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Booking af gildehuset - www.sct-georg-odense.dk

Turnusordning!

”På den anden side” går på skift i gilderne.
Juli/august nr. er det 8. 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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Så tankevækkende

Det er jo en genial overskrift, som giver mulighed for at sætte ting og begreber op over for hinanden.
På den ene side - på den anden side.
Fred kontra krig – sundhed kontra sygdom – restriktioner kontra frihed - osv. osv.
Jeg vil starte med et Gruk af Piet Hein.
Jeg er så forkølet, forpint og besværet,
og det er så synd og trist,
og jeg er så syg, som ingen har været –
siden jeg var det sidst.
Og jeg ligger i sengen og tænker kun på,
at jeg har det så vederstyggeligt,
og er så elendig og mishandlet, åh!
Og det er i grunden så hyggeligt.
I det sidste halvandet år har vi levet med restriktioner, forsamlingsforbud af den ene eller anden art, hyppige test, mundbind, værnemidler osv. Ting der langt hen ad vejen har begrænset
vores frihed. Og hvem af os har ikke ind imellem, været godt træt af det, og syntes at det har
været åh, synd for os? (som Piet Hein skriver, ”det er så synd og trist”)
Men på den anden side. Alt har jo ikke kun været ynk og elendighed. Jeg tror også vi har lært
af det. Jeg har i alt fald lært, at tage den lidt mere med ro, husket at ringe lidt oftere til familiemedlemmer, specielt de enlige. Aldrig har jeg snakket så meget med min bror, der bor alene i
Flensborg, som har haft endnu strengere restriktioner end vi. En anden erfaring, som er ret så
bemærkelsesværdig er, hvad en god håndhygiejne betyder. Aldrig har der været så få influenza
tilfælde eller lungebetændelser som i år. Så lad det endelig blive en fast rutine. Så på den ene
side er der ikke noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og på den anden side så
glæder vi os sikkert alle til, meget snart, at få en normal hverdag tilbage.

Dagen er næsten ikke begyndt... og så er klokken allerede seks om aftenen ...
Efter weekenden blev det mandag igen og pludselig er det allerede fredag!
... og måneden er allerede slut ...
... og årene ruller hurtigt ...
... og vi bliver 40, 50 eller 60 år, vores liv går så hurtigt ...
... og vi indser, at vi mistede vores forældre, måske endda nogle kære venner ...
pludselig indser vi, at det er for sent at gøre det godt igen ...
Så lad os trods alt prøve at nyde den tid, der er tilbage!
Lad os fortsætte med at lede efter aktiviteter, som vi kan lide ...
Lad os sætte lidt guldkant på livet...
Lad os se de små ting i livet og indse dens storhed...
... fordi vi trods alt kan fortsætte med at nyde de dage, der er tilbage... Lad os prøve at fjerne
''sent"....
Jeg gør det senere ....
Jeg siger det senere ...
Jeg vil tænke på det senere ....
Vi forlader alt senere, som om '' sent '' er vores.
Fordi det, vi ikke forstår, er, at:
Så bliver kaffen kold...
Så ændrer prioriteterne sig ...
Så ændrer betingelserne sig ...
Så er det ikke lige så charmerende ..
Så går helbredet over ...
Så bliver ungerne voksne ...
Så bliver vores forældre gamle ...
Så er løfter glemt ...
Så bliver dagen til nat ...
Så slutter livet ...
Og så er det for sent ....
Så... Lad os ikke efterlade noget til senere...
Fordi vi venter på at se hinanden senere, kan vi miste de bedste øjeblikke,
de bedste oplevelser,
vores bedste venner,
og også familien ...
Dagen er i dag... og øjeblikket er nu ...
Vi er ikke længere i den alder, hvor vi har råd til at udsætte det, der skal gøres nu.
Måske du vil dele dette opslag og minde de kære om det ...
Eller måske overlader du det til... ''sent”
Fortsat god tur ud i det der hedder ”LIVET”

Jette Born
4. Gilde

-2-

...

- 15 -

9. GILDE
GK Tove Vincentz

GM Dorthe Ditlevsen

GS Jette Borgaard

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/9-sct-georg-gilde/

Indhold

SOMMERUDFLUGT DEN 8. juni 2021
Vi mødes hos Tove kl. 11.00, her fordeler vi os i 2 eller 3 biler og kører ud i det blå, og forhåbentligt dejligt sommervej.
Afbud til Anna senest den 5. juni på tlf. 28 29 09 13/66 15 11 65
eller mail annalundorf@hotmail.com

Mærkedage:
Den 6. juli fylder Else Børsting 80 år stort tillykke.

"I dag er en svær dag," sagde Plys.
Der var en pause.
"Vil du tale om det?" spurgte Grisling.
”Nej,” sagde Plys lidt efter. "Nej, det tror jeg ikke."
”Det er okay,” sagde Grisling, og kom hen og satte sig ved siden af sin ven.
"Hvad laver du?" spurgte Plys.
”Ingenting" sagde Grisling. ”Men jeg ved, hvordan svære dage er. Jeg har tit
heller ikke lyst til at tale om det på mine svære dage.”
"Men altså" fortsatte Grisling, "Svære dage er så meget lettere, når du ved, at
du har nogen, der er der for dig. Og jeg vil altid være her for dig, Plys."
Og da sad Plys der, og “arbejdede” sin svære dag igennem i sit hoved, mens den rolige, pålidelige grisling sad tavs ved siden af ham, og svingede sine små ben ...
Ja så vidste Plys, at hans bedste ven aldrig havde haft mere ret ...❤️❤️
En gang imellem er selskabet nok, det at vide, at der sidder en lige ved siden af dig, som vil
dig det bedste og altid vil være der, når ord bliver overflødige ❤️❤️
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8. GILDE

Mester har ordet!
GK Karin Jensen

spejderideen for voksne

Kære gildebrødre
I min beretning for gildeåret 2019-2020 skrev jeg bl.a.:
”Hvor vi ender, ved ingen endnu; men jeg håber virkelig, at alle fortsætter med at passe på sig
selv og sine omgivelser.”
Det er mit indtryk, at alle virkelig har passet på sig selv i det forgangne år – heldigvis kan vi nu
se lyset for enden af tunnelen, idet rigtig mange er blevet vaccineret mindst én gang, og en hel
del to gange – det; sammen med at restriktionerne lempes, betyder, at vi igen kan komme i gang
med vores gildeliv, hvilket der absolut også er behov for.
Vi mennesker er jo nogle ”sociale dyr”, og de seneste måneders nedlukning har virkelig sat vores evne til at fokusere på de lyse sider af tilværelsen på en alvorlig prøve – især for de af vores
medlemmer, som ikke har nogen at dele hverdagen med, har det været en slem tid.
Nu nærmer sommeren sig, bøgen er sprunget ud, og det grønnes overalt, og vi skal ud at nyde
denne smukke tid.
Lempelsen af restriktionerne har også gjort det muligt at afholde dette stadsgildeting – også et
trin på vejen til normaliteten. Vi passer på os selv og på hinanden – og vi nyder at kunne mødes
– det gør jeg i hvert fald, og jeg håber, I har det på samme måde.
Vores fælles arrangementer, som vi havde de allerbedste intentioner om at afholde, måtte vi i
store træk aflyse i takt med, at landet lukkede ned; det var faktisk kun Fredslysgudstjenesten i
Odense Domkirke, som blev gennemført, og uanset den blev uden det efterfølgende samvær,
syntes jeg faktisk, at det var rigtig dejligt at se de mange, som bakkede op om denne aften – vi
var faktisk så mange, som vi måtte være, så det kunne ikke være meget bedre.
De arrangementer, som vi desværre ikke kunne gennemføre: En aften med Sct. Georgs Gildernes
udviklingskonsulent Bente Christensen, I-dagen, Fellowshipaften og Nytårskuren, har vi absolut
planer om at gennemføre i det kommende gildeår, og i takt med, at datoer og aftaler bliver lagt
fast, vil vi melde dem ud til jer alle, både via Gildekontakt og via mails til gildeledelserne.
Allerede nu har vi fornyet vores aftaler med de to foredragsholdere til I-dagen den 4. september,
og denne dag vil også blive annonceret i Lokalavisen Nordvest i håb om, at beboere i lokalområdet vil få lyst til at komme indenfor i Gildehuset.
Selvom der ikke blev afholdt Nytårskur, blev de ansøgere, som fik tildelt midler af gilderne og
af Goodturnfonden, ikke snydt – det har alle kunnet læse om i Gildekontakt.
I efteråret 2020 indkaldte LGL til ekstraordinært Distriktsforum, som skulle afvikles på Bygholm Hotel over to dage. Selvom hotellet på sin hjemmeside forsikrede om, at alle restriktioner
kunne og ville blive overholdt, valgte LGL alligevel at aflyse mødet.
Vi var en lille gruppe af gildebrødre (Lone Rossen og Kay Lauridsen fra 4. gilde, samt Lone Erkmann, DGM i Gøngernes Distrikt samt undertegnede), som mødtes og fik sammensat en dagsorden og en invitation til afholdelse af et par digitale og ganske uformelle møder for alle DGM/
SGM og med LGL, Sct. Georgs redaktør og koordinatorerne som observatører.
Arbejdsgruppen havde aftalt, at hvis det første møde gik godt, skulle vi på det følgende møde

GM Nina Nøddelund

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/8-sct-georg-gilde/

Mandag den 14

Vi skal have afholdt vores Gilde ting
Vi starter kl. 17.00 i gildehuset, og efter gildetinget får vi 1. stykke
smørebrød og der efter holder vi Sct. Georg aften.
Efter dette ser vi på kalenderen for at fastslå vores opstart.
Vi får en kop kaffe og hygger os til vi skal hjem.

Onsdag den 23

Gildeafslutning i Kerteminde hos Ulla og John i sommerhuset
kl. 17.00 og der er Sct. Hans bål kl. 21.00.
Vi hejser flaget for Jytte E. den 27. juni
Hurra. Hurra. Hurra.

Grupperne:
gr. 81

Onsdag den 2 er der møde hos Ulla kl. 13.00

gr. 82 Mandag den 21

er der møde hos Elsbeth kl. 18.00

Juli
Torsdag den15. juli
Skal vi jo nok på Nyborg Vold, hvor vi mødes som vi plejer på parkeringen og spiser
vores medbragte madpakke og der efter skal vi se ”Vi maler byen rød”.

MÅNEDENS VITS

Dansk for viderekomne
Dansklæreren: -Sofie, kan du bøje adjektivet ”ækel”?
Eleven: - Ja, det er da nemt nok. Ækel - æklere - brunkål.

Fortsætter næste side

-4-

GS Lone Nielsen
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Fortsat fra side 4

4. GILDE
GK Ingeborg Lauridsen

GM Lone Rossen

GS Else Mortensen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/4-sct-georg-gilde/

foreslå, at vi fortsatte disse uformelle møder ca. 1 gang månedligt – i hvert fald frem til sommeren 2021.
Det første møde gik over al forventning, og selvom ikke så mange af deltagerne havde prøvet at
deltage i et digitalt møde, klemte alle på og var meget opsatte på, at disse møder skulle fortsætte. Det gør de så, vi har en tidsplan for møderne, og har også aftalt, hvem der er tovholder på de
enkelte møder.
På disse møder, der som nævnt er ganske uformelle, får vi vendt forskellige aktuelle spørgsmål,
og det, som faktisk har fyldt mest, er afviklingen af Landsgildetinget den 25.-26. september i
Middelfart, og om der er nogen, som har lyst til at stille op som kandidater til de tre poster som
landsgildeledelsesmedlemmer.
Som jeg tidligere har skrevet i Gildekontakt, har alle de tre nuværende medlemmer klart tilkendegivet, at de ikke fortsætter, og det får mig til – endnu en gang – at opfordre alle gildebrødre til
alvorligt at overveje, om ikke det kunne være en opgave at føre Sct. Georgs Gilderne ind i fremtiden.
Realiteten er jo, at hvis der ikke kan findes personer, som kan og vil påtage sig denne opgave,
så lukker og slukker Sct. Georgs Gilderne i Danmark!!

Den 10. juni: Friluftsgildehal kl. 18.30 i Polarstjernens bålhytte, Stenløsevej 68,
5260 Odense S.
Hver især medbringer – foruden varmt tøj – kopper, tallerkener, kaffe, te, kage eller hvad man
nu har lyst til.
Vi har jo en del ”hængepartier” p.g.a. Covid-19, så der er meget, der skal nås, når vi nu endelig
kan mødes denne sidste mødeaften inden sommerferien.
Vi skal tage afsked med hele ”den gamle” gildeledelse, indsætte ny ledelse og fejre 4 jubilarer.
Vi skal også høre Sct. Georgs-budskabet og forny vores gildeløfte.
Gruppevis tilmelding til Ingeborg tlf. 20 29 75 01 eller mail lauridsen@oncable.dk senest den
3. juni 2021.
Grupperne:
1. gruppe: 26. juni gruppeafslutning til Bogense. Nærmere ved gruppeleder
2. gruppe: 28. juni kl. 14.00, gruppeafslutning hos Ingeborg og Kay på Langø,
Klokkelyngen 11, 5390 Martofte.
3. gruppe: nærmere ved gruppeleder
4. gruppe: 5. juni kl. 10.00, sommerafslutning i ”De Japanske Haver”.
5. gruppe: 1. juni kl. 18.00, gruppemøde hos Vibeke
6. gruppe: 4. juni kl. 14.00 gruppemøde hos Jørga og Palle
7. gruppe: nærmere ved gruppeleder.
I ønskes alle sammen en rigtig dejlig sommer og på gensyn
til et forhåbentligt mere ”normalt” gildeår.
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Ved tidligere lejligheder har jeg fortalt, at jeg er medlem af styregruppen for Sct. Georgs Gildernes Europakonference 2023, som denne gang afholdes i Danmark, nærmere bestemt på Ranum
Efterskole College i dagene 30. juli-3. august.
Der vil komme masser af information om konferencens indhold og om de mange aktiviteter,
som vil være for konferencens deltagere – hvis I på nogen måde har mulighed for det, kan jeg
kun opfordre til, at I tilmelder jer denne konference – vi kan nok ikke forvente, at et sådant arrangement kommer til Danmark igen lige foreløbigt.
Der vil også være brug for en masse hjælpende hænder, og det vil I også kunne læse om i de
kommende måneder.
En vigtig opgave, som vi mangler at få afsluttet, er fastlæggelsen af det ”nye” ejerskab af Gildehuset. Vores arbejdsgruppe (3xErik) fremlagde deres oplæg på stadsgilderådsmødet den 26. oktober 2020, og det var meningen, at vi skulle debattere såvel arbejdsgruppens forslag som de
ændringsforslag/spørgsmål, som naturligt vil være; men det kunne vi ikke i så god tid, at det endelige oplæg kunne komme med på gildernes gildeting.
Vi har derfor besluttet, at vi – når vi må være flere end de 25 personer, vi må være i dag – vil
invitere til et møde om dette spørgsmål.
Jeg vil slutte med at takke for hjælpen til alle de gildebrødre, som, også i denne ikke helt så
nemme Coronatid, har givet en hånd med, uanset om de har påtaget sig en opgave i gildet, eller
om de bare hjælper, fordi der er behov herfor.
- jeg vil også takke alle jer, der udgør gildeledelserne her i Odense Stad; det er en fornøjelse at
arbejde sammen med jer, og det gælder både de afgåede og de nye.
og hermed overlader jeg min beretning til jeres debat.
Den 11. maj 2021
Karen Jensen
Stadsgildemester

-5-

Det spreder sig ...
Kast en sten i vandet … ringene spreder sig …
Fortæl nogen hvilke fejl han/hun har … snart får du høre om alle dine egne fejl og mangler.
Fortæl hvor dårligt vejret er, hvor mange problemer der er i verden, om dine sygdomme, hvor
dyrt alting er, om hvor kedeligt der er at arbejde, og gid det snart var aften, weekend og ferie
…
og snart får du at høre hvor negativ andre mennesker ser på tilværelsen.
Alle omkring dig bliver negative ….
OG DET SPREDER SIG …
Hvordan kan det være, at alle nyheder er dårlige nyheder?
Har nogen hørt i fjernsynet at …
- i dag har Danmark haft fred i så og så mange år
- stor folkeforsamling foran Christiansborg, da tusindevis af mennesker ville vise statsministeren deres påskønnelse
Hvor tit hører man nogen sige …
- jeg må sige, at hun er rar og desuden
- skal jeg være helt ærlig, så er hun faktisk dygtig og virkelig flittig
- han er virkelig et fint menneske
Og man hører det i hvert fald sjældent i omtale.
Har du tænkt på, at den tid, som du bare lader gå, mens du længes efter noget andet, den kaster du bort, du får den aldrig tilbage.
Bestem dig til, at al din tid skal være meningsfuld for dig, hvad enten du beslutter dig for at
hvile, læse eller til at gøre noget aktivt.
Den, der bare lever for aftner, weekender, og ferie …. lever jo bare 50% af sit liv!
HAR DU RÅD TIL DET??
Hvis arbejdet/hverdagen ikke er noget man lever for, så må man se til at gøre det så interessant, at det bliver en del af det, man lever for.
Tør du sige, at du temmelig tit synes, at der er morsomt at arbejde??
Eksperiment:
Prøv at sprede positive ringe …
Begynd med et smil - Bevis 1: Du får et smil tilbage!
Sig til nogen:
Så hurtigt du arbejder! Bevis 2: Næste gang bliver arbejdet udført dobbelt så hurtigt!
Jeg syntes om dig - Bevis 3: Straks får du at vide, at du er afholdt.
Pluk roser i din have og læg en rose ved hvert arbejdssted - Bevis 4: Det bliver den dejligste
arbejdsdag i lang tid.
Tag dig af det, når du ser, at mennesker har problemer - Bevis 5: Du behøver aldrig at være
alene om dine problemer og desuden vil du få at høre, at der ikke findes noget menneske, som
ikke har problemer - du er ikke alene om det!
Fortæl alle de gange, du har dummet dig - Bevis 6: udover ar du og andre får jer en sund latter, får du snart at vide, at andre også dummer sig hvert andet øjeblik og ikke er så perfekte
som det ser ud til!
At gå ind for at leve positivt gør ens omgivelser positive og det bliver lettere at leve med problemerne.
Slutter side 10
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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/

Nu håber vi på en god sommer, efter en dejlig dag, med Gildeting, Sct. Georgs gildehal og jubilæums fest. Dejligt at alle havde mulighed for at deltage.

GILDEUDFLUGT LØRDAG DEN 12. juni.
TIL DE JAPANSKE HAVER Vøjstrupvej 43, 5672 Broby.
Vi mødes der kl. 14.00
Husk tilmelding til Erik Olesen eo@eo-engros.dk senest den 27. maj.
Husk også at I alle skal have et gyldig Coronapas eller en test, som er mindre end 72 timer
gammel. Det står alt sammen i jeres indbydelse som I har modtaget.

Gruppemøder

1. gruppe torsdag den 3. juni hos Anita kl.18.30 - Gerthasminde 36, Odense C.
2. gruppe tirsdag den 1. juni kl. 13.00 hos Ulla og Jens-Aage
3. gruppe holder sommerferie.

Disse flasker stiller en dame fra Ribe op, hver gang hun har mulighed
for det. Flot initiativ.
På det sidste har vi fået 2 Bilka’er som er gået ind i at samle ringe, en
Spar købmand + et par Rema’er.
Jeg får jævnligt tilsendt billeder af børn som samler.
Projekt Dåseringe har netop solgt lageret i Skanderborg, og venter nu
spændt på afregningen.
Det forlyder at vi kan opnå ca. dkr. 94.500 kr.
Får vi det, er vi oppe på, siden 2008, at have doneret dkr. 764.390,00.
TAK til alle der samler dåseringe.
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2. GILDE
GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

Nyt fra gildehuset
GS Peter Lassen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/2-sct-georg-gilde/

Tirsdag den. 1. juni kl. 19.00 i gildehuset
Gildeting Husk at melde afbud.
Det har været udsat flere gange men nu regner vi med at det kan afholdes.
Onsdag den 2.juni kl. 9.30 i gildehuset
Arbejdsdag i gildehuset, hjælp med
den fælles vedligeholdelse.
Husk tilmelding til 30 60 90 88.

Lørdag den 5. juni fra kl. 10-12 i gildehuset
Åbent hus i gildehuset i anledning af
Fejring af vores 75.års fødselsdag.
Alle er velkommen

Fra kl. 18.30 er der festmiddag for gildes medlemmer med ægtefæller.
Program er sendt ud til indbudte.

Vil du være med onsdag den 2. juni til arbejdsdag i og omkring gildehuset?
Der er altid en lille eller stor opgave i og omkring gildehuset. Det gør at vi altid har et pænt
og indbydende hus.
Der er også et job til dig. Vi mødes kl. 9.30 i huset, hvor vi får en kop kaffe og snakker om
dagens mulige job.
Vi skal have malet nogle P-pladser, så vi ved hvor vi skal parkere.
Vinduer skal pudses.
Lidt ukrudt skal fjernes.
Vi har nogle haveborde, som lige skal pudses og males.
Som du ser, er der masser af opgaver.
Tilmeld dig på mail gildehuset.Odense@gmail.com eller sms 30 60 90 88.
Vi ses måske.

Fortsat fra side 6

Man kan vælge at synke ned i sine problemer eller ved hjælp at latter holde sig oppe!
Det er jo egentlig så enkelt …
Prøv selv …..
….. og det bedste er, at det spreder sig …..
….. som ringe i vandet …..
Og dum hvis du føler, at de negative ringe findes i nærheden af dig - STOP DEM OG VEND
DEM - måske er der til sidst slet ikke plads til dem.
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Vi satser på at alle reservationer er sat ind på de datoer som hvert gilde har ønsket.
Så tak for tålmodigheden.
Kære kansler er der problemer med datoer send en mail.
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1. GILDE

Sound of Music for two
GK Inger Hansen

GM Bodil Buur

GS Ove Mølgaard

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

Onsdag den 30. juni. Sommerafslutning.
Nærmere besked tilsendes.

Torsdag den 4. november kl. 19.00

Grupperne:
Efter aftale.

i Gildehuset Højstrupvangen 1, Odense, Bolbro
(overfor Odense Idrætshal)
Så er der igen mulighed for at høre sød musik og sang i Gildehuset.
Kom og hør historien om den rigtige familie von Trapp og
lyt til de dejlige toner fra filmen ”The Sound of Music”.
Billetter kan bestilles på mail:
2.sctgeorgodense@gmail.com.
Pris 140 kr.
Arrangør: 2. Sct. Georgs gilde.
Vi glæder os til at se jer
Overskuddet går til vores humanitære donationer.
-8-

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

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.
Holder møde den 6. september kl. 14.00 hos Jørga og Palle.
Oplæg: ”Er lyset for de lærde?”
Gildehilsen Elna
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