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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.
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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
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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 ved 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

Privat foto

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

Turnusordning!

”På den anden side” går på skift i gilderne.
Juli/august nr. er det 2. 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 juli/august nr. senest den 12. august.
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NR. 6
juni
2020

Læste for nogen tid siden i avisen dette indlæg om taknemmelighed. Jeg håber også, at artiklen giver tid til eftertanke hos Jer.

Verden har brug for mere taknemmelighed!!
”Taknemmelighed er ikke kun den største af de klassiske DYDER, men moderen til alle de andre” citat af Cicero, den romerske politiker og filosof.
(Kyskhed, udholdenhed, barmhjertighed, indsatsvilje, tålmodighed, velvilje, ydmyghed)
Det er vigtig at være taknemmelig i en tid, hvor vores stræben efter vækst og perfektion gør
mange mennesker stressede og utilfredse og ofte direkte syge og hvor forbruget er blevet så
stor at det ændrer vor klode og truer vores overlevelse.
Vi har fået livet foræret, evner til at grine og græde, alting er en gave. Universet er der kvit og
frit med stjernerne og planeterne og solen og månen og jorden. Alle blomsterne, bjergene, fiskene, dyrene og råstofferne er der. Solskinnet og regnvejret kommer af sig selv. Taknemmelighed er i familie med forundring, ærbødighed og agtelse over selve skaberværket og hvert enkelt
menneske.
I stedet for at fokusere på, hvorfor der er så meget ondt i verden, kan vi lige så godt spørge,
hvorfor er der overhovedet noget godt i verden? Vi står op hver morgen og går i gang, så godt
vi kan. Hvorfor egentlig det? Hvorfor gør lægerne alt for at holde liv i mennesker, til tider mere
end det synes at give mening? Jo, svaret er enkelt: fordi livet er og bliver en gave, som vi alle
har modtaget og fordi det er et mirakel, at vi overhovedet er til.
Det vi oplever nu er måske et verdensomspændende “angreb” imod mennesker, en måde naturen helbreder sig selv på, og at det hele handler om udrensning på flere planer. Alt det vi normalt foretager os er sat i stå.
De fleste af os holder os hjemme og i ro, hvilket er en udfordring for de fleste, for der er ikke så
mange, der er vant til ikke at være aktive - men at være i gang hele tiden.
Tvinger alle til at tænke anderledes, til at se indad i stedet for udad, således at der også kan ske
en udrensning i det indre. Selvom denne tid er en udfordring for os alle og en katastrofe for
nogle, er jeg overbevist om, at denne tid vil være god for os alle og for verden som sådan.
Jeg er overbevist om, at der efter dette vil brede sig en ny forståelse for hinanden ikke blot på et
mellemmenneskeligt plan, men også nationerne imellem. Jeg tror på, at alle vil indse, at opmærksomhed på hinanden, hjælpsomhed overfor hinanden, og at sammenhold selv på afstand
er vejen frem til en større forståelse mennesker imellem og nationer imellem.
I hverdagen ser vi sjældent, at vi modtager en hel del mere, end vi giver og at vi kun bliver rigere og lykkeligere gennem taknemmelighed.
Johan 1. gilde

9. GILDE
GK Tove Vincentz

GM Dorthe Ditlevsen

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

SOMMERUDFLUGT 10.6. 2020
Gildeledelsen har besluttet at ovennævnte er aflyst pga. coronakrisen!
Selv med de nye afstandskrav kan vi ikke overholde dem hvis vi valgte samkørsel.
Hav en rigtig god sommer og på forhåbentlig gensyn i det nye gildeår.

Redaktørens klumme.
TAG HENSYN - VIS TOLERANCE!
Alt har i en periode været lukket mere eller mindre ned, og vi har alle, mere eller mindre, været ”spærret” inde, men hvad har det mon betydet for det enkelte menneske. - Nogen har klaret
det bedre end andre, og der er blevet taget hensyn til de såkaldte risikogrupper.
Men nogen skulle løbe risikoen, her tænker jeg først og fremmest på personalet på sygehuse
og plejecentre, men også på dem, der i øvrigt har hjulene i gang.
Svært har det også været for dem, der er alene. Håber ikke vi har ”tabt” for mange.
Når det så er sagt, så har det også åbnet for en ny verden - møder på internettet og hjemmekontorer - en ny måde at være sammen på, og det var da ind i mellem ganske hyggeligt.
Nå, men tilbage til det, der satte disse tanker i gang;
Jeg oplevede den anden dag en meget sød dame, som pludselig gik helt i baglås, fordi hun
blev bedt om at spritte sine hænder, inden hun kom ind.
Det var meget ubehageligt, men nu var hendes grænse altså nået, og hun næsten græd.
Det satte disse tanker i gang hos mig, og fik mig til at tænke på, at vi nok, i den kommende tid
hvor der så småt lukkes mere og mere op, skal forsøge at tage hensyn og vise tolerance overfor vores medmennesker. Nogen kan klare det, andre måske ikke. Angsten lurer stadig.
Et er det, man siger, noget andet er, hvordan man får det sagt, og det blev absolut sagt med et
glimt i øjet.
Jeg er en af dem, der har været heldig. Jeg har en dejlig have at kunne gå ud i, og der er rigeligt at lave, og flere har ”kigget ind”, når de gik forbi nede på stien og så, jeg gik der. Jeg har
fået søde opringninger og mails, og min ene nabo var der lynhurtigt med en sms - ”sig til hvis
vi skal handle for dig”. Det var da rørende.
Vejret har til dels været med os, og jeg har set noget af familien og et par venner til kaffe på
terrassen med behørig afstand, og der er blevet sorteret dåseringe.
Nu glæder jeg mig, ligesom mange andre sikkert også gør, til at komme i gang igen efter sommerferien, og jeg er helt sikker på, der bliver trængsel i vores kalendere til efteråret.

Privat foto
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GS Jette Borgaard
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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/

Onsdag 10. juni
Mandag den 15. juni

Tirsdag den 23. juni

Juli:
August:
4.-5. eller 6.
EVT. aktiviteter:
8. august 14. august 26. august Naturlaug:
28. august

Side

På den anden side - 1. gilde

2

Indholdsfortegnelse og kalender

3

Vi laver friluftsgildehal i Ninas sommerhus, vi må jo godt være 3050, og vi er jo kun 11, og så holder vi det ude, og vi har jo vores
egen mad og drikke med. Vi vil gerne vide, hvem som kommer, for
vi skal have lavet kørsel fordeling.
Så ring til Karin tlf. 60 31 11 51 når du har læst denne besked.
Stadsgildeting bliver afholdt i gildehuset kl. 19, og med gildehal
efter mødet - som altid.
Valdemarsdag i Rådhushallen er aflyst

Mester har ordet

4

Stadsgildeting

5

Gildehuset - Nye kort til forruden/Parkering

6

Arbejdsdag i gildehuset

7

I - dag

8

2. gilde - Familien Trapp arrangement

9

Vi hejser flaget for Bodil den 16. og Jytte E. den 27. juni

1. Gilde - Riddergrupperne

10

2. Gilde

11

3. Gilde

12

4. Gilde

13

8. Gilde

14

9. Gilde

15

Bagsiden - husk at kigge her - info fra redaktøren

16

8. Gildes program for juni-juli-august 2020
Mandag den 8. juni

Indhold

Gildeafslutning hos John og Ulla i Kerteminde. Vi mødes med vores mad og drikke - grillen vil blive tændt. Hygge med kaffe og kage inden Sct. Hans bålet skal tændes.
Nyborg Vold er aflyst i år.
Frøbjerg Festspil er også aflyst.
Arbejder gr.81 med planlægning af en gildetur for alle.
I hører nærmere om tid og sted.
Åbent hus arrangement på Hjemmeværnets distrikt Fyns domicil
Musikkorps Fyn Blomsterkoncert på Amfiscenen på Brandt kl 19
Byvandring Dronning Christines Odense kl. 19
Mødested Mønterstræde 1.
13. 14. 15. og 16. august - Sommertur - I hører nærmere.
Hylkedam ”Mad på bål”.

Vi hejser flaget for Jytte H. den 2. august og Elsebeth den 19. august.
Dato med opstart i grupperne må komme hen af vejen.

I ønskes alle en rigtig god sommer.

Du behøver ikke altid sige hvad du mener,
men du skal altid mene hvad du siger.
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2020

Arrangementer

Hvor?

Arrangør

10.06.

Stadsgildeting

Gildehuset

Stadsgildet

05.09.

I-Dag

Gildehuset

Stadsgildet

13.09.

Fjordens Dag

Seden Strand

22.10.

Fellowship

Bolbro Kirke

Stadsgildet

12.11.

Sound of Music og Fam. von Trapp

Gildehuset

2. gilde

25.11.

Fredslysarrangement

Domkirke

Stadsgildet

-3-

4. GILDE

Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære Gildebrødre
Juni er normalt den måned, hvor alt drosler ned, og vi gør klar til at nyde sommeren – jeg er
ikke i tvivl om, at det også bliver sommer i år; men i år er juni ikke måneden, hvor vi lukker
ned for vore aktiviteter – nej, det er måneden, hvor vi forsigtigt kan begynde at komme i gang
med et bare nogenlunde normalt liv, efter at vi i nu snart 3 måneder har levet isoleret og med
alle de restriktioner, henstillinger og påbud, som har været – og i et omfang stadig er – nødvendige, så længe vi lever i Coronaens skygge.
Vi må dog ikke glemme at LEVE – og det kan vi udmærket, også uden at overskride de forordninger, som myndighederne foreskriver; så vi skal stadig vaske hænder, bruge håndsprit og
lade være med at kline os op ad hinanden.
Den stor sal i Gildehuset er målt op, og den er på 80 m2, altså en størrelse, der giver mulighed
for, at vi kan samles i et vist omfang, og det er også det, der har gjort, at vi nu starter forsigtigt
op med at afholde Stadsgildeting den 10. juni.
Baggrunden for at afholde Stadsgildetinget nu er, at der efterhånden er så mange arrangementer og aftaler; såvel i gilderegi som andre, at vores efterår bliver endog meget presset, hvis ikke vi kommer i gang.
Det er naturligvis ganske frivilligt for medlemmerne af Stadsgilderådet og andre gildebrødre,
om man vil deltage, og jeg har lige stor respekt og forståelse for, om man deltager eller ikke
deltager; det er helt op til den enkelte.
Demokratiet er ikke sat over styr, for hvis et stemmeberettiget medlem ikke kan/ønsker at deltage, er der i henhold til vores vedtægter mulighed for at stemme ved fuldmagt.
Nogle gilder starter forsigtigt op i juni, andre venter til efter sommerferien; og det er vigtigt,
at man gør, hvad der passer bedst for de enkelte gilder.

GK Palle Wognsen

GM Jette Born

GS Anni Rasmussen

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

Flagfest i Rådhushallen
16. juni 2019

15. juni: Danmarks-Samfundet, Fyn har aflyst flagfesten i rådhushallen.
17. juni: Friluftsgildehallen 2020 er aflyst.
Gruppemøder:
3. gr.
08.06 kl. 14.30 i Hanna og Helges fritidshus
4. gr.
05.06 Sommertur ved Hollufgård
04.08 kl. 18.00 hos Lauge
Bemærk:
Else Mortensen har fortsat fastnet, telefonnummer 6615 1522, mobil 2091 0622.
Vi hejser flaget for Erik Born, der fylder 75 år den 13. juni, og Britta Terndrup, der
bliver 75 år den 13. juli. Tillykke til jer begge.
Friluftsgildehal den 8. juni 2016 på Skovbrynet!

Jeg vil slutte dette indlæg med at ønske alle gildebrødre og jeres nære en rigtig dejlig sommer,
og så glæder jeg mig til, at vi mødes i løbet af efteråret, hvor vi jo har I-dag den 5. september (husk tilmelding senest 27. august – se Gildekontakt maj side 6) samt vores traditionelle
fælles arrangementer Fellowship og Fredslys – se kalenderen side 3 og læs indbydelserne,
som kommer i Gildekontakt i løbet af efteråret.
Venlig hilsen
Karen
Foto Palle Wognsen

Alle ønskes en god sommer, på gensyn.

-4-
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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/

Lørdag den 13. juni kl. 13.00 holder vi Gildeting i Gildehuset.
Gildetinget slutter med, at vi aflægger vores Gildeløfte.
Tilmelding til Hanne V. O. senest den 7. juni.
Mobil: 25 14 00 01 mail: hogj.olsen@gmail.com
Der er sendt indbydelser ud til vores Forsommerfest - som vi forsætter med efter vores Gildeting - kl. ca. 14.30.
Her er der ligeledes tilmelding til Hanne V. O.
mobil: 25 14 00 01 mail: hogj.olsen@gmail.com

Jens-Aage Jensen fylder 75 år den 6. august - vi ønsker hjertelig tillykke

Alle ønskes en god sommer!
Gildeledelsen glæder sig til, at vi kan mødes igen til gildehal den 27. august.

Sct. Georgs gilderne i Odense afholder
Stadsgildeting 10. juni 2020 (bemærk dato)

Så blev Folketingets partier enige om, hvorledes åbningsfase 2 og 3 skal forløbe, og da vi fra
og med den 8. juni 2020 må samles 30-50 personer, finder jeg det forsvarligt, at vi mødes for at
afholde vores Stadsgildeting (kommer alle inviterede, bliver vi 28).
Når jeg gerne vil have, at vi har afholdt Stadsgildetinget inden sommerferien, skyldes det ikke
mindst, at vi alle får et tætpakket efterår med afvikling af mange af de arrangementer, som vi
skulle have deltaget i/afholdt i foråret. Da det er de gildeledelsesmedlemmer, der er valgt den
dag, hvor Stadsgildetinget afholdes, der har stemmeret, har det ingen betydning, at ikke alle
gilder har nået at afholde gildeting inden denne dato.
Stadsgildetinget afholdes:

Onsdag, den 10. juni 2020 kl. 19.00 i Gildehuset

Det store lokale i Gildehuset er på 80 m2, så vi kan sidde med god afstand imellem os.
Hvis alle, der er inviteret, forventes at deltage i Stadsgildetinget, behøver de ikke at melde sig til.
Hvis der er gildeledelsesmedlemmer og/eller udvalgsformænd, som ikke kan/ønsker at deltage i Stadsgildetinget, bedes de melde afbud til SGK Annie Larsson senest den 31. maj 2020.
Husk venligst, at der jf. Vedtægternes § 4 er mulighed for at afgive skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal afleveres til SGK på selve Stadsgildetinget og skal indeholde navn på såvel den,
der afgiver fuldmagt som den, der gives fuldmagt til.
Alle gildeledelser bedes sikre, at alle gildebrødre orienteres om den ændrede dato for afholdelse af Stadsgildeting, da alle har ret til at deltage i Stadsgildetinget.
Dagsorden til Stadsgildetinget fremgår af Stadsgildets vedtægter, som kan læses på vores
hjemmeside: https://www.sct-georg-odense.dk/vedtaegter/
Alle gildeledelser har via mail få tilsendt detaljeret dagsorden. GB kan 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 31. maj 2020. Tilmelding kan ske (helst) 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
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 10. juni, som har stemmeret til Stadsgildetinget.
NB – det er 2. gilde, der står for kaffe/te m.m.
Venlig hilsen
Stadsgildeledelsen

- 12 -
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2. GILDE

GILDEHUSET
GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

GS Peter Lassen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/2-sct-georg-gilde/

Program for juni
Onsdag den 10. juni Kl. 18.00
Kære gildebror.
Huset glæder sig til at se dig igen, det er godt nok længe siden, at du har besøgt det.
Jeg håber at du er rask, så du igen kan komme i huset. Håber at det kan blive i løbet af juni
måned eller august.
Det bliver dejligt at se alle gildebrødre igen.
Der vil selvfølgelig også her blive nogle regler, som vi alle bliver nødt til at følge.
Gildekøkkenet bliver vi nødt til at stramme op på, så det kun er en lille gruppe, der bevæger
sig der, så vi kan holde en høj hygiejne.
Vi skulle jo nødigt sætte en smittekæde i gang. Så find nogle stykker som kan stå for alt i
køkkenet, samt ud- og ind transport. Husk: Det er vigtigt, at alt bliver vasket af, når det har
været ude af skabe eller skuffer. Dette er meget vigtigt!!
Der er sat sprit i garderoben, som man kan bruge, når man ankommer.
Der er sprit i køkkenet, som man skal bruge, samt håndvask når man er i de lokaler.
Der er kommet sprit op på handicaptoilettet og uden for dame- og herretoiletterne, som man
også bedes bruge.
Undskyld, men det er jo vigtigt at vi passer på os selv
og hinanden, jo før jo bedre kan vi komme igennem
denne krise.
I håbet om en god sommer og et godt gildeefterår.

Stadsgildeting i gildehuset
VIGTIGT - VIGTIGT
2. gilde skal stå for køkkenet, så jeg håber at du tilmelder
dig til hjælp i køkkenet.
Tilmeld til Erik på tlf. 30 60 90 88

Reserver nu torsdag den 12. november kl. 19.00 i Gildehuset
Sound of Music

Gå ikke glip af denne musikalske oplevelse.
Læs mere på side 9 og på 2. gildes hjemmeside.

Husudvalget.
Parkering ved gildehuset.
Husk at der skal parkeres i båsene, hvor der er gildelogo
på, når du parkerer foran gildehuset.
Husk - der er meget vigtigt…….
at sætte sin parkeringstilladelse i vinduet.
Alle gilder har nu fået udleveret nye P tilladelser.
Mangler du din, kontakt din kansler.
Husk der skal stå
APCOA Parkering 2019-2020 på P-tilladelsen for at det er den rigtige.
Får du ny bil og dermed nyt registreringsnummer, skal du sætte din P tilladelse i den nye bil.
Du skal blot sende en mail med dit nye registreringsnummer til.
Mail: Gildehuset.odense@gmail.com - så er det i orden.
Hilsen Husudvalget

-6-
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1. GILDE
GK Inger Hansen

GM Anita Bennedbæk

GILDEHUSET KALDER TIL ARBEJDSDAG
GS Hanne Eriksen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/1-sct-georg-gilde/

Så er der klar bane for gildehusets arbejdsstyrke.
Onsdag den 10. juni (det er denne gang den anden onsdag)
kl. 9.30 til en kop kaffe med afstand, så skulle det nok kunne
afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt.
Der er en del opgaver uden for.
Vi har nogle træer som skal bindes op.

Sommerturen den 2. juni er desværre, på grund af situationen, aflyst.
Intet nyt fra grupperne.

Vi skal også lave lidt træarbejde.
Der er nogle bænke og borde, som skal gøres rene og smøres, så de igen ser
ud som nye.

Gildeting

Det aflyste Gildeting afholdes torsdag den 13. august kl. 13.00.
Vi spiser smørrebrød kl. 12.00. Hertil gruppevis tilmelding til Inger
Tlf. 40 86 30 28 eller mail: inger.hansen1@hotmail.com

Gildeledelsen ønsker alle en god sommerferie

Riddergrupperne i Odense Stadsgilde

Vi mangler også nogen som kan lidt af hvert.
Hvor bevægelsesdelene er skruet rigtigt på.
Vi skal have vasket nogle vinduer udendørs, vi har nogle paneler, som skal
tørres af.
Har du lyst, er der masser af muligheder.
Send en meddelelse på tlf 3060 9088 eller mail at du kommer,
på gildehuset.odense@gmail.com.
Kan du ikke komme denne gang?? Så er næste arbejdsdag onsdag den 1. juli.
Vi ses måske.
Hilsen Husudvalget

Riddergruppe 1.
Vores Riddergruppeudflugt den 19.06.2020 aflyses og erstattes af et Riddergruppemøde i Dorrit’s have kl. 13.Vi skal planlægge den kommende sæson, herunder en ny udflugt, samt
drøftelse af vores gennemgående emne.
Gildehilsen Ole.
Riddergruppe 2.
Der er pt. intet planlagt.
Gildehilsen Elna

- 10 -
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STADSGILDET - I-Dag

DET SKER I GILDEHUSET
Koncertforedraget med ”Sound of Music for two” er
flyttet til torsdag den 12. november kl. 19.00.

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?)

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 henholdsvis Kaptajn von Trapp og novicen Maria.

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.

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!
Reservér 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. https://billetto.dk/e/sound-of-music-for-two-billetter-407415

eller - 2.sctgeorgodense@gmail.com - Betaling via MobilePay 30 60 90 88.
Bekræftelse tilsendes, når betaling er modtaget.
Havde du købt billet til 19. marts, får du tilsendt en ny i løbet af maj måned.
Sted: Gildehuset Højstrupvangen 1, Bolbro (over for Odense Idrætshal)

Vel mødt - 2. Sct. Georgs Gilde i Odense
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