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Hvad sker der, når forskellige verdener mødes? Selvom vi går på samme skole, bor i samme by, i samme land, kan der være hele verdener
mellem os. Måske føles det slet ikke, som om vi befinder os på samme
planet, i samme bog eller på samme side. Og hvad er der egentlig PÅ
DEN ANDEN SIDE? Hvem lever der? Hvad føler de? Og hvad er det, der skiller os ad?
Egentlig er vi nogle sjove nogen – vi mennesker altså, og her taler vi ikke kun om gildebrødre.
Vi ved godt, at der er stor forskel på, hvordan vi tænker, hvad vi føler, og hvordan vi tolker oplevelser.
Vi skulle dog hellere fokusere på, hvad der samler os. Vi vil jo stadig gerne deltage i en hel masse på trods af, at årene er gået, og helst uden for meget besvær. Vi gør det, vi har lyst til, nyder
livet, deltager i hvad, der passer os, når det passer os – og ja, hvilket privilegium, selv at kunne
bestemme. Det skal vi glæde os over, men samtidig tænke på, at tage lidt hånd om dem, der måske ikke er så mobile mere.
Vi kan godt lide at aktiviteter bliver arrangeret for os. Det er så dejligt blot at skulle tilmelde sig
og betale, hvis det da koster noget. Slår vi op i Sct. Georg finder vi muligheder for at deltage i
mangt og meget, ja selv gennem vores eget Gildekontakt åbnes der ofte mulighed for deltagelse i
andre gilders arrangementer, og videre til Naturlaug, hvor vi blot ved at tegne et medlemskab,
for den nette sum af 50 kr./pers./år, kan få adgang til Fyn, Sønderjylland, Steen Blicher, Vestjysk
og Roskilde-Hedebos programmer.
Gennem Naturlaugene kommer man ikke kun ud i naturen på traveture året rundt, evt. ledsaget
af en sagkyndig guide, - og man lærer heller ikke kun om sin landsdel eller forskellige egne af sit
land. Man lærer gildebrødre fra andre gilder at kende. Mange oplevelser er det blevet til, på ture,
på weekender, og på ferier – ja, sågar et Operalaug med ture i flere lande i Europa har vi haft
sammen.
Nogle elsker at arrangere og hygger sig med det. Desværre er rigtig mange arrangementer blevet
aflyst i år, så vi krydser fingre for, at vaccinationer vil hjælpe på risikoen for Coronasmitte. Forventningens glæde er altid en stor drivkraft og uanset hvad, elsker vi ildsjæle, der gør det hele så
nemt og ligetil for os andre. Ildsjæle har vi heldigvis stadig en del af og forhåbentlig også i fremtiden. Alle er vi også lidt stolte, når vi deltager i et arrangement, hvor anstrengelserne har båret
frugt, resultatet stået mål med forventningerne, og alt ser ud til at være lykkedes på et højere
plan.
Det er lysten, der driver værket. Vi vil under ingen omstændigheder påduttes at skulle deltage i
noget som helst, om end det aldrig er så godt, for vi har vort frie valg til at gøre det, vi lige nu
finder er mest givtigt for os selv hver især. Jeg medgiver at familien kommer i første række, arbejdet nok i anden og så fritiden. Sommetider må vi dog gribe i egen barm og spørge os selv,
hvad om jeg havde stået på hovedet for en sag, og netop mit projekt blev valgt fra, ville jeg så
lægge den samme entusiasme i et nyt projekt på et senere tidspunkt – for måske igen, at blive
kørt lidt ud på et sidespor? Vi ved det godt alle sammen, ildsjælene brænder for deres projekter
og har lagt en skrækkelig masse energi, tid og arbejde deri, så det bør vi altid have i baghovedet.
Stolthed, engagement og entusiasme omkring dette at være gildebroder er grundlaget for at kunne kommunikere sin begejstring videre til kommende gildebrødre. Vi må efter bedste evne bakke
op om, og om muligt invitere nogen med til de arrangementer, vi føler, der vil være kraft og saft
nok i til også at kunne begejstre og på længere sigt at holde interessen fangen.
Slutter side 7
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Arrangør

Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre
Det mest underlige år i vores levetid – 2020 – er slut og foran os har vi et nyt og ubrugt år –
2021.
Jeg vil så inderligt håbe, at dette nye år vil betyde, at vi alle igen kan ses og få mange gode oplevelser sammen, uanset om det er i familien, vennekredsen eller i gilderegi – det trænger vi
vist alle til.
Det forgangne år har betydet udsættelser og aflysninger i en lind strøm; men på trods af den
ubudne og absolut ikke-ønskede gæst, har flere alligevel formået at fortsætte i hvert fald dele
af hverdagen, og det finder jeg er af yderste vigtighed, da vi ellers risikerer at miste ”gnisten”,
og så bliver det for alvor farligt; ikke mindst for de af vores gildebrødre, som i forvejen ikke
har det store sociale netværk.
Derfor har det også glædet mig, at flere har påtaget sig at afvikle gruppe- og gildemøder – naturligvis med fuld respekt for de restriktioner, vi alle er omfattet af.
Tiden har også gjort, at fantasien er blevet udfordret, og vi har fundet forskellige løsninger til,
hvordan vi kan mødes – uden at være sammen.
Således var vi nogle, som tog initiativ til, at der blev afholdt virtuelt møde for distriktsgildemestre, landsgildeledelse m.fl. som erstatning for det Distriktsforum, som Landsgildeledelsen
havde indkaldt til og efterfølgende aflyst.
Dette møde havde deltagelse af 19 af 28 mulige deltagere, og det var så stor en succes, at vi
afholdt yderligere et møde den 28. november; denne gang med flere deltagere – møderne er af
en ret uformel karakter, omend vi har både dagsorden og indlægsholdere på programmet hver
gang.
Vi har nu aftalt at mødes på denne måned en gang om måneden i hvert fald til og med juni, for
at vi kan udveksle idéer og tanker, ikke mindst med henblik på det forestående Landsgildeting
i september 2021 i Middelfart, hvor det ser ud til, at der bl.a. skal vælges en helt ny landsgildeledelse, idet både LGK Kirsten Christensen og LGS Paula Mikkelsen har meddelt, at de ikke
genopstiller. LGM Helmut Werth deltog desværre ikke i mødet, hvor de andre blev spurgt;
men han meddelte jo ved Landsgildetinget i 2019, at det var sidste gang, han genopstillede.
Fantasien må også i gang, når vi skal indlede gildeåret – og Nytårskuren, som vi jo (også) havde håbet, vi kunne gennemføre, kan heller ikke afholdes – ikke en gang ved at dele den i to; og
da det lige nu ikke er muligt at samles i større antal før end tidligst i marts, har vi tanker om at
lade årets første sammenkomst blive en kombination af I-dag og uddeling af donationer; men
mere om det, når vi nærmer os og har overblik over situationen.
Sluttelig vil jeg ønske jer og jeres kære et GODT NYTÅR – det kan da kun blive bedre end
det på alle måder underlige år, som vi netop har overstået.
Venlig hilsen
Karen
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ønskes alle fra Højstrupvangens Parkering
Gyldig til 31-12-2021

Det er det parkeringskort som skal bruges i det nye år (2021)
Vi kan se der er nogle som er i tvivl, og de bruger 2 kort.
Det er ikke nødvendigt brug dette så er i sikker.
ET STORT SPØRGSMÅL?????
Jeg har købt en ny bil hvad skal jeg gøre??
Du skal beholde din parkeringstilladelse og blot sende dit nye indregistreringsnummer til
mail: gildehuset.odense@gmail.com

Håber alle har bemærket det flotte flag på forsiden - og efter forlydende kommer der flere.
Sct. Georgs Gilderne i Odense gør en kæmpe indsats, for ”at vise flaget”, vise at vi er stolte af
at være gildebrødre. Lad os stå sammen om det vi har.

At forsvare en fejl er at fejle igen

-5-

1. GILDE
GK Bent Andersen

GM Ny Andersen

GS Johan Lundvald Rasmussen

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

1. gilde har ingen arrangementer i januar på grund af høj smitterisiko.
Grupperne:
1. Gruppe
2. Gruppe
3. Gruppe

28. januar kl. 14.00 hos Ny & Bent
19. januar kl. 13.30 hos Else
12. januar kl. 10.30 hos Hanne

I disse corona-tider:
Hun sagde:
- Det er altså irriterende med sådan et mundbind, når man skal tale i telefon.
- Så skift til ringbind ……..

Riddergrupperne i Odense Stadsgilde.
Der er altid plads til en der vil deltage i en god debat.

Riddergruppe 1.
Vores næste riddergruppemøde er hos Ole 14.01.2021 kl.13.30.
Vi fortsætter med at drøfte kapitel 4, 5 og 6 i Stephen Hawking’s bog
”Korte svar på de store spørgsmål”.
Gildehilsen Ole.
Riddergruppe 2.
Næste gruppemøde er den 25. januar 2021 kl. 14.00 hos Ulla Lund.
Inspireret af Galschiøt har man taget fat på de forskellige religioner.
Gildehilsen Elna
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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/

AARET DER GIK ….
Året startede med at lukke delvist ned og sluttede med næsten at lukke ned. Vi kan vel godt sige, at det var et år, hvor man kunne blive trænet i at være omstillingsparate.
Det er vel heller ikke så dårligt at prøve denne øvelse?
Der har ikke været så megen aktivitet i år. Vi har, flere gange, måtte aflyse vores planlagte arrangementer.
Vores vaccination gik i år over alt forventninger. Der var stor deltagelse, så det var en stor succes.
Vores juletræssalg var igen en stor oplevelse selv om vi måtte ændre mange ting bl.a. vores
servering af gløgg m.m. Trods det var det en god dag.
Vores salg ved gildehus startede ikke så godt. Da vi skulle starte med at hejse det store træ på 6
meter med en kranvogn, skete der det, at ham der skulle styre opsætningen - stod af sin cykel (Erik Johnsen) og måtte en tur på skadestuen og limes sammen.
Men med det tekniske vidunder, der hedder en mobiltelefon, kan man godt styre opsætningen
af et træ, trods det at man ligger på briksen og er omgivet af flere sygeplejersker.
Det er det man kalder godt arbejdsklima.
Nå, træet blev rejst og kranvognen kunne køre hjem, men pigerne på sygehuset mente, at jeg
lige skulle tage et par timer mere på briksen, så jeg kunne komme afslappet hjem.
Så da klokken var ca. 20 blev jeg hentet og kørt hjem.
Så det med at sælge juletræer og gøre klar til dette kan godt give nogle ”anderledes” oplevelser.
En dag havde jeg måske lidt travlt, og så kan man jo godt have tankerne et andet sted end i trafikken.
Pludselig kunne jeg se, at det sidste stykke ned til gildehuset havde jeg fået eskorte med blå
blink. Ja, jeg havde godt nok travlt med at komme ned og lukke op for salget af juletræer, men
jeg fandt ud af, at det ikke var juletræer de ville købe.
Nej de ville bare se den ældre mands kørekort og se om han var ædru, tror jeg.
Så sig ikke man keder sig som gildebror, man oplever meget.
Godt Nytår ønskes alle fra en gildenisse.
Fortsat fra side 2
Gildehuset har, ikke mindst i kraft af letbanen en super placering, som burde kunne udnyttes,
så toget ikke bare kører og lader os tilbage på perronen.
Viljen til at ville skabe og evnen til at kunne, det må vi udnytte i 2021!
Nina
8. 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/

Vi håber alle på et bedre 2021, hvor vi håber at det igen vil være muligt at mødes og få nogle
gode oplevelser sammen.
Nytårskuren, som det var meningen at holde lørdag den 2. og søndag 3.januar, er desværre
aflyst.
Torsdag den 28. januar kl. 18.30 - Gildehal i Gildehuset.
Tilmelding til Ulla og Jens-Aage
Mail: ullajensaage@gmail.com senest den 20. januar.

Gruppemøder:
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe

mandag den 11. januar hos Anita kl. 18.30.
torsdag den 14. januar hos Jytte Yde kl. 14.00
aftaler senere.
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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/

20.01. Nytårsgildehallen er p.g.a. forsamlingsforbuddet desværre aflyst.
Gruppemøder:
1. gr.
2. gr.
3. gr.
4. gr.
5. gr.
6. gr.
7. gr.

13.01. kl. 18.00 hos Flemming
11.01. kl. 12.00 hos Elna
04.01. kl. 10.00 hos Ib
Nærmere ved gruppeleder
06.01. kl. 18.00 hos Erik
22.01 kl. 13.30 hos Lizzi og Ole
Nærmere ved gruppeleder

Vi kan forhåbentlig ses mere til næste år

Til jer alle og jeres kære
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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/

Søndag den 3. - Nytårskuren er aflyst
Mandag den 11. januar Nytårs Gildehal
gr 82 står for dette
Husk afbud til Nina
Mandag den 4. januar - hejser vi flaget for Inger som bliver 80 år
STORT TILLYKKE
Torsdag den 14. hejser vi atter flaget, nu for Nina
STORT TILLYKKE

Grupperne:
gr. 81

Torsdag den 7 Gruppe møde hos Ulla kl. 13.00

gr. 82

Vi har ikke fastsat en dato.
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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/

Nytårsgildehal 13.1. 2021 kl. 18.30 i Gildehuset
arrangerende gruppe 1., afbud senest den 10.1. til Sonja
(dette arrangement afholdes naturligvis kun såfremt coronarestriktionerne tillader det).

Grupperne:
1. gruppe nærmere hos gruppeleder.
2. gruppe 20.1. kl. 12.30 hos Margit
3. gruppe 20.1. kl. 13.00 hos Kirsten
År 2020 var året hvor corona viraen fyldte rigtig meget, vi holdt afstand, undgik kram og kys
og ingen af os gav hånd til hinanden, næsten alle vores arrangementer blev aflyst. FARVEL til
2020!
Lad os byde 2021 velkommen og håbe på at vi igen kan nyde hinandens selskab i gildesammenhæng,

- Jeg fik fjernet et søm fra min fod i går
- det havde siddet der i fire uger …..
- Hvorfor har du dog ikke fået det ud noget før??
- Det var først i går jeg skulle bruge det ….
GODT NYTAAR
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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 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.

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.
Februar nr. er det 9. 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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