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 REDAKTIONEN 
gildekontakt@gmail.com 

Gildekontakt udgives af Sct. Georgs Gilderne i Odense 
Gildekontakt udkommer: 2.1. – 1.2. – 1.3. – 1.4. – 1.5. – 1.6. – 20.8. – 1.10. – 1.11. – 1.12. 
Stof man ønsker optaget skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden -  
juli/august nr. senest den 12. august. 

Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op 
til deadline, hverken før eller efter. 
Det betyder, at deadline skal overholdes, indlæg modtaget efter den 15. i måneden kommer 
først med i næste nr. 
 

Gode ideer og anden almindelig korrespondance skal stadig ske til min private mail - 
ulla_lund@hotmail.com - denne mail læses daglig. 
Man er også velkommen til at ringe. 

Indlæg til GildeKontakt, skal sendes som en Word tekstfil A4 ark - en PDF fil kan ikke bruges.  
Billeder må ikke kopieres fra nettet, de skal indsættes.  
Der må ikke laves sidehoved i et dok, ej heller skrives med kursiv. 
OBS: HUSK - ved tekst/vers - er vi forpligtiget til at oplyse forfatternavn - og ved foto 
hvem der har taget det. 
- OG sidst, men ikke mindst, vær rar at overholde deadline. 

HJÆLP TIL SELVHJÆLP -  
Det vil lette utroligt meget, dersom alle skrev i skriftstørrelse 14 og i font Times New Roman
(overskrift må gerne være større) . 
Så kan I også se hvor meget det fylder. Hver færdig side er på størrelse med A 5 (½ A4). 
En anden lille god ting ville være, at man bruger tabulator i stedet for blot mellemrumsta-
sten. Jeg bruger rigtig lang tid på at sætte op/redigere (3-4 dage). Redaktøren 

”På den anden side” går på skift i gilderne. 
Oktober nr. er det 4. gilde, der har ordet! 

Turnusordning! 

Odense Stadsgilde 

Mester:  Karen Jensen:   karen@ibje.dk  
Kansler:  Annie Larsson:  annie@privat.dk  
Skatmester:  Jens-Aage Jensen:  ullajensaage@gmail.com 

Booking af gildehuset - www.sct-georg-odense.dk  
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- tændes det store juletræ ved Gildehuset Kl. 16  
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Det er snart 52 år siden, at Jørgen og jeg sad nede i Serapion Ordenens kælder, efter vi var ble-
vet afhentet på vores bopæl, og ventede på, at skulle op og sige ja til at blive medlemmer af 3. 
Sct. Georgs gilde. 
Hvad ville det bringe os? Jeg sagde ja tak, da jeg hørte det ikke var politisk, men på spejder 
baggrund, jeg har været K.F.U.K. spejder i 10 år i Kastellet. 
 

Og hvad har det givet mig: Mange gode venskaber, både i vores gilde og ude i landet og godt 
samvær med Gildebrødre fra store dele af verden. 
 

Af aktiviteter kan jeg nævne, at vi medvirkede i skuespillet ”Kvindernes Oprør” på Odense Se-

minarium. Det var en stor opgave at blive kastet ud i, men en god oplevelse bagefter.  
Man lærte at det kunne man også, hjælpe med at sy kostumer og meget andet.   
Vi havde konditure med gildet hver 3. søndag, hvor vores børn lærte hinanden at kende.  
 

Huset i Allégade 61 blev købt i 1981, og så blev det til mere arbejde. Maling, rengøring og vi 
skulle også lige pludselig selv stå for bespisning. På den måde fik vi lært at lave mad til mange 
og sætte en ære i at forlade et rengjort køkken.  
Der har været mange gode timer: Fastelavnsfester, Spejderløb og undervisning af indvandrer-

kvinder i syning i kælderen. Kvinderne havde godt af at komme hjemmefra, men deres mænd 
gik alligevel frem og tilbage udenfor.  
Vi havde også drageskydning. Kan I huske da vi holdt den på Tyrsbjergspejdernes grund, hvor 
vi konkurrerede om, hvilket hold der kunne lave den længste snor af det tøj vi havde på, det 
ville vi nok ikke være med til i dag.  

Vi har haft dejlige ferier i Grossarl med gildebrødre fra mange lande, store oplevelser med sang 
og hygge.  
Så var der Gildernes 50 års jubilæum i København, hvor en ung Søren Pilmark underholdt om 
aftenen.  
Ja, jeg kunne blive ved med at fortælle om gode oplevelser, besøg i andre gilder, deltagelse i 

Landsgildet, Bod i Vestergade, hvor vi solgte honninghjerter og adventskranse til vores Good-
turn arbejde.  
Der er brugt mange timer på gildearbejdet, men det er også noget der har været med til at ud-
vikle mig til en person, der tør at have sin egen mening, med respekt for andres.  
Jeg håber vi alle kommer godt igennem denne tid med Covid-19.  

Tak.  
Hanne Veje Olsen 
3.gilde  

Sct. Georgs gilderne og tanker i disse Corona tider! 
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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/ 

 

Onsdag den 11.11.2020 Gildehal kl. 18.30 i Gildehuset - AFLYST  

     afbud til gruppeleder i 2. gruppe senest 9.11.2020 

 

Grupperne 

1. Gruppe 18. november kl. 13 mødes hos Sonja 
2. Gruppe nærmere ved gruppeleder 
3. Gruppe 25. november kl. 13 mødes hos Lise 

Så er vi så småt i gang igen på trods af corona restriktioner, man kan sige, det er vores held, at 
vi ikke er så mange i gildet.  

Forbliver forsamlingpåbudet, på max 50 personer, ikke ændret i nedadgående retning, forventer 
vi også at afholde julemøde med 2. Gilde den 9.12.2020, hvor det er 3. gruppe der står for arran-
gementet. 

Det sker på Fyn 

Turen i november måned – den 7. november - er langs Odense Å og Åsum.  
Alle er velkomne, kom og hør om mordet på herredfogeden på Åsum bro, få turbeskrivelse på 
mail fra: nybent@midtfyn.net  
Laugets årsmøde måtte vi desværre aflyse, vi håber det kan gennemføres på vort julemøde i Da-
nehofhytten (Kappendrup) den 30. november. 

Husk at lænestolen er verdens farligste opfindelse – gå med. 
Johan, 1. gilde 

 

Riddergrupperne i Odense Stadsgilde 
 

Riddergruppe 1. -  
2. december kl. 13.30 hos Ole Bonde 
Fortsætter drøftelse af Stephen Hawkins’s bog 
Gildehilsen Ole. 

Riddergruppe 2. -  

27. november hos Elna i Nyborg 

De mørkeste og lyseste Dogmer i Kristendom, Jødedom og Islam.  

Gildehilsen Elna 

mailto:nybent@midtfyn.net
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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/ 

 

Lørdag den 7.  Naturlaug til Åsum og Vollsmose 
 
Mandag den 9.  Gildehal kl. 18.00 gr 82 står for maden 
 

Onsdag den 25. Fredslyset se program i bladet - AFLYST - se side 4 
 
Mandag den 30. Julemøde Naturlaug i Danehofhytten ved Kappendrup. 
 
 

Vi hejser Flaget for Ulla den 13. november - Stort TILLYKKE 
 

GRUPPERNE: 
gr 81 - Mandag den 2. Møde hos Inger og hun undersøger om mulig besøg i Ubberud kirke 

og få lidt historie. 
gr 82 - Mandag den 16. Møde hos Bodil kl. 18.00 Karin fortæller om Fjellebro. 

Vi har været en tur rundt for at se de slotte og herregårde, vi læser om. 

Skytten: Ærlighed betyder uendelig meget for Skytten, og til tider ender han op med at være alt 
for ærlig. Det støder andre, når Skytten er udiplomatisk, som han ofte er fordi han foretrækker 
ærlighed frem for diplomati. Til gengæld har Skytten et fantastisk godt humør og folk tilgiver 
ham hurtigt.  

STJERNETEGN 

I mange år har rigtig mange mennesker interesseret sig for stjernetegn - og sætter man sig lidt 
dybere ind i tingene, forstår man egentlig godt hvorfor. Stjernetegn er nemlig rigtig interessan-
te, og der kan kobles mange sjove teorier og historier op på de enkelte stjernetegn. 
November er delt i 2 stjernetegn, nemlig Skorpionen fra 23. oktober til 21. november og Skyt-
ten fra 22. november til 21. december 

Skorpionen: Kan ind imellem lide under et voldsomt sortsyn og temperament. Jalousi kan dri-
ve ham ud i nogle eksplosive situationer. Er du Skorpionens ven, så er der ingen ende på den 
omsorg og opmærksomhed, han viser. Skorpionen er en stærk leder, der stædigt arbejder for at 
nå i mål.  
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 Mester har ordet! 
spejderideen for voksne 

Kære gildebrødre 
Så er vi nået til november – årets suverænt mørkeste måned, hvor vi for alvor trækker indenfor og 
varmer os ved brændeovnen og/eller det gode selskab, som heldigvis ofte består af gode gilde-
venner. 
 

Desværre har vi måttet aflyse årets Fellowshipaften – med kun 19 tilmeldte har vi besluttet ikke 
at gennemføre arrangementet; men vi forventer at 2021 bliver et mere ”normalt” år, hvor vi igen 
kan holde Fellowshipaften sammen. 
 

Også mødet med Sct. Georgs Gildernes udviklingskoordinator Bente Christensen den 16. novem-
ber og Fredslysarrangementet den 25. november har vi måttet aflyse. 
 

Hvis gilderne kan og vil holde jeres eget fredslysarrangement, kan man hente fredslysbudskabet 
på Sct. Georgs Gildernes hjemmeside. 
 

Årets fredslysbudskab er: 
”Fred overvinder grænser” 

 

Der er i skrivende stund ikke truffet endelig beslutning om, hvorvidt vi gennemfører eller aflyser 

vores Nytårskur søndag, den 3. januar 2021; men I vil blive orienteret inden jul via jeres gildele-
delse. 

Venlig hilsen 
Karen 

Som det er alle bekendt, er Fredslysgudstjenesten den 25. november 2020 i Odense  
Domkirke aflyst, da de regionale arrangementer, hvor man kunne afhente årets  
fredslys, blev aflyst, og Landsgildeledelsen herefter meddelte, at alt omkring årets  
Fredslys var aflyst. 
Vi tog det til efterretning; men har nu konstateret, at det alligevel bliver muligt at afhente fredsly-
set flere steder i landet. 
Odense Domkirke har også valgt at afholde ”lysgudstjeneste” den 25. november 2020 kl. 19.00, 
og det giver jo alle (max. 80 personer) mulighed for at deltage i denne aften. 
Jeg vil derfor opfordre til, at man støtter op om denne aftengudstjeneste, og hører jeg om mulig-
hed for at få sit lys tændt, om der skal være tilmelding eller andet, som kunne have interesse i for-
bindelse med denne aften, giver jeg besked til kanslerne, som vil sørge for videre formidling. 
Jeg kan dog allerede oplyse, at i hvert fald Ulla Lund og jeg tager til Kolding den 24. november 
for at hente årets fredslys, så der vil under alle omstændigheder være mulighed for at hente det 
hos en af os. 
(Ja, så er der alligevel lidt, der bliver, som ”som det plejer” – dejligt) 
Venlig hilsen 

Karen 
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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/ 

18. november kl. 19.00: Gildehal - AFLYST 
Vi skal forny vort gildeløfte, indsætte ny skatmester og kansler, fejre Astrid og Lises 25-års ju-
bilæum samt Rittas 50-års jubilæum. 
Vi håber at kunne afholde gildehallen og efter samme retningslinjer, som vi tidligere har be-
skrevet.  
Altså HUSK mundbind ved ankomst og gå direkte ind i gildehallen.  
Efter gildehallen er gildet vært ved kaffe og kage.  
Derfor HUSK at medbringe kop/krus og tallerken. Vi slutter senest kl. 22.00. 
Gruppevis tilmelding til Anne Præstekjær, tlf. 21 20 27 62 eller annesteg@youmail.dk, senest 
den 10. november. 
 

25. november: kl. 19.00 Fredslys-gudstjeneste i Odense Domkirke -  

AFLYST - læs side 4 
 

Gruppemøder: 
1. gr. 12.11. kl. 18,00 hos Lise 
2. gr.  02.11. kl. 12,00 hos Ritta - aflyst 
3. gr.  02.11. kl. 10,00 hos Ketty 
4. gr.  10.11. kl. 18,00 hos Hanne 
5. gr.  04.11. kl. 18,00 hos Kirsten 
6.gr.  05.11. kl. 13,00 hos Else 
7. gr. 04.11. kl. 13,00 hos Lone M. 

 

Mærkedage: 
 

 05.11. har Ritta Rossen 50-års gildejubilæum 
 15.11. har Lise Pedersen 25-års gildejubilæum 
 Gildet ønsker begge hjertelig til lykke.  

mailto:annesteg@youmail.dk
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 3. GILDE 
GK  Hanne Veje Olsen GM  Erik Olesen GS  Karin Ravnkilde 

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/3-sct-georg-gilde/ 

26. november. Gildemøde i Gildehuset kl.18.30 
Arkæologi på havbunden. Historien om udgravningen af stenalderbopladsen i Tybrind Vig. 
Med foredrag af Hans Dal. Skulle der komme ændringer meddeles det direkte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. november.  Gilderådsmøde hos Karin kl.18.30 
27. november. Fredslyset i Domkirken - AFLYST, men læs side 4 
 

Gruppemøder: 
1. gruppe torsdag den 19. november kl. 18.30 hos Gutte 
2. gruppe torsdag den 12. november kl. 14.00 hos Axel 
3. gruppe onsdag den 11. november kl. 14.00 hos Aase 
 
 

 
 Vi ønsker Ulla Jensen 
 Et stort tillykke med de 75 år den 18. november. 
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Jeg er taknemlig for..... 
konen, som siger, det bliver pølser med brød til middag - 
fordi det betyder, at hun er hjemme hos mig, og ikke sammen med andre - 
for manden, som ligger på sofaen med avisen, 
fordi det betyder, at han er hjemme hos mig og ikke på værtshus.  
for teenageren, som klager over at skulle rydde op på sit værelse, 
fordi det betyder, han/hun er hjemme og ikke på gaden,. 
for skatten jeg betaler, 
fordi det betyder, at jeg har et arbejde. 
for rodet, som jeg må ordne efter et selskab, 
fordi det betyder, at jeg har haft venner på besøg. 
for tøjet, der er blevet for lille, 
fordi det betyder, jeg har nok at spise. 
for min skygge, som forfølger mig, 
fordi det betyder, at jeg er ude i solen. 
for vinduer, som må vaskes, og kælderen som må ryddes, 
fordi det betyder, jeg har et hjem. 
for alle klagerne jeg hører om regeringen, 
fordi det betyder, vi har talefrihed. 
for parkeringspladsen, jeg finder længst væk fra indgangen, 
fordi det betyder, at jeg både kan gå og har bil. 
for den store strømregning, 
fordi det betyder, at jeg har både lys og varme. 
for bunken med beskidt tøj, som må vaskes, 
fordi det betyder, at jeg har nok tøj. 
for ømme muskler om aftenen, 
fordi det betyder, at jeg kan arbejde hårdt. 
for vækkeuret, som hyler hver eneste morgen, 
fordi det betyder, at jeg fortsat lever. 
og til sidst... 
for at jeg får e-mail, 
fordi det betyder, at nogen tænker på mig. 

 

Igen i år vil der blive sat et juletræ op i gildehuset 
pyntet med lys og det hele. 
Det vil blive sat op inden første søndag i advent. 

Har du reserveret gildehuset ???????????????? 
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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/ 

 

Den 6. november fylder Else Andersen 90 år, og vi ønsker stort til lykke. 

Den 19. november er der gildemøde, hvor stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen kommer 

og fortæller om udviklingen i Odense - AFLYST 
 

Grupperne 
Gruppe 1:  5. november hos Ny og Bent – gode og dårlige vaner. 
Gruppe 2:  Ikke planlagt 
Gruppe 3:  16. november hos Else Andersen 

Hjælp dem der servicerer os, så vi kan have et velfungerende gildehus.  
Husk at melde afbud hvis I ikke skal bruge gildehuset.  
Det sparer os for både tid og penge.  

Send en mail til gildehuset.odense@gmail.com  
TAK. 

 

Praktiske ting…. 
 Skulle du komme ud for at den trådløse mikrofonen ikke virker, så skal der  
 nok bare skiftes batterier. 
 De sidder til opladning i højsædet, så det vil du selv kunne skifte.  
 Så du vil være sikker på en god aften. 
 Har du praktiske ting vedr. det tekniske kan du altid få hjælp inden dit arr. 
 Husudvalget 

 

ARBEJDSDAG I GILDEHUSET 
Se næste side …….. 
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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/ 

Onsdag den 4. november fra kl. 9.30 
ER der arbejdsdag i gildehuset. Har du tid er du velkommen.  
Du må godt sende os en mail så vi ved hvor mange der kommer og kræver en  
arbejdsopgave. 
Mail: gildehuset.odense@gmail.com eller sms: 30 60 90 88 
Vi ses måske. 

Den 4. Arbejdsdag i gildehuset. 
 
Den 8. Landsindsamling til Dansk flygtningehjælp. 
Der vil komme besked rundt, hvordan vi praktisk kommer til at deltage. 
 
Den 12. På grund af de nyeste restriktioner er vi desværre ”tvunget” til at  
flytte koncert og foredrag om Familien Trapp endnu engang, så reserver  
allerede nu den 15. april, så håber vi det lykkes . 
Vi håber på forståelse fra de allerede tilmeldte. 
 
Den 16. Vi prøver om vi kan gennemføre vores gildeting.  
Der vil komme nærmer ud til gildet medlemmer direkte. 
 

Den 28. Det store juletræ tændes ved Gildehuset. Kl. 16.00  

Undskyld!!! Så er der Nye P tilladelser. 

Pr. 1. november 2020 har vi indgået aftale om kontrol af vores P-pladser med parkeringsselskabet 
COPARK. Gennem vores aftale med COPARK får vi løftet kvaliteten og antallet af kontrolbesøg 
og vi har sikret os et godt afkast af de kommende indtægter. Administrationen af P-tilladelser står 
vi selv for og derfor skal al kontakt vedr. udstedelse af P-tilladelser fremadrettet ske til mig (Erik 
Johnsen). Vi glæder os til det ny samarbejde. 
Om COPARK 
COPARK er et danskejet og autoriseret parkeringsselskab som tilbyder fleksible, administrations-
lette og gennemskuelige parkeringsløsninger til alle der råder over privat parkeringsareal.  
COPARK blev etableret i 2018. Siden vores entre på markedet har vi taget imod små og store 
kunder i hele landet, som har ønsket et alternativ til de store og markedsledende parkeringsselska-
ber. Hos COPARK ønsker vi at vores kunder oplever at have stor indflydelse på alle dele af sam-
arbejdet. Vores kunder bestemmer derfor selv hvilke P-regler der skal være gældende og har med-
indflydelse på hvordan vores parkeringsvagter skal føre tilsyn.  

COPARK er ny parkeringsleverandør til Højstrupvangens Parkering 
Vi har besluttet at udskifte vores aftale om parkeringskontrol med APCOA Par-
kering.  

mailto:gildehuset.odense@gmail.com
mailto:gildehuset.odense@gmail.com

