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År tilbage faldt det sig sådan, at jeg kunne høre morgenandagt i radioen, inden jeg skulle på arbejde.
Præsten sagde næsten hver dag i en periode: ”Herre giv mig visdom,
at jeg kan lære at tælle mine dage.”
Mon ikke det betyder, at man skal være opmærksom på hver eneste
dag i sit liv og forsøge at bruge dagen på det, man har mest lyst til, og
som kan give mest glæde for én selv og for ens medmennesker.
Jeg synes, at det at holde orden på sig selv, sine ting og sine relationer er en væsentlig forudsætning for at kunne have gode dage.
Det vigtigste er, når man har fred med sig selv og sine medmennesker. Hvis det kan lykkes, så
bliver man dejlig let om hjertet, men det er ikke altid så nemt.
Der er ingen grænser for det, man kan fylde sine dage med, men det er godt at have i tankerne,
at man bliver husket som et ordentligt menneske, når man kommer til sin sidste dag.
Her er et par mere dagligdags eksempler fra i sommer på, hvad vi har brugt dage på:
Mange år har vi plukket jordbær på en gård. Vi kører ad en lang markvej ned til gården. På det
sted føler man, at man er langt væk fra resten af verden. Der er jordbærmarker til alle sider og
der er meget højt til himlen.
Der er en del mennesker, nogen er tillukkede, nogen smiler og hilser og andre kommer med bemærkninger om vejret og om jordbær.
Bondekonen, som vi kender, kommer hen og siger, at hun er glad for at se os.
Det varmer, for det er dejligt at føle sig velkommen. Hun peger og siger, at der er mange bær i
netop det stykke.
Vi ligger på vore knæ og forsvinder næsten mellem jordbærrækkerne mens vi plukker. Højt på
himlen synger lærkerne, og vi kan opleve en vidunderlig fred i sindet.
Vi kører hjem og ordner bærrene og kommer sukker på. Vi sætter os ud på terrassen i det dejlige
solskin og spiser jordbær med fløde.
Vi læste i avisen, at ”Visens Venner” i Faaborg skulle synge i Svanninge Bakker, og at alle var
velkomne til at være med.
Først kørte vi ned til Helnæsbugten. Vi gik langs vigen ud til næsset, hvor der var lidt svalende
vind og beroligende bølgeslag mod stranden. Vi stod her en stund inden vi gik tilbage.
Vi var blevet tørstige i varmen og gik ind på restaurant ”Skovlyst” for at nyde et dejligt glas kold
æblesaft. Vi satte os på en træstamme i nogen afstand fra ”Visens Venner”, som var ved at spise
deres aftensmad
Efter en tid tog vi vore campingstole og gik hen til dem. ”Det var I længe om”, var der en, der
sagde. ”Kom dog og sæt jer her hos os”. Det varmede dejligt at føle sig velkommen.
Der var en hyggelig stemning, der blev snakket og råbt skål med sjove bemærkninger. Det var
lidt akavet for os, og vi var lidt trykkede, for vi var jo ikke en del af selskabet, vi var ikke en del
af deres fællesskab.
Der blev spist og drukket længe. En dame, væltede med sin stol og straks kom folk til for at
hjælpe hende op. I det fjerne kunne vi høre en kukkers vidunderlige beroligende bløde kuk-kuk.
Vi sad stille og så ud over Sydhavet med alle de små øer.
Nu kom nogen rundt med sanghæfter, som vi også fik. En mand begyndte at spille, og startede
med nogle vittige indfald og oplyste nummer på det, der skulle synges. Det var sange, som priste
vor fynske hjemstavn, og det var lige noget for os, for vi ved, at Fyn er det bedste sted på jorden.
Vi kørte hjem i mørkningen og nød at se på alle de bølgende kornmarker
Da vi kom i seng talte vi om fællesskaber.
Det er et privilegie at være en del af et fællesskab, hvor man kan føle sig tryg blandt venlige
mennesker i et fællesskab hvor alle bidrager efter evne, bliver det til en rigdom for alle og hver
enkelt.
Bent Birkebjerg Andersen, 1. gilde
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre
Mens jeg sidder her og skriver, kan jeg se ud på det smukkeste snedækkede landskab.
Jeg håber, at rigtig mange benytter lejligheden til at komme ud og nyde det – på med vanterne
og afsted – og har I mulighed for det, så tag noget varmt at drikke med, så det kan nydes undervejs; heldigvis er der mange steder bænke og borde, man kan raste ved. Skulle sneen være væk,
når disse linjer læses, er det stadig en god idé at komme ud i naturen – og nu varer det forhåbentlig ikke længe, før foråret gør sit indtog – vi har da både erantis og vintergækker i blomst
under sneen.
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.
Apropos det, vil jeg gerne minde om, at det kommende landsgildeting holdes i Middelfart i
weekenden 24.-26. september. Fyns Distrikt står som arrangør, og det vil være klogt at følge
med i Sct. Georg, så man har styr på tilmelding, eventuel overnatning, priser for deltagelse m.m.
– husk, at alle har ret til at deltage og til at tale; men at det kun er gilderne, der kan stemme – og
nu skal man jo møde op, for at kunne stemme, idet muligheden for at stemme ved fuldmagt blev
fjernet ved landsgildetinget i 2019. Har man forslag til ændringer, skal disse være landsgildeledelsen i hænde inden 15. juni 2021.
I det seneste Nyhedsbrev er der bl.a. nyt vedrørende Europakonferencen i Ranum i dagene 30.
juli-3. august 2023, herunder muligheden for at have besøg af en gildebror fra et andet land
(Home Hospitality) efter konferencen. Har det din interesse, vil jeg meget gerne høre fra dig.
Bladet Sct. Georg har fået ny redaktør (Benny Aros; GB fra Aarhus), og han har allerede sat sit
præg på bladet, som fremover vil behandle forskellige emner mere indgående, i stedet for at
”skyde med spredehagl”, som hidtil har været kendetegnende. Jeg håber, at alle læser bladet; jeg
er sikker på, at alle kan få udbytte af det – om ikke andet, så som grundlag for diskussioner i
grupperne, når de forhåbentlig snart kan begynde at mødes igen. Det er noget af det, jeg glæder
mig rigtig meget til.
Venlig hilsen
Karen

Lige meget hvad du vælger at gøre,
så sørg for at det gør dig glad.
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DIVERSE
Ja, som I ser så er der brug for lidt hjælp.
Selv affaldsposer protesterer mod at være lukket
inde i deres boble.

Kloge ord.
Du har altid brug for komiteer, for det er der, folk deler deres kundskaber og hensigter.
Hvis komiteer erstatter enkeltpersoner, vil produktiviteten falde. Der er intet i denne verden,
der står stille.
Jeg holder af at gå på andejagt, hvor bevægelser og ændringer er en kendsgerning. Du kan sigte på en and og få den på kornet, men den bevæger sig hele tiden. For at ramme den må du bevæge dit gevær.
En komite, der står over for en afgørende beslutning, bevæger sig
ikke altid så hastigt som de begivenheder, den tager stilling til.
På det tidspunkt, komiteen er klar til at skyde, er anden fløjet bort.
Lee Lacocca

Læst i Faaborg Gildebladet.

-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 indkaldt til gildeting torsdag den 11. marts kl.13,00 i Gildehuset.
Vi vil fejre vort gensyn med at spise smørrebrød med øl og brændevin inden vi påbegynder tinget kl. 14,00.
Vi er smerteligt bevidste om, at arrangementet måske må udskydes på grund af tidernes ugunst.
Gruppelederne indkalder til møder, når det skønnes, at forholdene er til det.

Danmarks-Samfundet

Desværre mistede Danmarks-Samfundet pludselig et trofast medlem i efteråret.
Er er nogen, eller kender I en som kunne tænkte sig at gøre en indsats for en god sag, så skrive
til Palle Wognsen på palle@wognsen.dk
Hos Danmarks-Samfundet kan spejdere og foreninger søge om flag og faner, så
hjælp og med at hjælpe andre.
Arbejdsbyrden er minimal, men vi vil gerne have et par hænder mere.

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 myndighederne. 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
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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/

Mandag den 29. marts kl. 19.00 Gilderådsmøde i gildehuset.
Der serveres kaffe med boller.
Vi håber, at det nu kan lykkes, at vi kommer i gang igen.
Håber at alle stadig er raske og måske er blevet vaccineret.
Så hvis der er mulighed for at vi igen kan mødes, så lad os komme i gang.
Meld venligst afbud hvis du ikke deltager.

Gildeting i april.

Vi satser på at vi sidst på måneden kan afholde gildeting i 2. gilde.
Generalforsamling i Støtteforening
Generalforsamling i 2. gildes fond.
Så snart regeringen åbner op vil i få en dato for afvikling af ovenstående.
Så hold jer parat så vi igen kan give den gas.

Du vil aldrig fortryde, at du var venlig!
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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 må håbe at vi alle snart er blevet vaccineret, så vi
igen kan mødes.

Torsdag den. 25.03 kl. 18.30 Gildeting.
Alle gildebrødre vil få besked, når vi har styr på hvad vi må.

Gruppemøder:

Alle grupper planlægger selv deres møder efter ønske, og sikkerhed.

Torsdag den 18. februar sov Gerda Nielsen stille ind efter længere tids sygdom

*

GERDA NIELSEN
27.03.1932 - 18.02.2021
Æret være Gerda minde

Gerda havde været medlem af gildet i 40 år til efteråret

Marts måned bringer foråret til os på svanevinger.
Jævndøgnet trænger mørket tilbage,
stærk lyser dagen fra den klare blå himmel.
Så smukt og sart smiler den spæde begyndelse med spirende glæde.
Blide toner, håbets kærtegn blandes med en bidende vind.
Stærk og stille stråler naturen med sine friske løfter om sommerens glød.
Forårets finhed mærkes på krop og sjæl.
Inderst varmende trods vinterens stædige kulde.
I hagl, sne, blæst, byger, slud og sol vidner lyset om ukuelig optimisme.
Vi går uvægerligt mod bedre tider.
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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/

Gildeting, den 17. marts 2021:
Som vi skrev i februar, ved vi stadig ikke, om vi kan afholde gildeting som planlagt, og da det,
som Storm P. udtrykte det: ”Det er svært at spå – især om fremtiden”, ja, så må vi afvente evt.
nye restriktioner, men vi håber stadig ……
Indbydelsen til gildetinget skal iflg. vedtægterne udsendes senest 14 dage før afholdelse af
mødet, så alle vil få en indbydelse først i marts med beretninger og regnskaber.
Gruppemøder:
Mange gruppemøder er jo desværre aflyst, men her er de - for længst - planlagte:
1. gr.
10.03. kl. 18,00 hos Knud
3. gr.
01.03. kl. 10,00 hos Jette
5. gr.
aflyst
6. gr.
19.03. hos Palle og Jørga
Den 26. marts 2021 har 4. Gilde 75-års jubilæum.
Da vi ikke kender restriktionerne for marts, kan vi ikke melde noget ud endnu,
men ledelsen er fast besluttet på, at vi ikke skal snydes for en fest, så fest bliver
der, det er bare for tidligt at sige hvornår.
STORT til lykke til os alle sammen

Ren samvittighed er ofte tegn
på dårlig hukommelse
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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 8. marts skulle vi afholde Gildeting, men på grund af nedlukning må vi vente til
efter den 28. februar og se hvor meget der bliver lukket op.
Men en ting ved vi at flaget skal hejses den 31. marts for der fylder Anny
år.
STORT TILLYKKE.

Grupperne holder også pause, til vi ved noget mere.
Kan I have det godt, til vi ses.

Fra gemmerne!
Før Sct. Georgs Gilderne i Odense fik foden under eget bord,
foregik møderne i forskellige lejede lokaler; bl.a. i
Odense Døvstummeforenings lokaler på Abigaelsvej.
Den 18. August 1941 skrev foreningen v. formanden således til kansleren:
Hr. ………
Vi har reserveret Dem Salen til d. 30 August. Desværre har vi ingen Bevilling til at Servere
Smørrebrød og Spiritus o.l., kun Kaffe og Sodavand og skattefrie Øl.
Men maaske kan det arrangeres saaledes, at vi arrangerer det med en Restauratør, f. Eks.
”Lido” i Kongensgade. Vi ordner dette med vedk. Restauratør, men at ”Sct. Georgs Gildet” officielt er Arrangør.
Hvad Prisen ang. kan jeg intet oplyse herom.
Da vi intet tjener denne aften paa Kaffe, maa vi vel lægge lidt paa Smørrebrødet f. Eks. 10 Øre
pr. Stk. og 5 Øre pr. Øl.
12 Kr. for Lokalet er jo ikke saa meget, derfor maa vi lægge lidt paa som omtalt.
Øllet som skal drikkes, kan maaske en af Deres Medlemmer levere til os, f. Eks. Købmand
H… Georgsgade.
Nu kan De jo tænke herover, og give mig Besked en af Dagene.
Kaffeprisen har vi nu sat lidt op, saaledes at denne er 1 Kr. – ingen Drikkepenge.
Venligst
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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/

AFLYST Gildeting - 10. marts
Afholdes når corona-restriktionerne tillader det.

Nyt fra grupperne:
1. Gruppe: Nærmere ved gruppeleder
2. Gruppe: Nærmere ved gruppeleder
3. Gruppe: Nærmere hos gruppeleder
Arbejdet som kansler i det forgangne år, har bl.a. været at skrive til Gildekontakt i de måneder
det udkommer, men i år har det desværre været en lidt trist opgave. Idet de mest brugte ord har
været AFLYST, AFHOLDES KUN HVIS CORONASITUATIONEN TILLADER DET, ELLER NÆRMERE VED GRUPPELEDER.
Medens jeg skriver dette, daler sneen ned, og jeg skal snart ud af skovle sne igen for 2. gang i
dag, så verselinjen om at dagene længes vinteren strenges passer virkelig godt på dagen i dag.
Marts måned er jo iflg. kalenderen den 1. forårsmåned og dagens længde er tiltaget med 3 timer
og 38 minutter siden den 22. december. Det kan virkelig mærkes og snart bliver Alberte Windings sang ”LYSE NÆTTER” aktuel:
Nu kommer fuglene igen
og lyset vælter pludselig ind.
Det kommer gennem alle sprækker
Lyse nætter er tilbage.

Hvis kroppen vil have vin, så drikker jeg vin.
Hvis kroppen vil danse, så danser jeg.
Hvis kroppen vil gøre rent ….
JA, den kan jo ikke få alt hvad den peger på!!!!
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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.
April nr. er det 2. 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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