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I gamle dage sagde man:  
Hvis du ikke har noget pænt at sige, så lad være med at sige noget. I dag hedder det: Hvis du 
ikke har noget pænt at sige, så sig det fra en anonym profil på de sociale medier. 
 
Facebook er (nogle steder) blevet som en kloak, hvor voksne mennesker tømmer den daglige 
skidtspand. Al den frustration, man ikke kan komme af med andre steder, tømmer man ud over 
et tilfældigt menneske, man ikke kender - og aldrig skal se i øjnene. 
 
Mange ser et eller andet, de bliver forargede over, et eller andet, hvor de tænker: Det kan ikke 
passe... jeg må reagere! Men faktisk passer det jo som regel heller ikke. Hvis man trækker vej-
ret og læser den artikel som overskriften er linket til, så forstår men meget ofte sammenhæn-
gen. Man forstår, at den overskrift, man er blevet stødt over, er udtænkt, netop for at man skal 
blive stødt 
 
En undersøgelse i Politiken for nylig viste, at det især er muslimer, feminister og homoseksuel-
le, der modtager hadefulde kommentarer på nettet. Foruden handicappede og gamle.  
 
Kritik er at fremkomme med modargumenter, alternative synspunkter. Kritik er at stille spørgs-
mål. Kritik er ikke at kalde hinanden for ukvemsord. 
 

Dorte Ditlevsen 
9. gilde 
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 Mester har ordet! 
spejderideen for voksne 

Kære gildebrødre 

November er en mørk og kold måned – men så er der så meget mere grund til at deltage i de ak-
tiviteter, som vi tilbydes; det være sig både i eget gilde, andre gilder og stadsgildets traditionsri-
ge Fredslysarrangement i Odense Domkirke. 
 

Hvis ikke jeg husker fejl, er det i år 25 år siden, at vi her i Odense begyndte at holde Fredslys-
gudstjeneste i domkirken, og for mig at se kan det bedst markeres ved, at vi alle mødes i Odense 
Domkirke 

Onsdag, den 24. november 2021 kl. 19.00 
- vi er nu fri af alle restriktioner i forhold til Corona, og det betyder, at vi kan være lige så man-
ge, som der er plads til i kirken, så invitér endelig familie, venner og naboer med. Der kræves 
ingen tilmelding; mød bare frem og husk din egen lygte, hvis du ønsker at bringe fredslyset med 
hjem. 
 

Ønsker man også at deltage i vores samling i Skt. Knuds Salen, bedes man dog senest onsdag, 
den 17. november 2021 tilmelde sig til vores stadsgildekansler, Annie Larsson – for at vi er sik-
re på at have nok vin og kage til alle, og for at have vished for, at der vil være plads til alle de 
gildebrødre med gæster, som gerne vil deltage i denne del også. 
 

Årets fredslysbudskab er: 
 

“Fred – et håb for fremtiden” 

Venlig hilsen 
Karen 

Invitation til Fredslysgudstjeneste i Odense Domkirke 
 

Fredslyset bæres ind af Stadsgildemester Karen Jensen. 
 

Sognepræst Ulrik Andersen byder velkommen og står for højtideligheden i Domkirken, 
hvor også ODA-koret (Odense Domkirkes Amatørkor) medvirker. 

Fredslysgudstjenesten afholdes den 24. november 2021 kl. 19.00 i Odense Domkirke 
 

Temaet for Fredslyset 2021 er “Fred – et håb for fremtiden” 
 

Alle er velkomne 

 

Ønsker du at få tændt dit eget lys ved Fredslysets flamme i Odense Domkirke, bedes du med-
bringe lygte/lys – en flamme bliver til et hav af lys. 

Fortsætter næste side 
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Efter højtideligheden vil der i Skt. Knuds salen blive serveret 1 glas vin eller 1 øl/vand samt 
lidt tilbehør. ODA-koret følger med over i Skt. Knuds salen. 
 

Prisen for denne del af arrangementet er 25 kr. pr. person.  
Betaling kan ske med Mobile Pay (nummeret vil blive oplyst ved indgangen) eller ved kontant 
betaling (lige penge). 
 

Da arrangementet er åbent for alle interesserede, vil vi – af hensyn til indkøb – meget indtræn-

gende bede gildebrødre og deres gæster om at tilmelde sig senest onsdag den 17. november 

2021 til Stadsgildekansler Annie Larsson via e-mail: annie@privat.dk eller via  
SMS 21 42 04 21. 
 

På gensyn 

Stadsgildeledelsen 

Fortsat fra side 4 

Indkaldelse til 
stadsgilderådsmøde i Gildehuset  

tirsdag den 9. november 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 2. november 2021. 
 

Gildebrødre i øvrigt, der gerne vil deltage, er naturligvis også velkomne. Af hensyn til trakte-
ment bedes I tilmelde til SGK Annie Larsson på mail: annie@privat.dk  

Ansvarshavende for det praktiske er 8. gilde. 
 
Tilmeldingsfrist er tirsdag, den 2. november 2021  

DAGSORDEN: 
 

1. Velkomst ved Karen 
 

2. Drøftelse af de forslag til ændret ejerforhold for Gildehuset, som er fremsat af dels det ar-
bejdsudvalg, som Stadsgilderådet har nedsat, dels 4. gilde 
 

3. Fastlæggelse af dato for møde om Sct. Georgs Gildernes fremtid med Sct. Georgs Gilder-
nes udviklingskonsulent 
 

4. Eventuelt. 
 
 

Venlig hilsen 
Stadsgildeledelsen 

 

 
 
 
 
 
 

www.sct-georg-odense.dk 
 

Spejderideen for voksne 

mailto:annie@privat.dk
http://www.sct-georg-odense.dk
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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/ 

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 i Nyborg 

Gildehilsen Elna 

 

Torsdag den 11. november kl. 14.00 

 

”Mellem himmel og jord” 

 

Efter foredraget serveres kaffe og kage. 
Tilmelding senest 5. november til Hanne Eriksen. Tlf. 51 5120 58 
 
Tirsdag den 9. november kl. 19.00. Stadsgilderådsmøde angående Gildehusets fremtidige 
ejerforhold. Se Gildekontakt 
 
Mandag den 15. november kl. 10.00: Gilderådsmøde i 1. Gilde i Gildehuset. 
Indkaldelse med dagsorden udsendes.  
 
Onsdag den 24. november: Fredslysgudstjeneste. Se side 4-5. 
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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/ 

November 
Den 1. november  kl. 18.30   Gildehal i gildehuset. Husk afbud? 
 
Den 3. november  kl. 09.30  Arbejdsdag i gildehuset. Husk tilmelding.  
        Kombardo - der er brug for alle, så vi kan blive klar 
        til efteråret. 

Den 4. november kl. 18.00   
Så er der koncert i gildehuset .Der vil blive brug for alles hjælp om formidda-
gen til at gøre klar. Tilmeld dig gerne. (Erik) 

Sound of Music for TWO 

Den 9. Stadsgilderådsmøde kl. 19.00 Dagsorden - se side 5. 
 
Den 27. november kl. 11.00   Juletræet ved gildehuset tændes. 

Du vil denne dag også kunne købe et juletræ.  
VIGTIGT har du din juletræsfod med vil den blive sat på ganske gratis. 
 
Den 1. december starter juletræssalget. 

Kom og køb - det bliver ”nettet” så det er nemt at transportere hjem.  

Du kan også få det leveret. 

Vi kommer med juletræet og henter det igen! 
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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/ 

 

Regnvejrsdag i november. 
 
Jeg vil male dagen blå 
med en solskinsstribe på 
vælge lyset frem for skyggen 
gi’ mig selv et puf i ryggen 
tro på alting, selv på lykken 
jeg vil male dagen blå.  
   Pia Raug og Ebba Munk Pedersen. 

Fredslyset den 24. november. 
     Se side 4-5 i GildeKontakt. 
 
Gildemøde den 25. november kl. 18.30 Gildehuset. 
     Hygge med musik og sang. 
     Tilmelding senest den. 18. november  
     Til:  Lisbet og Poul mobil: 40 91 13 90 
     Mail: lispo2@gmail 
 
Julestue den 27. november 
     Indbydelsen kommer til jer alle senere. 
     Tilmelding senest den 19. november til Ulla og Jens-Aage 
     Mobil:66 16 28 03 mail: ullajensaage@gmail.com 
 

Gruppemøder: 
1. gruppe, 11. november  kl. 13.00 hos Aase Henriksen 
2. gruppe, 11. november kl. 18.30 hos Lene og Erik 
3. gruppe, 01. november kl. 17.00 hos Hanne Thormose 

Der var en lille kattekilling, som legede på gulvet og løb rundt og rundt for at fange sin hale 
(for i halespidsen sidder lykken, troede den!)  
Den løb og løb, men kunne ikke fange den, for lige så snart den troede den havde fat i den, 
var den væk. 
Katten voksede op og lærte: 
At lykken kan ikke fanges, den bærer du med dig! 
 
Så når katte drager ud i verden …. 
vandre de afsted med halen til vejrs …. 
og vender sig ikke om for at se efter lykken …. 
 
og sådan bliver du som katten nød til at gå dine egne veje og skabe din egen lykke. 

mailto:ullajensaage@gmail.com
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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/ 

Gruppemøder: 
 

1. gruppe 30.11.21: kl. 13,00 hos Else 
2. gruppe 03.11.21: kl. 19,00 hos Villy 
3. gruppe 10.11.21: kl. 13,30 hos Anni 
4. gruppe   nærmere ved gruppeleder 
5. gruppe, 03.11.21:  kl. 18,00 hos Helge 
6. gruppe, 12.11.21:  kl. 10,30 hos Kirsten H. 
7. gruppe, 22.11.21:  kl. 13.00 hos Ulla 

Den 17.11.21 kl. 19.00: Gildehal i Gildehuset. 
 Gruppevis tilmelding til Jette Bülow, tlf. 51 89 73 69 eller 
 Mail: jpbodense@hotmail.com senest den 08.11.21. 
 
Den 20.11.21 kl. 18.30: Gildejubilæumsfest. Indbydelsen er sendt til alle. 
 Husk tilmeldingsfristen er den 8. november 2011. 
 
Den 24.11.21 kl. 19.00: Fredslys-gudstjeneste i Odense Domkirke. 

 

Jeg sad forleden og bladede i ”Sprogdoktoren - 301 spørgsmål og svar om det danske sprog”. 
Spørgsmål: Hvorfra kommer udtrykket ikke en kinamands chance? 
Udtrykket kan spores tilbage til et Anders And blad fra 1952 og er en oversættelse af det ame-
rikansk-engelsk Chinaman’s chance, som betyder ”allermindste chance”. 
Det opstod i 1800-tallet om kinesere, der ledte efter guld på steder, som de hvide guldgravere 
havde forladt, hedder det i Den Danske Ordbog. 
 
I et nummer fra 1985 af ”Nyt fra Sprognævnet” optræder ikke en kinamands chance under ru-
brikken med nye ord. 
Sprognævnet måtte dog korrigeres, at udtrykket var nyt, idet en læser indsendte et klip fra An-
ders And-blad fra november 1952. 
 
Ja, sådan kan det gå, når ”de kloge” ikke ved bedre. Redaktøren  

mailto:jpbodense@hotmail.com
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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.  Gildehal kl 18.00 gr. 82 står for maden. 
    Husk at melde afbud til Karin eller Nina 
 
Tirsdag den 9.   Stadsgilderådsmøde kl. 19.00 
    Det er 8. Gilde der står for mad og drikkevare. 
 

Onsdag den 24. Fredslyset i Odense Domkirke kl. 19.00 
    Se side 4-5. 
 

Naturlaug Fyn: 
Tur til Kerteminde kl. 11.00 
Der er ture på 1. km 4. km og 8. km - kom og gå med, Ulla og John har lavet turen. 
 

 Vi hejser flaget for Ulla den 13. november 
 Stort TILLYKKE. 
 

Grupperne: 

gr.81  Mandag den 15. Møde hos Kaj kl. 13.00 

gr.82  Mandag den 29. Møde hos Bodil kl. 18.00 

NATURBEUNDRING 
 
Efterårsblade  Grønne  Rustrøde  Svovlgule 

Brændte orange Mørnede  Visne 

Græs   Sort jord  Sorte træer 

Vinteren nærmer sig 

Vinden blæser  Bladene flyver 

Røde næser 

Hygge – varme – tændte lys 

Snart er det jul. 
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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/ 

 

Onsdag den 10. november  Gildehal kl. 18.30. arr. 2. gruppe 
      Evt. afbud senest den 7.11. til Margit 
 

Grupperne: 
1. gruppe   den 17.11. kl. 13.00 hos Dorthe 
2. gruppe   den 24.11. kl. 12.30 hos Margit 
3. gruppe   den 25.11. kl. 13 hos Lise 

To babyer lå på fødeafdelingen og småpludrede 
 
Baby 1:  Jeg er en dreng. 
 
Baby 2: Bevis det. 
 
Baby 1: Først når sygeplejersken er gået. 
 
Baby 2:  Okay. 
 
Sygeplejersken går. 
 
Baby 2:  Bevis det så. 
 
Baby 1:  Trækker dynen til side 
 
 Se selv,             Blå sokker 
 
 
 Det var så månedens sød historie 

Baby 1 

Baby 2 
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 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. 
December nr. er det 1. 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  


