tærter - derefter kaffe/te og småkager pris pr. person 40,00 kr.
Drikkevarer kan købes til sædvanlig priser.
Gruppevis tilmelding til Helge Tesch senest den 3. januar 2020
på fastnet 66166277, mobil 27 87 20 04 eller mail tesch@oncable.dk
29. januar kl. 10.00: Gilderådsmøde, dagsorden udsendes til gilderådet.

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

08.01 hos Poul Egon
22.01 kl. 12.00 hos Kay
06.01 kl. 10.00 hos Jette
06.01 kl. 18.00 hos Hanne
07.01 hos Kirsten
09.01 kl. 14.30 i Næsby Sognegård, foredrag med Bent Bentsen, derefter slutter vi
hos Ulla.
08.01 kl. 18.00 hos Claes

Adresseændring:
Fra Landsgildekontoret har jeg fået oplyst, at Flemming Nissen er flyttet til:
Fuglsang 57 st. th., 5270 Odense N.
Husk adresseændring m.m. SKAL meddeles gildets kansler, der har on-line adgang til Landsgildets medlemsregister for opdatering.
Gildets goodturn udvalg er:
Anne Præstekjær, Astrid Andersen, Connie Jensen; Dorrit Hansen,
Else Mortensen, Helge Tesch, Lise Blessing.
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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/

Det Eneste rigtige
Når klokken er 11 i Danmark,
Er den 5 i U.S.A,
10 i London, og 18 i Kina,
og 13 omkring Moskva.
Hvor er vi danske et udvalgt folk,
at vi netop er født i selve
det lille velsignede land,
hvor klokken er 11, når den er 11.

Piet Hein.

Søndag den 5
Mandag den 13

Nytårskur i Gildehuset kl. 10.00-12.00
Nytårs Gildehal kl. 18 med Væbneroptagelse af Jytte Elmbo.
Vi hejser flaget for Inger den 4. og Nina den 14.
STORT TILLYKKE

GRUPPERNE:
81

onsdag den 8.

82

mandag den 20.

Møde hos Anny kl. 13.00
Vi ser på Annys malerier og billeder samt forbereder Nytårsgildehal
Møde hos Bodil kl. 18.00
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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/

Vor sol er bleven kold,
vi er i vintervold
og dunkle dage.
Men nu er nedgang endt
og håbet tændt,
ja, håbet tændt,
for nu er solen vendt.
nu kommer lyset og den lange dag tilbage
(tekst: Johs.

Nytårskur 05.01. 2020
Gildehuset kl. 10.00-12.00
Gilderådsmøde: 21.01.2020 kl. 18.30
Gruppemøder:
1. gruppe 29.01. 2020 kl. 18.00 hos Lis
2. gruppe - nærmere hos gruppeleder
3. gruppe 29.01. 2020 kl. 13.00 hos Else

Gode venner kan lave alting sammen – men kun de
bedste venner er i stand til
at lave ingenting sammen.
(Peter Plys)
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V. Jensen)

JULETUR TIL VESTER SKERNINGE
Vi var 26 gildebrødre m. fl. der tirsdag. den 3. december var taget til Hanne Schreiner i Vester
Skerninge. Efter en rask tur rundt i juletræsplantagen kom vi ind i de hyggelige stuer, hvor frokost, æbleskiver og gløgg blev serveret. Julesange blev sunget, julefortælling blev læst og den
traditionelle julequiz blev afholdt. En fin afslutning på året, hvor mange timer og ture er nydt.
Må jeg ønske jer alle et godt nytår med håbet om at se jer alle til vore ture i 2020.
Johan 1. gilde

Årsprogram 2020

Lørdag 28.marts
Tirsdag 21. april
Fredag 29. maj
Fredag 12. juni
Torsdag 16. juli
13.14.15.16. august
Fredag 26. august
Søndag 27. september
Tirsdag 20. oktober
Lørdag 7. november
Tirsdag 17. november
Mandag 30. november

Haderslev med besøg i domkirken
Torø
Knudshoved-Slipshavn
Bilorienteringsløb start i Nyborg
Sanderumgård
Sommertur
Hylkedam med mad på bål
Elmelund Skov og årsmøde gildehuset
Svanninge Bjerge
Åsum Vollsmose
Planlægningsmøde
Julemøde Danehofhytten, Kappendrup

Gå med i Naturlaug Fyn. Abonnement koster kr. 50,00 for et år, og så kommer der INFO om
alle ture via mail.
Kontakt på 21491938 eller nybent@midtfyn.net.
Vi er nu 55 medlemmer, og vi er enige om, at lænestolen er verdens farligste opfindelse.

Der kommer et tidspunkt i livet hvor du træder væk fra al dramaet og de
folk som skaber det.
Omgiv dig selv med mennesker der får dig til at grine, glemmer det dårlige
og fokuserer på det gode.
Elsk de mennesker der behandler dig ordentligt. Bed for dem der ej gør det.
Livret er for kort til at være noget andet end glad.
At falde og snuble er en del af livet, at rejse sig igen er at leve det
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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 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 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 4. 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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