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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. 
Maj nr. er det 3. 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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Marts April Maj  

Hvert år venter vi på forår; men hvornår kommer foråret? 
 
Er det 1. marts, som ifølge kalenderen er den første forårsmåned? Eller er det forår, når lyset og 
varmen kalder os udenfor? 
 
Det er ikke fedt at være vejrprofet, som H.C. Andersen skrev om i sit eventyr ”12 med Posten”. 
(postkareten gør ophold uden for byens port). 
 

Nu kom den Tredie; han saae ud som bare Faste, men kneisede, for han var i Familie med „de 
fyrretyve Riddere" og var Veirprophet; men det er ikke noget fedt Embede, derfor priste han 
Fastetiden. Hans Pynt var en Dusk Violer i Knaphullet, men de vare meget smaa. 

„Marts, March!" raabte den Fjerde og stødte til den Tredie. „Marts, Marsch! ind i Vagten, her er 
Punsch! jeg kan lugte den!" men det var ikke sandt, han vilde narre ham April, dermed begyndte 
den fjerde Fyr. Han saae ud til at være rask paa det; han bestilte nok ikke Meget, men holdt 
mange Helligdage. „Op og ned er det med Humeuret!" sagde han, „Regn og Solskin, Flytten ud 
og Flytten ind! jeg er ogsaa Flyttedagscommissair, jeg er Bedemand, jeg kan baade lee og 
græde. Jeg har Sommertøi i Kofferten, men det vilde være meget galt at tage det i Brug. Her er 
jeg! til; Stads gaaer jeg i Silkestrømper og med Muffe." Nu kom der en Dame ud af Vognen. 

„Frøken Mai!" sagde hun. I Sommertøi med Kalosker. Hun havde en bøgebladegrøn Silkekjole 
paa, Anemoner i Haaret, og hun duftede dertil saadan af Skovmærker, saa Skildvagten maatte 
nyse. „Gud velsigne Dem! sagde hun, det var hendes Hilsen. Hun var nydelig! og Sangerinde 
var hun ikke paa Theatrene, men inde i Skoven; ikke i Teltene, nei, i den friske grønne Skov gik 
hun og sang for sin egen Fornøielse; hun havde i sin sypose Christian Winthers „Træsnit", for de 
ere som Bøgeskoven selv, „Smaadigte af Richardt", de ere ligesom Skovmærker. 
 

Foråret byder på ”regn og solskin, flytten ud og flytten ind”. Som eventyret slutter, først når året 
er gået, ved vi, hvordan det har været.  
Forventningerne har vi, om det så lige bliver i morgen, der bliver dagen for udeliv, så kommer 
den dag med ”bøgebladegrøn Silkekjole paa og Anemoner i Haaret”.     
 

Uddrag af H.C. Andersen: ”Tolv med posten” 

Erik Jensen, 2. Gilde 
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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/ 

 

Så er der igen en side til Gildekontakt der ”skriger” på indhold, men vanen tro begynder jeg 
med en aflysning! 

 

Sct. Georgs Aften den 14.04. er AFLYST 

 

Den 15. april holder gildeledelsen og suppleanter møde om hvordan og hvornår vi igen kan 
komme i gang med gildearbejdet. 

 

Som I måske kan forstå har det jo været svært at få fyldt denne side hver måned, og jeg har 
savnet at gildebrødre i 9. gilde f.eks. havde sendt mig sjove, spændende indlæg til gildekon-
takt i det forløbne år, men måske har I haft det ligesom jeg, lukket inde i min egen lille boble, 
kun afbrudt af jævnlige gåture, enten alene eller sammen med nogle enkelte få venner.  

 

Nå, sure opstød bringer jo ingen videre, og lad os håbe, at vi snart ser en ende på denne tid 
med restriktioner af forskellig slags. 
 

I går var det et år siden at Danmark lukkede ned, heldigvis havde vi netop holdt gildeting og 
fået valget til ledelse, udvalg m.m. overstået. 

 
Ja, så blev siden alligevel næsten fyldt og jeg vil ønske  

jer alle en EN RIGTIG GLÆDELIG PÅSKE!  

10.000 skridt 
Al snakken om 10.000 skridt om dagen stammer egentlig fra en reklamekampag-
ne for en skridttæller i Japan i 1960’erne, og der er igen forskning, der understøt-
ter, at lige 10.000 er det magiske tal. Men der er godt med et mål, og mange af 
os har taget tallet til og som et pejlemærke. 

Har lige læst …. 
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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 12. Vi afholder Gilde ting kl. 18 såfremt der bliver lukket op så vi må mødes 
lidt flere i. - Der vil blive givet besked til alle efter påske. 

Ønsket om at holde Sct. Georg aften den 23. kan vi ikke, da huset er lejet ud. 

Gruppemøder:  

gr. 81  Planlagt møde d. 12 kl. 13 hos Jytte 

gr. 82  Har ingen dato planlagt. 
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 Mester har ordet! 
spejderideen for voksne 

Kære gildebrødre 

I foregående nummer af Gildekontakt skrev jeg: 
 
”Som I måske har læst i et af mine tidligere indlæg, mødes alle DGM ca. 1 gang månedligt 
for at drøfte forskellige emner. Det er en rigtig god måde at vedligeholde kontakten og sikre, 
at vi ikke helt glemmer, at vi er en landsdækkende organisation. 
– Jeg må dog gentage, at der er tale om ret uformelle møder, hvor der naturligvis ikke kan 
træffes beslutninger; de sker fortsat på landsgildetinget.” 
 
Sådan forholder det sig stadig – og i håb om at ”afmystificere” disse møder/samtalers ind-
hold, har distriktsgildemester Henning Rasmussen, Arresø Distrikt lavet en nærmere beskri-
velse – den viderebringer jeg hermed til jeres orientering. 
 
Sluttelig vil jeg ønske alle et godt forår med håbet om, at vi alle må ses inden alt for længe. 
 

Venlig hilsen 
Karen 

 

Virtuelt distriktsforum = sparede transport- og opholds-/overnatningsudgifter 
 

Landets 21 distrikts- og stadsgildemestre holder et månedligt uformelt virtuelt møde, hvori og-
så vores landsgildeledelse og de forskellige udvalgs- og arbejdsfunktionstovholdere også del-
tager.  
Møderne er sat til en varighed på 1½ time. 
Det første møde var 31.10.2020, og vi har herefter holdt et møde om måneden. Møderne bliver 
optaget; men vi er enige om ikke at udbrede dem til alle gildebrødre. Ikke fordi noget er hem-
meligt, men hvis man ikke ser møderne forfra og i rækkefølge, kan nogle af scenarierne virke 
lidt underlige for udenforstående. 
Der har også været mailkorrespondance ind imellem, og uden denne kan der også være noget, 
der ikke helt giver mening. 
Vi har holdt 5 møder af 1½ time = i alt 7½ time, hvilket for udenforstående sikkert vil virke 
kedeligt at sidde og høre på. 
 
Ikke alle har haft lejlighed til at deltage hver gang, men langt de fleste gør. 

Fortsætter næste side 
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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/ 

 

Jeg vælger mig april!  Jeg vælger mig april, 
i den det gamle falder,  fordi den stormer, fejer, 
i den det ny får fæste  fordi den smiler, smelter, 
Det volder lidt rabalder, fordi den evner ejer, 
Dog fred er ej det bedste, fordi den kræfter vælter. 
Men at man noget vil!  I den bli´r somren til! 
                                                        Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson 1870 

21.04.21: Gildehal/gildeting, hvis restriktionerne tillader. I hører nærmere. 
 
Gruppemøder: 
3. gruppe:  14.04.21: kl. 10.00 hos Antje 
5. gruppe:  07.04.21: kl. 18.00 hos Søren 
6. grupper:  

Mærkedage: 
Den 23.04.21: kan Tove Fuglsang fejre 40-års gildejubilæum      
 
Den 26.04.21: kan Søren Adeltoft fejre 75-års fødselsdag 
 
Gildet ønsker jer begge hjerteligt TIL LYKKE. 

Redaktøren ønsker 4. gilde tillykke med de 75 år! 
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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/ 

 

23. april 1946 
blev 3. gilde oprettet, så vi er 

75 År 

22.04 - Jubilæumsgildehal Kl. 18.30, hvor vi starter med, et kort udsat gildeting. 
 
Tilmelding til Hanne V.O. -  
mail: hogj.olsen@gmail.com eller Mobil. 25 14 00 01- senest den 15. april. 
 
Hvis vi må udsætte dagen håber vi på Gildeting, Jubilæums og forårsfest  
Lørdag den 8. maj, hvor vi også kan være ude. 
 

Gruppemøder: 
Håber alle grupper får snakket lidt sammen. 

Tillykke til 
Anita Bennedbæk 

Der bliver 75 år den 12. april 

Redaktøren ønsker 3. gilde tillykke med de 75 år! 
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For at give et indtryk af, hvad vi taler om, er her et udpluk af emnerne: 
Gildebrødres medlemskab under et distrikt 

Når et gilde bliver nedlagt, er der gildebrødre, der ikke ønsker at gå ind i et andet gilde af 
forskellige årsager. Disse gildebrødre kan godt tænke sig stadig at være en del af Sct. 
Georgs gilderne. Her er der den mulighed, at de stadig er medlem og betaler kontingent til 
det distrikt, de hele tiden har tilhørt. Det er kun gildebrødre fra nedlagte gilder, der har 
denne mulighed (ikke gildebrødre fra sammenlagte gilder) – og det er distriktsgildeledel-
sen, der i hvert enkelt tilfælde suverænt beslutter, om det skal være en realitet i det pågæl-
dende distrikt. 
Et alternativ kunne være at stå under landsgildet, men vi mener, at ved at stå under distrik-
tet føler de sikkert en mere lokal tilknytning, og vi håber derved at kunne fastholde deres 
tilknytning til gilderne. 
Og ja - lidt mere arbejde for distriktets skatmester med at videresende deres kontingent til 
landsgildet, men de er stadig med og kan deltage i de ting, de måtte ønske. 
 

Fredslyset 
Fredslyset har haft det svært i coronatiden, men pga. ihærdige ildsjæle kører det videre.  
Specielt i Århus og i Roskilde er der store arrangementer, men også mange andre steder 
afholdes der fredslys sammenkomster, hvor lyset kan hentes af interesserede, og der er gil-
debrødre, der kører lyset ud til interesserede spejdergrupper og kirker m.m.  
Lene Skriver er tovholder på eventen.  
Lene Skriver har bebudet, at hun stopper, men vil gerne være behjælpelig for at køre en ny 
koordinator i stilling. Hvis du har lyst eller kender en der har, så sig det til din distriktsme-
ster, så vil han/hun etablere kontakten. 

Cirkler 
Der har været talt om, at vi i gilderne kunne danne nogle interessegrupper, kaldet cirkler. 
Disse cirkler kunne være på distriktsplan eller på landsplan. 
I princippet kunne man tænke sig alle mulige emner, det er kun fantasien, der sætter be-
grænsninger.  
Lone Erkmann DGM i Gøngernes distrikt er idemanden/kvinden.  

 
Europakonference 

Den kommende konference afholdes i 2023 i Ranum i det vestlige Himmerland og plan-
lægningen er i fuld gang.  
Birthe Ømark/International koordinator er tovholder på projektet. 

 
Hotelt 

I lighed med projektet Hotelt på SL2017 hvor der i en underlejr var ca. 25 patruljetelte 
med 2 kabiner samt et fælles samlingstelt, bliver der også Hotelt på SL2022, der afholdes 
uge 30 i Hedeland, lidt syd for Roskilde. 
Vi har fået bevilget 50.000 kr. af Landsgildeledelsen til transport m.m. for at kunne delta-
ge i planlægningsmøder med SL2022. Ligeledes har Sct. Georgs Fonden givet tilsagn om 
økonomisk støtte, hvis den modtager en ansøgning 
Ideen er at gildebrødre bemander ”Hoteltet” og teltene udlejes som overnatning for lejr-
hjælpere. Vi har holdt et virtuelt møde med en af de 2 infrastrukturplanlæggere, der efter-
følgende har fået lejrledelsens OK til at vi får en plads på ca. 2.000 kvadratmeter i lighed 
med den, vi havde på SL2017. 

Fortsætter næste side 

Fortsat fra side 4 

mailto:hogj.olsen@gmail.com
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Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af følgende: 
Hanne Christensen – Roskilde/Hedebo distrikt 
Hans Henrik Galle og Peter Buhl – Sønderjyllands distrikt 
Henning Rasmussen – Arresø distrikt er tovholder og kontaktperson til SL2022. 

 
Kontorets arbejdsopgaver og husleje 

Der er stor uenighed om det er nødvendigt med et kontor. Der er derfor fremsat ønske 
om at få kontorets arbejdsopgaver beskrevet, samt estimeret tidsforbrug på de enkelte 
arbejdsopgaver.  

 Landsgildeledelsen er sat på opgaven. 
 
LGT2021 

Planlægningen af det næste Landsgildeting, der afholdes i Middelfart i den sidste week-
end i september, er i fuld gang. Der er fundet et egnet sted for selve tinget hvortil alle 
distrikter og gilder har adgang, og der er ligeledes truffet aftale med hoteller og vandrer-
hjem om overnatningsmuligheder.  
Bookning er ikke p.t. igangsat, men bliver det i den allernærmeste fremtid.  
Fyns distrikt står for planlægning m.m. 
 

Ny landsgildeledelse 
Vores nuværende Landsgildeledelse har valgt ikke at opstille til det kommende Lands-
gildeting i september 2021. Dette giver Distriktsmestrene en opgave med at finde perso-
ner til en ny ledelse for Sct. Georgs gilderne. 
Der sidder mange gildebrødre landet over der vil være oplagte til opgaverne, men som 
ikke bare lige selv melder sig. Så giv din distriktsmester et praj, så tager han/hun kon-
takt til vedkommende, for en uddybende snak. 
 

Eventuelt / Løst og fast 
Vi er generelt gode til at holde os til dagsordenen. Til hvert møde er der en mødeleder 
der styrer mødet. Denne opgave går på skift. 
Jeg har i mit arbejdsliv været til mange møder, været instruktør på kurser, og selv været 
på kursus. 
Som jeg ofte har sagt til andre, og også til mig selv: Det vigtigste i ethvert kursus eller 
møde er kaffepauserne. 
Det er her man får en uformel snak med en kollega, en kunde, en leverandør eller en 
konkurrent. 
Det mangler man i de virtuelle møder, hvor alt er lidt mere disciplineret og struktureret. 
Men mødeformen er helt sikkert kommet for at blive; her henvises til overskriften: 

Virtuelt distriktsforum = sparede transport- og opholds/overnatningsudgifter 
 

Henning E. Rasmussen 
Distriktsgildemester 
Arresø distrikt 
 
En stor tak for korrekturlæsning og hjælp til tydeliggørelse og opnåelse af bedre forståelse til: 
Hanne Borgstrøm – Københavns Stadsgilde 
Karen Jensen – Odense Stadsgilde 

Fortsat fra side 5 
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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/ 

Sct. Knuds Gilde. 2. Sct. Georgs Gilde i Odense 

Fejrer sin 75. års fødselsdag torsdag den 29. april  

Der er åbent hus i gildehuset for alle der vil ønske os tillykke torsdag den 29. april fra kl. 13.00
-16.00 
Det vil glæde os, hvis du vil komme og hilse på. Vi er vært ved en lille forfriskning m.m. 

CORONA CORONA. 
Ja desværre har vi igen måtte flytte vores arr. med ”Sound of Music”.  
Dem der har købt billet har fået besked og i næste nummer af gildekontakt kommer der nyt 
om arr. Vi beklager. 
BEMÆRK BEMÆRK - For at vi kan gennemføre nævnte arr. kræves der at regeringen 
ophæver de sidste restriktioner. Hvilket vi regner med. Vi er positive for dette. 

Redaktøren ønsker jer hjertelig tillykke. 

Kl. 19.00 mødes 2. gildes medlemmer i gildehuset til et lille arrangement. Der vil blive sendt 
invitation ud til dette. 
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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, kontakter jeg gruppen for 

en ny mødedato. 

Gildehilsen Ole. 

Riddergruppe 2. 

Vi venter på at der bliver lukket op, så vi må mødes igen. 

Gildehilsen Elna 

 

1.gilde har indkaldt til gildeting torsdag den 8. april kl. 13,00 i Gildehuset, men sandsynligvis 
må det udsættes til maj på grund af de fæle tider. 
 
Vi vil fejre vort gensyn med at spise smørrebrød med øl og brændevin inden vi påbegynder 
tinget kl. 14,00. 
 
Til lykke til Johan som bliver 80 år den 4. april  
Ny & Bent kan den 23. april fejre 40-års jubilæum. 
 
 

GRUPPEMØDER: 
Gruppelederne indkalder til møder, når det skønnes, at forholdene er til det. 
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Gildehusets Håndværkerbande  

Onsdag den 7. april fra kl. 9.30 
Her mødes vi igen i gildehuset til en kop kaffe til at styrke os på, inden vi ruller os ud, og ta-
ger hånd om vores hus. 
 
Alle der vil være med i vores små håndværkerbobler, regner vi med er testet negativ (for en 
gangs skyld) eller er blevet vaccineret. 
 
Det er vigtigt at vi, som gode gildebrødre, passer på os selv og hinanden. 
 
Du må gerne tilmelde dig, så vi ved hvor mange hjælpere vi bliver.  
Tilmeld dig på gildehuset.odense@gmail.com eller sms 30 60 90 88. 
 
Vi ses måske 
Hilsen Husudvalget 

Læs dette - vi forsøger at informerer, så du ikke er i tvivl. 
1. Alle gildebrødre der har bil og ønsker det kan få en - tilladelse. 
2. Alle gilder får 5 P-tilladelser, som de kan låne ud til gæster ved deres arrangementer. 

 
På disse tilladelser står der COPARK og de gælder frem til nytår. Så ingen problemer i det. 
Den 1. maj bliver parkeringsskiltene udskiftet og der kommer til at stå UNOPARK på skiltene 
men jeres P-tilladelser gælder stadigvæk med teksten COPARK, frem til nytår hvor I vil få 
nye. 

 

mailto:gildehuset.odense@gmail.com
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 Danmarks-Samfundet 

Alle er velkommen, tilmelding - e-mail: danmarks.samfundet.fyn@gmail.com 

Årsberetning kan læses på hjemmesiden - Danmarks-Samfundet Fyn 
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(Det er ikke kun i vore dage, der er problemer med postudbringningen – læs her:) 
 

12. April 1942 
Kære Br. L…. 
 
Fra Rudi har jeg modtaget de to Breve, Du har skrevet til ham, og jeg skal hermed besvare 
dem angaaende den forretningsmæssige side af Sagen. Rudi har vist foreløbig tilskrevet dig. 
 
Du skriver, at Du ikke har modtaget Bladet siden Maj 1941, men Grunden hertil maa jo sik-
kert være, at Du er rejst fra Byen uden at give os Meddelelse om din nye Adresse, og da Breve 
til din gamle Adresse her i Byen kom retur med ”flyttet, hvorhen vides ikke”, var vi ude af 
stand til at efterspore dig. Saa skrev du ganske vist til os i November Maaned, men det Brev er 
altsaa først nu kommet mig i Hænde, og Forholdet er nu det, at de Blade, Du skulle have haft, 
er uddelt til vordende Brødre til Propaganda. 
 
Som er Plaster paa Saaret tilbyder Gildeledelsen dig nu at slette din Restgæld til Odense-
Gildet, baade for dig og K….., og vi haaber, at du gaar ind herpaa, saaledes at vi ikke herefter 
skylder hinanden noget. De Blade, Du mangler, kan Du saa selv indkøbe direkte fra Redaktio-
nen. 
 
Saa er der Spørgsmaalet angaaende K….., og vi forstaar, at Aalborg-Gildet ikke vil have hen-
de, og der er herefter naturligvis intet i Vejen for, at vi kan have hende staaende som Medlem 
af vort Gilde, - vi har jo flere andre saadanne staaende i Gildet. 
 
Vi udsender i nærmeste Fremtid Program for den nye Gildeaar, men vi kan dog allerede nu 
meddele, at Kontingentet for det nye Aar vil blive Kr. 24,00 pr. Broder pr. Aar. Grunden til 
den ret store Forhøjelse er dels, at Storgildets Kontingent paa Tinget i Aarhus blev forhøjet be-
tydeligt, og dels har vi indlagt et Beløb til Betaling af vort Fadderskab for et finsk Barn (jeg 
husker ikke, om dette blev vedtaget, før I rejste fra os). 
 
Din Hilsen til Gildet blev oplæst forleden ved et Møde, og jeg benytter Lejligheden til at sen-
de dig Odense-Brødrenes Hilsen og tak for den Tid, Du og K…. var her hos os i Byen. 

 
Med broderlig Hilsen   
Gildekansler     

(24 kr. i 1942 svarer til 537 kr. i 2018) 

FRA GEMMERNE 

PÅSKEHAREN ØNSKER GOD PÅSKE 

mailto:Danmarks.samfundet.fyn@gmail.com
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