
GILDE 
KONTAKT 

SCT. 
GEORGS 

GILDERNE 
I 

ODENSE 

NR. 5 
maj 
2021 



- 2 - 

 

FRA PEN OG BLÆK TIL 
PERSONLIG COMPUTER 

Udviklingen i vores levetid er gået stærkt, og hastigheden stiger fra årti til årti. 
Børnehaveklasse, 0 klasse samt indskoling var jo ikke lige opfundet, da de fleste af os startede 
vores uddannelsesforløb, men en almindelig 1. klasse gik fint an. Størstedelen af os, der er født i 
50erne eller før, havde jo heller ikke prøvet at indpasse os i et børnehavemiljø, for vores mor var 
jo hjemmearbejdende. 
 

Jeg husker endnu, at alt ”skønskrivning” startede med et blækhus på skolebordet og en pen, der 
skulle dyppes ned i blækket, hvilket jo for de fleste drenge var dømt til undergang på forhånd, 
de hjælpemidler der var til rådighed var trækpapir og radervand. Radervand kunne både fjerne 
blæk fra papir og tøj, sikkert ren gift, men et vidundermiddel. Kuglepennen var stadig et fy ord i 
første del af tresserne, selvom der allerede i 1962 blev solgt 1.000.000.000 stk. og skrivekvalite-
ten var god og stabil samt prisen helt i bund. Det var fyldepen fabrikkerne, der havde stor gang i 
den produktion, de havde set, hvad forbrugerne ville. I dag er det 1% af befolkningen, der har en 
fyldepen, der bruges. 
 
Selvom kopimaskinen er opfunden tilbage i 1938, var det først i slutningen af 1970erne/
begyndelsen af 1980erne, den rigtig slog igennem, også i kontormiljøet, hvor den i starten skulle 
stå i specielle rum både med udluftning og nedkøling, i 00erne kom der små multimaskiner, der 
både kunne kopiere, printe og skanne, samtidig er maskinerne blevet så billige, at vi ikke skal 
have noget stor behov for også at have et sådan lille vidunder, der også kan printe i farver i vor 
private husholdning. De små vidundere har dog den ulempe, at prisen på forbrugsstofferne er ret 
høj, især dem der også kan printe og kopiere i farver. 
Før kopimaskinens tid var der jo duplikatoren, hvor der først skulle laves en stencil og så gang i 
håndsvinget, når der skulle laves mere end 3 til 4 kopier, op til 3 til 4 kopier kunne der bruges 
kalkerpapir. 
I dag har computere udryddet skrivemaskinen, verdens allerførste kommercielt producerede 
skrivemaskine blev opfundet af en dansker.  

I 1865 opfandt den danske præst og forstander ved Det Kongelige Døvstum-
me institut i København, Rasmus Malling-Hansen en hurtigskrivemaskine, 
som han forbedrede flere gange til det, de fleste af os husker, men ingen bru-
ger i dag.  
Helt frem til årtusindeskiftet brugte vi skrivemaskinen både på arbejde og 
privat, de sidste skrivemaskiner, der var, havde en lille skærm, hvor man 
kunne skrive en til to linjer, og rette inden det blev trykt på papir. Der var ik-
ke mulighed for at lave noget som helst sjovt, hverken med størrelse eller fa-
con på bogstaver og tal. 
Computeren har i dag overtaget det meste indenfor beregninger og skrivning, 
den har jo samtidig ændret vore arbejdsopgaver indenfor handel og industri 
og alle andre grene af arbejdslivet samt selvfølgelig undervisning på alle ni-
veauer.  Fortsætter side 8 

https://da.wikipedia.org/wiki/Computer
https://da.wikipedia.org/wiki/1865
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavn
https://da.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Malling-Hansen
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 Mester har ordet! 
spejderideen for voksne 

Kære gildebrødre 

 

Så er foråret på vej – ikke blot i kalenderen, men også i virkeligheden, og det er tid til at komme 
ud og nyde løvspring og lysere tider. 
Lysere tider er det også i forhold til vores muligheder for at mødes. 
Fra og med 6. maj 2021 må vi samles 25 personer inden døre og 75 personer, hvis vi opholder 
os udendørs. 
 
Allerede den 21. maj udvides disse grænser, således at vi må være 50 personer inden døre til et 
gildearrangement med en kop kaffe med brød eller lidt at drikke (dog max. 40 personer ved 
spisning i Gildehusets store sal, da vores møder anses for at være ”siddende” arrangementer) og 
100 personer til udendørs arrangementer – dejligt, at vi nu igen kan mødes, det trænger vi vist 
alle til. 
 
Det betyder, at alle gilder kan afholde Gildeting, og at vi kan afholde Stadsgildeting den 11. maj 
2021 som meldt ud i Gildekontakt for april 2021. Hvis der tilmelder sig 25 personer til stadsgil-
detinget, vil deltagere, som ikke er medlemmer af stadsgilderådet, blive bedt om at opholde sig i 
garderobe/vandrehal, og vi vil skrue så meget op for lyden i højttaleranlægget, at alle forhåbent-
lig kan høre, hvad der bliver sagt. 
 
I marts havde 4. gilde 75-års jubilæum, og i april var det 2. og 3. gildes tur (og hermed er det 
også 75 år siden, at Odense Stadsgilde så dagens lys). 
Jeg bringer hermed et meget stort og desværre forsinket til lykke på disse store mærkedage, som 
jeg ved, at gilderne vil markere, så snart det bliver muligt. 
 
Venlig hilsen 
Karen 

”Hvilken dag er det i dag” spurgte Peter Plys.  
”Det er i dag” svarede Grisling. 
”Min yndlingsdag” sagde Peter Plys. 
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 Stadsgildet 

Sct. Georgs gilderne i Odense afholder 

Stadsgildeting 11. maj 2021 

Som tidligere meddelt afholdes der Stadsgildeting tirsdag, den 11. maj 2021 kl. 19.00 i Gilde-
huset. 
 

Dagsorden til Stadsgildetinget fremgår af Stadsgildets vedtægter, som kan læses på vores 
hjemmeside: 
https://www.sct-georg-odense.dk/vedtaegter/ 
 

Alle gildeledelser vil senest den 25. april 2021 via mail få tilsendt detaljeret dagsorden. GB 
kan efter denne dato rekvirere denne dagsorden hos eget gildes kansler. 
Gildebrødre der ikke er valgt til Stadsgilderådet; men som ønsker at deltage i Stadsgildetinget, 
bedes af hensyn til Covid-19 restriktionerne tilmelde sig til Stadsgildekansler Annie Larsson 
med SMS på tlf. 21 42 04 21 eller mail: annie@privat.dk senest den 4. maj 2021. Eventuelle 
afbud bedes også meldt til SGK Annie Larsson senest den 4. maj 2021.  
 

Der gøres opmærksom på, at der maksimalt må opholde sig 25 personer i salen – er der den 4. 
maj 2021 tilmeldt mere end 25 personer, vil gildebrødre, der ikke er valgt til Stadsgilderådet, 
blive placeret i garderobe/vandrehal eller på terrassen. 
Der vil ikke være nogen form for servering; men alle er velkomne til at medbringe eget ser-
vice og egne drikkevarer. 
 

Gildeledelser og udvalgsformænd samt repræsentanter for fonde bedes også informere 
SGK om, hvem der repræsenterer gildet/udvalget/fonden.  
Opstår der en situation, som nødvendiggør, at man – efter tilmelding – er nødsaget til at melde 
afbud, skal dette ske til SGK. Er det et stemmeberettiget gildeledelsesmedlem, der melder af-
bud, skal man være opmærksom på vedtægternes § 4 om afgivelse af fuldmagt. 
 

Bemærk venligst, at det er de gildeledelser, der på dagen for stadsgildetingets afholdelse re-
præsenterer gildet, som har stemmeret til Stadsgildetinget. 
 

Venlig hilsen 
Stadsgildeledelsen 

 

Du vil aldrig fortryde,  
at du var venlig! 

https://www.sct-georg-odense.dk/vedtaegter/
mailto:annie@privat.dk
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Parkeringstilladelse. 
Der kommer nye skilte op, hvor der vil stå UNOPARK, men jeres P-tilladelser gælder stadig 
frem til nytår. Så I skal blot beholde og bruge jeres P-tilladelser hvor der står Copark. 
 
Husk at bruge jeres P-tilladelse og spar pengene til en afgift. 

Gildehusets  Håndværkerbande  

Onsdag den 5. maj fra kl . 9.30 
Her mødes vi igen i gildehuset til en kop kaffe til at styrke brød med ost på, inden vi ruller os 
ud og tager hånd om vores hus. 
Alle, der vil være med i vores små håndværker bobler, regner vi med er testet negative - for en 
gangs skyld eller er blevet vaccineret. 
 
Det er vigtigt at vi passer på os selv og hinanden, som gode gildebrødre. 
 
Du må gerne tilmelde dig, så vi ved hvor mange hjælpere, vi er.  
Tilmeld på gildehuset.odense@gmail.com eller sms 30 60 90 88 

Husk at overholde regeringens restriktioner med hvor mange man må samles.  
Vi ved godt det kan være svært da det skifter hele tiden. Men det er vigtigt. 
 
Hvis I overtræder forsamlingsforbuddet, så er det kun jeres gilde, der står for at skulle betale 
en evt. bøde. 
 
Husudvalget. 

Nyt fra gildehuset 

mailto:gildehuset.odense@gmail.com
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under 
SCT. GEORGSGILDERNE I ODENSE 

Generalforsamlingen afholdes 
mandag den 31. maj 2021 kl. 1900 

i Gildehuset, Højstrupvangen 1. Odense 

Broderfonden 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent (Finn Børsting Larsen) (Sekretær Lizi Jensen) 

 

2. Formandens beretning (mindes de afdøde). Æret være deres minde. 
 

3. Forslag fra medlemmerne. Vi er 103 medlemmer. Heraf har 59, på bestyrelsens fore-
spørgsel oplyst, at de ønsker Broderfonden opløst. 54 ønsker pengene udbetalt. 5 ønsker 
pengene udbetalt til spejderne og 6 at broderfonden fortsætter. I alt har 65 ud af 103 sva-
ret. Efter paragraf 1 stk. 1 og stk. 2 kan Broderfonden opløses og Broderfondens midler 
anvendes på en ekstraordinær generalforsamling, hvortil der samtidig indkaldes. Denne 
afholdes 31. maj 2021 kl. 20.30. 
 

4. Forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse (Per Christiansen) 
 

5. Budget – bliver debatteret. 
 

6. Valg af revisorer (Genvalg Ingeborg Lauridsen, 4. gilde og Erik Jensen, 2. gilde.) 
 

7. Valg af bestyrelse. Genvalg. 
 

8. Eventuel. 
 

9. Tilføjelser, der ønskes debatteret til generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til 
Poul Bornhøft, Rosenørnsvej 5, 5230 Odense M eller mail:  
lispo2@gmail.com seneste 14 dage før generalforsamlingen.  

 

Med gildehilsen 
Poul Bornhøft 
Formand.  

 

Danmarks-Samfundet Fyn 

Desværre måtte den planlagte generalforsamling, pga. af forsamlingsrestriktioner, aflyses. 
Der planlægges ny generalforsamling mandag den 31. maj. kl 19.30 i gildehuset. 
Alle er velkomne, tilmelding - email: danmarks.samfundet.fyn@gmail.com 

Årsberetning kan læses på hjemmesiden - Danmarks-Samfundet Fyn. 

Støt Danmarks-Samfundet, meld dig ind - og eller køb de små flag. 
 

Flagfesten 15. juni (Valdemarsdag) flyttes igen i år, grundet forsamlingsforbuddet, 

til ”Den Fynske Landsby” - så vi krydser fingre for vejret. Håber I bakker talstærkt 

op. - Besøg vores hjemmeside - https://www.danmarks-samfundet.dk/fyn/  

mailto:lispo2@gmail.com
mailto:Danmarks.samfundet.fyn@gmail.com
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 Commodore 64 var nok den første hjemme pc’er, den kom frem i 1982 og var på markedet til 
1994, hvor den blev udfaset. Det var en fornyelse, hvor mange kunne være med rent prismæs-
sigt, og et tigerspring med hukommelse og alt, selvom vi i dag ville bruge hele hukommelsen 
med et enkelt brev med et billede. Navnet 64 betød at harddisken var på 64 KB. 17 år efter den 
sidste maskine var solgt, altså i 2011, vidste 87% i en undersøgelse stadig, hvad Commodore 64 
var. 
Den første computer jeg købte arbejdsmæssigt tilbage i 1992 havde en hard-
disk på 20 MB med en skærm, der fyldte halvdelen af skrivebordet. Det var en 
vidunderlig maskine, der kunne holde styr på alting, indgang, udgang, faktura-
er og moms, så der var virkelig tid at tjene, som kunne bruges på andet spæn-
dende. Det var før Windows, Word og Excel og en skrivemaskine stod på det 
andet skrivebord. En almindelig bærbar PC har i dag mellem 250 og 1000 
GM, altså kan rumme op til 50.000 gange så meget som i 1992, så der er plads 
til at gemme alt. 
Erik O 
3. gilde 

Fortsat fra side 2 

 

Fyns Distrikt 

LGT 2021 - Middelfart kalder. 
 
LGT 2021 afholdes i ”Huset” midt i den skønne natur omkring Lille-
bælt med stor Naturpark. 
 
Chancen er her nu. Vi håber rigtig mange fynske gildebrødre har lyst til 
at deltage. 
Husk man kan godt deltage, selv om man ikke er stemmeberettigede. 
Det er i øvrigt mange år siden et landsgildeting er blevet afholdt på 
Fyn. 

I det kommende nr. af Sct. Georg fortælles om selve tilmeldingen til landsgildetinget samt aften-
festen. Fredag aften samles dem, der har lyst til kammeratskabsaften med let spisning og syng 
sammen. 
 
Velkommen 
Fyns Distriktsgilde 

 

Gåde: Hvad gør en høne, hvis den fryser??? 
Svar: Den går  ind under den varme hane. 
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ODENSE STADGSGILDE 
 

HUSREGNSKABET 2020  
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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. 
Riddergruppe 1 har nu aftalt det første møde efter lang tids ned lukning. 
Mødet bliver den 16. 06.2021 kl. 13.30 på Romerdalen 11A. 

Gildehilsen Ole. 

Riddergruppe 2. 

Vi holder møde den 17. maj kl. 14.00 hos Jørga 

Emne: Mørke og lyse sider ved jødedommen 

Gildehilsen Elna 

 

Der er gildeting i 1. gilde torsdag den 6. maj kl. 14,00. 
Dog mødes vi allerede kl. 13,00, så vi sammen kan spise smørrebrød med øl og snaps for at 
fejre, at vi igen kan ses efter lang tids adskillelse. 
Denne gang tror vi, det kan lykkes, da vi vel snart alle er færdigvaccinerede, og vi spritter sta-
dig af og holder afstand. 
 
Gruppelederne indkalder til møder, når det skønnes, at forholdene er til det. 

4. maj komiteen oplyser 
at aftenen i Ansgar anlæg desværre er aflyst 

Pga. af de nuværende restriktioner 
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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 3. maj kl. 18.30 i gildehuset. 
    Gilderådsmøde.  
    Vi regner med at vi igen kan være sammen med hensyn. 
 

Onsdag den 5. maj kl. 9.30 i gildehuset. 
    Arbejdsdag i gildehuset. 
    Der er her mulighed for at komme hjemmefra og mødes med andre.  
    Så mød op og få en hyggelig formiddag. 
 

Tirsdag den 11. maj kl. 19.00 i gildehuset 
    Stadsgildeting.  
    Ja så lykkes det endelig at afholde stadsgildeting. 
 

Tirsdag den. 1. juni kl. 19.00 i gildehuset. 
    Gildeting i 2 gilde. 
    Generalforsamling i støtteforeningen. 
    Generalforsamling i Fonden. 

Så prøver igen at indbyde til festligholdelse af 2. gildes 
75-års fødselsdag. 

 
Lørdag den 5. juni (FARS DAG) kl.10.00 i gildehuset . 
    Gildets fødselsdags fejring. 
    Der afholdes åbent hus for alle, der har  
    lyst til at hilse på det unge gilde. 
    Velkommen 
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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/ 

 

Kom Maj, du søde milde; 
gør Skoven atter grøn, 
og lad ved Bæk og Kilde 
Violen blomster skøn. 
Hvor vilde jeg dog gerne, 
At jeg igen den så; 
Ak; kære Maj; Hvor ger 
Igen i Marken Gå. 

 8. maj - GILDEFEST 
Håber det bliver muligt at holde vores gildes forårsfest. 
Hvor vi vil holde vores Gildeting og hygge os med at Gildet er blevet 75 år. 
Når vi ved mere, vil der blive skrevet til jer alle. 

Gruppemøder:  
Håber alle grupper får snakket lidt sammen. 

Vores Gildemester: 
Erik Olesen bliver 70 år. den 22. maj 
Vi ønsker ham et stort Tillykke 
Erik vil ikke være hjemme på dagen 

Anita Bennedbæk har 40 års gildejubilæum den 21.05. 
Vi ønsker Anita tillykke med dagen. 

Eventyr er resultatet af 
dårlig planlægning. 
    Blatchford Snell 
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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/ 

 

KOM MAJ DU SØDE MILDE 

20. maj kl. 18,30:  
Vi håber, at kunne afholde gildeting. Vi har lånt Polarstjernens Bålhytte, Stenløsevej 68, 
5260 Odense S. 
Hver især medbringer – foruden evt. varmt tøj – kopper, tallerkener, kaffe, te, kage eller 
hvad man nu har lyst til. Sædvanligvis er der ikke tilmelding til gildeting, men situationen 
taget i betragtning vil vi gerne have en melding om, hvor mange vi kan blive. 
 
Vi vil gerne have tilmelding senest den 12. maj 2021 til Ingeborg 
telefon 20 29 75 01 eller mail lauridsen@oncable.dk 

1. Maj - Valborgs dag - efter en engelsk prinsesse og nonne, der i 779 døde som abbedisse i 
benediktiner-klosteret Hildesheim i Tyskland. Dagen blev tidligere kaldt Voldermisse eller Val-
borgmesse efter den kirkelige fest, der blev holdt på datoen for skrinlæggelse af hendes relikvi-
er.  

Vidste du det? 

mailto:lauridsen@oncable.dk
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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/ 

 

Tirsdag den 4.  Arrangement i Ansgar Anlæg - er desværre aflyst 
Mandag den 10 Gilde møde - hvis vi må samles mere end 5 
    - det er gr 81 som står for dette. 
 

. 

 
 

Grupperne: 

Gr. 81 møde den 3. hos Inger kl. 13 

Gr. 81  møde den 31. hos Kaj kl. 13 

Gr. 82 vi har ikke afsat nogen dato 

 

Jeg håber alle har det godt, og jeg gætter på at alle i 8. Gilde snart har fået 1. stik, og der er må-
ske også dem som har fået 2. stik. 

Vi hejser flaget for Kaj den 25. maj 
STORT TILLYKKE 
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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/ 

 

Gildehal den 12.05. AFLYST 
 
Aprilnummeret af gildekontakt manglede flg. oplysninger på 9. gildes side: 

40 års jubilæum Margit Christiansen og Else Børsting Larsen tillykke til begge. 

 

Gilderådsmødet den 28.4. blev også aflyst, 

- men den 15. april blev der afholde ledelsesmøde, hvor der blev talt om hvordan og hvornår 
gildearbejdet igen kan genoptages, referat er/bliver sendt til den enkelte gildebror i 9. gilde. 
Kanslerens frustrationer over at skulle skrive denne side med aflysninger hver måned, i næ-
sten 1 år, er skyld i forglemmelserne. 

Forhåbentlig er de fleste af os nu vaccinerede, så vi igen kan mødes i det mindste i gruppe-
sammenhæng, og måske kan vi fejre det med en sommerudflugt i juni.  
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Tur til Dyreborg den 26. marts  

Vi begyndte med en gåtur i skoven, hvor vi bl.a. så et 400 år gammelt egetræ og de første 
anemoner og nød den fantastiske udsigt over det sydfynske øhav til Bjørnø og Lyø.  

Vi kørte herefter til Knolden og fik set Drejet og badehusene, hvor vi spiste vore madpakker.  

23 deltog i denne første ordinære tur i 2021, og der er med garanti mange flere at se frem til.  
Få tilsendt oplysning om næste tur den 20. maj til Sydfyn, ved henvendelse på  
mail: nybent@midtfyn.net - Det går bedst, når vi går sammen.  

Foto: JLR 

mailto:nybent@midtfyn.net


- 20 - 

 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. 
Juni 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  


