REDAKTIONEN

GILDE
KONTAKT

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

SCT.
GEORGS
GILDERNE
I
ODENSE

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.
Oktober 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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NR. 7+8
aug.-sept.
2021

LIVSTRÅD
De fleste kender sikkert navnet Svend Brinkmann, psykologiprofessor ved Aalborg Universitet. I sin seneste bog (Vi er det liv vi lever) har Brinkmann fokus på “livstråden” - det man i
gamle dage kaldte skæbnen.
I Brinkmanns kommentarer til udgivelsen skriver han, at I gamle dage var der ikke så mange
valg, “man blev ved sin læst”. At betragte tilværelsen som et livslangt entreprenørskab kan
være besnærende for det moderne menneske, som ønsker at leve frit og ubundet. Den opfattelse er Brinkmann ikke enig i. Livet er ikke bare en lang række ”uforbundne” valg, men også en
livslang ”forholden” sig til en livstråd eller skæbne, som individet ikke nødvendigvis selv er
ophav til, skriver Brinkmann.
Jeg har endnu ikke haft lejlighed til at læse bogen - men det har ikke forhindret mig i at reflektere over begrebet “livstråd” - i relation til mit eget liv og mere generelt.
Tror jeg på “skæbnen”?
De ændringer der har været i min tilværelse - er det tilfældigheder eller mine egne konkrete
valg? Er der i mit liv en “livstråd” som jeg ikke selv er ophav til?
Hvad har indflydelse på den enkeltes livstråd?
Hvor i landet man er født (regional / lokal kultur)?
Hvilken familie man er født ind i?
Placering i søskendeflok (enebarn / ældst / yngst / midterbarn)?
Valg af / mulighed for uddannelse?
Valg af ægtefælle / livsledsager?
Valg af / mulighed for relationer?
Accept af / opgør med normer?
Jeg håber at få mulighed for snart at læse bogen og forhåbentlig blive klogere på hvad Brinkmann mener med livstråd - og måske også på min livstråd.
Jytte Elmbo
8. gilde

Hvor er det dejligt at se, at der er kommet gang i P-pladsen igen -

Kære læser.
Denne plakat er min fortolkning af at sandhed og ærlighed varer længst. Illustrationen af dukken Pinocchio er ikke bare for børn ..... alle, også
voksne, skal vide at sandheden varer længst.
Sandheden kan være ilde hørt .... men den er dog
smukkere end løgnen.
Lyv ikke - fornægt ikke!
Nogen mennesker lyver så længe, at de selv tror på
deres løgn ....... trist for dem og deres omgivelser.
Derfor vil jeg gerne, med denne plakat og fortolkning
af sandhed opfordre til at holde fast i ærlighed.
Historien:
Den aldrende dukkemager Gepetto laver en dag en
trædukke, som han kalder Pinocchio. Gepettos største
ønske er, at dukken skal blive til en ægte dreng. Men,
for at blive en ægte dreng skal Pinocchio selv bevise, at han vil være det. Han skal holde
op med at lyve og være selvisk. Ønskefeen beder Jesper Fårekylling om at være Pinocchios samvittighed og hjælpe Pinocchio til at gøre det rigtige.
Efter en lang og lærerig rejse beslutter Ønskefeen, at Pinocchio har bevist sit værd og vækker ham til live og forvandler ham til en ægte og ærlig dreng.
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Sct. Georgsløbet 2021
Søndag den 3. oktober

Tarup-Davinde

Indhold

På udflugt med Løvernes Garde
Byder på:


Sjove og spændende opgaver.
Nye udfordringer
Brug for spejderfærdigheder og samarbejde

Løbet foregår ved naturområdet Tarup-Davinde.
Spejderne vil blive udfordret på et niveau, som passer til deres alder.
Samtlige poster vil være bemandet med voksne, men vi mangler hjælpere til posterne for at
løbet kan gennemføres uden lange ventetider.
Spejderne bedømmes på hver post på både turn-out og løsning af opgaven.
Turn-out vil sige at posterne forventer at spejderne gør følgende: klarmelding, afmelding,
samlet gang, alle bidrager, god opførsel.
På udflugt med Løvernes Garde
Du kender garanteret Simba og Nala fra Løvernes Konge. Kion er deres søn, og hele sin
barndom har han suset omkring på Kongesletten og kender derfor området ud og ind. En
dag opdager Kion, at hans brøl ikke er som nogen andre løvers brøl på hele Kongesletten.
"Det er brølet fra forfædrene," forklarer Rafiki. "Når du bruger det, brøler de mægtige løver fra Kongeslettens fortid sammen med dig!" Kion besidder mod, eftertænksomhed og
stor retfærdighedssans.
Sammen med sine venner honninggrævlingen Bunga, hejren Ono, geparden Fuli samt flodhesten Beshte aka Store B har Kion dannet Løvernes garde, som hjælper dyr i nød og sørger for, at livets kredsløb på Kongesletten holdes i skøn harmoni.
En dag bliver Løvernes Garde bedt om hjælp ud ved Kiria Sø området, hvor hyænerne ledt
af Janja er gået løs på dyrene i området. Løvernes Garde må bruge al deres list, dygtighed,
samarbejde og klogskab til at løse opgaven. Slip fantasien løs, for du skal selvfølgelig være
med!
Udflugten til Kiria Sø området byder på inspirerende små eventyr med sjove udfordringer,
listige problemløsninger og masser af humoristisk sans selvfølgelig!
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Mester har ordet!

Vi gik om bord på færgen til Bogø lidt op ad formiddagen.
Solen skinnede, og en flok unge mennesker, som var
klædt ud på forskellig måde. Pigerne som sommerfugle,
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre

Så er sommerferien ved at være slut, og det er tid til at komme i gang med gildearbejdet igen. I
år ser det heldigvis ud til, at vi ikke skal ”slås” alt for meget med restriktioner og afstandskrav,
dog uden at vi derfor bare skal slå os løs.
Som følge af, at stadsgildearrangementerne i den forgangne sæson desværre har måttet aflyses,
har vi i Stadsgildeledelsen besluttet, at det stadsgildekontingent, som alle I gildebrødre i Odense
har betalt, ikke skal gemmes væk, men bruges til gavn og glæde for jer og for spejderne.
Derfor bliver det gratis for alle gildebrødre i Odense Stad at deltage i I-dagen den 4. september
2021, så selvom der i invitationen, som også er med i dette blad, står, at det koster 175 kr. at deltage, vil det ikke gælde jer, men alene ledsagere samt gildebrødre, som ikke er en del af Odense
Stadsgilde. Det eneste, I skal betale, er de drikkevarer, I eventuelt køber, udover den genstand,
som er med i ”prisen”.
Spejderne bliver tilgodeset på den måde, at vi har sponseret et af de telte, som opstilles i Hoteltlejren på Spejdernes Lejr 2022, og derefter doneres til en af de spejdergrupper, som søger. Ved
du ikke rigtig, hvad Hotelt er, kan du læse om det både i Sct. Georg og på www.sct-georg.dk.
Udover I-dagen bliver der også holdt Fellowshipaften torsdag den 28. oktober i Bolbro Kirke,
og der vil komme mere herom i næste nummer af Gildekontakt. Jeg vil dog gerne allerede nu begrunde flytningen:
 Bolbro Kirke ønsker ingen betaling for hverken brug af kirkens lokaler eller faciliteter
 Kirken/menighedsrådet stiller hjælpere til servering og afrydning frit til rådighed for os
 Til gengæld for dette vil det glæde dem meget, hvis vi vil donere et beløb til
”Sommerbørn”, et projekt, der har til formål at give gode oplevelser til børn, som ellers
ikke vil få nogen oplevelser i deres sommerferie –
læs mere her: https://www.bolbrokirke.dk/aktiviteter/sommerboern
- og så er der rigtig fine parkeringsmuligheder lige bag kirken
Onsdag den 24. november afholdes Fredslysgudstjeneste i Odense Domkirke – mere følger i
Gildekontakt for november.
Vi skal ikke glemme, at der 25.-26. september 2021 afholdes landsgildeting i Middelfart –
landsgildeting er det altid vigtigt at bakke op om; men særligt denne gang står der meget på spil,
for melder der sig ikke kandidater til ledelsesposterne, er der ikke længere noget, der hedder Sct.
Georgs Gilderne i Danmark – så enkelt kan det siges!!
Ved landsgildetinget i 2019 fik landsgildeledelsen vedtaget deres forslag om, at der ikke længere
kan stemmes ved fuldmagter, hvilket betyder, at gilder, der ikke deltager i landsgildetinget, heller ikke kan gøre deres indflydelse gældende – det bør alle gildeledelser have i erindring.
God arbejdslyst – der er nok at tage fat på
Venlig hilsen
Karen

kom hoppende og dansende med tudehorn. Det var sikkert for at festligholde, at et af deres
livs første kapitler, var tilendebragt.
Det er så dejligt at se de unge menneskers sorgløse livsglæde.
Det er leg, det er sjov, det er dejligt, når det kan være sådan. Vi vinker og sender dem en kærlig tanke og håber, at de alle får et godt liv.
En dejlig start på dagen
Stemningen blandt os, som er ret gamle, er også god, men mange af os har visse skavanker,
som godt kan lægge en lille dæmper på livsglæden og livskvaliteten.
Vi når den grønne ø og går i land, hvor en venlig mand venter med sin grisevogn, som vi skal
køres i rundt på øen.
Der er 3 store gårde, nogle huse og flere huse, som benyttes som feriehuse. Alle ejendomme
er i meget fin vedligeholdelsesstand. Der er også en stor campingplads.
Vi kommer helt ud nordpå, hvor der er en mageløs udsigt over området med laguner, et lille
vedhæng til Bogø, udsigt til flere øer, Wedellsborg - halvøen og selvfølgelig Jylland.
Vi er inde i en lille pæn kirke, som er bygget i 1860, og vi hører, at der er gudstjenester en 3 –
4 gange årligt, når præsten kommer fra Assens.
Der bor i alt 21 personer på øen.
Vi hører også, at svenskekongen i sin tid, da der var ufred i landet, gik over isen i området
med 9.000 mand og 6.000 heste. På Wedellsborg -halvøen ventede en bondehær på vel 1.500
mand, men svenskekongen fandt en rute og undveg en konfrontation.
Vi hørte om postryttere, som i 1700-tallet kom forbi, når de red med post fra København til
Hamborg, der var en regel, som sagde, at de skulle klare turen på under 52 timer.
Endelig besøgte vi den russiske ortodokse kirke på øen, og det var en ret fascinerende oplevelse. Der bor en eneste russisk nonne på øen, men hver måned er der gudstjeneste for de ortodokse, som kommer til øen.
Det er berigende at besøge små samfund på kanten af Fyn, og det har vi gjort meget i den sidste tid.
Vi var 24 deltagere i turen, og mange flere kunne have haft glæde af det.
Det er snart 25-år siden, at 4 naturlaug, under Sct. Georgs Gilderne,
blev etableret, og det har vist sig, at
naturlaug er de største og mest levedygtige afdelinger i gilderne, og udgør en værdifuld del, som vi skal passe godt på.
Bent Andersen
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9. GILDE
GK Tove Vincentz

GM Dorthe Ditlevsen

Referat af generalforsamlingen i BRODERFONDEN
den 31. maj 2021
GS Jette Borgaard

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

Tirsdag den 24.8. Friluftsgildehal kl. 15
Arrangerende gilde: 2. Gilde
Invitationen er sendt til alle gildebrødre.
Onsdag den 8.9. Gilderådsmøde kl. 18.30
Arrangerende gruppe er 1.
Gildet er vært.

Grupperne
1. Gruppe: Nærmere ved gruppeleder
2. Gruppe: Nærmere ved gruppeleder
3. Gruppe: Nærmere hos gruppeleder

Mærkedage:
03. september har Dorthe 40 års jubilæum
14. september fylder Tove 80 år
19. september fylder Irene 75 år

Tillykke til alle 3

Tilstede:
Bestyrelsen for Broderfonden: Bodil Astrup, Finn Børsting, Poul Bornhøft, Inger Pedersen,
Lis Clausen, Lizi Jensen.
Medlemmer: Der var mødt 31 medlemmer op fra henholdsvis 1.gilde, 2.gilde, 3.gilde,
4.gilde, 8.gilde og 9.gilde.
Formanden bød velkommen, hvorefter vi gik over til dagsorden.
Valg af dirigent og referent:
Valg af dirigent:
Finn Børsting Larsen
Valg af referent:
Lizi Jensen
Formandens beretning:
Formanden Poul Bornhøft bad os mindes de 2 medlemmer af Broderfonden, der er døde i
2020.
Æret være deres minde.
Han bemærkede, at denne generalforsamling var noget særligt, idet det var med henblik på at
opløse Broderfonden ud fra den skrivelse, som medlemmerne tidligere havde modtaget, hvor
man havde mulighed for at stemme på 3 punkter - A-fortsætte med ændringen af Blomsterhilsenen
– B-opløse Broderfonden eller
- C-lave en ny fundats, hvor der doneres penge til spejderarbejde og ud af disse forslag havde
54 ønsket Broderfonden opløst, 5 ønsker pengene udbetalt til spejderne og 6 ønsker Broderfonden fortsætter, det vil sige at over halvdelen af de 103 medlemmer ønsker at opløse Broderfonden.
Formanden meddelte, at hvis flertallet af medlemmerne her på generalforsamlingen stemte for
at Broderfonden skulle nedlægges, blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling
kl.20.30 dags dato.
Vi gik over til afstemningen, som foregik ved håndsoprækning, og der var 30 som stemte for
opløsningen og 1 stemte imod,
hermed blev Broderfonden
lukket kl. 19.30 den 3l. maj 2021.
Forslag fra medlemmerne:
Der var indkommet 3 forslag fra samme medlem, men da vi var ved at opløse Broderfonden,
mente dirigenten at disse skulle afvises.
Forelæggelse af revideret regnskab:
Regnskabet blev godkendt.
Budget:
Per Christiansen meddelte, at han ikke var i stand til at lave et budget, da man ikke på forhånd
kan sige noget om dødsfald det kommende år.
Valg af revisorer:
Ingeborg Lauridsen – 4.gilde genvalgt
Erik Jensen – 2.gilde genvalgt
Valg af bestyrelse:
Nuværende bestyrelse genvalgt.
Poul Bornhøft
Per Christiansen
Formand
kasserer
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Lizi Jensen
referent
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Fortsætter næste side

8. GILDE

Fortsat fra side 5

Ekstraordinær generalforsamling i Broderfonden den 31. maj 2021 kl. 20.
Efter en lille pause fortsatte medlemmerne fra den ordinære generalforsamling til den ekstraordinære generalforsamling kl. 20.00, hvor det blev vedtaget, at den nuværende bestyrelse sidder
som ad hoc bestyrelse, og varetager det videre forløb med fordeling af midlerne, når beholdningen bliver gjort op.
Poul Bornhøft vil indkalde til bestyrelsesmøde, når Per Christiansen har fået midlerne gjort op.
Poul Bornhøft
Formand

Per Christiansen
kasserer

Lizi Jensen
referent

GK Karin Jensen

GM Nina Nøddelund

GS Lone Nielsen

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

AUGUST - Info
Torsdag den 12. august var 8. gilde på Frøbjerg - og havde en fin aften.
Tirsdag den 17. august havde gildet Gildeopstart
Den 19. august hejste 8. gilde flaget for Elsebeth.
Og for Jytte H. hejses flaget den 29. august.
Kansleren håber alle har haft en god og dejlig sommer.
Mandag den 13. september Gildehal i huset kl. 18.00
Gruppe 81 står for dette - husk at melde afbud til Ulla tlf. 30 20 37 84
Vi hejser flaget den 13. september for Karin - stort tillykke med de 75 år

Grupperne:
gr. 81
gr. 82

Der er møde efter aftale
Mandag den 20. september møde hos Karin kl. 18 - husk din kalender.

Fjordens Dag 2021

Så blev det igen muligt at afholde Fjordens Dag, som i 2020 blev aflyst. Som de foregående år
afholder 4. gildes caféhold café med salg af kaffe, the og kage – øl og vand og sandwich.
Hele overskuddet går som de foregående år til Goodturn Fonden til uddeling til spejderne.
Kom og deltag og støt caféen og det gode formål.
Det foregår i Seden Strandby for enden af Muslingevej søndag den 12. september mellem
kl. 10.00 og 16.00. Udover caféen er der en masse aktiviteter for både store og små.
Med gildehilsen
Café-holdet.
Støt Danmarks-Samfundet
Er der nogen som kan/skal bruge de små Dannebrogs-flag, så ligger jeg inde med dem.
Man kan også købe flaget, og sætte det på sine mail. Det koster 30 kr. Det kan downloades
fra hjemmesiden.
Skal Danmarks-Samfundet kunne blive ved med at kunne uddele flag og faner, skal vi også
have solgt nogle flag.

-6-
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Stadsgildet

4. GILDE
GK Ingeborg Lauridsen

GM Lone Rossen

GS Else Mortensen

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

SEPTEMBER

AUGUST

18.08.21
04.09.21
08.09.21
12.09.21
14.09.21
15.09.21

kl. 19.00
kl. 09.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Gruppemøder:
1. gruppe:
09.09.
2. gruppe:
01.09.
6. gruppe:
23.08.
7. gruppe:
30.08.
Øvrige grupper

Gildemøde i Gildehuset. Information er udsendt.
I-dag. Se mere på Stadsgildets hjemmeside.
Gruppeledermøde. Nærmere information ved ledelsen.
Fjordens Dag.
Stadsgilderådsmøde i Gildehuset.
Gildehal med extraord. Gildeting.
Desuden skal vi fejre Kirsten Hansens 40-års jubilæum.
Gruppevis tilmelding til Else Kloppenborg, tlf. 61 99 66 86 eller
mail: else@kloppenborg.org senest den 5.09.21
kl. 14.30 i Næsby Sognegård: ”Kongelige anekdoter”
kl. 14.00 hos Jørga og Palle
kl. 13.30 hos Astrid
kl. 10.00 hos Jette Born
aftaler nærmere.

Mærkedage:
29.07. blev Else Mortensen 80 år
21.08. bliver Conni 75 år
22.08. bliver Antje 80 år
30.08. bliver Dorrit 75 år
26.09. bliver Helge 75 år
30.09. bliver Poul Egon 85 år
Gildet ønsker jer alle hjertelig til lykke.
4. gilde har mistet en aktiv og trofast gildebror gennem næsten 67 år.
ERIK BECK LARSEN (Speck)
* 03.10.1930 - 31.07.2021

Odense Stadsgilde inviterer til I-dag
lørdag den 4. september 2021 kl. 9.00-14.30
i Gildehuset, Højstrupvangen 1, 5200 Odense V
Program:
09.00-09.50
10.00-11.30

11.50-12.50
13.00-14.30

Ankomst og morgenbrød
Flemming Rishøj: ”Stjernestunder” – stunder man tænker tilbage på med
stor taknemmelighed eller ydmyghed (hvorfor har vi mennesker brug for både de lyse såvel som de mindre lyse stjernestunder i livet?) Flemming Rishøj
har arbejdet som missionær i Tanzania, og efter en kort tid i Grønland blev
han præst ved Gjesing kirke i Esbjerg
Frokost og kaffe
Henrik Oest: ”Grin og Suk – Piet Hein, hans liv og hans livsfilosofi”.
Et spændende indblik i en helt særlig personlighed samt selvfølgelig en gennemgang af nogle af de bedste Gruk.
Henrik Oest (passioneret Elvis Presley-fan og disciplineret cykelentusiast)
har virket som sognepræst ved Vor Frelsers Kirke i Horsens og Helligåndskirken i Århus, hvorfra han i 2019 gik på pension.

Tilmelding og betaling til Odense.stadsgilde@gmail.com senest den 28. august 2021.
Pris 175 kr. for foredrag og forplejning inklusive 1 øl/vand/glas vin; betales samtidig med
tilmelding til reg.nr. 2370 - kontonummer 0120471139; skriv venligst navn og gilde i tekstfeltet.
Medlemmer af gilder under Odense Stadsgilde har gratis adgang – men skal tilmelde sig
som alle andre.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til STGM Karen Jensen, tlf. 2335 2502 eller ovenstående
mailadresse.
Vi overholder naturligvis alle Covid-19 restriktioner, og hvis de ændres, således at vi bliver
nødt til at aflyse, vil du blive kontaktet, så du kan få det indbetalte beløb retur.

Æret være Specks minde
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3. GILDE

Stadsgilderådsmøde
GK Hanne Veje Olsen

GM Erik Olesen

GS Karin Ravnkilde

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/3-sct-georg-gilde/

www.sct-georg-odense.dk
Spejderideen for voksne

Indkaldelse til
stadsgilderådsmøde i Gildehuset
tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.00
Det er ikke nødvendigt, at gildeledelserne tilmelder, idet det forudsættes, at der møder 3 fra
hvert gilde.
Hvis dette ikke er tilfældet, husk venligst at melde afbud senest 6. september 2021.
Gildebrødre i øvrigt, der gerne vil deltage, er naturligvis også velkomne. Af hensyn til traktement bedes I tilmelde til SGK Annie Larsson på mail: annie@privat.dk
Eller mobil 21 42 04 21 – her gerne med SMS.
Ansvarshavende for det praktiske er 4. gilde.
Tilmeldingsfrist er mandag den 6. september 2021.

Gildemøde den 23.09.21 kl. 18.30 i Gildehuset
Tilmelding til Hanne V. O. senest den 16.09.21 Mail: hogj.olsen@gmail.com eller tlf. 25 14 00 01
Gruppemøder:
1. gruppe, aftales senere.
2. gruppe, aftales senere
3. gruppe, 1. september kl. 17.00 (NB. HC er backup i tilfælde af ændringer.)

DAGSORDEN:
1. Velkomst ved Karen
2.

Gildehal den 26-08-21 kl. 18.30 i Polarstjernes hytte, Stenløsevej 68.
Husk tallerken; bestik, Kaffe, Te og drikkelse til eget brug.
Der bliver serveret en let menu.
Tilmeldingen var den 19. august til Ulla og Jens-Aage 66 16 28 03 Mail: ullajensaage@gmail.com

Gennemgang og drøftelse af de forslag, der er indsendt til landsgildetinget
Alle fremsatte forslag er udsendt fra landsgildekontoret til alle gildemestre den 19. juli
2021:
 Sønderjyllands Distrikt, indsendt af DGM Hans Henrik Galle: Ændring af fuldmagter
 Værløse gildet, indsendt af GM Niels-Jørgen Hermann: 4 personer i LGL
 Landsgildeledelsen: Gildebrødre under distriktet

3. Fastlæggelse af dato for møde om Sct. Georgs Gildernes fremtid med UK Bente Christensen
Lene Christensen bliver 80 år den 4. september.
Karin Ravnkilde bliver 75 år den 24. september.

4. Eventuelt.
NB – da der ikke er tale om et møde, hvor der skal træffes nogen beslutninger, vil der ikke blive
skrevet noget referat.

Lisbet Søholm har 50 års gildejubilæum den 23. september.
Et stort TILLYKKE til alle 3.

Venlig hilsen
Stadsgildeledelsen

-8-
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2. GILDE
GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

Nyt fra gildehusets håndværkerbande
GS Peter Lassen

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

I skovens dybe stille ro.
Håber alle har haft en god ferie..
Den 1. september starter vi igen med at passe gildehuset.
Har du lyst til at lave noget ? så vil vi meget gerne se dig igen, vi starter kl. 9.30 med kaffe
og planlægning.
Tilmeld dig gerne på sms 3060 9088.

Tirsdag den 24. august kl. 15,00. Friluftsgildehal i Marslev.
Sammen med 9. gilde.
Vi starter med eftermiddagskaffe.
Dagen sluttes med middag over bålet, samt sang ud på aftenen.
Hytten ligger i Marslev, der kommer kørselsvejledning ud til alle tilmeldte.
Program er udsendt.

Onsdag den 1. september kl. 9.30

Arbejdsdag i gildehuset. Kontakt Erik
Hallo - så skulle vores kalender være klar igen. Der har godt nok været et større flytning af
arrangementer, men nu skulle det være på plads.
Der er nogen som har haft svært ved at reservere på kalenderen.
I har sikkert fundet ud af, at det er normalt, når folk vil reservere fra deres mobil telefon, at
det går galt.
Det er vigtigt at man følger vejledningen på siden.

Lørdag den 4. september

Program er sendt ud, husk tilmelding.

Mandag den 6. september kl. 18.30

Gildemøde - husk at melde afbud.

Der er nogle som har haft problemer med projektoren, at den tænder
og slukker; det er en del Apple Laptops og Mac books der volder problemer med HDMI stikket. Der arbejdes på, om der kan findes en løsning.
Husudvalget.

- 12 -
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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/

Torsdag den 9. september går startturen til Nyborg
Vi mødes ved Nyborg Kirke kl. 11, hvor vi får en rundvisning.
Herefter spiser vi sammen.
Vi slutter med kaffe hos Bodil D. - Planen for dagen er udsendt.
Tilmelding til Bodil Duedal, der arrangerer - Tlf. 30 49 39 35

Torsdag den 4. november kl. 19.00

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”.

Lørdag den 4. september: I-dag i Gildehuset.
Weekenden den 25. og 26. september: Landsgildeting i Middelfart

Grupperne

1. Gilde har forsøgsvis nedlagt grupperne, så for eftertiden mødes vi alle.

Billetter kan bestilles på mail:
2.sctgeorgodense@gmail.com.

Riddergrupperne i Odense Stadsgilde.

Pris: 140 kr.
Arrangør: 2. Sct. Georgs gilde.

Riddergruppe 1.
Næste møde er planlagt til den 29.09.2021 kl.13.30 hos Kirsten Christiansen.
Gildehilsen Ole.

Vi glæder os til at se jer
Overskuddet går til vores humanitære donationer.
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Der er altid plads til en, der vil deltage i en god debat.

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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