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Coronavirus – Covid-19 er over os, og vi må stå sammen som
mennesker og som nation - passe på hinanden og ikke mindst tage hensyn til hinanden. Vi håber alle, at pandemien vil være relativt hurtigt på retur og at ingen af vore vil blive ramt.
I Spejdernes Magasin fra 1942 fandt jeg sagnet om Sct. Georg.
Den 23. april, Sct. Georgsdag, er Spejder (gilde-)løftets Dag, for Sct. Georg er alle Spejderes (gildebrødres) Helt og Forbillede, Ridderen uden Frygt og Dadel.
”Ifølge Sagnet levede der ved Byen Silena i Lilleasien et skrækkeligt Uhyre, en Drage, der
huserede på det frygteligste. Mange havde forsøgt at dræbe den, men det lykkedes ikke for
nogen. Til sidst sluttede man den Overenskomst med Dragen, at den skulde skærme Byen
mod til Gengæld at faa to Faar daglig. Da der ikke var flere Faar tilbage, krævede Dragen
en Mø eller en Yngling som Offer. Man trak Lod om, hvem der skulle ofres, og en skønne
Dag maatte Kongens unge smukke Datter afsted. I sidste Øjeblik kom imidlertid en fremmed ung Mand ridende. Han kastede sig dristigt mod Dragen, der gav sig til at udstøde Ild
og Pestaande gennem Mund og Næsebor. Det blev en haard Kamp, men omsider lykkedes
det ham at nedlægge den med sin Lanse. Kongen vilde som Belønning give ham Prinsessen
og det halve Kongerige, men han ønskede ingen Belønning og red bort, lige saa ubemærket, som han var kommet. Ridderen var Sct. Georg som Baden-Powell har valgt til Spejdernes Forbillede. Han kæmpede uden Tanke for sit eget Liv for at frelse andre, og han krævede ingen Belønning, da Sejren var vundet.
Den Drage, vi har at kæmpe imod, er ikke et ildsprudende Uhyre, men alt det onde, vi møder på vor Vej, og alle de mindre gode Sider i vort eget Sind. Det kan være lige fra Løgn og
Ondskabsfuldhed til Gnavenhed og daarlige Vaner. Husk at alle disse Ting er Drager, der
skal bekæmpes, og de smaa Drager er tit sværere at faa Øje paa end de store. I Spejderløftet lover du at gøre dit bedste i Kampen for det gode mod det onde. Og ligesom Sct. Georg
var det, skal du også være parat til at hjælpe uden at kræve Tak for din Tjeneste.”
Sct. Georgsaften opfrisker vi også vort gildeløfte ’Jeg lover oprigtigt at stræbe efter at holde gildeloven, at hjælpe andre, at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv og for
det, som efter min overbevisning er ret og rigtigt.’ Vi har lært at tage medansvar, at værne
om naturen, at respektere andre og deres holdninger, men ikke mindst at være en god kammerat at gøre sin pligt fremfor at kræve sin ret.
Værd at huske på, at i denne om sig gribende pandemi findes der mange som Sct. Georg
ude i det globale samfund, Lad os håbe, at de, der bliver taget hånd om, også forstår at påskønne det og give bolden videre.
At livet handler om at se muligheder i stedet for begrænsninger, er
især aktuelt lige nu, hvor vi alle sidder i mere eller mindre husarrest
og inderst inde ved, at alt har ændret sig for evigt i resten af vort liv.
Glædelig Sct. Georg!
Nina, 8. gilde
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2. gilde

Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre
Når jeg skal skrive mit indlæg til Gildekontakt, skæver jeg lige lidt til, hvad det var, der var aktuelt på samme tidspunkt sidste år.
Denne gang må jeg bare konstatere, at INTET er, hvad det var.
Den alvorlige situation, som pandemien (den globale epidemi) Coronavirus har kastet os alle
ud i, er der ingen af os, der nogensinde har oplevet før. Regeringens tiltag for at ”brede” smitten ud over en længere periode vil forhåbentlig virke, således at vi undgår at lægge vores sundhedsvæsen ned; de knokler hårdt nok i forvejen, og vi skal sammen og hver for sig gøre vores
til, at vi ikke får italienske tilstande.
Det er heldigvis tydeligt at se, at også Sct. Georgs Gilderne tager ansvar – jeg formoder, at alle
gilder har valgt at udskyde gildetingene; vi udskyder I-dagen, som skulle have været holdt den
18. april, til den 5. september 2020, og gruppe- og gildehaller/møder aflyses indtil videre,
for selvom vi nyder det gode gildeliv, skal vi ikke risikere at være årsag til, at i forvejen syge
og svage personer bliver smittet.
Også Stadsgildetinget, som var berammet til den 27. april, flytter vi – til tirsdag den 2. juni –
og det har ingen betydning, om gilderne har afholdt gildeting inden, da det i vedtægterne alene
er fastsat, at det er de gildeledelser, der er valgt den dag, hvor Stadsgildetinget afholdes, der
kan stemme,
Den 9. april i år er det 80 år siden, at Danmark blev besat; og der er ingen tvivl om, at denne
dag under normale omstændigheder ville blive markeret overalt i landet; men det sker ikke.
Heller ikke markeringen af 75-året for Danmarks befrielse den 4. maj vil ske på dagen; men
nok på et senere tidspunkt på året. Lad os mødes og markere denne dag – dato offentliggøres,
når den kendes.
Pas godt på hinanden og på jer selv
Venlig hilsen
Karen
PS! Husk at følge med i kalenderen i Gildekontakt; der sker hele tiden noget nyt.

GLÆDELIG PÅSKE TIL ALLE
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Sct. Georgs gilderne i Odense afholder
Stadsgildeting 2. juni 2020
Sct. Georgs gilderne i Odense afholder
Stadsgildeting 2. juni 2020 (bemærk ny dato)
Der indkaldes hermed til Stadsgildeting mandag, den 2. juni 2020 kl. 19.00 i Gildehuset.
Dagsorden til Stadsgildetinget fremgår af Stadsgildets vedtægter, som kan læses på vores
hjemmeside:
https://www.sct-georg-odense.dk/vedtaegter/
Alle gildeledelser vil senest den senest 1. april 2020 via mail få tilsendt detaljeret dagsorden.
GB kan efter denne dato rekvirere denne dagsorden hos eget gildes kansler.
Alle gildebrødre er velkomne til at komme til Stadsgildetinget; dog skal der – af hensyn til
aftenens traktement – ske tilmelding til SGK Annie Larsson senest den 20. maj 2020. Tilmelding kan ske (helst) via e-mail: annie@privat.dk eller via sms til 2142 0421.
Gildeledelser og udvalgsformænd samt repræsentanter for fonde bedes også informere
SGK om, hvem der repræsenterer gildet/udvalget/fonden.
Opstår der en situation, som nødvendiggør, at man, efter tilmelding, er nødsaget til at melde
afbud, skal dette ske til SGK.
Er det et stemmeberettiget gildeledelsesmedlem, der melder afbud, skal man være opmærksom på vedtægternes § 4 om afgivelse af fuldmagt.
Bemærk venligst, at det er de personer, der udgør gildeledelserne den 2. juni, som har stemmeret til Stadsgildetinget.
NB – det er 2. gilde, der står for kaffe/te m.m.
Venlig hilsen
Stadsgildeledelsen

At sende gækkebreve er en gammel forårstradition, der har
været kendt i Danmark siden 1600-tallet. At gække betyder at drille, og det er lige, hvad man gør, når man underskriver sit brev med prikker (eller andre tegn) og forlanger
et påskeæg retur, hvis ingen kan gætte narrestregerne.
Så brug tiden til at sende et gækkebrev til en du holder af,
et barnebarn eller en god bekendt.
Du kan nå det endnu, og det viser at du tænker på dem!
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En dag jeg fandt en vintergæk,
men samme dag mit navn blev væk.
Nu må du bruge din forstand,
og se om du det gætte kan.
Venlig hilsen

STADSGILDET - I-Dag

Odense Stadsgilde inviterer til I-Dag
lørdag den 5. september 2020 kl. 9.00-14.30
i Gildehuset, Højstrupvangen 1, 5200 Odense V
Program:

09.00-09.50

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 gennemgang 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 Helligåndskirken i Århus, hvorfra han i
2019 gik på pension.

Tilmelding og betaling til Odense.stadsgilde@gmail.com senest den 27. august 2020.
Pris 175 kr. for foredrag og forplejning inklusive 1 øl/vand/glas vin; betales samtidig med tilmelding til reg.nr. 2370, kontonummer 0120 471 139; skriv venligst navn og gilde i tekstfeltet.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til STGM Karen Jensen, tlf. 23 35 25 02 eller ovenstående
mailadresse.

I-DAG i FYNS DISTRIKT
Distriktsgildeledelsen har vi netop besluttet - efter de nye skærpede omstændigheder i forbindelse med coronasmitten - at aflyse distriktets I-dag den 2. maj 2020.
Ny dato vil blive oplyst.
Der er sendt invitation til I-dagen til gildebrødre i Odense Stadsgilde. Arrangementet stod
nævnt på side 12 i Gildekontakt marts nr.
Med venlig hilsen
Tove Sørensen
Distriktsgildemester - Fyns Distrikt
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DET SKER I GILDEHUSET
Koncertforedraget med ”Sound of Music for two” er
flyttet til torsdag den 12. november kl. 19.00.
Rodger og Hammersteins mesterværk ”The Sound of Music”.
Musicalen havde premierer på Broadway i 1959 og blev senere filmatiseret med Julie Andrews og Christofher 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 henholdsvis Kaptajn von Trapp og novicen Maria.
Koncertforedraget er bygget op omkring musikken og numrene bindes sammen af fortællingen 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!
Reserver allerede nu aftenen!
Torsdag den 12. november 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
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Gildehuset

Hvad skal vi så lave ???

Aflysning af vores arbejdsdag i april måned foreløbig.

Jeg håber I passer på jer selv og jeres bedre halvdel og resten af jeres familie.
Vi håber, at vi kan komme igennem denne svære tid uden alvorlige men.
Hilsen Husudvalget.
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Gildehuset
Aflysninger eller flytninger af dine
arrangementer i gildehuset??

Har du husket at give besked, hvis dit arrangement i gildehuset er aflyst eller skal flyttes??
I løbet af april måned kommer der en ny kalender hvor du kan booke dine arrangementer på.
Hvorfor nu det.??? Vi har desværre været uheldig flere gange hvor systemet er gået ned, og vi
ikke har kunnet følge reservationerne.
Vi håber, at vi nu er ude over dette.
Men der er stadig hjælp at hente, hvis du sender en mail til Erik, med dine reservationer for det
nye år.
Hilsen fra Husudvalget.
Mail: gildehuset.odense@gmail.com

Man behøver ikke være veganer for at være
græsenkemand …….
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Gildehuset regnskab
RESULTATOPGØRELSE for året 2019

Budget
2020tkr.
155 Lejeindtægter
57 Husskat - gilderne
1 Diverse indtægter
213 INDTÆGTER I ALT

112.630
57.000
641
170.271

Budget
2019tkr.
75
56
1
132

7
11
38
1
70
4
45
25
12
213

Ejendomsskatter
Forsikringer incl. regulering tidl.år
Forbrugsafgifter
Kontorhold
Rengøring
Telefon og internet
Vedligeholdelse
Ny anskaffelser
Opsyn med hus
UDGIFTER I ALT

6.482
11.288
41.724
511
66.779
3.575
44.848
18.904
0
194.111

7
10
34
1
56
4
36
0
0
148

RESULTAT FØR RENTER OG
AFSKRIVNINGER
Renteindtægter
Renteudgifter
RENTEINDTÆGTER, NETTO

-23.840
382
-234
148

-16
0
0
0

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER
Afskrivning, inventar
AFSKRIVNINGER

-23.692
-1.680
-1.680

-16
-3
-3

-25.372
0
-25.372
0
-25.372

-19
0
-19
0
-19

0
0
0
0
0
-2
-2

RESULTAT FØR
-2 EKSTRAORDINÆRE POSTER
25Deklarations erstatning
23 RESULTAT FØR SKAT
0 Skat af året resultat
23 ÅRETS UNDERSKUD
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Gildehusets regnskab
BALANCE pr. 31. december 2019
AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER:
Ejendom, Højstrupvangen 1
Bogført værdi pr. 1/1 2019
+ Tilgang

Note
1

Inventar
Bogført værdi pr. 1/1 2019
- Afskrivning
ANLÆGSAKTIVER I ALT

3.687.554
0
6.722
-1.680

3.687.554

5.042
3.692.596

OMSÆTNINGSAKTIVER:
Diverse tilgodehavende og
forudbetalte omkostninger
Likvide beholdninger
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

35.264
258.394
293.658

AKTIVER I ALT

3.986.254

NOTE
1. Ejendommens samlede anskaffelsessum kr. 3.687.554
Ejendomsvurdering 2019 (2016) kr. 920.000

- 11 -

Gildehusets regnskab
BALANCE pr. 31. december 2019
PASSIVER

Note

EGENKAPITAL:
STADSGILDET
ØVRIG EGENKAPITAL:
Saldo 1/1 2019
Årets underskud

10.000
3.974.184
-25.372

3.948.812

EGENKAPITAL I ALT

3.958.812

KORTFRISTET GÆLD
Forudbetalt husleje
Diverse skyldig poster
Skyldig skat
KORTFRISTET GÆLD I ALT

21.650
5.790
2
27.442

GÆLD I ALT

27.442

PASSIVER I ALT

3.986.254
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Gildehusets regnskab
SPECIFIKATIONER
Diverse indtægter
Salg af nøgler
Erstatning porcelæn

256
385
641

Renteindtægter
Renter, netto

148
148

Kasseregnskab
Likviditet fra driften
Underskud efter skat excl. Afskrivninger
Stigning i omsætningsaktiver
Fald i kortfristet gæld

-23.692
-35.264
-12.485

Kasse underskud drift

-71.441

Nedgang i likvide beholdninger i alt

-71.441

Likvid beholdning primo

329.835

Likvid beholdning Ultimo

258.394

MELLEM VENNER:
- I mit nye job får jeg løn efter mine kvalifikationer, sagde han stolt.
- Nå, svarede vennen forbavset, - kan du leve af det? …..
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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/

Det aflyste Gildeting – nærmere besked senere.
Sct. Georg Gildehal
Torsdag den 16. april kl. 12.30. Bemærk tidspunktet.
Gruppevis tilmelding Til Johan: lundvald8@gmail.com senest
den 8. april.

Grupperne:

1. gr. torsdag den 23. april kl. ?? hos Birthe og Preben
2. gr. efter aftale (Måske bliver det så Tidens Samling)
3. gr. Intet møde i april.

Gilderådsmøde: Tirsdag den 21. april kl. 10.00 i Gildehuset
1. Gildes 85 års fødselsdag.
Først og fremmest siger vi mange tak for den meget flotte fødselsdagshilsen til 1. Gilde, der
blev bragt i Gildekontakts februar nr. i anledning af Gildets 85 års dag.
Vi forstår godt, hvis en og anden undrer sig over at vi både i februar og marts nummeret annoncerede fejring af vores 85 års fødselsdag - men den er god nok.
Oprindeligt skulle den store fest på Fangel Kro foregå på selve dagen den 02.02.20, men det
endte i stedet for med en stille - men rigtig hyggelig sammenkomst i Gildehuset for 13 gildebrødre, som samledes til et par stykker smørrebrød og en øl/vand. Vi havde mistet gildebror
Birger Leth-Larsen 2 dage forinden, og kunne ikke se os selv siddende småfulde, larmende og
grinende så kort tid efter.
Det kunne vi til gengæld den 01.03. hvor vi festklædte og i godt humør kl. 11.30 mødtes til
vandrehal på Fangel Kro. Efter en kort velkomst nød vi et glas boblevin, og ca. en halv time senere blev der kaldt til Festgildehal. Stadsgildemester Karen Jensen fik overrakt øksen, og herefter holdt hun en blændende gildemestertale, der bl.a. handlede om Gildets oprindelse og udvikling gennem årene. Vi blev vist alle lidt klogere. TAK! Karen.
Selve middagen - en 3 retters festmenu og vin ad libitum var en succes’ - især citronfromagen
som vi fik til dessert. Alt var veltillavet og okseculotten kunne tygges med øjenbrynene, hvilket
ikke er uvæsentligt, da mange af os jo ikke er helt unge længere.
Der var skam også underholdning efter middagen. Guitar Kaj alias Bertil Abildgaard underholdt os med komik og musik i særklasse. Vi grinte meget og skrålede med på sange, som vi
ikke kendte, men det havde ingen betydning. Jo stemningen var god og humøret højt.
Vi sluttede festen med kaffe og kransekage, og så kunne vi heller ikke rumme mere - hverken
på den ene eller anden måde.
Vi havde en rigtig fin fest, og så siger vi mange TAK for vin gaven fra Stadsgildet.
På vegne af 1. Gilde, Anita
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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/

Mandag den 20. april.
Måske er det en aflysning, men reserver dagen

APRILSNAR…
DESVÆRRE IKKE, MEN SOM SITUATIONEN ER
LIGE NU, KAN DET VÆRE SVÆRT AT PLANLÆGGE.
MEN -

Men pas godt på jer selv og dine nære!
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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/

Kære alle i 3. gilde.
Danmark har lukket totalt ned indtil videre, og ledelsen i 3.gilde har valgt at følge trop.
Der er derfor ikke planlagt nogen møder i april måned.
Skulle der, mod forventning, ske et eller andet, lover jeg, at alle får besked direkte og
hurtigst muligt.
Pas godt på jeg selv og hinanden.
De bedste hilsener fra Hanne (V. Olsen)
Kansler i 3. gilde.

3. gilde har mistet gildebror
Kamma Skjoldborg Jørgensen
*04.12.1932 - 22.03.2020
Kamma blev optaget som gildebror i 1971 og var meget aktiv.
I en lang periode stod hun for udlejning af gildehuset.
ÆRET VÆRE KAMMAS MINDE.

Riddergrupperne i Odense Stadsgilde
Riddergrupperne i Odense har aflyst deres møder indtil videre pga.
Coronavirus, og ønsker vore gruppemedlemmer en rigtig god påske.
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4. GILDE
GK Palle Wognsen

GM Jette Born

GS Anni Rasmussen

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

En skøn tid, hvor naturen vågner.

Sct. Georgs aften - er som oplyst i en tilsendte mail - flyttet til den 20. maj sammen med gildetinget. - Vi starter med at afholde gildeting, men selvfølgelig skal vi aflægge vort gildeløfte
og fejre Astrid, der har været medlem i 25 år.
Grupperne 5, 6, og 7 samarbejder om arrangementet.
Nærmere i maj nr. om tilmelding.

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

08.04 hos Flemming
31.03 kl. 12.00 hos Birthe
30.03 kl. 10.00 hos Karen
02.04 kl. 18.00 hos Carsten
01.04 kl. 18.00 hos Aase
30.04 kl. 14.00 hos Lizi & Ole, Romerdalen 11A
01.04 kl. 18.00 hos Else
Vi hejser flaget for Astrid, der blev optaget den 19. april 1995. Tillykke.

Gildeledelsen ønsker alle en

ʘ

Vor gildebroder Bjarne Bøje Thrige Mortensen er afgået ved døden
*5.12.1936 - 11.03.2020.
Bjarne var optaget i Sct. Georgs Gilderne den 24. november 1966. Bjarne blev spejder, da han
blev 7 år og levede efter devisen ”en gang spejder altid spejder”.
Bjarne kæmpede altid for det, der efter hans overbevisning var ret og rigtigt.
Gennem årerne har Bjarne beklædt mange poster i gildebevægelsen.
ÆRET VÆRE BJARNES MINDE.
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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/

SUR
Trøste-gruk.
Lyset er gråt og vejret er vådt og føret er kun for vadere,
og jeg er så sur, - og det gør mig så glad,
for nu kan jeg kun blive gladere.
Piet Hein.

Møder i april
Onsdag den 15

Byvandring gratis kl. 19.00. Fra skidne render til rindende vand
Mødested: Møntestræde1/Sortebrødre Stræde.

Lørdag den 18.

I-dag er aflyst - se ny dato andet sted i bladet.

Onsdag den 22.

Sct. Georgs aften kl.18.00
gr. 82 står for maden - HUSK afbud til Karin.

Mandag den 27.

Stadsgildeting kl. 19:00 - OBS, er flyttet til den 2. juni.
Alle er velkommen, ledelsen skal melde afbud
og gæster skal tilmelde sig Stadsgildekansleren.

Grupperne:
Gr.81
Gr.82

Mandag den 20. Møde hos Jytte E kl. 13.00.
Vi snakker om Gildemødet i maj - måske Ernsts Samling, Torø, Brahetrolleborg mv.
Ingen møde i april.

Jeg var ved at rydde op (noget skal tiden jo gå med) og fandt en sang som jeg havde sammensat til Nordisk Stævne på Nyborg Strand sidst i 70’erne, og kunne ikke dy mig for at kopiere et
par af versene. Redaktøren ønsker God Påske.
I den rette gildeånd,
ædle sind går hånd i hånd,
knytter vi vort broderbånd.
Ja, vi kan dem alle.
Bakke ned og bakke op,
går vi frem i sluttet trop.
Højt fra træets grønne top.
Ja, vi ka’ dem alle

Frit at tænke, tale, tro,
frit at lade livet gro.
Jeg er træt og går til ro.
Ja, vi kan dem alle.
Som et kærligt smil til svar,
du dit løfte givet har,
at du er til arbejd klar.
Ja, vi ka’ dem alle.
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Sådan ku’ vi blive ved.
Dagen går med raske fjed.
Stille hjerte sol går ned.
Ja, vi kan dem alle.
Skjønne daw, vi aldrig glem’,
Stakkel som ej kender dem.
Vi går aldrig, aldrig hjem,
før vi ka’ dem alle.

9. GILDE
GK Tove Vincentz

GM Dorthe Ditlevsen

GS Jette Borgaard

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

Jeg vælger mig april
Jeg vælger mig april!
I den det gamle falder,
i den det ny får fæste.
Det volder lidt rabalder,
dog fred er ej det bedste,
men at man noget vil.
Jeg vælger mig april,
fordi den stormer, fejer,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner ejer,
fordi den kræfter vælter,
i den bliver somren til!
(Bjørnstjerne Bjørnson, 1870)

Alle arrangementer er aflyst indtil der gives nærmere besked!
Gruppemøder:
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe

nærmere ved gruppeleder
nærmere ved gruppeleder
22. april hos Dorthe

BRODERFONDEN
Grundet Corona virus er generalforsamlingen den 25. marts 2020 udsat på ubestemt tid.
På bestyrelsens vegne.
Per
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Søndag den 22. februar skulle 19 ”naturfolk” endnu engang prøve - hvordan det er at blive våde
og gennem blæste. Som det fremgår af billedet var alle klar på, hvordan man så skal klædes sig.
Jeg var dybt imponeret over det store fremmøde, som måske hang sammen med, at der var bestilt frokost i Kaffehuset på Johs Larsen Museet. Men alle kom godt igennem Lundsgård skoven, inden turen gik til museet.

19 x Ironmen / women
Se flere foto på Facebook
Laugets næste tur i går til Haderslev, hvor vi skal på en bytur med Orla fra Naturlaug Sønderjylland samt bese Domkirken.
Få nærmere herom på nybent@midtfyn.net
Johan
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marts 2020.

Kære Landsgildeledelse.
Vi er en del Gilder som står tilbage med en stor undren over forretningsgangen omkring tre
indlæg til Sct. Georg, som LGL har forvist til ”Blandede Bolsjer” på hjemmesiden, og over
konsekvenserne af denne beslutning i forhold til Sct. Georg og fremtiden.

Demokrati i Sct. Georgs Gilderne har været beskrevet på forskellig vis i Sct. Georg de sidste
par gange. I demokratiets ånd, sender vi derfor også dette brev via GM ´ er og DGM` er, som
orientering til alle gildebrødre i vores bevægelse.
Da vi ønsker en saglig og fremadrettet dialog, og da ikke alle ved hvad der ligger til grund for
vores undring, her et kort resume.

Tre indlæg til Sct. Georg skrives uafhængig af hinanden.

Indlæggene indsendes i god tid før deadline, dels til LGM og redaktøren.

Derefter er der ingen som hører noget.

Alt efter hvilket distrikt man er i, er der nogen som efter Distrikts Forum hører at indlæggene på baggrund af enighed mellem LGL og DGM ikke kommer i Sct. Georg.

For andre bliver forundringen derfor dobbelt stor, da de i en lille notits i
Sct. Georg
nr. 1 (side 13), kan læse, at tre indlæg ikke er medtaget, men sendt til DGM`erne.

Dagen efter modtager de to af skribenterne følgende mail fra LGL `en. Imens den sidste
skribent selv måtte rykke for en svarmail.
Tak for dit indlæg, som du havde sendt til redaktøren.
"Indkomne indlæg" er blevet debatteret ved Distrikts Forum 2020 (møde mellem landsgildeledelsen og distriktsgildemestrene), og (uddrag af referatet fra DistriktsForum):
"Der var enighed om at Sct. Georg skal bl.a. bruges til at markedsføre gildebevægelsen positivt
med. Indlæg lægges på hjemmesiden, og debat kan føres der."
Dit - og andres indlæg - som ikke skønnes at markedsføre gildebevægelsen positivt, lægges
fremover på hjemmesiden www.sct-georg.dk under "Blandede bolsjer". Der er tilgang til debatsiderne fra hjemmesidens "Medlemsside". Debatindlæg sendes til landsgildekontoret eller
landsgildeledelsen.
Med gildehilsen Landsgildeledelsen
Sct. Georg som medlemsblad.
Der står i Sct. Georg, ” at redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter”. Der står igen steder, at der er emner, der ikke kan sættes i.
På hjemmesiden står, ” Alle gildebrødre er velkomne til at bidrage med stof til vores medlemsblad – jo mere desto bedre. Det er så redaktørens opgave at udvælge og sammensætte indholdet, så der kommer et læseværdigt blad ud af det.”
Videre står der, ”Der kan derfor være bidrag som af den ene eller anden årsag ikke finder vej
til bladets spalter. Pladsmangel kan være en af årsagerne. Nogle af disse indlæg kan man
fremover finde via siden ”Blandede Bolsjer”.
I Sct. Georg nr. 6 (side 4), skriver redaktøren: ”Husk det er dig, der skal komme med indlæg,
så indholdet bliver varieret.”
På den baggrund undrer vi os over:
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Hvordan defineres et medlemsblad i Sct. Georgs Gilderne, som medlemmerne føler er
vedkommende?

Hvad er et læseværdigt blad?

Hvilke kriterier gør, at nogle bidrag kommer under ”Blandede Bolsjer”, eller ikke engang
kommer med her?

Hvad er et varieret indhold? Er det kun gode oplevelser?
Skal medlemsbladet kun beskrive gode oplevelser eller skal det afspejle en bevægelse, der udover gode oplevelser også tør sætte spørgsmålstegn ved sig selv, debattere de udfordringer Gildebrødre ser både økonomisk og på anden vis, lære af sine fejl, og der igennem følge med tiden, og udvikle sig?


Forretningsgange og beslutningskompetencer i fremtiden.
I Sct. Georg nr. 5 (side 3) skriver LGL`en: ”om en fortsættelse af det gode samarbejde mellem
gilder, distrikter, og LGL´en.”
I Sct. Georg nr. 6 (side 3) skriver LGL´en:
”i de nye vedtægter er det blevet indskrevet, at ansvaret for den kommende udvikling og modernisering af vores bevægelse ligger hos distrikterne i samarbejde med gilderne. Videre, at distrikterne kan få hjælp fra LGL´en.”
Så efterlades vi med nogle for os væsentlige spørgsmål, som vi gerne vil have svar på:








Hvordan kan Distrikts Forum tage en beslutning med så vidtrækkende konsekvenser for
ytringsfriheden, uden det er besluttet på LGT?
Hvordan kan der laves retningsliner for brug af Sct. Georg, efter indlæggene er modtaget,
og uden at være i dialog med de implicerede parter?
Hvorfor informeres gildebrødre kun om at indlæggene er sendt til DGM`erne, og ikke at
de er sat ind under ”Blandede Bolsjer”?
Hvor ligger beslutningskompetencen i den kommende udvikling og modernisering af vores bevægelse?
Hvilken rolle / indflydelse har det enkle gilde og gildebror i det kommende samarbejde?
Hvem definerer/skønner hvad der markedsfører gildebevægelsen positivt?
Hvilken profil ønsker Sct. Georgs Gilderne i samfundet?

Med udgangspunkt i det fremtidige samarbejde om udvikling og modernisering af Sct. Georgsgilderne i Danmark, ønsker vi at indgå en god og konstruktiv dialog med LGL omkring ovenstående, samt at LGL indgår en dialog med skribenterne om indholdet i deres indlæg.
Vi er parat til at mødes med LGL så snart det er muligt.
Med Gildehilsen
2. Gilde Hillerød ved Lise Lomholt og Arne Villumsen,
1. Gilde Hillerød ved Poul Mohr og Grib Skov Gildet ved Søren Winther.
Kay Lauridsen og Gildeledelsen 4. Gilde Odense,
Gildeledelsen 3. Gilde Odense, samt Gildeledelsen 1. Gilde Odense.
Hanne Mogensen og Gildeledelsen 4. Gilde Holstebro,
Gildeledelsen 3. Gilde Holstebro, samt Gildeledelsen 2. Gilde Holstebro
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INDBYDELSE TIL
KOMITEENS MINDEHØJTIDELIGHED I ANSGARS ANLÆG
&
MINDEGUDSTENESTE I ANSGARS KIRKE
Mandag den 4. maj 2020
År 2020 er et helt særligt år, idet det er femoghalvfjerds år siden BBC, udsendte Frihedsbudskabet – og det er femogtyve år siden Komiteen blev stiftet. Frihed i fem-og-halvfjerds år er en god
anledning til at sige en ekstra stor tak til de mange mennesker, som gjorde dette budskab muligt. Komiteens opgave - trods alderen - er fortsat at ære og mindes de mange mennesker, som
ofrede sig i kampen for friheden. Vi må aldrig glemme disse mennesker, og derfor mindes vi
dem hvert år d. 4. maj med blomster, faner og taler. Disse mennesker fortjener masser af blomster, faner og taler hvert år, men i anledning af fem-og-halvfjerds året bør vi gøre takken lidt
større og mere synlig.
ANSGARS ANLÆG fra kl.1830:
HJEMMEVÆRNETS MUSIKKORPS SYD under ledelse af dirigent Per Silfverberg Hyttel vil underholde fra kl. 1830 med musik,
som hører sig til denne aften, hvor vi både mindes ofrene og fejrer
Danmarks befrielse for 75 år siden.
FANEBORG dannet af fynske foreninger, soldaterforeninger, spejderkorps, enheder fra totalforsvaret og udenlandske gæster m.m. opstilles ved MINDEMONUMENTET, som vil være centrum for mindehøjtideligheden i anlægget kl. 1900.
Desuden vil en flagallé af Dannebrog langs Ansgars Anlæg vaje hele
dagen. 4.maj taleren er også i år en fynbo.
Mindehøjtideligheden omfatter taler, fællessange, kransenedlæggelser og underholdning m.v.
ANSGARS KIRKE kl. 20:15:
Mindegudstjeneste i Ansgars Kirke ved Domprovst Regina Ljung og
Biskop Tine Lindhardt.
Organist Tina Christiansen og trompetist Per Morten Bye spiller og
Ansgars Kantori synger.
AFSLUTNING:
Dagens sidste ceremoni foregår efter mindegudstjenesten med sætning
af levende lys ved Mindemonumentet i Ansgars anlæg.
BEMÆRK: Mindeceremonierne er offentlige arrangementer og alle borgere indbydes til at deltage.
Kom og vær med til at vise respekt for dem, som gjorde en indsats for
den frihed, som vi alle nyder godt af i dagens Danmark. Komiteen sørger for rammen, og det er borgerne, som udfylder den.
Et minde om, at friheden ikke er en selvfølge, men noget vi alle skal værne om.
Erik Hansen

Læs mere om os på Internettet: www.4majkomiteen.dk
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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 maj er det 9. 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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