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På tur ned af Memory Lane
Danmark var i 2020 gennem en underlig periode.
Det har bestemt ikke været morsomt for nogen - men man forsøgte at
holde modet oppe.
Foråret viste sig i 2020 fra den meste strålende side. Solen skinnede, vi kunne sidde ude og nyde en kop kaffe, og i påsken kunne vi nyde frokosten på terrassen. Mange haver blev ”mønster
haver”, JA, kun en tåbe frygter ikke haven.
Restriktion på restriktion fulgte. Vi måtte f.eks. ikke rejse ud af landet, så danskerne lærte at
holde ferie i Danmark, fandt ud af, at der faktisk findes rigtig mange dejlige og kønne steder i
Danmark.
Efteråret gled stille hen. Flere restriktioner fulgte. Større sammenkomster blev aflyst og vi blev
efterhånden rigtig gode til at følge disse restriktioner – mundbind, spritte hænder - holde afstand og mødes 10 i vores små bobler.
Julen nærmede sig, hvor familierne normalt samles. For mit vedkommende skulle jeg have været til Aarhus til et barnebarn og holde jul sammen med en søn og svigerdatter, men få dage
før, satte den ubudne gæst en stopper for det. For den ubudne gæst var flyttet ind hos Henrik
og Dorte. Helt uforståeligt, for ingen havde passet mere på end netop de to.
Det blev jul alligevel, og jeg har netop fået min sidste julegave (fra mit barnebarn) - en skøn
tur til Egeskov.
Midt i det hele, og da det så allermest træls ud, tog jeg alligevel på tur, nemlig ned af Memory
Lane - og jeg lover det var spændende. Jeg fandt nemlig på at lave fotobøger, hvilket varmt
kan anbefales. For hvem gider sidde og kigge billeder på en computer,
men en bog med billeder, det kan man forholde sig til.
Først tog jeg en tur til Thailand og besøgte bl.a. hospitalet i Chiang
Mai – en fantastiks tur, Det var faktisk svært at udvælge billeder, for
jeg havde rigtig mange.
Så fik jeg en opgave, at lave en fotobog fra min bror og svigerindes
guldbryllup.
Så gik turen til New Zealand – hvilken rigdom – tænk al det man har
fået lov at opleve. Fra Auckland i nord, til Milford Sound i syd, med en
flyvetur op og lande på sneen på Mount Cook.
Jeg havde fået blod på tanden og sluttede i foråret med at tage en tur til Australien.
Næste tur går til Island, som jeg var så heldig at opleve sammen med min bror og hans familie
(børn og børnebørn). En helt vidunderlig tur, med fantastiske skønne naturoplevelser.
Jeg har kigget lidt på min billeder fra Borneo og Grand Canaria, så der er til mange flere dejlig
ture (og bøger) ned af Memory Lane – det må blive til vinter, når vi ikke længere kan komme i
haven.
En sidste ting, som ikke er helt uvæsentlig, man får ryddet gevaldigt op i sine billeder og på
sin computer og lavet backup.
Redaktøren
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Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære gildebrødre
Når disse linjer læses, er 2021-udgaven af Sct. Georgs Gildernes landsgildeting afviklet.

Allerede inden landsgildetinget afholdes, ved vi, at vi får en ny landsgildeledelse, da alle de nuværende ledelsesmedlemmer har valgt at stoppe – heldigvis er det lykkedes at sikre fremtiden
for Sct. Georgs Gilderne; foreløbigt i de kommende to år, da der er fundet kandidater til alle tre
poster.
Jeg håber, den nye landsgildeledelse vil få opbakning til at bringe den danske gildebevægelse
ind i fremtiden.
Det vil også være besluttet, om muligheden for at stemme ved afgivelse af fuldmagt er blevet
genindført. Denne mulighed blev afskaffet ved landsgildetinget i 2019, da det var en del af den
samlede pakke, som den nu afgåede landsgildeledelse fik vedtaget.
Den 3. oktober afholdes det årlige Sct. Georgs løb, og her vil flere gildebrødre bemande poster
og lave litervis af kaffe. Et fint eksempel på, at spejdere og gildebrødre stadig kan arbejde sammen om en aktivitet.
Den 28. oktober holder vi Fellowshipaften – denne gang i Bolbro Kirke. Du kan læse indbydelsen i dette nummer af Gildekontakt side 6, hvor du også kan læse, hvorfor vi har valgt at
flytte dette arrangement til Bolbro Kirke – lad os mødes, så vi forhåbentlig kan få ”fuldt hus”
for første gang siden coronaens indtog.
Allerede nu vil jeg gøre opmærksom på årets Fredslysarrangement, som afholdes onsdag, den
24. november kl. 19.00 i Odense Domkirke og i Skt. Knuds salen. Der kommer indbydelse i
november udgaven af Gildekontakt, men reservér allerede nu datoen og husk, at du er meget
velkommen til at invitere gæster med denne aften.
Venlig hilsen
Karen
Kære alle
Vores redaktør Ulla Lund har været så venlig at lade mig skrive
lidt om landsgildetinget, som jo blev afviklet i den forgangne
weekend, selvom fristen for indsendelse er overskredet – tak for
det, Ulla.
Til landsgildetinget var fremsat tre forslag til ændring af vedtægterne.
Af disse blev to vedtaget, hvilket betyder:
1. Det er igen muligt at stemme ved fuldmagt, hvilket helt
konkret betød, at der – i stedet for 103 stemmeberettigede
– på resten af tinget var 122 stemmeberettigede.
2. Det er nu fastlagt i vedtægterne, at hvis en gildebror, som
har været medlem af et nu nedlagt gilde, ønsker at forblive medlem, men uden at være medlem af et andet gilde,
kan han/hun blive tilknyttet distriktet/stadsgildet.
Fortsætter næste side
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Fortsat fra side 4

En foreslået bestemmelse om, at det suverænt er distriktsgildeledelsen, der bestemmer, om dette kan lade sig gøre; blev dog slettet, da der var enighed om, at det ikke skal være muligt for en
distriktsgildeledelse at afslå en sådan anmodning.
Forslaget om, at den internationale koordinator igen skal være en del af landsgildeledelsen,
blev forkastet.
Der blev også valgt ny landsgildeledelse.
Landsgildeledelsen består nu af:
 Lone Erkmann, LGM – valgt med 113 af 122 mulige stemmer
 Søren Silving, LGK – valgt med 115 af 122 mulige stemmer
 Ilsa Lux Andersen, LGS – valgt med 116 af 122 mulige stemmer
Alle tre kandidater har som deres fælles mål blandt andet at føre Sct. Georgs Gilderne ind i
fremtiden, at arbejde sammen med distrikter og gilder og – i samarbejde med disse – at arbejde
for, at der kommer flere medlemmer.
I forbindelse med fremlæggelse af budgettet stillede Vestjysk Distrikt forslag om, at en del af
kontingentet til landsgildet skal dække deltagelse i landsgildeting af ét gildeledelsesmedlem fra
hvert gilde. – Der stemmes ikke om budgettet; men der blev afholdt en vejledende afstemning
om dette forslag. Denne afstemning viste, at der var et stort flertal for at henstille til den nye
landsgildeledelse at sikre økonomi til dette. Foreløbigt forventes det, at der ikke skal ske kontingentforhøjelse (udover den allerede gældende pristalsregulering), da der er afsat store udgifter på budgettet, som vi må forvente, at den nye landsgildeledelse vil annullere eller reducere
(ikke mindst 206.000 kr. til fremmed bogføringsassistance samt store beløb til rejse- og telefonudgifter).
Til allersidst skulle det åbenbares, hvor det kommende landsgildeting, som skal afholdes i Sct.
Georgs Gildernes jubilæumsår (2023) skal afholdes.
Efter nogen tøven meddelte distriktsgildemester Bente Ellebye, Sjælsø distrikt, at de sjællandske gilder vil stå for landsgildetinget, og at der i løbet af november/december 2021 vil komme
nærmere information om tid og sted.
Apropos jubilæum så oplyste Bente Christensen
(Udviklingskoordinator), at DUS’erne på det seneste DUS stævne
havde besluttet at jubilæet skal markeres med et fælles ”Spis ude”
arrangement, som skal afholdes lokalt i hele landet.
Der vil i løbet af den kommende tid komme yderligere information
om dette arrangement; men du må allerede nu meget gerne sætte
”X” i kalenderen søndag, den 23. april 2023, da det er tanken, at
man på netop denne dato, der jo er Sct. Georgs Gildernes fødselsdag, vil markere 90 års dagen.
Venlig hilsen
Karen
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Invitation til Fellowship aften!

Torsdag den 28.oktober 2020 i Bolbro Kirke,
Stadionvej 68, 5200 Odense V kl. 18.30
(Der er 25 P-pladser bag kirken og meget dårligt gående må holde foran kirken)
Alle gildebrødre samt evt. ledsagere indbydes hermed til Fellowship aften.
Vi har i år valgt at flytte vores traditionsrige arrangement til Bolbro Kirke, fordi vi gerne vil være
med til at gøre noget godt for de børn i lokalområdet, som ikke får særlige oplevelser i sommerferien. – I stedet for at betale for benyttelse af kirke og køkkenhjælp yder vi et tilskud til projekt
”Sommerbørn”, der har til formål at give børn, der ellers ikke har mulighed herfor, en oplevelse
i sommerferien.
Aftenens program:
18.30 Vandrehal
Kl. 19.00 Gildehal i kirken med Stadsgildeledelsen i højsædet (Rie Bech, 4. gilde spiller ledsagemusikken i gildehallen). Årets fellowshipbudskab oplæses i gildehallen.
Efter gildehallen går vi over i menighedssalen (ca. 15 meter fra kirken), hvor der serveres smørrebrød og kaffe/te. – Der kan købes vin, øl og vand til de sædvanlige lave gildepriser (10 kr.) –
MobilePay eller lige penge.
Efter spisningen fortsætter aftenen i kirken, hvor vi har fællessang med Hans Ulrik Gräs og Jan
Bo Jensen som også fortæller små forbindende historier.
Pris: 100 kr. pr. kuvert – betal venligst via Netbank senest 20. oktober 2021 til Stadsgildets
konto: reg.nr. 2370, kontonummer 0120471139; husk navn og gilde i tekstfeltet.
Af hensyn til bestilling af mad er der bindende tilmelding med angivelse af navn og gilde samt
tlf. nr., senest onsdag den 20. oktober til Stadsgildekansler Annie Larsson, e-mail: annie@privat.dk eller tlf. 21 42 04 21.
I forbindelse med tilmelding bedes du være opmærksom på, at din tilmelding først er registreret,
når du har modtaget svarmail eller SMS fra Annie.
Svarmail eller -SMS vil, så vidt muligt, blive sendt dagen efter tilmeldingen.
Venlig hilsen
Stadsgildeledelsen
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Gildehuset
Ja der er mange job for de frivillige gildebrødre, som i ser
højt som lavt.
VIGTIGT.
Næste arbejdsdag er TIRSDAG den 5. oktober fra kl. 9.30.
Så er vi nået til efteråret så småt så der er en del ting som er
rare at få lavet, inden at den kolde tid sætter ind. Vi har lidt
have arbejde, vi har lidt arbejde indendørs og der er sikkert
også lidt malerarbejde. Lidt klipning af plant-hæk.
Vi har forskelligt værktøj, men du må gerne tage dit eget med
hvis du er mere tryg ved det.
Tilmeld dig så vi er klar på hvor meget kaffe eller the vi skal
sætte i gang.

Tilmelding på mail gildehuset.odense@gmail.com eller sms 30 60 90 88.

Husk at bruge jeres parkeringskort hver gang.
Det er stadig det kort hvor der stå COPARK P-tilladelse
gyldig 31-12-2021 som I skal bruge.
Gæstekort har Kansleren fået udleveret.
Spørgsmål??? Jeg har fået ny bil. Hvad så??? Du skal bruge
det P-kort du har fået udleveret.
Fortæl blot din kansler dit nye registreringsnummer.
Lade stander til EL?? Ja den kan du også bruge når du blot har din P-tilladelse i vinduet, så
kan du parkerer der, så længe du lader.

Det sker i gildehuset
Onsdag den 6. oktober 2021.
kl. 10.00-12.00. - Tilmelding

Tidsbestilling foregår online www.minvaccination.dk og
har man brug for hjælp kan man ringe til vores callcenter på 77 99 77 88 fra og med den 6. septeber hverdage
mellem kl. 8-16.
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Det sker i Gildehuset i Odense.
Torsdag den 4. november kl. 19.00

Kom og hør historien om den rigtige ”Familien von Trapp”, som måtte
flygte fra Østrig og på et tidspunkt boede i Assens.

Sound of Musik for TWO
Torsdag den 4. november kl. 19.00
i Gildehuset Højstrupvangen 1. i Odense.
Bolbro (overfor Odense idrætshal)

Så er der igen mulighed for at høre sød musik og sang i Gildehuset.
Billetter kan bestilles på mail 2.sctgeorgodense@gmail.com
Pris 140 kr…….. Der er endnu få billetter tilbage.

Overskuddet går til vores humanitære donationer.

Gå ikke glip af denne oplevelse
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1. GILDE
GK Inger Hansen

GM Bodil Buur

GS Ove Mølgaard

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

FellowShip aften
Torsdag den 28. oktober kl. 18.30 i Bolbro Kirke
Se Gildekontakt oktober side 6
Tilmelding til Inger inden den 14. oktober.
(der herefter tilmelder antal deltagere)
inger.hansen1@hotmail.com eller tlf. 40 86 30 28.
Der er Gilderådsmøde den 15. november.
Indkaldelse med dagsorden udsendes senere.

Riddergrupperne i Odense Stadsgilde.

Der er altid plads til en til, der vil deltage i en god debat så kom og vær med.

Riddergruppe 1.
Næste møde er den 17. nov. 2021 kl. 13.30 hos Kirsten Christiansen
Slut snak om Stephen Hawkings bog ”Korte svar på de store spørgsmål”.
Riddergruppe 2.
Holder møde den 27. november hos Elna
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/

Søndag den 3. oktober kl. 9.00

Davinde grusgrav.
Dem der har tilmeldt sig har program.
Har du ikke tilmeldt dig kan det nås endnu til Erik.

Mandag den 4. oktober kl. 18.30 Fælleshyggeaften med 2 og 9 gilde.
Vi starter med fælles spisning af dejligt mad som du sik
kert ikke har fået før.
Derefter kommer der ???? en som vil sørge for en hyggelig
aften for alle.
Husk tilmelding senest den 1. oktober.
Gerne på sms 30 60 90 88.
Tirsdag den 5. oktober kl. 9.30

Arbejdsdag i gildehuset.
Vi starter med en kop kaffe og en snak om arbejdet.
Ja, det er rigtigt det er en tirsdag denne gang. Måske kunne
du få til at gi’ en hånd. Der er altid noget alle kan.
Tilmelding til Erik på sms.

Onsdag den 6. oktober kl. 9.00

Vi står igen for den årlige influenza vaccine.
Vi kan godt bruge nogle hænder, ellers
Kom og bliv vaccineret. det er fra kl. 10-12.
HUSK tilmelding til vaccination (se andet sted i bladet).

DÅSERINGE

Projekt dåseringe har igen været så heldig, at få en donation - denne gang på 16.000 kr.
Hvis nogen har lyst til at være med i dette projekt, er de velkommen til at tage en tur til Skanderborg og bruge en dag på at sorterer dåseringe.
Team Odense har netop været deroppe med ca. 6-700 kg.
På fondens kontor i Chiang Mai har de fra marts 2020 til maj 2021 leveret i alt 237 protetiske
ben og 167 ben til vedligeholdelse af proteser.
Til deres 94 ”Royal Prosthetic Leg Workshops” har de støttet de gratis protetiske komponenter til at give amputerede i alt 2.395 protetiske ben og 807 ben til vedligeholdelse af proteser.
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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/

3. Gilde er med på Sct. Georgs Gilde løbet.
Vi er 6. friske gildebrødre, som står på post 3.
Løbet foregår i år I Over Sø og Land ved Hudevad Naturskole.
Vores post ligger et rigtigt godt sted med shelter, madpakkehus og udsigt over en af søerne.
Emmet er Løvernes Garde, en Disney tegnefilm af nyere dato med nogle meget søde dyr.
På vores post skal de store tændebål og lave popkorn.
De små skal bare lave popkorn.
Vi er sikker på, at vi får en rigtig god dag.
Søndag den 3. oktober.
28.10. Fellowship gildehal.
Se andet sted i bladet, tilmelding gruppevis til Stadsgildet.

Gruppemøder:
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe

07. oktober kl. 13.00 hos Karin Ravnkilde
14. oktober kl. 18.30 hos Hanne V.O.
04. oktober kl. 13.00 hos Knud Erik Kjær
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4. GILDE
GK Ingeborg Lauridsen

GM Lone Rossen

GS Else Mortensen

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

Den 6.10.21: kl. 19.00: Gildemøde: Denne aften inviteres til foredrag.
Der er ikke den ryg eller det ben, han ikke har behandlet. Han er kendt indenfor banecykling,
håndbold og fodbold. Navnet er Allan Poulsen, der vel mest er kendt som fodboldlandsholdets massør gennem 34 år. Siden 1984 har han været med til samtlige EM- og VMslutrunder med fodboldlandsholdet. Allan fortæller om sine oplevelser og anekdoter fra et
aktivt liv i sportens verden.
Der serveres boller med pålæg og kaffe/te.
Tag en god ven eller veninde med. Ledsagere er meget velkomne denne aften.
Gruppevis tilmelding til Lise Jensen senest den 29. september på telefon 6615 2391 eller
lise10jensen@gmail.com.

Gruppemøder:
1. gruppe:
2. gruppe:
3. gruppe:
4. gruppe:
5. gruppe:
6. gruppe:
7. gruppe:

7. oktober,
kl. 11.00 hos Poul Egon
30. september, kl. 19.00 hos Dorrit
20. oktober,
kl. 13.30 hos Kurt
nærmere ved gruppeleder
13. oktober,
kl. 18.00 hos Carsten
18. oktober,
kl. 13.30 hos Aase
25. oktober,
kl. 12.30 hos Lone

Mærkedage:
Den 22.09. blev Rie 80 år.
Gildet ønsker et forsinket TIL LYKKE.

4. gilde har mistet et aktivt medlem

*

OLE BONDE JENSEN
11.09.1940- 30.08.2021
Æret være Ole’s minde
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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/

Søndag den 3.10

Sct. Georgs løbet kl. 9.30 til 15.30
Naturskolen Hudevad Bygade 20. 5792 Årslev.

Tirsdag den 7.10

Naturlaug Fyn Tur til Svanninge Bakker

Mandag den 11.10 Gilde møde kl. 18.00
gr. 81 står for dette.
Husk at meld afbud til Ulla
Torsdag den 14.10 GR. 82 skal på gruppe tur til Otterup
Torsdag den 28.10 Fellowship i Bolbro Kirke se program i bladet
Vi hejser flaget for Lone den 10.10
STORT TILLYKKE

Gruppemøder:
gr. 81

Mandag den 18.10 Gruppemøde hos Jytte kl. 13

gr.82

Mandag den 18.10 Gruppemøde hos Nina kl. 18.00
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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/

Oktober vers
Nu fejer blæsten gennem gaderne,
det bliver vinter med kulde og slud.
Nogen kan rejse bort til fjerne varme steder,
andre må blive her og holde ud.
tekst og musik Niels Skousen

Mandag den 4. oktober

Fællesmøde med 2. Gilde kl. 18.30

Gruppemøde:

1. gruppe den 6.10.
kl. 13.00 hos Sonja
2. gruppe den 20.10.
kl. 12.30 hos Lis
3. gruppe nærmere ved gruppeleder
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Fra gemmerne
Brevveksling mellem fraflyttet gildebror og
Odense-Gildets kansler (bemærk brevdatoen)

Den 20-5-1940

Kære Br. Gildekansler
Jeg naaede desværre ikke at faa meddelt dig min Bortrejse fra Odense og har først i Dag
faaet din Adresse gennem Vedtægterne, som er blevet omadresseret hjemmefra.
Jeg vil gerne bede dig venligst foretage det fornødne, der skal til, for at jeg kan blive overført til Aalborggildet. Jeg bor ganske vist 23 km fra Aalborg, men haaber alligevel at kunne
give møde en Gang imellem, hvis der i det hele taget er møde i Aalborg i denne Tid, hvor
Byen er i Luftværnstilstand. Naa det faar jeg jo nok at vide, naar jeg er blevet tilmeldt.
I Dag forlyder det, at den Ro der den sidste Maanedstid har været i Luften over Aalborg,
snart vil høre op, saa vi venter at faa nogle urolige Nætter i nær Fremtid. For en Maanedstid
siden var vi Vidne til, at en Flyvemaskine blev skudt ned.
Den faldt ikke mere end godt 1 Km herfra, borede sig 4 Meter ned i Jorden og brændte, til
der ikke var mere Benzin i Tankene, som eksploderede en efter en.
En Mand reddede sig med Faldskærm. Andre Nætter har vi set dem forsvinde uskadte med
eksploderende Granater bag sig, saa drager vi uvilkaarlig et Lettelsens Suk.
Med Broderlige Hilsner

22/6
Kære S….
Jeg har modt. Dit Brev af 20/5 og undskylder, at jeg svarer saa sent men her i Sommertiden
arbejder jeg jo ikke saa meget med Gildet.
Jeg har sørget for din Overflytning til Aalborg fra D.D. at regne, og Du kan blot henvende
Dig til GMST i Aalborg ved Lejlighed.
Jeg husker ikke, om Du har faaet vore nye Vedtægter, ellers hermed et Exemplar.
Med haabet om, at du befinder dig vel i din nye Plads, sender jeg de Br. Hilsener fra Gildet
og mig selv med Tak for den Tid vi har været sammen i Odense.
Venlig H.

HOSPITALKLOVNEN
Der tales i disse tider så meget om forandring i gilderne En strø tanke - hvad med om vi begyndte at tænke på, hvordan vi kan
gøre noget for vore gildebrødre, samtidig med at vi gør noget for andre. Vi kan give vore gildebrødre en oplevelse og samtidig støtte et
stykke humanitært arbejde.
Hospital klovnede gør et kæmpe stykke arbejde - hvad med at invitere
en sådan til et møde - doner nogle penge og samtidig får en god oplevelse.
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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.
November nr. er det 1. 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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