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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære Gildebrødre
Når dette blad læses, skriver vi august, og sommeren ligger bag os. En sommer, som på flere
måder har afveget fra de foregående år, både hvad angår vejret; men i sandhed også i forhold til,
hvordan og ikke mindst hvor sommerferien har været afholdt.
Rigtig mange danskere har tilbragt deres ferie i Danmark, og som jeg hørte en dame i supermarkedskøen sige til en bekendt: ”Vi har været en uge på Fur; hvor er der dog smukt – og hvor er
Danmark dog et fantastisk dejligt land at holde ferie i; det skulle vi skønne noget mere på”.
Om danskerne vil fortsætte med at lære vores eget land at kende, ved vi jo ikke på nuværende
tidspunkt; jeg kan kun sige, at om ikke andet, så har Coronaen da bragt noget positivt med sig i
denne sommer.
Selvom der bliver åbnet mere og mere, er der (indtil videre) heldigvis ikke en tilsvarende voldsom stigning i smittetallet, og hvis alle fortsat husker anvisningerne om afstand og hygiejne, tror
jeg på, at vi nok skal klare os.
At optimismen spirer – også i vores egen kreds – kan vi se ud af gildernes programmer, idet der
nu bliver afholdt gildeting, gruppe- og gildemøder samt gildehaller i stort set normalt omfang –
dejligt.
Vi i Stadsgildeledelsen håber også, at rigtig mange gildebrødre her fra Odense vil deltage i mødet med vores udviklingskonsulent Bente Christensen den 30. september – se indbydelsen her i
Gildekontakt og husk endelig at tilmelde dig – det kunne måske være hér, I vælger at afholde
jeres septembergruppemøde?
I mit indlæg til Gildekontakt for juni 2020 mindede jeg om, at der skulle være I-dag den 5. september. Selvom det indtil videre ser ud til, at der ikke skulle være problemer med at afholde arrangementet denne dag, har vi alligevel – af hensyn til, at vi jo gerne vil være rigtig mange, besluttet at udskyde I-dagen endnu en gang – og til lørdag, den 27. februar 2021 – I hører nærmere
om tilmeldingsfrist m.m., når vi nærmer os denne dag.
Vores traditionelle fælles arrangementer Fellowship og Fredslys har vi fortsat planer om at gennemføre – se kalenderen side 3 og læs indbydelserne, som kommer i Gildekontakt i løbet af efteråret.
Venlig hilsen
Karen

Vi har modtaget et ønske fra Sct. Georgs gildet i Kerteminde:
Sct. Georgs Gildet i Kerteminde ønsker et venskabsgilde i Odense.
Gildet i Kerteminde har 44 medlemmer, hvoraf ca. 35 er aktive. Gildets møder holdes i det, der
indtil denne sommer har heddet "Kulturhus Fjorden". Til oktober er kulturhuset blevet bygget
lidt om og får nyt navn, men møderne vil stadig blive holdt i bygningen. Gildet har ikke sat nogen kriterier eller særlige ønsker i forbindelse med idéen om at få et venskabsgilde i Odense ud
over at ville have samarbejde med et gilde i Odense.
Kunne det være noget for jeres gilde, så kontakt venligst gildemester Lisbeth Aavang Jensen,
lisbeth.aavang.jensen@gmail.com
Venlig hilsen
Karen
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BRODERFONDEN
under
SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Generalforsamlingen afholdes
Mandag den 28. september 2020 kl. 19.00
i Gildehuset, Højstrupvangen 1.

Valg af dirigent (Finn Børsting Larsen) (Sekretær Lizi Jensen)
Formandens beretning (mindes de afdøde). Æret være deres minde.
Antal medlemmer. Fortsat 5.000,00 kr. til blomsterhilsen
Forslag fra medlemmerne
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (Per Christiansen)
Budget, herunder fastlæggelse af indskud, bidrag og ydelser (Per Christiansen)
Valg af revisorer (Genvalg Ingeborg Lauridsen 4. gilde og Erik Jensen 2. gilde)
Valg af bestyrelse. Genvalg
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet til generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til Poul
Bornhøft, Rosenørnsvej 5, 5230 Odense M eller mail: lispo2@gmail.com senest 14 dage
før generalforsamlingen.
Med gildehilsen
Poul Bornhøft
Formand

Selvom Danmark har været lukket ned, så bliver der stadig samlet dåseringe ind - og TAK for det.
Lige inden der blev lukket ned, var ”Team Odense” i Skanderborg med en
top læsset Buggi trailer. Jeg vil skyde på omkring 700 kg. sorterede ringe.
Da vi igen måtte bevæge os lidt mere frit, tog holdet igen turen til Skanderborg, denne gang med en fuld trailer. Der blev sorteret og fyldt i store
big-bag, og lige nu står der 40 sække klar det salg.
Desværre er prisen ikke så god pt., så bestyrelsen har besluttet at havde is
i maven lidt endnu.
MEN - der blev i juli mdr. sendt 1 mill Baht til hospitalet, øremærket til
en lille mobilklinik.
For nogle uger siden fik jeg besøg af en far fra Sønderjylland med sine 2
børn. De havde 122 kg. med. Børnene havde lavet en gruppe som samlede
ind, og ville rigtig gerne vide noget mere om projektet. Så jeg fik hjælp til sorteringen.
De bedste hilsener
Ulla

-5-

Besøg af Bente Christensen
Spejderideen for voksne

www.sct-georg-odense.dk

Vil du være med til at præge fremtiden for Sct. Georgs Gilderne i Odense?
På stadsgildetinget den 10. juni 2020 var der opbakning til, at vi afholder et fælles arrangement
for alle gildebrødre i Odense med det formål at få inspiration til vores fremtidige udviklingsarbejde i Sct. Georgs Gilderne.
ALLE gildebrødre i Odense inviteres derfor til at deltage i en aften med Bente Christensen
(vores udviklingskonsulent - UK), som vil komme og fortælle om, hvilke muligheder vi selv
har for at skabe udvikling og fremgang for Sct. Georgs Gilderne.
Mødet afholdes i Gildehuset
Onsdag, den 30. september 2020 kl. 17.00-21.00*)
Programmet for arrangementet er:
 Indlæg ved UK Bente Christensen:
 hvorfor er vi her?
 hvad siger vores vedtægter – og hvordan harmonerer de med de 17 verdensmål?
 distriktshøjskoler – hvad er det, og kan det være noget at prøve i Odense?
 andre aktivitetsmuligheder
 Indlæg ved SGM Karen:
 hvad gør vi her, og hvad vil vi - sammen og hver for sig her i Odense?
 Gruppearbejde – hvilke tanker og idéer kunne man tænke sig at arbejde med?
 Fremlæggelse i plenum
 Debat – hvad kan vi arbejde videre med her i Odense?
I løbet af aftenen vil der blive serveret lidt at spise og drikke til en pris af 20 kr./person – drikkevarer til sædvanlige gildepriser.
Tilmelding til stadsgildekansler Annie Larsson, mail: annie@privat.dk eller telefonisk 21 42 04
21 senest tirsdag, den 15. september 2020 – husk ved tilmeldingen at oplyse navn samt gilde.
Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om dette arrangement, så vi alle kan få glæde af de tanker og idéer, som i gildebrødre i Odense har, og som vi ved en fælles indsats kan få igangsat.
Ved mødet vil vi naturligvis tage de nødvendige hensyn i forhold til Corona ved at sikre, at der
er god afstand mellem deltagerne.
*) Tidsrummet 17.00-21.00 er valgt for at tilgodese både jer, som er i arbejde, og jer, der ikke
er.
På gensyn den 30. september 2020
Stadsgildeledelsen
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GILDEHUSET KALDER TIL ARBEJDSDAG

Arbejdsdag i gildehuset onsdag den 2. september kl. 9,30.
Alle der har lyst eller tid er velkomne til at give et nap.
Der er mange ting der skal/kan ordnes alle med et talent eller med lyst
kan få en opgave.
Så velkommen i gildeånden.
Vi vil gerne have en tilmelding på mail; gildehuset.odense@gmail.com
eller på sms 30 60 90 88. Mange tak

Affaldssortering i køkkenet ……….
Det gælder os alle sammen - håber du vil gøre dit bedste!

Husk hjælp os ………

Riddergrupperne i Odense Stadsgilde
Riddergruppe 1.
Vort næste riddergruppemøde er hos Astrid den 1. oktober 2020 kl. 13.00.
Vi fortsætter med at drøfte kapitel 2 og 3 i Stephen Hawking’s bog ”Korte
svar på de store spørgsmål”.
Gildehilsen Ole.
Riddergruppe 2.
Næste møde afholdes hos Palle den 21. september Det påtænkes at starte hos Galleri Galschiøt—emner: Religion
Gildehilsen Elna
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Sådan bruges Dannebrog!
Det siges, at Danmark har det smukkeste flag og er et af de ældste kendte nationalflag i verden.
Vi bruger det, når vi er glade, men vi bruger det også, når vi er kede af det.
I 2019 kunne vi fejre Dannebrogs 800 års fødselsdag, hvilket også blev gjort rundt
om i landet. De deltagende faner fik udleveret et flot banner til deres fane til minde
om dagen.
Der findes en lille bog der hedder ”Håndbog for fanebærere”, her kan man læse det
meste.
MEN - der er desværre mange, der ikke sætter sig rigtig ind i, hvordan Dannebrog bruges. I
den forbindelse kan jeg ikke lade være med at nævne sporten, som efter min mening og i mange tilfælde misbruger flaget, men det er der sikkert helt mange delte meninger om.
Men tilbage til mit egentlige budskab - sådan bruges Dannebrog - vores fane.
Det er nemt nok i forbindelse med fødselsdage, bryllupper m.m. ligesom det også falder nemt
i forbindelse med større møder, hvor fanen deltager - men jeg har desværre flere gange oplevet, at der er tvivl i forbindelse med en bisættelse/begravelse, her er man ret usikker.
Uanset hvilken form for kirkelig handling, der er tale om, skal præsten samt familie give tilladelse til fanens tilstedeværelse. Dog kan en fane kan nægtes adgang (men det sker yderst sjældent).
Under den kirkelige handling står fanebærer og fanevagt i retstilling. Under bøn og velsignelse sænkes fanen til en vinkel på 45 grader (sædvanligvis når menigheden står op).
I de fleste tilfælde, står kisten i kirken, når fanefolkene ankommer i god tid før højtideligheden, og er på plads inden menigheden kommer. Skal fanen føres ind, føres den op gennem
midtergangen, således den kommer op på den side af kisten til det anviste sted (Træd aldrig
hen over blomsterne).
Ved slutningen af den sidste salme, gør fanebæreren klar til at gå ud.
På kirkegården placeres fanen så tæt ved kistens hovedende som muligt. Fanebæreren står i
retstilling med fanen ved fod. Fanen sænkes under jordpåkastelse, bøn og velsignelse. Når kisten sænkes i graven, sænkes fanen til vandret stilling over graven. Er der flere faner, bliver de
andre (efter aftale) stående med fanen ind til skulderen. I respekt for afdøde føres fanen tilbage til våbenhuset og rulles sammen. Fanebæreren og fanevagten er de sidste der forlader området.
Slutter højtideligheden uden for kirken, følger fanen ikke efter rustvognen, men sænkes ca. 45
grader, til rustvognen er ude af syne.
Når der ved kapellet er takket for deltagelse, samles fanedugen og fanebæreren går ind i våbenhuset, eller træder væk fra følget og ruller fanen sammen.
Det kan varmt anbefales at læse håndbog for fanebærere udgivet af Danmarks-Samfundet.
Med venlig hilsen
Palle Wognsen og Ulla Lund
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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/

Gildehal torsdag den 10. september kl.16.00.

Vi skal fejre Bent Andersens 70 års Gildejubilæum.

Bent blev optaget i 1. Gilde i Odense den 12. september 1950.

Samtidig skal vi indsætte den nye Gildeledelse
Gruppevis tilmelding til Hanne, tlf. 51 512058 eller mail hekallerupvej@hotmail.dk senest
mandag den 7. september.

Grupperne:
1. Gruppe:
2. Gruppe:
3.Gruppe:

Intet aftalt
Datoer aftalt den 25. august og den 14. september. Nærmere besked
Intet aftalt
Hjertelig til lykke til Else Rasmussen,
der fylder 95 år den 18. september.

Da sønnen kom hjem med karakterbogen, sagde faren ivrigt:
- Skynd dig at vise mig den - jeg er spændt på at se mit standpunkt i matematik ….
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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 24. august kl. 18.30
Friluftsgildehal med 9. gilde.
Hos Lumby Stige spejderne.
På Møllehøj i Lumby.
Kørselsvejledning vil blive tilsendt, når du har tilmeldt
dig.
Tilmelding senest den 17. august.

Onsdag den 2. september kl. 9.30
Arbejdsdag i gildehuset alle kan hjælpe!

Mandag den 7. september kl. 19.00
Gildeting i gildehuset.
Indkaldelse iflg. lovene, vil blive tilsendt hver gildebror.

Håber I har reserveret torsdag den 12. november kl. 19.00 i Gildehuset

Hvor vi skal lytte til glade toner fra ”Sound of Music” og fortællingen om Familien von Trapp.
Læs mere i Gildekontakt nr. 6.
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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/

Skæbner skifter med tidernes gang,
Danmark!
Men aldrig tav i vort sind den sang:
Du er vor elskov og ære.
Og aldrig klang det fra mand til mand,
som da du faldt ved afgrundens rand:
Dig vil alle vi bære,
Danmark,
Vort levende land!
(Thorvald Aagaard)
Gildehal den 27-08-20 kl.18.30 i Polarstjerns hytte, Stenløsevej 68.
Husk tallerken; bestik, kaffe, te og drikkelse til eget brug.
Der bliver serveret en let menu.
Tilmeldingen var den 22. august til Hanne V.O. - hogj.olsen@gmail.com
Gildemøde den 24.09.20 kl.18.30 i Gildehuset
Tilmelding til Ulla og Jens-Aage senest den 17.09.20 ullajensaage@gmail.com
eller tlf. 66 16 28 03

Gruppemøder:
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe

Torsdag den 03. sept. kl.18.30 hos Lisbeth og Poul.
Torsdag den 03. sept. kl. 12.30 hos Tage.
Det bliver holdt hjemme hos Hanne Cristine.
Der kommer besked senere.

Vi har mistet vores gildebror gennem 38 år.
Niels Fredrik Bentzen
* 18.03.1939 - 25.07.2020
Ære være Niels minde.

Citat af den norske prinsesse Martha Louise:
Vi skal stadig passe på og passe på hinanden.
Mange kæmper hver dag på jobbet for at redde menneskeliv og gøre det bedste for samfundet,
og for dem bør vi være uendelig taknemmelige.
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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/

Fornyelse af gildeløftet
den 16. september
på gensyn

16. september kl. 19.00: holder vi Sct. Georgs aften. Vi skal fejre Astrid, der skulle have haft sit
25 års tegn i april. Vi skal aflægge vort gildeløfte og indsætte ny skatmester og kansler.
Gruppevis tilmelding med navn til Jørga senest den 6. september på tlf. 20 21 74 93 eller mail
joerga@wognsen.dk.
Gruppemøder:
1. gr. 13.08 hos Anne
2. gr. 07.09 hos Birthe kl. 12.00
3. gr. 07.09 hos Karen l. 10.00
4. gr. 08.09 hos Connie kl. 18.00
5. gr. 02.09 hos Vibse kl. 18.00
6. gr. 09.10 hos Ole kl. 13.00
7. gr. 17.08 hos Else M. kl. 18.00
Mærkedage:
11. september fylder Ole Bonde Jensen 80 år.
Jubilæum:
2. september har Speck været medlem af gildet i 65 år.
Diamantbryllup:
Aase og Preben Rasmussen kunne den 19. august fejre, at de har holdt sammen i 60 år.
4. Sct. Georgs gilde sender lykønskninger til alle - TILLYKKE.
Udmeldelse: Helen Søndergaard – Helen er samtidig flyttet til København.

Som sangeren sagde:
- Jeg optrådte for en afholdsforening
- hele salen var fuld …..
hele salen var fuld …..

- 12 -

8. GILDE
GK Karin Jensen

GM Nina Nøddelund

GS Lone Nielsen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/8-sct-georg-gilde/

Mandag den 14.

Gildehal gr. 82 står for dette
Vi mødes i Gildehuset kl 18.00
og spiser og der efter er der Gildehal, og
Kaffe med kage til afslutning.
Husk afbud til Karin tlf. 60 31 11 51

Onsdag den 30.

Møde i Gildehuset. Bente Christensen kommer og fortæller
Se program under Stadsgildet.
Vi hejser FLAGET for Karin den 13.
TILLYKKE med dagen

Grupperne:
Gr.81
Gr.82

Der bliver møde efter aftale
Mandag den 7. Møde hos Karin
Vores emne er Slotte og Herregårde på Fyn
Jytte fortæller om Hvidkilde.

Hvidkilde Herregård på Sydfyn

Kære alle.
Endelig kom der svar.
I har i april 2020 i Gildekontakt kunnet læse indlæg sendt til Landsgildeledelsen 8. marts 2020
fra gilderne i Holstebro, Hillerød og 1. 3. og 4. gilde i Odense vedr. Sct. Georgs Gilderne fremtidsmuligheder. Vi har ventet længe på et svar, og rykket efter et svar medie juni og først den
15. juli kom det så endelig. At vente over 4. måneder på et svar er ikke acceptabelt.
Som I kan se, så er Landsgildeledelsens svar sendt til flere gildebrødre/gilder, der også har
skrevet direkte til Landsgildeledelsen eller på Debatsiden for Sct. Georgs Gilderne på Facebook. Underligt at siden hedder Debatsiden, når Landsgildeledelsen heller ikke her ønsker, at
deltage i debatterne.
Når jeg læser Landsgildeledelsens sendte svar, må jeg erkende, at vi har en Landsgildeledelse, som ikke ønsker at lytte til baglandet - de lokale gilder og deres gildebrødre. Det som er
fundamentet i vores bevægelse fravælger de. Det kan jo undre, når vi har faldende medlemstal og stigende gennemsnitsaldre.
Det er ikke ok, af en organisations øverste ledelse.
Jeg forventer ikke, at vi skal være enige om alt, men hvis man ikke ønsker at indgå i en diskussion, debat eller dialog med medlemmerne, så stopper man for spændende og kreative udviklingsmuligheder, og det er ikke værdigt for en demokratisk medlemsstyret forening som Sct.
Georgs Gilderne i Danmark.
Med gildehilsen
Kay 4 Gilde

Kopi af svar fra Landsgildeledelsen modtaget den 15.7.2020:

Kære afsendere af breve til landsgildeledelsen: Lissi Houmann, Lise Lomholt, 2. Hillerød, Kay
Lauridsen, Odense, Hanne Mogensen, Holstebro, Lone Erkmann, Gøngernes distrikt,
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/

Siden sidst: 29.6. fyldte Dorthe 75 år.
31.7. fyldte Lis 75 år.
STORT TILLYKKE TIL BEGGE.
Friluftsgildehal med 2. gilde 17. eller 24. august, tid og sted meddeles senere.
Gildemøde
den 9.9. kl. 18.30.
Arrangør 1. gruppe (Gildet er vært, og I får udleveret årsplan for 2020/2021)
Coronasituationen har gjort at vi ikke har kunnet mødes længe – men nu er forsamlingsforbuddet hævet til 100, så vi kan begynde at mødes igen, når blot vi holder afstand, spritter af og
undgår håndtryk, kindkys og kram.
Det betyder at vi igen kan ses i grupperne, nærmere ved Dorthe, Jette og Tove.
Fortsat fra side 13

Hanne Borgstrøm, Sjællands Netværket, Tommy Carlsen, Roskilde-Hedebo distrikt og Ingvar
Frier.
Endnu en gang tak for jeres skriftlige henvendelser til landsgildeledelsen. Henvendelser som vi
har modtaget i dette år.
Landsgildeledelsen holdt ledelsesmøde den 14.-15.7.2020, hvor vi blandt andet gennemgik korrespondancerne, og vi vil gerne udtrykke vores respekt for jeres arbejde og ideer.
Efter to travle måneder i januar og februar, fulgte så en corona-epidemi/pandemi, som også har
påvirket vores ledelsesarbejde. Alle familiære- og foreningsaktiviteter blev gennemført med
fuld opmærksomhed på sygdom og smitte.
Nu er vi så – foreløbig – kommet igennem karantænetiden, så vidt vi ved, heldigvis uden svære
sygdomstilfælde blandt familie, gildebrødre og venner. Men vi skal stadig alle være opmærksomme! Vi har i landsgildeledelsen i dag på ledelsesmødet fastslået, at vores arbejdstid for gilderne skal bruges med positiv energi.
Vi tager fat på alle de mange opgaver, som har samlet sig: Ekstraordinært Distriktsforum, samarbejdsmøder med spejderkorpsene, fortsat udredning af landsgildekontorets opgaver, fællesmøde med koordinatorerne, deltagelse i de tidligere aflyste landsmøder hos spejderne, status på
Lejr 2022, udredning af Nuuk gildets kompetenceproblemer, og en hel del flere. Vi har derfor
besluttet, at vi nu frem til LGT21 ikke kan bruge vores kræfter på at forklare, dokumentere, understøtte, afvise postulater og modtage personlige angreb. Vi bliver nødt til i hvert
enkelt tilfælde at prioritere de ovennævnte opgaver først.
Vi håber, at distrikterne optimerer deres arbejde med de kreative forslag, der dukker op hen af
vejen, så vi alle kan se frem til et aktivt efter-corona-år.
Endnu en gang beklager vi, at det er nødvendigt at vores tid skal bruges til at løse de nævnte
opgaver. I nogle af brevene findes konstruktive tiltag, og dem tager vi til os og vurderer dem
løbende.
Med gildehilsen
Landsgildeledelsen
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12. juni tur til Knudshoved
Endelig oprandt dagen, hvor vi efter 3
måneders Corona pause kunne ses igen.
Turene til Haderslev og Thurø har vi så
fortsat til gode.

På en lidt blæsende formiddag mødtes
vi (19) ved Monarch lige ved broen på
Knudshoved, turen gik forbi DSB s
kursuscentre til vippefyret langs stranden til slipshavn og herefter gennem
skoven tilbage til vore biler.
Tak til Henrik og Birte for en dejlig tur.

16. juli ”Den Romantiske Have” Sanderumgaard.
Vi mødtes på p plads ved smedjen og skulle en tur rundt i parken. Halvvejs i Rosenhaven
spiste vi vores medbragte mad, hvorefter vi igen fulgte havens skovstier forbi underfundige lysthuse, kildevæld og over kanaler og broer.
Der var 41 tilmeldt denne tur – helt overvældende.

Foto: Johan R.
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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 ved foto
hvem der har taget det.
- OG sidst, men ikke mindst, vær rar at overholde deadline.

Odense Stadsgilde
Mester:
Kansler:
Skatmester:

Karen Jensen:
Annie Larsson:
Jens-Aage Jensen:

karen@ibje.dk
annie@privat.dk
ullajensaage@gmail.com

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

Turnusordning!

”På den anden side ” går på skift i gilderne.
Oktober 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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