
- 16 - 

 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 april er det 8. 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  
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KAN LÅNES - se side 2 
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Et stort ord 

Kærlighed er et stort ord. Og alligevel tager vi det så let i vores mund. Erklærer frejdigt og 

ærligt, at ”se, det er kærlighed”, som Søs Fenger synger: ”Du tog mit hjerte med.” 

 

Det store ord kærlighed bruger vi ikke kun om de største følelser og de mest afgørende 

handlinger i livet – kærlighed er også en meget dagligdags ting, ja, nærmest et musikalsk un-

derlag for alle vores daglige gøremål. På vejen til og fra skole eller arbejde, når vi venter på 

bussen, og når vi løber, overalt lytter vi til sange om – især ulykkelig – kærlighed. 

 

Kærlighed er livets yderpunkter, den daglige lim i vores liv med børn, mænd, koner og kære-

ster, men den er også den stadige strøm af ord og billeder, som hober sig op til et af de mest 

fortærskede emner i vores kulturs underholdningsindustri af film, bøger, TV, musik og blogs: 

den romantiske kærlighed. 

Hvad er da kærlighed? Den er de tætte og intense forhold til andre mennesker, som vi ind-

går i. Følelsesmæssige tætte og intense i en grad, så de bliver styrende for vores vilje og øn-

sker. 

Uddrag fra Anne Marie Pahuus:  

Tænkepause: KÆRLIGHED, udgivet af 

Århus Universitetsforlag 

Indsendt af 9. gilde 

Hvad er kærlighed? 

 

Forsidebilledet 

Denne roll-up er købt for midler fra Sct. Georgs Gildernes udviklingspulje og kan lånes af alle 
gilder i Odense til opsætning ved arrangementer, hvor vi ønsker at synliggøre gilderne. 
Roll-up’en er produceret i materialer, der gør, at den kan anvendes både ude og inde og på så-
vel fast som blødt underlag. 
Henvendelse om lån af roll-up’en kan ske til Karen (tlf. og mailadresse på bagsiden af Gilde-

kontakt). 
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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/ 

 

GRUPPEMØDER: 
1. gruppe 25. marts kl. 18 hos Kirsten 
2. gruppe 25. marts kl. 18.30 hos Annie 

3. gruppe 25. marts kl. 13.00 hos Anna 

 
 
Hvilket apparat er dette? 

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer med begrænsede fysiske, følelses-
mæssige eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, uden at de overvå-
ges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de har modtaget instruktio-
ner fra en sådan person i, hvordan apparatet skal anvendes. 
 
 
 
Svar: TÆRBEGYRTS 

GILDETING DEN 11. MARTS 2020 KL. 18.30. 

3. gruppe sørger for forplejning. 
Afbud senest den 9. marts til Merete. 

meretestensdal@gmail.com  

Fortsat fra side 14 

Derimod kan jeg læse i mail fra LGK Kirsten Christensen, at der er indført censur på indlæg til 
Sct. Georg. Det er ganske uforståeligt og uhørt i en organisation, som kalder sig demokratisk. 
Beslutningen på Distriktsforum får alvorlige konsekvenser for ytringsfriheden i Sct. Georgs Gil-
derne i Danmark, og jeg har meget svært ved ikke at tage kraftigt afstand for denne beslutning, 
og forstår heller ikke, hvis der på distriktsforum var enstemmig enighed om det. Jeg synes, der er 
mange uafklarede spørgsmål bl.a.: 
Hvem definerer/skønner hvad der markedsfører gildebevægelsen positivt? 
Skal medlemsbladet kun beskrive gode oplevelser eller skal det afspejle en bevægelse, der ud-
over gode oplevelser også tør sætte spørgsmålstegn ved sig selv, debattere, lære af sine fejl, og 
der igennem følge med tiden, og udvikle sig?     
Fremover må der så kun skrives om positive oplevelser - alle indlæg der lægger op til diskussi-
on, debat og dialog vil blive "gemt væk" på hjemmesiden. 
 
Der var engang en gildebror, der skrev til mig og afsluttede på følgende måde 
Jeg vender ”frygteligt” tilbage – nok ment som en spøg – men hvem ved….? 
 
Med venlig gildehilsen 
Kay 
4. gilde. 

mailto:meretestensdal@gmail.com
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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/ 

 

Kære alle. 
I får her min tilbagemelding vedr. mit brev til LGM som var med i Gildekontakt februar 2020. 
Det var jo også tænkt som et åbent brev til Sct. Georg. 
Det kom det så ikke, og det gjorde indlæg fra Hillerød gilder og 4. Holstebro gilde heller ikke. 
Der kom ingen kommentarer fra LGL ud over, at der i Sct. Georg februar 2020 står en lille notits 
på side 13, at de tre indlæg ikke er medtaget, men sendt til DGM`erne med henblik på drøftelse 
på Distriktsforum. 
Jeg får først en tilbagemelding fra LGL efter at jeg har rykket efter det. 
 

LGK skriver i mail 3. februar 2020:  
Til Kay Lauridsen, personligt brev til LGM. 
Tak for dit indlæg, som du havde sendt til redaktøren. 
"Indkomne indlæg" er blevet debatteret ved Distriktsforum 2020 (møde mellem landsgildeledel-
sen 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 frem-
over på hjemmesiden www.sct-georg.dk under "Blandede bolcher". Der er tilgang til debatsider-
ne fra hjemmesidens "Medlemsside". Debatindlæg sendes til landsgildekontoret eller landsgilde-
ledelsen. 
Med gildehilsen Landsgildeledelsen 
 

Jeg skrev mit indlæg direkte til LGM Helmut, fordi han er "chef", og må stå på mål for de hand-
linger, LGL foretager. Jeg havde da også forventet, at få et svar fra Helmut selv, hvor han giver 
svar på bare nogle af de spørgsmål, jeg stiller ham. Det fik jeg så ikke. Fortsætter side 15 

Vort land adskiller sig f.eks. fra  
alle andre lande ved, at det er det eneste land,  
som ikke ligger i udlandet. 
                                      Piet Hein. 

Mandag den 12 Gildeting med forprang kl. 18.00 
    Årsplanlægning her efter, husk kalender 
    Gr. 81 står for dette. - HUSK afbud til Ulla 

Grupperne: 
81. Onsdag den 18.  Møde hos Lone 
   Emne og Gruppe tur og Gilde tur 
82 Mandag den 16. Møde hos Karin kl. 18.00 
   Vi skal have maden på plads til Sct. Georgs aften  

Vi hejser flaget for Anny den 31 

TILLYKKE 
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 Mester har ordet!    
spejderideen for voksne 

Kære gildebrødre 
Mens jeg sidder og skriver dette, regner og stormer det, mens alle forårsbebuderne 
(vintergækker, erantis m.m.) putter sig under buskene. Jeg tror dog på, at marts, årets første 
forårsmåned, vil vise sig fra en mere venlig side. 
 
I marts måned afholder alle gilder Gildeting, vælger nye ledelsesmedlemmer og beslutter, 
hvordan man gerne ser fremtiden forme sig for gildet – Uanset hvad I beslutter, vil jeg ønske 
jer alle et godt gildeting. 
 
18. april holder vi I-dag. Jeg håber, at rigtig mange vil bakke op om dagen og de spændende 
foredrag. Sidste år var vi tilmeldt 39 fra såvel Odense som resten af Fyn; jeg håber, at vi kan 
”slå” dette antal i år.  
Det er lykkedes at få tildelt midler fra Sct. Georgs Gildernes udviklingsfond, således at vi i år 
kan få en annonce for I-dagen i Lokalavisen Nordvest (den gratis husstandsomdelte ugeavis, 
der bl.a. dækker Bolbro); håbet er, at dette arrangement også kan tiltrække lokale ”ikke-
gildebrødre”. 
Sidste tilmeldingsfrist til I-dagen er den 30. marts, så har du ikke nået at tilmelde dig, kan du 
lige nå det. 
 
27. april er der Stadsgildeting, (se indbydelsen andet steds i dette nummer af Gildekontakt), og 
har I forslag, som I ønsker vedtaget, kan det stadig nås. Forslag skal indsendes til mig på mail: 
karen@ibje.dk og sidste frist er 27. marts. 
 
Venlig hilsen 
Karen 
 
 
PS Huske at følge med i kalenderen i Gildekontakt; der sker hele tiden noget nyt. 

 

Putting your phone away, paying atten-
tion to those talking to you?? 

There is an App for that - it’s called 
 

”RESPECT” 
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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/ 

 

Husk gildetinget, hvor vi viser vort ansvar 
for gildets trivsel. 

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

Gruppemøder:  
1. gr.  11.03 hos Lissi 
2. gr. 11.03 kl. 12.00 hos Elna 
3. gr.  02.03 kl. 10.00 hos Antje 
4. gr. 03.03 kl. 18.00 hos Kirsten 
5. gr.  04.03 hos Lise 
6. gr  19.03 deltager gruppen i 2. gildes arrangement om ”Familien von Trapp” 
7. gr. 11.03 kl. 18.00 hos Lone  

Vi hejser flaget for vort gilde, der blev stiftet den 26. marts 1946.  
Lige lidt historie fra Odense gildernes historie fra 1933-2003. 

Sort sol 
27. og 28. september: Sommertur til Sønderjylland med overnatning på  

 Rudbøl Grænsekro. 
Program kommer pr. mail i første halvdel af marts.- Sæt allerede nu X i kalenderen. 

mailto:karen@ibje.dk
mailto:vibse@hotmail.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/ 

 

Den blå anemone 
 

 Hvad er det dog, der skete? 
 Mit vinterfrosne hjertes kvarts 
 må smelte ved at se det 
 den første dag i marts. 
 Hvad gemmenbrød den sorte jord 
 og gav den med sit søblå flor 
 et stænk af himlens tone? 
 Den lille anemone, 
 jeg planted dér i fjor. 
   Egil Harder 1945 – Kaj Munk 1943 

Gildeting den 26. marts 2020 
Tilmelding til Poul Bornhøft 

Lispo2@gmail.com eller mobil: 40 91 13 90 
Senest den. 19. marts 2020 

Gruppemøder 
1. gruppe  mandag den. 23 marts hos Karin kl.18.30 
2. gruppe  onsdag den. 18 marts hos Lene og Erik kl.14.00 

 Taler om barndommen. 
3. gruppe  mandag den. 9 marts hos Ruth kl. 17.00 

 Lisbeth kommer med oplæg. 
4. gruppe  torsdag den. 23 marts hos Aase kl. 18.30 

 Vi forsætter med FN’s verdensmål. 

Tillykke 
Til Axel Michelsen der bliver 80 år den 1. marts 

Kl. 10.00   Mødes vi ved Sognegården i Ringe. 
Kl. 10.15   Fortæller Kaptajn fra Team Rynkeby Odense holdet Marianne Lund  
   (om turen til Paris) 
Kl. 12.00   Spiser vi vores medbragte mad. 
Kl. ca. 12. 30  Går vi rundt om Ringe sø og får historien om kunstbænken. Når vi kommer til 
   den vil gildemester i Ringe fortælle om den. 
Kl. ca. 13.30  Serveres kaffe og kage - Pris: 25,00 kr. for kaffe og kage. 
 
Tilmelding gildevis til Carl på mail: carl.petersen@mail.dk senest den 26. april. 

I-Dag i Ringe 2. maj 2020 Fyns Distrikt   
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Sct. Georgs gilderne i Odense afholder 

Stadsgildeting 27. april 2020 

Der indkaldes hermed til Stadsgildeting mandag, den 27. april 2020 kl. 19.00 i Gildehuset. 
 

Dagsorden til Stadsgildetinget fremgår af Stadsgildets vedtægter, som kan læses på vores hjem-
meside: 
 

https://www.sct-georg-odense.dk/vedtaegter/ 
 

Alle gildeledelser vil senest den 27. marts 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 afte-
nens traktement – ske tilmelding til SGK Annie Larsson senest den 16. april 2020.  
Tilmelding kan ske via e-mail: annie@privat.dk eller via sms til 21 42 04 21. 
 

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 af-
bud, 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 gildeledelser, der efter afholdt gildeting i marts 2020, repræsente-
rer gildet, som har stemmeret til Stadsgildetinget.  
 

NB – det er 2. gilde, der står for kaffe/te m.m. 
 

Venlig hilsen 
Stadsgildeledelsen 

Igen i år er der brug for vores hjælp. 
 

Jeg vil opfordre alle gildebrødre i Odensegilderne, der har overskud og lyst til at deltage, om at 
melde sig til en 6 timers vagt.  
 

Det er en sjov oplevelse, og arbejdet bliver desuden honoreret med 75,- kr. pr. time. 
Honoraret går til good-turn. 
 

Send mig en mail på ads: dorrith@dsa-net.dk 
- eller giv mig et ring på tlf.nr.: 24 42 02 20 og meld dig til. 
 

Gilde hilsen 
Dorrit Hansen - 4. Gilde 

GRØN 2020 I år afholdes GRØN koncert i Odense fredag d. 24. juli på dyrskuepladsen. 

mailto:Lispo2@gmail.com
mailto:carl.petersen@mail.dk
https://www.sct-georg-odense.dk/vedtaegter/
mailto:annie@privat.dk
about:blank
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 Stadsgildets regnskab 
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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/ 

Arbejdsdag i gildehuset onsdag den 4. marts kl. 9.30 

Vi har et flot hus som vi gerne vil passe på. Skulle du have tid til at hjælpe til, er du meget 
velkommen. Send en mail at du kommer, så har vi også en kop kaffe til dig. 
 

Mail: gildehuset.odense@gmail.com du er velkommen. 

Onsdag den 4. marts kl. 9,30  Arbejdsdag i gildehuset, alle er velkomne. 
       Tilmeld dig venligst på mail . 
       Gildehuset.odense@gmail.com 
 
Torsdag den 19. marts kl. 18,.0 Koncert med Sound of Music for two. 
       Alle er velkomne. Husk at bestille billet. 
 

Mandag den 30. marts kl. 19.00 Gilderådsmøde indkaldelse med dagsorden flg. 

GILDEHUSET 

 

mailto:gildehuset.odense@gmail.com
mailto:Gildehuset.odense@gmail.com
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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. Gilde har mistet en trofaste Gildebror 
Birger Leth-Larsen 

*20.11.1939 -     31.01.2020 
Birger blev optaget i Sct. Georgs Gilderne 

i Herning den 6. oktober 1981. 
Æret være Birgers minde. 

1. Gildes 85 års fødselsdagsfest på Fangel kro 
søndag den 1. marts kl. 11.30 

Gildeting 
Torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.00 

Suppespisning kl. 18.00. Gruppevis tilmelding til Ove: o.moelgaard@webspeed.dk 
Indkaldelse udsendt pr. mail. den 26. februar. 2020. 
 

Grupperne 
1. gruppe: Efter aftale 
2. gruppe: Gruppemøde den 25. marts. Aftaler nærmere 
3. gruppe: Foredrag i Munkebjerg Kirke den 17. marts kl. 13.30 
 

Runde dage:  
Hjertelig til Lykke til Erna Roed, der fylder 90 år den 19. marts 2020 
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under 
SCT. GEORGSGILDERNE I ODENSE 

Generalforsamlingen afholdes 
Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 20.00 

i Gildehuset, Højstrupvangen 1. 
 
DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning 
3. Forslag fra medlemmerne 
4. Forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse 
5. Budget, herunder fastlæggelse af indskud, bidrag og ydelser 
6. Valg af revisorer 
7. Valg af bestyrelse 
8. Eventuel 
 
Forslag, der ønskes behandlet til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til Poul Born-

høft, Rosenørnsvej 5, 5230 Odense M eller mail: lispo2@gmail.com senest 14 dage før ge-
neralforsamlingen.  
 

Med gildehilsen 
Poul Bornhøft 

Formand 

BRODERFONDEN 

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.   Tolerance 

 

Kloge ord 
Når man er syv år, varer i dag evigt, mens i morgen aldrig kommer. 
Når man er 70 år, er i morgen blevet til i går, før man opdagede, det var i dag …. 

mailto:O.moelgaard@webspeed.dk
mailto:lispo2@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. 
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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 

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

