GILDE
KONTAKT
SCT.
GEORGS
GILDERNE
I
ODENSE

"I dag er en vanskelig dag, "sagde Plys.
Der var en pause ….
"Vil du tale om det”? spurgte Grisling.
”Nej”, sagde Plys lidt efter ... "Nej, det tror jeg ikke".
”Det er okay”, sagde Grisling, og kom hen og sad ved siden af sin
ven.
"Hvad laver du"? spurgte Plys.
”Intet”, sagde Grisling. ”
Kun at jeg ved, hvordan vanskelige dage er. Jeg har tit ikke lyst til
at tale om det, på mine vanskelige dage.
"Men godhed" fortsatte Grisling. "Svære dage er så meget lettere,
når du ved, at du har nogen der er der for dig. Og jeg vil altid være
her for dig, Plys."
Og da Plys sad der og “arbejdede” sin vanskelige dag igennem i sit
hoved, mens den solide, pålidelige grisling sad ved siden af ham
stille, og svingede sine små ben ...
Så visdste han, at hans bedste ven aldrig havde haft mere ret ...

NR. 5
maj
2020

Intet nyt under solen!!
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre
Når disse linjer læses, er vi nået til maj – nok den dejligste måned i året, synes i hvert fald
jeg. Det er nu, alle blomster og træer folder sig ud i al deres pragt; dagene er allerede nu dejligt lange, og hvis ellers vejret arter sig, kan mange nyde udelivets glæder.
Og netop det at være ude er ikke mindst vigtigt i dette forår, hvor vi i endnu højere grad end
ellers skal passe på hinanden og på os selv, hvilket vi bedst kan gøre ved at være udenfor; her
er det nemmere at holde den afstand, som er så nødvendig for, at vi ikke risikerer at få coronasmitten til at accelerere, så alle de tiltag, vi har levet med i de sidste mange uger, har været forgæves.
Sct. Georgs Gildernes bestræbelser på at være med til at reducere risikoen for stor smittespredning har medført, at gildelivet stort set har været på stand by i snart to måneder, hvilket
har betydet, at de færreste gilder har nået at holde gildeting, der har ikke været holdt gruppemøder, og det har ikke været muligt at holde Sct. Georgs Gildehal – i hvert fald ikke på sædvanlig vis.
Jette Born, gildemester i 4. gilde, opfordrede til, at vi alle ”mødtes” den 23. april kl. 20.00 og
sang ”Ja vi er danske spejdere”, og her i huset gjorde vi det, ligesom vi også hver dag har
sunget morgensang med Phillip Faber på DR1. Inden vi får lov at synge morgensang, skal vi
dog lige lave lidt opvarmningsøvelser, og selvom disse på ingen måde kan erstatte den sædvanlige gymnastik/træning, så kan det i hvert fald ikke skade, så jeg følger troligt med hver
morgen – heldigvis er det kun Ib, der kan se, hvor fjollet jeg ser ud, når jeg strækker mig, ryster arme og ben og laver underlige ansigter – og i øvrigt er det fuldstændig ligegyldigt, jeg
har det godt med at stå og ”fjolle” lidt.
Efter påske er landet begyndt at åbne lidt op, og forhåbentlig kan vi i løbet af maj og juni
mødes og – om ikke andet – afslutte dette gildeår; det ved vi mere om, når Gildekontakt for
maj udkommer.
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.

Danmarks-Samfundet
Danmarks-Samfundet følger de anvisninger, der er kommet, derfor aflyses flagfesten i 2020.
Der afholdes generalforsamling den 3. september kl. 19.00 i Gildehuset. Dagsorden og nyhedsbrev/årsberetning ligger på Danmarks-Samfundet hjemmeside - https://www.danmarkssamfundet.dk/fyn/odense/
Støt Danmarks-Samfundet - tegn et medlemskab - det koster kun 100 kr. om året, og går til indkøb af flag og faner.
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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 10. maj 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 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 2. juni, som har stemmeret til Stadsgildetinget.
NB – det er 2. gilde, der står for kaffe/te m.m.
Venlig hilsen
Stadsgildeledelsen

OPRÅB

Desværre nåede vi aldrig at få den aften, hvor vi skulle snakke om, hvordan I sender
indlæg til GildeKontakt. Håber det lykkes i løbet af efteråret.
Der er stadig nogen, som sender en PDF fil - og det kan jeg ikke bruge - sorry.
De bedste hilsener
Redaktøren
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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.
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DET KAN GILDEBRØDRE OGSÅ!!

2. gilde blev kontaktet vedr. hjælp til at løfte en samfundsopgave på byens genbrugspladser.
Ja hvorfor ikke, der er jo mange måder at få vist gildernes eksistens på.
Vi mente, at det var en måde at lave noget fælles for gilderne i Odense. Alle Odense Gilderne
blev kontaktet. Halvdelen mente godt de kunne klare at hjælpe til, så det var alle tiders. I den
anledning blev også nogle spejdergrupper kontaktet, her var der også nogle, der ville hjælpe
til.
Ja det er jo svært at planlægge, så det er jo nu og her, når der kommer sådan en opfordring.
Vi fik forespørgslen 12 timer, før man havde brug for hjælp.
Det kan godt være at vores alder i gennemsnit er høj, men vi må sige, at der er gildebrødre
som stadig kan levere varen, og tænke hurtigt.
Så der skulle stadig være en chance for, at vor bevægelse kan overleve - trods lidt pessimisme.

BRAVO!!
Gildebrødre tak for samarbejdet trods forskellige numre i tilhørsforhold.
Vi var sammen, men holdt afstand.
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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 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.

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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1. GILDE
GK Inger Hansen

GM Anita Bennedbæk

GS Hanne Eriksen

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

Vi holder fri for møder i maj måned.
Sommertur

Vi ses forhåbentlig til sommerafslutningsturen tirsdag den 2. juni, der i år går til et besøg et par
steder i Odenses nærområde.
Vi håber, det ikke bliver nødvendigt at aflyse, og udsender - pr. mail omkring den 15. maj, køreplan og tilmelding for dagen.

Gildeting

Det aflyste Gildeting afholdes forhåbentlig i første halvdel af august ?????
Datoen meddeles senere pr. mail og Gildetinget afvikles efter den allerede udsendte dagsorden.

Riddergrupperne i Odense Stadsgilde
Riddergrupperne i Odense har aflyst deres møder indtil videre pga.
Coronavirus, og vi håber, alle har det godt.
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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/

Vær sammen, men hver for sig, men hold afstand.
Hvad er det vigtigste??? Det er, at vi alle kommer gennem og over denne virus.
Derfor aflyser vi alle møder i gildehuset også i denne måned. Men derfor kan du jo godt være aktiv derhjemme på en positiv måde???
I denne digitale verden har du jo mulighed for at snakke med alle på afstand, alle kan have
brug for at høre fra en. Men husk det er kun positive ting folk har brug for, (alt det negative
kan man få i TV).
Det kunne være, du kender nogen, som ikke ved, hvorfor du er med i Sct. Georgs gildet??
Der kan måske også være nogen, som du ikke har fortalt det?
Masser af folk har tid til at læse dit budskab i øjeblikket …
Man kan jo tænke positivt, vi hører så meget om smitterisiko. Hvis vi kunne bruge samme
tanke - for hver 10 du sender budskabet til, kommer der en ny gildebror.
De fleste gilder vil nok kunne få plads til nye.
Håber I vil passe godt på jer selv - siger 2. Sct. Georgs gilde.
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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/

En lille tanke her i Corona tiden:
Hver morgen nyder jeg at synge med på ”Phillip Fabers morgensange”.
Det sender ens tanker på flugt. Jeg mindes min skoletid.
Jeg gik på Gunnar Jørgensens Skole i Hellerup, hvor der over døren stod.
”PRØV MED KÆRLIGHEDENS STÆRKE ARM”
Hver lørdag kl. 9.00 mødtes skolens elever og lærere under den store hængebirk i skolegården,
til 1 times Alsang. Var det meget dårligt vejr, foregik det i gymnastiksalen.
Det har gjort et stort indtryk, selv om jeg ikke ejer en tone i livet.
Der blev altid fortalt lidt om hver sang.
Efter skoletid var der altid åbent på Gunnar Jørgensens kontor og tid til en god snak og en kop
te.
Jeg har meget glæde af at mindes den tid og den gode skole jeg gik på.
Hanne V.O.
Da der ikke bliver noget møde i maj, har vi bestilt gildehuset til den 13. juni.
Kl. 13.00 vil vi holde Gildeting og derefter Sct. Georgs dag.
Kl. 15.00 vil vi holde vores sommerfest, hvor gæster vil være meget velkommen.
Indbydelsen og tilmelding vil blive udsendt senere, når vi ved om det bliver mulig.

Aase Henriksen fylder 85. år den 19. maj
Vi ønsker tillykke med dagen.

3. gilde har mistet gildebror
Signe Høy
*13.09.1928 - 27.03.2020
Signe blev optaget i Bogense gildet;
og overført til 3. gilde i 1967. Signe havde en positiv indstilling
og var meget aktiv, både i eget gilde og i stadsgildet.
ÆRET VÆRE SIGNES MINDE.
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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/

4. maj: 4. maj komiteen har aflyst arrangementet i Ansgar anlæg.
20. maj: Gildehallen er aflyst.
15. juni: Danmarks-Samfundet, Fyn har aflyst flagfesten i Rådhushallen.
17. juni: Friluftsgildehallen er aflyst.
Som I kan se af ovenstående, er en del arrangementer aflyst grundet restriktioner fra regeringen/sundhedsmyndighederne.
Vi planlægger gildeting og gildehal med indsættelse i september.
Gruppemøder:
Gruppelederne har meddelt, at der ikke afholdes gruppemøder i maj måned.
Vi hejser flaget for Lise Jensen, der fylder 75 den 10. maj.
Tillykke.
Lise foreslår:
Jeg skåler - sammen og hver for sig – med familie og venner 10. maj kl. 19 på mit fødselstidspunkt. De bedste hilsener fra Lise.

Foto Palle Wognsen
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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/

Mandag den 4. maj

Fanen i Ansgar anlæg og gudstjeneste i Ansgar Kirke
Se besked andet sted i bladet.

Mandag den 11. juni

Gildemøde tur gr 81 står for
I maj eller juni gruppe tur til måske Sejerø nyt tårn på Sjælland eller
andet.

Lørdag den 16. juni

Fællestur til det nye Spejdermuseum i Svendborg kl. 10-16
Nærmere besked om dette.
Vi hejser flaget den 25. maj for Kaj, som fylder 95 år.

Grupperne:
Gr. 81
Gr. 82

Mandag den 18. maj, møde hos Anny. Afpudsning af gildemødetur
Måske kaffe i naturområdet nær Anny
Tur til det nye spejdermuseum. Vi skal have aftalt mødested, tid, og kørsel

Coronavid - hjemmearbejdspladser - storrumskontorer.
Det gør sjældent skade, hvis man tackler en udfordring med humør og glimt i øjet.
Forslag: Således kan man erstatte tusindvis af ”hjemmestyrelser” rundt om i landet, selvom det
ikke er nemt.
 Sæt et stykke pap i klemme i vinduet, så der skabes træk.
 Køb 10 radioer og indstil dem til hver sin taleradiokanal, idet lydstyrken er sat lidt over normal konversationsstyrke. Mindst en af taleradioværterne har høj gennemtrængende latter.
Halvdelen af kanalerne må godt have fagligt niveau, men heller ikke flere.
 Installér automatiske persienner, men få installatøren til at vende motoren, så de åbner, når
solen skinner ind ad vinduet og lukker, når der går en sky for solen.
 Find et par gamle mobiltelefoner og hent nogle kraftige og markante ringetoner frem på nettet. Få nogle kollegaer til at ringe til dem nogle gange i timen, men undlad at besvare dem.
Lad dem ringe indtil modparten lægger på - ligesom på kontoret.
 For at få den rigtige kaffeoplevelse brygges kaffen dagen før. Varm en kop i mikrobølgeovnen når du får lyst til en kop kaffe.
 Køb et køleanlæg og et varmeanlæg. De indstilles således, at køleanlægget går i gang ved en
temperatur én grad højere end varmeanlægget slukker. Det vigtigste er, at de modarbejder
hinanden, for ellers får man ikke en naturtro simulering af storrumskontorets HVAC-anlæg.
 Erstat alle potteplanter med voksplanter. Du kender planten, som er arrangeret i en stående
cirkel og med barkstrøelse på bunden. Den skal have minimal pasning, og skal kun beskæres
og rettes til engang i mellem, og som sådan behandles ligesom det øvrige liv på kontoret.
 Hver gang et stykke arbejde påbegyndes, indstilles æggeuret, således at der maksimalt går 23
minutter, før du bliver forstyrret.
Slutter side 14
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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/

Kære alle!
Lige en hilsen her i denne coronatid. Jeg skal love for, at vi lærer at synes om vort eget selskab –
det er vi jo tvunget til.
Jeg er 28/3 2020 blevet oldemor til en lille pige, men har endnu ikke set hende ”live”.
Der er ikke noget nyt om, hvornår vi kan genoptage vores ”gildeliv”, men som det ser ud nu, vil
det tidligst blive juni. Der vil blive givet nærmere besked, når vi når så langt.
Jeg håber alle er raske og ved godt mod og kan få tingene til at hænge sammen. Er der nogen, der

skal have hjælp til f.eks. indkøb, er man velkommen til at kontakte mig.
Jeg ønsker for alle godt helbred og humør fremover og sender mange varme tanker til alle.
Dorthe, gildemester
Fra Anna har jeg (Tove) modtaget nedenstående:

I disse coronatider.
Hvor er det dog en mærkelig tilværelse, vi har fået. Meget er blevet mere besværligt, men meget
er da også blevet lettere. F.eks. er kalenderen helt blank, så vi har masser af tid. Vi har et sommerhus, men vores ældste datter med to børnebørn vil gerne indtage dette. Vi måtte ikke komme
med, da hun var bange for at smitte os to ældre mennesker.
Efter en uges forløb blev vi inviteret derop for at hygge os med børnene. Hun havde nemlig lånt
genboens sommerhus, hvor hun kunne passe sit hjemmearbejde. Efter hendes besøg meddelte
den yngste datter, at hun gerne ville over og slappe af. Hun er sygeplejerske og arbejder på Skejby Sygehus. Hende ville vi da ikke smittes af og drog hjem.
- Godt, vi har også en skov, og så kunne vi jo få tiden til at gå med at fælde træer. Vel hjemme
igen til afslapning, troede vi. For kort tid siden fik vi et skilt om nabohjælp sat op i gaden grundet indbrud. Men dagen efter lå der pludselig 8 rummeter sten ca. i genboens indkørsel.
Spørgsmålet var så, om det også var med i begrebet nabohjælp.
Så startede dagen med at køre over gaden med den flotteste trillebør, jeg fik, da jeg blev 75 år, af
mit Gilde. Nu kan vi slappe af, hvor længe ved vi ikke.
Fortsat fra side 13








Køb et elektrisk hæve/sænkebord. Kun få benytter sig af det, men det sender et vigtigt signal
om, at virksomheden bekymrer sig og om de ansattes velbefindende. Hvis ryggen er fri for
smerter, er alt nemlig godt.
Fjern alle dine ejendele, PC-forbindelse m.v. fra bordet hver eftermiddag, selv om det skal
bruges igen næste morgen, så du kan blive mindet om, at du aldrig ved, hvor du skal sidde næste dag.
Sæt nogle A4 ark med tekst og smarte akkompagnerende smarte tændstikmænd (M/K selvfølgelig), som kommunikerer, hvor man er hensynsfuld overfor kollegaerne. Det er naturligvis
alene for stemningens skyld, for ligesom på kontoret er der ingen, der retter sig efter det.
Det bliver dyrt, men mindst en gang om ugen er du nødt til at få håndværkere til at foretage
sig noget, der larmer.
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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 den 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. Alle borgere indbydes til at hjælpe Komiteen med at få 4. maj mindehøjtideligheden i 2020 til at fylde lidt mere for den enkelte og ikke mindst mere synlig for alle –
eventuelt med en rose, en lille personlig buket eller et lys.

Y

S

T

ANSGARS ANLÆG fra kl.1830:
HJEMMEVÆRNETS MUSIKKORPS SYD under ledelse af dirigent Per Silfverberg Hyttel vil underholde fra kl. 18.30 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.

F

L

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
Ansgar Kantori synger.

A

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

- 15 -

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 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

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

Turnusordning!

”På den anden side” går på skift i gilderne.
I juni er det 1. 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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