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”Gør det alligevel”
Sagde Hjertet

God samtale og god kontakt
Jeg tror, vi alle kender til at tale med et menneske og opleve, at der er god kontakt.
Men jeg tror også, at vi kan gøre noget bevidst for at skabe den gode kontakt, vælge at øve os, og
komme et langt stykke med det.
Det kan bare være den stil vi personligt godt kan lide. Men samtidig er der noget alment, noget,
der må gælde alle, altså nogle generelle principper for god kontakt.
God kontakt begynder med at lytte. Vi må stille ind på, hvor den anden er, og hvor vi selv er.
Hvad rører sig? Eller som vi også plejer at spørge: Hvordan har du det? Og så derefter og videre i
samtalen prøve at holde opmærksomheden dér og styre efter det.
Her er det vigtigt, at den, der lytter, forstår, hvad vi vil med det, vi siger, om vi vil tale lidt om vind
og vejr først, løst og fast, eller om vi nu taler om, det vi har på hjerte.
Det er ikke altid let, også for lytteren kan det tage lidt tid før det bliver klart, hvad det handler om.
Men lytteren kan spørge sig frem, og viser den, der taler, at interessen er der.
Den næste ting er, at lytteren bør gøre sig umage med ikke at lede opmærksomheden væk, men
blive ved det, der tales om, indtil den der taler, selv synes, at nu er der vist talt nok om det. Det kan
kræve tålmodighed at vente med at bringe sig eget på bane eller skifte emne. Men mange samtaler
mister den gode kontakt ved, at den der lytter pludselig skifter fokus, mens den, der taler, er i gang
med at forklare noget, der har betydning.
At lytte godt er ikke at give den anden ret eller uret. Det kan man godt, hvis det er meningsudveksling, men meget ofte er det ikke meningsudveksling, den anden har brug for, men at blive hørt i det
der er glædeligt, svært, irriterende eller bekymrende. Da er det bedre bare at lytte og give plads.
Forbavsende tit handler god kontakt om ikke at gøre noget, men bare lytte.
Erik Jensen. 2 gilde

Giv mig SINDSRO
til at acceptere hvad jeg ikke kan ændre
MOD til at ændre det jeg kan
VISDOM til at se
FORSKELLEN
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Arrangør

Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre
Oktober står for døren, og der er også i denne måned rig mulighed for at deltage i aktiviteter
med andre gildebrødre.
Som det er bekendt, er mødet med UK Bente Christensen, som skulle have været afholdt den
30. september, udsat til den 16. november. Nåede du ikke at tilmelde dig, kan det nås endnu
(læs nærmere side 7 i dette blad).
Den 4. oktober vil flere gildebrødre bemande poster på Sct. Georgs løbet, og årets Fellowshipaften afholdes den 22. oktober denne gang i Bolbro Kirke. Har du ikke allerede tilmeldt dig,
kan du stadig nå det. Sidste frist er den 15. oktober – se indbydelsen i dette nummer af Gildekontakt side ??, hvor du også kan læse, hvorfor vi har valgt at flytte dette arrangement til Bolbro Kirke – vi håber at få ”fuldt hus”.
Fredslysarrangement, afholdes onsdag, den 25. november kl. 19.00 i Odense Domkirke.
Coronapandemien påvirker også dette arrangement, så sammenkomsten efter andagten er i år
flyttet til Rådhushallen, hvor vi kan være en del flere, end restriktionerne for Skt. Knuds Salen
tillader – husk senest den 14. november 2020 at tilmelde dig og dem, du har med (familie/
venner/naboer), så du er sikker på, at der også vil være en forfriskning til jer.
Venlig hilsen
Karen
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STADSGILDET

www.sct-georg-odense.dk
Spejderideen for voksne

Indkaldelse til
stadsgilderådsmøde i Gildehuset
mandag, den 26. oktober 2020 kl. 19.00
Det er ikke nødvendigt, at gildeledelserne tilmelder, idet det forudsættes, at der møder 3 fra
hvert gilde.
Hvis dette ikke er tilfældet, husk venligst at melde afbud senest 18. oktober 2020.
De til den tid gældende Corona-restriktioner vil naturligvis blive fulgt
Gildebrødre i øvrigt, der gerne vil deltage, er naturligvis også velkomne. Af hensyn til traktement bedes I tilmelde til SGK Annie Larsson på mail: annie@privat.dk
eller Mobil 21 42 04 21 – her gerne med SMS
Ansvarshavende for det praktiske er 3. gilde.
Tilmeldingsfrist er søndag den 18. oktober 2020
DAGSORDEN:
1. Velkomst ved Karen
2.

Opfølgning på DUS stævne, DIS-møde samt orienteringsmøde med LGU:
Hvad vil Odense Stadsgildes medlemmer?

3.

Udpegning af GIM og GUM i enkeltgilderne (hvordan går det med det?) samt ud
pegning af tovholder/e
(Stadsgildeledelsen har opfordret Lisbet Søholm, 3. gilde, til at være tovholder for
GIM’erne og Lisbet har sagt ja)

4.

Afrapportering fra 3xErik om adskillelsen af Gildehuset og Odense Stadsgilde

5.

Eventuelt.

Vel mødt
Stadsgildeledelsen
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Invitation til Fellowship aften!

Torsdag den 22.oktober 2020 i Bolbro Kirke,
Stadionvej 68, 5200 Odense V kl. 19.00
(Der er 25 P-pladser bag kirken, og meget dårligt gående må holde foran kirken)
Alle gildebrødre samt evt. ledsagere indbydes hermed til Fellowship aften.
Vi har i år valgt at flytte vores traditionsrige arrangement til Bolbro Kirke, fordi vi gerne vil
være med til at gøre noget godt for de børn i lokalområdet, som ikke får særlige oplevelser i
sommerferien. – I stedet for at betale for benyttelse af kirke og køkkenhjælp yder vi et tilskud
til projekt ”Sommerbørn”, der har til formål at give børn, der ellers ikke har mulighed herfor, en oplevelse i sommerferien.
Aftenens program:
Kl. 19.00 – 20.00: Gildehal i kirken med Stadsgildeledelsen i højsædet (Rie Bech, 4. gilde
spiller ledsagermusikken i gildehallen). Årets Fellowshipbudskab oplæses i gildehallen.
Efter gildehallen går vi over i menighedssalen (ca. 15 meter fra kirken), hvor der serveres
smørrebrød og kaffe/te. – Der kan købes vin, øl og vand til de sædvanlige lave gildepriser (10
kr.) – betaling med MobilePay eller lige penge.
Efter spisningen fortsætter aftenen i kirken, hvor vi har fællessang med Hans Ulrik Gräs og
Jan Bo Jensen som også fortæller små forbindende historier.
Pris: 100 kr. pr. kuvert – betal venligst via Netbank senest 15. oktober 2020 til Stadsgildets
konto: reg.nr. 2370, kontonummer 012 047 1139; husk navn og gilde i tekstfeltet.
NB! max. 50 deltagere pga. Coronarestriktioner, som vi naturligvis følger – der er derfor IKKE vandrehal før Gildehallen.
Af hensyn til bestilling af mad er der bindende tilmelding med angivelse af navn og gilde
samt tlf. nr., senest torsdag den 15. oktober til Stadsgildekansler Annie Larsson,
e-mail: annie@privat.dk eller tlf. 21 42 04 21.
I forbindelse med tilmelding bedes du være opmærksom på, at din tilmelding først er registreret, når du har modtaget svarmail eller SMS fra Annie.
Svarmail eller -SMS vil, så vidt muligt, blive sendt dagen efter tilmeldingen.
Venlig hilsen
Stadsgildeledelsen
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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 GGrundet de nye coronarestriktioner samt statsministerens opfordring til at
begrænse socialt samvær foreløbig indtil 4. oktober 2020, er mødet udsat til 16. november- samme tid og sted. Alle deltagere har modtaget besked herom, ligesom deres tilmelding er bevaret.
Skulle du have mulighed for at deltage, er du velkommen til at tilmelde dig til Annie senest 5.
november 2020 - mail: annie@privat.dk eller telefonisk 21 42 04 21.
Læs hele indbydelsen i Gildekontakt august/september.
ildehuset
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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Invitation til Fredslysgudstjeneste i Odense Domkirke
Fredslyset bæres ind af Stadsgildemester Karen Jensen.
Sognepræst Inger Solveig Nissen byder velkommen og står for højtideligheden i Domkirken,
hvor også ODA-koret (Odense Domkirkes Amatørkor) under ledelse af Grete Purreskov medvirker.
Temaet for Fredslyset 2020 er ”Fred overvinder grænser”

Alle er velkomne

Dog max 80 deltagere (ud over koret og kirkens personale) når der er fælles sang.
Vi vil naturligvis respektere alle regler, så der kan ske ændring i programmet.
Den 24. november 2020 hentes fredslyset i Sankt Laurentii katolske kirke i Roskilde, hvorefter
de fremmødte kan få deres lys tændt.
På grund af coronarestriktioner og for at medvirke til at mindske smitte, har Sct. Georgs Gilderne i Roskilde valgt at minimere deres arrangement i år – forhåbentlig vil det traditionsrige arrangement med andagter og fakkeltog kunne blive genoptaget i 2021.
Med forbehold for, hvordan myndighedernes udmelding er til den tid, har vi i Odense Stadsgilde besluttet at afholde:
Fredslysgudstjeneste den 25. november 2020 kl. 19.00 i Odense Domkirke
Ønsker du at få tændt dit eget lys ved Fredslysets flamme i Odense Domkirke, bedes du medbringe lygte/lys – en flamme bliver til et hav af lys.
Efter højtideligheden vil der i Rådhushallen blive serveret 1 glas vin eller 1 øl/vand samt lidt
tilbehør. ODA-koret følger med over i Rådhushallen.
Prisen for denne del af arrangementet er 25 kr. pr. person.
Da arrangementet er åbent for alle interesserede, vil vi – af hensyn til indkøb – meget indtrængende bede gildebrødre og deres gæster om at tilmelde sig senest onsdag den 14. november
2020 til Stadsgildekansler Annie Larsson via e-mail: annie@privat.dk eller via SMS 21 42
04 21.
På gensyn
Stadsgildeledelsen
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GILDEHUSET

DET SKER I GILDEHUSET
Torsdag den 1. oktober kl 10.00 -12.00
MEN man skal ringe og bestille tid på 77 99 77 88
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GILDEHUSET KALDER TIL ARBEJDSDAG

Hej - hvor skal i hen?
Vi skal i gildehuset onsdag den 7. oktober, der er der
arbejdsdag, vi vil også være med.
Hvad skal vi lave? Der er mange opgaver, vi har noget grønt rundt om gildehuset vi
har et par fliser, der skal rettes op, vi har noget gulv i kælderen, der skal vaskes, vi
har noget der skal males, vi har mange små opgaver.
Kan jeg lave det tror du………..????
Ja, hvis du kommer og har lyst, så er der altid en der kan hjælpe….
Hvad skal jeg gøre ..??????
Send en mail til gildehuset.odense@gmail.com eller send en sms til 3060 9088 at du kommer… Vi starter kl. 9.30. Du vil være så velkommen!

Parkering ved gildehuset
Spar 795,00 kr.
Tjek din P tilladelse, der skal stå APCOA
PARKERING gældende fra 2019-2020.
Har du spørgsmål, så spørg den kansler eller send en mail til gildehuset.odense@gmail.com.

Vi sorterer i gildehuset, det går godt, så bliv ved med det.
Håber alle fortsætter med det, så vi ikke får problemer.
Tak til alle.
Husudvalget
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1. GILDE
GK Bent Andersen

GM Ny Andersen

GS Johan Lundvald Rasmussen

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

Else Andersen fylder 6. november 90 år

Grupperne:
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

hos Ny & Bent den 5. november kl. 14
Gode og dårlige vaner drøftes
ikke berammet
Foredrag på Sct. Knuds Gymnasium 7. oktober kl. 19

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”.
Næste riddermøde i Riddergruppe 1 er den 03.12.2020 kl. 13.30 hos Ole.
Riddergruppe 2.
Næste gruppemøde afholdes 27. november hos Elna kl. 14.00
Program: Fortsætter med de 3 religioner: Jøder - Kristendom - Islam.
Næste møde afholdes 25. januar 2021 hos Ulla
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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/

Program for 2. gilde med aflysninger eller udsættelser
Torsdag den 1. okt.

Vaccinationer i Gildehuset fra kl. 10-12.
Alle er velkomne

Søndag den 4. okt.

Spejderløb vi mødes i grusgaven kl. 9.00
Alle får besked direkte om program.

Mandag den 5. okt.

Fortælleraften aflyst Fælles arr. med 9. gilde desværre p.g.a. Corona og hensyn.

Onsdag den 7. okt.

Arbejdsdag i gildehuset - husk tilmelding til Erik.

Desværre sker der ændringer i programmet på grund af Corona det er godt nok - Ærgerligt.
Det er vigtigt at vi passer på hinanden og ikke bringer andre i fare.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
”Sound of Music” i november vil vi gennemføre, men er i øjeblikket ved at finde ud af hvordan det kan gøres, så det er forsvarligt for alle at deltage.
Det vil være med få deltagere som tingene ser ud nu.
Har du købt billet???
Så får du en henvendelse fra os inden den 15. oktober med de sidste informationer.
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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/

GIV` OS LYSET TILBAGE
Kloden har mange forskellige slags.
Alle må leve og dø.
Glæd dig – du er her alligevel nu!
Meningen er vel at så sine frø,
på en overladt stjerne ø.
Gi` os tiden tilbage;
og lad os bruge et hvert timeslag.
Dørene åbne og smilene slidt.
Sådan er landet jeg gerne vil kalde mit.
Tekst: Per Krøis Kjærgaard. 2009
Musik: Rasmus Skov Borring 2009

5. oktober: 3. gilde har en post.
Løbet forgår i Over Sø og Land, i det gamle grusgrav område ved Tarup Davinde.
Løbet handler om Løvernes Garde, en Disney tegnefilm.
22. oktober: Fellowshipgildehal: Se andet sted i bladet.

Gruppemøder

1. gruppe torsdag den 8. oktober hos Hanne V O kl. 18.30
2. gruppe torsdag den 8. oktober kl. 14.00 hos Ulla og Jens-Aage.
3. gruppe 3. gruppe aftaler møder senere.

Et stort Tillykke til Ruth Øhlenschlæger
Der bliver 95 år den 21. oktober.
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4. GILDE
GK Ingeborg Lauridsen

GM Jette Born

GS Else Mortensen

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

7. oktober kl. 19.00: holder vi Sct. Georgs aften. Se den udsendte indbydelse.
Vi skal fejre Astrid, der skulle have haft sit 25 års jubilæum i april.
Desuden skal vi aflægge vort gildeløfte og indsætte ny skatmester og kansler.

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

14.10. hos Annie kl. 18.00
05.10. hos Dorrit kl. 12.00
05.10. hos Helge kl. 10.00
13.10. hos Kirsten kl. 18.00
21.10. hos Preben kl. 18.00
09.10. hos Ole kl. 13.00
Intet møde i oktober

Mærkedage:
03.10. bliver Speck 90 år
11.10. bliver Preben 85 år
16.10. bliver Kirsten H. 70 år
Gildet ønsker jer alle 3 hjertelig til lykke.
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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 19.

Gildemøde kl. 18.00
Emne måske Tintin som spejder eller
Kursus i hjertestarter

Tirsdag den 20.

Naturlaug Fyn
Tur i Svanninge bjerge

Tirsdag den 22.

Fellowshipaften i Bolbro Kirke
Med musikalsk indslag
Se program under stadsgildet

Vi hejste flaget 13-9 for Elsebeths 25 års jubilæum
Og vi hejser flaget for Lone 10-10

Grupperne:

Gr.81 Mandag den 5.
Gr.82 Mandag den 5.

Møde hos Jytte kl. 13. Vi ser dokumentar udsendelser og får en
snak ud af det.
Vi kører en tur ud og ser nogle af de slotte og
Herregårde vi har snakket om, medens vejret er
til det.
Vi mødes ved Hvidkilde Slot kl. 13.15
Husk kaffe - Jytte bager en kage.
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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/

Mandag den 5. oktober FÆLLESMØDE MED 2. GILDE KL. 18.30 i GILDEHUSET.
Program, tilmelding mv. for aftenen kan læses på 2. Gildes side her i gildekontakt.

Grupperne:

For alle grupperne: nærmere ved gruppeleder.
Så er vi kommet i gang igen efter lang tids pause pga ferie og coronavirus, derfor er indholdet
på denne side ikke så omfattende, så lad mig slutte siden med nedenstående sensommer vise.

Sensommervise
Musik & Tekst: Kirsten og Finn Jørgensen

Æbler lyser rødt på træernes grene,
høsten går ind.
Går igennem skoven ganske alene,
stille i sind.
Omk:
Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.
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Fundet i gemmerne!
Håndskrevet optagelsesansøgning, dateret 7. december 1942:
Hermed: 1 Optagelsesansøgning, 1 Fotografi samt 10,00 Kr.
Til Sct. Georgs Gildet, Odense
Gennem mine sidste Drengeaar kom jeg i Forbindelse med Spejderbevægelsen gennem mine Kammerater i Skolen. Private Forhold gjorde, at jeg, skønt Lysten ikke manglede, maatte
renoncere paa at blive Spejder; men jeg deltog i saa høj Grad, som det var mig muligt i mine Kammeraters Spejderliv og kom under stærk Paavirkning af min Lærer, der var Tropsfører.
Gennem de Oplevelser, jeg da havde, og derved, at min Hustru Lærerinde E…. i nogle Aar
var Tropsassistent, er jeg kommet til at værdsætte Spejderbevægelsen og Spejderidealerne,
og jeg er i de senere Aar, hvor jeg som Befalingsmand og som leder af Fritidsklubben har
staaet over for unge Mennesker, kommet til Klarhed over, at der i Spejderidealerne saadan
som de bl.a. er udtrykt i Spejder- og Roverloven er Værdier, som jeg som Menneske og som
Opdrager har Brug for.
Det vilde maaske være naturligt, om jeg meldte mig som aktiv Deltager i Spejderbevægelsen; men jeg har ment, at jeg kunde gøre bedre Fyldest gennem mit Arbejde i Fritidsklubben og i Terrænsportsforeningen.
Naar jeg nu anmoder om at maatte blive optaget som medlem af Sct. Georgs Gildet, skyldes
det, at jeg føler Trang til at modtage den moralske Støtte, den Opmuntring og den Vejledning, som jeg ved, jeg kan hente der, og at jeg gerne vil arbejde med i Løsningen af de Opgaver, Sct. Georgs Gildet paatager sig.
Underskrift
(10,00 kr. i 1942 svarer til 224 kr. i 2018)
Desværre ligger der kun et Proponeringsskema, men ikke noget optagelsesbrev i materialet, men mon ikke han blev optaget?

JA, det var dengang man søgte om at blive gildebror!
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Læs indsenderens tekst til dette skriv på næste side
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Denne tekst hører til billedet på side 18
Jeg har efter aftale med STGM Karen været gang med at rydde op i stadsgildets arkiv.
Under arbejdet har jeg fundet dette dokument tilbage fra 21. januar 1981, hvor Bjarne
Mortensen fra 4. gilde skriver om tilbud til, at Odense Stadsgilde kan købe Allégade 61.
Jeg synes, det er et spændende og interessant dokument, så derfor er det med i Gildekontakt.
Da jeg gennemgik dokumenter fra 1982 og frem, finder jeg også referater og beskrivelse
af de opgaver og arbejder som gildebrødre gennem årene har udført for Sct. Georgs Gildet. Der er vedligeholdelser, renoveringer og udbygninger, men også beskrivelser af udfordringer f.eks. de noget mere ubehagelige som nødvendige rykkere for manglende oprydning, rengøring og forskellig opfattelse af diverse lejemål. Så der er sådan set ikke så
meget nyt i forhold til i dag, men langt det meste positiv beskrivelser om fantastiske indsatser og samarbejde - også nøjagtig som i dag.
Med venlig gildehilsen
Kay 4. gilde

Lad os hjælpe hinanden!
Aldrig så snart var der lukket op for, at vi igen kunne mødes andre steder end på terrassen; så
gik det galt flere steder.
Sommeren var gået godt, men med eftersommerens komme – med den åbning af skoler, diverse
uddannelsessteder m.m. gik det galt. Nu var det den yngre del af befolkningen som for alvor
blev ramt. Ret skræmmende.
I Ugeavisen faldt redaktøren over overskriften:
”Det er toppen af arrogance eller lavpunktet af intelligens ikke at tage corona alvorligt”
Det var hårde ord og det provokerer mig på en ganske uhørt måde, når nogen føler, at de er sat i
verden på en sådan måde, at regler ikke gælder for dem.
Var det det virkelig som overskriften indikerede? Er vi blevet arrogante – uintelligente?
Ingen af delene tror jeg er sandt – vi er hverken arrogante eller uintelligente – jeg tror mere på vi
er vanemennesker – vi gør som vi plejer.
Desværre har mange i dagens Danmark mistet deres eksistensgrundlag. Firmaer har måtte lukke
ned, hvilket har betydet rigtig meget både for dem og deres ansattes personlige økonomi og dermed også for deres familie og disses eksistens.
Dem tænker jeg meget på.
Jeg har stor forståelse for, at nogen har trang til at feste. Vi tørster vel alle efter at komme ud, at
mødes og som det ser ud lige nu, er det heldigvis stadig muligt, om end med visse restriktioner.
Det er menneskeligt at fejle, men det er umenneskeligt at blive ved.
Det kræver en indsat af ALLE, at bringe smittetallet ned – med stor fed streg under ALLE.
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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.
November nr. er det 3. 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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