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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 downloades og 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. 
Marts nr. er det 1. 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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Og det er lige fantastisk hver gang. Et under af dimensioner. Naturen er stabil, den svigter ik-
ke, lige meget hvad der truer os mennesker. 
 

Det er ikke bare et forår ligesom alle de andre. Nej, det er DET HER forår! Noget, der kan gri-
bes og føles på lige her og nu. Og aldrig helt det samme. 
 

De første små erantis er i blomst i min have. Netop våg-
net op af vintersøvnen, skønt jorden stadig er hård og is-
kold. Den er et kært vidnesbyrd. 

Tegnet på forår, uanset hvad kalenderen siger. På liv og 
overlevelse. En stærk vilje! Lige præcis det, jeg mener, 
livet handler om. 
Viljen til at LEVE. Her og nu. At strække sig op mod lyset, ligesom sådan en lille sart vækst 
og sige ”Ja!” 

Forår er en ny begyndelse, uanset hvor slemt det hele så end har set ud. For naturen, men også 
for enhver af os, hvis vi vil. Hvis vi åbner øjnene og ser, at det er lige nu. I dette øjeblik. Ikke 
noget, der kan udskydes. At udskyde kan være det samme som at overse. Eller giver afkald. 

Det handler om at gribe de lyse øjeblikke. Noget, der er sart og så let og levende kan forsvin-
de, hvis vi ikke har øje for det. 

Forleden da jeg gik i haven for at klippe et par grene til min vase i stuen. Hørte jeg noget pusle 
under en busk, jeg fik øje på en lille solsort der fulgte mig med øjnene, jeg kunne ikke lade 
være med at sige ”Hej” til den, som om vi kendte hinanden, den blinkede med øjnene og vente 
så roligt tilbage og søgte videre i bladene. Jeg blev glad ved tanken om den fuglesang, der 
snart vil fylde haven. 

Et øjeblik hvor jeg glemte den usikre tid vi er i i denne tid. 

Håbet er jo som bekendt lysegrønt, ligesom foråret. 

Så – ung eller gammel, fattig eller rig, trist eller glad – hvad forhindrer os i på en eller anden 
måde at nyde at foråret og lyset er på vej. Lige nu. 

At opleve noget så stabilt som forårets kommen er livgivende, i den usikre situation vi lever i 
her i 2021!! 

 

Godt nytår. 

Margit Christiansen 
9. gilde 

En duft af forår.  

Foråret er over os - tro det eller ej! 
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Hvem er det, som isner i blodet,  
som hvidter min rudes glar. 
Hvem tegner med rim i min have?  
- Nuvel, det er februar. 
Du kaldes (den lille gale)  
og artig du lyder dit navn, 
men skælm har du også i øjet,  
du slutter med Fastelavn. 
 
Februar, du er den lille,  
den mindste i søskendes flok, 
tit får du de særeste nykker, 
lidt lunefuld er du vistnok. 
Thi bedst som jeg tror, det er vinter,  
så er det, underet ske. 
Du hilser med gule erantis,  
og gækker – selv om det sner. 
 
Der kives ved konferencernes bord,  
mens livets evige love 
sker fyldest foruden ord. 
Ak, februar, kunne du bringe,  
det ene, jeg beder dig om: 
Lidt fred i vor stridende verden 
- så skal du ha’ TAK, at du kom! 

 



- 14 - 

 Hvorfor holder vi Fastelavn. 
Mange kender fastelavn som en dag, hvor man klæder sig ud, spiser fastelavnsboller og slår 
katten af tønden, men hvorfor vi holder fastelavn er for de fleste gået i glemmebogen. 
 

Fastelavn strækker sig over 4 dage, og tæller fastelavnssøndag, fastelavnsmandag, hvide tirs-
dag og askeonsdag, der markerer fastetidens begyndelse. Oprindeligt var det en voksen faste-
lavnsfest, det er først i nyere tid, at fastelavn er blevet børnenes fastelavnsfest. 
 

Fastelavnssøndag var en af de sidste dage, hvor man førhen måtte spise kød, den blev derfor 
også kaldt for flæskesøndag. Den anden dag er fastelavnsmandag, ligesom fastelavnssøndag 
var en dag, hvor man måtte spise kød, var fastelavnsmandag ligeså, og blev kaldt for flæske-
mandag. Disse to dage gik ud på at te sig vanvittigt og spise og drikke i store mængder. Heref-
ter følger hvide tirsdag 
Det var en form for overgangsdag, inden den sidste dag i fastelavn. Her spiste man hvide bol-
ler, og det er også herfra fastelavnsboller stammer. Den sidste dag i fastelavn og inden fasten 
er askeonsdag. Askeonsdag var dagen, hvor man malede et sort kors af aske i panden, og for-
beredte sig på den 40 dages lange faste. 
 

I 1536 gik man bort fra den kristne faste, men bibeholdte den festlige del af fastelavn. En tra-
dition med at slå katten af tønden opstod da man droppede fasten. Helt frem til slutningen af 
1800-tallet var det faktisk en levende kat, der var inde i tønden – og ikke slik, som vi kender 
det i dag. Katten blev ofte slået ihjel efter legen, da de sorte katte blev anset for at været for-
bundet med djævlen. Katten af tønden blev derfor anset, som et forsøg på at fordrive det onde. 

I dag er det børnene, der fejrer fastelavn. Det starter som regel søndag med at børnene vækker 
forældrene med fastelavnsris, og spiser fastelavnsboller. Fastelavnsmandag bliver brugt på at 
klæde sig ud og slå katten af tønden i skolen, børnehaven eller vuggestuen. Hvide tirsdag og 
askeonsdag fejres stort set ikke i dag. 

Fastelavn falder altid syv uger før påskedag. Det veksler hvert år, hvornår påsken ligger, hvor-
for det også veksler, hvornår fastelavn ligger. Fastelavn falder altid en søndag, nemlig faste-
lavnssøndag.  

I 2021 må børnene kigge langt efter denne traditionsrige dag, men den 27. februar 2022 kan 
de igen få lov at slå ”Katten af tønden” 
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 Mester har ordet! 
spejderideen for voksne 

Februar og fastelavn hører sammen – tidligere holdt vi fastelavnsfester; men det er – lige som 
så meget andet, gået lidt i glemmebogen; måske skulle vi indlede gildelivet vol. 2 med en god 
gang tøndeslagning? 
 
Et andet emne, hvor vi alle skal slå et ”slag”, er landsgildetinget i september 2021. Som jeg 
nævnte i det foregående nummer af Gildekontakt, har alle tre medlemmer af landsgildeledelsen 
meddelt, at de ikke har planer om at stille op, når der skal vælges landsgildeledelse, og det er 
derfor vigtigt, at alle gildebrødre ser sig selv dybt i øjnene og seriøst overvejer, om ikke det var 
NU, man skulle række hånden ud og op og sige: ”Jeg vil gerne være med til at arbejde for, at 
Sct. Georgs Gilderne i Danmark også i årene fremover er en del af vores liv”. 
 
Tænker du nogle gange over 
 hvor stor en del af dit liv og dit netværk, der knytter sig til Sct. Georgs Gilderne?  
 hvilke oplevelser, du har haft som gildebror?  
 hvilke venskaber, du har knyttet til andre gildebrødre? 
 
Du behøver bestemt ikke vente på, at andre opfordrer dig til at påtage dig den store opgave, det 
er at lede Sct. Georgs Gilderne ind i fremtiden; meld dig selv, og jeg er sikker på, du vil få stor 
opbakning!! 
 
Der er masser af udfordringer med at få de voksne spejdere, som ikke længere kan/vil påtage 
sig at være ledere, til at få øjnene op for, hvilke muligheder man har for at fortsætte netværk og 
nærvær sammen med andre gildebrødre – eventuelt i en form for ”unge-gilder” med mulighed 
for samarbejde og fælles arrangementer med os andre knap så unge.  
 
Jeg tror da også, de fleste af os ønsker, at vores værdier (såvel materielle som immaterielle) fø-
res videre af personer, som har samme spejder- og gildeidealer som vi, der er med i dag, har. 
Sct. Georgs Gilderne blev stiftet i Danmark i 1933 af en flok tidligere spejderledere, der mang-
lede noget indhold i det liv, som igennem årene havde været præget af deres spejdertid. 
 
Der må jo have været noget, der fængede de tidligere spejdere, for i løbet af en kort årrække 
blev idéen bredt ud i hele landet, og snart blev der også oprettet Sct. Georgs Gilder i andre dele 
af verden.  
 
Sct. Georgs Gilderne er i dag en international organisation med mere end 60 medlemslande, 
som hver især har opbygget deres egne ”Sct. Georgs Gilder”, og i 2023 kan Sct. Georgs Gilder-
ne i Danmark fejre sin 90års fødselsdag, samme år som ISGF (tidligere IFOSAG – the Interna-
tional Fellowship of Former Scouts and Guides) har 70års jubilæum. 
 

Venlig hilsen 
Karen 

Kære gildebrødre 
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De seneste år er odenseanske Thomas Dambo blevet verdenskendt for sine enorme trolde 
opført af genbrugsmaterialer. Nu er der opført en ny trold opført et hemmeligt sted i 
grænselandet mellem Skibhusene og Stige Ø, hvor han legede som barn. 

Siden 2011 har Thomas Dambo arbejdet som multikunstner og udført et væld af kunst-
projekter og skulpturer i Europa, Nordamerika, Kina og Korea. Troldene er blevet til af 
genbrug materiale fra byernes lossepladser. Ved at gøre dette håber han at inspirere folk 
der hjælper til, at have det sjovt, gå på skattejagt og være opmærksom på genbrug. 

 I løbet af sommeren 2020 bliv der gemt / opført 10 nye troldskulpturer på hemmelige 
steder rundt omkring i Danmark i en kæmpe skulpturjagt. Projektet hedder "Rejsen til det 
gigantiske Troldefolkefest. Der bliver skabt ved hjælp af lokale donationer og hjælpere. 

At Thomas Dambo bygger en trold i Odense, hænger sammen med corona-pandemien. 
Hvis det ikke havde været for den, havde han formodentlig befundet sig på Filippinerne, 
i Australien eller i Puerto Rico, hvor han var i gang med nye troldeprojekter. 
  
Placeringen af trolden i Odense, kan evt. oplyses på tlf. 2991 5015.  

Vi kunne evt. mødes derude og gå en tur. (God ide). 

Med venlig hilsen 

Johan 1. gilde 

TAK til Johan for en god historie. 

TROLDE I ODENSE. 
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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 10.02  Fællesmøde med 2. Gilde  
arrangerende gruppe 2. gruppe    
(arrangementet er afhængig  om forsamlingsloftet ændres.) 

Onsdag den 10.3. Gildeting, 3. gruppe  
 Også dette arrangement er afhængig af om forsamlingsloftet ændres. 

 

Gruppemøder: 

1. Gruppe: Nærmere ved gruppeleder  

2. Gruppe: 17.2. kl. 18.00 hos Irene 

3. Gruppe: Nærmere hos gruppeleder 

Fællesskabet kan dyrkes udendørs og på afstand.” 

Lige nu står vi alle i en svær tid. Så hvis du trænger til at komme ud af din isolerede tilværelse 
kan det give god mening at tilbagelægge et par kilometer og få luftet tankerne og bruge sanserne. 

Man bliver både skarpere mentalt og fysisk ved at bevæge sin krop, hvad end det er ved hård fy-
sisk aktivitet eller i ens eget tempo. 

”Sammen i bevægelse” er et projekt der er søsat af en del idrætsorganisationer. Jeg vil opfordre 
til at vi, om forhåbentlig ikke så lang tid kan se, at corona- vaccinationerne er kommet godt i 
gang, kan ses til vore ture i Naturlauget og bevæge os sammen. 

Gå og vandreture har ry for at give lettere adgang til mere kreative og filosofiske tanker. ”Jeg 
kender ingen tanke så tung, at man ikke kan gå fra den” er et kendt citat af Søren Kierkegaard. 

Derfor kan en aftalt gåtur være en god strategi for at få mere indhold i hverdagen. Gåture kan 
nemlig også kombineres med andre aktiviteter, hvor det er muligt at se andre mennesker uden-
dørs og samtidig holde afstand. 

Året vi skal gå med Naturlauget går bl.a. til Sydfyn- Haderslev-Torø -Bogø- Hylkedam- Svan-
ninge – Mols – Sybergland. 

Når du læser dette er der kun ca.3 uger til at vi forhåbentlig kan mødes på Laugets første tur i år, 
som er lørdag 20. februar og går til Dyreborg. 

Kontakt tlf. 21 49 19 38 eller nybent@midtfyn.net. Og du vil få en turbeskrivelse tilsendt. 
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Grundet Covid-19 stramninger, og dermed opfordring til - at man minimerede sammenkomster, 
blev der ikke afholdt det sædvanlige koordineringsmøde i forbindelse med uddeling af penge fra 
diverse goodturns fonde. 
 
Goodturn Fonden i Odense havde modtaget ansøgning fra 
 

1. Polarstjernen 20.000 Kr. (som flere har modtaget fra) 
2. 1. Otterup DDS 10.710 Kr. til diverse udstyr til bålplads 
 
3. Gilde donerer 4.000,00 kr. til HOME-START. Midlerne går til PR-arbejde for at få flere til at 
melde sig som frivillige til at arbejde for HOME-START 
 
3. Gilde donerer 5.000,00 kr. til Polarstjernen til hjælp til sikring af deres bålhytte – de har pro-
blemer med at unge -uindbudt- bruger hytten og begår hærværk. 
 
Goodturn Fonden donerer 6.000,00 kr. til Otterup DDS til diverse udstyr til bålplads. 

Med venlig hilsen 
Per Christiansen 
 
Dejlige billeder fra Otterup DDS. 

DONATIONER 

mailto:nybent@midtfyn.net
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Fra Stadsgildets beretning året 1955/56. 
Herunder kan I læse fra arkivet.  

Det giver stof til eftertanke, her hvor vi stadig føler os belastet af Covid 19.  
Som I kan læse, så var der meget, der heller ikke var let i 1955, hvor der ikke var de sociale 
hjælpeforanstaltninger, som vi kender i dag.  
Mange hilsener fra Kay - 4.gilde. 
 

Stadsgildemesters beretning året 1955/56 indeholdt bl.a.: 
Bente Ehrenskjøld gildesøster i 1. gilde og socialundersøger her i byen rettede en henvendelse 
om hjælp til en familie, der var kørt ubehjælpelig fast. Manden er uddannet som konstruktør 
på Horsens bygningsteknikum, men blev ramt af en sygdom, der desværre gjorde ham til in-
valid. Han lærte derefter urmager faget, men da han ikke kan arbejde ude på grund af sin syg-
dom, skulle han anskaffe sig alle grejer til urmagerværkstedet.  
 

Selve studiet og anskaffelsen af materialer har oversteget familiens økonomiske kræfter. De 
pådrog sig en gæld på 4.000, - kr. og da det viste sig umuligt, at komme ud af denne på rime-
lig tid, sled det sådan på nerverne og humøret, at det hele var ved at ramle for dem. 
 

De ustandselige rykkerskrivelser var en kilde til daglige bekymringer. 
Bente ville gerne hjælpe familien, som hun havde fået det bedste indtryk af, men socialvæse-
net havde, selv om de så velvilligt på sagen, ingen mulighed for at hjælpe. Man mente, at det 
ville give ro, hvis gælden blev samlet et sted, og familien kunne få en fornuftig ordning med 
hensyn til tilbagebetalingen.  
 

Gilderne gik ind for at hjælpe. Gælden blev opgjort til 4.300, - Disse penge lånte familien 
rentefrit af gilderne. Afdragene skal efter familiens eget ønske ske med mindst kr.600,- årligt. 
 

Beretningen slutter med at Stadsgildemester Poul Christiansen fortæller, at han har besøgt fa-
milien nogle gange, og efter at gælden nu er samlet hos gildet, er humøret steget mange gra-
der. 

Fra Stadsgildets gemmer. 

Den dag der går med glæde  
kommer ikke igen med sorg. 
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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/ 

 

Vi holder en pause i denne måned, da vi jo ikke må samles så mange, og så håber vi på, at vi 
snart bliver vaccineret, så vi kan ses lidt mere end nu. 

Gruppemøder: 

Gruppe 81 aflyser mødet hos Lone 

Gruppe 82 har ikke fastsat nogen dato. 

 

Kan I nu have det godt til vi ses igen.  

Hilsen Karin 

NYT FRA GILDEHUSET 

Sådan så det da ikke ud sidst jeg var der ?????? 
 
Nej det ser fint og flot ud som det plejer. Trods den-
ne nedlukning er der stadig nogle Gildebrødre, som 
er mødt op og passer huset på alle leder og kanter. 
MANGE TAK. 

RESERVATION af gildehuset. 
Der vil først i februar kommet en kalender rundt til kanslerne i gilderne, så de kan se hvad dag, 
der er reserveret til dem eller af dem - da der har været lidt turbulens med manglende møder og 
skift af ledelser. 
Dette er lavet for; at når vi kan begynde igen med møder/arrangementer i de forskellige grupper, 
at der ikke skal ske misforståelser. 

Ja se ... det er skønt at komme til gildehuset og se der er 
nogen som stadig tror på at vi stadig eksisterer. 
 
Så det er bare AT SIGE TAK til den gildebror eller frem-
med-ven af os, som kommer med en lille pose indsamlet 
dåseringe. Det sker faktisk tit, at der ligger en lille pose på 
dørtrinet eller i postkassen eller en større pose på kælder-
trappen. Bliv bare ved. 
 

Jeg tillader mig at sige tak på Projekt Dåseringe´s vegne. 
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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/ 

Vedr. Gildeting den 17. marts. 2021: 
Vi ved, at det ikke er sikkert, at vi kan afholde gildeting den 17. marts, men vi er opti-
mister og vi håber……. 
Der skal vælges ny Gildemester på gildetinget. Har du lyst til at afløse Jette, eller har 
du gode ideer til en afløser, så kontakt Jette. 
Forslag der ønskes behandlet på gildetinget bedes sendt til Gildemester Jette Born, 
jetteborn@gmail.com senest en måned før gildetinget. 
 

Flere grupper har aflyst de planlagte gruppemøder og ikke fået aftalt nye datoer. Derfor er 
det begrænset hvor mange gruppemøder, der er med for februar. 

Gruppemøder: 
1. gr. 10.02. kl. 18,00 hos Poul Egon 
3. gr.  01.02. kl. 10,00 hos Speck 

5. gr.  03.02. kl. 18,00 hos Lise 
6. gr. 19.02. kl. 12,30 hos Astrid 

Den 18.02 bliver Hanna 70 år. Gildet ønsker hjerteligt til lykke. 

 

Ren samvittighed er ofte tegn på dårlig hukommelse 
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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/ 

 

Riddergrupperne i Odense Stadsgilde. 
Der er altid plads til en der vil deltage i en god debat. 
 
Riddergruppe 1. 
Vi har udsat vore møder indtil der kommer nye udmeldinger fra myn-

dighederne.Når nye udmeldinger foreligger, kontakte jeg gruppen for 

en ny mødedato. 

Gildehilsen Ole. 

Riddergruppe 2. 

Næste gruppemøde hos Ulla Lund er aflyst.. 

Gildehilsen Elna 

 

1. gilde er gået i hi og sover indtil videre. 
Når vi og bjørnen vågner, vil gildeledelsen og grupperne give besked. 

Gildehuses Håndværkerbande  

Her i februar tager vi lige en pause med at mødes alle 
sammen. 
Vi skal tage hensyn til hinanden og passe på. 

Hvis du har lyst kan du jo sætte kryds i kalenderen onsdag den 3. marts. Pas godt på dig selv 
så længe. 

mailto:jetteborn@gmail.com
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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/ 

 

Hvornår må vi komme ud af boblen ?????  

Det er jo skønt når alle møder op. Men hov hov det var en for mange, vi må kun være 5 og vi 
skal jo være fra den samme BOBLE. 
Det er jo dejligt når alle møder op til et arrangement, som andre gildebrødre har brugt tid på at 
arrangere.  
Vi tager den nemme beslutning og aflyser vores arrangement sammen med 9. Gilde i denne 
måned. 
Når vi kommer efter den 5. februar og forhåbentlig kan se ud af boblen, så vi igen kan afholde 

vores aktiviteter - så vil der komme mail rundt, så I kan se vores aktiviteter fremover. 

Tab ikke modet. 
Vi må stadig gå en tur. 
Vi må stadig vaske op for konen. Eller hjælpe hende med det. 
Lave mad - hvis fruen ikke er hjemme. 
Der er stadig mange muligheder for en mand - i et delvis ned-
lukket samfund. 
Skulle det gå helt galt ………. Er der jo også en mulighed for at 
fortælle din omgangskreds hvad din interesse er (Gildebror) 
Send en mail eller hvis du har venner på Facebook, kan du også 
meddele det der. 
Der er en stor fordel ved kommunikation, mange har tid til at 

modtage i øjeblikket. Tænk positivt ………... 

Det er synd man ikke kan bytte problemer med hverandre ... 
For de fleste ved jo hvordan man løser andres problemer. 
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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/ 

Mon ikke vi alle har brug for lidt hygge i år. 

Gildemøde: Torsdag den. 28.02.2021 kl. 18.30 

Desværre aflyst 

Gilderådsmøde den 18.02. 2021 hos Hanne V. O. kl. 18.30 

Gruppemøder: 
1. gruppe  torsdag den 11. februar kl.18.30 hos Erik Olesen 
2. gruppe  aftaler senere 
3. gruppe  aftaler senere 

Et stort TILLYKKE til Birte Bentzen der fylder 80 år, den 4. februar. 
Birte vil ikke være hjemme på dagen. 

3. Gilde har uddelt deres Goodwill midler. 
4.000 kr. til HomeStart til at søge efter nye frivillige hjælper. 
5.000 kr. til Polarstjernen til at lukke deres bålhytte af. 
 
Gildeskatten til Landsgildet er uændret i 2021 


